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Dvejopi atstovai
Lietuvai rūpi išeivija, o išeivijai — Lietuva. Taip buvo nepri

klausomybės laikais, taip yra ir dabar — okupacijos laikotarpyje. 
Pvz. Lietuvos lėšomis Brazilijoje buvo pastatydinti ar nupirkti 
mokyklų rūmai. Užsienio lietuviams remti draugija buvo išvysčiusi 
gana aktyvią veiklą, nors ilgą laiką išeiviai nejautė pakankamai 
stiprios globos iš savo metropolijos. Tuomet j&u pakankamai atsi- 
stačiusiai Lietuvai rūpėjo lietuviškoji išeivių gyvybė. Ekonominius 
reikalus tvarkė patys išeiviai ir dargi rėmė savo tėvynėje likusius. 
O kaip yra dabar, kai Vilniuje sėdi Kremliaus žmonės? Netenka 
abejoti, kad tauta, kad ir pavergta, rūpinasi savo tėvynainiais 
svetur. Motinai, kad ir vargstančiai, rūpi savi vaikai. Taip pat ir 
pastarieji rūpinasi pavergta Motina, sielojasi jos nelaisve, norėtų 
jai padėti, bet vergijos sargai kitaip galvoja. Jie skelbia, kad toji 
Motina nėra pavergta, kad ji džiaugiasi sovietine laisve, jaučiasi 
laiminga. Vergijos sargai kalba pavergtosios vardu, neleidžia 
išeiviams laisvai su ja pabuvoti. Jie siunčia savo atstovus, kalban
čius Lietuvos vardu. Atvykę j užsienius, kur gyvena išeiviai dides
nėm! sgrupėmis, tie atstovai pasakoja apie didžią “tarybinę laimę”, 
jos pažangą, atneštą Kremliaus valdžios, apie laisvę kokios nebuvo 
laisvojoj Lietuvoj. Jie Įrodinėja, kad laisvės laikotarpis buvo tam
sus ir juodas, kad dabartinėje vergijoje yra daugiau laisvės ir 
duonos, kaip betkada Lietuvoje.

★ ★ ★

Bet kas gi yra tie atstovai, kurie taip kalba Lietuvos vardu? 
Ar juos kas rinko bei įgaliojo reikšti mūtų tautos mintis, nuotai
kas, lūkesčius? Taip, juos išrinko ir įgaliojo . . . Kremlius. Tauta 
jų nerinko, neįgaliojo ir nesiuntė. To ji negali padaryti, nes yra 
surakinta. Ji ne tik negali oficialiai savo atstovų rinkti, bet ir 
paprasčiausio laisvo tiesos žodžio pasakyti. Jei Lietuvos vardu pra
byla kuris pareigūnas sovietinės delegacijos Jungtinėse Tautose, 
jeigu jos vardu prašneka kuris sovietinės ambasados raštininkas 
arba iš Lietuvos atsiųstas propagandistas, — aiškiai matyti, kad 
jų žodis yra Maskvos žodis, o ne lietuvių tautos. Blaiviai matan
čiam lietuviui išeiviui tai labai aišku. Dėlto visi tie Lietuvos “atsto
vai” mažai teranda atgarsio mūsų išeivijoje. Jais žavisi nebent tie, 
kurie sunkiai beskiria dieną nuo nakties, ir tie, kuriems Maskva 
yra brangesnė už Vilnių bei jo atstovaujamą tautą. Jie kviečia 
tokius “atstovus” pas save, rengia jų sutiktuves, išleistuves. Gal
būt jie mano, kad tuo būdu tarnauja lietuvių tautai, lietuviškumui, 
nors iš tikrųjų tai tarnavimas sovietinei vergijai. Tai turėtų matyti 
kiekvienas sąmoningas lietuvis. Gyventi išeivijoje, naudotis pilna 
laisve ir tarnauti Lietuvos vergijai, reiškia elgtis absurdiškai. 
Gerai, kad tokių yra labai nedaug, bet yra net ir naujųjų ateivių 
eilėse, kur tautinis sąmoningumas turėtų būti žymiai stipresnis. 
Žaizda išeivijos organizme nėra didelė, bet visdėlto skaudi ir ne
gyjanti.

★ ★ ★

Jei per ištisą eilę metų išeiviją lankė daugiausia minėti “at
stovai”, skleisdami sovietinės vergijos miglas, tai pastaraisiais 
metais atsirado visa eilė laisvės atstovų, pasiekusių išeiviją rizi
kingais keliais. Iškilo Bražinskų pavardės, Simo Kudirkos, Jurgu- 
čio, Stankevičiaus, Miežlaiškio, Sevruko ir kitų, kurie atvyko jau 
kaip tautos žmonės ne Lietuvos vergijos liaupsinti, o jos liudyti. 
Tiesa, jie nėra jokie oficialiai rinkti atstovai, bet žmonės, gyvenę 
bendrą visos tautos buitį, jautę pavergtųjų širdies plakimą, jų 
laisvės troškimą. Jie dėlto ir yra tautos atstovai, galį perduoti išei
vijai autentišką savo šalies žmonių balsą. Jų liudijimai pasirodė 
esą visai skirtingi nuo anų sovietinių “atstovų”. Prie jų autentiško 
liudijimo daug prisidėjo pogrindinis leidinys “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika”. Visa tai padėjo išeivijai lengviau susiorien
tuoti ir įžvelgti tiesą. Gausūs propagandistai per eilę metų buvo 
nevieno širdyje galbūt sukėlę abejonių, kurių negalėjo pašalinti 
nė trumpi apsilankymai Vilniuje. Dabar gana aiškiai matyti, kad 
lietuvių tauta labai tyliai ir kantriai kovoja už savo laisvę. Ir juo 
didesnė vergija, juo stipresnis kyla laisvės troškimas. Tai matyti 
kiekvieną kartą, kai galima laisvai prieiti prie tautos pulso, kurį 
dirbtinai pridengia sovietinės vergijos sargai, propagandistai ir 
įvairūs apmokami agentai. Toks konstatavimas drąsina ir išeiviją 
nenutraukti savo gijų su tauta, budėti kartu jos kančiose ir ruošti 
kelią prisikėlimui.
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Pasaulio į vykiai
POLITINIAMS KALINIAMS LAISVĖS REIKALAUJANTI ATSIŠAUKIMĄ 
N. Metų proga Kalėdų naktį paruošė ir pasirašė Andrejus Sacha
rovas su savb bičiuliu Sergejum Kovalevu. Nors atsišaukime kal
bama apie visuotinę amnestiją politiniams kaliniams visame pa
saulyje, tačiau pabrėžiama, kad jis yra parašytas tragedijos nu
siaubtame krašte, turinčiame didelės įtakos žmonijai, primena
mas skaudus likimas V. Bukovskio, S. Gluzmano, L. Plijuščo, V. 
Morozo, K. Liubarskio. Visi jie yra sovietiniuose kalėjimuose ar 
koncentracinėse stovyklose. Atsišaukimo autoriai taipgi primena 
1974 m. įvykusius naujus suėmimus Baltijos respublikose, Armė
nijoje, Maskvoje, Leningrade ir Kieve, seriją teismų su nuteistųjų 
pavardėmis, naujas kratas bei tardymus. “Tegu visuotinė politinė 
amnestija mūsų krašte ir vi- •_ ________________________ .

Ontario provincija išvengė 
apie 20.000 savo valdinių tar
nautojų nelegalaus streiko sau
sio 1 d. Derybų pradžioje unija 
buvo pareikalavusi padidinti na
rių atlyginimą 61,5% viene- 
riems metams. Tiek prašyti pa
skatino federacinės vyriausybės 
panašus atlyginimų padidini
mas grūdų pakrovėjams Van
kuveryje ir transportlaivių kari
ninkams didžiuosiuose ežeruo
se. Kilus nepalankiai reakcijai, 
reikalavimas buvo sumažintas 
iki 41% ir pagaliau iki 29%. 
Valdžios tarnautojų reikalus 
tvarkantis ministeris E. Wink
ler pasiūlė 20%. Šiame pasiūly
me didesnis atlyginimų padidi
nimas buvo numatytas mažiau 
uždirbantiems unijos nariams, 
mažesnis — geriau atlygina
miems. Paskutiniu momentu 
prieš nelegalaus streiko datą 
unijos nariai patvirtino valdžios 
pasiūlytą 21,5% algų padidini
mą, tą patį nuošimtį visiems na
riams, išskyrus kalėjimų sargus, 
kurie gaus 23%. Ontario vyriau
sybės kompromisas tėra laikinio 
pobūdžio — naujoji sutartis pa
sibaigs po vienerių metų, atida
rydama duris unijos vadovybei 

kelti galbūt dar didesnius reika
lavimus. Unijos Kanadoje su
tartis dažniausiai pasirašo dve
jiem metam. Taigi, metinis 
21,5% algų pakėlimas, matuo
jant jį dvejų metų masteliu, 
reiškia net 43%, toli prašokan
čius ekonominį krašto pajėgu
mą. Daug kam krito į akis iro
niškas unijos derybininko Chris 
Trower pasišaipymas spaudoje, 
kad premjero W. Davis vyriau
sybė turėjo galimybę išsikovoti 
gerokai mažesnį atlyginimų pa
didinimą. Ontario vyriausybė tu
ri apie 60.000 tarnautojų, kurių 
algoms kasmet reikėdavo $167 
milijonų, o dabar ši suma bus 
padidinta $36,6 milijono. Kyla 
klausimas — kas bus tada, kai 
pasibaigs kitų 40.000 tarnauto
jų sutartys? Sunku tikėtis, kad 
jų unijos sutiktų su mažesniu 
atlyginimų padidinimu, kaip 
21,5% metams. Toronto dien
raštis “Globe and Mail” nuogąs
tauja, kad nė vienos partijos po
litikai neturi drąsos susikirsti 
su unijomis. Vedamajame per
šama mintis suskaldyti Ontario 
valdžios tarnautojų paslaugas ir 
dalį jų atiduoti privačioms bend
rovėms. Tokiu atveju būtų su

simas Kudirka su savo žmona Kanados sostinėje Otavoje, kur turėjo pasikalbėjimą su spaudos ir televizijos atstovais

Reikalinga moralinė revoliucija
A. Solženicinas spaudos konferencijoje užsiminė ir Baltijos valstybių klausimų

Sovietų ištremtas rašytojas 
Aleksandras Solženicinas, gyve
nąs Šveicarijoje, 1974 m. lap
krityje turėjo pirmąją spaudos 
konferenciją po ištrėmimo 1974 
m. kovo mėnesį. Joje autorius 
padarė svarbių pareiškimų, lie
čiančių ne tik Rusiją, bet ir Bal
tijos valstybes. Deja, tie jo pa- 
reiškmiai š. Amerikos spaudoje 
buvo perteikti labai fragmentiš
kai ir nesudarė pilno vaizdo. 
Neseniai “TŽ” redakciją pasie
kė Britanijoj išeinąs dienraštis 
“The Daily Telegraph” 1974. 
XI. 18, kuriame Ciuricho kores
pondentas David Floyd gana 
pilnai atpasakoja A. Solženicino 
pareiškimus. Jie ir po poros mė
nesių nėra nustoję savo aktua
lumo. Dėlto juos čia ir pateikia
me “TŽ” skaitytojams.

Kovos programa
Minėtoje spaudos konferenci- 

je A. Solženicinas pareiškė: 
“Programa, kurią aš siūlau, yra 
tokia, kad nieko nešaukia į gat-, 
ves, neragina imtis ginklo. Tai 
moralinės revoliucijos planas. 
Tie, kurie ją remia, turi tiktai 
atmesti melą ir neteikti jokios 
paramos sovietiniam režimui. 
Aš nematau kito kelio. Pasau
lyje buvo jau visa eilė fizinių re
voliucijų, bet jos problemų ne
išsprendė, nors viską žadėjo. 
Praktiškai kalbant, žmonės Ru
sijoje turi parodyti moralinę, o 
ne politinę drąsą. Jie turi nusto
ti rėmę ideologinį melą. Jei toks 
moralinis žingsnis bus žengtas 
milijonų ar dešimčių milijonų 
žmonių, ideologija Rusijoje 
žlugs. Tuo būdu Sovietų Sąjun
goje viskas radikaliai pasikeis”.

Veikalas apie ateitį
Minėtos spaudos konferenci

jos tikslas buvo pranešti pasau
liui apie naujai paruoštą vei
kalą, liečiantį Rusijos ateitį. Su
sirinkusiem spaudos atstovam 
A. Solženicinas pareiškė, kad jis 

smulkintos ir unijos, streikai 
paliestų tik mažą dalį paslaugų. 
Be to, streikininkai gerai žino
tų, kad privačios bendrovės ne
galės patenkinti jų besaikių rei
kalavimų, neturėdamos savo ži
nioje provincinio iždo.

Streikų pagausėjimą Ontario 
provincijoje liudija darbo mi- 
nisterio J. MacBeth paskelbti 
duomenys. Dėl jų 1973 m. buvo 
prarasta 1.636.460 žmogaus dar
bo dienų, o per 1974 m. pirmuo
sius 11 mėnesių — net 2.667.- 
000. Taigi, padidėjimas per ne
pilnus 1974 m. yra matuojamas 
61%. Iš viso buvo užregistruo
ta 318 streikų, kurių trukmės 
vidurkis buvo 23 dienos.

Federacinis parlamentas pa
tvirtino imigracijos įstatymo pa
pildą, kurio tikslas sustabdyti 
deportuotų asmenų grįžimą Ka- 
nadon. Lig šiol jiems negrėsė 
jokia bausmė, tik nauja depor
tacija, jeigu juos susekdavo imi- 

su savo vienminčiais Maskvoje 
paruošė sudėtinį veikalą “Iš po 
akmenų” rusų kalba. Pagal pla
ną, jis jau turėtų būti išėjęs iš 
spaudos. Su straipsniais jame 
dalyvauja keli labai žymūs so
vietų mokslo žmonės. Pasak Sol
ženicino, jie yra moralinės drą
sos pavyzdžiai, nes rizikuoja sa
vo gyvybe.' Tokių tarpe esąs ir 
leidinio korektorius prof. Igor 
šafarevič, pasaulinio masto ma
tematikas. Jis parašęs minėtam 
leidiniui straipsnius apie socia
lizmą, tautybes ir sovietinės vi
suomenės ateitį. Michail Agurs- 
ky, žydų tautybės, kibernetikos 
žinovas, savor straipsnyje lygina 
politines bei ekonomines Rytų 
ir Vakarų sistemas. Rusų istori
kai — Yevgeni Barabanov ir 
Vadim Borisov rašo apie rusų 
tikinčiųjų bendriją. Dar dviejų 
autorių pavardės neskelbiamos 
saugumo sumetimais.

Šis veikalas, pasak A. Solženi
cino, esąs jo skelbiamo morali
nio sąjūdžio padaras, pabrėžius 
moralines bei religines verty
bes. Tuo esą jis skiriąsis nuo ki
tų sąjūdžių, besireiškiančių ru
sų intelektualų sluogsniuose. 
Akademiko Sacharovo grupę 
esą sudaro liberaliniai demokra
tai. Be to, esą “prieštvaninių ko
munistų” ir “tautinių bolševi
kų”.

Laukti ar veikti?
Kalbėdamas apie ateitį, A. 

Solženicinas priminė netolimą 
praeitį: “Mūsų šalies daugiau 
nei pusės šimtmečio istorija ro
do, kad mūsų kelias kurti istori
jai yra stovėti ant savo kojų. 
Laukti ir tikėtis, kad sekanti va
dų karta bus liberalesnė, kaip 
mano Roy ir žores Medvedev, 
yra beviltiškas dalykas. Laukda
mi, kol istorija atneš mums lais
vę ir kitus gerus dalykus, rizi
kuojame jų niekad nesulaukti”.

Viename savo straipsnių mi
nėtoje knygoje A. Solženicinas, 

gracijos pareigūnai. Dabar to
kių asmenų lauks kalėjimo 
bausmė. Imigracijos ministeris 
R. Andras pabrėžė, kad jam yra 
žinomas vienas asmuo, iš Kana
dos deportuotas jau 17 kartų.

Toronto centriniame pašte 
1974 m. lapkričio 26 d. įvykusio 
gaisro priežastis taip ir liko ne
paskelbta, nors tyrimo rezulta
tus buvo žadėta pranešti po sa
vaitės. Gaisro metu buvo paste
bėtas ir užgesintas naujas vieti
nio pobūdžio padegimas. Apie 
jį tebuvo paskelbta, kad vienas 
pašto tarnautojas, apsisvaiginęs 
išplėštais narkotikais, jų likusią 
dalį mėgino sudeginti vežimė
lyje. Jis esąs atleistas ir perduo
tas psichiatrui. Byla nebus ke
liama, nes minėtasis asmuo dėl 
apsvaigimo negalįs būti laiko
mas atsakingu už savo veiks
mus. Be to, šis incidentas netu
rėjęs nieko bendro su pagrindi-(Nukelta į 6-tą psl.) 

kalbėdamas apie ateitį, pabrėžia 
reikalą atgailoti ne tik asme
nims, bet ir tautoms. Esą reikia 
priimti atsakomybę už praeities 
nuodėmes. “Mes prisiimame sa
vo atsakomybės dalį už visa tai, 
ką Rusija yra padariusi”.

Prie laukimo politikos esą 
priklauso ir dabartinis sovietų - 
amerikiečių įtampos atoslūgis. 
A. Solženicino skelbiama mora
linė revoliucija neturinti nieko 
bendro su dabartine atotampa. 
Jis pasisakė esąs šalininkas nuo
latinės, pastovios atotampos, 
kurios negali staigiai pakeisti 
totalistinis režimas. “Tikras ato
slūgis bus galimas tik tada, kai 
niekur pasaulyje nebebus jėga 
paremtos valdžios”. A. Solženici
nas sakėsi negalįs suprasti, kaip 
Vakarų pasaulio vadai gali 
bendradarbiauti su tais, kurie 
valdo jėga.

Nemoralūs politikai
Rusų rašytojas išreiškė savo 

nustebimą darbiečių politikų 
elgsena. Britanijos premjeras 
Wilson prieš keletą metų esą 
nuvyko į Prahą ir pareiškė, kad 
atėjo laikas atleisti bei užmiršti 
sovietinę Čekoslovakijos okupa
ciją. Jis neklausęs, ką čekai apie 
tai manė, ir tiesiai pataręs at
leisti sovietams, nes to reikalau
janti atoslūgio politika. Antras 
darbietis — Australijos prem
jeras — pareiškęs, kad jau lai
kas atleisti Baltijos valstybių 
okupaciją. “Taip Australijos at
stovas lankysis Estijoje, Lietu
voje ir Latvijoje, aiškindamas 
naująją Australijos vyriausybės 
poziciją. Tai visai nesupranta
mas dalykas. Jis reiškia, kad at
stovas vyks pas komunistus, ku
rie valdo anas valstybes jėga, ir 
aiškins jiems. Toks yra lygis 
ministerio pirmininko ištiso 
kontinento — Australijos”.

Kiti klausimai
Paklaustas apie Sacharovą, 

Solženicinas pareiškė: “Jis ne
turi politinės programos, bet 
jaučia didelę moralinę ir visuo
meninę atsakomybę”. Kalbėda
mas apie Rusiją kaip kolonijinę 
valstybę, rašytojas nurodė prof. 
Safarevičiaus straipsnį jau mi
nėtoje knygoje. Pasak Solženi
cino, Rusija, išnaudodama kitas 
tautas, turtų nesusikrovė. Ru
sai esą pasiliko nepasiturintys, 
net neturtingesni už kaikurias 
tautas, kurias valdė.

Atsakydamas apie emigraciją 
iŠ Sov. Sąjungos, kuri pastaruo
ju metu pasidarė labai aktuali 
ypač JAV-se ir Izraelyje, A. Sol
ženicinas dėstė, esą šiam klau
simui teikiama perdidelė reikš
mė. Imta reikšti susirūpinimas 
dėl emigrantų skaičiaus, tary
tum tai būtų pats svarbiausias 
dalykas. Rašytojo nuomone, 
pagrindinis klausimas yra šis: 
“Kokį gyvenimą turės tie 250 
milijonų žmonių, kurie privalės 
ten pasilikti?” M. 

suose kituose atidaro kelią į 
laisvę, gerą ir racionalų gyveni
mą.” šiais žodžiais abu laisvės 
kovotojai užbaigė savo atsišau
kimą, nenujausdami, kad jau se
kančią dieną jų laukė naujas su
krėtimas — Š. Kovalevo suėmi
mas ir išvežimas Vilniun. A. Sa
charovas daro išvadą, kad jo bi
čiulio S. Kovalevo suėmimas 
yra susietas su “Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronika”. Tar
dymas ir byla Vilniuje jį Izo
liuos nuo draugų Maskvoje ir 
nuo užsieniečių korespondentų. 
Net ir žmona negalės jo aplan
kyti iki teismo. Suimtasis yra 
42 metų amžiaus fiziologas, pa
skelbęs apie 60 mokslinių šios 
srities raštų, dirbęs Maskvos 
universitete. Iš darbo buvo at
leistas, kai su A. Sacharovu pra
dėjo organizuoti Žmogaus Tei
sių Apsaugos Sąjungą. S. Ko
valevas taipgi buvo viešai įsi
pareigojęs atgaivinti pogrindi
nę “Dabartinių Įvykių ..Kroni
ką”, kurios leidimą nutraukė re
daktorių suėmimas 1973 m. Pa
sak A. Sacharovo, šio laikraštė
lio naujasis numeris jau yra pa
ruoštas ir turėtų netrukus pa
sirodyti.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Šiaurinį Pakistaną nusiaubė 

žemės drebėjimas, daugiausia 
paliesdamas Karakoramo kalnų 
slėnius ir Indus upės pakrantes. 
Oficialiais duomenimis žuvusių 
skaičius jau yra pasiekęs 5,200, 
sužeistų — 16.000. Spėjama, jog 
aukų bus gerokai daugiau, nes 
lig šiol dar nevisus kaimelius 
gelbėtojams pavyko pasiekti. 
Dėl pagrindinio plento sunaiki
nimo pagalba teikiama tik kari
niais malūnsparniais, bet ir ją 
gerokai varžo skrydžiams nepa
lankus oras. Pakistano premje
ras Z. A. Bhutto, paparašęs pa
saulį tarptautinės paramos, bu
vo nustebintas Saudi Arabijos 
karaliaus Faisalo dosnumu — 
$10 milijonų. Prieš šią finansi
nę paramą juokingai menka at
rodo kitų kraštų pagalba: $25.- 
000 iš JAV, $10.000 iš Kana
dos, $23.000 iš Britanijos ir 
$32.000 iš Australijos. Iš pasta
rųjų parama Pakistanui buvo 
nukreipta per jų Raudonąjį 
Kryžių, o karalius Faisalas ją 
paskyrė iš savo iždo, kurin 
yra suplaukę naftos pabrangini
mo atnešti bilijonai dolerių.

PRIPAŽINO KALTAIS
Teisėjo J. Siricos vadovauja

mo federacinio teismo prisie
kusiųjų taryba pripažino kaltais 
keturis pagrindinius buvusio 
prez. R. Niksono patarėjus — 
J. Ehrlichmaną, H. R. Halde- 
maną, J. Mitchellį ir R. Meri
dianą. Jie buvo kaltinami suo
kalbiu Watergate incidentui nu
slėpti. Bausmės tebėra nepa
skelbtos, bet jos gali siekti net 
25 metus kalėjimo. Nuteistųjų 
advokatai jau ruošiasi apelia
cijai.

KOMUNISTŲ OFENZYVA
1975 metus Š. Vietnamo ka

riuomenė ir komunistai P. Viet
name pradėjo plataus masto ka
riniais veiksmais, įsiverždami į 
Kambodijos pasienyje esančios 
Phuoc Long provincijos sostinę 
Phuoc Binh, kurią nuo Saigono 
skiria tik 75 mylios. Jiems taip
gi pavyko užimti P. Vietnamo 
bazę Mekongo žemupyje. P. 
Vietname dabar jau yra apie 
280.000 Šiaurės Vietnamo ka
rių. Jiems pilną paramą iki ga 

lutinės pergalės pažadėjo komu
nistinės Kinijos generalinio šta
bo viršininko pavaduotojas Jang 
Čeng-vvu ir kariuomenės savait
raštis, “Išlaisvinimo Armija”. P. 
Vietnamo vyriausybės praneši
mu, 1974 m. kautynėse žuvo 
apie 62.000 komunistų karių, 
15.241 P. Vietnamo karys ir 
3.454 civiliai. P. Vietnamui nau
ją grėsmę sudaro JAV karinės 
bei ekonominės pagalbos apkar
pymas. Prez. G. Fordo vyriausy
bė buvo pareikalavusi $1,45 bi
lijono karinei paramai ir $751 
milijono ekonominei, bet kon
gresas pirmąją sumą sumažino 
iki $700 milijonų, antrąją — iki 
$450 milijonų. P. Vietnamo ka
riuomenei jau pradeda trūkti 
sviedinių patrankoms ir net šo
vinių, o aviacijos veiksmus ri
boja sumažintas kuro tiekimas. 
Jeigu visi lėktuvai pakiltų, die
nos kuro atsargas jie suvartotų 
per 15 minučių. Nuo karo pa
liaubų paskelbimo 1973 m. pra
džioje komunistai .jau yra už
ėmę 11 P. Vietnamo miestelių.

ATŠAUKĖ VIZITĄ,
Sovietų kompartijos vadas L. 

Brežnevas sausio 14 d. turėjo 
pradėti viešnagę Egipte ir iš jo 
užsukti į Siriją bei Iraką, šis vi
zitas betgi buvo atšauktas, kai 
Egipto prez. A. Sadatas, gavęs 
L. Brežnevo telegramą, Mask
von pasiuntė užsienio reikalų 
ministeri I. Fahmį ir karo mi- 
nisterį M. Gamassį. Vietoje vi
zito buvo paskelbtas Sovietų Są
jungos ir Egipto raginimas at
naujinti Ženevos konferenciją, 
kurią jau seniai siūlo L. Brežne
vas ir kurios vengia JAV valsty
bės sekr. H. Kissingeris. Atšau
kimas gali turėti tris priežastis 
— pablogėjusią L. Brežnevo 
sveikatą, sovietų-egiptiečių ne
sutarimus ir staigaus karo grės
mę. Egiptiečius L. Brežnevas 
priėmė lovoje, bet sakoma, kad 
jį kamavo tik eilinis peršalimas. 
Nesutarimų šaltiniu gali būti 
prez. A. Sadato vis šiltesni san
tykiai su JAV, o jų jis, atrodo, 
nėra linkęs atsisakyti. Libano 
sostinėje Beirute leidžiamas 
dienraštis “Al-Šaraq” teigia, 
kad sovietų žvalgyba L. Brež
nevui pranašauja staigų karą 
Artimuosiuose Rytuose ir jį at
kalbėjo nuo kelionės.

KALĖDŲ PALIAUBOS
Airijos katalikų pogrindinė 

IRA organizacija buvo paskel
busi 11 dienų Kalėdų paliaubas 
Š. Airijoje ir jas pratęsė iki sau
sio 16 d., suteikdama naujų vil
čių pilietiniam karui užbaigti. 
Per penkerius metus tame kare 
jau žuvo apie 1.400 asmenų. 
IRA vadovybė reikalauja, kad 
Britanija įsipareigotų atitrauk
ti visą savo kariuomenę iš Š. Ai
rijos, sustabdytų įtariamų as
menų sulaikymą bei jų bylas, 
grąžintų savo karius į barakus 
katalikų gyvenamose srityse, š. 
Airijos reikalus tvarkantis Bri
tanijos ministeris M. Rees, atsi
liepdamas į šiuos reikalavimus, 
paleido 20 suimtųjų, 50-čiai pa
rūpino tris dienas trukusias N. 
Metų atostogas laisvėje, su
trumpino 100 kalinių bausmes, 
kad juos būtų galima tuoj pat 
išleisti iš kalėjimų. Jis taipgi 
yra pradėjęs pokalbius su kata
likų ir protestantų dvasiškuos 
atstovais. Dabar š. Airijoje yra 
apie 16.000 britų karių, kurių 
dalį ministeris M. Rees sutinka 
grąžinti Britanijon.
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refąuruiBd ni afoqĮBJĮ oabs op 
-ZĮĮ SOpzSOJJĮ S0U9ĮA 9U BJ8U 91 
-SOIIM felSOĮUI t TlSplĮOU JĮ hUOĮS 
ojntu }UB rjKpnĖs SBf ĖiAjįbŠĮ 
UKMpęgjEg hizpzSajJĮ onjsj — 

įhuKtuĮBJĮ hpĮid bjX jy 
iOJĮ onM o8aqĖd įbjįbs nj, — 

•ąjĮnBĮdBĮS 
-orei ouįjįsįb—‘hiatu lūiĮsgpsui 
§gud o3aqĖd įbaoi oubui ji hij 
-njĮ onu ‘snuiBu šaAsiBĮou jį fe8 
-9ĮUS BUgUITJd BAĮBdS E1ĮB3 ---

•U94 Į9q UOS 
SĮAnS ĮPlSJĮOd IEIISnQ ‘BqXSJBS 
oisjįiba ojntu 1UB nJĮEi njnsis 
‘niĮBg -fotunjĮAp įsnpiaĮisnu 
ji ajĮSĮĮaiad įsngJBABd įsjbi ‘sei 
-saitu*hgois hiiEg OĮiaisattu oįu 
-įbijįaiojį oiĮapipau oįs oisnsi? 
-§3nĖ s9ĮiBd ‘o3o)s oi?ęjĮOĮd iub 
uiopsjĮsiv ‘ĮSęSlBų ĮBldlBg

•hlUEU S9A 
-SĮBĮ9U OldtSa §Į ėfąSĮ UJĮtEĮlSSĮ 
hiatu ĮEP^Z 'ŠĮJĮ9ĮU ĮEJ, —“

‘SOĮĮUEĮAĮ 
BĮĮBS SĮBldlBĮ SEUIEpdOJĮ Snfif 
-aqais — ijąjįtuau npBq jį ujįįbį 
-įssį fotunjĮAp hiatu jįoįj,' —

' ’ ’ n 
-uį3 ofapBJd ‘aiBisBd SBqXgjBS 
JĮ nEĮĮBA BJOAl OJntU ĮlJ9AldB 
‘IlXiBiSBd feisaitu tuofądsns ibi 
ęaĮJJ OUĮdĮppi SIJĮB SltlOpEZnEĮJl 
-au JĮ SlUEĮĮBABUdĮĮS ĮlAjBp 
flEd bi suiBĮSĮA adaiį jį ąijjaui 
-ĮSZn ĮBpBĄ ’SUĮJĮBdĖ SIISĮA pBJf 
‘sejįsįibaįbS sjįoi snq sįC ‘shisiB 
įejį o hijBSBABd tuntu shisaqau 
jį ouĮisnjtszn sbabiq įb3 :ouid 
-njisns OĮJBSBABd S5ĮnBĮnS9U ĮĖp 
-BA hiatu ItUISapiAQ OIJESBABd 
Bjąu ‘afotunjįkp ‘Big bisibiib 
siuntu snq tiBSBABd ipj, fjBSBAsd 
OAnq įej, ’hiatu Įia3nĖp ęaud 
tUOlĮBJĮĮSnU ĮSĮA S8UI pBJĮ ‘OU 
-Etų atf -ĮBpBA ĮSOJĮĮBĮ ĮBSUĮUĮZfeS 
sounjį ‘EfigĮiaj nsntu ĖfnEĮBiĮĮaj 
oj, SjĮjaunszn epbsįa aif — 

ėiĮjaiuĮSzn ofou of 
-o{d atf įbjbS pejį ‘nBiUBjv — 

ĮBJaSapį BiXjBpBd azap huqn 
OJĮ SI ĮBfouizau Isujįei"hTjg^nBd 
ĮBfauĮtŪBd njL įbpba bjX aif 
•ĮlUĮJlkd ofasjiajajų sonf lapjj/d 
-zfi jtuBuia nBĮjaS ‘uibuįŠ — 

hSJĮA Į 
snidiBĮ apojfid jį jįuįį hjnp šoiį
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■JOJI npJBA 
SOJfJĮpnjĮ OUIĮS ĮlUĮpBABd EUIĮJ 
-ou OAnq feĮifkiĮouj šuiuaipEisos 
hiAniaii soabio Pu hiatu feioĮOiĮ 
§9ĮJJ 'fetUĮJĮĮĮ fetUOUĮZOU SOtUĮOS 
o[ jį StusnBq feiifuns feppISEd 
iubC ‘Sasįbį ĮinaĮSEdi fetuXpuBq 
Įsnu^ABdau sojpnpnji ouoaX3 
-jad įbubį ĮBiAniaiĮ soabiq niĮiBĮ 
OABS PEJĮ ‘ĮiętuAzBd EJĮUOl BĮQ

jaiuauĮiuoiĮ buibįs 
sotumas SnBp aunnuij įbuiįbs of 
JĮ inuiĮS uiBĮ?Bd Įf) ĮpndsĮ fetuop 
-lĮpgiau siĮiĮBd asXtuntu sbuiizXj 
-ĮSBd JĮ BSfejp of ‘feJĮĮBĮ fedtunjl JĮ 
Pbiį IiOAnqBd BJĮJįpn^f nuiig ns 
feSojd atuofąjni auniĮ ‘stuaij,

•aiuojoj, Bfiauajaj 
-uojį sopnBds biįiį ąunBĮ nBf of 
hpUBĮBA hfOĮAp zn O ‘fetUOJpOJOB 
Į oipfA EJĮjĮpnjf ‘ d d a ; ‘otų 
-ifąųiBiĮĮSBd oį§ od nEfonj, (afof 
-iŠiag OAnq niatu oni sįjoisįuįui 
siBd) snijoiajijas SĮuiiuatuBĮJBd 
U9U0B39BIV UBĮIV OĮJ91SĮUĮUI hf 
-BiĮĮaj oĮuaiszn bjA sunu ‘nBajg 
‘H ns feuiĮfąq[Bi{ĮSBdi hĮ?nuiiu 
gg ofąjni jsp ‘SEuiEpaqnns įbubį 
jį sjou ‘hAoisiB soqXpĮBA sąn 
-UĮpfdE SOABIO JI SaUOĮUOJĮIAĮ d 
sofaiJOA sbuiįpAį ‘B3ljipnx sbiuįs 
‘soabio §Į seuiepjįAasį gaijg

•„SBUĮZfĮUI 
SBH§ĮlĮJ>JOdĮU,, ĮIUESO ĮJOJI ‘e8 
-unlfeg hiaiAos ĮiąiĮĮiĮSBdou iniĮ 
-nBSBd uiBfBASiBĮ feuiĮfądsjad of 
JĮ fetUEjp SOJĮJĮpn^ OABpjad IBIU 
-EJĮUĮ1 {BUBI SUIEfOlAlĮBJĮS OABS 
ĮBiusdiEJis hiasBJuaip hfoiqy 
žiobs fei?uBfonzĮĮoquiĮS Šasįbį 

Į bįSįoaz sbioj3 o3ubį otuifaĮ 
-BJĮ OJd EJĮJĮpnjf ---  fel>Į9J0 feSUĮl
-BdX įiubSsį ofaqagns sbjbj8o}oj 
oį?sbjjįįbį afoĮjniĮ ‘BJĮnBJionu 
„ĮBUJnOf EAAB11O OU1,, OAnq 
Įtuopf ?BdA ‘SĮiuojĮnEJionu of 
ns sniusdiBJis smĮogp ouipsnBds 
-1E ĮBĮ?§BJU9ĮP ĮUIEĮZpiaĮ Eq{EJl 
h{3uB nqs asopjEĮ osouįjbjiba 
souatp soioEd soj, šniūru oiuatu 
-BĮJEd lUĮjnizdE SBUIĮfOĮ?SJJĮBA 
-ĮSBd ot IBd dĮBl JĮ ĮBgBjfeS flĮU 
-ĮĮBJĮ Įtuopoj of ‘niJOlJOdUJ 030 
ns niatu oiuifaųpupsEd bjįjįp 
-n^ įsąiBtu auEJija sofiziAOĮaj, 
•fezBiJodaj uSbj aonjg aABpjod 
fejBJĮBA S0U8ĮP SOĮOBd SOI (SBĮEU 
•en gi) SĮ101S AlD-HOfD spois 
oiuojoj, jad iau ‘soabio I8U 
sBtuopoj OAnqau hĮosEzaud nui 
-ouizau [ąp iaq ‘nijapiodaj 333 
ns SBtUĮfqĮBJĮĮSBd SOJĮJĮpnjI OUIĮS 
SBtuBfonuiĮĮj OAnq Bip asontunj 
oiuatuEĮJBd sopBUBji fefĮpnis sof 
-ĮZĮAaĮai Į Iiqnjfs oLojiioj ‘snfąs 
-ĮĮBdau jįoįjį au ‘jopoi ‘Bi^iBtunu 
OAnq n3au ‘obįSįį SnBp ojĮnJizn 
Bfi9uajajuojĮ sopnBds į3ubpb>į 
(fetUOjpOJaB Į O UI Į A E Į Z B A S Į 
of įhį X 1 ‘souaip §snd opĮOĮBJd 
EJĮJįpnji ns sif) snisBJjf oL’įiįbu

dloliprųs SOĮlZĮAdĮd/

-uej zn auBtu ąiĮnBJiEd ejįubj^ 
nEIJchlS SĮA ‘ĮBJĮSĮIUIĮJ OLOĮJ Sąi 

-niBJĮ ojIqied esildį Ėiiajf) hiu 
-ĮsnEĮ)Į *hsĮBq nBiŠnEp nBi^nBg 
•ĖpCi ĮpA Sies o3oqjod Egusq oįs 
-apzqfius — ĮEpjEJĮS isnntunny 
jouizau sip jouizau sif —-

inEUizajq sopjEiĮS soisBjdEd 
ĮBl^Įl IBS o ‘SOHĮlSBĮd IBS ‘OĮUĮtU 
-niĮE [Eg nBuizau sb ■ • • sy —

•hsĮBq 
nBiSnBp jį opjigiSBd — ifoiiĮ 
-ox ‘jįAjįbs ięąinząp [odįoji — 

•feSIBq nBĮSnBĮJĮ 
-Bd — įnqjBAS ibi į3jv — 

•ŽJĮjatuĮSzn ‘ėfąpiSBd hq 
-ail 1UB sbjįubj ofapas’ !3nEp oa 
-nq hiuotug 'Coibs opiĮiĮSBd SEd 
-EA3Į hiĮnEJ, SaiĮEAZ agopISzQ 

i’iiąpns 
ĮBtUĮĮJ 0AE1 fęinząp fOIJIOX —

•SBĮBS §Į SBS 
-ĮBq O f 918   ‘X19AS SBĮ9IĮ\[  

• • • 9f 
-n3otuz bjX į3jį Įpojjįįbį ojiatu 
-eįp njiatuoĮpĮ niiĮuad Į įbijįbh 
•sŠabs onu įįoi įiojįsoįC hf hiąj 
-ni9M 'o['Xabs uni snSotuz feJĮiBĮ 
JĮ SnĮZpOJ^ĮEĮ ŠnSĮA Į Sn^EJ PEJĮ 
‘nBfoiJEiĮ jį sntuįij nsizpog

•auAp 
-zSįbaz sojpįh ‘įjoi sjou jnjĮ hią§ 
-OĮA OPIEJI SĮ JĮ hpĮĮĮEd sn>ĮBi hi? 
-§i{nEd siEUJEds soįįba dienioj 
iunqau tįjĮiĄĮ ĮlĮaJg jį feJĮĮBĮ hi 
-OĮESnU EĮĮBA OABS IhlJOAĮSlB IBI 
-JBA saqXuiztuB ‘hisBjdnš feuiid 
-JĮl OJĮĮBĮ SnSOlUZ ĮOf ’hjiatUOIIJI 
hpĮuad bjX sbjiouibįp hf nBuip 
-BAEd SĮBĮZpOJJĮĮBĮ SOlESĮA SBf Sy 
■hizpzgiBAz hijuEidjĮi bjX ‘hsntu 
oriu įįoi ‘aCoApja pbjį ‘nEijĮEs 
‘.ĮpOjįlBĮ ĮiuBlSdjĮl OABS nĖlzp 
-oj ‘feSfUBJ neiĮOJĮEj -sopzSįbaz 
SOĮJUBISdjĮl JĮ ĮB1ĮB1 hl?§l{riBa 
:BŪiaj, ’3nEp hfopfsnBpi įbjį 
‘BpBSĮA ĮSEIĮOS ilSOJĮOS ĮiąųĮEJĮ

•SBUIBpąAOlS ncįlBJĮ ĖpBSĮA §y 
•BĮAi Baisia faĮBS nBCoiSĮSlV

■fiUĮP 
-EA dĮBl ĮSĮA EĮĮUEJ5Į BUBU! 5ĮUĮP 
-ba iaq ‘ĖikisiĮĮjiiau nsa sy —

:ąj(ESBd 
ĮBioųniĮS jį ąjĮuapsEd ‘Įatųgap 
OUBUI OfOlSĮSlB SĮjaiOpM OĮĮinU 
sXsapzqriug Cbįes ’nEpasisiy

•sąpąjj 
JĮ OĮB1S 1UB O1ĮJJĮ BS9ĮA§ ’hĮUOlU?
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-BJ aidB Eftpnis OĮSBIU OĮUSaiBĮd 
Bigonj niatu onis jį afoAniaiq 
įsąjĮUEĮ sif fejBSBA feisnfąBJd ‘op 
-ojįsbj oSbj aanjg SĮjapiodaj 
sofizĮABĮai H0P3 ąpojBd bjįjįp 
-nji fetUĮfątuopĮsns fegupBdA

•ĮEunSiajEd soiejiioas 
— afąiĮO afoJiuB o ‘įbisijįo? bjX 
afąiĮa afotujid ‘ntuitiĮiJĮAi hi?Bd 
hf *ĮEf01XpX3 huiĮtOĮEJI SJĮnBĮ 
-nsau oįb3 satusnEq oabs soibjį 
-Į9AS SOĮSnflĮgBd ĮBĮJĮJBIUS Įap ‘hl 
-atu nsiSnEp jb gg ėtapassi bjA 
nBf jį (hiatu gi bjX SBtuntuĮSJĮBtu 
JBqsp) stuBiatu gg psiainu OAnq 
fetuXlBisf Įffeuas ĮBSBd auniĮ ‘niu 
-ĮĮBJĮ SEpiaji snuiBu ni?ojdaq 
Į ĮiĮBJĮjad OAnq ait ‘psĮaĮgĮ otų 
-ĮfąĮEJĮ si sonf įtuBpnBĮBJĮiaj ‘sni 
-§BJ StUOSlBlsĮ SOĮZPĮBA IlXSEJ Of 
-apBjd aif įejį ‘01 03 ĮisiaĮBd otų 
-ĮfąĮEJĮ si OAnqau ‘StusnBq žjįįįib 
jį hiatu ĮBJĮ-gi Įisiainu fejBJgBj 
-Ed gg ĮB3Bd ‘įbįuįįejį aunjĮĮB^ 
hiatu ĮEJĮ7gi sBisiainu ‘siĮonu 

-nBf -tu gi—SBisnEĮunBf o ‘snBiz 
-tuB iu 08 bjK ‘sBisa ‘spojaq ‘sbįs 
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NETEKOME TAURAUS VILNIEČIO

skyriui 
mą.

KLK

LONDON, ONT. 1974 m. vasarą K. 
L. Katalikių Moterų Dr-jos Londono 
skyrius, viena veikliausių apylinkės 
organizacijų, atšventė pirmojo veik
los dešimtmečio sukaktį. Antrojo 
dešimtmečio veiklą skyrius pradėjo 
sėkmingu pasirodymu prieškalėdi
niame Folk Arts Council festivalyje. 
Moterys jame dalyvavo su savo ke
piniais ir tautodailės paroda. Iš 23 
parodos vienetų ir apie 40 tautybių 
lietuvės laimėjo trečią vietą. Daug 
kas pareiškė, kad jos, o ne rumunės 
turėjo laimėti pirmą vietą. Antra 
vieta atiteko ukrainiečiams, turėju
siems stiprius, bet nemeniškai su
dėstytus eksponatus. Iš visų parodos 
vienetų sėkmingu sudėstymu ir api
pavidalinimu daugiausia išsiskyrė lie
tuviai ir latviai, šį kartą nieko ne
laimėję. Šių dviejų tautų parodos 
vienetai atkreipė ir menininkų dė
mesį. Žiūrovai daugiausia dėmesio 
skyrė brangiems gintaro dirbiniams. 
Parodos pagrindinis organizavimo 
darbas teko E Paulionienei, L. Za 
bulionienei ir O. Švilpienei. Skyrius 
yra dėkingas nuolatiniams parodos 
talkininkams — A. Kudirkai, Br. Mi- 
siui ir visiems, padėjusioms darbu, 
kepiniais, eksponatais ir kt. Nuošir
dus skyriaus ačiū ir lėšų telkimo 

už paskirtą finansinę para-
<■ * *

Moterų Dr-jos Londono sky
rius įsteigtas 1964 m. kun. B. Paęevi- 
čiaus iniciatyva. Iš 75 šeimų apylin
kėje skyrius turėjo 60 narių. Jis 
reiškėsi krikščioniškos pagalbos sri
tyje, buvo labai aktyvus tautinėje 
srityje savoje visuomenėje, bet reikš
mingiausių rezultatų pasiekė kana
diečių visuomenėje. Didelė dalis jo 
veiklos — pagalba kitiems: liet, or
ganizacijoms ir pavieniams asme
nims. ypač mirties, ' ligos ii’ kitokių 
nelaimių atvejais. Rengtos bendros 
Kūčios su atitinkama programa, kad 
ir viengungiai bei nepajėgūs šios 
prasmingos artimo meilės šventės 
metu nesijaustų vieniši ir užmiršti. 
Surengta eilė žinomų prelegentų pa
skaitų religijos, dorovės bei sveika
tos klausimaiš.

Nemažiau veiklus skyrius buvo ir 
tautinėje srityje: rengdavo paskaitas 
lietuvybės išlaikymo klausimais, 
beveik kasmet atžymėdavo (paskir
damas dovanas-ir pagerbdamas) va
dinamąją metų mergaitę, pasižymė
jusią moksle ir lietuviškoje veikloje. 
Didžiausia dalis kuklių skvrįaųę san
taupų kasmet'%oVA’“’silcif‘iafria' ' tauti
nei Šiluvos Marijos parapijai, kuriai 
nemažiau talkinta ir darbu. Moterys 
prižiūrėjo altorius, liturginius dra
bužius, surengė vaišes 600 svečių, at
vykusių į šventovės atidarymo iškil
mes ir t. t. Londone nėra lietuvių or

“London Free Press” dienraščio nuotraukoje matyti I. Daniliūnienė, išbu
vusi katalikių moterų skyriaus pirmininke 10 metų, ir sekretorė O. Švilpienė. 
Jos apžiūri G. Mačienės kulinarijos meną tautybių parodoje

ganizacijos, kuriai skyrius nebūtų 
padėjęs lėšomis, darbu, patarimais. 
Ypač tai pasakytina apie jaunimo or
ganizacijas.

Katalikės moterys skyrė ypatingą 
dėmesį lietuviškajai reprezentacijai 
kanadiečių visuomenėje. Jos stengėsi 
kitataučius supažindinti su lietuvių 
papročiais, valgiais, tautodaile, tau
tos problemomis. Vienas iš plačiau 
nuskambėjusių įvykių Londone buvo 
Kanados šimtmečio minėjimas Cen
tennial pastate. Lietuvės suorgani
zavo stiprią lietuviškų dailės dirbi
nių parodą ir išstatė lietuviškus de
koratyvinius kepinius, kurie tapo po
puliariais ne tik angliškoje spaudo
je, bet ir televizijos programose. Jos 
buvo vienos iš nedaugelio patekusios 
į Kanados National Film Board juos
tą, vėliau rodomą daugumos Kana
dos televizijos stočių. Lietuvių var
das buvo įamžintas dokumentiniame 
filme, kuris kaip istorinis atitinka
momis progomis bus rodomas ir atei
tyje. Jos dalyvavo panašiame May 
Festival 1969 m. ir talkino repre
zentaciniam baltiečių festivaliui 
1968 m., atžymint 50 metų sukaktį 
nuo Lietuvos • nepriklausomybės at
gavimo. Kasmet jos pasirodo su tau
todailės paroda ir dekoratyviniais 
kepiniais Folk Arts Council festiva
liuose. Kiek tie kepiniai tapo popu
liariais, rodo kad ir G. Mačienės ra
guolio nuotrauka (K. Aušrotaitei 
talkinant), kuri buvo išspausdinta 
didelio tiražo ir maždaug Toronto 
laikraščių dydžio dienraštyje “The 
London Free Press”. Raguolis tapo 
savotiško konkurso objektu ir buvo 
panaudotas sukelti lėšų labdarybei. 
Populiarus televizijos pareigūnas gar
sino, ir jį (raguolį) gavo daugiausia 
labdarybei paaukojęs asmuo. Lietu
vių vardas tapo žinomas ir populia
rus. 1974 m. centrinėje miesto bib
liotekoje, kurioje yra ir meno gale
rija, surengta baltiečių tautodailės 
paroda. Lietuviškosios dalies pagrin
dinis darbas buvo atliktas irgi kat. 
moterų sk. šią parodą turėjo progos 
matyti apie 30.000 įvairių tautų žmo
nių. Be to, skyriaus narės labai 
aktyviai reiškiasi ir kitose' organiza
cijose — lėšų telkimo skyriuje, “Bal
tijos” ansamblyje, skautų vietininki- 
joje, parapijos komitete, Bendruo
menėje, Folk Arts Council renginiuo
se. Jau beveik 10 metų skyriui va
dovauja pirmoji jo pirmininkė ir 
buv. Folk Arts Council vicepirmi- 
,hjpk.e.J. Djmiliūnienė. Nuo 1965 m. 
spalio 31 d. ligi 1966 m. lapkr. 12 d. 
skyriaus pirmininke buvo E. Navic
kienė. Linkėtina, kad ir antrasis 
dešimtmetis pasipuoštų nemenkes- 
niais šio skyriaus nuveiktais darbais.

D. E.

Simą Kudirką 1974 m. gruodžio 12 d. Lietuvos atstovybėje Vašingtone sveikina Lietuvos atstovas J. Rajeckas su 
Ponia. Iš k. Į d. Vašingtono LB pirm. dr. J. Genys, O. Kajeckienė, S. Kudirka, JAV LB visuomeninu reikalų tarybos 
pirm. Alg. Gečys, G. Kudirkienė, muz. A. Jurgutis, Kudirkos motina M. Šulskienė ir min. J. Rajeckas

Keturios Simo dienos Detroite
AL. GIMANTAS

Sutikome Simą Kudirką, jo 
žmoną ir motiną Detroito Met
ropolitam aerodrame 1974 m. 
gruodžio 13 d. Gausus detroitie- 
čių būrys, kurio tarpe buvo 
daug jaunimo, (merginos ir mo
terys pasipuošusios tautiniais 
drabužiais) su sveikinimo plaka
tais rankose laukimo salėje 
kreipė i save pagrindinio miesto 
aerodromo keleivių dėmesį. 
Detroito dienraštis “The Free 
Press” jau dieną prieš tai svar
biųjų miesto žinių skyriuje mi
nėjo, kad Detroitas, ypač lietu
viai, laukia atvykstančio Simo 
Kudirkos. Trumpai buvo atpa
sakota ir visa ano nelemto įvy
kio istorija. Tas pats dienraštis 
atsiuntė į aerodromą savo foto 
reporterį, kurio nuotrauka bu
vo išspausdinta šeštadienio lai
doje. Kartu su lietuviais garbin
go svečio laukė ir dviejų Detroi
to miesto televizijos stočių fil- 
muotojai bei pranešėjai. Dar tą 
patį vakarą per vietos NBC ir 
CBS filialines stotis stebėjome 
Simo Kudirkos sutikimo vaiz
dus.

Valiavimais, šūkiais, apkabi
nimais ir nuoširdžiais rankų pa
spaudimais buvo sutikti iš Va
šingtono atskridę lauktieji sve
čiai. Juos atlydėjo ir Aušra 
Zerr, kuri labai sumaniai atliko 
ir vertėjos pareigas, šeštadienio 
vidurdienį Simas susitiko su lie
tuviškosios spaudos ir ’ radijo 
darbuotojais, o vakare naujoji 
Kultūros Centro salė sunkiai 
galėjo sutalpinti Detroito, 
Windsoro, Grand Rapids, Tole
do ir kitų artimesnių ar tolimes
nių vietovių tautiečius. Auto 
aikštėje buvo tokia spūstis, kad 
net ir vietinė policija nebega
lėjo padėti.

Iškilmingasis aktas prasidėjo 
kiek vėliau, gi pradinė iškilmė 
vien tik jaunimui nuo darželi- 
nio iki akademinio amžiaus su
rengta Dievo Apvaizdos švento
vėje. Visi jaunieji turėjo ranko
se po degančią žvakę, šviesos 
buvo užgesintos. Mistinės nuo
taikos gaubiamas, Simas Kudir
ka, jo žmona ir motina nužygia
vo prie didžiojo altoriaus padė
ti vainiko Sibire žuvusių tautie
čių pagarbai ir atminimui, šis 
momentas stebėtojams traukė 
iš akių ašaras ...

Tuo tarpu publika nekantra
vo didžiojoje salėje. Iš šventna- 
mio, jaunimui stovint korido
riaus šonuose, neskubėdami 
garbingi svečiai artėjo prie pa
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grindinių salės durų. Prasidė
jo garsūs valiavimai, šauksmai, 
plojimai. Salė siūbavo, ūžė. 
Detroite, bent jau mūsiškių tar
pe, neteko išgyventi tokio paki
limo, entuziazmo. Tai pastebėjo 
ir kitų tautų atstovai, kurie irgi 
buvo atvykę pasveikinti Simo. 
Sekė sveikinimai, prakalbos, Si
mo žodis, išklausytas didžiu dė
mesiu ir nepaprastu susikaupi
mu, vis pertraukiant nerimstan
čių plojimų audrai.

Po to vyko meninė dalis. Sve
čiai gėrėjosi lietuviškuoju jau
nimu, talentais, sugebėjimais. 
Pasibaigus iškilmėms, minios 
stovėjo eilėje, norėdamos bent 
iš arčiau pažvelgti į Simą, jo 
žmoną ir motiną ir bent trum
pai paspausti ranką. O didžiulis 
plakatas, puikiai atsimušąs tam
saus raudono aksomo scenos už
dangoje, vaizdžiai bylojo Simo 
sovietiniame teisme pasakytais 
žodžiais: “Duokite man laisvę 
arba mirtį!”

Sekmadienį Simas dalyvavo 
pamaldose šv. Antano šventovė
je, aplankė dar vieną lietuvišką 
Šv. Petro parapiją ir senuosius 
Lietuvių Namus. Po pietų Kul
tūros Centre vyko “Žiburio” li
tuanistinės mokyklos eglutė. 
Visa Kudirkos šeima per visą 
programą išbuvo su detroitie- 
čiais.

Pirmadienio rytą — pasirody
mas televizijos stotyje. Čia Si
mą ekrane matėme maždaug 5 - 
7 minutes. Svetimtaučiai turėjo 
gerą progą išgirsti daugiau apie 
Sibirą ir visą jo laimingai pasi
baigusią odisėją.

MŪSŲ TAUTIEČIAI BRAZILIJOJE
moksliniais pranešimais. Metų pa
baigoje būrelis išleis monografiją 
apie a.a. inž. Z. Bačelį, redaguotą H. 
Mošinskienės.

• BLB literatūros būrelis 1974. 11. 
30 ketvirtųjų metų veiklą užbaigė 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje būsti
nėje — dr. V. Kudirkos mokykloje, 
statytoje dar nepriklausomos Lietu
vos lėšomis. Būrelio vadovė H. Mo- 
šinskienė pakvietė inicįatorių Alf. 
Petraitį peržvelgti 1971-74 m. veik
lą, 40-tyje pobūvių išklausytus pra
nešimus, recenzijas, pokalbius, dra
minius skaitymus ir savąją kūrybą. 
Antanas Augustaitis paskaitė savo 
eilių, prof. R. Jūraitis — savo tėvo 
poeto Klemenso Jūros kūrybos, K. 
Valavičiūtė paskambino pianinu, A. 
Petraitis ir J. Valavičienė pralinks
mino 40 dalyvių humoristikos skaity
mu. Pabaigoje buvo parodyta 300 
Lietuvos skaidrių su pritaikyta mu
zika.

• BLB Akademinis Sambūris su 
pirm A. Sliesoraičiu 1974. 12. 1. nu
matė 1975 m. veiklą, kurion įvesti 
mėnesiniai susirinkimai su dviem

Detroito miesto burmistras 
suteikė jam miesto garbės pilie
tybę, Mičigano valstijos guber
natorius išleido specialią pro
klamaciją, skelbiančią Simo Ku
dirkos dieną šioje valstijoje. De
troito priemiesčio Southfield 
miesto taryba ir burmistras pa
sikvietė Kudirką specialiai į sa
vo posėdį ir įteikė dienos pro
klamaciją, o burmistras apdo
vanojo medaliu. Tą patį pirma
dienį “The Detroit News” (šis 
laikraštis tiražo atžvilgiu laiko
mas didžiausiu popietiniu dien
raščiu JAV-se) redakcijoje Si
mas turėjo interview.

Vakare buvo suruoštos atsi
sveikinimo vaišės, į kurias savo 
korespondentę atsiuntė kitas 
Detroito priemiesčio Birming
ham dienraštis. J atsisveikinimą 
visos Detroito organizacijos, 
draugijos, sąjungos, kurių mies
te yra per 30, atsiuntė savo at
stovus.

S. Kudirka iš Detroito išvyko. 
Kažkaip tuščia tapo mūsų kas
dieninė diena. Ketvertą dienų 
buvo šventė kiekvieno mūsų šir
dyje ir mintyse. Simas — toks 
paprastas, kuklus, nepretenzin
gas. Jis — juk eilinis darbo 
žmogus, jūrininkas, be augštų 
mokslų, bet toks logiškas, pla
tus ir šviesus savo mintyse, gal
vosenoje ir elgesy. Rusų intelek
tualiniai sluogsniai pasauliui da
vė Solženiciną, tuo tarpu iš mū
sų liaudies kilęs lietuviškųjo so
džiaus augintinis savuoju ryžtu, 
savąja meile laisvei ir žmoniš
kumui iškėlė ne tiek savąjį, 
kiek visos lietuvių tautos vardą 
ir jos laisvės siekimus.

• Inž. Algirdo Idikos iniciatyva 
1974. II. Sao Paule buvo įsteigtas 
PLIAS skyrius, turįs 15 narių.

• IV persikų šventėje 1974. 11. 24. 
Sao Paulo srityje lietuviams atsto
vavo J. Lukoševičiaus vadovauja
mas “Nemunas”. 8.000 žiūrovų visą 
valandą stebėjo jo šokius. 55-rių me
tų sukaktį Mogi das Cruzes mieste 
švenčia japonai tautinių šokių gru
pei padovanojo 10 persikų dėžių.

• Lietuvos kariuomenės šventė 
Sao Paule pradėta kun. P. Daugin
ei© atnašautomis Mišiomis ir pa
mokslu, tęsta BLB. pirm. A. Slieso- 
raičio žodžiu ir “Rūtelės” tautiniais 
šokiais. Baigia iš Venecuelos atvy
kusio svečio Z. Pesliako filmu apie 
to krašto lietuvių gyvenimą.

• Lietuvių Katalikų Bendruome
nės choras su dirigentu V. Tatarūnu 
1974. 12. 1. šventė šv. Cecilijos die
ną pietumis jaunimo namuose, su
kvietę draugus ir gimines.

• Arkivyskupijos imigrantų die
noje 1974. 12. 1. iš lietuvių kunigų 
dalyvavo kun. J. Šeškevičius ir kun. 
A. Saulaitis bei 18 kitų tautų kape
lionų. Kardinolas P. Arns sekė tau
tinių šokių programą, kurią iš lietu
vių atliko E. Bacevičienės vadovau
jama “Rūtelė” ir "Nemunas” su mo
kytoju J. Lukoševičium. Ta proga 
lietuviai padovanojo kardinolui pla
čią juostą.

• Šventųjų metų atlaidai lietu
viams Sao Paule įvyko 1974. 12. 15 
katedroje. Pamokslą sakė Sv. Juoza
po parapijos klebonas kun. J. Šeš
kevičius.

• Prakartėlių muzėjaus Sao Paule 
lietuvišką kalėdinės programos dalį 
1974. 12. 7 atliko “Rūtelės” ir “Ne
muno" šokėjai.

• Pagal 1974 m. patikrintus duo
menis. Sao Paulo valstijoje lietuviai 
gyvena 98-iuose miestuose, dauguma 
— Sao Paulo mieste, turinčiame su 
priemiesčiais per vienuolika milijo
nų gyventojų. Visoje valstijoje yra 
apie 20 milijonų, o plotas keturis 
kartus didesnis už Lietuvą. Paskuti
niu metu lietuviai kunigai aplankė 
60 Brazilijos miestų, kuriuose yra 
lietuvių.

• PLB vicepirm. jaunimo reika
lams R. Kasparas 1974. 12. 13-18 Sao 
Paule tarėsi su jaunimo kongreso 
komitetais ir išvyko į Urugvajų ir 
Argentiną. H. M.

K. BARONAS

J. Cicėnas savo knygoje "Vilnius 
tarp audrų” rašo:

Kai mokytojas Barcys, darbo ne
tekęs ir dar iš tėviškės, kaip pasienio 
zonos, ištremtas, Lydoje vieną dieną 
apskrities lenkų policijos vado buvo 
paklaustas — ko čia atsibastei? — 
atsakė kaip dzūkas atvirai: čia kaip 
namuose, čia mūsų žemė ...

Ir a. a. Alfonsas Paukštys, gimęs 
1903 m. lapkričio 13 d. Vilniaus 
krašte, Daugėliškio valsč., mylėjo sa
vo žemę, gražias mūsų sostinės apy
linkes, nenorėdamas jų užleisti len
kų okupantui. Būdamas tik 18 metų, 
įsijungė į Vilniaus krašto lietuvių 
partizanų būrius, kovojo prieš gau
sesnes lenkų kariuomenės jėgas, dau
giausia sprogdindamas strateginius 
tiltus ir amunicijos transportus. Ne
mėgdavo didžiuotis savo atliktais žy
giais, mažai apie partizanų veiklą ir 
pasakodavo. Daug kartų prašiau ve
lionį plačiau parašyti mūsų spaudo
je apie veiklą okupuotame Vilniaus 
krašte. Deja, visuomet susilaukda
vau vienodo atsakymo: “Gal vėliau, 
kai išeisiu į pensiją ..."

1974 m. birželio mėn. įvykusiame 
Vilniaus krašto lietuvių suvažiavime 
Paris, Ont., pasiūliau įrašyti darbo- 
tvarkėn Alf. Paukščio pranešimą. Dėl 
užtrukusių diskusijų ir laiko stokos 
velionies pranešimą teko atidėti se
kančiam suvažiavimui. Kai paskutinį 
kartą a. a. Alf. Paukštį aplankiau li
goninėje, prašydamas nors trumpai 
papasakoti apie savo kovas Vilniaus 
krašte, velionis, sunkiai kalbėda
mas, trumpai atsakė: “Kazy, atmintis 
jau neveikia...” Ir taip Šv. Jono 
lietuvių kapinėse liko užkasta dalis 
mūsų laisvės kovų atsiminimų.

Didesnėms lenkų ginkluotoms pa
jėgoms įveikus Vilniaus krašto lie
tuvių partizanų būrius, Alf. Paukš
tys (velionies pavardė metrikose 
įrašyta Paukštė) turėjo trauktis į 
nepriklausomą Lietuvą. Apsigyve
nęs Kaune, nenutraukė ryšių su gim
tąja savo žeme, dalyvavo Vilniui 
Vaduoti S-gos veikloje, lėšomis rė
mė Vilniaus krašto kultūrinę lietu

LIKO TIK SKAUDUS RANDAS . ..
A. A. Stasio Kairio mirties 

metinių proga
1973 m. Kalėdų švenčių džiaugs

mas, ypač Delhi apylinkės lietu
viams, buvo sudrumstas labai skau
džios žinios iš Floridos apie Stasio 
Kairio mirtį.

Lyg paties jūrų ir vėjų dievaičio 
Poseidono įviliotas į audringo Atlan
to bangas, po grumtynių ribotos žmo
giškos jėgos su gamtos stichija SįaA 
sys buvo nugalėtas ir priverstas už
baigti šios žem&A kelionę,’kiiri^ pjrife* 
49 metus buvo pradėjęs Šeduvos 
miestely Lietuvoje.

Vienerių metų perspektyvoje po 
Stasio mirties likęs sunkus gedulo 
debesis nė kiek nepalengvėjo. Šeima 
taip pasigenda savo galvos — tėvo ir 
vyro. Jaunoji našlė Elenutė dažnai, 
jei ne asmeniškai, tai bent mintimis, 
skrieja į Mississaug’os lietuvių kapi
naites, klausdama Stasio patarimo, , 
kaip reikia spręsti taip sunkias, susi
painiojusias našlės gyvenimo prob
lemas. Deja, jis tyli. Jo problemų 
sprendimo laikas jau pasibaigęs.

Pasigenda ir sūnūs — Linas su Vi
du tėvo, jo patarimų, partnerio šach
matams, stalo tenisui ar kokiam ki
tam sportui. Ne tik tėvo, bet ir vy
resnio draugo, gyvenimo vadovo, 
įvairių sunkiausių problemų spren
dėjo. O jis, kaip geras matematikas, 
tas problemas, lyg trupmenas arit
metikoj, mokėjo lengvai suprasti ir 
nugalėti.

Ir apylinkės lietuviškame gyveni
me tos Toričelio tuštumos niekas ne
pajėgia užpildyti. Parapijos choras 
be Stasio tenoriuko vos, vos vegetuo
ja. Lietuviškos veiklos baruose be 
jo humoro ir taiklių komentarų jau
čiamas apsnūdimas. Šachmatų klube 
lentas dulkės apdengė. Šventoriuje 
po pamaldų dabar jau nėra kam nau
jausių madų priimti. O kas kitas su
gebės teisybei akis atrišti ir ją ne- 
įvyniojant į vatą taip gražiai, origi
naliai, kairiškai priklijuoti ten, kur 
priklauso.

Pasigenda jo ir medžiotojai, žve- 

“Nemuno” šokėjos Brazilijoje Sueli Rulevaitė ir Nancy Narbutytė prie 
karuselių IV persikų šventės metu Nuotr. A. Saulaičio

vių veiklą, ypač jaunimo, matyda
mas jame lietuvių tautos ateitį.

Kultūrinė gyvenimo sritis velionį 
domino ir tremties kelyje. Atvykęs 
iš Anglijos j Hamiltoną, įsijungė į 
“Aukuro” veiklą, kur ėjo adminis
tratoriaus pareigas. Ypač daug pasi
darbavo rengiant "Aukuro” penkme
čio sukaktį, kai buvo vaidinamas J. 
Grušo “Tėvas” su aktoriumi H. Ka
činsku pagrindinėje rolėje.

Bene daugiausia laiko velionis 
skyrė skautams, eidamas skautų rė
mėjų būrelio pirmininko pareigas, 
prisidėdamas prie Romuvos stovyk
los įsteigimo, nekartą būdamas ūkio 
viršininku. Jis rinko aukas, savo lė
šomis rėmė lietuvių skautų veiklą, 
svariu žodžiu organizacijų posė
džiuose nuramindavo besikarščiuo
jančius atstovus. Už nuopelnus Ka
nados lietuvių skautijai buvo apdo
vanotas ordinu.

Velionis buvo mėgėjas kelionių. 
Jis aplankė eilę Š. Amerikos ir Eu
ropos kraštų bei miestų, jų tarpe ir 
Liurdą. Turizmui žadėjo skirti dau
giau laiko išėjęs į pensiją. Deja, 
prieš 6 mėnesius pastebėta piktoji 
liga sukliudė velionies planus: 1974 
m. gruodžio 12 d. Augščiausiasis pa
šaukė Alf. Paukštį amžinojon kelio
nėn į kitą pasaulį...

Velionies asmenyje visa Kanada 
neteko tauraus Vilniaus krašto lie
tuvio, stipraus mūsų jaunimo rams
čio.

A.a. Alfonsas Paukštys

jotojai, nes jo žuvis būdavo ir di
džiausia, ir vakarai palapinėje nenuo
bodūs. Šiais metais trūko Stasio ir 
Kanados Lietuvių Bendruomenės 
atstovų suvažiavime. Niekas kitas ne
sugebėjo ir nesugebės savo praneši
muose ar klausimuose įterpti tokio 
gražaus humoro ir tiesos, kad visą 
suvažiavimą pralinksmintų ir pakel
tų nuvargusią nuotaiką.

Buvo taurus lietuvis, visa širdimi 
mylėjo savo tėvynę, dirbo jos labui, 
aktyviai dalyvaudamas visur. Tik 
prieš pat mirtį buvo perleidęs apy
linkės pirmininko pareigas kitam. 
Mokėjo kad ir sunkesniuose momen
tuose palaikyti nuotaiką ir reikale 
juoktis pro ašaras.

Tas didelis gedulo debesis, be abe
jonės, pasiekė ir Lietuvą. Ten iš 
skausmo laužė sau rankas Stasio mo
tinėlė, netekusi vienintelio sūnaus. 
To paties sūnaus, kurio veidus tik 
prieš pusmetį vilgė ilgesio ir džiaugs
mo ašarom Vilniaus aerodrome po 
30 metų nesimatymo. Gedulo ženk
lais pasipuošė ir seselės Teklės šei
mos nariai Kaune, kurią Stasys ir jo 
šeima labai mėgo ir palaikė labai 
šiltus ryšius.

Ta liūdna žinia pasiekė ir Stasio 
gimtinę — Šeduvos šventovės var
pai prabilo liūdnom Requiem melo
dijom, skleisdami žinią apie šeduviš
kio Stasio nelaimę, apie savo puikų 
tautietį, kuris augo ir mokėsi jų ar
tumoje, o pačiame jaunystės žydėji
me karo audros buvo išmestas iš 
gimtojo lizdo. Vėliau, po vargingos 
tremtinio odisėjos, ilgesniam laikui 
įsikūrė Kanados žemėje ... Liko di
delis ir dar vis skaudus randas šei
mai, saviesiems, tėviškei ir mūsų lie
tuviškajai parapijai.

Kada tik didžiuoju Karalienės 
greitkeliu skubėsi pro lietuvių ka
pines Mississaugoj, kilstelėjęs kepu
rę, sumesk, kad ir trumpą, nuoširdų 
poterėlį, nes tarp daugelio taurių lie
tuvių, suklupusių po sunkia tremti
nio našta, čia ilsisi ir mūsų Stasys.

P. AUGAITIS
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® PAVERGTOJE TEVfflEJE
ORDINAS AKADEMIJAI VILNIEČIŲ KALBA
Lietuvos Žemės Ūkio Akademijai, Vilniečių lietuvių kalbos taisyklin-

■® LIETUVIAI PASAULYJE
atšventusiai 50 metų sukakti, sovieti
nį “Darbo raudonosios vėliavos” or
diną paskyrė Sovietų Sąjungos augš- 
čiausiosios tarybos prezidiumas. Prie 
akademijos vėliavos jį prisegė iš Vil
niaus Kaunan atvykęs vietinės mi- 
nisterių tarybos pirmininko pavaduo
tojas V. Vazalinskas. Už šį apdovano
jimą nuoširdžiu darbu atsilyginti So
vietų Sąjungai! pasižadėjo akademi
jos rektorius Z. Urbonas, prof. P. 
Švetika, docentas F. Kraštinis ir 
ekonomijos fakulteto studentė D. 
Kaminskaitė. Padėkos raštas buvo 
pasiųstas ne augščiausiosios tarybos 
prezidiumui, bet sovietinės kompar
tijos centro komitetui, kurio žinioje 
yra visi sovietiniai ordinai bei jų 
skirstymas.

S. NERIES GATVĖ
Per visą okupuotą Lietuvą nuvilni

ję Salomėjos Nėries 70-tojo gimta
dienio minėjimai buvo užbaigti 
Maskvoje. Naujajame Tušino rajo
ne jos vardu buvo pavadinta viena 
gatvė, prasidedanti prie Rainio bul
varo ir Panfilovičiaus gatvės san
kryžos ir užsibaigianti prie Maskvos 
žiedinio kelio. Pasiūlymą vieną gat
vę pavadinti S. Nėries vardu Mask
vos vykdomajam komitetui įteikė 
maskvinė Rašytojų Sąjunga, vilniš
kės ministerių tarybos atstovybė prie 
Sovietų Sąjungos ministerių tarybos 
ir Tušino rajono vykdomasis komite
tas. P. Čaikovskio koncertų salėje 
įvykusiame literatūros vakare ir 
koncerte pagrindinį žodį apie sovie
tams nuėjusią tarnauti S. Nėrį tarė 
poetas N. Ticbonovas, maskvinės Ra
šytojų Sąjungos valdybos sekreto
rius. Po jo kalbėjo poetas E. Mieže
laitis, neseniai iš Maskvos susilaukęs 
“socialistinio darbo didvyrio” titulo, 
poetai Justinas Marcinkevičius ir A. 
Maldonis. Vertėjai skaitė S. Nėries 
eilėraščius, o juos rusų kalba dekla
mavo aktoriai M. Mironaitė ir A. 
Rosenas. Vilniaus dramos teatro ak
toriai atliko ištrauką iš poezijos 
spektaklio “Sesuo žydrioji”. Koncer
te dalyvavo S. Sondeckio diriguoja
mas jungtinis orkestras, sudarytas iš 
Vilniaus kamerinio ir konservatori
jos studentų styginio orkestrų narių, 
vargonininkas L. Digrys, operos so
listai N. Ambrazaitytė, G. Apanavi- 
čiūtė ir V. Noreika.

“ANTANAS SNIEČKUS”
Klaipėdos bandomajame jūrų žve

jybos uoste šis vardas buvo suteiktas 
laivui-šaldytuvui, nupirktam iš R. Vo
kietijos. Laivų, pavadintų kompar
tijos veikėjų vardais, Klaipėdoj ne
trūksta. Tokio pagerbimo, be A. 
Sniečkaus, yra susilaukę: V. Micke
vičius • Kapsukas, Z., Angarietis, J. 
Uborevičius, J. Vareikis, J. Garelis, 
P. Eidukevičius, K. Požėla, V. Putna, 
V. Rekašius ir net poetas J. Janonis. 
Naujasis laivas — 6.425 tonų talpos. 
Žvejams į žūklavietes juo bus gabe
namas kuras, gėlas vanduo, maisto 
gaminiai, iš žūklaviečių Klaipėdon— 
šaldyta žuvis. Kapitonu paskirtas lie
tuvis Sigitas Šileris, 1959 m. baigęs 
Klaipėdos jūrininkystės mokyklą. 
Įgulą sudaro lietuviai, rusai, ukrai
niečiai, gudai, lenkai ir vienas toto
rius. A. Sniečkaus propagandinis 
įamžinimas gali būti neparankus hu
moristiniu požiūriu, jeigu pasitaikys 
jūreivių pabėgimų. Kompartijai tur
būt nelabai patiks antraštės pasauli
nėje spaudoje “Pabėgo nuo Antano 
Sniečkaus...”

Sudbury, Ontario
METINIS BAŽNYTINIS PAREN

GIMAS pirmąjį sekmadienį po Ka
lėdų Kristaus Karaliaus parapijos 
didžiojoj salėj, praėjo labai jaukioj 
šeimyniškoj lietuviškoj nuotaikoj. G. 
Petrėnienė parašė kalėdinį 2 v. vai
dinimėlį “šventoji naktis”. Ji pati 
režisavo, vaidino ir piešė dekoraci
jas. E. Tolvaišienė taip pat padėjo 
režisuoti ir piešti dekoracijas. Vai
dinimas puikiai pavyko ir susilaukė 
daug katučių bei pagyrimo. Vaidino 
šie mokiniai: Petras ir Jūratė Tolvai- 
šos, Kristina ir Felicija Račinskaitės, 
Teresė, Diana, Joana ir Vida Stan
kutės, Linas Paulaitis, Marytė ir Rū
telė Rudytės, Liucija Albrechtaitė ir 
Elzbieta Lamothe. Įžangą prieš vaidi
nimą skaitė ir pranešinėjo Magdutė 
Stepšytė. Kalėdų senelis, kurį pui
kiai suvaidino dr. R. J. Račinskas, 
išdalino vaikučiams Bendruomenės 
skirtas dovanėles. Tautinių šokių 
grupė “Ramunėlė", vadovaujama 
energingosios Giedrutės Poderytės, 
gražiai pašoko Suktinį, Klumpakojį 
ir Kubilą, šokiams akordeonu prita
rė A. Gatautis. Marytė Rudytė pasa
kė progai pritaikytą eilėraštį. G. 
Petrėnienė tarė nuoširdų žodį Sud- 
burio lietuvių publikai. Kun. Ant. 
Sabas visiems padėkojo už gražų 
bendradarbiavimą ir už gausų apsi
lankymą. šiame parengime dalyva
vo rekordinis tautiečių skaičius. Bu
vo ir šie svečiai: dr. J. Končius iš 
Niujorko, Silvestras Slavickas, buvęs 
vyr. karininkas su sūnum studentu 
Donatu iš Australijos, Rimas Sla
vickas, vyr. elektroinžinierius, su 
žmona iš St. Catharines, Ont. Buvo 
paruoštas tradicinis vaikų vaišių sta
las, kurį kun. A. Sabas parūpina 
visiems mokiniams nemokamai. Taip 
pat ir choristams buvo paruoštos vai
šės. Loterijoj laimė net tris kartus 
nusišypsojo E. Tolvaišienei, B. Gri
nienei, M. Kupriui, M. Rudytei, Te
resei Shiley-Petrėnaitei. Prie paren
gimo daug prisidėjo B. Stankuvienė, 
N. Paulaitienė, A. Albrechtienė, Sau
lutė ir Giedrutė Poderytės, Jonė ir 
Daina Petrėnaitės. E. Gatautis pasi- 

gumu rūpinasi prieš keletą metų 
įsteigta Lietuvos Paminklų Apsau
gos ir Kraštotyros Draugijos Vil
niaus miesto kalbos sekcija. Ji yra 
išleidusi keliolika “Mūsų Kalbos” 
numerių. Kalbos norminimo klausi
mais talkina įvairių profesijų žmo
nėms, įstaigoms, prekybos ir rekla
mos organizacijoms. Paskutiniame 
posėdyje betgi paaiškėjo, kad kal
bos mylėtojų vis dar laukia sunkus 
darbas. “Literatūra ir Menas” 1974 
m. 49 nr. cituoja beveik nesupran
tamą Vilniaus miesto Lenino rajono 
socialinio aprūpinimo skyriaus pra
nešimą: “Pensionierių žiniai! Maitin
tojo netekimo atveju pensijos gavi
mui paskirta vaikams, kurie mokosi 
pensijos gavėjai įpareigoti prieš vie
ną mėnesį iki sukanka vaikui 16 me
tų į socialinio aprūpinimo skyrių tu
ri pristatyti iš mokyklų pažymą, ku
rioje turi būti patvirtinta, kad vaikai 
mokosi. Toliau tokia pažyma pensi
jos gavėjai pristato vieną kartą į 
metus mokslo metų pradžiai.” šį 
pranešimą laikraštis paskelbė su vi
somis jo klaidomis. Kyla klausimas 
— kas gi dirba toje socialinio aprū
pinimo įstaigoje, kurios darbuotojai 
nesugeba sumegzti net pradinės mo
kyklos lygio lietuviškų sakinių? Ma
tyt, dėl tokio viešo lietuvių kalbos 
išniekinimo buvo susilaukta aštrių 
priekaištų, nes pranešimą pakeitė 
šiek tiek patobulinta versija: “Dėl 
pensijos gavimo, paskirtos vaikams- 
moksleiviams netekus maitintojo, 
gaunantieji šią pensiją privalo prieš 
vieną mėnesį iki išsipildymo vai
kams 16 metų ...” Laikraštis pride
da dėmesio vertą pastabą: “Kiek to
kių raštų, skelbimų, nutarimų klai
džioja po mūsų įstaigas? Ir vargsta 
eilinis pilietis, bandydamas suvokti 
taip painiai išdėstytą mintį.. .”

KOMUNISTŲ DIENOS
Šilalės rajone kasmet rengiamos 

komunistų mokytojų dienos. Artė
jant Kalėdoms, rajono komunistai 
mokytojai buvo sukviesti j Kvėdar
nos vidurinę mokyklą pokalbiui 
"Mokytojo komunisto vaidmuo šian
dieniniame gyvenime”. Paliestos te
mos neskelbiamos, bet jas galima at
spėti iš pagrindinių pranešėjų, ku
riais buvo kompartijos Šilalės rajono 
sekr. A. Bytautas, rajono žemės ūkio 
valdybos viršininkas V. Čėsna ir pla
no komisijos pirm. V. Lubys. Atrodo, 
tų komunistų mokytojų laukia pro
pagandinis darbas kolchozininkų ei
lėse, susietas su plano įgyvendinimu 
ir viršijimu. Komunistus mokytojus 
taipgi švietė vilniškės kompartijos 
centrinio komiteto mokslo bei moky
mo įstaigų skyriaus instruktorė P. 
Kotova, žurnalo “Jaunimo Gretos” 
vyr. red. V. Barauskas, laikraščio 
“Tarybinis Mokytojas” redakcijos 
skyriaus vedėjas J. Subačius.

MUZĖJAUS VAGYS
Druskininkų miško muzėjus jau 

susilaukė 12.000 lankytojų. Jų tarpe 
buvo ir du girti vagys, 1974 m. spa
lio 11 d. išsinešė po vieną ekspona-* 
tą. Tie ilgapirščiai — transporto mi
licijos darbuotojas R. Taricinas ir jo 
brolis V. Taricinas. Jiems ruošiama 
baudžiamoji byla. Vogti mokantis mi
licininkas R. Taricinas jau atleistas 
iš pareigų.

• V. Kst.

rūpino gražia lietuviškų plokštelių 
muzika.

KLB SUDBURIO APYLINKĖS 
VALDYBA 1974 m. gruodžio 29 d. 
sušaukė visuotinį narių susirinkimą. 
J. Kručas pirmininkauti pakvietė A. 
Strakauską, sekretoriauti E. Tolvai- 
šienę. Senoji valdyba atsistatydino. 
Buvęs pirm. J. Kručas padarė išsa
mų dvejų metų veiklos pranešimą. 
Taip pat buvo išklausyti iždininko ir 
revizijos komisijos pranešimai. Val
dyba labai sumaniai veikė. Pakvietė 
minėjimams Hamiltono mergaičių 
chorą “Aidas” ir Montrealio vyrų 
oktetą, bet ižde dar liko $1.500. Tą 
dieną nepavyko išrinkti valdybos, 
tad per N. Metus, tuoj po lietuviškų 
pamaldų, J. Kručas pakvietė pirmi
ninkauti J. Paulaitį, nes A. Stra- 
kausko nebuvo, ir sekretoriauti E. 
Tolvaišienę. Valdybon išrinkti: J. 
Labuckienė , V. Juška, K. Jonikas, 
J. Staškus, A. Juozapavičius; revizi
jos komisijon — A. Kusinskis, J. 
Paulaitis ir J. Kručas. Linkime sėk
mės naujajai valdybai.

KUN. ANTANAS SABAS sausio 
5 d. išskrido atostogų j šiltuosius 
kraštus. Keturis sekmadienius iš 
eilės lietuviškų pamaldų nebus. Grįš 
Sudburin vasario 8 d. Pirmos lietu
viškos pamaldos po atostogų bus va
sario 9 d. Kun. Augustinas Sabas, 
St. ir A. Krivickai, L. A. Baltučiai, 
M. Lencai, E. Varienė su vaikais ir J. 
Delkuvienė išskris vėliau į Meksiką.

KITOS ŽINIOS. Gruodžio 20 d. 
dr. R. J. D. Račinskai susilaukė tre
čios dukrelės. — K. Sviežikas atšven
tė savo amžiaus 50 m. sukaktį arti
mųjų ratelyje. — Marytei Trumpau- 
skienei J. Labuckai suruošė 50 me
tų amžiaus sukakties minėjimą. — 
Ignacija Paulaitytė, Juozo Paulai- 
čio sesuo, buvusi keletą metų kotry- 
niečių viršininkė, mirė Lietuvoje. 
Atgiedotos šv. Mišios, kurias užprašė 
J. Labuckienė. — 1974 m. mūsų apy
linkėje gimė 2, mirė 3, susituokė 
viena mišri pora. — Virginijus Lum- 
bis su žmona ir Gediminas Lumbis 
praleido Kalėdų atostogas pas tėvus 
St. Petersburg, Floridoj. K.A.S.

Hamiltono Lietuvių Žuklautojų ir Medžiotojų Klubas 
“Giedraitis” sausio 18, šeštadienį, Hamiltone,
Jaunimo Centro salėje, rengia JA ||

metinį zuikių DALIŲ
® Meninėj programoj skaitys savo kūryba 

rašytojas-humoristas A. GUSTAITIS
• Bufetas su įvairiais gėrimais
• Karšta zuikiena

• Staliukų ir piniginė loterija

• Taurių įteikimas šauliams ir žvejams
• Šokiams gros "Bell-Ton" orkestras
• Pradžia — 7 valanda vakaro
• įėjimas — $3.00, studentams — $2.00
• Maloniai kviečiame visus atsilankyti

Rengėjai

S HAMILTON^
MOKYKLOS KALĖDŲ EGLUTĖ 

šiemet buvo įdomesnė ir gausesnė. 
Pareigingai dalyvavo visi mokyklos 
mokytojai, mokiniai. Buvo gausiai 
susirinkę tėvų ir svečių. Su dovanų 
maišu į salę atkeliavo Kalėdų sene
lis (p. Aušrota). Vaikai parodė savo 
sceninius sugebėjimus. Kiekvienas 
skyrius, paruoštas savo mokytojo, 
kuo nors pasirodė. Darželio mažieji 
pažaidė; diriguojant vienam iš jų 
pačių, padainavo. Kiti skyriai davė 
lėlių vaidinimą, Kalėdų nakties gy
vąjį paveikslą, penktokė Rūtelė Ka- 
maitytė papasakojo apie kalėdinius 
lietuvių papročius. Dar kiti dainavo, 
deklamavo, o X skyr. mokiniai, vad. 
Ant. Mikšienės, skaitė savo kūrybos 
ir davė gražios patriotinės deklamaci
jos. Programą pranešinėjo dešimto
kas P. Bilda. Be mikrofono nukentė
jo programos perdavimas. Dovanų 
gavo visi jaunieji. Mokytojai buvo 
pavaišinti mokyklos tėvų komiteto, 
kuriam vad. D. Vaitiekūnienė.

PIRMAS BENDRŲ KŪČIŲ bandy
mas laikomas pasisekusiu. AV par. 
salėje susirinko nemažas būrys tau
tiečių, kurie sakosi labai gražiai ir 
nuotaikingai praleido vakarą. Kitais 
metais jau daugelis žada Kūčioms 
ateiti į salę. Bendrų Kūčių organi
zavimo ėmėsi DLK Algirdo kuopos 
šaulės.

KAIKURIE TAUTIEČIAI šventes 
praleido ligoninėse sirgdami ar ne
galuodami namuose. Ant. Gelžinis 
po dviejų operacijų dar tebeguli Ge
neral ligoninėj. Jam pralenkiantis li
gi šiol dar neatpažintas automobilis 
labai sužalojo kojas. Ten pat guli pa
našioj nelaimėj nukentėjęs Ant. Sar- 
palis. Aid. Mitulienės mamytė nu
vežta į St. Joseph ligoninę. Gerėliau 
jaučiasi L. Skripkutės ir T. Kalman- 
tavičienės mamytės. Namuose tebe- 
sigydo šęštad, mokyklos , mokyt, G. 
Repčienė, Dėl negalavimų šiuo laiku 
nedirba Alf. Bilda, V. Kairys, Br. 
Sopys, Ant. Silgalis.

IŠ KUBOS, ten praleidę savo žie
mos atostogas, sugrįžo Juozas ir Vida 
Stankevičiai.

GAILĖS KRIŠTOLAITIENĖS ma
ma E. Kernauskienė, Lietuvoj žino
ma kaip dramos aktorė Bindokaitė, 
yra atvykus čia aplankyti savo duk
ters ir sūnaus, kuris gyvena Toron
te. Ji jau yra pensininkė, bet žvali 
ir gyva moteris, domisi Kanados gy
venimu ir nori čia susitikti visus sa
vo senus pažįstamus. Lietuvoje gy
vena dar viena dukra, taip pat dra
mos aktorė Klaipėdos teatre.

BOSTONE PRIEŠ KALĖDAS stai
giai mirė ir ten buvo palaidotas a. 
a. Eduardas Mickūnas, ilgą laiką gy
venęs Hamiltone. Čia būdamas jis 
vedė Birutę Trumpickaitę ir buvo 
veiklus skautų organizatorius bei 
“Aukuro” vaidintojas. Liūdesy pali-
ko žmoną, sūnų, 3 brolius ir dar gy
venančius tėvus. Už mirusį aukurie- 
čiai užprašė šv. Mišias. K. M.

ŠACHMATININKŲ KLUBAS pra 
dėjo tarpusavio varžybas dėl A. Tė
velio padovanotos pereinamosios 
taurės. Šachmatų žaidimo mėgėjai 
kviečiami įsijungti į varžybas. In
formacijų teirautis pas P. Sakalą 
383-2881.

PRIEŠKALĖDINĮ POBŪVĮ para
pijos salėje suruošė “Aukuras” savo 
aktoriams, rėmėjams ir svečiams. Jį 
pradėjo režisorė E. Dauguvietytė-Ku- 
dabienė, pasveikindama visus šven
čių proga. Ji ilgiau dėstė “Aukuro” 
planus 25-rių metų sukakties proga. 
Minėjimas bus vasario 21-22-23 d. d. 
Bus paruoštas veikalas vaikams, su
augusiems ir suruoštas banketas. Re
žisorė kvietė jaunimą į “Aukuro” ei
les, nes šalia šeštadieninės mokyk-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
isikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
1 0 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamos 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 

los teatras išeivijoj yra lietuviško 
žodžio skleidėjas. Pasidžiaugta gra
žiais laimėjimais Čikagoje. Pobūvis 
baigtas skanumynais ir kava.

A. a. ALF. PAUKŠČIO atminimą 
įamžino Kanados Lietuvių Fondui pa
aukodami po $10: St. Dalius, J. Ka
raliūnas, Alf. Patamsis, A. Muliolis, 
A. Maksimavičius, V. Narkevičius, A. 
Šilinskas, P. Sakalas, J. Tirkšlevičius, 
K. Valaitis. K. B.

Calgary, Alberta
LIETUVOS KARIUOMENĖS me

tinė sukaktis buvo iškilmingai pami
nėta 1974 m. lapkričio 23 d. Tuxedo 
Community salėje. Dalyviai buvo 
gausūs, buvo didokas būrys lietuvių 
ir latvių jaunimo. Minėjimą pradėjo 
ir atitinkamą kalbą pasakė apylinkės 
pirm. A. Nevada. Antrą kalbą pasa
kė Kęst. Dubauskas.

ši šventė Kalgaryje minima jau 
10 metų iš eilės labai įspūdingai: su 
Lietuvos vėliavos įnešimu, palydo
vais, žuvusių pagerbimu ir t.t. Iki 
šiol Lietuvos vėliavą įnešdavo Pet
ras Balsaitis. kūrėjas-savanoris, at
vykęs Kanadon 1927 m. II D. karo 
metu savanoriu tarnavo Kanados ka
riuomenėje ir dalyvavo kautynėse 
Prancūzijoje, šis garbingas vyras, 
kurio krūtinę puošia ordinai, šiemet 
atsisakė nešti vėliavą bei dalyvauti 
apeigose, nes gavo bjaurų, grasinantį 
laišką, parašytą darkyta lietuvių kal
ba. Niekas nesitikėjo, kad Kalgary
je yra tokių žemos moralės, neišauk
lėtų žmonių. Tokius turėtų sutvar
kyti vietinė policija. Mūsų tautiečiai 
neturėtų kreipti dėmesio į grasini
mus ir žengti kilniuoju lietuvišku 
keliu.

“CARLING COMMUNITY ARTS 
FOUNDATION” paskyrė $500 vieti
nei lietuvių bendruomenei surengti 
lietuvių liaudies tiainų koncertui. Jik 
numatomas 1975 iri; balandžio 19 ar
ba 26 d. Lėšos gautos KLB Kalgario

Kanados Carling Arts Foundation vardu įteikia čekį Toronto tautinių šokių 
grupei “Atžalynas” Carling alaus daryklos atstovas. Čekį priima tautinių 
šokių mokytoja S. Martinkutė

St. Catharines, Ont.
KALĖDOS šiemet buvo gražios, 

nors kaimyniniame Buffalo mieste 
gruodžio pradžioje prikrito net trys 
pėdos sniego. Kol kas darbai nema
žėja, nors prasideda darbininkų at
leidimas iš darbo. Šiemet švenčių 
proga lankėsi daug artimųjų. F. S. 
Janušonių sūnus su žmona ir dukra 
atskrido net iš Vankuverio, A. J. Dai- 
norų sūnus su visa šeima atskrido iš 
Filadelfijos. Dabar jau į šeimas su
važiuoja toks skaičius savų, kad ne
bereikia kviesti svetimų. Į Bernelių 
Mišias 12 v. naktį susirinko pilnutė
lis dievnamis. Pagirtini katharinie- 
čiai už bendrą giedojimą.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupos 8V2 %
term, depozitus 1 m. 9%
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 1 1 Vi %

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

apylinkės pirm. A Nevados ir mies
to burmistro Rod Sykes pastangų bei 
rekomendacijos dėka.

MIRUSIEJI. 1974 m. lapkričio 
mėn. mirė senosios kartos nuoširdus, 
visų mylimas tautietis Juozas Grigas. 
Palaidotas katalikų apeigomis Šv. 
Marijos kapinėse. Paliko liūdinčią 
žmoną Verutę Grigienę - Kaziūnaitę 
ir svainį Albiną Kaziūną. Velionies 
taip pat liūdi ir visa vietos lietuvių 
bendruomenė. Kadangi artimieji 
gėlių nepageidavo, apylinkės valdy
ba pasiuntė $20. — 1974 m. spalio 2 
d. mirė Jonas Kopūstas, 68 m. am
žiaus, taipgi senosios kartos ateivis. 
Palaidotas protestantų apeigomis. 
Su lietuviais ryšių nepalaikė. Paliko 
kitatautę žmoną. Karsto nešėjai ir 
garbės sargybiniai buvo Karališkojo 
Kanados Legijono 154 posto nariai.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS metinė sukaktis bus minima va
sario 15. šeštadienį, puošnioje YM 
CA rūmų salėje. Minėjimas bus pra
dėtas Lietuvos vėliavos pakėlimu va
sario 15 d., 9.30 v.r., prie miesto ro
tušės, dalyvaujant burmistrui R. 
Sykes, kuris pasakys ir atitinkamą 
kalbą. Vakare 7 v. bus banketas, ku
riame dalyvaus ir žymūs Kalgario 
svečiai.

JAUKIOS ĮKURTUVĖS 1974 m. 
lapkričio 7 d., 8 v.v., įvyko nau
jai pirktuose V. Zubytės-Moulson na
muose puošniausioje miesto dalyje 
— Canyon Meadows Drive. Prie na
mų yra 3 akrai žemės, po kurią bė
gioja 3 lenktyniniai arkliai. Tuo bū
du V. Zubytė-Moulson savo įsikūri
mu pralenkė visus Kalgario tautie
čius. Be to, ji ketina šią nuosavybę 
parduoti ir pirkti toliau už miesto 
20 akrų plotą, statydinti didesnius 
namus ir įrengti pakilimo takus savo 
lėktuvui. Malonu pažymėti, kad savi
ninkė yra menininkė, uoliai remian
ti lietuvišką bendruomenės veiklą, 
kaip ir jos brolis dr. Jonas Zubis. 
Jiedu yra gimę ir užaugę Kanadoje. 
Įkurtuvėse atsilankiusiems svečiams 
maloni šeimininkė įteikė po kopiją 
savo paveikslo. Svečiai taip pat įtei
kė savo dovanas ir palinkėjo sėk
mės. Koresp.

IR KALĖDŲ EGLUTĖ labai gra
žiai praėjo. Ją paruošė naujoji apy
linkės valdyba. Puikus Kalėdų sene
lis, stipraus žemo balso, apdovanojo 
visus vaikučius. Ypač jis žavėjosi 
puikiai atlikta kalėdine programa. 
Po to dovanų vokeliais apdovanoti 
mūsų kultūrininkai. Dovanų gavo ir 
klebonas kun. Juvenalis Liauba, 
OFM, būtent, raudoną rožę, tik ne iš 
Kalėdų senelio, bet iš vynuogių šven
tės karalaitės Viltės Zubrickaitės, 
kuri vasario mėnesį išskrenda su 
miesto burmistru bei tėvais į Trini
dadą dalyvauti tenykštėje vynuogių 
šventėje. Visa tai iškėlė Kalėdų eg
lutei vadovaująs naujasis apylinkės 
pirm. J. šarapnickas pažymėdamas, 
kad 1974 m. mūsų srities lietuvybei 
buvo ypatingai geri. Tėvų komiteto 
pirm, mokytojas Jonas Lianga, dir
bąs Wellando gimnazijoje, pasveiki
no visus šeštadieninės mokyklos mo
kytojus ir taip pat apdovanojo kalė
diniais laiškučiais.

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

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.

J. A. Valstybės
KONGRESMANAS R. P. HAN

RAHAN, daug prisidėjęs prie S. Ku
dirkos išlaisvinimo, pralaimėjo rinki
mus. Jis dabar turi galimybę gauti 
darbą prez. G. Fordo administracijo
je, kur dar yra kelios laisvos vietos. 
Lietuviai jam gali padėti prez. G. 
Fordui siunčiamais tokio turinio 
laiškais: “Congresman Robert, Han
rahan is a worthy political persona
lity. Please make a position available 
to him in your administration.” 
Niujorko “Laisvės Žiburio” radijas 
yra perdavęs specialų vedamąjį, iš
ryškinantį R. P. Hanrahano veiklą ir 
rekomenduojantį prez. G. Fordui 
šiam politikui parūpinti darbą. Prez. 
G. Fordui galima pasiųsti ir šio ve
damojo kopiją su prierašu: “VVe 
agree with the opinion expressed in 
the enclosed editorial”. Kopijas gali
ma gauti “Laisvės Žiburio” raštinė
je, 217-25 54 Ave., Bayside, N. Y. 
11364. Tel. 212-229-9134. Lietuvių pa
galbos R. P. Hanrahanui prašo ir S. 
Kudirka.

LIETUVIŲ ŠV. ONOS BAŽNYČIĄ 
Jersey City , Newarko arkivyskupija 
1974 m. gruodžio 3 d. pardavė me
todistams. Parapijos sunykimą liudi
ja gruodžio 1, sekmadienio, Mišios: 
pirmosiose buvo 6 dalyviai, antrosio
se — tik 2. Klebonas kun. Vladas 
Karalevičius, gavęs vyskupijos ne
darbingumo pensiją, persikėlė į Ne- 
warką ir prisiglaudė Švč. Trejybės 
lietuvių parapijoje, kur klebonu yra 
kun. J. Scharnus. Šv. Onos lietuvių 
parapija buvo įsteigta 1912 m. 400 
šeinių ir 200 viengungių prašymu. 
Jos pirmuoju klebonu buvo kun. Juo- 
zas Raštutis, kurio patsangomis už 
$11.000 buvo nupirktas apleistas te
atro pastatas ir pritaikytas švento
vei. 1955 m. parapija dar turėjo 544 
parapijiečius, o paskutiniu laiku li
ko tik 30. Dėl sumažėjusių darbų 
daug lietuvių išsikėlė į kitus miestus. 
Be to, parapijos rajone ėmė vyrauti 
negrai, pasidarė nesaugu. Šventovė 
čia buvo apiplėšta daugelį kartų ne 
tik nakties, bet ir dienos metu.

ČIKAGOS LIETUVIAI Beverly 
Country Club salėje pagerbė svečią 
iš Romos prel. L. Tulabą jo kunigys
tės 40 metų sukakties proga. Pagerb- 
tuvių surengimui vadovavo prel. L. 
Tulabos gimnazijos laikų bičiulis 
kun. dr. L Urbonas, Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas Gary, Ind., ir kan. 
V. Zakarauskas, programai — dr. Z. 
Danilevičius. Sukaktuvininką sveiki
no BALFo pirm. M. Rudienė, AL- 
Tos pirm. dr. K. Bobelis, Čikagos Ku
nigų Vienybės pirm. kun. P. činikas, 
vysk. V. Brizgys, krikščionių demok
ratų atstovas A. Viliušis, Kanados 
Hamiltono Aušros Vartų parapijos 
klebonas prel. J. Tadarauskas ir Šv. 
Antano ligoninės kapelionas kun. C. 
Auglys. Sukaktuvininkas dalyviams 
ir visiems JAV lietuviams padėkojo 
už gausią paramą jo vadovaujamai 
Šv. Kazimiero kolegijai Romoje.

BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
DRAUGIJOS reikalų vedėjas Juozas 
Ulevičius, 28 metų amžiaus, nakčia iš 
darbovietės ėjęs prie savo automobi
lio, buvo peršautas penkiais šūviais. 
Policija suėmė Vietnamo karo vete
raną Povilą Zarembą, 27 metų am
žiaus. Draugijos vadovybė ėmėsi 
griežtų priemonių apsisaugoti nuo 
panašių įvykių.

Venecuela
VILNIAUS UNIVERSITETO bio

logijos prof. dr. Marijonas Babens- 
kas kelias savaites viešėjo pas savo 
seserį dr. Ireną Šeputienę.

TARPTAUTINĖJE NAFTOS SPE
CIALISTŲ konferencijoje San Fran
cisco mieste Venecuelai atstovavo 
chemijos inž. Linas Mažeika, “Creo
le” naftos bendrovės vieno gamybos 
skyriaus vedėjas. Kartu su juo JAV 
viešėjo ir jo žmona Nijolė Kukanau- 
zaitė-Mažeikienė. Grįžusi Venecue- 
lon, ji išlaikė egzaminus ir pradėjo 
dirbti anglų kalbos dėstytoja “Creo
le” bendrovėje.

Urugvajus
MONTEVIDEO LIETUVIŲ PARA

PIJOJE kiekvieno šeštadienio po
pietę veikia lietuvių kalbos kursai 
pradedantiesiems ir jau pažengu
siems.

JUOZAS E. PETRUŠKEVIČIUS 
Montevideo mieste atidarė patefono 
plokštelių ir įvairių muzikos instru
mentų parduotuvę.

LIETUVIŠKĄ ŠEIMOS ŽIDINĮ 
sukūrė Rožė Ščesnulevičiūtė ir Al
girdas Vitkauskas. Povestuvinėje ke
lionėje jiedu aplankė Bariloche kal
nus ir gimines Argentinos sostinėje 
Buenos Aires.

Argentina
MINDAUGO DRAUGIJA Berjsse 

Kalėdų eglutę ir atsisveikinimą su 
1974 m. surengė gruodžio 28 d. Po 
specialios programos šis lietuvių su
sibūrimas užbaigtas vaišėmis.

KUN. HENRIKAS BUDREVIČIUS, 
N. Sra. de Lujan klebonas Batare 
prie Mar del Platos, lankėsi okupuo
toje Lietuvoje, kur jam visas pen
kias dienas teko praleisti Vilniuje. 
Su giminėmis susitiko “Gintaro” 
viešbutyje. Šios viešnagės metu Ar
gentinoje mirė jo tėvas. Grįždamas į 
savo parapiją, kun. H. Budrevičius 
buvo užsukęs j Buenos Aires Aušros 
Vartų parapiją pasidalinti kelionės 
įspūdžiais.

Australija
M E L B U R NO PARAPIJOS MO

KYKLA mokslo metus užbaigė tradi
cinėmis pamaldomis ir specialia 

programa salėje: mokinių deklama
cijomis, dainelėmis, J. Juškos pa
ruošto choro pasirodymu, tautiniais 
šokiais. Mokyklą baigė aštuoni moki
niai — Raimondas Barila, Rožė Bra- 
niškaitė, Viktoras čižauskas, Kristi
na Didelytė, Aldona Jokūbaitytė, Vi
das Sadauskas, Judita ir Virginija 
Sakalauskaitės. Pažymėjimus jiems 
įteikė mokyklos globėjas kun. Pr. 
Vaseris, prie jų pridėdamas ir savo 
knygą "Girių sargai”. Pirmuosius 
skyrių mokinius apdovanojo tėvų ko
mitetas. Mokslo metai buvo pradėti 
su 82 mokiniais, užbaigti su 77. Po
vilo Baltučio vadovaujamoj mokyk
loj mokytojais dirbo: Br. Pikelytė, 
E. špokevičiėnė, A. Liubinas, V. Si- 
dabraitė, A. šteinertienė, A. Stasy
tis, J. Žitkevičienė ir V. Čižauskas. 
Dainų mokė J. Juška, tautinių šokių 
— M. Špokevičienė, tikybos — kun. 
Pr. Vaseris. Tėvų komitetą sudarė: 
pirm. A. Žilinskas, J. Keblys, A. Sa
vickas, dr. K. Brėdikytė-VVhan ir V. 
Kasperaitienė.

PAVERGTŲ TAUTŲ AUDIENCI
JOJE Melburno Vengrų Namuose 
kardinolas J. Mindszenty priėmė ir 
lietuvių delegaciją, kurią sudarė visa 
Australijos Lietuvių Katalikų Fede
racijos valdyba, vadovaujama pirm. 
V. Laukaičio, ALB atstovai — Mel
burno apylinkės pirm. A. Pocius ir 
P. Aras. Kardinolui lietuvių vardu 
buvo įteikta Sibiro lietuvaičių mal
daknygė anglų kalba.

Italija
LIETUVIŲ KANČIAS SIBIRE at

skleidžia mons. V. Mincevičiaus pa
stangomis Romoj išleista knygelė 
“Siberia: cimitero del popolo litua- 
no” (“Sibiras — lietuvių tautos ka
pinynas”). Jos puslapiuose panaudo
ti 1940-41 m. Sibiran ištremtų J. 
Kreivėno, S. Rūkienės, dr. M. De- 
venid, O. Prunskienės, P. Bagdonie
nės bei kitų lietuvių liudijimai. Už
sklandą sudaro šiurpus Sibiro kali
nių Kūčių aprašymas. Planuojama 
išleisti panašią knygutę ir apie ant
rosios sovietinės okupacijos tremti
nius.

Britanija
KUN. S. MATULIS, MIC, Notting- 

hame organizuoja bendrą visos Bri
tanijos lietuvių išvyką į Romą šv. 
Metų proga. Iš Lutono aerodromo 
numatoma išskristi birželio 17 d., o 
grįžti — liepos 4 <1, Kelionė ir vieš
butis kainuos apie 80 svarų. Bus pro
ga ne tik susipažinti su Roma, bet ir 
dalyvauti lietuvių priėmime pas po
piečių Paulių VI bei tuo metu vyks
tančiuose lietuviškuose renginiuose.

Vokietija
VASARIO 16 GIMNAZIJOJ šiais 

mokslo metais dirba 16 mokytojų, 
kurių 8 yra lietuviai ir 8 vokiečiai. 
Pastarųjų tik du dirba pilnu etatu, 
o iš lietuvių tik vienas — nepilnu. 
Atlyginimas visiems padidintas 5%, 
išmokėtas kalėdinis priedas. Bendra
butis buvo atskirtas nuo gimnazijos 
administraciniu požiūriu. Abi šios 
institucijos dabar turi atskiras sąma
tas. Gimnaziją išlaiko Federacinės 
Vokietijos vyriausybė su nedidele 
Vokietijos katalikų vyskupų konfe- ‘ 
rencijos ir Baden - Wuerttembergo 
valdžios parama. Prie bendrabučio 
išlaikymo prisideda tik Baden-Wuert- 
tembergas; didžioji finansinė naš
ta tenka patiems lietuviams. Pedago
ginė komisija yra paruošusi du fi
nansinės paramos prašymus — JAV 
Lietuvių Fondui ir PLB valdybai.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNI 
MO SĄJUNGA, vadovaujama pirm. 
Alfredo Luco, leidžia “VLJS žinias” 
ir yra sutelkusi apie 500 lietuvių jau
nuolių adresus V. Vokietijoje. Pa
saulio lietuvių jaunimo III kongreso 
reikalai buvo aptarti Bad Godesber- 
ge įvykusiame jaunimo suvažiavime. 
VLJ Sąjunga j savo tikslus yra 
įtraukusi ir veikėjų ruošimą VL 
Bendruomenei. Pastarosios darbuoto
jų suvažiavime buvo pasiūlyta VLJ 
Sąjungai sudaryti jaunimo grupes ir 
su kultūrinėmis programomis lan
kyti lietuvių kolonijas bei jose rink
ti aukas kelionei į kongresą. Vasario 
16 gimnazijai taipgi buvo patarta ne
užmiršti V. Vokietijoj gyvenančių 
lietuvių. Kaikurie jų esą susitaupę 
nemažas sumas, galėtų paremti gim
naziją finansiškai, tik reikia mokėti 
juos paprašyti.

Lenkija
LIETUVIŲ VISUOMENINĖS 

KULTŪROS Draugijos centro v-ba 
išleido “Aušros” 1974 m. 4 nr. Taigi, 
tais metais neperiodinės “Aušros” 
leidimas buvo dvigubai sudažnintas, 
bet jis ir toliau nėra pakankamas. 
Su Punsko lietuvių kultūros namų 
veikla skaitytojus supažindina vedė
jo V. "Uzdilos straipsnis “Mūsų atra
ma”. Daugiausia dėmesio susilaukė 
estradinio dainų ir šokių ansamblio 
“Punia” trys koncertai, kurių vienas 
buvo skirtas komunistinės Lenkijos 
trisdešimtmečiui. Šią sukaktį pami
nėjo ir draugijos Vroclavo syrius. J. 
Karčiauskas pasakoja apie Punske 
įvykusią lietuviškų mokyklų vaikų 
piešinių parodą “Mano gyvenamoji 
vietovė prieš 30 metų ir dabar”. Pa
liesdamas Varšuvos muzikinį gyve
nimą, A. Janikas džiaugiasi sėkmin
gu vilniečio vargonininko Leopoldo 
Digrio rečitaliu, F. Šopeno draugijos 
surengtu prof. Balio Dvariono mir
ties metinių minėjimu, kuriame jo 
kūrinius atliko sūnus ir dukra — 
smuikininkas Jurgis Dvarionas ir 
pianistė Aldona Dvarionaitė. “Auš
ros” pranešimu, praėjusią vasarą 
Vilniuje tobulinosi 13 lietuvių mo
kytojų iš Seinų apskrities.



Organizuojamas teatras Toronte

Hamiltono “Aukuras” vaidina II. C. Andersono pasaką “Sniego karalienė”. 
Scena iš pirmojo veiksmo. Iš kairės: Edvardas Labuckas, Kazimieras Bun- 
garda, Ramunė Pleinytė Nuotr. M. J. Stungevičiaus
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1974 m. gruodžio 5 d. įvyko To
ronto meno mėgėjų grupės pasitari
mas su VI. Pūtvio šaulių kuopos 
valdybos nariais. Pasitarimo tikslas
— bendromis jėgomis įsteigti To
ronte teatrą ir vaidinti scenos vei
kalus bei ugdyti artistus. Pastarajam 
tikslui įsteigtas teatro vaidybos se
minaras — “work shop”, kur scenos 
mėgėjai gaus teorinių teatro žinių 
bei atliks vaidybos praktikos darbus.

Toronto meno mėgėjų grupė, vad. 
režisorės A. Dargytės - Byszkiewicz, 
yra jau iš seniau pažįstama vaidin
tais veikalais, kurie torontiškės pub
likos buvo šiltai priimti. Paskutinis 
jų veikalas — komedija “Kopūstai” 
buvo suvaidintas per Lietuvos ka
riuomenės sukakties minėjimą L. Na
muose 1974 m. lapkričio 23 d.

Pasitarime teatro mėgėjam aststo- 
vavo rež. A. Dargyte-Byszkiewicz, L. 
Nakrošienė ir S. Ramanauskas, VI. 
Pūtvio šaulių kuopai valdybos nariai
— pirm. St. Jokūbaitis, sekr. St. 
Dargis, ižd. J. Mockus, M. Jokūbai- 
tienė, R. Daugėlienė, Vyt. Stočkus, 
P. Jonikas, B. Savickas ir Vyt. Pe
čiulis. Po ilgesnių diskusijų ir nuo
monių pasikeitimo padaryti sekantys 
nutarimai: 1. vardas — Toronto VI. 
Pūtvio šaulių kuopos teatras 
•Aitvaras’’: .2..-finansinę, bei techninę 

paramą teatrui teikti įsipareigoja

TRYS
JANINA NARŪNE

“Eglutė” — vienintelis vaikų 
žurnaliukas išeivijoje. Rugsėjo 
mėnesio “Eglutės” viršeli puo
šia mūsų talentingos dailininkės 
Jadvygos Paukštienės originali 
iliustracija — “žąsys skrenda”.

Poetė D. Sadūnaitė pateikia 
pasakojimą apie skėtj, R. Jot- 
vingytė kalba apie Laputę-sna- 
putę, I. Regienė duoda scenos 
vaizdelį mažiesiems apie Biru
tės darželį su gėlytėm ir paukš
čiais. Yra ir eilėraščių: Sama
nės, J. Adamonytės apie rudenį 
ir kiek skirtingas, humoristinis 
“Ežys” — Z. Gavelio. Tenka pa
stebėti netaisyklingus eilėraščio 
kirčiavimus.

Įdomus net trijų puslapių 
galvosūkių skyrius — rebusų, 
šaradų, pagalvojimų . . . Vaikų 
paveikslų paroda ir graži, ir 
juokinga, ir labai miela!

Spalio “Eglutėje” R. Jotvin- 
gytė apdainuoja rudenėlį kaip 
piktą dėdę, kuris “žalią pievą 
baltai rėdė!’. Komišką eilėraštį 
mažiukams “Jonuko švarkelis” 
sukūrė Lietuvis. Povilas Gaučys 
išvertė iš latvių kalbos graudžią 
miško legendą apie užburtą ber
žą. Bostono lit. m-los vaikai ra
šo įvairius trumpus apsakymus 
apie gyvuliukus. V. Abromaitis 
pasakoja apie bailį. I. Regienė 
parašė sceninį veikalėlį “Kalė
dų senelio apsilankymas”. Žur-

PERKI ŠEVĮ AR OLDSMOBILĮ?
Visu rūšių vartotas mašinas gausite per

VIC ADAMS (Viktoras Adomavičius)
C H E V - O L D S

courtesy
• Raštinė: 255-9151

CANADIAN ART MEMORIALS LTD
176 LAKESHORE ROAD WEST 

(kampas Mississauga Road N.)
Port Credit, Ont. Tel. 278-2757

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir skulp
tūros darbus — greitai ir menŠikai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimą pagamintų

Užsakykite jau dabar, kad mes 
skubėdami atlikti visų mertfskę 

pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

paminklų.

galėtume ne-
darbg pagal

Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa; 3. 
režisorė bei artistai pasirenka vai- 
dintinus veikalus; 4. glaudus bend
radarbiavimas bei tarimasis visais 
esminiais bei svarbesniais klausi
mais; 5. įsteigiamas vaidybos semi
naras — “work shop”, km- lietuviš
kas jaunimas turės progos įsigyti te
orinių ir praktinių žinių; 6. prašyti 
lietuviškąją visuomenę šį užmojį vi
sapusiškai remti; prašyti tėvus, kad 
skatintų ir drąsintų jaunuosius ta
lentus; 8. prašyti lietuviškąją visuo
menę lankyti teatro “Aitvaras" pa
rengimus; 9. prašyti, kad neatsisaky
tų ateiti į talką visi scenos patirtį tu
rį artistai bei techniški scenos dar
buotojai; 10. atkreipti- tėvų ir jau
nimo dėmesį į tai, kad scena padeda 
išmokti ir tobuliau valdyti lietuvių 
kalbą.

Teatro vaidybos seminaras veikia 
Toronto L. Namų patalpose prie raš
tinės kiekvieną pirmadienį 7—9 v. v. 
Daugiau informacijų 
Dargyte-Byszkiewicz 
5—7 v. vakaro.

teikia rež. A. 
tel. 247-3370

J. Strazdas yraToronto LN pirm.
jau “Aitvarui” pažadėjęs paramą mi
nėto seminaro repeticijoms. Šiuo likos girnomis. Kaip ir tinka šio- 
metu “Aitvaras” ruošia 3 v. dramą ,je dalyje, pradėsiu nuo “antro- 
“Mirga” — .Vytauto, D. išlaisvinimą jo galo”, t,y, nuo publikoj;. Jai 
iš Kriavos pilies. St. D. priklauso nuoširdžiausia pade-

EGLUTĖS
nalo gale paskelbta: “Dėmesio! 
“Eglutės” jubilėjus . . .”

Gilaus gedulo ir liūdesio 
ženkle išėjo lapkričio mėnesio 
“Eglutė”. Nuotaikingas dail. J. 
Paukštienės viršelis: didelė 
žvakė dega tarp stovinčios mer
gaitės ir berniuko. Pirmame 
puslapyje Fausto Kiršos eilės 
— “Pavakariais Dievulis eina 
žvaigždes padegti spinde
siais . . .” Jonas Norkus kukliai 
ir nuoširdžiai mini po egle pa
laidotą partizaną (eilėraštis). St. 
Džiugas pateikia vaikams nesu
dėtingą eilėraštį “Tau, brangi 
Tėvyne”. Laimės Šalčiuvienės 
apysaka: “Voverėms kopėčių 
nereikia”. Apie nuostabų pa
slaptingą beržą pasakoja Pranas 
Razminas. Apysaka gerai supla
nuota, įdomi konstrukcija. Ji 
pasakoja apie partizano mirtį.

“Mūsų kūryboje” lituan. m-lų 
mokiniai rašo įvairių trumpų 
apsakymėlių, šiek tiek išblašky
dami Vėlinių liūdną nuotaiką. 
Toliau • Pušelė pateikia gražų 
mergytės sapną apie mirusią 
sesutę. Seka galvosūkiai ir nuo
širdi seselių padėka “Eglutės” 
rėmėjams už lapkričio mėnesio 
numerio finansavimą — $1.000. 
Tai pelnas iš madų parodos.

“Eglutės” adresas: Eglutė, 
Immaculate Conception Con
vent, Putnam, Conn. 06260, 
USA. Metinė prenumerata $5.- 
00. Vieno egz. kaina — 50 et.

2749 Lakeshore Blvd.
• Namai 767-7820

ANTANAS MUSTEIKIS
Susitaręs su vienu žurnalo redak

torium, paruošiau ilgoką straipsnį, 
padėjau paskutinį tašką ir pasiun
čiau redakcijom Istorija tuo ir turė
jo baigtis, o iš tikrųjų ji tik prasidė
jo. Redaktorius išėjo neribotų atos
togų, o kitas tūzas jo vietoje suabe
jojo, ar mano temos apdorojimas 
nėra perilgas, ar tai neprabanga ir 
pn. Nebent pirmoji — rimtesnė da
lis tiktų. Purkštaudamas straipsnį 
pasiunčiau kitam “magazinui”, bet 
ir ten užkliuvo: nebent antroji — 
nerimta dalis tiktų. Galiausiai rei
kalas išsisprendė saliamoniškai: te
ko perkirsti mano vaiką pusiau, kad 
abiem redakcijom tektų po dalį. Tik
tai nenorėdamas atbaidyti skaitytojų 
su nerimtais raštais, šią dalį aš pa
vadinau smagiąja. (Užsispyrės skai
tytojas galės surasti ir rimtąją dalį 
kitur).

Visdėlto būtų gera, kad aš nebū
čiau persiaurai suprastas. Sis straips
nis gali sudaryti įspūdį, jog tai tik 
“atsiskaitymas su savo kritikais”. 
Anaiptol, čia yra pateikti vispusiški, 
charakteringi duomenys apie vieną 
knygą — ir teigiami, ir neigiami, 
kiek galint objektyviu būdu, nors ir 
iš smagiosios pusės “teisybės be- 
jieškant”.

Prieš kokį pusšimtį metų E. 
Radzikauskas (L. Gira), net ir 
B. Sirakūzinas (B. Sruoga) pa
sidavė smagiai pagundai — pa
kritikuoti savo pačių kūrybą. 
Dabar aš atsistoju beveik ties 
tuo pačiu uždaviniu, tik prieinu 
prie jo skirtingai. Aš nesu sla- 
pyvardininkas ir nežadu kriti
kuoti ar vertinti savo knygos 
“Kiauros rieškučios”, išleistos 
Lietuviškos Knygos Klubo Či
kagoje. Bet aš kai ką žinau apie 
tos knygos autorių, ko kiti ne
žino (ar ne smagu?). Tad pridė
siu ir savo trigrašį. Ir kai aš tei
giu, kad tik kaiką žinau, nebūti
nai noriu vaidinti humoristo 
vaidmenį. Savaime aišku, kad 
kiti pašaliečiai — psichoanaliti
kai, psichologai ir kritikai — ga
li ir daugiau žinoti apie tą patį 

-autorių arba kitaip nei jis pats 
žino. O* jeigu taip, tai visas sma
gumas tada privalėtų priklausy
ti šių eilučių skaitytojui.

Konkreti publika
Norėčiau konkrečią medžiaga 

pailiustruoti bent dalį mūsų li
teratūros institucijos ryšium su 
augščiau minėta knyga po to, 
kai ji ištisus metus buvo pa
gruzdinta autoriaus-kritiko-pub-

priklauso nuoširdžiausia padė
ka už visas pastabas, juo labiau, 
kai ji dažniausiai savo žodžių 
nevyniojo į vatą. Pora tuzinų 
“Kiaurų rieškučių” skaitytojų 
atsiliepė asmeniniu raštu ar žo
džiu. Juos aš čia pateikiu.

Vienas dvasininkas iš vidurio 
Amerikos rašo, kad autorius tu
rėjęs būti prisiėdęs žolės, kai 
tiek daug pripaistė nepadorių 

- ' I—   ........... L—U- 

NAUJI IR VARTOTI
autovezimiai*
• 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)

EKSKURSIJOS
EUROPON ir SVENTOJON ZEMEN

mėnesį — tik Vilniuje

VILNIUS-MASKVA-VIENNA-ROMA 11975 metais
1. Gegužės 29 — birželio 13 15 dienų
2. Birželio 19 — liepos 10 21 dienų
3. Liepos 17 — rugpjūčio 1 15 dienų
4. Rugpjūčio 7 — rugpjūčio 28 21 dienų
5. Rugsėjo 4 — rugsėjo 19 15 dienų
6. Lapkričio 6 — lapkričio 14 8 dienos
Vilniuje — 5 dienos, Maskvoje —- 2, Vienoje — 3,
Romoje — 4. Birželio ir rugpjūčio mėn. Vienoje — 4
dienos, Romoje — 9. Lapkričio 
ir Maskvoje.

Šventoji Žemė ir Roma
17
22

1. Kovo 3 — kovo
2. Rugsėjo 8 — rugsėjo
Šventojoj Žemėj — 1 1 dienų, Romoj —

Kainų ir smulkesnių žinių teirautis:
V. BAČĖNAS 533-3531 nuo 11 v. r. iki 7 v.v. 

ALL SEASONS TRAVEL, B. D.
2224 Dundas St. W., Toronto, Ont. M6R 1X3

niekų apie Vilniaus bohemą, ir 
jis, matyt, daugiau bijąs velnių 
nei Dievo, kad jų taip dažnai 
šaukiasi.

Teisininkas iš Niujorko vals
tijos taip ir drožė iš peties pa
čiam autoriui už kuklumo sto
ką: kam jis giriasi augščiausiai 
visoje giminėje iškilęs; taukuo
tas puodas, neskanu. Ir jam ne- 
paiškinsi, kad yra skirtumas 
tarp autoriaus ir jo herojaus. 
Nes, girdi, skaitytojas geriau ži
no; esą tokią nuomonę ir kiti 
rašytojai, su kuriais jis sueina, 
turi . . .

Iš tų, kurie ta pačia kryptimi 
šaudė, minėtina išraiškinio me
no mėgėja — poniutė iš Niaga
ros pusiasalio. Pasižiūrjo ji į 
vargšą autorių vyresniomis aki
mis, nors pati būdama dar ne- 
pertoli nuo pirmosios jaunys- 
ės, ir paskelbė kietą ištarmę: 
dabar aš apie Jus viską žinau!

O pažįstamas vyras iš Toron
to taip ir paklausė, ar jau Karo
lina grįžo namo iš “atostogų”. 
Savaime suprantama, jis turėjo 
galvoje mano žmoną, kuri, suta
patinta su knygine veikėja, tu
rėjus pabėgti nuo savo vyro.

Kitas Kanados lietuvis, matyt, 
žmonos paskatintas (moterų lais
vės įtakoje), norėtų ilgiau pa
tampyti nervus pagrindiniam 
herojui — nepatenkintas, kad 
tas pergreit krinta į'bedugnę.

Visdėlto pora skaitytoojų gy
nė savotiškai suvoktas vyro ir 
moters roles. Ontario gyventojas 
pasakė, kad tokią moterį reikia 
bent švariai nuplakti, jei nevi
sai užplukti: kaipgi drįso šitaip 
pasielgti su taip giliai ją mylin
čiu vyru! Tuo tarpu vakarinės 
Niujorko valstijos jaunoka mo
teriškė skaitydama romaną visą 
laiką sunkiai valdėsi. Tik kai 
priėjo vietą, kur Karolina pali
ko savo vyrą, griebė telefono ra
gelį ir pasidalino savo netilps- 
tančiu džiaugsmu su drauge kad 
ir iš tolo: valio, valio! Karolina 
seniai turėjo mesti tokį sava
naudį pašilą.

Bene karščiausios privačios 
pylos teko išgirsti iš artimų 
bruklyniškių draugų. (Kas gi 
nežino, kad savųjų tarpe prana
šu nebūsi!) Lituanistė parašė;

Knygos herojus profesorius man 
neišryškėjo, liko blankus vaizdas. 
Profesoriaus brendimo išpažintis nu
kenčia nuo šaržavimo. Kas, kad teta 
prasta moteris ir alučio garbintoja; 
ar ne gyvenimas pats prie to prive
dė? Jei ne ji ir panašios, daug daug 
mūsų nebūtume Amerikos pasiekę. 
Perskaityta knyga nesukelia minčių 
ir nepalieka “nuosėdų”. O tokio nai
vaus studento, kurs mestų draugystę 
su šaunia mergina vien dėl to, kad 
jos akys varinės, Kauno universite
te negalėjo būti!... Ir nieko man 
ncinikčiok: mano akys ne varinės ...

Kitas moterų lygybės buhal
teris rašo:

Jeigu aš būčiau Karolina, tai pa
imčiau ne šluotą, o šluotkotį ir taip

3

14 dienų
14 dienų

dienos. 

išvanočiau tą herojų, kad visokie ro
manai iš galvos išrūktų. Man atrodo, 
jeigu Tu norėtum dar vieną romaną 
parašyti, turėtum iš naujo pradėti 
gyventi. Kiekviena šeima turi nuo
savo “skysto skystimo”. Kam jį pa- 
pylei? Nežinojau, kad Nietzschė ir 
Zaratustra buvo Tavo varžovai... Ar 
vis dar jautiesi vergijos pančiuose — 
kabindamas švarką? Bet... jei no
rėsi, galėsi ne tik su žmona, bet ir 
su velniu sugyventi.

Draugė iš kaimyninio miesto, 
entuziastinga literatūros mėgė
ja, perskaičiusi knygą ir pasitei
ravusi vietinių kritikų nuomo
nės, labai diplomatiškai mane 
paklausė, kodėl aš nerašau 
mokslinių knygų (suprask: ro
manus reikia palikti rašyto
jams!).

Torontiškė ponia, banko tar
nautoja, surado, kad knygos he
rojus buvo nepaprastai įsimylė
jęs savo žmoną, ir, autoriui gir
dint, kreipėsi į savo vyrą: “O 
kad tu bent dešimtą dalį Liud
viko meilės man būtum turė
jęs!” Tada gi tas vyras tik pa
žvelgė į mane skersom, ir aš 
ėmiau muštis į krūtinę — paža
dėjau, jei kada vėl rašysiu kny
gą, daugiau neduoti blogų pa
vyzdžių ...

Keletas apylinkės kaimynų 
nutarė: jei ištversi neužmigęs 
knygos pradžioje, vėliau bus 
įdomu pasekti, kas nutiko.

Karo mokyklos laikų pažįsta
mas karininkas išreiškė kompli
mentą, esą autorius yra erudi
tas ir visi veikėjai skirtingai kal
ba. Jo draugas — gimnazijos 
mokytojas suabejojo, ar iš tikro 
galėjo būti toks smarkus inspek
torius.

Buvusi moksleivė, dabar di
džiulio prekybos skyriaus virši
ninko vyriausia sekretorė, pasi
gedo smulkmenų, kurios padėtų 
atpažinti veikėjus iš tų laikų, 
kai autorius ją mokė.

Poetė iš Čikagos, perskaičiusi 
dalį būsimos knygos iš dienraš
čio atkarpų, prasitarė, kad de
biutantas žada “atimti duoną” 
iš “prityrusių vilkų”. Kiti Čika
gos kritikai nutarė, kad knyga 
nerašytojiška, tad neverta re
cenzijos.

Kitas karininkas ir ekonomiją 
studijavęs, dabar ūkininkas ry
tinėj Kanadoj, rašo, jog drauge 
su žmona esą sužavėti ir nežino, 
ar tai knygos literatūrinis nuo
pelnas, ar kad ji gražiai prime
na jų pačių bėgimą.

Dvasininkas iš Kanados prisi
pažinęs, kad kažkokį užsiangaža
vimą vieną sekmadienio popie
tę pražiopsojęs, nes perskaitęs 
tą knygą vienu užsimojimu.

Giminaitė iš Vašingtono pasi
džiaugė knygoje užtikusi dei
mančiukų. (Sunku kitko ir tikė
tis; pabandytų nerasti tų bran
genybių — ko gero giminystės 
ryšiai piestu pasišiauštų, o kito 
pusbrolio tokiais laikais jau ne
iškepsi).

Bet man labiausiai į širdį įkri
to vienos torontietės nei tai 
skundas, nei tai džiaugsmas. Ji 
pradėjusi skaityti knygą vėlyvą 
sekmadienio vakarą ir neatsi
traukusi per visą naktį, gi rytą 
negi eisi į darbovietę neišsiblai
vius, tai praradusi visą dieną.

O dar vienas draugas iš Con- 
neetieuto, pats turįs literato gys
lelę, atradęs už širdies tverian
čių vietų knygoje, visdėlto abe
joja, ar visi tie veikėjai, kurių 
tarpe jis surado ir save, veikalo 
visumai reikalingi.

Iš tikrųjų visi šie publikos 
atstovai mandagūs ir kuklūs; 
teisinasi nesą literatūros žino
vai, tad dalosi tik savais įspū
džiais. Kaip matyti, mano drau
gų ir pažįstamų skalė gana siau
ra; nerasi juose nei turčių, nei 
skurdžių, visi, kaip sakoma, yra 
vidurinės klasės žmonės, nors 
jų išsilavinimas nelygus. O jų 
skoniai, pažiūros ir nuomonės 
apie tą pačią knygą yra savitos, 
dažnai išsiskiriančios viena nuo 
kitos, ko ir galima buvo tikėtis 
pagal rimtosios dalies išvadas.

Bet ir kritikai nesutaria tar
pusavy. (Bus daugiau)

D. Mickutė-Mitkienė

Ačiū Apvaizdai!
Pirmą puslapį paskaitęs, 

Tu tarei:
Pasklaidysim, pamatysim,
Ką rašys mum

Tėviškės Žiburiai!
Atsivertęs antrą, trečią,

Tu tęsi:
Šito svečio mintys plačios,
Ir jo “linija” —■

T tesi.
Ir išbraidęs raidžių mišką,

Tu tari:
Ačiū Apvaizdai, kad leido
Augštaitį Daktarą Gaidą — 
Žiburių giedriausias veidas 
Spaudinių šeimos

Būry!
Sveiki, sukakties sulaukę,

— Žiburiai!
Jūs, kaip svečio laukte laukiam — 
Plačią pradalgę vis traukit — 

Pabarėj!

• Kiekviena tauta, kaip ir kiekvie
nas žmogus, turi savo gerą ir blogą 
angelą. Templer

d KULTIMEJE VEIKLOJE
“OPERA CANADA” 1974 m. 4 nr. 

išspausdino rašinį “People are talk
ing about . .kuriame trumpai ap
rašoma visa eilė žymiųjų solistų ir 
pateikiamos jų nuotraukos. Pirmoje 
vietoje įdėta solistės Lilijos Šukytės- 
Sukis nuotrauka (didesnė už kitų) 
ir trumpa jos biografija. Ji vadina
ma “Canadian soprano”, dainuojan
čia Vienos, Muencheno, Frankfurto 
ir kituose teatruose su dideliu pasi
sekimu.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRE 
krikštynų susilaukė prieš trejetą me
tų kun. A. Kezio, SJ, įsteigtas cho
ras ir studentų vokalinis vienetas. 
Jų eilėse, įskaitant kanklių ir birby
nių ansamblius, yra anie 100 jaunuo
lių. Choro meno vadovas — muz. F. 
St.rolia, kanklių ansamblio vadovė
— E. Pakštaitė, birbynių ansamblio
— B. Pakštas. Krikšto tėvai Milda 
Memėnaitė ir dr. Algis Paulius cho
rui davė “Audros”, studentų viene
tui — “Vaivos” vardus. Koncertas 
buvo pradėtas J. Žilevičiaus šiam 
jaunimo Lhorui dedikuota daina 
“Užtrauksim, jaunime”, sukurta J. 
Steponaičio žodžiais. Toliau jame 
skambėjo St. Šimkaus, M. K. Čiurlio
nio, K. V. Banaičio, Viltenio, J. Štar- 
kos, V. Juozapaičio, B. Jonušo, R. 
Undcrio harmonizuotos lietuvių liau
dies dainos bei jų originalios kom
pozicijos, papildytos A. Adamso 
“Cantique Noel”, F. G. Haydno 
“Šventa naktim”. Su choru gražiai 
pasirodė nauja sol. Dalia Eidukaitė, 
muzikos studentė.

ROMUALDAS MISIŪNAS, Wil
liams College, Mass., istorijos profe
sorius yra V baltietiškųjų studijų 
konferencijos programos komiteto 
vadovas. Šią konferenciją 1976 m. 
gegužės 20-23 d.d. Niujorko Colum
bia universitete surengs AABS drau
gija baltietiškoms studijoms puoselė
ti su minėto universiteto sovietų tau
tybių programa. Konferencjios pa
grindinė tema — “Baltijos tautos ir 
jų kaimynai: sąveika su carine ir 
sovietine visuomene”. Dalyviai betgi 
galės pasirinkti ir kitas temas. Pra
nešimų temas vieno puslapio san
traukoj prašoma siųsti šiuo adresu: 
Romuald J. Misiūnas, Department 
of History. Williams College, Wil
liamstown. Mass. 01267, USA. a.

ŠVENTŲJŲ METŲ PRADŽIAI 
skirtą koncertą Brooklyno Kultūros 
Židinyje Niujorke surengė ALR Ka
talikų Federacija, vadovaujama 
pirm. dr. A. Skėrio. Jų esmę nušvie
tė A. Masionis, Šventųjų Metų mal
dą sukalbėjo kun. V. Pikturna. Pro
gramą atliko niujorkiečiams negir
dėti menininkai — sol. Audronė Si
monaitytė, “Dainavos” vadovė iš Či
kagos, 17 metų amžiaus klarnetistas 
Viktoras -Prižgintas, pianisto Albino 
Prižginto’ brolis, ir kompoz. Juliaus 
Gaidelio vadovaujamas Bostono vy
rų sekstetas. Abiem solistam akom
panavo A. Prižgintas, sekstetui — 
vadovas J. Gaidelis.

VYSK. M. VALANČIAUS mirties 
šimtųjų metinių minėjimas bus su
rengtas gegužės 4 d. Detroito lietu
vių Kultūros Centro salėje. Iniciaty
vos ėmėsi Detroito lietuvių kultūros 
klubo pirm. Antanas Musteikis, su
kvietęs pasitariman organizacijų pir
mininkus bei jų atstovus. Į vykdo
mąjį prezidiumą išrinkti: Antanas 
Musteikis, Vladas Selenis, Jurgis Mi
kaila, Antanas Šūkis, Romas Macio- 
nis, Stefa Kaunelienė ir Martynas 
Stonys. Minėjimo programon numa
toma įtraukti gero kalbėtojo paskai
tą, Detroito aktorius, danininkus, 
kanklininkes ir šokėjus. Jei būtų 
gauta pelno, A. Mustekio ir J. Mikai
los pasiūlymu, jis bus paskirtas reli
ginei šalpai okupuotoje Lietuvoje.

ČIKAGOS “DAINAVOS” AN
SAMBLIS, kuriam dabar vadovauja 
sol. Audronė Simonaitytė, veiklos 
trisdešimtmeti paminės naujos ope
retės premjera. Libretui parašyti yra 
pakviestas Vytautas Alantas.

“KRIKŠČIONIS GYVENIME” išlei
do naujai išverstą Lietuvoj “Psalmy
ną”. Kietais viršeliais, 264 psl., kal
ba žavėtinai graži. Kaina $3.50. 
•Imant nemažiau 10 egz. — po $2.50. 
Užsakyti adresu: “Krikščionis Gy
venime, I.C.C. Putnam, Ct. 06260, 
USA.

LIETUVIŲ MOTERŲ DAILININ
KIŲ DRAUGIJA, vadovaujama pirm. 
Vandos Balukienės, surengė pirmą
ją savo oficialią parodą lietuviams 
Čikagoje, M. K. Čiurlionio galerijoje, 
ši organizacija dabar turi 30 narių, 
kurių tik Jadvyga Paukštienė meno 
studijas yra baigusi Lietuvoje, o 
Vanda Balukienė jas pradėjusi Vil
niuje. Visos kitos dailę studijavo ir 
diplomus gavo jau už Lietuvos ribų, 
liudydamos platų moterų proveržį 
dailėn. Parodoje dalyvavo dailinin
kės: V. Aleknienė, M. Ambrozaitie- 
nė, D. Ancevičienė, V. Balukienė, 
N. Banienė, A. Navickaitė-Bodner, 
D. Menšinskytė-Daydodge, R. Jauto- 
kaitė, R. Lapšienė, J. Monkutė - 
Marks, seselė Mercedes, J. Eidukai- 
tė-Okura, J. Paukštienė, D. Prūsis, 
Z. Sodeikienė, V. Stankienė, M. Stan
kūnienė, D. Stončiūtė, A. Sutkuvie
nė ir G. Žumbakienė. Parodoje, tu
rėjusioje įvairaus žanro 59 kūrinius, 
dalyvavo ir trys studentės — A. Am
brazaitytė, V. Eivaitė, M. Petraus- 
k BOSTONO JORDAN HALL mažo 
joj salėj metinį koncertą surengė 
žymusis mūsų smuikininkas Izido
rius Vasyliūnas su sūnum pianistu 
dr. Vyteniu Vasyliūnu. Programon 
jiedu buvo įtraukę dvi L. Beethove- 
no ir O. Resphighi sonatas, jiems 
specialiai sukurtą ir šiame koncerte 
pirmą kartą suskambėjusią Jeroni
mo Kačinsko sonatą smuikui ir for
tepijonui.

VILNIAUS DRAMOS TEATRAS 
savo repertuarą papildė šveicaro 
Friedricho Duerenmato dvylikos da
lių pjesę“Vaidinam Strindbergą”,ku
ri iš tikrųjų yra perkurtas švedų dra
maturgo Augusto Strindbergo “Mir
ties šokis”. Spektaklį režisavo Irena 
Bučienė, scenovaizdžius sukūrė Li
nas Katinas, drabužius — Gražina 
Remeikaitė. Pagrindinius vaidmenis 
atlieka M. Mironaitė, R. Adomaitis,
L. Noreika ir kt.

KAMERINIS SLOVAKIJOS OR
KESTRAS, vadovaujamas B. Varka
lio, viešėjo Vilniuje. Filharmonijos 
salėje įvykusiame koncerte muzikai 
iš Bratislavos atliko nelengvus G. 
F. Haendelio, G. Telemano, J. S. Ba
cho, L. Janačeko ir B. Martinu kūri
nius, atskleisdami augštą muzikinę 
techniką. Ją ypač išryškino B. Mar
tinu “Seksteto” atlikimas, tapęs kon
certo kulminacija. 1961 m. suorga
nizuotą orkestrą sudaro 4 pirmieji 
smuikininkai. 3 antrieji, 2 violonče
listai ir kontrabosistas. Vadovas B. 
Varkalis taipgi yra ir talentingas 
smuikininkas.

VILNIAUS DAILŪS SALONE pir
mąją individualią parodą surengė 
dail. Zosė Vasilenkaitė, pasižymėju
si vaikams skirtų knygučių iliustra- 
torė ir kilimų kūrėja. Ji yra iliustra
vusi E. Mieželaičio "Neringą”, “Dve
jetuką gavau”, M. Sluckio “Skridę 
bitė vakarienės”, P. Cvirkos “Ste
buklingąjį šaltinį”, savo vyro M. Vai
nilaičio “Ežio namą”, “Dundulis- 
dunda” bei kitų autorių knygutes. 
Jų ir žurnalų puslapių iliustracijos 
sudarė pirmąjį parodos skyrių, riš
tiniai bei rištiniai reljefiniai kilimai 
— antrąjį. Dail. Z. Vasilenkaitės ki
limuose taipgi vyrauja vaikų pasau
lis, jų pagrindiniai herojai.

LIETUVOS KINO STUDIJOS me
ninio spalvoto filmo “Perskeltas 
dangus” premjerą Vilniuje surengė 
Lietuvos Kinematografininkų Sąjun
ga. Filmo scenarijui, kurį parašė M. 
Giedrys su R. Gudaičiu, panaudotas 
V. Bubnio romanas “Po vasaros dan
gum”. Kūrėjų gretoms priklauso 
rež. M. Giedrys, dail. A, Ničius ir 
operatorius J. Tomaševičius. Prem-* 
jeroje filmą išsamiai analizavo psi
choterapeutas dr. A. Alekseičikas. 
kompoz. V. Barkauskas, filologijos 
mokslų kandidatė L. Rapšytė. Jie 
naująjį filmą, vaizduojantį kaimo 
žmonių gyvenimą, pripažino reikš
mingu kūriniu.

KALBININKAS JONAS KABEL 
KA, Vilniaus universiteto baltų fi
lologijos katedros docentas, atšven
tė amžiaus šešiasdešimtmetį. Pradė
jęs filologijos studijas Kauno uni
versitete 1934 m., su profesorių re
komendacijomis buvo nusiųstas į 
Berlyno universiteto indoeuropėisti- 
kos institutą, kuriame 1937-39 m. 
klausėsi prof. J. Gerulio paskaitų, 
dalyvavo slavisto prof. M. Fasmerio 
seminaruose, “Archivum Philologi- 
eum” VIII tome paskelbė savo pir
mąjį darbą “Latviški žodžiai 1603 m. 
Thesaure polyglote”. 1939-41 m. stu
dijas gilino Rygos universitete, klau
sydamas prof. J. Endzelyno baltų 
kalbų lyginamosios gramatikos ir 
latvių kalbos mokslinės gramatikos 
paskaitų. Nuo 1946 m. dirbo dėsty
toju Kauno universitete, o nuo 1950 
m. dirba Vilniaus universitete. Su
kaktuvininkas taipgi yra buvęs “Da
bartinės lietuvių kalbos žodyno” ir 
“Lietuvių kalbos žodyno” III-VI to
mų redakcinės kolegijos nariu. At
skirai minėtinas jo 1964 m. išleisdin- 
tas leksilogoginis darbas “K. Done
laičio raštų leksika”, spaustuvėje jau 
renkama stambi monografija “Lat
vių kalba”, jo redaguojamas “Lat
vių-lietuvių kalbų žodynas”, pradė
tas rašyti “Baltų filologijos įvadas”.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS 
kauniečius pakvietė į naują premje
rą, kuriai buvo pasirinkta vengrų 
kompoz. P. Abrahamo operetė “Ha
vajų gėlė”, pirmą kartą pastatyta 
1931 m. Leipcige. Spektaklio režiso- 
rius — S. Čaikauskas, dailininkas — 
M. Labuckas, dirigentas — S. Če
pinskis, baletmeisteris — N. Margo
linas. Pokarinės išeivijos, lietuviai 
Stasį čaikauską prisimena kaip ak
torių, o Mykolą Labucką — kaip ne
eilinių gabumų scenografą. Muziki
nis teatras yra įsikūręs buvusiame 
Kauno operos, baleto ir dramos teat
re, senajame šių trijų meno šakų ži
dinyje.

VILNIAUS TELEVIZIJA žiūro
vus supažindino su M. K. Čiurlionio 
šimtajain gimtadieniui skirtu muzi
kiniu filmu “Pasaulis, panašus į 
pasaką”, kurį sukūrė rež. J. Janule- 
vičiūtė su E. Gedgaudu, operatorium 
R. Baranausku, garso rež. C. Bivei- 
niu. Filme jungiama M. K. Čiurlio
nio muzika su jo dailės kūriniais, 
vaikščiotomis vietomis, muzėjum 
Druskininkuose. M. K. Čiurlionio kū
rinius atlieka pianistai A. Radvilai
tė, A. Juozapėnaitė, R. Kontrimas ir 
A. Maceina, jo konkurso laureatai, ir
M. K. Čiurlionio meno mokyklos auk
lėtinis R. Biveinis, Lietuvos stygi
nis kvartetas. Nufilmuota ir jaunes
nioji sesuo prof. Jadvyga Čiurliony
tė, skambinanti brolio variacijas lie
tuvių liaudies dainos tema. Filmą 
papildo cituojami M. K. Čiurlionio 
laiškai. Pagrindiniu motyvu šiam fil
mui buvo pasirinkti M. K. Čiurlionio 
žodžiai: “Pasaulyje daug gražaus, bet 
niekiekvienam tai pasiekiama: kaž
kas praeina pro šalį, neišgirdęš ir 
nepamatęs, kažkas — paprasčiausiai 
jo nesupratęs .. Lietuvos kino stu
dijoje pilno ilgumo dokumentinį 
meninį filmą apie M. K. Čiurlionio 
kūrybą kuria rež. R. Verba.

V. Kst.
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KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

niu gaisru. Pasak Ontario gais
rininkų vado Įstaigos, tyrinėto
jai nerado padegimo žymių, bet 
nustatė to pagrindinio gaisro 
priežastį, kuri betgi nebūsianti 
paskelbta visuomenei. Kadangi 
paštas yra vieša valdinė Įstaiga, 
tokia išvada nepriimtina mokes
čių mokėtojams. Kanadiečiai 
nori žinoti, kas yra kaltas dėl 
šio gaisro ir kodėl jo priežastis 
turi būti nutylėta.

Kultūros ir pramogų ministe
rijos Įsteigimą paskelbė Ontario 
premjeras W. Davis. Lig šiol

Toronto atžalyniečiai dalyvaus latvių skaučių rengiamame koncerte “Baltic 
Night” vasario 1 d. Minkler auditorijoje Seneca College

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

šiais reikalais rūpindavosi kelių 
ministerijų skyriai, išleisdami 
apie $50 milijonų per metus. 
Pagrindinį dėmesį naujoji mi
nisterija skirs Ontario gyvento
jų poilsio suaktyvinimui, įjung
dama juos į kultūrinius, sporti
nius, pramoginius renginius.

SPORTAS
SPORTAS VISUR

Sov. Sąjungos 3000 m. s. kl. bėgi
mo vicemeisteris vilnietis J. Grigas 
dalyvavo tarptautinėse varžybose

Tarpatutinės plaukymo varžybos 
būsimiems olimpinių žaidynių plau
kikams 10 -13 m. amžiaus įvyko Ber
lyne. Dalyvavo R. Vokietijos, Bulga
rijos ir Lietuvos plaukikai. Lietuviai

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

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių

Kasos valandos:
Pirmadieniais 10-3
Antradieniais 10-3
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirtadieniais 10- 7
Penktadieniais 10- 8
Šeštadieniais 9-12
Sekmadieniais 9.30 - 1

Moka už:
term indėlius 1 metų 91/2%
taupomąsias-savings s-tas 914% 
depozitų-čekių s-tas 6%
Duoda paskolas: 
asmenines 101/2%
nekiln. turto 1 0%
investacines iki 12%

Skyrius Anapilyje veikia sekmadieniais9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

Nemokamo visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydi iki $2,000, 

asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.

Nemokamas čekių ir sąskaitą patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

Federacinė maisto kainų ta
ryba šiem metam pranašauja 
maisto gaminių pabrangimą 
16'/ dėl siaučiančios infliacijos. 
Nors kainos kyla, bet ūkininkų 
pelnas beveik neauga, nes di
džioji pinigų dalis tenka tarpi
niams maisto gaminių paruošė- 
jamas bei tiekėjams, kurie turi 
didinti atlyginimus darbinin
kams, prisitaikydami prie unijų 
reikalavimų. Ūkininkai jau vis 
garsiau ima šnekėti apie galvijų 
bandų mažinimą, kaikur netgi 
demonstratyviai skersdami prie
auglį dėl pašaro pabrangimo. 
1973 m. maisto gaminiai Kana
doje pabrango 14,6',, 1974 — 
16,2%. Daugiausia nukenčia 
pensininkai, gerovės pašalpų 
gavėjai ir mažas pajamas turin
čios šeimos.

Skautų veikla
• “Šatrijos” tunto suruoštos Kū

čios gruodžio 22 d. Prisikėlimo salėj 
buvo pradėtos tunt. P. Saplienės 
žodžiu. Dvasios vadas kun. J. Ažuba
lis gražiai apibūdino Kalėdų reikšmę. 
Trys didelės žvakės — geltona, žalia

Ugandoje. Menki įrengimai ir ne
įprastos gamtos sąlygos neleido jam 
pasiekti ypatingų pasekmių.

Kęstučio šapkos pasekmė šuolyje 
į augštį 2.25 m. pakėlė jį į geriausių 
pasaulyje šuolininkų tarpą. Praėju
siais metais su šia pasekme jis buvo 
antras pasaulyje, pirmas Europoje 
ir Sov. Sąjungoje.

Žalgirio futbolininkai Vilniuje pa
siekė lygiąsias 1:1 su pajėgia R. 
Beryno Dinamo vienuolike.

Stalo teniso varžybose Vilniuje da
lyvavo eilė Europos geriausių stalo 
tenisininkų. Saigmeną padarė kau
nietės Algima Sabutytė ir Roma Gar- 
kauskienė-Giedraitytė, moterų dve
jete nugalėjusios Europos meisteres 
vengres J. Magoš - H. Lotaler. Nežiū
rint šios pergalės, Lietuva koman
dinėse varžybose pralaimėjo Vengri
jai 1:3.

Europos lengvosios atletikos pir
menybės įvyks kovo mėn. Lenkijoje. 
Moterų 800 m. bėginio dalyvėms nu
statyta norma 2:08,0. Dar nėra žino
ma olimpinių žaidynių šio nuotolio 
norma, tačiau mūsiškė Danutė Va
laitytė yra pasiekusi žymiai geresnę 
pasekmę — 2:04,7. Olimpinėse žai
dynėse savo kraštui galės atstovauti 
kiekvienoje varžyboje 3 dalyviai.

čia laimėjo 6 pirmas, 6 antras ir 10 
trečių vietų.

Olimpinė ugnis į Montrealio žaidy
nes 1976 m. atskris erdvėmis — sa
telitų ir sputnikų keliu. Liepos 9 d. 
Olimpo kalne saulės spinduliai 
įgaubtu veidrodžiu įžiebs ugnį urno
je. Iš čia bėgikai neš šią liepsną į 
Atėnus. Po atitinkamų apeigų ugnis 
iš čia elektromagnetiniu būdu bus 
pasiųsta į dirbtinį žemės palydovą. 
Čia impulsai įjungs spindulį, kuris 
Otavoje uždegs olimpinį žibintą. 
Toks liepsnos perdavimas užtruks 
vos pusę sekundės. Iš Otavos ugnį 
perims bėgikai ir liepos 17 d. Mont
realio gatvėmis pasieks olimpinį sta- 
dijoną.

Kai tik ugnis pasieks Otavą, lieps
na bus pasiųsta į visas Kanados sos
tines ir į tolimąjį Yukoną bei šiau
rės Vakarų teritoriją. Tai daroma, 
kad kiekvienas kanadietis pajustų 
olimpinę nuotaiką.

Ugnies perdavimas bus matomas 
televizijoje tuo pačiu metu iš Atėnų 
ir Otavos pusiau perskirtame ekra
ne. Taip pat bus girdimas signalas, 
perduodantis liepsną per Atlantą.

Olimpinę ugnį iš Olimpo kalno į 
žaidynes pirmą kartą bėgikai atnešė 
1936 m. į Berlyno žaidynes.

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 ® 1611 BLOOR St. West
NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ parduodami du visai nauji mūriniai 
namai. Kiekvienas po šešis kambarius, po dvi spalvotas vonias ir 
modernias virtuves. Privatus įvažiavimas. Garažas. Balkonai. Labai 
geras pirkinys, ypatingai dviem giminėm, kurie nori gyventi kartu, 
fmokėjimas po $10,000 kiekvienam.

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.
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.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

AL. GARBENIS STASYS DARGIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. 248-9196

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

AUTORITE SALES and SERVICE
.... i

Telefonas 531-1305 1536 DUNDAS St. W.
ir Bloor Autorite Garage, *96DBr°ck. įv.® .° 7 (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!

Verslo bei pramonės pastatų elektros 

/rengimai, priežiūra ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:
' pajamų mokesčių atskaitos 

pensijų planus
1 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 FURS 406 Roncesvalles Ave.
telefonas 536-5936

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

Norintiem pirkti or parduoti nekilnojamą
SOLD nuosavybę su malonumu sąžiningai patarnaus

UNITED] Mrs. H. BAILEY (BALČIŪNIENĖ)
2~..F:|usTj United Trust Co., 2320 Bloor St. W.

Tel. 762-8255 Namų: 535-0513

ir raudona, reiškiančios skautų šūkį 
Dievui, tėvynei, artimui, buvo uždeg
tos kun. J. Ažubalio, v.s. O. Gailiū- 
naitės ir ps. G. Tarvydienės. Kūčių 
nuotaikai pritaikytas mintis skaitė 
v. si. S. Šarkutė. Vyr. sk. V. Vaitekū- 
naitė ir skautės pervestos į vyr. sk. 
kandidates, uždegė Kūčių stalų žva
kes, apšviesdamos salę mažom lieps
nelėm. Montažą “Imperatoriaus sap
nas” atliko skautės, Stp. Kairio 
kanklininkės ir paukštytės, paruo- 
šusios gyvąjį Betlėjaus paveikslą. 
Montažą paruošė s. Aid. Biškevičie- 
nė. Kun. A. Simanavičiui, OFM, su
kalbėjus maldą, dalyviai laužė plot- 
keles ir vaišinosi tradiciniais Kūčių 
valgiais. “Mirgos” ir “Aušrinės” dr- 
vės skautės, vadovaujant si. Ž. Šili- 
ninkaitei, giedojo kalėdines giesmes, 
įtraukdamos visus dalyvius. Kalėdų 
senelis (s. vyt. Darius Marijošius) 
išdalino mažiesiems dovanėles.

• Gerąjį Kalėdų darbelį atlikda- 
mos, “Baltijos” laivo jūrų skautės, 
vadovaujamos R. Bubelytės, lankė 
ligonius Šv. Juozapo ligoninėje.

• “Mirgos” d-vės skautės, vado
vaujamos draugininkių si. Ž. Šilins- 
kaitės ir v. sk. V. Bumbulytės, gruo
džio 21 d. atliko lietuviškų kalėdinių 
giesmių programą General ligoninėj. 
Sergantieji buvo pradžiuginti lietu
viškomis giesmėmis, o skautės pa
vaišintos ir pakviestos kitais metais 
vėl atilankyti.

• Mielą mūsų sesę s. Rūtą Žilins
kienę, netekusią tėvelio, giliai už
jaučia “Vaidilučių” d-vės vyr. skau
tės.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
Vadijos posėdis — sausio 12 d., 11 
v.r., skautų būkle.

• Iš LSS tarybos nutarimų: “Tu
rint galvoje lietuvių skautybės gero
vę ir Sąjungos ateitį, visi vadovai-vės 
labai nuoširdžiai raginami dar labiau 
lavintis ir dar labiau tobulintis vado
vauti skautų-čių vienetams. Vyres
nieji ar daugiau patyrę kviečiami la
vinimosi programomis padėti jau
nesniems ar mažiau patyrusiems”.

Studentų žinios
— Studentų susirinkimas bus sau

sio 14, antradienį, 6.30 v.v., St. 
Michael’s College patalpose. Tema: 
“Lietuvos egzistavimas — ar yra pa
teisinamas?” Bus labai įdomios dis
kusijos Visi studentai maloniai kvie
čiami.

— Sausio 17-19 d. d. bus slidinė
jimo iškyla “U of T Outing Club 
Cabin” patalpose. Kelionė — auto
mobiliais. Prašysime, kad visi va
žiuojantieji prisidėtų prie gazolino 
išlaidų. Žemėlapiai bus išdalinti. 
Siųskite $5 (mokėjimą TULSK var
du Sigitai Dūdaitei, 787 Jane St., 
Apt. 906, Toronto, Ont. Informacijų 
teiraukitės pas Sigitą Dūdaitę, 766- 
3689.

Torontas ir jo gyventojai
Metropolinio Toronto bei jo 

gyventojų margą vaizdą atsklei
džia Kanadoje 1971 m. praves
to visuotinio gyventojų surašy
mo duomenys, paskelbti Kana
dos statistikos. Tais metais To
rontas užėmė 1.400 kv. mylių 
plotą ir turėjo 2.638.000 gyven
tojų, kurių didesnė pusė buvo 
moterys. tenka pastebėti, 
kad į metropolinio Toronto ri
bas minėtoji statistika yra įtrau
kusi ir tokias tolimesnes vieto
ves, kaip Newmarket, Mississau
ga, Pickering.

Metropolinis Torontas 1961-71 
m. laikotarpyje gyventojų skai
čių padidino 44%. Šiuo atžvil
giu pirmauja North York su 
87%, o paskutinėje vietoje yra 
Toronto senamiestis su 6%. 
Bendroje Toronto teritorijoje 
moterys vyrus buvo pralen
kusios 27.000.

1971 m. Toronte britų kilmės 
gyventojų buvo 1.495.000, t. y. 
56,9%, prancūzų kilmės — 
92.000, t. y. 3,5%. Likusią dalį 
sudarė gausios etninės <rupės. 
Bendrai imant, net 3 7% visų 
Toronto gyventojų tada jau bu
vo gimę užsienyje.

1971 m. surašymo lentelėje 
didžiausias etnines grupes suda
rė: 208.000 italų, 117.000 vokie
čių, 110.000 žydų, 61.000 ukrai
niečių, 51.000 lenkų, 50.000 
graikų, 40.000 portugalų. Iš šių 
pagrindinių grupių tik lenkai 
per dešimtmetį savo skaičių bu
vo spėję sumažinti nuo 58.500 
iki 51.000. Spėjama, kad kaltė 
tenka mišrioms vedyboms, ku
rių vaikams paprastai suteikia
ma tėvo tautybė. Tokia išvada 
liudytų, kad daug lenkaičių ište
kėjo už kitos tautybės vyrų.

šeimos tada per metus už
dirbo nuo $1.000 iki $10.000 
— 37,6% šeimų, nuo $10.000 
iki $20.000 — 34,8%, nuo $20.- 
000 iki $25.000 — 22,1%, dau
giau kaip $25.000 —» 5,5%. Vi
dutinis Toronte gyvenusių 652.- 
600 šeimų metinis uždarbis bu
vo $12.933. Nuosavuose namuo
se gyveno beveik 425.000 šei
mų, o namų ir butų bendras 
skaičius buvo 774.000. Šeimos 
vidurkį sudarė 3,4 asmens, kiek
vienai šeimai teko vidutiniškai 
po 1,5 vaiko. Nors bendras To
ronto gyventojų skaičius 1961- 
71 m. paaugo net 44%, kūdikių 
ir vaikų iki 4 metų amžiaus — 
tik 5%.' Tik 2.815 metropolinio 
Toronto namų bei butų neturė
jo vandentiekio, 3.335 — vande
niu aprūpintų išviečių, 3% visų 
namų — telefono ir televizijos

priimtuvo, beveik 2% — radijo 
priimtuvo.

1971 m. surašyme taipgi nu
statyta, kad iš 774.000 gyvento
jų namų bei butų 85,1% turėjo 
elektrines virimo krosnis, 14,2%
— dujines, 99,3%> — elektri
nius šaldytuvui, 64,8% — elek
trines skalbimo mašinas, 32,3% 
—elektrinius skalbinių džiovin
tuvus, 63,8% — vieną telefoną, 
27,2%—du, 6,2%—tris ar dau
giau, 65,8%—vieną televizijos 
priimtuvą, 25,7%—du, 5,6%— 
tris ar daugiau, 20,3%—televi
zijos priimtuvą spalvotom lai
dom. Tik 23% namų bei butų 
savininkų neturėjo automobilio^ 
o po vieną automobilį buvo įsi
giję 57%, po du — 23,9%, 
po 3 ar daugiau—2,8%. Langan 
įstatomus oro vėsintuvus turėjo 
10,6%, indams plauti mašinas
— 8,6%, dulkių siurblius—88,3 
%, elektrines siuvimo mašinas 
—61,5%.

Tokie yra metropolinio To
ronto 1971 m. gyventojų surašy
mo duomenys. Juos papildo 
1972 m. vėlyvą rudenį burmist
ro rinkimų vajuje paskelbta 
juos laimėjusio D. Crombie sta
tistika.

Dabartinio burmistro D. 
Crombie teigimu, tada Torontas 
turėjo 423 eismą reguliuojan
čias šviesas, 649,8 mylios gat
vių, suskaldytų 266 pėsčiųjų 
perėjomis, 2.067 keleivių lau
kiančius taksius, 45.678 lempas 
gatvėms apšviesti, 738,62 my
lios ilgio pagrindinius vanden
tiekio vamzdžius, 17,53 mylios 
augšto spaudimo vamzdžių gais
rams gesinti, 1.014,04 mylios il
gio kanalizacijos vamzdžių. Per 
metus miestas suvartodavo apie 
40,9 bilijonų galionų vandens. 
Toronto gatvėse ir parkuose ta
da buvo 243.087 medžiai, ne
skaitant tų, kurie augo ant pri
vačios gyventojų žemės ir kie
muose bei soduose. V. Kst.

T a up y k i r s k o I i n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame M ja MM m 
TORONTO LIETUVIŲ PARAmA 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

MOKA:
93/ą% už 90 dienų term, depozitus

9% už 1 metų term, depozitus
8’/4% už taup. sąskaitas

6% už depozitus (Čekių sąskaita)

K API TA L AS: $8,800,000

Asmenines paskolas duodama 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 pietą, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadeini ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 0 vai. vakaro. 
Šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietą (liepos ir rugpjūčio 

mėnesiais Šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West,
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnes 

(slacks) iš Šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztines 

(double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylėne) '

1 1 13 Dundas St. W.z g CO? CAC4 Lietuviams daromo
Toronto 3Z Ontario 1 e,B NUOLAIDA

A. J. MORKIS Realtor :
perkant ar parduodant nekilnojamų nuosavybę betkuriame rajono. 
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

DUFFERIN RADIO AND TV
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

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 myliq, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garažo

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

SKUBUS PARDAVIMAS
Vakarinėje High Park pusėje puikus 2 miegamųjų butas 
— "condominium", lauko teniso aikštė, šildomas baseinas, 
saunos ir gimnastikos kambariai, biIijardinė, stalo teniso 
kambarys, svetainė ir kitokie patogumai. Prašoma kaina 
nuleista iki $38.500. Per 10 lietuvių šeimų čia gyvena. 
Teirautis tel. 532-4404 arba 767-7159, J. Rukša, R. Chol- 
kan Co. Ltd.

Sturt. Selenis iš Detroito pirminin
kauja lietuvių studentų suvažiavi
mui Toronte 1974 m. lapkričio 30 rt.

Nuotr. A. Stankaus

• Viltis maitina mane, maitina 
pusę pasaulio. Ir man ji buvo visą 
gyvenimą kaimynė. Kas būtų buvę 
iš manęs be jos? Beethoven

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN 81 SON LIMITED 
25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 
Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

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

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

Visu rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001

įvairūs spaudos
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi vers I o bei 
r e k I a m i n i a £ 
spaudiniai

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

Naudokitės patarnavimais tų, kurie 
skelbiasi “Tėviškės Žiburiuose”



Aš norėjau ir

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
paukščių takus. Paukštis pri
mena kregždę, o ji — pavasarį. 
Vadai užsirūstino. Apie kregž
des šnekėti nepadoru, ypač jau
nimui girdint.

— Bet salėj jaunimo nebuvo. 
Nemačiau ir gatvėse.

— Jo buvo apstu prieš va
dams užsimerkiant. Vėliau jau
nesni vienas po kito paliko tvir
tovę. Išėjo į miestus ir negrįžo. 
Vadai to nemato, nežino ir šne
ka apie juos tarsi jie dar būtų 
mūsų tarpe.

Nutilo Manila. Žiūrėjom abu 
į nykstančius tolius, kur jauni
mas išėjo. Tarsi, štai, pamaty
sim juos grįžtančius pulkais j 
tvirtovę.

— Jie mane klausė apie dėžu
tę, kurioje aš filmus atsinešiau. 
Argi svarbu iš ko jinai padary
ta? O gal irgi kregždes prime
na?

— Svarbu. Jiems svarbu. Gir
dėjo, kai tu ją ant stalo dėjai ir 
atidarei. Nematė jie tų tavo fil
mų, bet girdėjo dėžutės skam
besį.

— Darbo vaisiais ir savo vizi
jom pasidalyti atėjau čia, ne 
tik su vadais.
bendruomenę pasiekti, ” eilinį 
žmogų. Aš norėjau ...

— Ir pasieksi, — pertraukė 
Manila; pasieksi per spaudą. 
Tvirtoves spauda pasiekia, net 
visą pasaulį.

— Per spaudą! Tu man sakai, 
kad vienas iš tų užsimerkusių 
rašys apie mano kalbą ir fil
mus?

— Nesirūpink. Nerašys. Jau 
yra parašyta. Tu nebuvai kal
bėjęs, o jau buvo parašyta. Ne
nusimink, perspėju iš anksto, 
jei nerasi nė žodžio apie paukš
čių takus, apie tirpstantį laiką. 
Tirpimas primena sniego tirpi
mą ir tuo pačiu pavasarį.

— O tvirtovės vardas “Pri
mavera” ar neprimena pavasa
rio?

Manila pradėjo juoktis. Tai 
pykdė mane. Gal dėlto, kad ji
nai juokėsi su pasigardžiavimu.

— Pamiršo ką tas žodis reiš
kia. Per 30 metų žodis gali augš- 
tyn kojom apsiversti. Krikštynų 
liudininkai baigia išmirti. Jau
nimui iškeliavus, pas mus liko 
daugiau vadų negu eilinių. Per 
p o s ė d ž ius ir pasitarimus visi 
šneka tuo pačiu metu, niekas 
neklauso. Klausytis pagaliau 
nėra reikalo, nes visi žino, ką 
kiekvienas šnekės. Supranti, 
štai, jie žinojo ką ir tu šnekėsi. 
Gal nepastebėjai, bet aš žinau, 
salėje beveik visi sėdėjo keletą 
knygų sau po apačia pasidėję.

— Po apačia!? Kodėl?
— Kad didesni, augštesni 

viens prieš kitą ir prieš tave pa
sirodytų.

Manila juokėsi ir žiūrėjo tie
siai į mane. Aš pasijutau tarsi 
pirmos klasės mokinukas, iš ku
rio mokytojas pasityčiojo.

— Jei taip, tai kodėl tu man 
iš anksto nepasakei, Manila, aš 
būčiau į juos kitaip prabilęs. Tų 
filmų visai nebūčiau rodęs.

— Tai nepadėtų nei tau, nei 
jiem. Gal dar blogiau. Tu per
gyvenai savo kūrybinį momentą 
šnekėdamas. Ar to neužtenka? 
Jei būčiau 
negalėjau, 
pavėlavai.

Sutemo.
so. Manila vedžiojo mane siau
romis gatvėmis baltai dažytu.

ir norėjus pasakyti, 
Nebuvo laiko — tu

Oras ir mūrai atvė-

Balio Maskeliūno Įstaiga

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

2483 Lakeshore Blvd. West, 

f—

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 
PARKSIDE
335 Roncesvalles Ave., gjg 1258
TORONTO, ONTARIO
• ------- UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU-------•
• ---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ---------- •

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

paprastu ir oro paštu
Dovanos be muito: Motociklai, sklb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilj, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193/i svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 

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

lietuvių Ba|tic Exporting Co. 480 Roncc$vollcI Ave<
ĮSTAIGA Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

M 6 R 1X3

grindiniu. Baltas kaip sniegas, 
tiktai negirgždėjo.

— Tu nesi čia. Sakyk, kur ta
vo mintys keliauja? — klausė 
Manila.

— Tiesiog j nelaisvės namus 
prieš 30 metų, — sakiau jai tie
są.

Pasiilgau miesto. Išėjau ii 
pasukau ten, kur virš horizonto 
dangus gelsvas, sunkus, tarsi 
savotiška grėsme kabojo, bet

Kelias tolimas. Kelionėn pasi- 
mane traukė.
ėmiau ir skaičiau paskutinį nu
merį “Primaveros” laikraščio 
“Casa Mia”. Ištisas puslapis 
skirtas mano vizitui aprašyti; 
ypač paskaitai toj didžiulėj me
nėj. Manila teisybę sakė: nė žo
džio apie paukščių takus, tirps
tančius laikrodžius erdvėse ir 
ant rankos. Iš laikraščio sužino
jau, kad dėžutė, kurioje aš atsi
nešiau ir išsinešiau savo filmus,- 
nebuvo nei iš aliuminio, nei 
skardos, bet iš plastikos. Nema
žai vietos skirta fabriko istorijai 
ir reikšmei kitų jo gaminių ap
rašyti.

Pusiaukelėje j miestą atgaivi
no smulkus lietus — retas reiš
kinys dykumoj.

WINDSOR, Ontario
NAUJOJI APYLINKĖS VALDY

BA pasiskirstė pareigomis: J. Karai
te — pirmininkė, M. Eidukaitė — 
iždininkė, R. Cerškutė — sekretorė, 
A. Tautkevičiūtė — parengimų koor
dinatorė, A. Kraniauskaitė — narė 
ryšiams su jaunimu. Šios v-bos dar
bai prasidėjo Simo Kudirkos fondui 
aukų rinkimo tęsimu. Surinkta $349. 
V-ba iš savo iždo paskyrė $51. Pra
ėjusio gruodžio 13-17 d. d. S. Kudir
ka lankėsi kaimyniniame Detroite. 
Gruodžio 14 d. buvo surengtas jo pa
gerbimas. Scenoje dalyvavo visas bū
rys vietinių meno vienetų. Kelias 
dainas atliko Windsoro kvartetas 
“Aušra”. Pirmadienio vakarą visų 
Detroito organizacijų atstovai ir 
kviestiniai svečiai dalyvavo vakarie
nėje su S. Kudirka. Windsorui atsto
vavo visa apyl. v-ba. Pirm. J. Kurai- 
tė apylinkės vardu trumpai S. Ku
dirką pasveikino ir įteikė $400 auką. 
Windsoro skaučių vardu pasveikino 
A. Tautkevičiūtė ir įteikė $50 auką.

PARODA. 1974 m. gruodžio 21 d. 
v-bos pastangomis naujoje miesto 
bibliotekoje buvo surengta lietuviš
kų liaudies dirbinių parodėlė dvie
jose tam tikslui bibliotekos įrengto
se vietoser Nors eksponatais ir ne
gausi, tačiau gana skoningai paruoš
ta sudarė malonų vaizdą. Ši parodė
lė truks visą sausio mėn. Windsoro 
lietuviams vertėtų ją aplankyti. Ji 
yra II a. Netoli parodėlės yra biblio
tekos dalis, skirta įvairių tautų kal
bomis išleistoms knygoms. Visos tau
tybės turi daugiau ar mažiau knygų 
savomis kalbomis. Lietuviams skirta
me skyriuje, kuris pažymėtas “Lie
tuviškų knygų”(?), deja, nėra nė 
vienos knygos. Ir graudu, ir gėda. 
Biblioteka pagal išgales žada jų pirk
ti, tačiau tai ilgai truks. Būtų gera, 
kad vietos lietuviai galėtų paaukoti 
gerai išlaikytų leidinių. Biblioteka 
yra visiems prieinama ir kiekvienas 
norintis galės tomis knygomis pasi
naudoti. Apyl. v-ba žada pradėti au
kų vajų Lietuvių Enciklopedijai už
sakyti ir paaukoti šiai bibliotekai.

ŠIUO METU v-ba ruošia planus 
Vasario 16 minėjimui. Manoma, kad 
jis žymiai skirsis nuo praėjusiųjų.

V. C.

Toronto 14, Ontario
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9) SKAITYTOJAI PASISAKO
ATSAKYMAS Z. V. REKAŠIUI
“Akiračių” 1974 m. 8 nr. Z. V. Re

kašius išreiškė savo nepasitenkini
mą, kad J. Valdaikis “TŽ” aprašė 
Pirčiupio tragediją ir paminėjo, jog 
1941 m. daugiausia žydai vadovavo 
grupėms, kurios deportavo Lietuvos 
žmones į Sibirą. Kodėl Rekašius gina 
komunistus ir žydus — nežinia. Kad 
Pirčiupio lietuviai buvo išžudyti dėl 
komunistų partizanų provokacijų, sa
ko ir patys komunistai. Kad daugiau
sia žydai vadovavo deportacinėms 
grupėms, nėra paslaptis. Esu apklau- 
sinėjęs trijų valsčių žmones. Jie visi 
pasisakė, kad toms grupėms vadova
vo daugiausia žydai. Panašiai buvo 
ir kituose Lietuvos valsčiuose.

Deportacijas vykdė ne tik NKVD, 
bet ir kariuomenė. Keturių asmenų 
deportacinėje grupėje būdavo ir du 
raudonarmiečiai. Prie deportuojamų
jų vagonų sargybas ėjo raudonar
miečiai. Vien enkavedistai deporta
cijų nebūtų pajėgę įvykdyti. Depor
tacijas vykdyti įsakė Maskva. Ji da
vė įsakymus NKVD ir kariuomenei.

Rekašius prikiša “TŽ” redakto
riams, kad jie Valdaikio straipsnelį 
įdėjo be komentarų. Tą patį galima 
pasakyti ir apie “Akiračių” redak
torius: ir jie be komentarų įdėjo Re
kašiaus straipsnį. J. Valdaikis

LAIŠKAI SPAUDOJE
Noriu atkreipti Jūsų dėmesį į 

draugiškiausią lietuviams JAV dien
raštį “Omaha World-Herald”. Jame 
reiškiasi savo laiškais ir keletas 
Omahos lietuvių. Vienam laiškų ra
šymo čempijonui, būtent, J. Navakui 
trūksta tik kelių laiškų iki 200. Re

Daugiakulturiškumcis
yra pastovi
vyriausybes
politika”
KANADIŠKOJI TAPATYBĖ YRA
DAUGIAKULTŪRĖS POLITIKOS DALIS

Platesnių informacijų teirautis sekančiose 
įstaigose, rašant šiais adresais:

TIKSLAI
Si valstybės sekretoriaus departamento 
programa siekia praturtinti kultūrinį 
Kanados gyvenimą, sudarant tokias 
sąlygas etnokultūrinėm grupėm, 
kad jos galėtų stiprinti savąsias kultūras 
ir jomis dalintis su kitais.

KANADIŠKOSIOS TAPATYBĖS 
PROGRAMA:
— skatina įvairios kultūrinės kilmės 

autorius ir vertėjus padaryti lengviau 
prieinamus literatūrinius veikalus 
kanadiškajai visuomenei, t.y. 
išversti į anglų ir prancūzų kalbas. 
(Šios programos plačios apimties 
projektas — ruošiamos Kanados 
etnokultūrinių grupių istorijos).

— globoja etnokultūrines rankdarbių 
konferencijas, parodas ir parūpina 
duomenis apie iškylančias linkmes 
Kanados etnokultūrinių rankdarbių 
srityje.

— remia etnokultūrinius festivalius 
(teatro, šokių ir muzikos) visoje 
Kanadoje, kuriuose dalyvauja daug 
asmenų bei grupių iš visų Kanados 
sričių, atstovaudami daugelį 
skirtingų kultūrų.

Ši programa yra skirta ne tik remti 
minėtajai veiklai — ji bus išplėsta ir 
išvystyta, kad pilniau pasiektų savo 
tikslą.

John Munro
Ministre charge 
du Multiculturalisme

HB K John Munro
I Minister Responsible

GBl for Multiculturalism

Vardas ir pavardė

NUfflCUWURALISW
Gatvė

Miestas
Provincija

Pašto kodas
Telefonas: srities kodas (

V Bačėnas All Seasons Travel, B.D
2224 Dundas Street W.

Toronto, Ontario

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531
nuo 11 v. r iki 7 v. v.

dakcija lietuvių laiškų laukia, nes 
jie beveik visada būna geri, pagrįsti 
ir patrauktą skaitytojo dėmesį. Net 
ir įvykstančios dvikovos ar daugiako- 
vos baigiasi lietuvių persvara. Pra
ėjusią vasarą laiškų skyriuje įvyko 
didelė lietuvių “kova” su žydais. Tru
putį buvo nejauku, bet lietuviai už
baigė “kovą” su gerai argumentuo
ta pergale. Tikrai niekur nėra tokio 
laikraščio, kuris tiek daug rašo apie 
Lietuvą ir lietuvius.

V. Šarka

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiškų duonų. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

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

R. Statulevičius

PLUMBING and HEATING i
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.

Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave., Toronto 
Metro Lie. PH.136. Tel.532-51 91

THE DEPARTMENT 
OF THE 
SECRETARY 
OF STATE

SECRETARIAT 
D’ETAT

St. John's, Nfld., (also 
serving Labrador) 
Sir Humphrey Gilbert 
Bldg., P.O. Box E-5368, 
Duckworth St., A1C 5W2 
(709) 722-6181

Halifax. N.S.
Citizenship Branch, 
Trade Mart Building, 
Ste. 405, Scotia Sq., 
B3K 2Y5, (902) 426-2118

Moncton, N.B.
Central & Nova Scotia 
Trust Bldg., 860 Main 
Street, 5th floor, 
E1C 8M1. (506) 858-2028

Montreal, Qu6. 
1080 Beaver Hall Hill, 
Piėce 2101, H2Z 1S8. 
(514) 283-5689

Noranda, Quė. 
243 rue Murdoch, B.P. 
395, J9X 5A9 
(819) 762-4512

Quebec, Que. 
100 Carrė d’Youville, 
Piėce 730, GIR 3P7. 
(418) 694-3831

Sherbrooke, Quė. 
Edifice Royal Trust, 
Piėce 500, 25 rue 
Wellington nord, J1H 5B1 
(819) 565-4772

Trois-Riviėres, Quė. 
550 Bonaventure, Piėce 
205-A, B.P. 335, G9A 5G4 
(819) 375-4846

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

tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

MEDUS-
reikalingos sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

Iš bityno: 30 Dewson St
Toronto 4, Ont.

Eagles Nes
Telefonas 534-0563

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgią. Europiečiai var
tojo česnaką daugelį metą kaip mais
tą, turintį natūralaus maisto savybių. 
ADAMS GARLIC PEARLES turi savyje 
grynos česnako alyvos.
ADAMS GARLIC PEARLES buvo par
davinėjami per 35 metus ir patenkino 
tūkstančius vartotoją. Dar šiandien nu
sipirk ADAMS GARLIC PEARLES ir 
pamatysi, kaip šis puikus, natūralus 
produktas tau patiks.
Kapsulės pavidale neturi nei kvapo 
nei skonio!

Hamilton, Ont. 
150 Main St. W.. Room 
504, L8P 1H8 
(416) 523-2355

London, Ont.
395 Dundas St., 2nd 
floor, N6B 1V5 
(519) 679-4335

Ottawa. Ont.
Room 306, 77 Metcalfe 
St., KIP 5L6 
(613) 996-5977

Sudbury, Ont. 
19 Lisgar St. S. 
Room 320, P3E 3L4 
(705) 673-1121

Thunder Bay, Ont. 
240 South Syndicate 
Ave , 2nd floor, Station 
"F" P7E 1C8 
(807) 623-5241

Timmins, Ont.
585 Algonquin Blvd. E., 
Apt. 702, P4N 7N6 
(705) 264-8368

Toronto, Ont. 
55 St. Clair Ave. E„ 
Room 810, M4T 1M2 
(416) 966-6554

Winnipeg, Man. 
Room 201, 303 Main 
Street, R3C 3G7 
(204) 985-3601

Regina, Sask. 
186/ Hamilton St.. 
Room 1007, S4P 2C2 
(306) 525-6155

Edmonton. Alta, 
(also serving N.W.T.) 
Room 310, 9828 - 104th 
Ave., T5J 0J9 
(403) 425-6730

Vancouver, B.C. 
1525 W. 8th Ave., 
Room 207, V6J 1T5 
(604) 732-4111

Suinteresuotos 
grupės ar 

asmenys, turį 
sugebėjimų 

minėtam sritim, 
prašomi rašyti:

Multiculturalism, 
P.O. Box 366, 

Station ‘A’, 
Ottawa, Ontario 

K1N 8Z9

Tėviškės Žiburiai

• Bogotoje, Kolumbijoj, kaip 
praneša “Chicago Tribune”, mi
rė Abril Reino. Jį širdies smū
gis ištiko, kai išgirdo žinią, kad 
pabrango alus.

• Prieš 25 metus sakėme, 
kad nesame tokie gudrūs, kaip 
mūsų tėvai, o dabar, kad nesa
me tokie gudrūs, kaip mūsų vai
kai.

• Sklerozė yra bejėgė iš
braukti iš žmogaus atminties jo 
nuopelnus.

• Opera yra tokia veikla, ku
rioje vaidintojas, gavęs peilio

1DEMETINAS IŠRADIMAS
Geriausios Amerikoj ir Europoj "JIB Hoarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimą, plaukų skilimą, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralią plaukų spalvą. J IB var
todami, nebūsite nei žili, nei pliki 100%. įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
JIB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, 

Illinois 60650, U. S. A.

£JI llllllllllIlli Illi I IIIII i IIIIIII11 Hill IIIIIIIIIIIII iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifi^:

I JOHN’S ELECTRIC I
| APPLIANCES and SERVICE
= 343 Roncesvalles Avė. • Tel. 535-4646
= Šaldytuvai nuo $59.95 • Elektrinės krosnys nuo $49.95
E Skalbimo mašinos ir džiovintuvai nuo $55.95. Pataisyti ir
E pilnai garantuoti. • Važiuojame taisyti ir į namus.
= • Aptarnaujame ir taisome visų rūšių namų apyvokos reikmenis.
E • Turime didelį pasirinkimą dalių ir elementų.
1 Perkame - parduodame - mainome 
-lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllllllllll

Simons TELEVISION
2385 Dundas St. WToronto 9, Ont. Telefonas 532-8772 

Netoli Lietuvių Namu prie Bloor - Dundas požeminio. • Prie! pirkdami 
kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainos. • Garantuotas sutaupymas.

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

1975. I, 9 — Nr. 2 (1301)

šito

7 psl.
smūgį į nugarą, užuot krauja
vęs, dainuoja ...

• Pinigai — kaip šešių pojū
čių kombinacija. Jūs negalite tų 
penkių pojūčių išpildyti be 
vieno — pinigų ...

• Automobilių vagystės 
mažėjo todėl, kad ir vagis 
dytojai įtikino, jog pėsčiom 
liauti sveikiau ir saugiau ...

Parinko Pr. Alš.

SU- 
gy- 
ke-

“Tėviškės Žiburiai”, atšventę 
sidabrinę sukaktį, kviečia malo
nius skaitytojus rasti naujų pre
numeratorių.

t>

V
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TORONTO
K MONTREAL

Anapilio žinios
Telefonas 277 1270

— 1974 m. parapijoje buvo: 17 
krikštų, 14 jungtuvių ir 31 laidotu
vės. Svarbiausias parapijos įvykis, 
lemiąs jos ateitį, be abejonės yra pa
rapijos perkėlimas iš senamiesčio į 
Anapilį. Persikėlimo pasekmės jau 
dabar matyti: į parapijiečių eiles įsi
jungia daug jaunų šeimų, gyvenan
čių Toronto vakaruose ir plačiose 
apylinkėse.

— Tikybos pamokos vaikams po 
Kalėdų atostogų pradedamos šį sek
madienį po 11 v. pamaldų. Pamokas 
dėsto seselė Ona Mikailaitė.

— Per šią parapiją sausio 6 d. pa
laidota a.a. Zuzana Laurinavičienė, 
sausio 7 d. — a.a. Elena Brakienė. 
Velionių šeimoms nuoširdi užuo
jauta.

— Anapilio priesalyje sekmadie
niais padedami vokeliai sekmadieni
nėms rinkliavoms. Pageidaujama, 
kad aukos būtų įdedamos į vokelius, 
nes pagal tai aukotojams yra išsiun
tinėjami pakvitavimai mokesčių rei
kalui.

— Sėkmingai praėjo N. Metų suti
kimas Anapilio salėje. Padėka ir pa
garba parapijos tarybai, vadovauja
mai Jono Žiūraičio, gausiam jauni
mui ir visiems talkininkams, pagel- 
bėjusiems paruošti bei papuošti sa
lę ir pagelbėjusiems išvalyti salę N. 
Metų pamaldoms.

* — Vis daugiau įsijungia jaunimas
į sekmadienio liturginių tekstų skai
tymus. Praėjusį sekmadienį pavyz
dinga lietuvių kalba skaitymus atli
ko L. O. Radzevičių dukrelė.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 
v.r., už p. Kupčiūnienės tėvus, 11 v. 
— už a.a. Antosę ir Joną Klimaičius 
ir a.a. Romą Lenkaitį.

Lietuvių meno ansamblis 
“Gintaras” sausio 25 d. atliks 
programą Maironio mokyklos 
vakare Prisikėlimo par. salėje. 

. Vasario 1 d. “Gintaras” išvyks 
į Bostoną; vasario 16 d. — daly
vaus Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukakties minė
jimo programoje Toronte; kovo 
22 d. — Čikagoje “Margučio” 
sukakties minėjime; balandžio 5 
d. — Hamiltono “Gyvataro” 25 
m. sukakties minėjime dalyvaus 
“Gintaro” vadovai. Balandžio 
mėn. “Gintaras” kviečiamas 
Baltimorės lietuvių, šiuo metu 
ansamblis intensyviai ruošiasi 
ne tik išvykoms, bet ir savo 20- 
ties metų sukakties minėjimui, 
kuris įvyks gegužės 4 d. St. 
Lawrence Centre for Perform
ing Arts Toronte. Rudenį “Gin
taras” dalyvaus Hamiltono apyl. 
v-bos rengiamoje dainų ir taut, 
šokių šventėje.

Wasagos, Stayneno ir apylin
kių lietuviai 1974 m. gruodžio 

t 22 d. susirinko Staynerio kat. 
šventovėn prieškalėdinįam susi
kaupimui. Pamaldas atlaikė 
kun. J. Staškus. Po pamaldų 
visi buvo pakviesti p. Lapavi- 
čiaus svetainėn kavai. Dalyvių 
sumestus keliolika dolerių p. 
Lapavičius paskyrė “T. žibu: 
riams”. Kun. J. Staškui ir p. 
Lapavičiui minėtų apylinkių lie
tuviai labai dėkingi. T. S.

Spaudos rėmėjai. Persikėli
mo proga “T. Žiburiams” po 
$25 paaukojo P. Augustinavi- 
čius iš Westono ir Stasys Ažuba
lis, sr. Vietoje gėlių a.a. Juozo 
Bacevičiaus laidotuvėms p.p. 
Dervaičiai iš Hamiltono paauko
jo “T. žiburiams” $20.

f’ENSININKEI reikalingas kamba- 
ys ir virtuvė Prisikėlimo parapijos 
rajone. Skambinti po 6 v.v. 763-2529 

arba 536-1783 Toronte.

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

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

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

‘ 534-5615.

IŠNUOMOJAMAS su baldais kamba
rys ir bendra virtuvė netoli Lietuvių 
Namų Toronte. Tel. 533-4912.

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė
2265 Bloor St. W.

k kampas Bloor-Durie gatvių
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sausio 4 d. iš mūsų šventovės 

palaidotas Vladas Jaškus; žmonai 
Elenai, sūnums, dukrai ir giminėms 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. — 
Gili užuojauta Liudui ir Gražinai Ma
tukams, mirus jų sūneliui. — Nuo
širdžiai užjaučiame Joną Ranonį, mi
rus jo broliui Lietuvoje. — Nuošir
di užuojauta Daniui ir Justinui Lau- 
rinavičiams, mirus Z. Laurinavičie
nei.

— Choro repeticija — ketvirtadie
niais 7.30 v.v. Per praėjusias šven
tes gražiai giedojo choras ir solistai 
V. Verikaitis, J. Sriubiškienė, Alg. 
Simanavičius, R. Strimaitis. Visiems 
nuoširdi padėka. Kovo 23 d. choras 
rengia parapijai supažindinimą su 
naujuoju maestro Eug. Krikščiūnu.

— Metinės rekolekcijos bus kovo 
9-16 d.d. Jas ves kun. K. Pugevičius, 
Amerikos Lietuvių Katalikėj Tarny
bos koordinatorius.

— Parapijos vakarienė ir loterijos 
traukimas bus kovo 16 d.

— Parapijos loterija jau davė per 
$1,000 pelno. Prašome visus grąžinti 
šakneles ir pinigus. Dar yra neiš- 
platintų knygelių. Jei kas gali paim 
ti, parapija bus labai dėkinga.

— Nuoširdi padėka už stambesnes 
aukas parapijai P. M. Barbatavi- 
čiams, L. G. Matukams, J. B. Tamu- 
lioniams, J. A. Peseckams, VI. M. 
Simanavičiams ir Br. Stasiuliui.

— Mišios: šeštad., 8 v. — už Anta
ną Kežinaitį, užpr. parapijos treti
ninkų; 8.30 v. — už Kazį ir Uršulę 
Judvyčius, užpr. O. Pečkienės; 9 v. 
— už Eleną Kidžienę, užpr. J. A. Su- 
kauskų; 9.20 v. už Juozą ir Petro
nėlę Žilius, užpr. V. Senkevičienės; 
10 v. — už Leoną Ranonį, užpr. J. 
Ranonio; sekmad., 8 v. — už Rozaliją 
Jokūbaitienę, užpr. St. Jokūbaičio; 
9 v. — už Liudą Racevičių, užpr. N. 
Racevičienės; 10 v. — už Stasį Čer
niauską, užpr. J. Černiauskienės; 
11.15 v. — už Agotą Ramanauskienę, 
užpr. E. Norvaišienės; 7 v.v. — už 
Levišauskų ir Poškų mirusius, užpr. 
M. Levišauskienės.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. savaitę iš alk. gėralų vady

bos gautas LN baro patvirtintas pla
nas, kuris reikalauja tik vienų durų 
atidarymą perkelti iš kairės į deši
nę pusę. Pertvarkymai jau daromi ir 
baras greitai pradės veikti. Būtų ge
rai, kad LN nariai dabar atsiimtų 
savo nario korteles, nes be nario kor
telių į barą įėjimas gaišins laiką. 
Korteles galima atsiimti LN rašti
nėje arba per sekmadienių popietes.

— Kai, vykstant statybai pajamų 
nebuvo, liko nesumokėtų dhug mies
to mokesčių. Pr. metais LN mokes
čių mokėjimą jau pavijo, o pr. sa
vaitę buvo sumokėti paskutiniai 
$3.100 už autoaikštės įrengimus. Da
bar LN senų skolų miestui nebeturi.

— Ir švenčių metu LN bingo lan
kytojų skaičius nesumažėjo — paja
mos buvo tokios pat, kaip ir prieš 
šventes.

— LN Naujų Metų sutikimo balius 
sulaukė apie 450 svečių. Baliaus va
karienė buvo gerai organizuota: sta
lai skoningai papuošti, valgiai ska
nūs ir greitai pateko į stalus. Gėri
mai taip pat nesunkiai buvo pasie
kiami. Grojo geras ir uolus orkest
ras. Vėliau veikė šaltų valgių bufe
tas. Svečiai, atrodo, buvo patenkinti, 
nes 2 v.r. sunkiai skirstėsi.

— Ir šiais metais N. Metus sutin
kant neapsieita be nemalonumų: iš 
pensininkų klubo patalpų dingo Lie
tuvos ir Kanados vėliavos. Tie, ku
rie jas, nesiklausę savininkų pasi
skolino, prašomi nedelsiant grąžinti.

—■ N. Metus pradedant, LN išlei
do savaitinį savo veiklos biuletenį ir 
pažadėjo panašų biuletenį leisti kas 
savaitę.

— Švenčių savaitėse lietuviškų su
eigų ir repeticijų LN nebuvo, bet , 
nuo sausio 6 d. vėl viskas vyks taip, 
kaip ir prieš šventes tomis pačiomis 
savaitės dienomis ir valandomis.

— LK Kūrėjų-Savanorių Toronto 
skyriaus visuotinis metinis susirin
kimas šaukiamas sausio 18, šeštadie
nį, 5 v.p.p., LN pensininkų patalpose.

— Nauji LN nariai: Masionis Ed
vardas, Rūkas A. ir Zulonas Delphi- 
na, įmokėję po $100 nario įnašų; 
Delkutė Loreta ir Kristina — po $1. 
Matukienė Ona savo nario įnašą pa
pildė $75.

N. Metus Toronto lietuviai 
sutiko trijose salėse — Anapi
lio, L. Namų ir Prisikėlimo. Vi
sur buvo apsčiai dalyvių. Dau
gelis N. Metus sutiko privačiuo
se parengimuose arba savo šei
mos ratelyje.

A.a. Elena Brakienė mirė sau
sio 5 d. šv. Juozapo ligoninėje. 
Velionė buvo kilusi iš Žemaiti
jos ir išauginusi gausią šeimą. 
Palaidota iš Lietuvos Kankinių 
parapijos šv. Jono lietuvių ka
pinėse.

A.a. Zuzana Laurinavičienė 
mirė sausio 3 d. savo namuose. 
Prieš porą metų mirė jos vyras 
Stasys, Barrie mieste turėjęs 
viešbutį. Paliko du sūnus. Pa
laidota iš Lietuvos Kankinių pa
rapijos Šv. Jono lietuvių kapi
nėse.

A.a. Vladas Jaškus - Jaškevi- 
čius mirė sausio 1 d. Memorial 
ligoninėje. Palaidotas iš Prisi
kėlimo šventovės Šv. Jono lie
tuvių kapinėse.

Radijo ir televizijos programos "Tėvynės Prisiminimai" 
šį šeštadienį, sausio 11, Toronto L. Namų didžiojoj salėj, 

1573 Bloor Street West, rengia

VAKARA-KONCERTA į 

Programa: Jungtinis choras, kuris jau koncertavo muz. St. Gailevičiaus 70 m. sukakties pami- •< 
nėjime. Dirigentas — sol. V. Verikaitis, akompaniatorius — E. Krikščiūnas. Solistai — Vaclo
vas Verikaitis, Algis Vėlyvis ir Algis Simanavičius. Akompaniatorius — muz. St. Gailevičius. ||

• Šokiams gros orkestras “Muzika”, • Koncertas ir publika bus • Bufetas su maistu ir gėrimais, 
vad. Algio Kaminsko filmuojami ir rodomi lietuviš- • Įėjimas — $3.00 asmeniui

koj televizijos programoj. • Pradžia: 7v.v., pabaiga — 1 v. r. |» 
Visus tautiečius ir tautietes maloniai kviečia dalyvauti — "Tėvynės Prisiminimai".

Medžiotojų ir žūklautojų klubo "TA URAS

tradicinis UBEUiWI
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• Karšta žvėrienos vakarienė =
• Turtinga loterija =
• Kaminsko orkestras =
• Numeruotus pakvietimus iš anksto plotina J. Šimkus, =

tel. 231-9425, ir S. Mackevičius tel. 767-4516

• Įėjimas — $3.00, studentams ir pensininkams — $2.00

Toronto Maironio mokykloje 
po N. Metų pamokos prasidės 
sausio 11, šeštadienį, įprasta 
tvarka.

“T ė v y n ės Prisiminimai” — 
radijo ir televizijos programa 
metinį savo balių ruošia sausio 
11, šeštadienį, didžiojoje L. Na
mų salėje. Smulkesnės žinios — 
baliaus skelbime. Pažymėtina, 
kad šios programos vedėjas J. 
R. Simanavičius jau 24-tus me
tus ištvermingai tvarko lietu
viškąją radijo programą, nese
niai pridėjęs ir kabelinę televi
zijos programą, transliuojamą 
dukart į savaitę. Tai daugiausia 
paties vedėjo nuopelnas. Radijo 
ir televizijos srityje jis nedaug
talkos susilaukia. Dėlto jo ren
giamas metinis balius ir pati ra
dijo bei televizijos programa 
yra verta visuomenės paramos.

Visuotinis Š. Amerikos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos suvažiavimas Įvyks 
sausio 11 — 12 d. d. Čikagoje 
Varno Montessori mokyklos pa
talpose, 3038 W. 59 St. Tel. 776- 
6667. Pradžia — šeštadienį, 5 v. 
p. p. Suvažiavime dalyvaus ir 
Toronto sporto veikėjai.

SLA 236 kuopos susirinkimas
— sausio 12, sekmadienį, 1 v. 
p.p., Lietuvių Namuose. Darbo
tvarkėje — metinis parengimas 
ir naujos valdybos rinkimai.

Imigracijos pareigūnas Glyn 
Allen nuo 1975 m. sausio 1 d. 
išėjo pensijon. Kanados Baltie- 
čių Federacijos moterų taryba 
ruošia jam ir jo žmonai išleistu
ves sausio 17, penktadienį, Estų 
Namuose, 958 Broadview Ave. 
Išleistuvėse dalyvaus ir visa ei
lė lietuvių veikėjų. G. Allen lie
tuviams yra daug padėjęs įvai
riuose reikaluose ir dalyvavęs 
jų šventėse.

Visuotinis ateitininkų tėvų su
sirinkimas — sausio 19, sekma
dienį, po 10 v. pamaldų Prisi
kėlimo par. ateitininkų būsti
nėje.

Toronto lietuvių pensininkų 
visuotinis metinis susirinkimas
— 1975 m. sausio 19 d., 3 v.p.p., 
Lietuvių Namų menėje, 1573 
Bloor St. W. Prašome susirinki
me dalyvauti visus narius ir pri
jaučiančius. Bus renkama nauja 
valdyba. Nesusirinkus reikia
mam narių skaičiui, susirinki
mas bus pradėtas 3.20 v.p.p. ir 
bus laikomas teisėtu. Valdybe

“T. Žiburių” metinis spaudos 
balius bus vasario 8, šeštadie
nį, Anapilio salėje. Visi stalai 
po 10 vietų bus numeruoti ir už
sakomi iš anksto. Bilietai jau at
spausdinti ir netrukus bus pra
dėti platinti. Ta proga rengia
ma ir loterija — didžioji ir ma
žoji (su įėjimo bilietais). Didžio
joj loterijoj bus labai vertingų 
laimikių — “Zenith” firmos 
spalvotos televizijos priimtuvas, 
radijo aparatas, dailininkų pa
veikslai ir kt. Loterijos bilietai 
jau platinami. Jų bus galima 
gauti ir spaudos baliaus metu. 
Meninė baliaus programa bus 
visai nauja, torontiečiams dar 
negirdėta ir nematyta.

Mindaugas Leknickas, buvęs 
čurlionio asamblio tautinių šo
kių mokytojas, įsijungė į “Gin
tarą” ir sutiko paruošto vetera
nus gintariečius dalyvauti 20- 
ties metų “Gintaro” sukakties 
minėjime. “Gintaras” dėkoja 
jam ir nuolatiniam savo rėmė
jui P. Gulbinskui ir Poniai už 
$20 auką “Gintaro” veiklai pa
remti.
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STUDENTAI!
Dalyvaukite slidinėjimo iškyloje 

sausio 17-19 dienomis.
Nakvynės — Toronto universiteto 
“Outing Club Cabin“ patalpose.

Informacijų teiraukitės ir $5 jmokėjimą siųskite Sigitai 
Dūdaitei, 787 Jane !St., Apt. 906, Toronte. Tel.766-3689.

TULSK valdyba
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A+A
VACLOVUI VYTUI PLIOPLIUI

mirus, jo žmong VINCUTį, dukteris RAMUTĘ ir RASĄ, 
sūnus AUDRIŲ, ALGĮ ir VITĄ, brolius ALBINĄ ir dr. 
VALENTINĄ su šeimomis skaudaus liūdesio valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame —

E. A. Underiai
B. J. Maziliauskai

A+A VLADUI JAŠKEVIČIUI
mirus, žmonai ELENAI, dukrai su šeima ir sūnums nuošir

džią užuojautą reiškia —

JONUI BLEIZGIUI
mirus, žmonai Uršulei, dukrai RŪTAI, jos šeimai 
bei kitiems giminėms gilią užuojautų reiškia ir 

kartu liūdi —

A. S. Kaluzos

t '' i'MMINt M . "X ’"’-.-į:

A. A4. Elijošiai

A+A
JONUI BLEIZGIUI

mirus, jo žmonai URŠULEI, dukrai RŪTAI su šeima, 
motinai VLADISLAVA! ir broliui BRONIUI Lietuvoje 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Genovaitė ir Vytautas Balčiūnai

Vytautines sausio 5 d. erdvio
je savo rezidencijoje atšventė 
bramptoniškiai Urbonai. Kartu 
buvo prisiminta ir vedybinė jų 
25 m. sukaktis, paminėta jau 
anksčiau. Ta proga susirinkusių 
vardu šeimininkus pasveikino 
J. žiūraitis ir Įteikė R. žiūrai- 
tienės paveikslą. Dalyvavo la
bai gausus tautiečių būrys. Abu 
p.p. Urbonai yra veiklūs lietu
viškos veiklos dalyviai ir rėmė
jai. F. Urbonienė eilę metų yra 
buvusi “Tž” administratorė.

Iš Vašingtono 1974 m. gruo
džio 31 d. į Torontą buvo atskri
dęs Povilas Labanauskas į savo 
seserų sidabrinės vedybų sukak
ties paminėjimą. Liuda ir Pet
ras Jurėnai, Marija ir Antanas 
Norkai susituokė prieš 25 metus 
tą pačią savaitę. P. Labanauskas 
yra buvęs vieno Lietuvos karo 
laivo kapitonu. Dabar jis dirba 
“Amerikos Balse”. Penkiolika 
metų buvo pranešėju lietuvių 
skyriuje, vėliau perėjo į P. Ame
rikos skyrių, kur dirba kaip vyr. 
direktorius, šis skyrius trans
liuoja 22 kalbom.

sausio 18, 
šeštadienį,
7 vai. vakaro 
Prisikėlimo 
auditorijoje

i

E. R. Draudvilai
S. A. Petraičiai

Kimšų šeima

Su naujais metais prasideda 
ir nauji rūpesčiai. “T. Žiburių” 
leidėjams rūpi finansiniai laik
raščio reikalai. Dėlto jie malo
niai prašo skaitytojus pratęsti 
prenumeratas metų pradžioje, 
nelaukiant atskirų paraginimų. 
Nuo 1975 m. sausio 1 d. metinė 
“TŽ” prenumerata — $10, nau
jiem skaitytojam — $7.50. Pa
vieniai numeriai — 25 et.

Skaitantieji “T. Žiburius” jau 
pastebėjo, kad jų išvaizda kiek 
kitokia. Gauta visa eilė gerų at
siliepimų. Nuo 1975 m. 1 nr. 
“Tž” yra spausdinami nauju 
būdu ir naujoje spaustuvėje. 
Taip pat kitoks ir jų paruošimas 
spausdinimui, kuris reikalauja 
įgudimo. Dėlto kurį laiką bus 
techniškų nelygumų. Tikimasi 
su laiku viską išlyginti.

Dalia ir Aloyzas Viskontai su
silaukė naujagimio sūnaus Da- 
riaus-Gailiaus.

Ar jau pratęsėt “T. žiburių” 
prenumeratą? Nuo 1975 m. sau
sio 1 d. metinė jų prenumerata 
— $10.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Kalėdų nakties pamaldose at

silankė nemažai tikinčiųjų. Ypatin
gai reikia džiaugtis, jog šiose pamal
dose buvo nemažai mūsų jaunimo. 
Choras gražiai pasirodė su kalėdinė
mis giesmėmis.

— Kiekvieną sekmadienį 10 vai. 
pamaldos mūsų šventovėje skiriamos 
mūsų jaunimui — mokyklinio am
žiaus, gimnazistams ir studentams. 
Mūsų klebonas tuo reikalu yra iš
siuntinėjęs visiems tėvams, kurie tu
ri šio amžiaus jaunuolių, laiškus, 
kviesdamas tėvus padėti savo jauni
mui dalyvauti sekmadieniais 10 v. 
pamaldose.

— Sausio 11, šeštadienį, 6 v. v., 
mūsų šventovėje bus specialios pa
maldos jaunimui, o po jų visi jau
nuoliai bus kviečiami į svetainę, kur 
bus rodomos skaidrės iš klebono ke
lionių po Azijos ir kitus kraštus. Vė
liau bus aptarti bendri reikalai, o po 
to bendros vaišės jaunimui. Tuo rei
kalu skambinti: klebonui 521-9930 
arba Jul. Adamonienei 256-5355.

— Prieš 25 metuą, t. y. 1950 m. 
kovo 4 d., Romoje buvo įšventintas į 
kunigus dabartinis mūsų klebonas 
kun. dr. F. Jucevičius. Jis lankė Šv. 
Kazimiero kolegiją, buvo įšventintas 
į kunigus šv. Kazimiero dieną ir jau 
15 meti} darbuojasi šv. Kazimiero 
parapijoje.

— “Nepriklausomos Lietuvos” 
spaudos balius bus vasario 8 d. mū
sų par. svetainėje. K. A.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Bernelių Mišiose šventovė bu

vo perpildyta. Daug buvo jaunimo,

Toronto, Ontario
Marius Rusinas, kurio visa 

eilė nuotraukų buvo atspausdin
ta dienraštyje “The Toronto 
Sun”, laimėjo premiją už nuo
trauką, vaizduojančią.gėlbėjimą 
dviejų berniukų, patekusių ant 
plono įtūžusio ledo, ši nuotrau
ka pakartotinai buvo atspaus
dinta “The Toronto Sun” 1974 
XII. 31. Informacijoje pažymė
ta, kad M. Rusinas yra fotogra
fijos mėgėjas, 22 m. amžiaus, 
šiuo metu studijuojąs Humber 
College turizmą. Minėtasis dien
raštis 1974 m. laimėjo tris pre
mijas už spausdintas nuotraukas 
iš “Canadian Press News Pic
ture of the Month”.

Kun. J. Staškus, redagavęs su 
moksleivių kolektyvu žurnalą 
“Ateitis”, redagavimą nuo 1975 
m. sausio 1 d. perdavė naujam 
kolektyvui Čikagoje, kuriam va
dovaus kun. dr. A. Trimakas. 
Ne dėl redakcijos kaltės žurna
las labai vėluoja. Kanados skai
tytojus pasiekė kol kas tik 1974 
m. rugsėjo mėn. numeris. Leidė
jai, kurie yra atsakingi už žur
nalo leidybą, turėtų taip sutvar
kyti administracinius ir techni
nius reikalus, kad pagaliau baig
tųsi nuolatinis vėlavimasis, ku
ris atbaido ir prenumeratorius. 
“Ateitis” ir toliau bus spausdi
nama Čikagoje.

Greitas ir tikslus patarnavimas!

PETRAS ADAMON1S
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

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 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ:
Einamęsias s-tas ....................  6.0%
Taupomąsias s-tas .....  8.75%
Term. ind. 1 m. .................... 9.5%
Trumpalaikius indėlius 
įvairuojančiomis palūkanomis.

Duoda nemokomą gyvybės apdrau
dę iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

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

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

KASOS VALANDOS:

1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo gegužės 15 iki 
spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.

3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v. 
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

suvažiavusio iš įvairių vietų pas na
miškius. Įvadą į šv. Mišias pradėjo 
solistė Gina Capkauskienė giesme 
“šventa naktis” (A. Adams). Mišias 
atnašavo ir pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. S. Kulbis. Choras gražiai 
giedojo kalėdines giesmes, ypač vi
sus šventiškai nuteikė giesmės, at
liktos minėtos solistės ir choro. Po 
Mišių visi dalyviai buvo pakviesti į 
salę, kurioje buvo parapijos kunigų 
ir komiteto paruoštos vaišės. Susirin
ko per 200 žmonių, kurie buvo pa
vaišinti kepsniais, pyragais ir vynu. 
Pasisveikinę, pasidaliję linkėjimais, 
po geros valandos skirstėsi į namus.

— Visuotinis parapijos susirinki
mas šaukiamas sausio 12 d. po 11 v. 
pamaldų parapijos salėje. Po prane
šimų bus renkami du nauji komiteto 
nariai. Visiems turėtų rūpėti para
pijos reikalai — dalyvaukime.

Lituanistinės mokyklos Kalėdų eg
lutė įvyko gruodžio 22 d. AV par. sa
lėje. Programoje dalyvavo visi mo
kyklos mokiniai. Jie vaidino, dekla
mavo, dainavo ir šoko. Scenoje pasi
rodė Kalėdų senis, vaikai — su snie
go rituliais, įvairūs žvėreliai: meš
kiukai, zuikučiai, voveraitės ir puoš
nios, blizgančios snieguolės.

Dainų, šokių ir eilėraščių pynė bu
vo gerai sujungta. Ypatingai buvo 
gražūs ir puošnūs apdarai. Programą 
paruošė mokytojos. Kalėdų senelis 
vaikučiams buvo duosnus dovano
mis. Po programos buvo įvairūs žai
dimai ir rateliai. Svečių, tėvų ir vai
kų buvo pilna salė. Tėvų komitetas 
visus pavaišino.

Lietuviai televizijoje. Kalėdų die
ną 10 prancūzų stotis turėjo tauti
nių grupių pasirodymą. Lietuviams 
atstovavo Rasa Lukoševičiūtė su 
lituanistinės mokyklos mokiniais. Ra
są pristatė programos vedėjas, gana 
gerai ištardamas jos pavardę. Rasa 
pradėjo pašnekesį Kūčių papročiais, 
įteikdama plotkelę, kurią bendrai 
dalijasi prie Kūčių stalo, vienas ki
tam linkėdami laimės. Taip pat pa
aiškino įvairius Kūčių papročius bei 
valgius. Mokyklos mokiniai pašoko 
Kepurinę ir Kalvelį, o Rūta Žurke- 
vičiūtė paskambino kanklėmis. Pra
nešėjas priminė, kad kanklės yra 
lietuvių tautinis muzikos instrumen
tas. Akordeonu grojo Linas Staške
vičius. Rasa buvo pasipuošusi gra
žiais tautiniais drabužiais. Jos pašne
kesys buvo drąsus, sklandus ir įdo
mus. Rasa yra lituanistinės mo
tos dainavimo ir tautinių šokių mo
kytoja.

Išvyko atostogų: Steponas ir Joa 
na Kęsgailos — į Floridą pas bičiu
lius Mečį ir Valę Bankauskus, P. R. 
Brikiai su sūnum Jonu ir A. Morkū
nienė su dukra Vida — į Floridą — 
St, Petersburg, Jonas ir Marija Ado
maičiai — į Bostoną. — Torontiečiai 
R. M. Sinkai su sūnumis Linu ir Pau
lium viešėjo pas M. Sinkienės tėvus 
I. L. Tauterus. I

Ateitininkų Prano Dovydaičio kuo
pa išleido kalėdinį laikraštėlį “Žy
dinčios Dienos”. Jų principas: inte
ligentiškumas, katalikiškumas, lietu
viškumas, šeimyniškumas, visuome
niškumas. Laikraštėlį redaguoja ko
lektyvas: V. Morkūnaitė, J. Adamo- 
nytė, P. Mališka, D. Mališka, L. Staš
kevičius, Kr. Mališkaitė. Gan įdomūs 
jaunimo straipsneliai ir iliustracijos. 
Lauksime pasirodant sekančio nume
rio. A. A.

Tel. Bus.: 722-3545
Res.: 256-5355

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ........................... 11.5%
Nekiln. turto .... ................... 11.0%
Čekių kredito ....................... 12.0%
Invcstacines nuo 11.5%

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


