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Žingsniai ateitin
Išleisdami pasaulin šį “T. žiburių” numerį, prisimename pir

muosius jų žingsnius 1949 m. rudenį, t.y. prieš 25 metus. Tai buvo 
labai intensyvių pastangų metas, kai vos atvykę Kanadon iš Vokie
tijos stovyklų tautiečiai organizavo savo privatų, visuomeninį ir 
kultūrinį gyvenimą. Visų jų pradžia buvo betlėjiška, t.y. kukli ir 
net skurdi. Reikėjo visko, o nebuvo, gali sakyti, nieko. Atvykus 
iš kareiviškų išvietintų asmenų stovyklų, reikėjo pradėti gyvenimą 
nuo abc. Dėlto ir “T. žiburių” gimimas, kuris beveik sutapo su 
Kristaus gimimo švente, buvo betlėjiškas. Pirmoji redakcija, 
administracija ir spaustuvė įsikūrė lietuvių parapijos klebonijos 
rūsyje. Kartą apsilankęs prel. M. Krupavičius tarė jame dirbusiam 
dr. A. Šapokai: “Mano buvusios klebonijos bulvių rūsys Suvalkų 
Kalvarijoj buvo geresnis”. Tokiose sąlygose teko dirbti pirmie
siems “TŽ” darbuotojams ištisus penkerius metus, kol kun. kle
bono P. Ažubalio pastangomis buvo pastatytas specialus priestatas 
ir sudarytos pakenčiamos sąlygos laikraščio darbuotojams. Žiūrint 
atgal, aiškiai matyti, kad visa ta betlėjiška pradžia nesunkiai buvo 
pakelta, nes buvo įkvėpta lietuviškojo idealizmo. Tuomet žmonės 
ne tik mokėjo, bet ir norėjo aukotis. Ji atlaikė visus sunkumus ir 
išvedė laikraštį į platų gyvenimą. Tai buvo idealistų žingsniai 
ateitin, kurie tebeaidi ir šiandieną.

★ ★ ★
Pastaraisiais metais buvome liudininkais didžiųjų periodinių 

leidinių — dienraščių, savaitraščių ir mėnraščių bankroto Š. Ame
rikoje. Iki šiol atrodė, kad šimtus tūkstančių ir milijonus turintieji 
skaitytojų leidiniai yra tikri milžinai, kurių niekas negali įveikti. 
Tikrovė betgi pasirodė esanti kitokia — palyginti nedidelio tiražo 
lietuvių periodiniai leidiniai atsilaikė, o didieji buvo priversti pasi
traukti iš gyvenimo. Ir tai dėlto, kad mūsų leidiniai remiasi ne ko
merciniu pradu, o idealizmu — spaudos darbuotojų ir skaitytojų. 
Idealizmas gi daug pakelia, nes neklausia, ar laikraščio leidimas 
finansiškai apsimoka. Jis dalyką matuoja ne doleriu, o idėjiniu 
mastu. Kol šis mastas bus gyvas, lietuviškoji spauda išeivijoj lai
kysis. Jei betgi įsivyraus komercinė dvasia, nedaug lietuviškų 
laikraščių teišliks. “T. Žiburiai”, pasiekę 25-rių metų gyvavimo 
slenkstį, tą pagrindinę atramą labai aiškiai mato. Idealistinė stei
gėjų dvasia tebėra stipri, nors, aplamai imant, išeivijos idealizmas 
gerokai yra apdilęs. Žvelgiant ateitin, pro ūkanas matyti dar di
desnis to lietuviškojo idealizmo sumenkėjimas. Tai pavojus, kurį 
pradėsime labiau jausti su ilgėjančiais spaudos darbuotės metais. 
Su matomu pavojumi betgi švyti ir viltis, būtent, jaunoji karta, 
kurios eilėse taip pat yra idealizmo. Nemažai jaunimo nubyra, bet 
nemažai lieka ir tokio, kuris liks lietuviškosios išeivijos ir jos 
spaudos atrama.

* * * < ' »' -
Idealistinę jaunimo dvasią jau galima jausti ir,dabar. Pvz. tas 

jaunimas, kuris telkiasi apie “T. žiburius”, rodo daug žadančių 
ženklų. Jis rašo, telkia medžiagą, planuoja, redaguoja be jokio 
atlyginimo, nuimdamas laiko dalį nuo savo studijų. Be to, jis daly
vauja visuomeninėje lietuvių veikloje, kuri taip pat pareikalauja 
daug pastangų. Ta idealistinė jaunimo dvasia eina iš tų pačių 
šaltinių, kaip ir vyresniosios kartos, būtent, iš krikščioniškai lietu
viškos tradicijos, kuri nuo amžių skatino visą mūsų tautą eiti ne 
materialistiniu, o idealistiniu keliu, vedančiu į gyvenimo augštu- 
mas. Šis krikščioniškai lietuviškas kelias yra ir “T. Žiburių” kelias, 
pabrėžtas jų steigėjų pačioje pradžioje. Juo buvo eita per praėju
sius 25-rius metus, juo bus einama ir toliau. Tai sintezės kelias, 
kuris neišskiria nė vienos gyvenimo srities ar vertybės. Praeityje 
kaikas bandė įžiūrėti “T. Žiburiuose” vienokį ar kitokį “izmą”, 
vieną ar kitą politinę partiją bei tendenciją, bet visai be pagrindo. 
Visa tai “T. Žiburiams” yra svetima. Jų akiratis yra žymiai plates
nis — nėra suvaržytas jokių “izmų”, tendencijų, apinasrių ar par
tinių įsipareigojimų. Jiems rūpi visas lietuviškasis gyvenimas — 
ir pavergtoje Tėvynėje, ir išeivijoje, ir sibirinėje bei rusiškoje 
tremtyje. Su šiuo rūpesčiu “T. žiburiai” žengia ateitin, matydami 
ir tėviškės šviesą, spindinčią vilties bei laimėjimo spinduliais.

Pr. G.

✓7AU 25-ri metai, kai Kanados “Tėviškės Žiburiai’’ šviečia mūsų 
išeivijai ne tik Kanadoje, bet ir visose kitose laisvojo pasaulio 

valstybėse, o mes gi visi puikiai žinome su kokiu pasitenkinimu ir 
džiaugsmu šis JūstĮ puikus laikraštis būtų skaitomas okupuotoje 
Lietuvoje.

VLIKas labai įvertina Jūsų ir Jūsų kolegų pasišventimą. Jūs 
visi tikrai galite didžiuotis savo įnašu lietuviško žodžio išlaikymo 
darbe bei lietuviško politinio sąmoningumo stiprinime.

Mes visi sveikiname Jus, didžiuojamės Jumis ir linkime išlaikyti 
savo energiją, ryžtą bei pasiaukojimą lietuvių tautai.

Tikėkimės, kad greitai Jūsų “Tėviškės Žiburiai” su džiaugsmu bus 
skaitomi laisvoje nepriklausomoje Lietuvoje.

Su pagarba —
DR. KĘSTUTIS VALIŪNAS, 
pirmininkas
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YR. REDAKTORIŲ, redakcijos narius ir leidėjus, 
25-rių metų sukaktį švenčiančius, nuoširdžiai sveikiname.

Lietuviškoji Toronto šeima gali užtarnautai didžiuotis, turėdama 
augšto lygio, kultūringą, vieną iš geriausių savaitraščių išeivijoje.

Linkime tapti laisvojo pasaulio lietuvių dienraščiu.
Nuoširdžiai Jūsų —
PAŠKEVIČIAI Otavoje

BRAŽINSKAI GALUTINAI IŠTEISINTI
Pranas ir Algirdas Bražinskai, 

ilgai laikyti Turkijos kalėjimuo
se, po beveik ketverius metus 
trukusios bylos buvo paleisti 
amnestijos keliu. Tokiu Turki
jos vyriausybės mostu nepaten
kinti sovietai dar kartą kreipėsi 
į teismą įrodinėdami, kad am
nestijos pritaikymas Bražins
kams buvęs neteisėtas. Turkijos 
teismas, keletą kartų posėdžia
vęs, pagaliau atmetė Sov. Sąjun
gos skundą ir Bražinskus galu
tinai išteisino. Savo laiške “T. 
Žiburiams” Bražinskai rašo:

1974 m. rugsėjo 27 d. Ankaroje 
įvyko 24-tas ir paskutinis mūsų teis

mo posėdis, galutinai patvirtinęs 
mums amnestijos įstatymo pritaiky
mo teisėtumą. Tuo būdu buvo baigta 
ilgai Turkijos teismuose trukusi po- 
lilinė byla. Mes, 1970 m. spalio 15 d. 
prasiveržę pro geležinę uždangą, pa
galiau nuo 1974 m. gegužės 21 d. 
tapome visiškai laisvi. Rugsėjo 27 d. 
teismo posėdis tą faktą dar kartą 
patvirtino atmesdamas rusų protes
tus.

Šia proga mes norėtume išreikšti 
nuoširdžią padėką visiems mus ilgo
je, sunkioje kovoje rėmusiems tau
tiečiams. Mes, Lietuvos laisvės ko
votojai — Pranas ir Algirdas Bra
žinskai, iškalėję beveik ketverius

Sveikinimai
^/j/įAN labai malonu išreikšti nuoširdžius sveikinimus “Tėviškės 

Žiburiams” dvidešimt penktųjų metinių šventės proga.
Lietuvių savaitraščio sėkmingumas rodo jo reikšmę lietuvių kil

mės kanadiečiams. Jis yra centrinis informacijos ir bendruomeninės 
dvasios židinys. Taip pat jis buvo tiltu į platesnę Kanados visuomenę, 
kurios nariais visi mes esame.

Tespindi ir toliau “Tėviškės Žiburiai” jūsų gyvenimui bei tešviečia 
mums visiems.

PIERRE ELLIOTT TRUDEAU, 
ministeris pirmininkas

(OjNTARIO vyriausybės ir gyventojų vardu man labai malonu 
išreikšti nuoširdžiausius linkėjimus “Tėviškės Žiburių” skaity

tojams 25-rių metų sukakties proga šio gerai žinomo lietuvių savait
raščio Toronte.

Keliaudamas po šią plačiąją mūsų provinciją, nuolat matau įnašą 
lietuvių, gyvenančių bei dirbančių Ontario provincijoje ir atliekančių 
taip reikšmingą vaidmenį dinamiškame mūsų bendruomenių gyvenime. 
Jūsų šeimos, namų židiniai ir šventovės reikšmingai prisideda prie jūsų 
draugų piliečių informavimo ir kultūros.

Dėlto šia džiugia proga man didžiai malonu palinkėti redaktoriui 
ir jo štabui sėkmingai bei reikšmingai tarnauti lietuvių bendruomenei 
provincijos sostinėje bei kitur ir sekantį šimtmečio ketvirtį.

WILLIAM G. DAVIS, 
Ontario premjeras
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^DŽIAUGIUOSI galėdamas jungtis su visais lietuvių savaitraščio 
“Tėviškės Žiburiai” darbuotojais, švenčiančiais 25-tąją šio laik

raščio įsteigimo sukaktį.
Šia proga visų kvebekiečių vardu noriu pareikšti, kad didžiai ver

tiname savo bendrapiliečius lietuvius ir pabrėžti jų įnašo vertę Kve
beko ekonominei, socialinei ir kultūrinei pažangai.

ROBERT BOURASSA,
Kvebeko ministeris pirmininkas 
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^f^F-RETAI daug ko vertės nesuprantame, kol tai turime. Drįstu 
manyti, kad ir mūsų lietuviškos spaudos vertę nevisi supranta, 

kol ta spauda yra.
“Tėviškės Žiburiai” per 25 metus Kanados lietuviams ne tik 

tėviškę priminė, bet buvo ir plačiu langu į Šiandieninio pasaulio 
vaizdą, kelrodžiu daugelio mūsų dienų gyvenimo klausimų.

Aš asmeniškai, jaučiu dėkingumą ir pagarbą "Tėviškės. Žiburių” 
steigėjams, buvusiems ir dabartiniams jų redaktoriams.

Sveikindamas gražios misijos 25 metų sukakties proga linkiu, kad 
“Tėviškės Žiburiai” neužgestų, kol bus Kanadoje lietuviškai skaitan
čių žmonių.

Dievas telaimina jų redaktorius ir visus bendradarbius.
Nuoširdžiai su jumis Kristuje — 
VYSK. VINCENTAS BRIZGYS
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Taip atrodė pirmojo “Tėviškės Žiburių” numerio pirmas puslapis prieš 25-rius metus

Ji nelaukia grubių batų...
Taikli kanadiečio parlamento nario kalba demonstracijoje

Ontario parlamento narys James 
R. Breithaupt, Kitčenerio apylinkės 
atstovas, baltiečių demonstracijos 
metu Toronte 1974. X. 5 pasakė dė
mesio vertą kalbą, kurios vertimą čia 
spausdiname. RED. ,

Šios dienos demonstracija yra 
Kanados piliečių pasisakymas 
apie Britų Bendruomenės na
rio (Australijos, Red.) vyriausy
bės mostą, kuris paliečia dauge
lio kanadiečių principus.

Dažnu atveju vieno krašto gy
ventojai neturėtų komentuoti 
vidaus įvykių kitame krašte, nes 
gali nežinoti visų faktų bei mo
tyvų, paskatinusių tuos ar kitus 
įvykius. Visdėlto, jei kitur pa
darytas sprendimas kanadie
čiams atrodo klaidingas, be 
abejonės jie turi pasisakyti. 
Šiuo atveju kaip tik Kanados 
gyventojai tą klaidą mato ir ją 
pergyvena.

Tikrai liūdna, kad Australi- 
metus kalėjime, visuomet jautėme 
savo laisvųjų tautiečių moralinę ir 
medžiaginę paramą, ko mes niekad 
nepamiršime. Ypačiai esame dėkingi 
už organizuotą laiškų, telegramų, pe
ticijų Turkijos vyriausybei siunt’mo 
žygį, kuris pagreitino mūši; išlaisvi
nimą ir išgarsino Lietuvos proble
mas. Tariame nuoširdų lietuvišką 
ačiū.

Lietuvos laisvės kovotojai — 
PRANAS BRAŽINSKAS 
ALGIRDAS BRAŽINSKAS

Laiško prieraše Bražinskai 
primena pagrindines jų teismo 
bylos datas:

1970 m. spalio 18 d. Trabzono teis
mas pripažino mums teises į politinę 
globą ir laisvę. 1970 m. lapkričio 23 
d. augščiausias Trabzono teismas pa
tvirtino žemesniojo teismo nuospren
dį. 1970 m. gruodžio 18 d. augščiau
sias Ankaros teismas patvirtino 
Trabzono teismų nutarimus.

jos premjeras ryžosi įpareigoti 
savo šalį pripažinti de jure Pa
baltijo valstybes kaip Sov. Są
jungos dalį. Įpareigojantis jo 
mostas yra priešingas jo paties 
partijos ir jo parlamento pažiū
rai. Jis yra priešingas ir kitų 
Britų Bendruomenės vyriausy
bių pažiūroms. Taipgi jis nėra 
Kanados vyriausybės pažiūra. 
Manau, kad niekad ir nebus.

Mes Kanadoje pripažįstame 
teisę visom tautom, nežiūrint 
spalvos, rasės, religijos, — į 
nepriklausomybę, kur jos be
gyventų — Afrikoje ar kitur. 
Kanadiečiai palankiai žiūri į tau
tinį ir politinį išsilaisvinimą iš 
kolonijinių valdžių, kaip tai įvy
ko pvz. su Portugalijos koloni
jomis Afrikoje. Mes apgailes
taujame, kad artima Britų 
Bendruomenės narė, kuri kartu 
su mumis kovojo už laisvę dvie
juose pasauliniuose karuose, pa
darė tokį nelemtą ir nereika
lingą žingsnį.

Šv. Rašte skaitome apie Eza- 
vą ir Jokūbą. Pirmasis buvo ap
gautas jaunesnio brolio, kuris 
už lešienės dubenėlį paveržė 
pirmgimio teises. Šis palygini
mas perspėja mus neatiduoti 
savo teisių, savo istorijos, savo 
tradicijų už pasiūlą, kuri gali 
patenkinti mūsų skilvius tik ke
liom valandom. Mes neturime 
atiduoti savo moralės bei etikos 
už menkniekius ar žaislus. Mes 
negalime atsisakyti jų už pri
vilegiją parduoti kviečius ar 
rąstus, juoba, kad toks pasirin
kimas nėra būtinas.

Mes nežinome, kodėl Austra
lijos premjeras šį blogį pada
rė — galbūt sutartyje išside
rės žemesnį nuošimtį už rusų 
mašinas. Tačiau vienas dalykas 
yra tikras — busimoji trijiį tau
tų laisvė yra vertingesnė uz vie

ną ar du nuošimčiu bendroje 
paskoloje.

Skaitėm spaudoje, kad vienas 
premjero patarėjų pareiškė, esą 
Kanada turinti pakreipti savo 
užsienio politiką nauja linkme. 
Pastarosiomis dienomis tai bu
vo paneigta — premjeras nepa
tvirtino tos pažiūros.

Aš manau, mūsų užsienio po
litika turi būti kreipiama į žmo
nių problemas, kur jie begyven
tų. Jei ši pažiūra yra priimtina, 
tai Kanados vyriausybė niekad 
negali apleisti baltiečių tautų.

Kaip kanadiečiai, mes visi pri
pažįstame demokratiją ir tautų 
teisę turėti tokią vyriausybė, ko
kios nori. Atvykę Kanadon iš 
valstybių, kur tokios laisvės ne
bėra, dažnai labiau gėrisi tais 
idealais nei gimusieji Kanado
je. Ypatingai gerai žino laisvės 
kainą ir jos netekimą tie, kurie 
atvyko iš Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos. Per praėjusius 30 me
tų laisvės liepsnelė vos ruseno. 
Ji reikalinga supratimo bei pa
lankumo iš mūsų, gyvenančių 
Kanadoje. Tikriausiai ji nelau
kia grubių batų, kurie padėtų 
ją sutrempti.

Kanados vyriausybės politika 
buvo korektiška ir teisinga. Ap
gailėtina, kad Australija net be 
aiškaus motyvo pakeitė pana
šią politiką. Juo labiau apgailė
tinas dalykas, kad tas pakeiti
mas padarytas vieno asmens 
sprendimu, ir tai be pagrindo.

Aš tikiuosi, kad liberalų parti
ja, kurios esu narys ir kuri da
bar yra atsakinga už šios šalies 
valdymą, pripažins ir toliau pra
eities tradicijas šiuo klausimu. 
Tuo būdu mūsų piliečiai, kurie 
gyvai tiki į būsimą laisvę gyve
nančių Pabaltijo valstybėse, ti
kės ir toliau į savo buvusių tė
vynių laisvę bei demokratiją.

tį/IININT Jūsų redaguojamam savaitraščiui savo gyvavimo sidab
rinį jubilėjų, malonėkite priimti mano nuoširdų pasveikinimą 

leidėjams, redaktoriams, administracijai bei visiems laikraščio skai
tytojams.

Per ketvirtį šimtmečio metų jūsų savaitraštis maitino skaitytojų 
mintis krikščioniškai lietuvišku dvasiniu penu ir stiprino jų tautinę 
sąmonę, dažnai primindamas išeivijos lietuviams jų šventas pareigas 
— dirbti bei tiesos žodžiu kovoti už nepriklausomybės atstatymą Lie
tuvai ir pilnos laisvės suteikimą jos gyventojams.

Linkiu “Tėviškės Žiburiams” ir sekančio šimtmečio ketvirtyje 
skleisti tą pačią skaidrią krikščionišką šviesą ir visad gaivinti bei 
stiprinti skaitytojų tautinę sąmonę.

Dievas telaimina visą “Tėviškės Žiburių” šeimą, jų skaitytojus bei 
rėmėjus

Nuoširdžiai Jūsų Kristuje,
ANTANAS DEKSNYS,
Vakarų Europos lietuvių vyskupas

^didžiai gerbiamas ir mielas
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” REDAKTORIAU,

Šiandieninėmis mūsų gyvenimo sąlygomis, kai tauta yra rusų oku
puota ir savo nepriklausomos valstybės, laiduojančios jai laisvos kūry
bos sąlygas, neturi, išeivijai tenka ypatinga užduotis, nes ji turi ne 
tik save lietuviškoje šeimoje išlaikyti, bet ir padėti tautai tiek jos 
kūrybinėse pastangose, tiek kovoje už laisvę.

Siam tikslui siekti, nors ir nevisai vienintelė, bet pati efektingiau
sią ir labai konkreti priemonė yra mūsų įvairūs kultūriniai darbai su 
jų pagrindine apraiška — spausdintu žodžiu. Gi tų kultūrinių darbų 
eilėje nepaskutinę, vietą užima mūsų periodinė spauda, kurios tarpe 
randasi jūsų redaguojamieji, dvidešimt penkerių metų jubilėjų šven
čiantieji, mieli “Tėviškės Žiburiai”. <

Spalvingame, o kartais ir audringame mūsų pokario išeivijos gyve
nime Jūsų redaguojami “Tėviškės Žiburiai” sugebėjo išlaikyti dėmesio 
vertą toleranciją, pakantą kitai minčiai, buvo visiems atviri, tačiau 
nebijojo tarti ir drąsesnį savo žodį įvairiomis mūsų gyvenimo, darbų, 
siekių bei rūpesčių temomis. Tokia laikysena išvedė “Tėviškės Žibu
rius” į pačias mūsų periodikos viršūnes. Tarpe įvairiausių temų Jūsų 
puslapiuose labai gyvą atgarsį visada rado ir Bendruomenės reikalai.

PLB valdybos vardu nuoširdžiai sveikinu Jus, didžiai gerbiamas 
redaktoriau, ir visą gausią “Tėviškės Žiburių” leidėjų, bendradarbių, 
talkininkų, rėmėjų bei prenumeratorių šeimą, dėkoju už didelį visų 
Jūsų darbą ir linkiu kuo gražiausios ateities. Žibėkite ir kvieskite mums 
kelią į laisvę ir išlikimą.

Su pagarba,
BRONIUS NAINYS, 
PLB pirmininkas

/ĮĄBAI garbingą sukaktuvininką “Tėviškės Žiburius” nuoširdžiai 
sveikinu! Ištesėjus ketvirtį šimtmečio, nuolatos tobulėjant ir 

taip ištikimai savo puslapiuose garsinant ir ginant pavergtos, skriau
džiamos mūsų Lietuvos reikalus, — linkiu ir toliau šviesti išeivio lietu
vio tamsiose naktyse, kol aušra ir laisvės saulė patekės Tėvynėj ir 
kituose pavergtuose kraštuose.

Nuoširdžiai su Jumis —
ALĖ RŪTA
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® RELIGINIAME GYYEMME

Pradėkime sąjūdį spaudai remti!

* VIENO ELEMENTO TRŪKSTA 
mūsų didingame ir nuostabiame iš
tobulintos ir trapios civilizacijos me
chanizme — pareiškė Paulius VI 
tikintiesiems audiencijos metu. Tai 
paaiškėja, kai tas mechanizmas pa
sisako už ginklavimąsi ir už nežmo
niškas gimimų mažinimo programas. 
Tas trūkstamasis elementas yra re
ligingumas: Dievo baimė, religinė 
gyvenimo samprata, Evangelijos 
įjungimas į žmonijos gyvenimą. Jis 
sutiko, kad yra daug pozityvių veiks
nių, bandančių spręsti vis naujas 
problemas, tačiau taipgi yra veiks
nių, kurie siūlo klaidingus sprendi
mus ir stato pavojun visą žmoniją.

* KETVIRTASIS PASAULIO 
VYSKUPŲ SINODAS Vatikane pir
mojoje dalyje svarstė Evangelijos 
skelbimo uždavinį šio meto pasauly
je. Iš viso buvo 88 kalbėtojai bend
ruose posėdžiuose, o 20 sinodo atsto
vų pateikė savo mintis raštu. S. Ame
rikos ir Europos atstovai daugiausia 
rodė susirūpinimą K. Bendrijos ne
pajėgumu pasiekti savo tikinčiuosius, 
kurie tik iš vardo yra katalikai. Afri
kos ir Azijos atstovai buvo susirūpi
nę tautiniu-kultūriniu religijos ele
mentu, kad religija jų kraštuose 
neatrodytų europietiško kolonijizmo 
liekana. Po pirmųjų dienų bendrų 
diskusijų sinodo salėje sinodo na
riai išsiskirstė tolimesnėms diskusi
joms į tautinius ir kalbinius viene
tus, kad būtų galima geriau išsiaiš
kinti bei išryškinti visa tai, kas buvo 
bendrai kalbėta. Tos kalbinės gru
pės gvildeno šias pagrindines sritis: 
1. vidinis gyvenimas, mąstymas ir 
atsivertimas; 2. vietinė Bendrija ir 
vietinės problemos; 3. mažųjų bend
ruomenių reikšmė; 4. populiarusis 
religingumas ir religingumo bei reli
ginių vertybių troškulio išraiškos 
moderniame pasaulyje;. 4. sielovadi
nis rūpestis atšalusiais katalikais; 
6. pokalbis Evangelijos skleidimo 
šviesoje su kitais krikščionimis, pa
gonimis ir netikinčiaisiais (jų tarpe 
ir komunistais); 7. žmogiškoji laisvė: 
kur rūpestis' visiška asmens laisve 
sutampa su žmogaus rūpesčiu sa
vuoju išganymu; 8. jaunimo evange- 
lizavimas; 9. įjungimas apaštalavi- 
man darbininkų, intelektualų, poli
tikų ir būsimų politinių bei valsty
bės vadovų; 10. pabrėžimas pagrin
dinių asmens teisių, kurios apima 
religinę laisvę, sąžinės laisvę ir pi
lietinius veiksmus. Popiežius daly
vavo beveik visose bendrose disku
sijose.

* K. BENDRIJOS AUTORITETAS 
glūdi ne vien popiežiaus ir vyskupų 
asmenyse ar tuose žmonėse, kuriuos 
jie delegavo, pareiškė anglas bene
diktinas vysk. Christopher Butler 
metinėje Thomas V. Moore paskai
toje, kurios tema šiais metais buvo 
“Autoritetas ir krikščioniškoji sąži
nė”. Jis aiškino, kad yra tam tikras 
autoritetas rimtame teologijos moks
liškume, nežiūrint to, kad teologai 
nesudaro švenVmais paremtos atski
ros pakopos hierarchijoje. Taipgi 
autoritetas pasireiškia tėvuose savo 
vaikų atžvilgiu. Tas autoritetas krikš- 
čioniubše- tėvuose yra dar ir tuo 
ypatingas, kad jis nėra vien natūra
lusis autoritetas, bet taipgi atstovau
ja K. Bendrijos autoritetą vaikams. 
Be to, yra krikščionies mokytojo au
toritetas ir aplamai autoritetas vy
resniųjų jaunesniesiems. Sis neofi
cialusis autoritetas nesiriboja grynai 
praktiniais dalykais, bet apima ir 
krikščioniškosios doktrinos bei teolo
ginio mokymo sritis. Nežiūrint nelai
mingos termino vartosenos, “mokan
čioji Bendrija” II Vatikano santary- 
bos šviesoje nėra vien tik popiežius 
ir vyskupai, o “mokomoji Bendrija” 
nėra vien visi kiti pakrikštytieji as
menys. Iš tikro kiekvienas K. Bend
rijos narys — nuo popiežiaus iki 
mažiausio va!ko — priklauso moko
mąją! Bendrijai ir turi gauti pamo
kymų iš kitų Bendrijos narių. Taip
gi kiekvienas narys, pas’ekęs tam 
tikro subrendimo laipsnio, turi pa
reigą kuriuo nors metu kitus mokyti 
ir tuo būdu įsijungti į mokančiosios 
Bendrijos eiles. Subrendęs krikščio
nis turi visada prisiminti, kad auto
ritetas K. Bendrijoje yra išplauka 
dieviškojo autoriteto, įsikūnijusio 
Jėzuje Kristuje. Logiškai imant, ši
tokios prigimties autoritetas K. 
Bendrijoje reikalauja tokio tikinčių
jų klusnumo, koks būtų rodomas 
Kristui, o ne kokį reiktų rodyti že
miškam valdovui bei jo valdžios 
aparatui. Iš kitos pusės popiežius ir 
vyskupai turi drausminį autoritetą 
visiem tikintiesiem, kuris eina iš vie
nybės išlaikymo bei puoselėjimo 
bendruomenėje. Pastaroji tik tada 
yra tikra, kai yra organizuota ir jos 
drausminis autoritetas palenktas or
ganizuotumo išlaikymo kryptimi, šis 
vienijantis K. Bendrijos vadovybės 
vaidmuo turi taipgi ir doktrininį ele

mentą, kuris išreiškiamas žodžiu 
“dogma”. Dogma tad turi savo auto
ritetą krikščioniškajai sąžinei. Ir 
jeigu būtų klausiama, kaip aš galiu 
tikėti dogmas, kurios pačios savimi 
manęs neįtikina, reiktų atsakyti, kad 
be tokio elemento K. Bendrija, kaip 
tikinčiųjų bendruomenė, negalėtų iš
silaikyti ir todėl dogminis autorite
tas ta.prasine yra išplauka dieviško
jo autoriteto, apsireiškiančio krikš
čionybės misterijoje.

* ANGLIKONŲ - KATALIKŲ 
TARPTAUTINĖ TEOLOGINĖ KO
MISIJA jau pradėjo svarstyti auto
riteto krikščionių Bendrijoje klau
simą, kuris apima ir popiežiaus kaip 
Šv. Petro įpėdinio autoritetą bei ne
klaidingumą. Šio klausimo svarsty
mams užuomazga buvo padaryta jau 
1970 m. Venecijoje, kai anglikonai ir 
katalikai teologai buvo paprašyti pa
ruošti savo argumentus bei aiškini
mus dabartiniams svarstymams. Abi 
pusės sutaria dėl šventraštinės ir 
istorinės vyskupystės kilmės, pripa
žįsta visas pirmųjų amžių Bendrijos 
visuotines santarybas, tačiau po di
džiosios Rytų-Vakarų schizmos aiški
nimuose atsirandą nesutarimų, ypa
tingai popiežiaus vaidmens Bendri
jos atžvilgiu. Iki šiol teologinė ko
misija jau yra svarsčiusi ir patei
kusi savo Bendrijų vadovybėms do
kumentus su bendromis išvadomis 
apie Eucharistiją ir Kunigystę.

* KROKUVOS ARKIVYSKUPIJA 
patvirtino, kad Lenkijos komunistinė 
valdžia neseniai sunaikino arkivys
kupijos katechetinio centro pastatą 
ir sustabdė tikinčiųjų šventkelionę, 
suorganizuotą palaimintojo Maksimi
lijono Koibės mirties metinių proga.

* MIŠIŲ LITURGIJA neturi būti 
grynai žmogaus kūrybingumo pada
rinys, bet turi kilti iš gyvojo Kris
taus žodžio — pareiškė kun. Louis 
Bouyer, žymus prancūzų teologas, 
kalbėdamas Dvasiniame Institute, St. 
Paul mieste, Minnestoje. Liturgija 
dažnai yra suprantama ar paverčia
ma savos rūšies vaidinimu. Sponta
niškumas bei savęs išraiška dažnai 
teikia labai siaurą religinį liturgijos 
interpretavimą.

* ČEKŲ KOMUNISTŲ ŽURNA
LAS nusiskundžia, kad yra labai su
stiprinta antikomunistinė veikla Če
koslovakijoje. Kaltina už tai konser
vatyviuosius Vatikano sluogsnius.

* JUNGTINIŲ TAUTŲ KONFE
RENCIJA žmonijos gausėjimo klau- 
s mu, kuri įvyko Bukarešte, Rumu- 
n'joje, susilaukė kitokių rezultatų 
nei konferencijos vadovai tikėjosi. 
Buvo pateiktas planas, pabrėžiantis 
šeimos planavimą kaip pagrindinę 
priemonę išsigelbėti atrinkusiems 
kraštams iš skurdo. Tačiau tokiai 
minčiai, Argentinos vadovaujamos, 
pasipriešino visos P. Amerikos ir 
Afrikos valstybės kartu su Vatikano 
atstovais ir Raudonąja Kinija. Jų pa
grindinis argumentas: visa eilė eko
nomikai neišsivysčiusių kraštų turi 
daug žemės lobių, bet jų iškasimui 
bei panaudojimui reikia kapitalo. Jei 
tokios valstybės prašo iš turinčiųjų 
valstybių pinigų, o vietoj pinigų su
silaukia kontracepcinių vaistų bei 
gydytojų abortų darymui, tai reika
las neišsprendžiamas. Iš kitos pusės, 
juo labiau kraštas ekonomiškai išsi
vystęs, juo mažesnis gimimų skai
čius. Taigi, svarbiausia, kad vargin
giems kraštams būtų teikiama eko
nominė parama ir maistas, o visa 
kita — savaime išsispręs.

* PER 3.000 BRITŲ GYDYTOJŲ 
šią vasarą jau pasirašė moderniąją 
hipokrat.škos priesa’kos formulę, 
pabrėžiančią ypatingai žmogiškosios 
gyvybės šventumą ir neliečiamumą. 
Žmogaus Gyvybę Gerbiančių Pasau
lio Gydytojų Federacija, kuri buvo 
įsteigta Olandijoje šių metų gegužės 
mėnesį, šią priesaiką suredagavo ir 
kviečia visus pasaulio gydytojus ją 
pasirašyti.

* JERONIMO JOSE PODESTA,
54 m., yra vienas iš trijų Argentino
je pasmerktų nužudymui. Tuos pa
smerkimus daro ir vykdo dešiniųjų 
kraštutiniųjų mirties komandos, nai
kinančios visus žymesnius krašto ko
munistus. Podesta yra buvęs kata
likų vyskupas, kuris 1967 m. metė 
kunigystę, vedė ir tapo labai aršiu 
prokomunistu. „ITWI , CT.

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewson St., Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534 - 0563

Teisingai yra sakoma: nedė
kingumas yra visuomenininko 
atlyginimas. Yra žmonių, pa 
šventusių visą gyvenimą savo 
tautai, dėl to praradusių savo 
sveikatą ar net gyvybę, tačiau jų 
vardų nematome nei istorijos, 
nei enciklopedijos puslapiuose, 
nes jiems rūpi ne savo asmens 
įamžinimas, bet savos tautos iš
likimas, gerovė, garbingas jos 
vardas. Vietoj teigiamo įvertini
mo, jie dažnai susilaukia aštrios 
kritikos ar net visiško pasmerki- 
kimo. Tai ypač pasakytina apie 
nepriklausomos Lietuvos pro
vincijos veikėjus, o čia — didelį 
pasiaukojimą rodančius mažųjų 
apylinkių darbuotojus. Šiai gru
pei priklauso ir tos viešumoje 
mažai matomos darbo skruzdės, 
dirbančios tarp dulkėtų popie
rių arba keliaujančios "nuo na
mo prie namo, besibeldžiančios 
į tautiečių duris ir širdis. Tai 
spaudos darbuotojai. Jie neretai 
dirba neapmokamus antvalan- 
džius, o laikraščio steigimo me
tu kartais ir visai be atlyginimo. 
Vargiai rasime jų vardus (išsky
rus gal tik redaktorius) istorijos 
ir enciklopedijos puslapiuose, 
bet be jų nebūtų nė spaudos. O 
tai jau reiškia, kad jie dirba ne
paprastai svarbų darbą ir už tai 
mes turime juos vertinti, nors 
nuoširdų ačiū jiems pasakyti.

Nugirsta kritika
Kaip kiti visuomenininkai, 

taip ir spauda susilaukia tam tik
ros kritikos. Organizacijų vado
vai susilaukia kritikos tik iš sa
vo narių ir savos apylinkės. Lie
tuviškoji spauda lanko viso pa
saulio lietuvius ir todėl kritikai 
dirva yra daug platesnė. Atsi- 
švelgiant į tą platumą, minimoji 
kritika laikytina nežymia. Sako
ma, kad ji esanti neobjektyvi, 
perdaug konservatyvi bei atsili
kusi ir todėl nepatraukianti jau
nimo, pervėlai pasiekianti skai
tytojus ir t. t. Yra populiarus 
posakis: “Spauda perdaug įsi
vaizduoja. Jeigu ji mažiau įsi
vaizduotų, gautų daugiau para
mos”. Čia turima galvoje tai, 
kad įvairių asmeninių švenčių 
aprašymai'ar neįgudusių kores
pondentų žinutės metami į krep-

Ištvermingi lietuviu židiniai
Bostonas, Kennebunkportas, Providence, Putnamas po ilgos eilės metų

(Tęsinys iš praėjusio numerio) 
Stovyklavietė “Neringa”

Putnamiškės seserys rūpinasi 
ne tik vyresnio amžiaus žmo
nėmis, bet ir jaunimu. Jos nuo 
1943 m. rengia mergaičių va
saros stovyklas. Pradžioje jos 
buvo organizuojamos vienuoly
no aplinkoje, panaudojant ir 
bendrabutį, bet ilgainiui pasi
gesta erdvesnės aplinkos. Prieš 
keletą metų N. Pr. Marijos vie
nuolija įsigijo stovyklavietę 
Vermonto kalnuose — apie 120 
mylių nuo Putnamo. Ten dabar 
rengiamos vasaros stovyklos. Su 
kun. St. Yla teko aplankyti “Ne
ringą” tuo metu, kai joje sto
vyklavo moksleiviai ateitininkai 
— mergaitės ir berniukai. Plo
tas didelis, apsuptas tankaus 
miško, ir tai gana augštoje 
vietoje. Gražiai įrengti name
liai, besienė salė, valgykla ir 
visi kiti patogumai. Stovyklos 
komendantas — torontiškis Un- 
derys. Talkinamas kitų parei
gūnų, valdė jis savo “respubli
ką”. Skundėsi, kad sunku gauti 
stovykloms kapelionus — jaunų 
kunigų nedaug, o vyresnio am
žiaus kunigai nebesiryžta va
žiuoti į stovyklas. Šį kartą pa
maldas atlaikė ir dvasingą, už
degantį žodį tarė kun. St. Yla, 
o sekmadienį turės atvykti kun. 
V. Zakaras, atlikęs pareigas 
Putname. Taip visa eilė dienų 
praslinko be kunigo talkos.

Jaunimas buvo suvažiavęs iš 
JAV ir Kanados miestų. Jis čia 
žaidė, ilsėjosi gamtoje, maudė
si, skaniai valgė, meldėsi, klau
sė paskaitų, rengė kultūrinius 
vakarus, vaidinimus, mokėsi 
rankdarbių ... Tuo būdu stiprė
jo fiziškai, dvasiškai, morališ
kai ir tautiškai.

Mokslo žmonės
Nuošaliame Putnamo lietuvių 

židinyje gyvena visa eilė moks
lo žmonių. Ramybė, seserų sve
tingumas ir kiti motyvai, matyt, 
juos paviliojo čia įsikurti.

Visų pirma minėtinas kun. 
prof. St. Yla, vienuolyno kape
lionas, čia įsikūręs nuo pat pir
mųjų dienų Amerikoje. Fizine 
savo išvaizda nėra milžinas, bet 
savo kūrybiškumu nepralenkia
mas. Nors nacių kacetas gerokai 
palaužė jo sveikatą, tačiau nesu
naikino jo kūrybiškumo. Savo 
talentus jis bandė ir istorijoj, ir 
teologijoj, ir filosofijoj, ir pe
dagogikoj, ir poezijoj, ir tapy
boj, ir architektūroj, ir žurnalis
tikoj, ir visuomeninėj veikloj. 
Visur jis paliko žymių pėdsakų. 
Jo parašytų knygų, ir tai stam
bių, eilė jau gana ilga. Ji te
beauga. Pastaruoju metu jis ra
šo antrą dalį veikalo “Vardai ir

DANILIŪNAS
šį. Korespondentai nusiskun
džia, kad esą spauda jų neverti
na, perdaug brauko rankraščius 
ir t. t. Apie redaktorių ir kores
pondentų vargus plačiau kitą 
kartą. Daugeliu atvejų čia yra 
tik paprastas interesų susikirti
mas. Redaktorius stengiasi tobu
linti savo laikraštį, o korespon
dentams pirmoje eilėje rūpi ke
liama idėja ar populiarinama or
ganizacija, žodžiu, sava apylinkė 
ar savi interesai. Priekaištas, 
kad laikraštis pervėlai pasiekia 
skaitytojus, netaikytinas spau
dai. Tai grynai blogos pašto tar
nybos išdava. Tuo man pačiam 
teko įsitikinti. Reikalą galima 
pagreitinti užsisakant laikraštį 
pirmos klasės ar net oro paštu. 
Teko stebėti “T. Žiburių” ope
racijas ir įsitikinti, kad jų darbo 
tempas ir organizacija prilygsta 
kanadiečių modernių įstaigų 
operacijoms. Lietuvių spauda 
nuolat jaučia lėšų stoką, be ku
rių neįmanoma įsigyti moderniš
kų mašinų, laikraščio tobulinti 
taip, kaip norima. Mūsų spauda 
negali išsiversti iš skelbimų, 
kaip kanadiečių spauda. Mūsiš
kei reikalinga plačiosios visuo
menės parama. Juo daugiau ją 
remsime, juo tobulesnę savo 
spaudą turėsime!

Daugiau blogo ar gero?
Dažnai spaudą kritikuojame, 

bet ar pagalvojame, apie jos 
nuopelnus mūsų tautai ar mums 
patiems? Ar pagalvojame, kaip 
atrodytų mūsų gyvenimas be lie
tuviškos spaudos? žmogus įver
tina sveikatą tik tada, kai jos 
netenka. Taip yra ir su spauda. 
Užtenka pašto streiko, ir mes 
tuoj pasigendame spaudos — be 
jos gyvenimas pasidaro vienišas 
ir nuobodus. Spaudos vaidmuo 
išeivijoje yra svarbesnis, negu 
savame krašte, turinčiame radi
jo ir televizijos informaciją. Ar
gi be mūsų spaudos būtų įmano
ma suorganizuoti tautinių šokių 
ir dainų šventes . bei pasaulio 
jaunimo kongresus dabartiniu 
mastu?! Laiškai pasiektų tik ke
lis asmenis, bet jie neišjudintų 
masės. Be spaudos mes pakrik

veidai”. Tai- iieiuvių kultūros 
istorija, rikiuojama pagal atitin
kamus laikotarpio asmenis. Sa
kėsi radęs gražios medžiagos 
apie M. K. Čiurlionį ir jau pa
rašęs apie 100 puslapių. Minė
tasis veikalas nėra įprastinės 
biografijos, bet originalus auto
riaus žvilgsnis į to laiko idė
jas, įvykius, sroves, trykštan
čias iš kūrybingų asmenų. Kun. 
St. Yla savo įgimtu dvasios 
įžvalgumu atskleidžia daug iki 
šiol nepastebėtų mūsų kultūros 
istorijos aspektų. Atskleistų jis 
jų žymiai daugiau, jeigu jo ne
trauktų degantieji dabarties rei
kalai, ypač jaunimas. Jis, ka
daise buvęs mokytojas, ir dabar 
gyvena jaunimo problemomis. 
Pvz. kasmet rengia ideologinius 
ateitininkų kursus Dainavoje ir 
Putname. Tiems kursams jis pa
ruošia, surenka, suskirsto aka
deminę medžiagą, ir ją perteik
ti jaunimui kviečia jaunesnius 
paskaitininkus. Iki šiol tokios 
medžiagos susidarė jau keli to
mai. Tai liudija, kad kun. St. 
Yla jaučia dabarties pulsą ir 
moka prabilti į jaunimą, nors 
jo metai jau siekia pensininko 
amžių. Dėlto jis daug kur kvie
čiamas su paskaitomis, pamoks
lais, rekolekcijomis ne tik JAV 
ir Kanadoje, bet ir kitur — Vo
kietijoje, Australijoje, P. Ame
rikoje.

Netoli Putnamo kapelionijos 
yra įsikūręs istorikas prof. A. 
Kučas. Jau užsitarnavęs pensiją 
Scrantono universitete, bet apie 
poilsį nė negalvoja. Šiuo metu 
redaguoja “Encyclopedia Litua- 
nica” tomą. Be to, intensyviai 
dirba rašydamas istorinę arkiv. 
Jurgio Matulaičio biografiją. 
Apsikrovęs įvairiais šaltiniais, 
dokumentais, atrenka tai, kas 
yra tikrai istoriška, tikrina įvai
rias versijas apie velionies' gy
venimo atskirus laikotarpius. 
Šis gana stambus veikalas nu
matomas išleisti lietuvių ir ki
tomis kalbomis. Tyrinėja prof. 
A. Kučas ir Amerikos lietuvių 
istoriją. Apie tai yra parašęs ir 
išleidęs knygą lietuvių kalba. 
Ta tema ir anglų kalba jis turi 
parašęs veikalą. Amerikos 200 
metų sukakties proga šis veika
las, tikimasi, bus išleistas, čia 
suminėti ir nesuminėti darbai 
rodo profesoriaus kūrybiškumą, 
kuris ramioje Putnamo atmo
sferoje produktingai skleidžiasi.

Kaimynystėje yra įsikūręs ki
tas istorikas — kun. dr. K. Ge
čys. Ilgus metus profesoriavo 
Fordhamo universitete, dėstyda
mas sovietologiją. Pasiekęs pen
sijos amžių, pasitraukė į rames
nę atmosferą. Jis yra vilnietis, 
studijuoti išsiųstas tuometinio 

tume ir tautiškai greit sunykta
me, kaip dykumoje paklydę 
paukščiai.

Spauda sustiprina (pakeldama 
nuotaiką) ir sujungia viso pasau
lio lietuvius į vieną didelę ir pa
jėgią šeimą. Tai yra pats svar
biausias jos nuopelnas mūsų 
tautai, pagrindinė jos misija^ 
kurios negali atlikti niekas. Už 
visa tai mūsų spauda užsitarnau
ja ryškios vietos išeivijos istori
jos puslapiuose. Nuo Kražių 
skerdynių ir knygnešių laikų 
ligi mūsų laikų spaudos pijonie- 
riai vedė" ir tebeveda didvyrišką 
kovą už spausdinto žodžio, o tuo 
pačiu ir lietuvybės išlaikymą. 
Todėl spauda nėra vien Toron
to, Montrealio, Čikagos ar ku
rios kitos vietovės rūpestis, bet 
yra mūsų visų reikalas, užsitar
naująs visų lietuvių paramos. 
Dėl nuolat kylančių kainų spau
da šiandien išgyvena savo lem
tingas valandas “Būti ar nebū
ti?” Tad stenkimės ateiti jai į 
pagalbą, kol dar ji egzistuoja. 
Jai susilikvidavus, bus jau per- 
vėlu ką nors daryti. Pradėkime 
spaudos rėmimo sąjūdį! Argi 
nėra įmanoma kiekvienoje apy
linkėje kasmet suruošti po vieną 
renginį spaudos naudai?! Beveik 
visur tai yra įmanoma, o jei kur 
renginys neįmanomas, tai pinigi
nė rinkliava visur yra tikrai įma
noma. Grūdas prie grūdo ir bus 
pūras spaudai sustiprinti. Tokia 
finansinė parama būtų kartu ir 
moralę pakelianti. Londono, 
Ont., spaudos balius parodė, 
kad visuomenė nėra nuo spau
dos nusigręžusi, tik yra reikalą 
truputi primiršusi. Linkėtina, 
kad kiekvienoje apylinkėje atsi
rastu inciatorių renginiui ar 
rinkliavai organizuoti. Pasijus; 
kime kaip viena šeima ir ateiki
me į talką spaudai, kovojančiai 
gerąją mūsų tautos kovą.

Tenka sveikinti iškilųjį Kana
dos lietuvių spaudos reprezen
tantą “T. Žiburius”, daugelio vi
suomenininkų nuomone, stip
riausią mūsų savaitraštį laisvaja
me pasaulyje, spalio 27 d. šven
čianti savo sidabrinę 25 m. ,spau
dos darbo sukaktį. Ištvermės ir 
tokio pat pažangumo ateities 
darbuose!

Vilniaus vyskupo J. Matulaičio. 
Yra parašęs disertaciją apie vys
kupo M. Valančiaus tautos blai
vinimo akciją, šiuo metu jis 
ruošia platesnį veikalą apie vys
kupą M. Valančių 100 metų mir
ties sukakties proga (1975 m.). 
Anksčiau jis yra parašęs ir iš- 
leisdinęs istorinio pobūdžio vei
kalą “Katalikiškoji Lietuva”.

Marijanapolio papėdėje yra 
senelių globos namai “Villa Ma
ria” (Thompson, Conn.), kuriuo
se kapelionauja kun. dr. Vyt. 
Balčiūnas. Jis reiškiasi daugiau 
teologinėje srityje, kurioje yra 
parašęs ir disertaciją. Apsigy
venęs šiuose namuose, ėmė or
ganizuoti religinių veikalų lei
dyklą “Krikščionis gyvenime”. 
Daugiausia jo iniciatyvos dėka 
iki šiol išėjo bene 10 tomų. Tai 
didelis įnašas Į religinę mūsų 
literatūrą. Darbas tęsiamas to
liau. Reikia tikėtis, kad leidyk
la išleis dar nevieną vertingą 
veikalą.

Matulaičio Poilsio Namuose 
kapelionauja kun. Vyt. Zaka
ras, filosofijos licenciatas. Nors 
turi filosofijos laipsnį, bet dir
ba daugiausia teologinėje srity
je kaip rekolekcijų vedėjas, pa
mokslininkas ir liturginių teks
tų paruošėjas. Kunigų Vienybės 
pavestas verčia lotyniškus teks
tus į lietuvių kalbą, spausdina 
N. Pr. Marijos seserų spaustu
vėje ir aprūpina šiais leidiniais 
lietuvių parapijas. Pastaruoju 
metu dalį tekstų panaudoja iš 
okup. Lietuvoje versto N. Tes
tamento. Bendradarbiauja lietu
vių spaudoje.

Vienuolyne (dabar Toronte) 
gyvena sesuo O. Mikailaitė, 
“Eglutės” redaktorė. Ji specia
liai studijuoja teologiją ir ruo
šiasi magistrės laipsniui. LK 
Mokslo Akademijos suvažiavi
me teologijos sekcijoje ji skai
tė paskaitą apie charismatinį 
sąjūdį. Rašo tais klausimais lie
tuvių spaudoje.

Spaustuvės vedėja yra ener
gingoji dr. O. Labanauskaitė. 
Šiuo metu ji rūpinasi daugiau 
praktiniais dalykais. Jos sritis 
— yra politiniai-socialiniai klau
simai. Tomis temomis rašo 
spaudoje. Ar šiuo metu ji reiš
kiasi ir mokslinėje srityje, ne
teko patirti.

Seselių spaustuvėje linotipi
ninku dirba buvęs torontiškis 
Vyt. Abromaitis. Nors jis atlie
ka technišką darbą, yra kartu ir 
rašto žmogus — bendradarbiau
ja “Karyje”, “T. Žiburiuose”, 
“Laiškuose Lietuviams’ ir ki
tur. Domisi lituanistiniais, peda
goginiais ir visuomeniniais klau
simais. Pr. G.

Skautuos viršūnės suvažiavimas
C. SENKEVIČIUS

Š.m. spalio 25-26-27 d.d. Pri
sikėlimo patalpose Toronte po
sėdžiaus LSS taryba, pirmą kar
tą šiame kontinente susirinkusi 
į akivaizdinį suvažiavimą. Prieš 
tai visi klausimai būdavo nagri
nėjami, pasisakymai susumuo
jami, balsavimai atliekami ir 
sprendimai skelbiami korespon- 
denciniu būdu. Daugelio metų 
praktika atrinko geriausius me
todus, ir tie korespondenciniai 
ryšiai visą laiką nenutrūkstamai 
veikė, buvo būtini sąjungos rei
kalams aptarti. Ta procedūra 
bus ir ateityje naudojama, tik 
šį kartą pabandoma rinktis gy
vajam posėdžiui. Tokie tam tik
rais tarpais, manoma, yra rei
kalingi.

LSS tarybą sudaro 33 vado- 
vai-vės, kurie kas treji metai 
yra renkami visuotinio vadovų- 
vių suvažiavimo. Tai atliekama 
taip pat įprastu korespondenci- 
niu būdu. Taryba pagal dabar 
veikiantį statutą yra augščiau- 
sias sąjungos valdomasis orga
nas, kuris rūpinasi lietuvių 
skautijos gerove ir augimu, pri
ima ir keičia LSS statutą bei 
sprendžia kitus organizacijos 
reikalus. Taipgi ji išrenka tary
bos pirmininką ir tvirtina jo pa
kviestus pirmijos narius, šiuo 
metu tarybos pirmininku yra v. 
s. A. Saulaitis, ilgametis nepr. 
Lietuvos “Skautų Aido” redak
torius ir žinomas skautų veikė
jas, gyvenąs Oakvillėj, Conn.

Suvažiavimo programoje nu
matyta svarstyti: lietuvių skau-

SUVAŽIUOS LIETUVIAI STUDENTAI
Šiaurės Amerikos L i e t u v ių 

Studentų Sąjungos suvažiavimas 
įvyks š. m. lapkričio 28-29 die
nomis Toronte, Royal York vieš
buty (miesto centre). Suvažiavi
me bus svarstomas studentų 
klubų sujungimas į vieną stip
rią ir reikšmingą organizaciją 
— ŠALSS.

Paskaitas skaitys dr. I. Gražy- 
tė-Maziliauskienė, dr. M. Ramo
nienė, dail. T. Valius. Ketvirta
dienio ir penktadienio vakarais 
bus ir linksmoji dalis — susipa
žinimo vakaras, “rock” šokiai, 
šeštadienį bus iškilmingas ba
lius studentams ir visai lietuviš
kai visuomenei. Baliaus progra
moje dalyvaus rašytojas Aloyzas 
Baronas ir Toronto miesto bur
mistras David Crombie.

Kviečiame visus studentus ir 
lietuvišku-jaunimą ruoštis daly
vauti suVdŽiavime. Registracija 
prasidės lapkričio 28, ketvirta
dienį, 1 v. p. p., Royal York 
viešbutyje. Registracija ir visa 
programa studentams trim die
nom (neįskaitant kambario, ke
lionės ir pan.) kainuos $20. Vieš
bučio kambarių rezervaciją pa
tariame siųsti iš anksto su se
kančia informacija: kurią dieną 
atvyksite ir maždaug kurią va
landą, kokį kambarį bei kiek 
kambarių užsakote ir kuriam lai
kui.

Kambarių kaina vienai nak
čiai: vienam asmeniui —$16, 
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PETRAUSKIENĘ, REGINĄ GUDELIENĘ bei jų šei
mas nuoširdžiai užjaučiame ir karta liūdime —

L. F. Pociai 
London, Ont.
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I URTEI JANKUTEI I
po ilgos, sunkios ligos iškeliavus amžinybėn, se
seris ELZĘ ir EDĘ bei kitus artimuosius nuoširdžiai g 
užjaučia —

Mažosios Lietuvos Moterų Draugija Toronte

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MASINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRUS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS
Nemokamas j namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

tybės ateities klausimai, LSS 
struktūra, ideologiniai, tauti
niai, bendruomeniniai, asmeny
bės ugdymo reikalai, nuostatai, 
santykiai su kitomis organiza
cijomis. Bus išklausyti LSS va
dovybės narių pranešimai ir, 
kiek laikas leis, panagrinėti kiti 
jau anksčiau liesti klausimai, 
bet likę be aiškesnio sprendimo.

Lietuvių skautija išeivijoje, 
atsisteigusi V. Vokietijoj prieš 
30 metų, per savo draugoves 
perleido tūkstančius lietuviško 
jaunimo. Ji savitu būdu skie
pijo idealizmą, kuriame verty
bių laiptuose geras ir naudingas 
žmogus stovi augštesnėj pako
poj už turtą, kuriame Dievas 
yra ne tik Kūrėjas, bet ir vy
riausias Vadovas, kuriame tėvy
nė nėra vien tik žodis ar senti
mentas, bet realybė. Nuo mažų 
dienų paprastu “geruoju darbe
liu” skautybės sąjūdžio nariai 
yra pratinami daryti gera ki
tiems, kas iš tikrųjų sudaro gy
venimo laimę. O ir skautybės 
tikslas, pagal jos kūrėją Ba- 
den-Powellį, yra padaryti žmo
gų laimingą.

Lietuvių skautiškoji šeima 
šiandien yra viena iš didesnių 
išeivijos organizacijų, kurioje 
sutelpa ištisos natūralios šeimos 
— tėvai, vaikai ir net seneliai. 
Nors nevisada visi aktyvūs, bet 
visus kažkas jungia, nes kiekvie
nas skautaudamas yra ką nors 
pergyvenęs, kas leidžia jausti 
pastovų ryšį su visa lietuviškąja 
skautija.

dviem asmenim — $20, trim — 
$24. Kambarių rezervacijas siųs
kite: Antanas Šileika, 22 Lang- 
side Ave., Weston, Ontario 
M9N 3E3, Canada.

Lapkričio 30, šeštadienį, ypa
tingai prašome lietuvių visuo
menę dalyvauti vakarinėje prog
ramoje. Joje Aloyzas Baronas 
skaitys poeziją, žodį tars Toron
to miesto burmistras David 
Crombie.

Veiks šiltas ir šaltas bufetas 
(iš 25 patiekalų); Šokiams gros 
‘Dave Woods’ CBC televizijos 
muzikantai. Įskaitant bufetą, 
įėjimas vienam asmeniui — $15, 
dviem — $28.

Prašome visus, kurie nėra stu
dentai ir planuoja dalyvauti šeš
tadienio baliuje, iš anksto užsi
sakyti bilietus pas Liliją Zenke- 
vičiūtę (tel. 231-1492) arba pas 
Giedrę Vasiliauskaitę (tel. 251- 
5126).

Stalai nebus rezervuoti, todėl 
tiems, kurie lauks iki paskutinės 
minutės pirkti bilietus, gali pri
trūkti vietų.

Prašome visuomenę atsilanky
ti linksmame bei įdomiame va
kare ir tuo būdu paremti studen
tus. Taip pat prašome, kad orga
nizacijos, kurios iki šiol nepa
skelbė savo renginių, neruoštų 
jų tą patį vakarą. . Studentija 
laukia visuomenės atsilankymo.

Suvažiavimui rengti komitetas
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NAUJA VAGA BUS SUNKI...
Pasiduodu jūsų sprendimui... Naują vagą varyti bus labai 

sunku ... Vešiu visomis jėgomis — rašė dr. A. Šapoka
B. SAKALAS

Šių metų gruodžio mėnesio 
pabaigoje sueina 25 metai nuo 
pirmo “Tėviškės žiburių” nu
merio pasirodymo. Tai bus si
dabrinė sukaktis. Tokia proga 
vertėtų prisiminti tuometines 
lietuviško gyvenimo nuotaikas 
ir svarbesnius momentus, kai 
“Tėviškės Žiburiai” kūrėsi.

1948-49 metai Kanadoje buvo 
vieni gausiausių imigrantais. 
Taip pat ir lietuviais. Torontas 
pasižymėjo turbūt didžiausiu 
naujųjų ateivių skaičiumi. To
kio antplūdžio gal pagrindinė 
priežastis buvo ta, kad šis mies
tas jau ir tada buvo daugiau kos
mopolitinis, negu kiti Kanados 
miestai. Be to, turėjo daug leng
vosios pramonės, kuri viliojo 
darbininkus. Ši indėniško vardo 
miestą daugelis naujai atvyku
sių europiečių vadino dideliu 
kaimu, nes tada jis nežavėjo nei 
savo architektūra, nei kokiu ki
tu grožiu, tačiau įsikūrimo sąly
gos jame nebuvo sunkios. Tuo 
metu čia jau gyveno nemažas 
skaičius senesnės kartos lietuvių 
ir pagal savo jėgas bei galimy
bes reiškėsi lietuviškame darbe. 
Gausus “dypukų” antplūdis ne 
tik Toronte, bet ir kituose Kana
dos miestuose lietuviškąjį gyve
nimą labai pagyvino ir praplėtė. 
Steigėsi naujos parapijos, įvai
rios organizacijos, mokyklos, 
tautinių šokių grupės, chorai ir 
kt. Ypatingai išryškėjo lietuviš
ka veikla Toronte, kuris‘darėsi 
viso mūsų judėjimo centru.

B. SAKALAS-SAKALAUSKAS, pir
mininkavęs pirmajai KLK Kultūros 
Draugijos valdybai, kuri organizavo 
“T. Žiburių" leidimą.

Tarp jau veikiančių ir naujai 
besikuriančių lietuviškų židinių 
buvo visdėlto pasigendama glau
desnio ryšio bei informacijos. 
Tuo metu Montrealyje jau bu
vo leidžiamas Kanados Lietuvių 
Centro Tarybos savaitraštis “Ne
priklausoma Lietuva”, kurios 
pirmas spausdintas numeris pa
sirodė 1947 m. Kalėdoms. Tada 
šį laikraštį redagavo agr. P. Ru- 
dinskas. Buvo tikėtasi, kad šis 
spausdintas lietuviškas žodis pa
sieks visus bei apjungs bendram 
darbui. Tačiau sios viltys nepa
sitvirtino. Vingiuotu keliu pasi
keitus redaktoriams, pasikeitė ir 
šio laikraščio linija. Jo populia
rumas pradėjo blėsti.

Šią naują kryptį dar daugiau 
išryškino įvykęs Montrealyje 
1949 m. pavasarį suvažiavimas- 
seimas, kuriame suvažiavę Ka
nados Lietuvių Tarybos skyrių 
(14) atstovai, tarp kitų savo dar
bų, pakeitė šios organizacijos 
vardą j Kanados Lietuvių Sąjun
gą ir išrinko naują centro valdy
bą. Šiam nutarimui KLCT nepa
kluso ir kartu su leidžiamu laik
raščiu pasuko kairėn. Pirmas di
desnis lietuvių suvažiavimas-sei- 
mas Kanadoje vieningo sutari
mo bendram darbui nerado. 
Naujai išrinktos Kanados Lietu
vių Sąjungos centro valdybos 
nutarimai “NL” buvo net nebe- 
spausdinami. Išleistame savo 
biuletenyje KLS centro valdyba 
tada rašė, kad ji “dabar yra at
stumta nuo laikraščio. “Neprik
lausoma Lietuva” netik ne
spausdina jos kreipimosi į savo 
skyrius bei narius, bet dar prieš 
ją pradeda’ma net negraži kam
panija, turinti tikslą dezorien
tuoti lietuviškąją visuomenę ir 
suardyti organizaciją, susifor
mavusią natūralios raidos ke
liu . . .”

Šitokioms nuotaikoms vyrau
jant, Toronte buvo pradėtas 
rimtai svarstyti naujo laikraščio 
leidimas. 1949 m. rugsėjo 24 d. 
buvo sušauktas pirmas Toronto 
veiklesnių lietuvių pasitarimas 
Kanados lietuvių spaudos reika
lu. Jame dalyvavo 17 asmenų.

Po ilgeshių diskusijų jie pada
rė sekančius nutarimus: 1. leisti 
savaitrašti Toronte 2. steigti 
spaudos bendrove šėrų pagrin
dais laikraščiui leisti, 3. vyr. re
daktorium iš Montrealio kvies
ti dr. A. Šapoką, 4. laikraštis ne
turėtų leistis į ginčus, o eiti dau
giau kūrybos kėliu, 5. laikraščio 
leidimo Italėms išaiškinti su- 
daryJi'kdntf^jVš 7 asmenų, ku-

et\v ’i--.. - : 

ri artimiausiu laiku ištirtų visas 
laikraščio leidimo galimybes ir 
referuotų šiam posėdžiui. Parei
gomis pasiskirstė taip: pirm. B. 
Sakalauskas, iždininkas V. Užu
pis ir administracijai tvarkyti 
dr. A. Juozapavičius. Kiti liko 
nariais talkininkais. Šios komisi
jos darbas nebuvo lengvas. Visi 
jos nariai buvo be didesnės pa
tirties spaudos darbų reikaluo
se. Be to, svetimame krašte ir su 
kalba dar nebuvo lengva. Visur 
reikėjo laužti pirmuosius ledus, 
dar gerai nesušilus kojų šiame 
krašte ir neturint lėšų.

Dr. A. Šapoka duodamas savo 
sutikimą būti naujo laikračio 
vyr. redaktorium būsimiems lei
dėjams rašė: “ ... pasiduodu Jū
sų sprendimui... naują vagą 
varyti bus labai sunku.. Bet ži
nau visdėlto viena, kad jau ko 
ėmęsis vešiu visomis jėgomis ... 
Pirmoji laikraščio gyvavimo są
lyga yra medžiaginis - piniginis 
pagrindas. Be pinigo nieko neiš
eis . . .” Tokie jo žodžiai mus ge
rokai gąsdino, nes pinigo mes 
tikrai dar neturėjome. Tame pa
čiame laiške busimasis redakto
rius labai aiškiai pasisakė ir dėl 
laikraščio t i p o a r b a krypties: 
“Naujasis laikraštis turi būti ka
talikų leidžiamas (jo pabraukta) 
lietuvių išeivių laikraštis, kuris 
stovi visų lietuviškųjų tradicijų 
(jų tarpe juk tikyba pirmauja) 
sargyboje, stovi sargyboje visų 
lietuviškųjų moralinių vertybių 
ir lietuviškos kultūros puoselėji
mo bare. Jis turi būti tokis, kad 
galėtų patenkinti ir tokį žmogų, 
kuris religiniais klausimais nesi
domi, bet kuriam rūpi visa, kas 
lietuviška. Žinoma, niekad neda
rant nuolaidų, kurios įžeistų ka
taliką”. Tiek leidėjų, tiek ir bu
simojo redaktoriaus mintys dėl 
laikraščio linijos sutapo. Jau pir
mame steigėjų pasitarime buvo 
aiškiai sutarta, kad naujasis 
laikraštis turėtų stengtis pasiek
ti visus išeivijos lietuvius, gyve
nančius vakarų pasaulyje. Tai 
neparapijinis, nepastoracinis ar 
kurios nors vienos grupės laik
raštis. Tai daugumos lietuvių ai
das svetimoje padangėje, šauks
mas dėl okupuoto krašto ir 
ramstis išlikti lietuviu.

Patyrus, kad numatytos spau
dos bendrovės suorganizavimas 
užims ilgesnį laiką, laikraščiui 
oficialiai leisti buvo įkurta Ka
nados Lietuvių Kata1uių Kultū
ros Draugija su numatomais sky
riais didesnėse lietuvių kolonijo
se. šiai draugijai vadovauti val
dybos pareigas pasiima ta pati 7 
asmenų komisija, o bendrovės 
organizavimas šėrų pagrindu pa
vedamas kitiems. Pradžioje re
dakcija, administracija, leidėjai 
ir ekspedicija įsikūrė mažame ir 
tamsiame Šv. Jono Kr. parapijos 
rūsio kambaryje. Dabar, iš per
spektyvos žiūrint, atrodo, kad ir 
laikraščio vardo parinkimas ta
da labai atitiko turėtas sąlygas, 
nes visada reikėjo žiburio pradė
tiems darbams. “Tėviškės Žibu
rių” pirmas numeris skaitytoją 
pasiekė 1949 m. Kalėdų švenčių 
laikotarpyje. Tai buvo prasmin
ga prošvaistė lietuviui tremties 
horizonte.

Stebint nueitą “Tėviškės Ži
burių” 25 metų kelią, tenka pa
sidžiaugti, kad užsibrėžta plati 
kryptis — stovėti pilnutinio lie
tuviškumo sargyboje ir puoselė
ti lietuviškąsias tradicijas bei 
papročius liko pastovi ir nesvy
ruojanti. Tai visų lietuvių noras 
ir viltis. Džiaugiantis nuveiktais 
darbais, reikia neužmiršti ir 
laikraščio ateities, kuri vis dau
giau kelia rūpesčio, ypač dėl 
jaunosios kartos rašytojų ir 
skaitytojų. Ir vieni, ir kiti "ap
spręs sekančius ateinančius laik
raščio 25 metus. Tikėkime, kad 
čia gimusi jaunoji karta lietu
viškam spausdintam žodžiui ne
leis išblėsti.

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

lęšiai (contact lenses).

ČESNAKAS -
SVEIKA TAU

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

Dr. Adolfas Šapoka, žymusis Lietuvos istorikas ir pirmasis "Tėviškės
Žiburių” redaktorius, miręs 1961. III. 9

Posėdis, lėmęs laikraščio atsiradimą
PRANYS ALŠĖNAS

Žvelgiant į “T. Žiburių” gimi
mą prieš ketvirtį šimto, verta 
pašvelgti į steigiamojo posėdžio 
protokolą, surašytą sekretoriaus 
Stasio Dargio, pasirašytą pirmi
ninkavusio teisininko Viktoro 
Užupio. Jame rašoma:

1949 metų rugsėjo mėnesį 24 die
ną, 8 vai. v. įvyko pasitarimas lietu
viškosios parapijos patalpose (941 
Dundas St. W., Toronto, Ont., Cana
da) dėl naujo laikraščio leidimo ir 
spaudos bendrovės steigimo Toronte. 
Pasitarime dalyvavo šie asmens: 
Alekna, kun. P. Ažubalis, Alšėnas, 
Bajorinas, Čepas Silvestras, Cirūnas, 
Dargis, Dervinis, kun. dr. Gutauskas, 
Yokubynas, dr. Jasevičiūtė, Rinkū- 
nas, Sakalauskas, Saulis, Užupis, dr. 
Juozapavičius ir Kastytis.

Kad pasitarimas sėkmingai vyktų 
ir jame išnešti nutarimai būtų užra
šyti, p. Užupis, atidaręs šį pasitari
mą, siūlo išrinkti dienos pirmininką 
ir sekretorių. Visų susirinkusių noru 
pasitarimui vadovauti paliekamas p. 
Užupis, o sekretoriauti pakviestas St. 
Dargis.

Norint paruošti diskusijoms bazę, 
p. Alšėnas skaito referatą, iškeliantį 
mintį leisti naują laikraštį Toronte, 
o tam sumanymui įgyvendinti sukur
ti pirma spaudos bendrovę šėrų pa
grindais. (...) P. Alšėnas tęsia: 
Montrealis giriasi skaičiumi, kai tuo 
tarpu ten maža kultūrinių jėgų. To
rontas gi mažiau lietuvių turi, bet už 
tai daug sugebančių dirbti visuome
ninį bei aplamai kultūrinį darbą. To
rontas auga kaip ant mielių — tvirti
na kalbėtojas. Lietuvių kaskart dau
giau atvyksta į Torontą. Todėl pa
skaitininko manymu ir skaitytojų ir 
bendradarbių galima būsią nemažiau 
rasti čia pat vietoje. “N. L.” stokoja 
bendradarbių ir todėl laikraštis už
pildomas sena bei skaitytojams žino
ma iš kitos spaudos medžiaga.

Ko gi mes susirinkome, klausia 
prelegentas? O gi kurti spaudos 
bendrovę ir leisti laikraštį, kuris bū
tų priimtinas visiems Kanados lietu
viams — atsako pats klausimą iškė- 
lusysis. Redaktoriumi pramatytas p. 
prof. dr. A. Šapoka, kuris jau davė 
savo sutikimą. Dėl abejonės, kad ne
pajėgsime laikraščio prirašyti, pre
legentas yra optimistas. Reikia tik 
kurti bendrovę. Jai gi pagrindas ge
ras. P. Alšėno žiniomis vienas asmuo 
tuoj tam dalykui duodąs 1000 dole
rių. Bendrovę reikia organizuoti Še
rais, taip kaip ir “N. L.”. Iš Mont
realio galima gauti tos bendrovės 
statutas ir su juomi susipažinti. Re
dakcijai patalpos numatytos. Toliau 
paliečiamas pats laikraščio vardas ir 
lietuviško raidyno reikalingumas. 
Kalbėtojas siūlo atnaujinti Vokieti
joje ėjusius "Žiburius”, nes jie pa
žįstami daugeliui lietuvių ir todėl tas 
palengvinsiąs surasti prenumerato
rių. Leidimas galimas gauti iš buvu
sių redaktorių, kurie jau šiapus van
denyno randasi. Daug yra Amerikon 
atvykę ir “Žiburių” bendradarbių.

Baigdamas savo referatą prelegen
tas siūlo pateiktas mintis išdiskutuo
ti ir dideliu ryžtu žengti į naujo lie
tuviško laikraščšio leidimo darbą Ka
nadoje.

Po referato prasidėjo gyvos disku
sijoje. Pateikta bei pareikšta įvairiau
sių nuomonių, sumanymų ir abejo
nių. (...)

Dienos pir-kas sutraukia pareikštas 
mintis: taigi leidžiame laikraštį, kaip 
dauguma pareiškė. Reikia tad steigti 
bendrovę, kuri tą laikraštį leistų, or
ganizuoti lėšas, o tam darbui atlikti 
būtina išrinkti komisiją.

Steigti bendrovę šėrų pagrindais, 
kaip “N. L.” bendrovę. Vieno šėro 
suma pasiūloma 10 dol. Reikią ap
drausti tą bendrovę nuo nuvairavi- 
mo, tvirtina vienas. Tą visą reikalą 
padės išspręsti advokatas. Visus 
praktinius klausimus išspręs išrink
toji komisija. Tuoj pradedama siūly
ti ir vardas spaudos bendrovei bei 

laikraščiui. Tačiau nutraukiama pa
liekant tą reikalą išspręsti komisijai. 
Pirma geriau išnagrinėti patį bend
rovės steigimo klausimą, o tik vėliau 
vardą. Komisija turės visus klausi
mus, kaip tai kapitalo didis, šėrinin- 
kų skaičius, bendrovės apimtis bei 
teisės ir t. t. išspręsti.

Dienos pirmininkas vėl reziumuo
ja spaudos bendrovės steigimo klau
simu iškeltas mintis: reikia šį vakarą 
išrinkti komisiją, kuri ištirtų spaus
tuvės sąlygas, pasitartų su advokatu, 
išdirbtų kitas detales bei su tuomi 
susijusius reikalus išspręstų ir grei
tu laiku apie tai praneštų visiems pa
sitarimo dalyviams. Ta komisija turi 
pranešti šį nutarimą ir prof. dr. A. 
Šapokai, kad jis susigyventų su To
ronte apsigyvenimo bei redagavimo 
mintimi.

Išrenkama komisija iš 7 asmenų: 
Alekna, gavęs 16 balsų, Sakalauskas
— 16, Užupis — 15, dr. Juozapavi
čius — 15, Čepas Silvestras — 15, 
kun. Ažubalis — 13, dr. Jasevičiūtė
— 13. (... )

Po ilgų ir įtemptų diskusijų visi 
pasitarimo dalyviai skirstėsi į namus 
pilni pasiryžimo taip kilniam, bet 
taip pat ir sunkiam lietuviško žodžio 
palaikymo darbui.

Važiuojam pas dr. Šapoką
Apie pirmojo “TŽ” redakto

riaus jieskojimą įdomiai yra ra
šęs kun. dr. J. Gutauskas (“TŽ” 
1969. XI. 27), su kuriuo ir man 
teko keliauti Montrealin:

“Sustota prie vieno kito 
asmens, bet dauguma pasitari
mo dalyvių pasisakė už dr. Adol
fą Šapoką -— jis ir mokslo žmo
gus, buvęs universiteto profeso
rius, žinomas istorikas, jis ir pa
tyręs redaktorius, r e d a g a v ęs 
mokslinius ir nemokslinius lei
dinius, jis ir nuosaikus, protin
gas vyras, išaugęs iš ateitininkų 
eilių, nors baigęs mokslus hu
manitariniam fakultete ir ten vė
liau dėstęs Lietuvos istoriją”.

“Tuo metu dr. A. Šapoka gy
veno Montrealyje ir d i r b o ne
lengvą fizinį darbą. Iniciatorių 
paprašyti, Pr. Alšėnas ir rašan
tis šias eilutes apsiėmė nuvykti į 
Montreal}, išdėstyti torontiškių 
sumanymą ir kviesti jį būti nau
jo laikraščio redaktoriumi To
ronte.”

“Išdėstėm jam (dr. A. Šapo
kai — Pr. Alš.) kaip mokėdami 
reikalą, negailėdami šviesesnių 
spalvų. O jis, žinai, žmogus ne- 
karštakošis, apsisvarstąs, du kar
tu atmatuojąs ir tik trečią kartą 
pjaunąs, nors grynas augštaitis, 
nepuolė prie jam pasiūlyto sos
to. Gal jam atrodė, kad viso to 
sumanymo pamatai silpnoki. 
Tikrumoje taip ir buvo. Juk su
kurti beveik iš nieko laikraštį, 
įsigyti spausdinimo priemones, 
surasti užtenkamą skaičių skai
tytojų — ne juokų darbas. Bet 
visdėlto principe pasiūlymą pri
ėmė, pažadėjo kaip galima grei
čiau keltis į Torontą.”

“Ir į Torontą laiku atsikėlė, ir 
laikraštį sumaniai bei gražiai 
tvarkė, negailėdamas nei laiko, 
nei jėgų, tik vieną mažytę klai
dą padarė, jeigu iš viso tai klai
da galima vadinti, kad numirė 
peranksti...”

Laikraščio veidas
“Tėviškės Žiburiai” yra vie

nas iš didžiausių išeivijoj lei
džiamų savaitraščių, dabar įsikū
ręs lietuviškajam Anapilyje. Jis 
yra didelis savo formatu, gausus 
puslapių skaičiumi ir teikiamos 
medžiagos bei žinių kiekiais. Jis 
yra subūręs po savo sparnus šim
tus gerų bendradarbių, kurie, 
kilnaus tikslo vedini, nuolat “T. 
Žiburius” informuoja apie mūsų 
tautiečių gyvenimą ne tik Kana
doje, bet ir plačiame pasaulyje.

Dvidešimt pen kerių metų žiburiai
Dvidešimt penkeri metai išeivi- 

vijos kultūriniame gyvenime yra 
didelis laiko tarpas, kuriame pa
siekti kultūriniai laimėjimai yra 
verti nagrinėti bei įvertinti at
skiromis monografijomis. “Tė
viškės Žiburių” vadovai užėmė 
kuklesnę liniją ir pasitenkino 
tik jubilėjiniu laikraščio nume
riu, monografijos išleidimą pa
likdami auksinei sukakčiai. Vis
dėlto ateinančių 25-rių metų lai
kotarpyje daugumas laikraščio 
steigėjų išmirs, palikdami būsi
mam monografijos rašytojui tik 
laikraščio komplektus. Dar tebe
gyvenančių steigėjų pareiga tad 
būtų palikti tų komplektų pusla
piuose pėdsakus, paskelbiant tu
rimus dokumentus ir asmeninius 
prisiminimus, liečiančius “TŽ” 
istoriją. Tos rūšies kuklų įnašą 
ir aš imuosi padaryti, papildyda
mas savo straipsnį apie “Žibu
rių” Spaudos Bendrovės įsteigi
mą, isspausdintą šio laikraščio 
1969 m. 48 nr.

Ar reikėjo?
Tai klausimas, kuris buvo 

labai diskutuojamas anomis 
1949 m. pabaigos dienomis, kar
tais prisimenamas ir dabar. Ar 
reikėjo Kanados lietuviams ant
rojo patriotinio laikraščio, šalia 
tuo metu jau ėjusios “Nepriklau
somos Lietuvos”? Daug tada 
buvo nuomonių ir daug atsaky- 
Tnų, bet paminėsime tik kelis.

Pagrindinį atsakymą yra iš
reiškęs pirmasis “TŽ” redakto
rius dr. A. Šapoka pirmame “T. 
ž.” numeryje, pasirodžiusiame 
1949 m. gruodžio 24 d. Ilges
niame straipsnyje jis apibūdina 
pilnutinį lietuviškumą (lietuviš
kąjį tautiškumą) ir prieina išva
dos^ kad amžių eigoje ir iki šiol 
pilnutinio lietuviškojo tautišku
mo sąvokon kaip esminė jos da
lis įėjo ir religingumas. “Niekad 
lietuvis nėra tiek lietuviškas, 
kaip gaubiamas religinės nuotai
kos ... Gindamas tikėjimą, lie
tuvis gynė savo tautą, o ginda
mas tautą gynė tikėjimą”. “Vei
kiamas iš rytų ateinančios nihi
listinės dvasios, neretai lietuvis 
šiandien nebelinkęs pripažinti 
tą esminį religingumo ir lietu
viškumo ryšį. “TŽ” nori stovėti 
to pilnutinio lietuviškumo sar
gyboje”.

B. Sakalas-Sakalauskas, buvęs 
pirmasis leidėjų (Kanados Lie
tuvių Katalikų Kultūros Draugi
jos) pirmininkas, sutikdamas su 
dr. A. Šapokos mintimis, pride
da ir visuomeninį motyvą: “N. 
Lietuvos” redaktorių pasikeiti
mai ir Montrealio seimo organi
zaciniai nesutarimai šį laikraštį 
nuo Toronto lietuviškosios veik
los nuotaiku nutolino” (“TŽ” 
1969 m. 48 nr.).

Sutikdamas su abiem minėtai
siais, iš savo pusės norėčiau pri
dėti reikalo s p o n t a n i škumą. 
Antrojo pas. karo metu Toronto 
lietuvių kolonija buvo maža, jei 
neklystu, neviršijo 500 galvų. Ir 
štai staiga, poros metų laikotar
pyje, tautiečių skaičius čia pašo
ko iki netoli 10.0000. Jis padidė
jo pačia judriausia pokario emi
grantų dalimi — jaunimu, stu
dentais ir paskutiniųjų klasių 
gimnazistais, kurie, pagal sutar
tis atlikdami miškų bei kasyklų 
darbus, užsidirbo ir pinigų. 
(JAV-ėms įstrigus imigracijos 
įstatymo biurokratijoje, Kanada 
nedelsdama nusigriebė naujųjų 
imigrantų grietinėlę). Visa tai 
padarė Torontą anuo metu pa
čia judriausia lietuvių kolonija 
visoje Šiaurės Amerikoje. Ne
nuostabu tad, kad daug gerų da
lykų ano meto Toronte sponta
niškai atsirado. Tai liečia ir “T. 
Ž.”. Kas gi čia būtų turėjęs 
kantrybės laukti iš kitų kolonijų 
pavėluotai ateinančios spaudos, 
kuri skelbė, kad ten ir ten, tada 
ir tada buvo ar bus šokiai?

Pasitarimai
Idėja turėti torontiškiams sa

vo laikraštį brendo apie metus 
laiko asmeniniuose pokalbiuose. 
Man daugiausia teko ją disku
tuoti su Pr. Alšėnu ir senosios 
imigracijos tauriu patriotu a. a. 
Alf. Augučiu, kurio namuose ta
da gyvenome. Platesnis pasitari
mas įvyko Toronto Šv. Jono Kr. 
parapijos klebonijoje pirmojo 
Kanados liet, kunigų suvažiavi-

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

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

Jis spausdina straipsnius vi
siems lietuviams rūpimais klau
simais, duoda literatūrinio ir 
kultūrinio gyvenimo vaizdą bei 
stengiasi, kad laikraščio skaity
tojai kiekviename numeryje ras
tų ką nors naujo, įdomaus. Laik
raštis nuolatos leidžiamas 8, daž
nai 10 ir daugiau puslapių dy
džio. Linkėtina “TŽ” ir toliau 
taip gražiai šviesti bei rodyti ke
lią pasiilgtos Tėvynės link, kaip 
ligi šiol.

A. RINKŪNAS
mo proga 1949 m. rugsėjo mė- 
nenesį. Įdomią to suvažiavimo 
nuotrauką matome “Lithuanians 
in Canada” 50 psl.: penkiolika 
kunigų iš Kanados ir svečias iš 
JAV-bių, ano meto JAV Liet. 
Kunigų Vienybės pirm. kun. K. 
Vasys.

Tame pasitarime buvo priim
ta naujojo laikraščio linija maž
daug tokia, kokia buvo vėliau iš
dėstyta dr. A. Šapokos jau minė
tame straipsnyje, nors pats dr. 
A. Šapoka, anuo metu gyvenęs 
Montrealyje, posėdyje nedalyva
vo. Taip pat nedalyvavo ir da
bartinis “TŽ” redaktorius kun. 
dr. Pr. Gaida, tada gyvenęs Bel
gijoje. Priimdami laikraščio tau
tinius ir religinius pagrindus, 
steigėjai nutarė, kad laikraščio 
religinis aspektas nebūtų siau
rai parapijinis, kad jis nebijotų 
ir kitokių minčių. Tam principui 
pabrėžti sutarta laikraščio titu
le įrašyti “Kanados lietuvių sa
vaitraštis”, o ne Kanados lietu
vių katalikų savaitraštis. Susto
ta tame pasitarime ir prie laik
raščio pavadinimo. Ant greitųjų 
jo nesuradus, kun. Vasys padė
jo ant stalo $10 kaip premiją 
laikraščio vardo konkursui, kurį 
vėliau laimėjo dr. A. Šapoka.

Ar pajėgsime?
Minėtame pasitarime dalyva

vęs kun. K. Vasys, remdamasis 
savo JAV-bių patirtimi, pradėjo 
konkrečiu klausimu: “Ar turi
te redaktorių?” Mat, per ilgus 
metus, steigiant betkurį laikraš
tį JAV-bėse, pagrindinė proble
ma buvo ne tiek pinigai, kiek 
redaktorius. Ir mes, posėdžio da-

A. RINKŪNAS, vadovavęs “T. Žibu
rių” spaustuvės organizavimui ir ilgą 
laiką pirmininkavęs spaudos bendro
vei “Žiburiai”

lyviai, pažvelgėme vienas į kitą. 
Tiesa, visi buvome plunksną val
dantieji, kaikuriems net ir re
dagavimo darbas buvo nesveti
mas, visdėlto greit sutarėme, 
kad pradedamam laikraščiui rei
kėtų redaktoriaus, žinomo dar iš 
nepr. Lietuvos ir pažįstamo bent 
didelei daliai lietuvių. Tokio 
žmogaus ano meto Toronte ne
buvo, tad visų mintys nukrypo į 
Montreal}, kur ką tik kūrėsi pu
siau fizinį darbą dirbdamas 
prof. dr. A. Šapoka, žinomas pla
čiu mastu lietuviams jau vien 
dėlto, kad daug kas gimnazijose 
Lietuvos istorijos mokėsi is jo 
rašyto vadovėlio. Buvo sudaryta 
delegacija iš kun. dr. J. Gutaus
ko ir Pr. Alšėno. Jiems pavesta 
nuvykti į Montreal} ir perduoti 
dr. A. Šapokai kvietimą keltis į 
Torontą pilnam “TŽ” redagavi
mo darbui. Kaip jiems toji misi
ja sekėsi, apie tai plačiau rašo 

SOLISTĖ DANUTĖ STANKAITYTĖ, kuri koncertuos “T. Žiburių” 25-rių 
metų sukakties bankete Toronte Anapilio salėje spalio 27, sekmadienį

pats kun. dr. J. Gutauskas “TŽ” 
1969 m. 48 nr. Po ilgesnių svy
ravimų dr. A. Šapoka ryžosi pa
siūlymą priimti.

Kitas klausimas, iškilęs posė
dyje, buvo finansiniai reikalai. 
Jį iš vietos pajudino pagrindinių 
parapijų klebonai — kun. P. 
Ažubalis, kun. dr. J. Tadaraus- 
kas ir kun. J. Bobinas. Jie paau
kojo po keletą šimtų dolerių. 
Kiti kunigai, patys būdami ne
turtingi vikarai ar kapelionai, 
aukojo smulkesnėmis sumomis, 
visas pradines aukas pakeldami 
iki $2000. Toli suma, nors ir ano 
meto finansinėmis sąlygomis, 
buvo apgailėtinai maža laikraš
čiui pradėti. Ir jeigu jis buvo 
pradėtas, tai tik pasitikint gerai 
ištesėtu ir iki šiol vykdomu ano 
meto jaunųjų pažadu didelę 
laikraščio naštos dalį nešti ne
mokamai. Būtų gera, kad kas ga
lėtų duoti pilną ano meto jaunų
jų entuziastų sąrašą. Mano gal
voje liko šie: J. Andrulis, P. 
Bražukas, A. Bumbulis, St. Dar
gis, J. Kaknevičius, V. Kolyčius, 
V. Krikščiūnas, J. Prakapas, 
Dielininkaitytė, Vanagaitės, Ja- 
kimavičiūtės. Tų visų savanorių 
dėka bene porą metų vienintelis 
kukliai apmokamas laikraščio 
tarnautojas buvo redaktorius Ša
poka, dirbęs nesuskaitomas dar
bo valandas, neretai iki rytme
čio aušros, drėgname ir tamso
kame klebonijos rūsyje arba sa
vo kukliame bute. Kurį laiką 
laikraštis neturėjo net pasto
vaus apmokamo administrato
riaus. Taip buvo tik dėlto, kad 
apmokėjus vieno numerio išlai
das reikėjo sukti galvas, iš kur 
gauti pinigų sekančiam nume
riui apmokėti. Bet laikraštis vis
dėlto išsilaikė.

Ar likome ištikimi steigėjų 
minčiai?

Su džiaugsmu ir objektyviai 
reikia pasakyti, kad taip. Per iš
tisus 25 metus laikraštis buvo ir 
tebėra tautinės minties krikščio
niškos moralės žiburys, visą lai
ką tiek pirmojo, tiek dabartinio 
redaktoriaus rankose likęs atvi
ru betkuriai kitai minčiai, išsky
rus demagogiją, provokaciją ir 
drabstymąsi purvais. Tamsioje 
tėvynės okupacijos naktyje jis 
nešė ir tebeneša švyturį laisvės 
kovoje, nevengdamas tiesos, 
nors ji būtų nemaloni ir pavojin
ga tiek okupanto, tiek jo užsislė
pusių agentų atžvilgiu. Stengda
masis objektyviai vertinti išeivi
jos kultūrines bei visuomenines 
pastangas, laikraštis į savo 
bendradarbių tarpą subūrė dau
gelį atskirų sričių specialistų- 
autoritetų, pavesdamas jiem, b 
ne mėgėjams, profesionaliai 
narplioti kartais gana karštas 
problemas. Besiskaldančius tau
tiečius “TŽ” visą laiką šaukė ir 
tebešaukia į vienybę, tos vieny
bės pagrindu laikydami Lietu
vių Bendruomenę, kuri užjūriuo
se, pirmiausia Kanadoje, įgavo 
organizacines formas. Norėčiau 
tvirtinti ir savo nuomonę ginti, 
kad per praėjusius 25 metus jo- 
kis kitas laisvojo pasaulio lietu
vių laikraštis, įskaitant ir Bend
ruomenės oficiozą “Pasaulio 
Lietuvį”, nerašė daugiau už “T. 
Ž.” bendruomeniniais klausi
mais. Pagaliau ir lietuviškoje in
formacijoje, savoje savaitraščių 
klasėje, “TŽ” neabejotinai pir
mauja, o laikraščio informaciniai 
skyriai apie lietuvių gyvenimą 
laisvajame pasaulyje ir okupuo
toje tėvynėje pirmauja visoje 
mūsų spaudoje.

Rašinio rėmai liepia šioje vie
toje statyti tašką, paliekant toli
mesnius prisiminimus bei svars
tymus kitai progai.



© WERGTOJE TEVYltEJE
PARTINIAI LAURAI
Augščiausiojo Maskvos sovieto 

prezidiumas nepašykštėjo partinių 
laurų poetui Eduardui Mieželaičiui, 
spalio 5 d. sulaukusiam 55 metų am
žiaus. Prezidiumo įsaku jis buvo pa
skelbtas “socialistinio darbo didvy
riu”, apdovanotas Lenino ordinu, 
auksiniu “Pjautuvo ir kūjo” meda
liu. Oficialiai šie partiniai laurai, yra 
susieti ne su jo gimtadieniu, bet su 
maskvinės Rašytojų Sąjungos ketu
riasdešimtmečiu. Prezidiumo įsake 
taipgi pabrėžiami E. Mieželaičio “di
deli nuopelnai, vystant tarybinę lite
ratūrą, aktyvi visuomeninė veikla”. 
Tokio pagerbimo susilaukė ir grupė 
kitų sovietinių rašytojų, bet E. Mie
želaitis yra vienintelis okupuotos Lie
tuvos atstovas. Apdovanojimo proga 
ilgą pasikalbėjimą su E. Mieželaičiu 
rugsėjo 29 d. paskelbė “Tiesos” ko
respondentas D. Šniukas. Jame yra 
vienas įdomus klausimas: “Buržuazi
nės estetikos apologetai dažnai puo
la mūsų literatūrą būtent už “ieško
jimų” stoką. Kaip Jūs žiūrite į pačių 
šių estetų “ieškojimus”?” Sovieti
niais laurais pasipuošusio E. Mieže
laičio atsakymas: “Man niekad nebu
vo gaila piktų ir nedorų žmonių. Jų 
tarpe tų, kurie savo teorijas sodina 
ant antikomunistinio kuino, kurie, 
beje, pagimdyti ar net užaugę mūsų 
Nemuno krašte, nenori matyti Tary
bų Lietuvos laimėjimų. Bet man gai
la klystančių. O jų tarpe būna daug 
talentingų žmonių. Deja, rėksniai, 
reklaminių triukų meistrai, tuščiažie
džiai Vakarų pasauly dažniausiai su
geba prasibrauti į apšviestą apžval
gos lauką, tikroms, taurioms ir turi
ningoms asmenybėms palikdami še
šėlį. Aš kartais pamąstau apie kai 
kuriuos emigracijoje gyvenančius 
lietuvių literatus, dailininkus. Savo 
gimtojoje žemėje jie būtų galėję su
bujoti ir sava kūryba pakelta galva 
įžengti į tuos kraštus, kuriuose dabar 
turi tenkintis kuklios “emigrantinės 
literatūros” skraiste...” Į ta kuklia 
skraiste papuoštus mūsiškių išeivi
jos literatų kraštus pats E. Mieželai
tis niekada neįžengs net ir labai nu
lenkta galva. Kremliaus suteikti lau
rai juose neturi jokios reikšmės.

ANTRASIS PASITRAUKIMAS
Sovietų Sąjungos krepšinio rinkti

nės ilgametis narys ir paskutinis jos 
kapitonas Modestas Paulauskas ant
rą kartą oficialiai pasitraukia iš šios 
sporto srities. Pirmasis pasitrauki
mas įvyko 1973 m. vėlyvą rudenį, 
kai minėtoji rinktinė Europos čem
pionate Ispanijoj telaimėjo bronzos 
medalį. Amerikiečių žurnalai tada 
rašė, kad rinktinės nariams buvo 
pažerta priekaištų dėl iš užsienio at
sivežtų gėrybių, matyt, užkliuvusių 
pas muitininkus. Kol rinktinė lai
mėdavo aukso medalius, tokių prie
kaištų jie nesusilaukdavo. Aiškus 
kartėlis buvo jaučiamas M. Paulaus
ko pareiškime, kurį “Komjaunimo 
Tiesos” 1973 m. 214 nr. paskelbė V. 
Ivaška: “... Sis Europos čempionatas 
man buvo atsisveikinimo čempiona
tas. Atsisveikinti ketinau po olim
piados (1972 m. Miunchene — V. 
Kst.), bet federacija paprašė mano 
pagalbos. Atrodo, daug blogo nepa
dariau ...” Susidaro įspūdis, kad vis- 
dėlto šiek tiek blogo buvo padaryta, 
nes Maskva, sportinius laimėjimus 
siejanti su politika, turėjo tenkintis 
bronzos medaliu. M. Paulausko pres

LONDON,
SUKURTA LIETUVIŠKA ŠEIMA. 

Lietuviškos šeimos sukūrimas — jau 
šių dienų retenybė. Todėl beveik 
kiekvienas susipratęs lietuvis nu
džiunga tokį laimingą atvejį išgir
dęs. Tokio pobūdžio džiaugsmo šven
tė įvyko ir š.m. rugsėjo 28 d. Edmun
das L. Kudirka vedė hamiltonietę Ra
mutę T. Rybytę. Jungtuvių apeigos 
įvyko Aušros Vartų šventovėje Ha
miltone. Jas atliko mons. dr. J. Ta- 
darauskas, asistuojamas kun. L. Ja
nuškos. Turtinga vestuvinė puota 
įvyko Hamiltono Jaunimo Centre, 
dalyvaujant per 300 svečių. Kaikurie 
jų atvyko net iš tolimųjų Kanados 
provincijų ar JAV. Tarp sveikinusių 
buvo mons. dr. J. Tadarauskas ir 
sol. V. Verikaitis, apgailestavęs pa
vyzdingos “Aido” choro narės Ramu
tės netekimą. Sveikinimo žodį tarė ir 
jaunojo dėdė dr. Kudirka iš JAV, 
pirmasis pajaunys jaunojo brolis, 
pirmoji pamergė Vyšniauskaitė iš 
Delhi ir kt. Linksmajai daliai artė
jant n'i» salo, jaunieji įspūdingai 

Ai g ut.nos sosi neje Buenos Aires buvo labai gražiai priimtos Windsoro 
“Aušros” kvarteto narės vietinių tautiečių. Dešinėje matyti kvarteto vadovė 
V. Tautkevičienė, p. Mičiūdas ir linksmai nusiteikusios aušrietės

tižą vėl atstatė šią vasarą Portorike 
surengtos VII pasaulinės krepšinio 
pirmenybės, kurioms nebuvo suskub
ta paruošti naujos rinktinės. Šį kar
tą M. Paulausko vadovaujama rink
tinė Maskvon grįžo su aukso meda
liu, išlyginusi Ispanijoj padarytas 
klaidas. Gerokai optimistiškesnį M. 
Paulausko pareiškimą TASSo kores
pondentams A. Gorbunovui ir V. Ku- 
kuškinui ta pati “Komjaunimo Tie
sa” paskelbė rugpjūčio 20 d. laido
je: “Galvoju iš pagrindų keisti gy
venimą. Noriu pakeisti viską — rit
mą, darbą, režimą, kad galėtų atsi
skleisti visi “potencialai”. Klausimas, 
ar paliksiu sportą, galutinai dar ne
išspręstas. Tačiau žmona jau pasiruo
šusi įteikti rožių puokštes atsisvei
kinant mano treneriams — Bimbai 
“Žalgiryje” ir Baškinui šalies rink
tinėje. Ketinu dirbti Kauno A. Snieč
kaus politechnikos instituto fizinio 
lavinimo katedroje. Šioje katedroje 
atliekami moksliniai darbai, nagrinė
jamos specialios sporto temos. O ma
no specialybė — esu baigęs Kūno 
kultūros institutą — kaip tik ir nu
mato tiriamąjį darbą. Ar treniruosiu 
krepšininkus? Manau, iš karto šito 
darbo imtis negalima. Treneris — 
ypatingas darbas, visiškai kita spe
cialybė, visai kitokia pažiūra į žmo
nes. Jei turiu tokių gabumų, gal būt, 
ir dirbsiu su komanda ...” Toliau M. 
Paulauskas pasisako už nuolatinius 
bilietus į stadionus sporto vetera
nams ir sporto klubus, jungiančius 
ne tik aktyvius sportininkus, bet ir 
tuos, kurie varžybose jau nedaly- 
vauja.

AKADEMIKUI PAGERBTI
Lietuvos Mokslų Akademijos na

rio, Žemės ūkio akademijos prof. 
Jono Krikščiūno atminimą nutarta 
įamžinti velionies biustu Noreikiš
kėse, kur dabar yra įsikūrusi Lietu
vos žemės ūkio akademija. Bitinin
kystės kabinetui ir vienai gatvei Dot
nuvoj bus suteiktas jo vardas, pa
ruošta knyga apie jo veiklą.

PAMINKLAS UTENOJE
Utenos miesto J. Basanavičiaus ir 

M. Melnikaitės gatvių sankryžoje pa
minklo susilaukė Sovietų Sąjungai 
ištikimai tarnavęs karo vadas Jero
nimas Uborevičius, gimęs 1896 m. 
Antandrijos kaime. Skulptoriaus P. 
Vaivados ir architektės D. Juchnevi
čiūtės sukurtą paminklą atidengė 
vilniškės augščiausiosios tarybos pre
zidiumo pirm. M. Šumauskas po 
trumpos Utenos rajono partinio ko
miteto I sekr. V. Tvarijono kalbos. 
Pats M. Šumauskas, nušviesdamas J. 
Uborevičiaus nuopelnus Sovietų Są
jungai, nutylėjo esminį faktą, kad už 
šią tarnybą lietuvis karininkas 1937 
m. susilaukė Stalino įsakytos kulkos 
į pakaušį. Iš Antandrijos, kuri dabar 
priklauso “Stumbro” kolchozui, buvo 
atvežtas ir paminklo papėdėje paso
dintas ąžuoliukas. Ji iškilmės daly
viams parūpino kolchozo partinės or
ganizacijos sekr. L. Stundžienė. Apie 
J. Uborevičiaus karinį talentą kalbė
jo ir buvusieji bendradarbiai — pik. 
V. Suchorukovas ir gen. Itn. I. Gubi
nas, atsargos karininkai, išlikę gyvi 
Stalino laikais. Utenos kultūros na
muose buvo surengtas J. Uborevi
čiaus atminimui skirtas vakaras su 
koncertine dalimi. Padėkos žodį tarė 
jo anūkas vyr. Itn. Stanislovas Ubo
revičius, lankantis Frunzės karo aka
demiją Maskvoje. V. Kst.

ONTARIO
atsisveikino ir išvyko povestuvinei 
kelionei. Jaunoji šeima numato ap
sigyventi Londone. Abu jaunojo tė
vai — lietuviai (motina mirusi),-jau
nosios motina lietuvė, o tėvas lietu
viškai kalbantis ukrainietis. Jaunie
ji taip pat gerai kalba lietuviškai ir 
abu prisidėjo prie lietuviškos dainos 
bei šokio puoselėjimo: jaunoji—stro
pi Hamiltono “Aido” narė, o jaunasis 
— buvę Londono “Baltijos” ansamb
lio narys. Jaunasis yra meniškų bal
dų specialistas, numatąs ir kitus to 
amato išmokyti — tapti tos srities 
lektoriumi. Jaunojo tėvelis yra vie
nas iš svarbiausių Londono lietuvių 
parapijos šulų, pašventęs nepapras
tai daug laiko tos parapijos išlai
kymui ir jos pastato priežiūrai. Jis 
buvo net keliuose parapijos komite
tuose, tose pareigose jis tebėra dar 
ir šiandien. Linkėtina, kad naujoji 
šeima ir toliau išliktų lietuviška ir 
kad jų laimužės saulutė niekada ne
nusileistų! Tad geriausios sėkmės 
vedybiniame gyvenime! D. E.

“Whitlam hangs in Brezhnev’s pouch” — skelbia baltiečiai Toronte, reikšdami protestą prieš Australijos vyriausybę, 
pripažinusią Pabaltijo valstybes sovietams Nuotr. S. Dabkaus

RUDENS ŠOKIAI
ir KLB vietinės apylinkės 
įsteigimo 25 metų sukakties 
paminėjimas LONDONE
• Bufetas, baras, gera muzika
• Pradžia — 7.30 valandą vakaro 
Visus dalyvauti maloniai kviečia rengėjai —

KLB Londono apylinkės valdyba
imilllllllllllllllllllllllMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIUMIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllUlflIIIIIIIIIIIIIIW

St. Catharines, Ont.
KLB ST. CATHARINES APYLIN

KĖS visuotinis metinis susirinkimas 
šaukiamas lapkričio 10, sekmadienį, 
tuojau po pamaldų, vienuolyno patal
pose, 75 Rolls Ave., St. Catharines. 
Po pranešimų bus renkama nauja 
apylinkės valdyba ir revizijos komi
sija. Maloniai visus prašome susirin
kime dalyvauti. Apylinkės valdyba

“THE ST. CATHARINES STAN 
DARD” yra vienas politiškai įtakin
giausių dienraščių Kanadoje. Nese
niai jis išspausdino vadamąjį apie 
Baltijos valstybes, pažymėdamas, 
kad žmogaus teisės yra “burning is
sue” ne tik likusiose keliose koloni
jose, bet ir Sovietų Sąjungos neseniai 
įsteigtose. Toliau primena, kad Lie
tuva, Latvija ir Estija tapo pirmomis 
sovietų agresijos aukomis. “They 
were swallowed up by the Soviets. 
Some of their citizens managed to 
escape, others were summarily exe
cuted, and tens of thousands were 
marched off to Siberia”. Dienraštis 
priminė, kad Australija, pasekta N. 
Zelandijos, yra pirmoji iš laisvojo 
pasaulio valstybių, atidavusių Balti
jos tautas Sovietų Sąjungai. Esą tai 
yra padaryta prekybos sumetimais. 
Gale nurodė, kad žmogaus teisės bei 
laisvo apsiprendimo principas turi 
būti vienodai taikomi visose pasau
lio ir Europos dalyse.

St. Catharines lietuviai galėtų laik
raščiui p a d ė k o ti bent šitaip: 
“Thanks, Mr. Editor, for your edito
rial about Baltic States". Adresas 
“The St. Catharines Standard” — 
City. Kor.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ rengiama lapkričio 16 d., 6 
v.v., slovakų salėje. Welland-Page 
gatvių sankryžoje. Bus turtinga pro
grama, šokiai ir užkanda su gėrimais. 
Laukiami svečiai iš Wellando, Ha
miltono, Toronto, Delhi ir kitur.

VANCOUVER, B.C.
LIETUVOS ŽYDAS — SKULPTO

RIUS. “The St. Catharines Standard” 
dienraštis rugsėjo 25 d. išspausdino 
plačią CP spaudos agentūros infor
maciją apie Vankuveryje gyvenantį 
Sidney Sarkin, kilusį iš Ukmergės. 
Redakcija pridėjo antraštę “Skulpto
rius atkuria žmones, kuriuos pažino
jo Lietuvos mieste”. Informacijoje 
rašoma, kad S. Šarkinas yra mėgėjas 
skulptorius, išdrožinėjęs 165 kūri
nius. Iš profesijos esąs siuvėjas-su- 
kirpėjas. Jis pats ir žmona esą gimę 
Ukmergėje. I D. karo pradžioje rusai 
išviję žydus. Tada Šarkinas persikė
lęs į Vilnių (klaidingai rašoma, kad 
tai Latvijos miestas). Ukmergėn žy
dai grįžę vokiečių okupacijos metu 
ir radę liūdną vaizdą. Sinagogos bu
vusios vokiečių paverstos arklidėmis. 
Atgavus Lietuvai nepriklausomybę, 
žydų ir lietuvių santykiai buvę 
įtempti, nors pogromų nebuvę. Ka- 
nadon Šarkinai atvyko 1920 m. Pra
džioje gyveno St. John, N.B., paskui 
Montrealyje. Žmona dėstė prancūzų 
kalbą Viktorijos kolegijoje, o Šar
kinas dirbo savo profesijoje. 1940 
m. pastarasis neteko vienos kojos. 
Po operacijos, ilsėdamasis Kvebeko 
kalnuose, pradėjo drožinėti skulptū
ras. Vėliau persikėlė Vankuverin. 
Pasitraukęs į pensiją, parašė knygą 
žydų kalba. Tai esąs paminklas mies
tui, jo gyventojams, jų kultūrai, ku
ri nebeegzistuojanti. “Aš parašiau 
ją, norėdamas papasakoti apie savo 
kančias ir malonias dienas” — pa
reiškė Šarkinas, turįs 72 m. Kor.

SHAMILTON
MALONŪS TAUTIEČIAI,
KLB Šalpos Fondo komitetas spa

lio mėnesį paskelbė šalpos mėnesiu. 
Jis yra pasiryžęs su kitų pagalba ap
lankyti visus tautiečius, gyvenančius 
Hamiltone ir apylinkėse. Todėl, ma
lonūs tautiečiai, būkite duosnūs, ne
atsisakykite paaukoti vieną kitą do
lerį šalpos reikalams. Juk esame ga
na pajėgūs, tad galime skirti tam tik
rą auką Lenkijos lietuviams siunti
nių'persiuntimui, Vasario 16 gimna
zijai ir vietoje į vargą patekusiam 
broliui ar sesei.

Komitetas gauna daugybę padėkos 
ir prašymo laiškų iš Lenkijoj gyve
nančių lietuvių. Vargas ir sunkus gy
venimas verčia juos prašyti dėvėtų 
drabužių. Mes, čia gyvendami, esa
me gerai įsikūrę ir geros gyvenimo 
sąlygos įgalina padėti savo tautie- 
čiams* Tik parodykime artimo meilę, 
gerą širdį. Gal mes gyvendami pa
mirštame tuos, kuriems yra reika
linga parama. Kai į Jūsų duris ir 
širdį pasibels Šalpos Fondo aukų rin
kėjai, neatsisakykite paaukoti šiam 
kilniam šalpos darbui.

KLB Šalpos Fondo Hamiltono sky
rius ruošia vajaus užbaigimo proga 
lapkričio 9 d. rudens balių Jaunimo 
Centre. Šio baliaus meninę progra
mą atliks sol. J. Sriubiškienė iš To
ronto ir mūsų garsusis “Aukuras” 
pasirodys su humoru. Sol. J. Sriubiš- 
kienę mes jau Hamiltone girdėjome 
porą kartų. Ji savo gražiu dainavimu 
hamiltoniečiams paliko geros daini
ninkės prisiminimą. Baliaus metu 
taip pat įvyks lietuvių abiturientų 
pristatymas lietuviškai visuomenei, 
įteikiant prisiminimui po knygą. Vi
si abiturientai yra prašomi regist
ruotis pas vicepirm. K. Norkų tele
fonu 383-6597.

Visi ruoškimės šiame KLB Šalpos 
Fondo parengime dalyvauti. Neruoš- 
kime tą šeštadienį jokių uždarų ba
liukų, bet savo gausiu atsilankymu 
paremkime šalpos darbą, pasigrožė
kime menininkų laimėjimais, pasi
džiaukime savo jaunimu ir praleis- 
kime vakarą jaukioje lietuviškoje 
nuotaikoje. Tegu šis vakaras būna 
jaunimo ir senimo vakaru.

KLB šalpos Fondo Hamiltono skyr.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs 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 
10 iki 7 vol., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai ---------
kiekvieno skoniui

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

MERGAIČIŲ CHORAS “AIDAS” 
išsirinko sekančiam sezonui naują 
valdybą: pirm. L. Zubaitė, R. Ged
minaitė, G. Vitkevičiūtė, R. šiūlytė 
ir J. Sakaitė. “Aidas” sėkmingai kon
certavo spalio 12 d. Baltimorėje, o 
sekmadienį, spalio 13 d., prel. Men- 
delio vadovaujamos lietuvių parapi
jos šventovėje giedojo pamaldų me
tu. Aidietės ir sol. V. Verikaitis pub
likos buvo labai gražiai priimti. Lie
tuviškos dainos mylėtojai, kurių bu
vo per 300, savo gausiu plojimu 
prašė vis kartoti. Baltimorės Lietu
vių Tautinės Sąjungos skyriui tenka 
didelė padėka. Jis pakvietė “Aidą” 
jau antrą kartą koncertui. Šiuo me
tu “Aidas” ruošiasi didžiam kon
certui lapkričio 30 d. Čikagoje. Kvie
čia BALFas, švenčiąs 30 metų veik
los sukaktį. Visos choristės yra pra
šomos lankyti repeticijas, kad galė
tų tinkamai pasiruošti šiam koncer
tui. J. P.

IŠLEISTUVĖS. Rugpjūčio 17 d. 
susirinkome per 30 jaunimo pas K. 
Gudinskus ir suruošėm staigmeną jų 
sūnui ir mūsų draugui Antanui. Sma
giai pasilinksminome, vis paerzinda
mi jį dėl pasirinkto gyvenimo sti
liaus. Sekantį rytą jis išvažiavo į 
Kingstono RMC pradėti inžinerijos 
studijų griežtoje karininkų mokyklos 
atmosferoje. — Antanas dvejus me
tus buvo moksleivių ateitininkų pir
mininkas, o prieš tai redagavo moks
leivių leidinį “Moksleivio Balsas”. 
Taip pat eilę metų šoko tautinius šo
kius, pernai dalyvavo “Gyvataro” 
gastrolėse Kolumbijoje. Jis taipgi 
žaidė Kovo krepšinio komandoje ir 
praleido porą vasarų lietuvių jauni
mo stovyklose kaip vadovas. Sėkmin
gai baigė 10 skyrių Vyskupo Va
lančiaus šeštadieninės mokyklos ir 
dvejų metų lituanistinius kursus To
ronte. Linkime jam geriausios sėk
mės. Draugai

Ottawa, Ontario
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU Otavos 

Dr. V. Kudirkos šeštadieninės mo
kyklos mokiniams ir jų tėvams už 
gražią dovaną mano 50 metų moky
tojavimo sukakties proga.

P. Ancevičienė

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A,)..!. 6% 
santaupas_ ______ 9*/i%
term, depozitus 1 m. 10% 
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 11%%

i . Ltd 
enntncjer

GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641
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© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

JAV LB KRAŠTO VALDYBA įga
liojo savo ryšininką su Valstybės 
Departamentu Algimantą Gurecką 
įteikti memorandumą Vašingtone 
viešėjusiam Australijos premjerui 
G. Whitlamui. Kai A. Gureckas nu
vyko Australijos ambasadon, prem
jeras G. Whitlamas atsisakė su juo 
susitikti. A. Gurecką priėmė ambasa
dos patarėjas M. J. McKeowm. Buvo 
jaučiamas aiškus diplomatinis šal
tumas. Šiltesnio sutikimo A. Gurec
kas susilaukė N. Zelandijos ambasa
doje, nunešęs panašų memorandumą 
naujajam ‘šios valstybės premjerui. 
Čia jį priėmė ininisterio titulą turin
tis R. B. Atkins. Abiejų ambasadų 
pareigūnai nebandė ginti savo vy
riausybių elegesio, memorandumo 
bei pasikalbėjimų mintis pažadėjo 
perduoti premjerams.

AMERIKOS BALTIEČIŲ KOMI
TETO delegaciją Vašingtone priėmė 
prez. G. Fordo asistentas dr. T. 
Marrs. Lietuviams šioje delegacijoje 
atstovavo komiteto pirm. dr. Jonas 
Genys. Su juo buvo ir Edvardas 
Šumanas. Pusantros valandos truku
siame pokalbyje ypač plačiai buvo 
paliestas žmogaus teisių pažeidimas 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 
Amerikos vyriausybė buvo paprašyta 
siekti lengvesnių sąlygų norintiems 
emigruoti iš Pabaltijo, remti “Radio 
Liberty” laidas lietuvių, latvių ir 
estų kalbomis. Per dr. T. Marrs prez. 
G. Fordui buvo įteikti trys specialūs 
raštai, liečiantys aktualiuosius bal- 
tiečių bei Pabaltijo klausinius. Lie
tuvių atstovai dr. J. Genys ir E. Šu
manas taipgi lankėsi ir pas valstybės 
sekr. H. Kissingerio saugumo tary
bos asistentą S. Kraemer}, su juo 
kalbėjosi Lietuvos ir Pabaltijo rei
kalais. Užsukę j JAV kongresą, jie
du padėkojo atstovų rūmų nariui L. 
Williams už įteikimą rezoliucijos, 
smerkiančios Sovietų Sąjungą už 
Pabaltijo okupaciją.

SPALI LĖŠŲ TELKIMO MĖNE
SIU paskelbė BALFo centro valdy
ba, ragindama specialų vajų organi
zuoti savo skyrius, įgaliotinius bei 
talkininkus. Nors per 30 metų šel
piamųjų skaičius sumažėjo, bet jų 
vis dar netrūksta įvairiuose pasaulio 
kraštuose, komunistinėje Lenkijoje, 
sovietii okupuotoje Lietuvoje ir net 
Sibire. Pagrindinė lėšų dalis yra ski
riama tautiečiams anapus geležinės 
uždangos. Visi lietuviai prašomi 
jungtis savo auka Į šalpos darbą. 
BALFo adresas: 2606 West 63rd St., 
Chicago, I” 60629, USA. Tel. 312- 
776-7582. BALFo valdyba taipgi yra 
patyrusi, kad kaikurie JAV lietuviai 
gauna kvietimus atvykti imigracijos 
istaigosna ir duoti žinių apie savo 
gyvenimą 1939-45 m. Tokie asmenys 
prašomi atsiųsti minėtų kvietimų ko
pijas arba telefonu painformuoti 
BALFą.

GARBĖS NARIO VARDĄ JAV 
LB krašto valdyba suteikė kongres- 
manui R. P. Hanrahanui už jo dide
lius nuopelnus Simo Kudirkos išlais
vinimui. Visuomeninių reikalų tary
bos pirm. inž. A. Gečiui atsiųstu laiš
ku jis padėkojo už tokį gražų jo 
pastangų įvertinimą.

ČIKAGOS LIETUVIŲ SPAUDOS 
KLUBAS buvo įsteigtas rugsėjo 22 
d. Steigėjų laikinąją valdybą sudarė: 
dr. Zenons Danilevičius, “Naujienų” 
red. Martynas Gudelis, “Laisvosios 
Lietuvos” red. Valerijonas Šimkus, 
prof. Mečys Mackevičius ir Petras 
Stravinskas, nuolatinis “Naujienų” 
bendradarbis. 3i valdyba paruošė 
klubo įstatus, kurie steigiamajame 
susirinkime susilaukė keleto patai
sų ir galutinai turės būti patvirtinti 
sekančiame susirinkime. Lietuvių 
Spaudos Klubo valdybon išrinkti: P. 
Stravinskas, M. Gudelis, dr. V. Ši
maitis, dr. K. Šidlauskas ir V. Šim
kus; revizijos komisijon — K. Povi
laitis, A. Repšienė, A. Čepulis. Pasak 
“Naujienų”, susirinkime M. Gude
lis aiškino, kad iniciatyvos privertė 
imtis mažos grupelės vykdomas 
Bendruomenės skaldymas, rinkimų 
klastojimas, ilgamečių lietuviškų or
ganizacijų šmeižimas. Tai mintys, ku
rios dažnai buvo skelbiamos “Nau
jienose”, “Laisvojoj Lietuvoj”. M. 
Gudelio, V. Šimkaus, P. Stravinsko 
išrinkimas klubo valdybon sudaro 
įspūdį, kad jame kaip tik ir bus lai
komasi tų dviejų laikraščių ligšio
linės linijos. Klubo įstatus bei ide
ologinius nuostatus žadama paskelb
ti vėliau. Kaip žinome, Čikagoje yra 
Lietuvių žurnalistų Sąjungos centro 
valdyba, vadovaujama pirm. kun. J. 
Vaišnio, SJ. Pastarasis yra susilan
kęs daug priekaištų “Naujienų” pus
lapiuose. Sekanti Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos centro valdyba taip pat 
bus renkama iš Čikagoje gyvenan
čių jos narių.

Urugvajus
LIETUVOS ATSTOVYBĖ suorga

nizavo iškilmingas savo spaudos at
stovo a.a. Kazimiero Čibiro laidotu
ves. Jo palaikus priglaudė E. Jusio 
panteonas Montevideo kapinėse. Ka
dangi velionis nebuvo palikęs testa
mento, jo nedidelį turtą perims sve
timieji.

KANDOS LIETUVAIČIŲ kvartetą 
“Aušra”, atvykusį į Montevideo, glo
bojo Aldonos ir Stasio Gudų, Onos 
ir Antano Zupkų, Birutės ir Romo 
Mačanskų, Stefanijos Štendelytės 
šeimos. Lietuvos atstovas A. Grišo- 
nas joms surengė priėmimą atstovy

bėje, specialų susipažinimo vakarą 
— Urugvajaus Lietuvių Kultūros 
Draugija. Kvarteto narės buvo apdo
vanotos V. Dorelio išaustomis 
juostomis. Koncertas susilaukė tiek 
dalyvių, kad kaikuriem teko stovėti, 
nors tą dieną buvo blogas oras. 
“Aušros” dainos visus sužavėjo. Po 
oficialaus atsisveikinimo U. L. Kul
tūros Draugijoje sekančią dieną bū
rys tautiečių Kanados lietuvaites pa
lydėjo į aerodromą, iš kur jos išskri
do koncertuoti į Braziliją, Sao Paulo 
miestą.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ CENT

RAS sostinėje Buenos Aires pava
sarį sutiko rugsėjo 21 d. specialiu 
pobūviu ir madų paroda, kuriai va
dovavo Vladė Survilienė. Įvadinį žo
di šiame pobūvyje tarė AL Centro 
vicepirm. inž. J. Ruplėnas, progra
mai vadovavo J. Delbene. Parodos 
rengėjom, ypač daug pasidarbavusiai 
Adelei Misiūnienei, padėkojo AL 
Centro pirm. A. Ruplėnas. Pavasario 
karalaite buvo išrinkta Denice Jo- 
kūbauskaitė, princese — Monika 
Fervadio, princu — Luis Mičiūdas. 
Vaišių metu buvo pravesta laimikiais 
gausi loterija. Madų paroda pava
saris rugsėjo 28 d. buvo sutiktas ir 
Susivienijimo Lietuvių Argentinoj 
rūmuose Buenos Airese. čia ji taip 
pat baigta vaišėmis ir šokiais. Tą 
pačią dieną pavasario sutikimą Beri- 
se suorganizavo Mindaugo Draugija 
su specialia vakariene, susilaukusia 
pilnos salės dalyvių.

Australija
DR. KAZIO KEMEŽIO ILGĄ 

LAIŠKĄ, smerkiantį darbiečių prem
jero G. Whitlamo įvykdytą Pabaltijo 
išdavimą Sovietų Sąjungai, rugpjū
čio 20 d. paskelbė sostinės dienraš
tis “The Canberra Times”. Laiško 
autorius taipgi paliečia ir šio dien
raščio vedamąjį, taip pat pasisakiusį 
už faktų pripažinimą po 30 metų. 
Skaitytojus jis supažindina su Lie
tuvos sovietine okupacija, savo dė
dės žurnalisto pakorimu Kaune, po
karinėmis partizanų kovomis, kurias 
liudija ir Australijoje rodytas V. 
Žalakevičiaus filmas “Niekas neno
rėjo mirti”. Dr. K. Kemežys griežtai 
atmeta premjero G. Whitlamo bei 
kaikurių žurnalistų Pabaltijo atida
vimo sovietams sulyginimą su ofi
cialiu komunistinės Kinijos, š. Ko
rėjos, Š. Vietnamo ir R. Vokietijos 
pripažinimu. Visus šiuos kraštus val
do jų pačių žmonės. Kinija turi savo 
ambasadą Kanberoje, bet ambasadų 
čia-neturi Baltijos valstybės. Komen
tuodamas dienraščio vedamąjį, pasi
sakiusį už ryšių palaikymą su visais 
kraštais, dr. K. Kemežys pritaria šiai 
minčiai. Australijos ambasados tu
rėtų būti atidarytos Estijoje, Latvi
joje ir Lietuvoje, bet tokių ambasa
dų Kanberoje reikia ir laisvoms Lie
tuvos, Latvijos, Estijos valstybėms. 
Premjeras G. Whitlamas parodė sa
vo moralinį dviveidiškumą, pripa
žindamas Portugalijos suteiktą ne
priklausomybę jos Gvinėjos-Bissau 
kolonijai ir tuo pačiu metu remda
mas Rusijos kolonijizmą, jos prakti
kuojamą baltųjų vergiją. Negi dar
biečių vyriausybė Baltijos kraštų ne
priklausomybę remtų tik tokiu at
veju, jeigu juose Gvinėjos-Bissau pa
vyzdžiu būtų atnaujintos partizanų 
kovos? — klausia dr. K. Kemežys, 
baigdamas savo laišką.

Vokietija
IZABELĖ RADZEVIČIŪTĖ ■ OLI- 

ŠAUSKIENĖ po sunkios ligos mirė 
Hannoverio ligoninėje. Velionė buvo 
gimusi 1928 m. Varėnos apskrities 
Vargakietnyje, gyveno Lebenstedte. 
Čia ji pasižymėjo visuomenine veik
la kaip uoli katalikė, moterų drau
gijos steigėja, ilgametė VLB apylin
kės pirmininkė. Palaidota Leben- 
stedto kapinėse, dalyvaujant kun. 
K. Gulbinui, kun. V. Šarkai, klebonui 
kun. R. Schmidtui, gausiam tautiečių 
būriui. Prie kapo pasakyta daug at
sisveikinimo kalbų, padėta daug vai
nikų. Velionės dukra Nijolė yra iš
tekėjusi už veiklaus lietuvio V. Mer
kevičiaus, o sūnus Arvydas mokosi 
Vasario 16 gimnazijoje.

VASARIO 16 GIMNAZIJA nau
juosius mokslo metus rugsėjo 9 d. 
pradėjo pamaldomis, kurias katali
kams laikė kapelionas kun. J. Dėdi
nas, evangelikams — dijakonas Fr. 
Skėrys. Susirinkus visiems gimnazi
jos salėje, direktorius V. Natkevičius 
pirmiausia pasidžiaugė pirmokais, 
gimnazijon atėjusiais su gerais pa
žymiais. Jis taipgi konstatavo moki
nių polinkį praėjusiais metais jieš- 
koti prieštaravimų su mokytojais bei 
juos dramatizuoti, pasisakydamas 
prieš tokią žalingą taktiką, nes juk 
visi mokytojai savo auklėtiniams 
trokšta tik gero. Mergaičių bendra
bučio vedėjos pavaduotoja Herta 
Motgabienė, sulaukusi pensininkės 
amžiaus, pasitraukė iš šių pareigų. 
1954 m. atsikėlusi Huettenfeldan, ji 
taipgi buvo ir rankdarbių mokytoja. 
Bendrabutyje dabar ją pakeitė JAV 
lietuvaitė dr. Violeta Jonaitė, o isto
riją ir anglų kalbą dėstys iš Toronto 
atvykusi Birutė Bilkšytė. Naujuosius 
mokslo metus gimnazija pradėjo su 
70 mokinių, kurių 14 yra naujų, jų 
tarpe — du iš JAV ir vienas iš Ka
nados. Taigi, užjūrio lietuviams gim
nazijoje dabar atstovauja 4 mokiniai 
iš JAV, po vieną iš Kanados, Brazi
lijos ir Kolumbijos.
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Toronto taitiečių jaunimas demonstruoja prieš Australijos vyriausybės 
nutarimą pripažinti Pabaltijo valstybes Sov. Sąjungai Nuotr. S. Dabkaus

Nauji mokslo metai - nauji veidai

Redaguoja Gabija Juozapavičiūtė ir Ramutė Birgelytė, talkinamos kolektyvo

P. Amerika smarkiai ruošiasi kongresui

Su šiuo “TŽ” nr. išeina pir
masis šių mokslo metų “Jauni
mo Žiburių” skyrius. Jis yra 
mėnesinis ir stengiasi atspin
dėti jaunųjų rašytojų mintiji
mą, nuomones, rūpesčius bei 
interesus. Su naujųjų metų dar
bo pradžia raginame visus, ku
rie anksčiau yra bendradarbia
vę šiame puslapyje, tęsti pra
dėtą spaudos darbą; tuos, kurie 
tik kelis kartus pasireiškė, pra
šome stengtis šiais metais dau
giau pasireikšti; tuos, kurie dar 
nė karto nepasireiškė, ragina
me būtinai pasirodyti. Kiekvie
no jūsų nuomonė yra svarbi ir 
verta kitų dėmesio. Kiekvienas 
pasisakymas praturtina mūsų 
puslapį ir vienas kito galvoji
mą, kad ir nesutiktumėm su 
išreikšta nuomone. Mat, su ja 
nesutikdami jau judame, jau 
veikiame. Taigi, ypatingai ragi
name tuos, kurie nėra išdrįsę 
paimti plunksnos į rankas ar 
dėl drąsos trūkumo, ar dėl bijo
jimo, kad lietuvių kalbą nepa
kankamai gerai moka, — pra
turtinti mūsų “Jaunimo Žibu
rius” savo nauju veidu. Drąsa 
įgaunama su praktika, o lietu
vių kalba redakcijos visada iš
lyginama, stengiantis minčių 
nepakeisti.

Kas svarbiau - akcija ar reakcija?
Jaunimo pažiūra į Australijos ir N. Zelandijos išdavystę

Neseniai paskelbtas Australijos 
ir Naujosios Zelandijos pripa
žinimas sovietų okupacijos Bal
tijos valstybių atkreipė jaunųjų 
ir vyresniųjų dėmesį. Taip ir 
pridera, tačiau reikia pastebėti, 
kad buvo ir skirtumų galvose
noje, kaip elgtis tokiais atvejais.

Teko kalbėtis su keliais vy
resniaisiais šiuo reikalu. Laik
raštyje skelbtas VLIKo prašy
mas siųsti protesto laiškus bei 
telegramas Australijos ir Nau
josios Zelandijos vyriausybėms 
bei konsulatams susilaukė vy
resniųjų pritarimo ir, atrodo, 
tie laiškai buvo parašyti bei te
legramos išsiųstos. Tačiau kito
kios reakcijos susilaukė ragini
mas rašyti taip pat savo krašto 
valdžioms, pvz. Kanadoje minis- 
teriui pirmininkui Trudeau ar
ba mūsų užsienio reikalų minis- 
teriui A. MacEachen. Kanada 
dar nėra pripažinusi sovietų 
okupacijos Pabaltijo kraštuose^ 
tad nėra ko kištis ir pasidaryti 
įkyriais. Kai išgirsime, kad Ka
nada konferencijoje (Šveicari
joje) jau pradeda tuo klausimu 
pasisakyti, tada reaguosime. Ta
da, atseit, bus laikas, nes Kana
da tada tuo reikalu rūpinsis ir 
jai bus degantis reikalas. Ta
čiau, kaip jau daugeliu atvejų 
matome, taip neatsitinka. Daž
niausiai apie tokius sprendimus 
sužinom post factum (po įvykio). 
Tik tada, kai sprendimas jau pa
darytas, apie jį paskelbiama. 
Taip ir buvo Australijos ir N. 
Zelandijos atvejais. Čia mes ir 
tegalėjome reaguoti. Iš mūsų 
susirūpinusių baltiečių galėjo 
pasirodyti tiktai reakcija, o ne 
akcija, kuri turėtų daugiau le
miamos įtakos šiais reikalais, 
nes būtų vedama prieš sprendi
mams įvykstant.

Šiuo atveju kaip tik pasitaikė 
puiki proga akcijai. Kadangi 
Australijos ir N. Zelandijos 
sprendimai yra jau įvykę fak
tai, jais remiantis galėjome 
kreiptis į Kanados valdžią, pa
rodant jai, kad mes nesame ap
snūdę pasauliniuose įvykiuose, 
bet žinome, kad vyksta konfe
rencija, kurioje svarstoma mū
sų arba mūsų tėvų krašto liki
mas. Nors viešoje angliškoje 
spaudoje apie tai nedaug tera
šoma, mes turime savuosius in
formacijos šaltinius, kurie mus 
informuoja mums rūpimais 
klausimais. Šitokie informuoti 
piliečiai Kanadai yra svarbūs 
kaip tik dėlto, kad jie iš anksto

Šių metų “Jž” redakcija tiki
si susilaukti bendradarbių iš ki
tų Kanados dalių ir net iš kitų 
kraštų. Nenorime padaryti šio 
puslapio Toronto žinių skyriu
mi. Tam išvengti reikia visų jū
sų pagalbos. Taigi, kai bus krei
piamasi į jus, neatsisakykite, o 
dar geriau — pasisiūlykite pa
rašyti. Mūsų “šnipai” mums jau 
pranešė, kad šį skyrių labai se
ka ir jo daugiau nei jaunimas 
laukia vyresnieji! Užtat turime 
gerai pasirodyti ir gyvai atspin
dėti mūsų jaunimo galvojimą!

Pranešame, kad skyrius pasi
rodys maždaug kartą į mėnesį. 
Norintys, kad jų rašinys patek
tų į kurio nors mėnesio numerį, 
turi pateikti savo medžigą “Jau
nimo žiburių” redakcijai iki 
paskutinės mėnesio savaitės pir
madienio. Nespėjus tai padary
ti, galima siųsti tiesiai “Tėviš
kės Žiburiams”, kad redakcija 
gautų iki mėnesio pirmos die
nos. Pageidaujama, kad visi ra
šiniai bei poezija būtų rašyti 
mašinėle.

Laukiame pasirodant naujų 
veidų ir tikimės, kad visi bend
radarbiai vėl pagyvins puslapį 
savo kūryba!

. r “JŽ” redakcija

tokiais reikalais rūpinasi bei 
seka užsienio reikalų ministeri
jos veiklą. Tai parodo, jog Pa
baltijo kraštų žmonės, kad ir 
Kanados piliečiais būdami, ne
pamiršta iš kur yra kilę arba iš 
kur jų tėvai yra kilę ir yra pasi
ryžę savo norus reikšti. Kaip 
tiktai šiuo atveju buvo ir yra 
būtinas kreipimasis į savo val
džią, prieš jai darant sprendi
mą. Kai ji žino, kad jos užsienio 
reikalais aktyviai domisi didelė 
dalis jos piliečių, jai yra sun
kiau daryti nepalankius spren
dimus, pagrįstus tiktai savąja 
nuomone. Jinai tada turi at
kreipti didesnį dėmesį į jau iš
reikštas nuomones. Jos spren
dimai tada pasidaro atsakinges
ni. Tai yra lyg ir užbėgimas už 
akių, prieš dalykui įvykstant. 
Tokiu būdu sudaroma didesnė 
galimybė jam sustabdyti.

Studentai, atrodo, yra linkę 
daugiau į akciją, negu reakciją 
šiuo atveju. Pvz. Toronto Lietu
vių Studentų Klubas (TULSK) 
savo žiniaraštyje atspausdino 
raginimą rašyti laiškus tų dvie
jų kraštų vyriausybėms bei Ka
nados valdžiai ir atspausdino 
pavyzdinį laišką, kad nariams 
lengviau būtų išsiųsti savo re
akciją politiniu reikalu. (Dažnai 
politiniais reikalais delsiama 
pasisakyti, nes nežinoma kaip 
išsireikšti; atrodo, kad politika 
labai komplikuotas dalykas ir 
geriau veiklą palikti išmanan
tiems apie ją). Tai yra girtinas 
žingsnis, nes valdžiai turėtų tu
rėti didelę įtaką laiškai, gauti 
iš jaunųjų, jau čia gimusių ka
nadiečių, "reaguojančių į tarp
tautinio masto problemas, ku
rios juos ypatingu būdu liečia. 
Tai parodo, kad jie tuo rūpina
si, nėra užmiršę savo kilmės ir 
palaiko ryšį su savaisiais.

Mums ateityje reikia daugiau 
pasinaudoti tokiais įvykiais, ku
rie mus gali vesti į akciją, o ne 
Hktai į reakciją! Čia trūksta ir 
informacijų prieš panašiom dis
kusijom vykstant, kad galėtu
mėm savo balsą kolektyviai iš
reikšti ir tuo būdu turėti dau
giau įtakos į mus liečiančias 
derybas. Taip pat pasigendama 
daugiau direktyvų, kaip elgtis 
politiniams įvykiams riedant, į 
ką kreiptis, kaip, kokiais faktais 
remti savo laiškus ir 1.1. Darbo 
yra daug, ypač tada, kai norime 
pereiti į akciją.

Gabija

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga (KLJS) neseniai sulau
kė naujų žinių apie III Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresą ir 
ruošos darbus Brazilijoje, Urug
vajuje, Argentinoje. Šiomis ži
niomis norime pasidalinti su vi
su Kanados ir JAV jaunimu, 
kurio ypatingai laukia atvyks
tant kongresam

Brazilijoje jau pradėtas vajus 
rinkti kandidatams į Brazilijos 
atstovus IlI-jame kongrese. Vie
na iš sąlygų, kurias kandidatas 
turi atitikti, tai mokėjimas lie
tuviškai kalbėti, skaityti ir ra
šyti kongresui prasidėjus. Šiam 
tikslui pasiekti kongreso studi
jų savaitės komisija kandida
tams talkins parūpindama lietu
vių kalbos pamokas ir pokalbius 
apie lietuvių kultūrą ir pana
šiai. Iš šių kandidatų paskui bus 
renkami atstoyai kongresam

Rugsėjo 7 d. įvyko devintoji 
jaunimo studijų savaitė prie pa
jūrio netoli Sao Paulo, šiose 
studijų savaitėse dalyvauja ko
misijų nariai, kurie rūpinasi 
kongreso programos ruošą, bei 
visi kiti suinteresuoti jaunuo
liai. Jose informuojami dalyviai 
lietuviškais klausimais, disku
tuojamos temos, kurios Šiaurės 
Amerikos jaunimui dažnai gir
dėtos, bet Pietų Amerikos jau
nimui — dar nė. Taip pat šalia 
šitokio pobūdžio kursų vyksta 
planavimo sesijos ryšium su 
kongreso programa, organizavi
mu ir kitais reikalais. Kiekvie
na studijų savaitė turi pagrin
dinę temą, šios savaitės tema 
buvo: “Iš įvairių kraštų atvyku
sio į kongresą lietuvių jaunimo 
bendravimas”. Studijų savaitė
je, šalia jaunimo, dalyvavo Alf. 
Petraitis, Alg. Sliesoraitis, J. 
Valavičienė ir nuolatiniai studi
jų savaitės rengėjai —- kun. A. 
Saulaitis, J. Lukoševičius ir kiti 
talkininkai.

Jaunimo bendravimo tema su
skirstyta į sekančius klausimus:
1. Kuo skiriasi šiaurės Ameri
kos ir kitų kraštų jaunimas nuo 
mūsų? 2. Kas būna sunku jau
nuoliui, atvykusiam į Braziliją? 
3. Kaip galima pasiruošti padėti 
kitiems pasiruošti, kad kongre
so metu visi kuo gražiausiai 
bendrautų?

Lietuviai studentai kryžkelėje
Daugelio organizacijų veiklo

je ateina laikas, kai reikia per
žiūrėti atliktus darbus ir nusta
tyti gaires ateičiai. Toronto Uni
versiteto Lietuvių Studentų 
Klubas (TULSK) yra dabar to
kioje padėtyje.

Pirmaisiais veiklos metais, 
1971-72, reikėjo surasti klubo 
egzistavimo pagrindus, jieškoti 
būdų juos įgyvendinti ir sutelk
ti finansus. Antraisiais metais 
klubas konsolidavo savo pozici
ją ir tapo faktorium studentų 
gyvenime. Programa buvo su
daryta daugiau pramoginiu pa
grindu, kad kuo daugiau lietu
vių studentų domėtųsi klubu ir 
taptų jo nariais. Taip pat klu
bas pradėjo domėtis Lietuvių 
Bendruomene ir padėti jos veik
loje.

Šiais, trečiaisiais, egzistavimo 
metais klubas stovi kryžkelėje. 
Ar klubas ir toliau turi remtis 
tik pramogine veikla, ar, greta 
to, įsijungti į bendrą studentų 
darbą universitetuose ir kole
gijose, propaguoti lietuviškas 
aspiracijas ir, svarbiausia, akty
viai dalyvauti Toronto lietuvių 
visuomeniniame darbe? Šiuo 
metu TULSK programa suda
ryta šia pastarąja kryptimi. 
Tuo tikslu TULSK įstojo nariu 
i Lietuvių Bendruomenės tary
bą, sumokėdamas reikalingą na
rio mokestį. Taip pat TULSK 
valdyba yra pasiruošusi daly
vauti jaunimo sekcijoje, jei Lie
tuvių Bendruomenės valdyba to 
pageidaus.

Savo vidaus veikloje klubas 
artimiausiu metu diskutuos 
šiuos klausimus:

1. Bendradarbiavimas su šiau
rės Amerikos Lietuvių Studen
tų Sąjunga ar TULSK" savaran
kiškumas?

2. Lituanistinių kursų vieta 
— universitete ar lietuviškose 
švietimo institucijose?

Šios krypties klubo veikla ir 
diskusijos eis kartu su supla
nuotais lietuvių studentų pra
moginiais renginiais.

TULSK valdyba mano, kad 
klubas, šiuo keliu eidamas, tu
rės daugiau socialinio atsakin
gumo, taps dalimi aktyvios lie
tuvių visuomenės ir turės svar
besnį vaidmenį universitetų stu
dentų bendrame judėjime.

Programa, pagrįsta tik stu
dentų draugavimu, irgi turi sa

Tema kilusi iš to, kad per 
pirmuosius du jaunimo kongre
sus, kaip ir kitų kelionių proga, 
buvo matyti kultūriniai, sociali
niai ir kiti skirtumai tarp lietu
vių jaunimo iš Pietų, šiaurės 
Amerikos ir kitų kraštų. Šie 
skirtumai, gerai suprasti ir pa
žinti, gali praturtinti jaunimo 
bendravimą. Jų nesupratimas 
trukdo draugiškumą ir kartais 
net pačią programą.

Pirmasis rūpestis — turisti
nis. Rengėjai suprato, jog kitų 
kraštų jaunimas reikalingas tal
kos, kad galėtų lengviau judėti 
Brazilijoje. Studijų dienos da
lyviai užtat nutarė prieš kongre
są išleisti mažą knygelę apie 
įvairius turistinius reikalus: 
kaip gauti taksi, kaip važiuoti 
autobusu, skambinti telefonu, 
išsiųsti laiškus, kokie vietiniai 
pinigai, apie kongreso laikotar
pio klimatą ir aprangą. Būtų ir 
mažas eilinių išsireiškimų bei 
posakių žodynėlis, šiaurės Ame
rikoje rengti kongresai, deja, 
neatkreipė pakankamai dėme
sio į šitokius dalykus. Tai suda
rė sunkumų daugeliui iš kitų 
kraštų atvažiavusių.

Dėl bendravimo pasisakyta, 
kad drąsesni turėtų stengtis į 
pasikalbėjimus įtraukti savo ar 
kito krašto nedrąsesnius. Tuo 
būdu tikimasi, kad įvairių kraš
tų jaunimas daugiau maišysis ir 
bendraus, užuot likdamas savo 
senų pažįstamųjų tarpe.

Dalyviai svarstė ir lietuvių 
kalbos vartojimo klausimą. Pie
tų Amerikoje tai sudaro nemažą 
problemą, nes dauguma jauni
mo yra jau trečios ar ketvirtos 
kartos lietuviai. Rašoma, kad ši 
studijų diena beveik visa pra
ėjo lietuvių kalba. Tai pirmas 
kartas, kad" lietuvių kalba jau
nimo tarpe buvo taip plačiai 
vartojama. Buvo anksčiau nu
statyta, kad iki metų galo visos 
studijų dienos ir susirinkimai 
vyks lietuvių kalba. Pabrėžta, 
kad iki kongreso dar yra laiko 
nemokantiems pramokti esmi
nius posakius, kad galėtų kitų 
kraštų jaunimą priimti šeimose, 
palydėti ekskursijose, krautuvė
se, sutikti aerodromuose ir pa
našiai. Gera būtų ir Šiaurės 
Amerikos jaunimui, galvojan

vo vertę. Vien tik toks tikslas 
reikalautų, kad TULSK pagrin
dinis uždavinys būtų veikti stu
dentiško amžiaus lietuvių jauni
mo eilėse, nors jie ir nebūtų 
studentai. Pirmenybė tuomet 
tektų pasilinksminimams. Šita 
pažiūra mano, kad platesnė kul
tūrinė veikla atstums studen
tus nuo klubo veiklos ir kad 
tada jie neturės progų vieni su 
kitais dažniau bei artimiau su
sitikti.

Tada kyla klausimas, kokia 
turėtų būti TULSK veiklos ap
imtis?

Ankstyvesniame TULSK pa
sisakyme “Tėviškės Žiburiuo
se” buvo pažymėta, kad klubas 
turi apjungti tik jaunimą, sie
kiantį augštojo mokslo. Yra vi
siems" žinomas faktas, kad nema
ža dalis lietuvių jaunimo stu
dentų amžiaus nesiekia augšto
jo mokslo. Ar to jaunimo orga
nizavimas neturėtų priklausyti 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungai? Perplati TULSK veik
los bazė susilpnintų klubo efek
tingumą kaip studentų organiza
cijos.

Jeigu TULSK pirmaeilis už
davinys yra organizuoti studen
tus, tai kokia žmonėse papli
tusi pažiūra į studentus? Per 
amžius žmonės žiūrėjo į studen
tus kaip į triukšmadarius, revo
liucionierius ir girtuoklius ... 
Klausimas, ar ir šiandien stu
dentai tik tokie yra? Keičiasi 
laikai, keičiasi ir reikalavimai, 
žmonės dažnai užmiršta, kad 
šiandieniniai studentai bus ry
tojaus visiškai subrendę, iš
mokslinti lietuviškosios visuo
menės nariai, kurie užims 
sprendžiamas poziiejas tiek Ka
nados, tiek ir savoje visuome
nėje. Tada jų pareiga bus iš
saugoti lietuvių kultūrą, tauti
nes tradicijas ir vadovauti mūsų 
tautiniams uždaviniams, kurių 
svarbiausias yra ir bus — lai
kyti Lietuvos laisvės siekimus 
gyvus pasaulinėje arenoje ir 
puoselėti lietuviškąją kultūrą.

Žmonės taip pat dažnai už
miršta, kad studentai yra aka
demikai, kurie kiečiausiu dar
bu siekia augštojo mokslo. Ma
žiausia 3-4 metus jie mokosi 
akademiškai galvoti. Tai nėra 
įmanoma gimnazijose. Raciona
lizuotas galvojimas pasidaro na
tūralus dalykas, nesvarbu ar tai 

čiam važiuoti į kongresą, savo 
lietuvių kalbą taip pat apšlifuo
ti, nes tai vienintelis būdas, ku
riuo bus galima susikalbėti su 
kitais atvykusiais iš skirtingų 
kraštų. Anglų kalba P. Ameri
koje mažai tevartojama, o per 
tokį trumpą laiką ispanų ir por
tugalų kalbų tikrai neišmoksi
me!

Brazilijoje taip pat jau išpla
tinta 800 anketų, kuriomis krei
piamasi į visuomenę, taraujan
tis, kaip kiekvienas galės prisi
dėti prie kongreso. Tikimasi 
tuos duomenis turėti iki sekan
čio mėnesio galo.

Taip pat svarstyta, kokios bū
tų tinkamiausios dovanos at
vykstantiems iš kitų kraštų.

Aplamai, mes, kurie Šiaurės 
Amerikoj esam įpratę matyti 
atliekant vadovavimo darbą pri
tyrusius žmones, turėtume iš 
Pietų Amerikos jaunimo pavyz
džio pasimokyti, šis kongresas 
bus pirmasis ne šiaurės Ameri
koje. Jo ruošos darbą tenka at
likti nepatyrusiems tokio masto 
organizaciniame darbe. Jis ruo
šiamas didele dalimi antros ir 
trečios kartos lietuvių jaunimo, 
kuris kongreso proga stengsis 
šiek tiek lietuvių kalbos pra
mokti. Iš žinių apie šią pasku
tinę Brazilijos jaunimo suruoš
tą studijų savaitę tikrai matyti 
jų ryžtas "šį milžinišką darbą at
likti ir nuoširdžiai su dovano
mis ir savo atvirumu svečius 
priimti taip, kad jie jaustųsi 
kaip namie lietuvių tarpe. Dau
geliui Pietų Amerikoje gyve
nančių šis kongresas nėra tik
tai paprastas visuomeninis or
ganizacinis įvykis. Jiems tai yra 
įvykis, reikalaująs asmeniško 
angažavimosi, ryžto pramokti 
kalbos, kad galėtų užmegzti ry
šius. Ar iš mūsų buvę kongresai 
reikalavo tokio asmeniško anga
žavimosi? Manau, kad daugu
mas važiavome tik kaip stebė
tojai ir likome stebėtojai kon
gresui pasibaigus. Šiame kon
grese gal visi būsime aktyvūs 
dalyviai ir geriau išmoksime su
sikalbėti savo gimtąja kalba, 
kuri bus mums tarptautinė — 
bendras raktas visų kraštų lie
tuvių jaunimui. " Gabiia 

būtų politika, literatūra, menas, 
inžinerija, medicina ar kiti 
mokslai. Tačiau tokio lygio gal
vojimas neturėtų baigtis uni
versitete. Šiandieninis kompli
kuotas gyvenimas kelia ir kom
plikuotus klausimus, kuriuos da
bartinis jaunimas turės spręsti 
ir tuose sprendimuose gyven
ti. Ar jis arba ji savo sąžinėje 
gali laisvai kritikuoti tuos 
sprendimus, jeigu neprisidėjo 
prie esminių klausimų iškėlimo 
ir jų sprendimo?

Lietuvių visuomenė šiandien 
yra atsidūrusi svarbių įvykių ei
goje, kaip pavyzdžiui Australi
jos ir Naujosios Zelandijos gė
dingi sprendimai. Reikia jau 
šiandien jieškoti kelių ir prie
monių, kad galėtume iš anksto 
užblokuoti panašius Amerikos, 
Kanados ir kitų valstybių vy
riausybių sprendimus. Jeigu 
studentai aktyviai nedalyvaus 
šioje akcijoje, ar tokiu būdu 
jie tyliai nepritars Lietuvos lais
vės išdavimui? Pasyvumas to
kiu svarbiu momentu neleisti
nas. Jeigu mes, studentai, tylė
sime, tai kaip mes save galėsi
me laikyti pozityviais lietuvių 
visuomenės nariais?

Kaikas gali sakyti, kad čia 
valdybos uždavinys spręsti to
kius klausimus organizacijoje. 
Bet jų balsas yra tik kelių žmo
nių, nors ir išrinktų atstovų, ta
čiau daug įtakingiau ir įspū
dingiau, kai kalba visi studen
tai.

Aišku, TULSK darbo progra
ma turi būti išbalansuota. Po
būviai yra svarbus dalykas — 
jie bus tęsiami. Pasilinksmini
muose studentai dažniau gali su
sitikti, vienas kitą arčiau pažin
ti ir išplėsti asmeninius santy
kius. Per tokius pobūvius stu
dentai tampa vienetu.

Lietuviai studentai negali 
krypti į kraštutinumus. Atsa
kingumas negali būti kieno nors 
iš šalies primestas, nes atsakin
gumas studentui yra kasdieni
nis reikalas.

Studentai! Didžiuokimės savo 
istoriniu uždaviniu! “Gaudea- 
mus igitur, iuvenes dum su
muš”, bet neužmirškime, kad

“Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt!”

Algis Senkus, 
TULSK pirmininkas

“Australija, buvusi kolonija, remia sovietinį kolonizmą” — skelbia baltiečių 
jaunimo plakatai torontiškėje demonstracijoje Nuotr. S. Dabkaus

Studentų suvažiavimo sukis - vienybė!
šiaurės Amerikos Lietuvių 

Studentų Sąjunga (ŠALSS) ruo
šiasi suvažiavimui, kuris įvyks 
1974 m. lapkričio 28-30 d. To
ronte, Kanadoje. Šiame suvažia
vime dėmesys kreipiamas į Lie
tuvių studentų universitetų klu
bus Šiaurės Amerikoje, siekiant 
glaudesnių ryšių, stipresnės 
veiklos ir pasireiškimo gyvena
mose vietovėse, apjungiant juos 
viena stipria centrine valdyba. 
Ši valdyba rūpintųsi tarpklubi- 
niais ryšiais, atstovautų visiems 
studentų klubams ir padėtų at
skiriems klubams lėšomis ir in
formacijomis. Suvažiavime siū
loma svarstyyti klubų veiklą, 
kaip ji gali būti pagerinta, iš
plėsta ir sustiprinta.

Pažvelgus į ŠALSS istoriją, 
matyti, kad apie 1950 m. šiau
rės Amerikos universitetuose 
buvo nemažas būrys lietuvių 
studentų. Iš dažnų susibūrimų, 
diskusijų išsivystė studentų 
klubai. Lietuvių Studentų Są
junga (LSS) buvo įsteigta JAV, 
ir tenai studentų klubai daugiau 
ar mažiau LSS priklausė. LSS 
turėjo savo studentų šalpos fon
dą (dabar veikia atskirai) ir pa
dėjo įsteigti žurnalą “Lituanus”.

1960 m. ir Kanados studentų 
klubai prisijungė prie LSS, kuri 
tapo ŠALSS. Sąjunga ruošdavo 
metinius suvažiavimus, per ku
riuos diskutuodavo ateities vei
kimą, kviesdavo žymesnius as
menis paskaitoms ir ruošdavo 
susipažinimo vakarus. Taip pat 
1966 m. daug prisidėjo prie pir
mojo Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongreso ruošos.

Po kongreso lietuvių studentų 
klubų, ŠALSS ir aplamai dauge
lio jaunimo organizacių veikla 
susilpnėjo. Daug kur studentų 
klubai visai išnyko.

1970 m. studentai vėl sukru
to. Klubai pradėjo iš naujo steig
tis. 1972 m. įvyko ŠALSS suva
žiavimas, kurio tema buvo: “Pri
kelti miegantį milžiną!” ŠALSS 
pradėjo leisti informacinį laik
raštėlį “Ašis” anglų ii* lietuvių 
kalbomis, bandė palaikyti ryšius 
su klubais. Deja, geri norai tik 
iš dalies išsipildė, nes ŠALSS 
neturėjo formalaus sutarimo su 
klubais, ir paskirti ryšininkai 
dažnai dingdavo. Taip pat nebu
vo sutarimo dėl bendros veik
los. Norint to išvengti šiame su
važiavime, yra būtina, kad šį 
kartą aktyviai dalyvautų visų 
egzistuojančių studentų klubų 
pirmininkai arba jų atstovai, 
nes bus stengiamasi sudaryti 
stiprią ŠALSS, prie kurios klu
bai tiesiogiai priklausytų. Į su
važiavimą taip pat kviečiami pa
vieniai asmenys iš vietovių, kur 
dar nėra studentų būreliai susi
organizavę.

Kokia nauda iš klubų 
susivienijimo?

Studentų klubai, atrodo, daž
nai “mirdavo ” dėl įvairių prie
žasčių, pvz. finansinės proble
mos, nežinojimo ką veikti ir 1.1. 
Idėjos ir patarimai nesklisdavo. 
Nebuvo glaudesnių ryšių, ku
riais vieni kitiems galėtų "padė
ti. Dėlto komunikacijos funkci
ja centrinėje valdyboje galėtų 
daug padėti. Centrinis organas 
galėtų perduoti studentų klu

Studentai ateitininkai Montrealyje
Negalim sakyti, kad šiais metais 

Montrealio studentai ateitininkai ne
buvo aktyvūs, (vyko keletas įdomių 
susirinkimų. Vienam jų vadovavo 
pats pirm. Jonas Abromaitis. Jis pa
teikė keletą gilių minčių apie pažiū
ras — kaip jos bręsta karta su žmo
gaus brendimu. Buvo minėti trys 
pažiūrų aspektai: pasaulėvaizdis, ku
rį mes kiekvienas susidarome apie 
pasaulį; pasaulėžiūra, karią mes 
kiekvienas susidarome apie pasaulį; 
gyvenimožiūra, t.y. kaip mes žiūrime 
į gyvenimo ir žmogaus paskirtį. Vyko 
gyvos diskusijos. Taip pat viename 
susirinkime dalyvavo viešnia, kuri 
mus supažindino su sekmininkų są

bams idėjų pvz. Vasario 16 pa
minėjimam universitetuose. Jei 
klubui trūksta ko nors, galėtų 
nurodyti kur gauti ir kaip. Jei 
lietuvių bendruomenėje įvyktų 
svarbus įvykis, centrinis orga
nas greitai išsiųstų informacijas.

šiuo laiku daugelyje vietovių 
trūksta nariams lietuviško stu
dentiško entuziazmo. Mažas bū
relis dažnai nesijaučia, kad jis 
yra reikšmingas, bet užmezgus 
glaudžius ryšius su kitais klu
bais, nebesij austų toks mažas. 
Centrinio organo funkcija būtų 
palaikyti glaudžius ryšius tarp 
visų klubų.

Lietuviai studentai neturi sva
raus balso, kai atsiranda lietu
vių visuomenei svarbūs klausi
mai, reikalaują reakcijos. Cent
rinis organas galėtų pareikšti sa
vo žodį visų klubų vardu, ku
riems jis lieka atsakingas.

Centrinis organas taip pat 
stengtųsi padėti naujiems klu
bams įsisteigti finansine ir infor
macine pagalba.

Studentų klubai — ŠALSS 
skyriai?

Klubai įsijungtų į ŠALSS, pa
sidarydami tos " organizacijos 
skyriais. ŠALSS centrinio orga
no veikla nustatoma nutarimais 
per metinį suvažiavimą. Siūly
mai būtų iš anksto išspausdinti 
ir išsiuntinėti skyriams. Balsa
vimai vyktų suvažiavimo metu, 
po kurio centrinis organas atsto
vautų klubams lietuvių visuome
nėje ir dirbtų pagal suvažiavimo 
nutarimus.

Skyriai veikia savarankiškai 
savo vietovėse. Centrinis orga
nas į juos galėtų kreiptis, kvies
damas prisidėti prie bendrų įvy
kių, pvz. suruošti demonstraci
jas, siųsti laiškus, surengti Va
sario 16 minėjimus. Visi skyriai 
galėtų tuo pačiu laiku suruošti 
šiuos parengimus savose vieto
vėse. Centrinis organas galėtų 
siūlyti darbus, veiklą, o skyriai 
galėtų iš jo reikalauti vienokios 
ar kitokios reprezentacijos ar 
pagalbos. Visi skyriai turėtų 
“ašį” ir turėtų balsą nustatant 
centrinio organo metinį planą. 
Asmenys, kurie nepriklauso klu
bui, galėtu tiesiogiai įsirašyti i 
ŠALSS.

Dar daug minčių turės būti 
pateikta ir išspręsta suvažiavi
mo metu: lėšos, konstitucija ir 
t. t. Juo daugiau studentų jau 
dabar pradės čia minėtais klau
simais ir siūlymais rūpintis, juo 
sėkmingeęnis bus suvažiavimas, 
nes tuomet sprendimai bus da
romi jau iš anksto apgalvojus ko 
norima, užuot ant greitųjų su
tinkant su siūlymais, kad tiktai 
greičiau viskas baigtųsi. Tikima
si, kad dalyvaujantys sprendi
muose atvažiuos pasiruošę. Už
tat visi lietuviai studentai turė
tų rimtai apgalvoti susivieniji
mo klausimą. Būtų idealu, jeigu 
jau veikiančiuose klubuose šis 
siūlymas būtų apsvarstytas, kad 
į suvažiavimą atstovai atvyktų 
jau su konkrečiomis idėjomis!

Kviečiame norinčius iš anksto 
pasireikšti rašyti šiuo adresu: 
ŠALSS susivienijimo klausimas, 
c/o Antanas Šileika, 22 Langsi- 
de Ave., Weston, Ont. M9N 3E3, 
Canada. Antanas Šileika

jūdžiu. Be to, turėjome metinę šven
tę, kuri buvo surengta 1974 m. gegu
žės 4-5 dienomis. Iš Čikagos buvo 
atvykęs Linas Sidrys, Studentų At
eitininkų Sąjungos pirmininkas, su 
paskaita; iš Ročesterio — studentai 
ir moksleiviai su Anatolijaus Kairio 
drama “Palikimas”. Ta proga trys 
studentai ateitininkai — Jonas Ab
romaitis, Dana ir Rima Styraitės da
vė įžodį. Be to, keletas iš mūsų narių 
buvo išvykę į pavasario kursus Dai
navoje. Grįžome pilni įspūdžių ir at
siminimų, kuriais mes pasidalinome 
paskutiniame šių metų susirinkime 
— Jono Abromaičio išleistuvėse.

VIDA KUDŽMAIT£
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PADĖKA

Ata inž. Kęstutis
SIMANAVIČIUS,

mylimas vyras, tėvas, mū
sų mylimas brolis, švo- 
geris ir dėdė po trumpos 
nepagydomos ligos, sulau
kęs lygiai 40 metų am
žiaus, mirė 1974 m. lie
pos 5 d. Memorial ligoni
nėje Niujorke. Palaidotas 
liepos 8 d. Sv. Jono kapi
nėse Niujorke.

Nuoširdžiausia mūsų 
padėka visiems giminėms, 
artimiesiems, draugams, 
pažįstamiems už g a u s ų 
lankymą laidotuvių koply
čioje, dalyvavimą gedulin
gose pamaldose ir už pa
lydėjimą į amžino poilsio 
vietą.

Dėkojame: už gausias paaukotas šv. Mišias Kanadoje ir 
Amerikoje; už įamžinimą a.a. Kęstučio Kultūros Židinyje 
Niujorke; už gėles, už pareikštas labai gausias užuojautas 
mums visiems spaudoje, per radiją, laiškais ir žodžiu. 
Dėkojame visiems gerbiamiems kunigams už laidotuvių 
apeigas: kun. P. Bulovui, kun. J. Pakalniškiui, kun. P. Bal
takiui, OFM, kun. P. Bariui, OFM, kun. P. Baniūnui, OFM, 
kun. B. Ramanauskui, OFM; kun. V. Gidžiūnui, OFM, už 
jautrų pamokslą V. Atsimainymo bažnyčioje Maspethe, 
N.Y., ir visiems pranciškonams, kurie visur daug pagelbėjo. 
Dėkojame Niujorko vyrų oktetui už giedojimą bažnyčioje ir 
atliktą įspūdingą montažą savo nario a.a. Kęstučio atsimi
nimui per "Laisvės Žiburio" radijo programą Niujorke.

Gili padėka artimiesiems, kurie apnakvydino atvažiavu
sius gimines iš Kanados ir iš tolimesnių Amerikos vietų ir 
visiems, kurie kuo nors prisidėjo ir stengėsi palengvinti 
mūsų skausmą bei liūdesį.

Žmona Ligija ir dukrelė Sanda
Sesuo Zuzana su šeima, New London, Conn.
Broliai: Tėv. Augustinas, OFM

Jonas-Robertas, Vladas, Algis su šeimomis
Toronte ir Vincas su šeima Čikagoje

1
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Laiškas bičiuliams bei draugams
Mūsų mylimai žmonai ir motinai, o Jūsų nuoširdžiai 

S draugei Irenai iškeliavus į Amžinybės Tolius, mūsų šeimos 
; dešimtmečiais kurtieji namai skeveldromis subyrėjo. Mes, 
i| jos išeitų gyvenimo arimų dalininkai, graudulio srovės ne- 
g šami, iš karto net nesuvokėme, kad esame ištikti skaudžios 
|| tikrovės, kad neatnaujinamai išvirto mūsų pagrindinis na
il mų ramstis, be kurio mes jų jau niekad neatkursime.

Jūs gi, tai suprasdami ir stengdamiesi palengvinti 
j mūsų nedalią, giliai pajutote mūsų sopulį. Jūsų gausios šv. 
H Mišių aukos, parama kovotojams su vėžio liga, draugiškos 
§ pastangos globoti ir visokeriopai padėti jos šeimąi, gausus 
g jos lankymas laidojimo namuose, daugybė gėlių, užuojautos 
| žodžiu, raštu bei spaudoje, pagaliau paskutinis patarnavi- 
i mas Prisikėlimo parapijos bažnyčioje bei prasmingas kūni
ni go žodis ir palydėjimas į kapus mums tapo raminančia 

atgaiva.
Mes giliai tikime, kad Jūsų maldos prie karsto, Jūsų 

|t kilnus nusiteikimas a.a. Irenos atžvilgiu ir nevieno skruos
tu nuriedėjusi ašara tikrai papildė jos dvasinį lobį, kurį ji- 

|| nai krovė, visad pasilikdama tiesos ir grožio pusėje, užsto- 
|| dama silpnesnįjį, sušelpdama varguolį, aplankydama, pa
ll guosdama ir pavaišindama nevieną paliegusią senutę. . . 
U Už viską, ką Jūs jai ir mums padarėte, mes jos ir savo 
I vardu Jums visiems visiems nuoširdžiai dėkojame.

Atleiskite, kad nė vieno iš Jūsų neminėjome pavardė
lę mis. Mes jų priskaičiavome tiek, kad jų paskelbimas, ma
li nome, apsunkintų daugelį, įskaitant ir šio laiško skaityto- 
|| jus. Jūsų vardų niekados nepamiršime, nes juos saugosime 
S su kitomis, nors ir kukliomis, mūsų brangios Irenos vertybė- 
i mis, kol patys peržengsime šios nuostabiai gražios, bet 
1 didžiai sopulingos žemės ribą.
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Jūsų Gurevičių šeima
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PADĖKA
A.a. Ona Langienė mirė 1974 m. rugsėjo 1 9 d. Toronte.
Palaidota rugsėjo 21 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie, mūsų brangiai Ma

mytei ir močiutei mirus, pareiškė užuojautą žodžiu bei 
raštu. Reiškiame giliausią padėką visiems už taip gausų 
atsilankymą laidotuvių namuose, palydėjimą į amžino poil
sio vietą. Nuoširdžiai dėkojame kun. A. Žilinskui už tokius 
jautrius žodžius laidotuvių namuose, bažnyčioje ir kapinėse. 
Ačiū visiems, atsiuntusiems gėles, aukojusiems bažnyčioje 
gėlių vietoje. Ačiū P. Šturmui už vargonavimą ir brangiems 
karsto nešėjams.

Dėkingi nuliūdę vaikai —
dukros: Lėna Neufield, sūnūs:

Elzė Škudienė, Jurgis,
Lyda R'iterienė, Augustas,
Mėta Hermonienė, Hugo
Ela Nasch ir anūkai

I
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| Naujas Anatolijaus Kairio x 

| draminis veikalas |

f KARŪNA j
Istorinė drama — poema iš Min

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

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

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

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

AUKOS TAUTOS 
FONDUI TORONTE
$100: E. Aukštakalnienė (mirusio 

brolio Aleksandro Petkūno prisimi
nimui); $100: S. Kėkštas, St. Kuzmic
kas, E. I. Punkriai (10), B. Strazdas, 
inž. G. Sernas (10), H. Smitas; $50: 
Jonas Jonikas, dr. L. Leknickienė, 
Br. Rakauskas; $35: F. Barauskas; 
$30: Br. Mackevičius (5); $25: E. 
Aukštakalnienė, inž. Baranauskas 
(5), G. Rauth.

$20: B. Bakevičius, J. Baltaduonis 
(5), St. Dargis (10), P. Dunderas, A. 
Juzukonis, V. Narušis, K. Ožalas, 
Vincas Paulionis, J. Plučas, B. Saka
las (25), Pr. Serepinas, E. Spudas, A. 
Statulevičius, A. Vėlyvis, Al. Viskon- 
tas;

$10: V. G. Balčiūnai, A. Baltrušis, 
J. Bilkis, A. Bričkus, T. Burokas, R. 
Draudvila, V. Germanavičius, S. Ja- 
seliūnas, Aldona Kaulius, K. Kirna, 
N. N., A. Paškevičius, A. Petraitis, J. 
Riauka, A. Saulis, V. Saltmiras, J. 
Urbonas (5);

$5: S. Bekeris, V. Butrimas, L. Ce- 
sėkas, A. Elijošius (5), Iz. Gatavec- 
kas, Guobis, A. Kuzmarskis, A. Se- 
liokas, Aug. Senkus, VI. Simanavi
čius, A. Štuopis, VI. Timošenko, G. 
Urbonas, S. Varanka, J. Vaškevičius 
(2).

$4: K. V. Balsys; $2: P. Jukna, Pra- 
kapas, A. Vingevičienė.

Sudarius šį sąrašą, aukojo $100: J. 
Matulaitis (adresas nežinomas); $25: 
J. Varkavičius (25).

Už Toronto ribų gyvenantieji
$100: S. K. Gečai, Port Sydney, 

Ont.; $50: J. Masionis, Port Severn, 
Ont., V. Stanaitis, Cold Water, Ont.; 
$30: J. Morkūnas, Trout Creek, Ont., 
$25: adv. V. R. Augaitis, Collingwood, 
Ont., A. Kazilis, Concord, Ont.; $20: 
Alt. Gražis, Chicago, U. S. A.; $12: 
A. P. Stanėnas, Thornhill, Ont.

$10: R. Dūda, Collingwood, Ont., 
A. Kauneckis, Magnetawan, Ont., J. 
Matukas, Chicago, JAV, V. Sibulis 
(10), Springhurst, Ont.; $5: P. Sut- 
kaitis, New Market, Ont.
Timmins, Ont., apyl. gyvenantieji
$20: J. Slanina; $10: V. Grikis, A. 

Harwood, K. Jasaitis, J. Paransevi
čius, inž. V. Senkus; $5: P. Gaigalas, 
F. Paleliūnas, N. N., N. N., Nežino
mas; $2: F. Aleknavičius, J. Alekna
vičius, V. Bernotas, B. Grigas, P. 
Kasparaitis, A. Margelis, V. Vyther- 
tas.

Šiame sąraše paskelbti asmenys au
koję iki š.m. rugsėjo 30 d. Vėliau 
gautos aukos bus paskelbtos sekan
čiame Tautos Fondo aukotojų sąraše. 
Nuoširdi padėka visiems aukoju
siems. Vajus bus tęsiamas. Daugeliui 
tautiečių yra išsiųsti Tautos Fondo 
laiškai, prašant aukų. Daugeliui tuo 
reikalu skambinta telefonu. Daugu
ma tautiečių pasižadėjo aukoti — ma
lonėkite pažadą tęsėti. Čekius rašyti 
ir aukas siųsti: Tautos Fondas, 6 
Constance St., Toronto, Ont., M6R 
1S4. Tel. 535-9864. Nuoširdi padėka 
E. Aukštikalnienei už auką mirusio 
brolio vardu. Nuoširdi padėka V. Pač- 
kauskui už padarytą gražų adresą.

Tenelieka nė vieno lietuvio Toron
te ar apylinkėse, neatlikusio tautinės 
pareigos savajam kraštui — Lietuvai.

Tautos Fondo Toronto apylinkės 
atstovybė

Elektros rangovas

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

Toronto, Ontario
Savininkas A. ČEPONIS

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

RANGŪS “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI“,

Sveikinu Jus su 25 metų sukaktuvėmis, linkiu Šviesios ir geros 
ateities lietuviškos spaudos bare. Čia, Europoje, Jūs esate mums vienas 
iš geriausių laikraščių, greitai gaunamas (jis Londoną pasiekia pirma
dienio vidudienyje), o be to labai objektyvus. Nors neteks man daly
vauti Jūsų sukaktuvių vakare spalio 27 dieną, bet aš būsiu mintimis 
su Jumis.

Ilgiausių metų “Tėviškės Žiburiams“, jų redaktoriams ir Kanados 
Lietuvių Katalikų Kultūros Draugijai “Žiburiai“.

S. KASPARAS,
D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybos pirmininkas

Gerbiamasis vyriausias redaktoriau,

Apgailėdamas negalįs dalyvauti “Tėviškės Žiburių” ketvirties am
žiaus atlikto darbo paminėjime, prašau bent raštu priimti mano lin
kėjimus Jums, visiems talkininkams ir leidėjams — didžiausios sėkmės 
tęsti kilnų darbą, saugoti mūsosios tėviškės žiburius, skleisti jų vis 
stipresnę šviesą ir stiprinti svetimose pakelėse išsibarsčiusių lietuvių 
dvasią.

Ketvirties amžiaus sukaktį švenčia mažos ir didelės valstybės, pri
sikėlusios iš griuvėsių, nors valstybės raidoje šis tarpsnis yra nepapras
tai trumpas.

Savaitraščiui, o ypač išeivijos sąlygose, dvidešimt penkeri metai 
reiškia ne tik ryžtą, bet ir tesėjimą atlikti didelį darbą, tobulėti be- 
skleidžiant šviesą, ją vis stiprinti ir žiburius padaryti švyturiu, kuris 
rodo lietuviškąjį kelią, blaško siaubingą tamsą.

“Tėviškės Žiburiai” atliko didelį darbą praeityje, bet dar didesni 
uždaviniai laukia ateityje — budėti, kad medžiagiškai prasigyvenę 
tautiečiai dvasiškai nesunyktų ir savo tėviškių nepamirštų.

Didžiausios sėkmės linkiu “Tėviškės Žiburių” vairuotojams ir 
talkininkams — nenuleisti sparnų ir globoti didžiąją skaitytojų šeimą.

Jūsų —
GEDIMINAS GALVA

ĮJ/ANADOS lietuvis jaustųsi vienišas ir atskirtas nuo kitų, jei 
’ nebūtų lietuviškos periodinės spaudos. Ontario ir kitų Kanados 

provincijų lietuviai gali didžiuotis turėdami vieną pavyzdingiausių pa
saulio lietuvių laikraščių — “Tėviškės Žiburius”. Džiaugdamiesi jų 
padaryta pažanga, dvidešimtpenkmečio proga nuoširdžiai sveikiname 
visus “TŽ” darbuotojus ir bendradarbius, linkėdami jiems ir ateityje su 
tokiu pat pasišventimu ir sparta tobulinti savaitraštį bei išlaikyti jį 
pirmaujančioje vietoje.

Sveikiname ir svarbiausią minėtos pažangos kaltininką — redak
torių kun. dr. Pr. Gaidą, sulaukusį 60 m. amžiaus sukakties, linkėdami 
jam sveikatos ir ilgų darbingų metų, įgalinančių praturtinti nuveiktuo
sius darbus dar naujais laimėjimais.

Visada Jūsų —
DANILIŪNAI 
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SVEIKINAME “Tėviškės Žiburius”, linkėdami jiems gražiau
sios ateities, stovint pirmoje kovos linijoje už mūsų tautos 

laisvę. “Tėviškės Žiburiai” yra ir tėviškės žiburiai, ir viso pasaulio 
lietuvių šviesa.

Su tikra pagarba —
M. S. SETKAI

I
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S\! UOSIRDŽIAI sveikinu “Tėviškės Žiburių” redakciją reikšmin
gos 25-rių metų darbo sukakties proga. Šimtmečio ketvirtada

lis sunkiuose išeivijos lietuviškos spaudos baruose yra didelis ištesė
jimas. Idėjiškai gili patriotinė Jūsų laikraščio linija, kultūringas pro
blemų svarstymas ir aktualijų kėlimas yra didelis laimėjimas. Džiugina 
ir akcentas lietuviškos kultūros reikalams. Jūsų redaguojamas savaitraš
tis apima visas lietuviškojo išeivijos gyvenimo sritis ir yra pirmaujan
tis mūsų periodinėje spaudoje. Kaip nuolatinis Jūsų bendradarbis lin
kiu ištvermės dar per daugelį metų!

Su tikru nuoširdumu —
Jūsų PR. NAUJOKAITIS

Dalis akademikių skaučių sukaktuvinėje stovykloje Dainavoje vėliavų 
pakėlimo metu Nuotr. K. Sragausko

Skautu akademiku savaitė V €»
Akademinio Skautų Sąjūdžio Studi

jų Savaitė buvo surengta Dainavoje. 
Šiltai priėmė atvykusius Dainavos ad
ministratorius ir jo štabas: Vacys 
Garbonkus, E. Korzonas, ASS vadijos 
pirmininkas, V. Sabaliūnaitė, V. Stat
kus, T. Renys, P. šalčiūnas ir A. Rat- 
nikas. Buvo daug paskaitų, bet netrū
ko ir lengvasnių momentų. Dienos 
metas buvo užimtas aktualiom ir ge
rai paruoštom įvairiom temom, ku
rias dėstė svečiai iš įvairių vietovių. 
Stovyklaujančių tarpe buvo fil. J. 
Dainauskas, vienas iš akademinės 
skautijos kūrėjų, kuris pateikė labai 
įdomių faktų bei minčių. Paskaitose 
gausiai lankėsi vyresnieji ir jaunu
čiai. Jose buvo gvildenami klausi
mai: šeima, lietuvybės išlaikymas, li
teratūra, Čiurlionis, “Dvi bevaisės 
žemės — T. S. Elliott ir T. Venclo
va”, religija, menas, tautodailė ir kt.

Dienos metas buvo skiriamas inte
lektualiniam klausimam, vakarai —

pramogom. Kas vakarą laužuose pa
sirodydavo nauji talentai, o po laužo 
— kiti dalykai. Vieną vakarą kun. A 
Kezys rodė savo filmą apie Jaunimo 
Centro statybą. Kitą vakarą įvyko 
kaukių balius, kuriame stovyklauto
jai parodė savo išradingumą apran
gos srityje. Sekmadienį buvo atvykęs 
oktetas iš Čikagos, vadovaujamas F. 
Strolios. Jis labai įdomiai dainavo, o 
pats muz. Strolia kalbėjo apie muzi
ką. Po pasilinksminimo įvyko oficia
lioji dalis — pakėlimai į laipsnius. 
Iš Montrealio atvykęs kun. J. Kubi
lius buvo pakeltas ASD garbės nariu, 
o fil. Dainauskas — Korp! “Vytis” 
garbės nariu. Iš Toronto į ASD ir į 
Korp! “Vytis” buvo pakelti: Bumbu- 
lytė Vida, Gverzdytė Nijolė (iš St. 
Catharines), Mažeikaitė Rasa, Mažei
kaitė Saulė, Stulgytė Daną, Vaitiekū
naitė Vida, Gaputis Andrius, šeškus 
Algis ir Tarvydas Paulius. Geriau
sios sėkmės vLsiems! A. K.



Lietuviškos kultūros strategija
Tokiu pavadinimu įvyks sim

poziumas Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto tarybos 
suvažiavimo metu lapkričio 2 d. 
Toronte. Ta proga noriu pateik
ti keletą prielaidų, iš kurių tu
rėtų kilti smulkesnis lietuviško
sios kultūros padėties išeivijoje 
svarstymas.

Kultūros sąvokos apibrėžimų 
yra daug ir labai skirtingų. Čia, 
kaip ir būsimose diskusijose, pa
liesiu tiktai tokias kultūros ap
raiškas, kurias mes esame lin
kę vadinti meninėmis.

Tautinei kultūrai svetur tarp
ti ir net išsilaikyti galimybės 
yra labai ribotos. Net ir kraš
te, kaip Kanada, kuris, bent ofi
cialiai, skelbiamas daugiakultū- 
riu, mažumų, taigi ir lietuvių, 
tautinė kultūra yra neišvengia
mai ribojama ne tiek daugumos 
spaudimo, kiek tautinės mažu
mos nepajėgumo. Ribas lietuviš
kai išeivių kultūrai reikia at
pažinti ir jas pripažinti, idant 
įvertintume kas mums yra įma
noma, kas ne. Taip išvengsime 
daug nusivylimo, galbūt tapsime 
našesniais ten, kur mūsų pastan
gos galėtų būti vaisingesnės pla
čia kultūros prasme.

Mažame savo skaičiuje nega
lime turėti labiau diferencijuo
tų kultūrinių apraiškų. Nėra pa
kankamai nei kūrėjų, nei vyk
dytojų, nei vartotojų. Nėra tos 
kritiškos masės, kuri normaliai 
Įgalina kultūrinį gyvenimą pa
gal bendruomenės, tautos ar 
krašto žmonių natūraliai skirtin
gus reikalavimus. Pas mus gi vi
sa tai, kas yra daroma, privalo 
apimti daugumos interesus. Tai
gi, visoms kultūrinėms apraiš
koms tenka rinktis vidurių, ku
rio lygis priklauso nuo jas re
miančios masės. Gausiose bend
ruomenėse nėra reikalo patai
kauti masėms, nes rėmėjų pa
prastai užtenka įvairiausiems 
dalykams. Mūsų atveju vidurkis 
diktuoja visą lietuvišką kultūri
nį veikimą. Tad mums yra svar
biau rūpintis ne tiek pačiais 
augščiausiais atsiekimais, kiek 
pakelti savo žmonių" kultūrin
gumo vidurkį.

Kita reikšminga riba yra mė
gėjiškumas. Mūsų kultūrinių 
renginių ruošėjai, dažnai ir su
manytojai, tėra mėgėjai. Taigi 
išeivių lietuviškai kultūrai lem
ta būti tiktai mėgėjiška.

Mėgėjams yra taikomi kitokie 
vertinimo matai nei profesijo-

ALG. BANELIS
nalams, kurie savo profesiją lai
ko ne amatu, bet, pirmykšte šio 
žodžio prasme, išpažinimu, pa
šaukimu. Mėgėjas, pavyzdžiui, 
vaidina, rašo, tapo ar dainuoja 
tiktai iš pomėgio ar, kaip mėgs
tame sakyti, iš tautinės parei
gos. Profesijonalas — išpažinė
jas kuria iš vidinio poreikio. 
Kaip taisyklė, mėgėjas naudoja
si, seka profesijonalų kūryba. 
Ko tikimės ir reikalaujame iš 
profesijonalo, negalime norėti 
iš to, kuriam tie dalykai tėra 
pripuolami, daromi labiausiai 
dėl atsigaivinimo nuo kitų savo 
pagrindinių darbų. Mėgėjų kū
rybinės ribos yra: tik atlieka
mas laikas, nereikalavimas ir 
net negalimybė tobulumo bei sa
vitumo. Tokios pat ribos galioja 
ir išeivių lietuviškai kultūrai.

Mėgėjiškumo lygis tiesiogiai 
priklauso nuo aplinkoje mato
mo profesinio lygio; mėgėjui 
yra aišku, ko jis turėtų siekti. 
Lietuviškame gyvenime tokio 
mato neturime, bet juo turėtų 
būti užlietuviška kultūrinė ap
linka. Lietuviškos kultūros ly
gis kils tiktai su įsisavinimu ap
linkinės kultūros augščiausi’.i 
vertybių.

Didelė mūsų kultūrinio gyve
nimo yda yra neskyrimas mėgė
jiškumo nuo profesijonališku- 
mo. Tai ypač dirgina nervus tų, 
kurie ir savajai bendruomenei 
nori taikyti augštus kūrybinius 
bei kultūrinius matus. Tai iš 
tikrųjų nėra teisinga, išskyrus 
retokus, daugiausia individua
lius, atvejus. Kalčiausia yra mū
sų spauda, nesistengianti, o gal 
ir"neįstengianti daryti skirtumą.

Neturėtume skųstis savo tau
tiečių kultūringumo stoka. Jei
gu pasvertume tolygios sociali
nės-ekonominės padėties lietu
vius išeivius su čiagimiais, svars
čiai neabejotinai kryptų į mūsiš
kių pusę. Juk retas fabriko dar
bininkas, dešimtininkas ar eili
nis tarnautojas eina klausytis 
“rimtos” muzikos koncertų, lan
ko dailės parodas, nežiūrint ko
kio lygio tai būtų. Jiems toly
gūs lietuviai panašiuose rengi
niuose užpildo lietuviškas sales. 
Mūsų žmonės kultūrai yra atvi
ri, bet tiktai tokiai, kokią jie 
pažįsta. Mūsų Bendruomenės 
vadovų pareiga yra savųjų tau
tiečių " kultūrinius horizontus 
praplėsti.

Vienas 
didžiųjų 

meno centru
i ' 

dabar • jau jūsų
pašonėje

Tai žavinga vieta.
Pamatykite didįjį Kanados meno rinkinį. 

Galerija turi per 2500 žavių Kanados 
meno kūrinių. 
Nuo Krieghoffo iki Carr 
ir Bush.

Aplankykite naują Moore centrą. Henry 
Moor vadinamas didžiausiu skulptorių 
nuo Michelangelo laikų. Jame yra 
didžiausias pasaulyje jo 
kūrinių rinkinys.

Pamatykite per 800 dabarties meno kūrinių, 
nuomojamų Jums kaip nariui. Aplankykite 
didžiausią Kanados meno knygų parduotuvę. 
Pasiklausykite paskaitų. Pasižiūrėkite filmų. 
Papietaukite arba papusryčiaukite naujajame 
restorane. Pailsėkite naujoje narių menėje, 
pro kurios langus matyti Walker Court.

Naujoji meno galerija dabar yra vienas 
didžiųjų meno centrų pasaulyje. Ateikite ir 
pamatykite . . . Jame visuomet rasite ką 
nors įdomaus.

Ateikite ir pamatykite, kas dedasi naujoje galerijoje
Atidaroma spalio 26, šeštadienį

Toronto Meno Galerija 
Dabar vienas didžiųjų meno centrų pasaulyje 

Dundas St., į vakarus nuo University Ave., 
Toronto miesto centre

Kaip ir visa kita, kultūra nė
ra statiška. Ji auga arba merdi, 
bet tame procese nuolatos kei
čiasi. Mūsų atsivežta tautinė 
kultūra tačiau yra užkonservuo
ta jau bent 30 metų. Tebegyve
name keturiasdešimtųjų metų 
lietuviškomis ir tuolaikinėmis 
nelietuviškomis nuotaikomis. 
Tokias perduodame ir jaunie
siems! Konservatyvumas yra bū
dingas daugumai išeivių, o ypač 
mums, kurie dar ir dabar netu
rime reikiamo ryšio su savo že
me. Neproduktyvus konservaty
vumas yra išdava nesekimo ir 
nesinaudojimo tuo, kas yra gero 
aplinkui.

Tautinė kultūra svetur negali 
išlikti grynai tautine. Norint, 
kad ji būtų gyva ir augtų, neiš
vengiamai reikia įsisavinti gyve
namojo krašto kultūrą. Deja, 
aplinkos įsisavinimo pavyzdžių 
turime perapsčiai. Vulgari gat
vės ir televizijos kultūra dar tu
rimą lietuviškąją kultūrą tik 
teršia ir smukdo. O reikia, kad 
savoji atsivežtinė bei dabar jau 
kad ir šykščiai mus pasiekianti 
dabartinė Lietuvos kultūra šia
pus būtų maitinama tiktai ge
riausiais aplinkinės kultūros 
vaisiais.

Busimasis simpoziumas aptars 
eilę problemų. Galbūt kaiku- 
riems negalavimams bus surasta 
ir receptų. Bet tai darytina re
miantis gyvenimiškomis mūsų 
kultūrinės būklės prielaidomis.

Atsiųsta paminėti
Sofija Oželienė, DIENŲ VITRA

ŽAI. 380 psl. knyga, dedikuota auto
rės vaikams Sofijai, Kaziui, Daliai ir 
jų šeimoms. Viršelis dail. Ados Kor
sakaitės. Minkšti viršeliai. Kaina $5. 
Spausdino 1974 m. “Draugo” spaus
tuvė, 4545 63rd St., Chicago, Ill. 
60629, USA.

Į Laisvę, nr. 60(97), 1974 m. bir
želis. Politikos žurnalas, leidžiamas 
Lietuvių Fronto Bičiulių sąjūdžio. 
Redaguoja Leonardas Valiukas, ad
ministruoja Aleksas Kulnys, 7034 
Hartcrest Dr., Rancho Palos Verdes, 
Cal. 90724, USA.

Filatelistų Draugijos Lietuva žur
nalas, nr. 1(159), 1974 m., gauna
mas pas administratorių K. Rožans- 
ką, 6941 So. Claremont Ave., Chi
cago, Ill. 60636, USA.

Ateitis, nr. 5, gegužė. Moksleivių 
Ateitininkų Sąjungos mėnesinis žur
nalas, 7235 So. Sacramento Ave., Chi
cago, Ill. 60629, USA. Redaktorius

Lietuviai dalyvauja projektuojamo baltiečių teatro konferencijoje Southern 
Illinois univeristete, Carbondale. Iš k. į d.: Algirdas Landsbergis iš Fairleigh 
Dickinson universiteto, Eglė Juodvalkytė, siekianti magistro laipsnio teatro 
srityje Southern Illinois universitete, Rimvydas Šilbajoris iš Ohio State un-to

SIDABRINIU ŠERKŠNU PASIDABINUS
AL. GIMANTAS

Šie trys antraštės žodžiai 
skamba patetiškai, lyriškai, gal 
net ir persaldžiai. Šiuo atveju 
poetiškai nusiteikti verčia “Tė
viškės Žiburių” 25-metinė su
kaktis, kurią, atrodo, rūpinasi 
daugiau švęsti ne pats laikraš
tis, bet gausūs skaitytojai, rėmė
jų ir pritarėjų šeima.

Jei dažnokai minime atskirų 
asmenų, organizacijų sukaktis, 
būtų nedovanotina negirdomis 
praleisti sukaktį, kurios reikšmė 
gerokai prašoka vadinamus “pa
rapijinio masto” minėjimus. Iš
eivijoje laikraštis yra kažkas 
daugiau už mus pačius. Jo vieta 
mūsų tarpe yra žymiai didesnė 
už atskirus asmenis, sambūrius 
ir sąjūdžius. Laikraštis bando 
mus visus apjungti, formuoti ir 
informuoti. Aišku, skaitytojų
— kun. J. Staškevičius, 494 Isabel
la Ave., Mississauga, Ont., Canada.

Technikos Žodis, nr. 1(143), 1974 
m. sausis-kovas. PLIAS ir ALIAS 
žurnalas. Leidėjas — Amerikos Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų Są
jungos Čikagos skyriaus techninės 
spaudos sekcija. Galima gauti pas ad
ministratorių J. Sakalą, 7025 So. 
Rockwell Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

masė yra Įvairi, plati. Vargu ar 
kas pajėgtų kiekvienam įtikti, 
patenkinti kiekvieno norus, po
linkius, įsitikinimus. Negalima 
to viso reikalauti ir iš savo laik
raščio. Prieš pradedant betku- 
rią kritiką, reikia pirma supras
ti ir Įsisąmoninti, kad visų pir
ma laikraštis negali būti tobules
nis už mus pačius ar, dar aiškiau 
tariant, jis tegali būti toks, ko
kiais esame mes patys. Tai ly
giomis liečia ir laikraščio tvar
kytojus, ir bendradarbius, ir 
skaitytojus. Gal ir yra mūsų tar
pe laukiančių, kad laikraštis tap
tų vienos ar kitos grupės tarnai
te, bet tai nerealus, miražu grin
džiamas lūkestis.

“Tėviškės Žiburiai” jau seniai 
yra suradę savąjį kelią ir turi 
stiprius bei sveikus principus, 
kurių pagrinde yra krikščionybė 
ir lietuvybė. Tie du dalykai fak- 
tinai reiškia plačią vertybių ska
lę. Per visą 25 metų gyvenimą 
(tai gali patvirtinti kiekvienas 
“TŽ” bičiulis) laikraštis, vykdy
damas tuos du įsipareigojimus, 
nė kartą esminiuose dalykuose 
nesuklydo. Tuo pelnytai gali di
džiuotis tiek leidėjai, tiek ir re
daktoriai — buvę ir esantieji.

“TŽ” niekados nesiveržė iš-
kilti ir pirmauti šio kontinento 
lietuviškosios periodikos tarpe, 
bet atsitiko taip, kad šis savait
raštis neabejotinai laikomas vie
nu iškiliausių mūsų laikraščių, 
kurio įtaka jaučiama ne vien tik 
kanadiečių, bet ir amerikiečių 
lietuvių tarpe. Net ir sovietina- 
mos Lietuvos spaudoje, bent jau 
skiltyse, kur randama noro, drą
sos ir reikalo minėti užsienio lie
tuvių spaudą, “TŽ” cituojami to
li gražu ne paskutinėje vietoje. 
Atseit, ir ten “TŽ” laikomi pa
kankamai įtakingu išeivijos bal
su.

Gerai išmąstyti vedamieji vi
sada atspindi ne tik esamus reiš
kinius mūsų kasdienos rutinoje, 
bet ir bando šviesti, būti lyg ir 
kelrodžiu dabarčiai bei ateičiai. 
Platus ir nuolatinis skaitytojų 
laiškų skyrius visada lieka atvi
ras įvairioms nuomonėms, nesle
piant skaudulių. Ekstazėn ne
puolama vertinant laimėjimus.

“TŽ” ateitis ir turinys — 
pačių skaitytojų rankose. Sky
riai “Religiniame gyvenime”, 
“Pavergtoje tėvynėje”, “Kultū
rinėje veikloje”, “Lietuviai pa
saulyje” tegu ir sutrauktai, be
veik kapsulės forma, mums 
duoda daug tikslių ir vertingų 
žinių be jokios propagandos, be 
juodos ar baltos spalvos, išlaiko 
prideramą rimtumą bei objekty
vumą.

Aišku, tobulumui ribų nėra. 
Klaidų išvengti negali visa, kas 
mirtingųjų rankose. Besidžiau
giant sidabrine sukaktimi, drą
siai galima tikėtis, kad 50-toji 
sukaktis bus sutikta su dar ryš
kesniais laimėjimais.

SANDRA KYBARTAITĖ, sėkmingai 
baigusi architektūrą Toronto univer
sitete, pradėjo dirbti Otavoje vie
šųjų darbų ministerijoje. Po poros 
metų darbo Sandra tikisi tęsti studi
jas magistrės laipsniui gauti.
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U KULTBEMJE VEIKIOJE
ALFONSO NYKOS-NILIŪNO poe

zijos rinkinį “Vyno stebuklas” iš
leis Algimanto Mackaus knygų leidi
mo fondas. Knyga jau surinkta Či
kagoje, M. Morkūno spaustuvėje. Va
dinamosios žemininkų kartos poetas 
A. Nyka-Niliūnas jau yra išleisdinęs 
tris poezijos rinkinius: “Praradimo 
simfonijas” — 1946 m., “Orfėjaus 
medį” — 1953 m. ir “Balandžio vi
gilijas” — 1957 m. Taigi, nuo pas
kutinio rinkinio iki dabartinio susi
darė ilgokas 17 metų laikotarpis, ku
riame jis tik labai nedaug savo eilė
raščių yra paskelbęs periodikoje ir 
poezijos antologijoje.

LENKIJOS LAIKRAŠTIS “Chlops- 
ka Droga”, kurio iškarpos gautos 
“TŽ” redakcijoj, pastaraisiais metais 
nekartą rašė apie lietuvių dailę. 1971 
m. jis išspausdino Barboros Bogde- 
wicz rašinį apie M. K. Čiurlionį. Ja
me rašoma, esą Čiurlionis buvo lietu
vis dailininkas, tačiau Lenkija buvo 
jam antroji tėvynė, kurioje ir mirė. 
Dail. K. švainausko pastangomis Var
šuvoje, Zurawia gt. 45, įmūryta pa
minklinė lenta sienoje namo, kuria
me Čiuilionis 1905-1907 m. gyveno. 
To paties dail. K. Švainausko rūpes
čiu buvo pagaminta jo suprojektuo
ta antra paminklinė lenta ir įmūry
ta Pustelniko ligoninėje, prie Var
šuvos, kur M. K. Čiurlionis baigė 
savo dienas. Suplanuota ir velionies 
dailininko paveikslų paroda Pustel
niko mokykloj. Švietimo vadyba net
gi sutiko pavadinti vietinę lenkų mo
kyklą Čiurlionio vardu. “Chlopska 
Droga” taip pat rašė ir apie Lietu
vos liaudies dailininkų lankymąsi 
Lenkijoje pastaraisiais metais.

BALTIEČIŲ TEATRO steigiamąjį 
susirinkimą Carbondale P. Illinois 
universitete sušaukė latvių kilmės 
prof. dr. Alfreds Straumanis. Be 
paties iniciatoriaus, jame dalyvavo: 
Fairleigh Dickinson universiteto pro
fesorius Algirdas Landsbergis, Ohio 
valstybinio universiteto prof. dr. 
Rimvydas Šilbajoris, latvis prof. dr. 
Juris Silenieks iš Carnegie-Mellon 
universiteto, estai — prof. dr. Geor
ge Kurman iš V. Illinois universite
to ir prof. dr. Mardi Valgemae iš 
Niujorko miesto universiteto. Steigė
jų gretas papildė ^doktorato ir ma
gistro laipsnių siekiantys studentai- 
asistentai: latviai A. Sedriks, Juris 
Valters ir Eglė Juodvalkytė. Nutarta 
iki 1975 m. vidurio surinkti į anglų 
kalbą jau išverstus baltiečių drama
turgų kūrinius, sudaryti numatomų 
išversti sąrašą, paruošti kritiškas ap
žvalgas bei santraukas, trumpas lie
tuvių, latvių ir estų teatro istorijas. 
Baltiečių teatrą globojančiame P. Il
linois universitete pavasarį bus pa
statytas į anglų kalbą išverstas lietu
vio dramaturgo veikalas, su kuriuo 
bus galima gastroliuoti ir kitose vie
tovėse. Baltiečių teatro projektui 
JAV valdžia šiemet yra paskyrusi 
$19.000, bet jo nebus įmanoma įgy
vendinti per vienerius metus. Pro
jekto vykdyme bus ypač sekamas jo 
dąrbų pritaikymas amerikiečių vi
suomenei. Baltiečiams sudaroma pro
ga informaciją paskleisti per JAV 
mokyklinę sistemą. Baltiečių teatro 
reikalams pernai P. Illinois universi
tete buvo įsteigtas specialus fondas, 
kurį daugiausia rėmė tik latviai. Lie
tuvių aukų laukiama šiuo adresu: 
Baltic Theatre Fund, Southern Illi
nois University Foundation, SIU at 
Carbondale, Ill. 62901, USA.

BOSTONO KULTŪRINIAI SUBAT- 
VAKARIAI naująjį sezoną pradėjo 
susitikimu su Broniu Raila, kuris su 
žmona Daneta atvyko iš Los An
geles. Subatvakarių pirm. inž. R. Vel
tui tarus įvadinį žodį, apie B. Railos 
žurnalistinę veiklą bei jo išleistas 
knygas, ypač jo neseniai pasirodžiu
sią “Paguodą” kalbėjo St. Santvaras. 
Humoristinių eilėraščių kūrėjas A. 
Gustaitis išryškino B. Railos kūrybi
nes “ašakas”, įstringančias konserva
tyviosios visuomenės gerklėje. Pats 
B. Raila pakedeno išeivijos proble
mas, pasisakydamas už kultūrinio 
prado, tautinės kultūros puoselėjimo 
kelią, bet taipgi pripažindamas, kad 
išeivija yra reikalinga abiejų krypčių 
santalkos — ir kultūrinės, ir polti- 
nės. B. Railos nuomone, net ir vals
tybei žlugus, niekas negali sunaikin
ti laisvės idealų, dvasinių, meninių 
bei mokslinių vertybių. Todėl pagrin
diniu akcentu turįs būti kultūrinės 
kūrybos puoselėjimas ir kultūrinės 
veiklos rėmimas. B. Raila švenčia 
kūrybinio darbo penkiasdešimtmetį.

DAIL. ANASTAZIJOS TAMOŠAI
TIENĖS kilimų, gobelenų ir tapybos 
darbų parodą spalio 11-20 d. Čikagos 
Jaunimo Centre, Čiurlionio gale
rijoje, surengė švėkšniškių Draugija, 
švęsdama savo veiklos auksinę su
kaktį. Dail. A. Mažeikaitė-Tamošai- 
tienė yra šios draugijos narė, Švėkš
nos gimnazijos auklėtinė.

LOS ANGELES LIETUVIŲ DRA
MOS SAMBŪRIS, vadovaujamas 
pirm. Gražinos Raibienės, ruošiasi 
“Nakties” premjerai. Šios trijų veiks
mų dramos autorius yra Jurgis Gliau
dą, joje paliečiantis dabartinių die
nų skaudžią tikrovę Spektaklį reži
suoja Dalila Mackelienė, vaidmenis 
kuria aktoriai — V. Ąžuolaitis, D. 
Barauskaitė, V. Jautulienė, St. Pau- 
tienienė, M. Prišmantas, R. Urbanie- 
nė ir R. Žukas. Pirmiausia “Naktis” 
bus suvaidinta lietuvių teatro III fes
tivalyje Čikagoje lapkričio 27 — 
gruodžio 1 d.d. Jos premjera Los An
geles bei apylinkių lietuviams bus 
1975 m. sausio 11 d

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PABALTIJO GRAFIKOS III PA

RODA, surengta Talino Dailininkų 
Namuose, susilaukė 130 dalyvių. Šiai 
kas treji metai rengiamai parodai po 
100 to laikotarpio kūrinių pateikia 
lietuviai, latviai ir estai. Lietuvai šie
met atstovavo 35 dailininkai, prade
dant grafikos veteranais A. Kuču, J. 
Kuzminskiu, D. Tarabildiene ir bai
giant jauniausiaja trijule — S. Eid- 
rigevičium, R. Vėliuviene, A. Zokai- 
tiene. Parodos II prizą laimėjo Pet
ras Repšys už litografiją “Kova su 
kryžiuočiais dėl Klaipėdos”. Pirmasis 
teko latviui Inarui Helmutui, trečia
sis — estei Vilvei Toli. Aldona Ski- 
rutytė gavo Rygos miesto premiją už 
graviūrą “Senasis ir naujasis Vil
nius”, o Vilniaus premiją laimėjo es
tas E. Okasas. Premijas taipgi skyrė 
organizacijos, gamyklos ir įstaigos. 
Viena jų teko Albinai Makūnaitei už 
grafikos lakštą “Rytas”. Parodos dip
lomus Vilniun parsivežė G. Didelytė,
l. Katinienė, A. Kučas, A. Skirutytė, 
D. Tarabildiene ir N. Valadkevičiū- 
tė. Tradicinėje baltiečių parodoje 
svečio teisėmis taipgi dalyvavo R. 
Vokietijos Šverino, Vengrijos Solno- 
ko, Maskvos, Leningrado, Minsko, 
Charkovo ir Jakutsko atstovai.

MOKYTOJŲ TOBULINIMOSI IN
STITUTAS Vilniuje surengė elemen
torių parodą, kurią gausiai lankė pe
dagogai ir moksleiviai. Vilniaus uni
versiteto mokslinė biblioteka paro
dai parūpino apie 60 senųjų elemen
torių kopijų. Jų tarpe buvo ir pirma
sis rusiškas I. Fiodorovo elemento
rius, prieš 400 metų išleistas Lvive. 
Jo vienintelis originalus egzemplio
rius yra amerikiečių Harvardo uni
versitete. Parodos rodiniai lankyto
jus taipgi supažindino ir su senai
siais lietuviškais elementoriai, kurių 
pirmasis yra pasirodęs jau 1547 m.

PLUOŠTĄ ŽINIŲ APIE ARCHEO
LOGŲ VEIKLĄ praėjusią vasarą “Li
teratūros ir Meno” puslapiuose pa
teikia Adolfas Tautavičius, Lietuvos 
Mokslų Akademijos istorijos institu
to archeologijos sektoriaus vadovas. 
Dr. R. Rimantienės vadovaujama eks
pedicija pagrindinį dėmesį skyrė 
Kuršių Nerijai, kur vokiečių moksli
ninkai jau XIX š. pabaigoje buvo ap
tikę naujojo akmens amžiaus stovyk
lų. Dr. R. Rimantienės grupė ištyrė 
940 kv. metrų plotą į pietus nuo Ni
dos: “Po smėliu rasta virvelinės, 
puošniai ornamentuotos keramikos, 
kuri padeda nustatyti to meto žmo
nių kultūrą bei kultūrinius ryšius. 
Ne pajūrio ruože jos randama mažai, 
šie atradimai padeda perskaityti mū
sų teritorijoje dar mažai, pažįstamą 
neolito laikotarpio puslapį. 4000 me
tų senumo gyvenviečių liekanos pa
pildys Šventosios stovyklos medžiagą 
apie kažkada pamaryje vykusį gyve
nimą ...” Istorijos mokslų kandida
to J. Stonkaus vadovaujami archeo
logai, kasinėję Dapšių piliakalnį kai
riajame Varduvos krante, išaiškino 
paskutiniųjų šimtmečių prieš Kristų 
gyvenvietės vietą. Rasti brūkšniuoto
sios keramikos pavyzdžiai liudija 
daug bendrų bruožų žemaičių ir ryti
nių augštaičių anuometiniame gyve
nime. Istorijos mokslų kandidatės E. 
Grigalavičienės vadovauta ekspedici
ja ankstyvojo geležies amžiaus Elgiš- 
kių pilkapyje rado labai daug papuo
šalų. Lig šiol nenustatytą ribą tarp 
žemaičių ir žemgalių patikslino atlik
ti kasinėjimai šalia Bubių piliakalnio 
esančiame Jakštaičių-Meškių senka
pyje. Archeologų grupė, vadovauja
ma istorijos mokslų kandidato V. 
Urbanavičiaus, atkasusi VIII — XIII 
š. 56 kapus, konstatavo, kad ši terito
rija priklausė žemaičiams. Ta pati 
archeologų grupė Geluvos kaime prie 
Ariogalos surado XVI š. statytos, 
daug kartų griautos bei atstatytos 
kalvinų bažnyčios pamatus, rūsius ir 
šventorių, 370 kapų, priklausančių 
XVI—XVII š., tarp kurių rasta ir 
V—VI š. kapų. Archeologų ekspedi
cijai į Grigiškių apylinkės Neravų 
pilkapyną vadovavo istorijos' mokslų 
kandidatė O. Kuncienė, o dr. R. Ku
likauskienės grupė tyrinėjo VI—XII 
š. Augštųjų Rusokų pilkapius prie 
kelio iš Vilniaus į Maišiaglą, kartu 
su Klaipėdos muzėjaus darbuotojais 
tyrė III—VI š. Bandžių senkapį.

SOL. VIRGILIJUS NOREIKA, Vil
niaus operos pagrindinis tenoras, 
gastroliavo Maskvoje. Didžiojoj kon
servatorijos salėj įvykusio jo koncer
to programos pirmoji dalis buvo 
skirta J. Indros, S. Šimkaus, V. Kai
riūkščio bei kitų lietuvių kompozito
rių kūriniams, antroji — R. Schu- 
manno, F. Liszto, G. Puccini kompo
zicijoms. Solistui akompanavo Žane
ta Noreikienė.

SKULPTORIAUS KAZIO VALAI
ČIO tragišką mirtį, neatskleisdamas 
aplinkybių, “Literatūroj ir Mene” 
praneša dail. Tadas Baginskas. Ve
lionis buvo gimęs 1939 m. Kaune, 
Vilniaus dailės institutą baigęs 1959
m. Jo diplominis darbas — architek
to L. Stuokos-Gucevičiaus skulptūri
nis portretas tarsi atspindėjo su ar
chitektūra sietis linkusį kūrybinį 
kelią. K. Valaičio kūriniai daugiau
sia puošia naujųjų pastatų vidų. 
Trumpame nekrologe T. Baginskas 
rašo: “Velionio kūrybai būdingas me
ninės išraiškos priemonių įvairu
mas, jis giliai studijavo kultūrinį pa
likimą ir kartu siekė novatoriškai pa
naudoti šiuolaikines medžiagas, nau
jus jų apdirbimo būdus. Tai buvo 
skulptorius, giliai jaučiantis archi
tektūrinę aplinką...” V. Kst.
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F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

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

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

Atliekame visus autovežimių mechaninius pataisymus — priekinių ratų 
išlyginimą (wheel alignment), ratų išbalansavimą ir kt. Parduodame 
MICHELIN, B. F. GOODRICH, RADIAL ir kt padangas. Sąžiningas 
ir greitas patarnavimas. Savininkas FRANK PETIT
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Klauskite mane apie:

• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

i• 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
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepure-.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvima*.

^SOLūX 
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Mrs. H. BAILEY (BALČIŪNIENĖ)
United Trust Co., 2320 Bloor St.W.
tel. 762-8255 Namų: 535-0513

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

gatve tiesiog į garažą.
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Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

KLB Toronto Apylinkės tary
bos posėdis įvyko spalio 20 d. 
L. Namuose. Dalyvavo 20 rink
tų ir 35 organizacijų bei insti
tucijų atstovai.

Atidarė valdybos pirm. A. 
Puteris. Posėdžiui pirmininkau
ti pakvietė J. R. Simanavičių, 
sekretoriauti — M. Vasiliaus
kienę. Nominacijų komisiją su
darė kun. Aug. Simanavičius, 
B. Jackus, J. Jankaitis, manda
tų A. Jankaitienė, V. Aušrotas 
ir L. šeškus. Nedalyvaujant D. 
Juozapavičiūtei, protokolą skai
tė valdybos vicepirm. M. Abro
maitis, kuris priimtas su mažo
mis pataisomis. Pranešimus pa
darė valdybos pirmininkas, iž
dininkas, Tautos Fondo atstovy
bės ir revizijos komisijos pirmi
ninkai.

Pirm. A. Puteris pareiškė, 
kad studijų reikalai vertė pasi
traukti iš valdybos, o taip pat ir 
likusieji valdybos nariai nutarė 
atsistatydinti. Todėl bus renka
ma nauja valdyba. Veiklos pra
nešimas lietė tik kelių paskuti
nių mėnesių laikotarpį. Suruoš
tas karavanas, gautos valdybai 
L. Namuose nuolatinės patal
pos, nedalyvauta Toronto paro
doje CNE, nes nebuvo gautas 
leidimas, be to, valdyba mano, 
kad tokioje komercinėje paro
doje su savo kultūriniais ekspo
natais neverta dalyvauti —dau
giau žalos nei naudos. Valdyba 
taip pat mėgino paruošti veik
los planą, bet vasaros atostogos 
labai trukdė. Ir pasitraukęs iš 
valdybos A. Puteris sutiktų da
lyvauti tokio plano užbaigime. 
Susirūpinta, kad kaikuriose va
saros stovyklose vartojama tik 
anglų kalba. Kelia rūpesčių 
bendruomeninis jaunimo auklė
jimas. Reikėtų rengti semina
rus, kursus, kuriuose jaunoji 
karta galėtų pasisavinti lietuvių 
bendruomenės idealus. Taip pat 
atkreiptinas dėmesys į Kanados 
politinį gyvenimą, reikalą įsi

SPORTAS VISUR
Šveicarijoje įvykusiose pasaulio 

šaudymo pirmenybėse pasaulio rekor
dą pasiekė kanadietė K. Netris(?). 
Lėkštelių šaudyme iš 150 galimų ji 
numušė 143.

P. Amerikoje įvyko įdomios krep
šinio rungtynės Europa — Amerika. 
Pirmosios rungtynės įvyko Rio de Ja
neiro mieste. Jas laimėjo senasis pa
saulis, įveikęs krepšinio išradėjus 
amerikiečius 94:85. Antrosios rungty
nės įvyko Sao Paulo mieste. Jas irgi 
laimėjo europiečiai 103:99. Europos 
rinktinė buvo sudaryta iš 1 ruso, 2 
ispanų, 1 prancūzo, 1 graiko, 2 italų 
ir 3 jugoslavų. Komandai vadovavo 
belgas. Amerikos rinktinė buvo su
daryta iš JAV, Brazilijos, Argenti
nos, Puerto Rico, Kanados ir Meksi
kos žaidėjų.

Paulius Stanevičius, gyv. Staynery- 
je, pasižymi ne tik lengv. atletikoje, 
bet ir kitose sporto šakose. Jis yra 
pagrindinis Staynerio mokyklos krep
šinio ir tinklinio komandų žaidėjas.

Dėl rutulio stūmimo pasaulio re
kordo dabar kovoja dvi moterys. Ku
rį laiką vyravo rusė Nadežda Čižova. 
Neseniai ją pralenkė čekoslovakė 
Helena Fibringerova, nors rusė dar 
sugebėjo atsiimti stipriausios moters 
pasaulyje vardą, nustumdama rutulį 
70-4% pėdų. Pasispaudę ir čekė — 
neseniai įvykusiose lengv. atletikos 
rungtynėse ji nustūmė rutulį 70-8% 
pėdų.

Daugelis sportininkų mėgina užsi
dirbti pragyvenimą, tapdami profe- 
sijonalais. Tai paviliojo net ir leng
vaatlečius. Tačiau nevisiems tai leng
vai įveikiama. Garsusis Jim Ryan, 
kuris perėjo į profesijonalus, vieno
se rungtynėse mylios bėgime pasi
traukė iš bėgimo po dviejų ratų. 
Tuo tarpu mėgėjas Tony Waldrops 
nubėgo mylią per 3:53,2 sek. Filbert 
Bayi iš Tanzanijos yra pasakęs: “Aš 
nereklamuosiu savęs ir nepriklausy
siu nuo kieno nors malonės, daran
čios pinigą iš mano prakaito”. Jis yra 
1500 m. bėgimo pasaulinis rekordi
ninkas.
VYČIO ŽINIOS

Stalo teniso treniruotės Toronto L. 
Namuose nukeltos į ketvirtadienį. 
Treniruotės vyksta kiekvieną savai
tę nuo 6.30 v.v. trečiojo augšto sa
lėje. Treniruotėms ir šiais metais 
vadovauja J. Nešukaitis. Iš pirmųjų 
treniruočių matyti, kad ir šiais me
tais turėsime daug stalo tenisininkų. 
Numatoma rungtyniauti su Hamilto
no Kovo stalo tenisininkais, miesto 
rengiamuose turnyruose. Pajėgesni 
žaidėjai žais miesto lygos pinneny- 
bėse. Šiais metais žaidėjai bus su

jungti ir gauti paramos mūsų 
tautinei bylai. Gal reikėtų 
bandyti suruošti bendrą baltie- 
čių karavaną. Skatino nenurašy
ti mišrių šeimų, jieškoti pozity
vių kelių ir jas pakreipti mūsų 
naudai. Kartais per antrąsias 
puses galima prieiti prie įtakin
gų asmenų, kurie galėtų padėti. 
Ižd. V. Biretos pranešimu, ka
ravanas davė $2336.00 pelno. 
Valdyba yra įvykdžiusi visus fi
nansinius įsipareigojimus ir 
šiuo metu ižde yra $3000. Po
sėdis iždininko pranešimą paly
dėjo entuziastingu plojimu. 
Tautos Fondo Toronto atstovy
bės pirm. A. Firavičius paskuti
niaisiais metais aplankė daug 
vietovių ir sutiko daug tautie
čių. Vieni krašto laisvinimui au
kojo nuoširdžiai. Kiti kėlė įvai
rius klausimus. Tačiau atstovy
bė per paskutinius trejus metus 
surinko $29,710, šiais metais — 
$11,630.00 Tautos Fondo atsto
vybės prašymu, apylinkės revi
zijos komisija, vadovaujant B. 
Sapliui, padarė reviziją ir rado 
tvarkingai vedamas knygas bei 
atsiskaitymą.

Į valdybą kandidatavo: M. 
Abromaitis, kun. P. Ažubalis, 
V. Bireta, V. Dauginis, A. Juzu- 
konis, H. Simanavičienė, S. Šar
kaitė, V. Bačėnas, St. Jokūbai
tis, A. Matulaitis, J. Vaičeliū- 
nas, G. Urbonas, V. Verikaitis. 
Balsų dauguma išrinkti: V. Bi
reta, H. Simanavičienė, V. Dau
ginis, kun. P. Ažubalis, A. Juzu- 
konis, M. Abromaitis, J. Vaiče- 
liūnas. Kandidatai: S. Šarkutė 
ir A. Matulaitis.

Buvusiam pirmininkui A. Pu- 
teriui išreikšta nuoširdi padėka. 
Posėdžiui pritarus, jis paprašy
tas ir toliau posėdžiuose daly
vauti sprendžiamuoju balsu.

Į diskusijas įsijungė ir jauno
ji karta. Susirinkimas praėjo 
darbingoje ir nuoširdžioje nuo
taikoje. Baigtas tautos himnu.

D.

SPORTAS
skirstyti grupėmis pagal pajėgumą.

Glorija Nešukaitytė netoli Montre- 
alio įvykusiame stalo teniso turnyre 
iki 13 m. grupėje laimėjo I v. Ji taip 
pat laimėjo antras vietas mergaičių 
iki 15 m. ir moterų dvejeto varžybo
se. J. Nešukaitis tame pačiame tur
nyre senjorų klasėje iškovojo II v.

Biuletenio 2 nr. jau atspausdintas 
ir siuntinėjamas klubo nariams. Ja
me rasime žinių apie Vyčio klubo 
sportinę veiklą ir kitokių naujienų. 
Biuletenis susilaukė nemažai gražių 
atsiliepimų raštu ir žodžiu. Redakto
rius Algis Stankus dar laukia glau
desnio bendradarbiavimo iš sekcijų 
vadovų — laukia žinių apie sportinę 
veiklą. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Tradicinis klubo vakaras ruošia

mas lapkričio 30 d. Prisikėlimo sa
lėje. Pakviestas Detroito jaunų vyrų 
oktetas “Vakaro garsai”. Taip pat tą 
savaitgalį atvyks Detroito lietuvių 
vyrų ir jaunių Kovo krepšinio ko
mandos draugiškoms rungtynėms.

Seniau įsigytos klubo sportininkų 
uniformos yra nusidėvėjusios. Rei
kia apie 100 naujų uniformų. Viena 
uniforma kainuoja apie $15-20. Dau
geliui vietinių klubų uniformas nu
perka prekybininkai. Klubas džiaug
tųsi sulaukęs tokios paramos iš lie
tuvių prekybininkų. Aušros klubas, 
neturėdamas nė1 vieno mecenato 
sportininkų uniformoms įsigyti, skel
bia uniformų įsigijimo vajų aukų 
lapais. Klubo valdyba kviečia visus 
lietuvius prisidėti savo auka bei 
talka. Nerūstaukite pamatę klubo 
aukų lapą uniformoms įsigyti, bet 
prisidėkite auka, kad mūsų sportuo
jantis jaunimas galėtų gražiai atsto
vauti vietinės lygos sporto klubų 
tarpe.

Klubo valdyba dar kartą prašo įsi
dėmėti krepšinio treniruočių laiką ir 
jose punktualiai dalyvauti: jaunučiai 
D (ligi 12 m.) — pirmadieniais 5.30-
7.30 v. v.; jaunučiai C (13-14 m.) — 
antradieniais 5.30-7.30 v. v.; jauniai 
B (15-16 m.) — pirmadieniais 7.30-
9.30 v. v.; jauniai A (17-19 m.) — 
antradieiniais 7.30-9.30 v. v. ir tre
čiadieniais 8 v. v.; vyrai — trečiadie
niais 8 v. v.; mergaitės — ketvirta
dieniais 5.30-7.30 v. v. ir moterys — 
ketvirtadieniais 7.30-9.30 v. v. Klu
bui reikia daugiau trenerių ir ko
mandų globėjų, kurie sutiktų pagel
bėti pastoviai ar tik kartais. Valdyba 
dar kartą kviečia tėvus ir sportinin
kus pagelbėti savo sportuojantiems 
vaikams. Galintys malonėkite pa
skambinti pirm. Algiui Nausėdui 
743-9042. Nepalikim visos naštos tik 
keliems valdybos nariams. V, M.

Ateitininkų žinios
Studentų ateitininkų suvažiavimas, 

kuris įvyks Toronte lapkričio 8-10 
d.d., artėja. Laukiama daug studentų 
iš įvairių J.A.V. ir Kanados vietovių. 
Registracija prasidės penktadienio 
vakarą ir šeštadienio rytą, šeštadie
nį programa prasidės 10 v. r. Viskas 
vyks seselių naumuose, 57 Sylvan 
Ave. Smulkesnių informacijų prašo
me kreiptis į Eug. Girdauską.

Visi tėvai ir ateitininkai, prade
dant jaunučiais ir baigiant sendrau
giais, kviečiami dalyvauti iškyloje, 
kuri įvyks sekmadienį, spalio 27 d. 
Visi vyksime į Glen Haffy Conserva
tion parką. Autobusas išeis nuo Pri
sikėlimo parapijos tuoj po 10 v. Mi
šių. Kurie vyks autobusu, prašomi 
užsiregistruoti iš anksto pas Eug. 
Girdauską.

Havajų vakarui, kuris įvyks lap
kričio 9 d. Prisikėlimo salėje, bilietai 
jau platinami. Suvažiavimo dalyviai, 
atvykę į studentų suvažiavimą, daly
vaus Havajų vakare.

Skautų veikla
• Vyr. skaučių “Vaidilučių” dr- 

vės sueiga įvyko spalio 17 d. skautų 
būkle. Dr-vei vadovauja ps. B. Pa
liulytė.

• LSS tarybos suvažiavimas — 
spalio 25-26-27 d.d. Pradžia — penk
tadienį, 6 v. v. Prisikėlimo Parodų 
salėje, šeštadienio posėdžių pradžia
9 v. r., o sekmadienį nuo 8 v. r. iki 
4 v. p.p. su pamaldų ir pietų per
traukomis. LSS tarybos pirmijos 
pirmininkas v.s. A. Saulaitis į Toron
tą atvyksta ketvirtadienį ir apsistos 
pas tėvus pranciškonus. Kaikurie po
sėdžiai bus atviri visiems vadovams- 
vėms. Uždaruose posėdžiuose daly
vaus tarybos nariai ir kiti LSS vado
vybės pareigūnai. Suvažiavimo ko
mitetas, vadovaujant rajono vadui 
v.s. K. Batūrai, spalio 15 d. aptarė 
techniškuosius reikalus, o spalio 21 
d. vadovų-vių sueigoje v.s. C. Sen
kevičius supažindino su skautybės 
principų tema, kuri bus suvažiavime 
referuota.

• Tėvų k-to rengiamas bazaras 
bus lapkričio 16 d. Kviečiame visus 
prisidėti laimikiais ar piniginėmis 
aukomis. Daiktai priimami skautų 
būkle sekmadieniais po kiekvienų 
pamaldų. Taipgi juos galima siųsti 
ir per vienetų vadovus.

• Sk.-vyčių Romo Kalantos būre
lio vadu išrinktas D. Marijošius.

• LS Seserijos vadovių suvažiavi
mas bus lapkričio 2-3 d.d. Hamiltone 
Royal Connaught viešbutyje. Suva
žiavimas pradedamas lapkričio 2 d.
10 v. r. Kviečiamos visos vadovės 
jame dalyvauti. C.S.

Studentų žinios
— Spalio 12 d. studentai buvo nu

važiavę į Kitchener švęsti “Oktober
fest”. Teko matyti nemažai Kitche
ner miesto, bejieškant “Schwaben 
Club”. Praleidom laiką linksmai, 
šokdami polkas ir valsus, valgydami 
skanias dešras ir, palaikydami stu
dentų tradiciją — gerdami alų. Visi 
grįžome linksmai dainuodami į na
mus.

— Ateinantis susirinkimas bus 
spalio 29, antradienį, 6 v. v. St. 
Michael’s College Seminar Room pa
talpose. Tema bus — “Kongresas”. 
Gabija Juozapavičiūtė kalbės apie 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
są, kuris įvyks P. Amerikoje 1975 
m. Po susirinkimo bus vaišės.

— Lapkričio 8 d. bus “Čiuožimo 
balius” The Terrace patalpose.

Toronto, Ontario
Daugiakultūrių reikalų ir dar

bo min. J. Munro spalio mėn. 
paskelbė naują pašalpų sąrašą. 
Įvairiom grupėm paskirta $155.- 
596,00. Iš lietuvių sąraše mini
ma tik Lietuvių Bendruomenė 
Edmontone, kuriai esą paskirta 
$4.500,00 apmokėti mokslinės 
knygos spausdinimo išlaidoms. 
Iš kitų šaltinių žinoma, kad tą 
leidinį paruošė A. Kantautas, 
dirbąs un-to bibliotekoje. Tai 
bibliografinis veikalas, kuriame 
suregistruotos knygos bei 
straipsniai apie lietuvius ir Lie
tuvą anglų ir prancūzų kalbo
mis. Veikalą spausdins Edmon- 
tono universiteto leidykla.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už man suruoš

tą tokį puikų ir didelį mergvakarį, 
žengiant man į vedybinį gyvenimą. 
Ypatinga padėka priklauso rengė
joms už didelį darbą bei rūpestį jį 
organizuojant, už tokias puikias vai
šes ir dovanas. Ačiū visoms vieš
nioms už atsilankymą, gražias ir ver
tingas dovanas bei visoms, negalėju
sioms dalyvauti, bet prisidėjusioms 
prie jų.

Ačiū mamom, mamutėm, sesutei ir 
tetom už tokius jautrius, prasmingus 
sveikinimų žodžius ir dovanas; pa
mergėm už palydėjimą manęs prie 
naujo gyvenimo durų; ateitininkėm 
ir šv. Jono Kr. par. chorui už svei
kinimus ir dovanas.

Dar kartą visoms ir visiems nuošir
dus ačiū. Jūsų nuoširdumo niekados 
neužmiršiu.

Dana Ramanauskaitė-Chornomaz
PADĖKA

Nuoširdus ačiū už dovanas ir pagal
bą esant man ligoninėje: B. J. Vai
dotams, seselei Arkadijai, O. P. Ka
raliūnams, R. Žiogariui, J. Povilans- 
kiui, p. Kvedarui, p. Pikeliui, p. p. 
Dambarams, B. A. Petryloms, Mika- 
lainiams, A. I. Gataveckams, p. p. 
Dockalek.

M. Jakubauskienė
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■4. -(V *.7M GARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys
Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West

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

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
AL. GARBENIS PR. KERBERIS
Namų tel. HU 9-1543 Namų tel. LE 5-1584

ST. DARGIS namų tel. 248-9196

Pirmutiniame ir didžiausiame F\ n Ą AA A 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

9’4% 
9% 

8’/4% 
6%

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

> už
> už
> už
> už

KAPITALAS: $8,800,000

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

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

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

E D. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W., — . E77 EJCJ Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 el* NUOLAIDA

A. J. MORRIS Realtor • Parūpiname mortgičius 
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
102 Riverwood Parkway Telefonas
Toronto, Ontario M8Y 4E9 233-5996

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

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. užbaiis

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED

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

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

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

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
r e k I a m i n i a i 
s p a u d i n i a i

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos
DUNDAS AUTO BODY

MAX KANE AUTO BODY 
Diirbas sąžininga* ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas

430 BATHURST ST.
Tel WA 1-3225 arba WA 41001

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 ■ 1403 
30 DEWSON St., Toronto, Ont.
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Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ramo jus ------------------

PARODU PASISEKIMAS
Spalio 3-5 d.d. savaitgalyje Jauni

mo Centro rūmuose įvyko dvi skir
tingos parodos, susilaukusios netikė
to pasisekimo. Putnamo seselių rė
mėjos metinės madų parodos proga 
surengė labai turtingą gintaro ir jo 
dirbinių parodą. Pasisekimas buvo 
toks didelis, kad ją, rengėjų žodžiais, 
aplankė 1.500-2.000 žmonių. Gintaro 
dirbiniai buvo įvairūs ir įdomūs, jų 
tarpe nemaža dalis atgabenta iš 
okup. Lietuvos ir V. Europos. Ma
tėsi ir religinių dirbinių, kaip Auš
ros Vartų Dievo Motina, padaryta 
Lietuvoje. Tuo pačiu metu Čiurlio
nio Galerijoje vyko pirmojo ir pas
kutiniojo neprikl. Lietuvos preziden
to A. Smetonos raštų ir jį liečiančių 
įvairių dokumentų paroda. Tikrai 
įdomiai parodai apžiūrėti reikėjo 
mažiausia dviejų valandų. Pagrinde 
tą visą dokumentinį turtą surinko 
red. Br. Kviklys (apie 80%), buv. 
red. St. Pieža ir finansininkas J. 
Mackevičius. Kai pamatai tiek senų 
knygų, laikraščių, žurnalų, laiškų ir 
kitokių dokumentų vienoje vietoje, 
aiškiai įsitikini, kad dalį lietuvių 
išeivijoje domina ne tik materialinės 
vertybės ir prabangus gyvenimas, 
bet ir praeitis bei ją liečiantys įvai
rūs raštai, dokumentai. Tam savo 
gyvenimą yra paskyręs red. Br. 
Kviklys, K. Baltramaitis ir eilė kitų 
išeivijos lietuvių. A. Smetonos raštų 
Ir dokumentų parodą taip pat aplan
kė nelauktas skaičius žmonių — apie 
1.500. Gražu, kad į abi parodas buvo 
vedamos lit. mokyklų mokinių ir 
skautų organizuotos ekskursijos.

VĖL NAUJA OPERA
Čikagos Lietuvių Opera rugsėjo 

pabaigoje pradėjo 19-tąjį darbo se
zoną. Spalio 11 d. Jaunimo Centro 
kavinėje įvyko speciali vakaronė. 
Gausiai susirinkusiam operos viene
tui, laikraštininkams bei plačiajai vi
suomenei (žmonių buvo pilnutėlė ka
vinė) įdomią paskaitą apie Čikagos 
Lietuvių Operos nueitą kelią skaitė 
muzikos kritikas B. Chomskis, iš dau
gelio paruoštų operų gal augščiausiai 
iškėlęs V. K. Banaičio “Jūratę ir 
Kastytį”, užbaigtą kurti jau išeivi
joje. Jos garsas pasiekė ne tik Lie
tuvą, bet ir dabar tebeskamba rim
tose amerikiečių radijo stotyse, ap
tariamas amerikiečių muzikos alma
nachuose bei specifiniuose leidiniuo
se. Vakaronės metu pranešta, kad 
šį sezoną Čikagos Lietuvių Opera sce
nos rampon išves komp. G. Doni
zetti operą “Meilės eliksyras”. Bus 
trys spektakliai: balandžio 19, 20 ir 
26 d.d. Juos diriguos Vyt. Marijo- 
šius ir muz. Alv. Vasaitis. Dainuos: 
G. Čapkauskienė, M. Momkienė, S. 
Wicik, Alg. Brazis ir Arnoldas Vo- 
ketaitis, amerikiečių operos teatrų 
solistas. Jau devyniolikti metai Čika
gos Lietuvių Operos vienetui nepri
trūksta energijos. Netrūksta ir solis
tų. Tokie vardai, kaip Margarita 
Momkienė, yra išaugę iš paties ope
ros choro. Vakaronėje, šalia kitų, ma
lonu buvo susitikti mūsų garsųjį te
norą Stasį Barą, pilnai atsigavusį po 
sunkesnės ligos. Sol. D. Stankaitytė 
vienu kitu sakiniu prasitarė apie sa
vo programą “TŽ” 25 m. sukakties 
šventėje Toronte, gi sol. J. Vaznelis 
džiaugėsi, kad šio sezono koncertų 
programą pradės Kanadoje — Ha
miltone. “Meilės eliksyro” spektak-

liuose dainuoti atvyks Kanados lie
tuvių atstovė sol. Gina Čapkauskienė.

PAGERBTAS BR. RAILA
Spalio 3 d. vakare į Tautinius Na

mus susirinko apie 200 įvairių pa
žiūrų lietuvių pagerbti rašytojo Bro
nio Railos jo 50 m. plunksnos darbo 
sukakties proga. Iš Los Angeles at
vykęs Br. Raila su žmona buvo pa
grindinė vakaro atrakcija. Ant kny
gų prekystalio gulėjo tik neseniai iš 
spaudos išėjusio Br. Railos naujausio 
veikalo “Paguodos” I ir II tomai. 
Tad jų pagerbimo šventė buvo ir su
pažindinimas su naujausiais jo vei
kalais. Jo kūrybą ir kūrybinį kelią, 
kaip vieno iš svariausių publicistų, 
drąsaus meno kritiko, aptarė A. T. 
Antanaitis. E. Juodvalkytė ir akt. 
Alg. Dikinis skaitė ištraukas if “Pa
guodos”, o pabaigai ilgesnę kalbą 
tema “Pesimisto išpažintis su varia
cijomis” pasakė pats autorius, savo 
plačiomis, iš dalies kampuotomis 
mintimis nevieną klausytoją vertęs 
giliau susimąstyti bei pagalvoti, koks 
turtas yra kultūrinės vertybės ir 
kaip svarbu jas kuo augščiaus'ai iš
kelti bei plačiausiai puoselėti išei
vijoje, tikint j būsimos nepriklauso
mos Lietuvos prisikėlimą. Gražiai 
pasisekusį vakarą su Br. Raila rengė 
LŽS cv. Po akademinės dalies buvo 
bendros vaišės visiems, o Br. Raila 
autografavo dešimtis “Paguodos” 
knygų. Baigiantis akademijai praneš
ta, kad į LŽS garbės narius pakelia
mas buv. paskutinis neprikl. Lietu
vos Žurnalistų s-gos pirm, rašyt. Vyt. 
Alantas. Jam įteiktas garbės nario 
meniškas diplomas. Rašyt. Vyt. Alan
tas su žmona į Br. Railos pagerbimą 
buvo specialiai atvykę iš Detroito. 
Po poros dienų jis skaitė pagrindinę 
paskaitą A. Smetonos minėjime 
Augšt. Marijos mokyklos salėje, da
lyvaujant tūkstantinei publikos.

TRUMPAI
— Suvalkų trikampio lietuvaitės 

Birutės O. Aleksaitės koncertas, 
rengtas “Margučio” radijo vadovy
bės spalio 13 d. Jaunimo Centro sa
lėje, praėjo su gražiu pasisekimu. 
Solistė padainavo net 24 pasaulinių 
ir lietuvių kompozitorių kūrinius. 
Koncerto klausėsi beveik pilna di
džioji salė žmonių. — Tuo pačiu lai
ku Tautiniuose Namuose įvyko po
pietė su žinomu visuomenininku inž. 
A. Rudžiu. Jo nuveiktus darbus ap
tarė “Lietuvių Radijo Forumo” lietu
viškų programų vedėjas žurn. Vyt. 
Kasniūnas. Popietėje dalyvavo daug 
žmonių, tuo išreikšdami pagarbą pa
vergtos Lietuvos ateitimi giliai besi
sielojančiam ir jos laisvei daug dir
bančiam Amerikos lietuviui.

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

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

R. Statulevičius

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
sūrius, estišką duoną. Didelis 
mėsos gaminių pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE Co. 
1004 D u n d a s St. West, 

Toronto. Tel. 531-8422

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 
PARKSIDE MARKET 
335 RoncesvaEles Ave., T ■ r«r 
TORONTO, ONTARIO I 6L
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------- •
• ------------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS--------------  •

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kurtuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norim pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
sLoičinc vra ribotas
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 1934 svaru 
gryno svorio. Turime pardavimui jvairių medžiagų ir kitų prekių.

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

LIETUVIŲ 
l$T A l«A

... _ .. aso RONCESVALLES AVt..Baltre Exporting Co. TORONTO s, Ontario

Telefoną* LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

PONIOS! PONIOS! PONIOS!
Sutaupysite 

ar žiemos apsiausto 
užsakydamas 
pasiūti pagal 
ūgi

arba

ant rudens
pirkdamos
didelėje mūsų 
parduotuvėje

GERESNI APSIAUSTAI PIGIAUSIOMIS KAINOMIS
TIKRAI JUMS PATIKS

Pirkite tiesiai iš įmonės 
ir sutaupysite iki 25% ar daugiau

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

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

PRANEŠIMAS
seniesiems Toronto 

gyventojams
Sniegas nuo viešų šaligatvių bus nemokamai 

nukastas namų savininkams ar nuomininkams, gy
venantiems vienos arba dviejų šeimų namuose, 
jeigu jie gauna senatvės pensiją ir neturi tame 
pastate gyvenančių giminių, jaunesnių kaip 65 
metai.

REIKALAVIMAI
Jie turi kreiptis asmeniškai, pateikdami pa

vardę, adresą, senatvės pensijos gavimo įrodymą.

Pareiškimai jau priimami šiose viešųjų darbų 
departamento įstaigose nuo pirmadienio iki penk
tadienio 9-11 vai. ryto ir 12-2.30 vai. po pietų.

425 Old Weston Road 100 Merton Street
1116 King Street West 381 Greenwood Avenue 
1008 Yonge Street 786 Dundas Street East

505 Richmond Street West

Atsineškite vieną šių įrodymų, suteikiančių 
jums teise pasinaudoti minėta paslauga:

1. senatvės pensijos paskyrimo pranešimą,
2. tos pensijos čekį arba jo kopiją.

Jei esate namo savininkas, pridėkite nekilno
jamo turto mokesčių sąskaitą.

SVARBU
Tiems, kurie šia paslauga jau esate naudojęsi 
anksčiau, nereikia kreiptis asmeniškai. Tik pasi- 
rašykit jums atsiųstą pranešimą ir grąžinkit mums.

R. M. BREMNER,
Toronto miesto viešųjų darbų 

priežiūros viršininkas

t Viešėdami Čikagoje,
; neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

į GiFTS INTERNATIONAL INC.
> 2501 W. 71st STREET,
į CHICAGO, ILL. 60629.
f čia gausite lietuviškų knygų,
> -----------  Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas. -----------

Telefonas 471-1424
plokštelių, odos, medžio dirbinių.

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

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

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas Namų telefonas 

278-2757 278-4529
S*"*” 111 I 1 " u «r I I ■■

\S/mons television | 
j 2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772 j 
j Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio. • Prieš pirkda-
■ mi kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas. • Garantuotas sutaupymas.

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

Toronto, Ontario
Mėnesio kelionei per Atlanto 

vandenyną ryžosi buv. torontie- 
tis R. Meiliūnas, įsigijęs $100.- 
000 vertės burinį “Comunicat” 
laivą; su 14 metų sūnumi dvie
se spalio 19 d. iš Toronto išvy
ko vieno mėnesio kelionei At
lanto vandenynu, plaukdami 
500 mylių nuo kranto Į Puerto 
Rico. Plauks per 3000 mylių. 
Spalio 19 d. rytą, prieš išplau
kiant pasiryžėliams, laivas buvo 
kun. P. Ažubalio pašventintas, 
dalyvaujant keletui bičiulių ir 
tėvams — inž. M. Meiliūno šei
mai, gyvenančiai Westone.

SLA kuopa Toronte “T. Žibu
riams” paskyrė $10 ryšium su 
jų 25 metų sukaktimi ir atsiun
tė sveikinfmą.

Lietuviškoji televizijos prog
rama, tvarkoma J. R. Simanavi
čiaus, transliuojama dukart į 
savaitę: pirmadieniais 4.30 v. p. 
p. ir ketvirtadieniais 7.30 v. v. 
iš Maclean-Hunter Cable TV 
Chan. 10. Ji pavadinta “Memo
ries of Lithuania”, t. y. tuo pa
čiu vardu, kaip ir radijo progra
ma, vadovaujama to paties J. R. 
Simanavičiaus. Ją mato tiktai 
tie televizijos žiūrovai, kurie tu
ri įsivedę kabelius ir gyvena 
Maclean-Hunter rajone, t. y. va
karinėje Toronto miesto dalyje. 
Si rajoninė televizijos stotis tu
ri 165.000 namų klientūrą. Iš 
jos transliuoja savo programas 
visa eilė tautinių grupių. Spalio 
17 d. lietuviškojoj programoj 
buvo transliuojamas filmas apie 
buvusį “Draugo” redaktorių L. 
šimutį ir pasikalbėjimas su “T. 
Žiburių” atstovu jų 25 metų su
kakties proga. Ši programa bus 
kartojama spalio 24, ketvirta
dienį, 7.30 v. v.

Kun. H. Šulcas, salezietis iš 
Brazilijos, daug dirbąs su lietu
vių jaunimu, keliauja po š. 
Ameriką, organizuodamas sti
pendijų fondą Brazilijos lietu
viams studentams, šiai iniciaty
vai jis yra įgaliotas Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės, valdy
bos, kuriai pirmininkauja Alg. 
Sliesoraitis. Pastarasis savo raš
te mini, kad Brazilijoje norint 
studijuoti reikia dirbti dieno
mis, studijuoti vakarais. Tokias 
sąlygas mažai kas gali pakelti. 
Dėlto organizuojamas stipendi
jų fondas, kuris įgalina dalį 
jaunuolių normaliai studijuoti 
ir tapti lietuvių organizacijų 
veikėjais. Viena metinė stipen
dija — $500. Iki šiol buvo 7 sti
pendininkai. Norima jų skaičių 
pakelti iki 25. Amerikiečiai pra
šomi siųsti aukas per BALFą, 
kanadiečiai —• per Kanados Lie
tuvių šalpos Fondą, kuriam va
dovauja J. Pleinys, arba tiesiai 
kun. H. Šulcui. Toronte jis bus 
iki spalio 31d. Apsistojęs Prisi
kėlimo'par. klebonijoje.

Plataus masto vestuvės įvyko 
spalio 19 — susituokė Danutė 
Ramanauskaitė ir Tadas Chor- 
nomaz. Jungtuvių apeigas atli
ko kun. J. Staškus Šv. Kotrynos 
šventovėje. Giedojo Lietuvos 
Kankinių parapijos choras, vad. 
St. Gailevičius, ir sol. V. Veri- 
kaitis. Vestuvinis pokylis įvyko 
Anapilio salėje, dalyvaujant 
400 asmeniį. Pokylio pranešėju 
buvo V. Aušrotas. Be šeimos ar
timųjų, jaunavedžius sveikino 
Lietuvos Kankinių par. choro 
vardu p. Matulaitienė, ateitinin
kų — E. Girdauskas, buv. para
pijos vaikų choro vardu — sol. 
Verikaitis (padainavo linksmą 
dainą), p. Petrulis. Tradicines 
kalbas pasakė jaunosios ir jau
nojo tėvai. Visiems padėkojo 
jaunavedys Ted angliškai, lie
tuviškai ir ukrainietiškai. Tiek 
jo, tiek kitų kalbose netrūko hu
moro. Svečių buvo atvykusių iš 
įvairių JAV ir Kanados miestų. 
Visi su vestuviniu džiaugsmu 
palydėjo jaunavedžius į vedy
binį gyvenimą.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Toronte sk. susirinkimas įvyko 
rugsėjo 29 d. L. Namuose. Nu
tarta aktyviai dalyvauti protesto 
demonstracijoje prieš Australi
jos ir N. Zelandijos vyriausybes 
bei pasiųsti protesto raštus. 
Gvildenta tarptautinė politinė 
padėtiš, ypač Kanados užsienio 
politikos posūkis Sov. Sąjungos 
okup. kraštų nenaudai, ruoši
masis Kanados LAS skyrių su
važiavimui gruodžio 7 d. L. Na
muose, išklausytas dr. J. Kaške- 
lio pranešimas apie Pasaulio 
Prieškomunistinės Lygos veik
lą. Pilnateisiu jos nariu dr. J. 
Kaškelio dėka yra LAS. Toronto 
sk. valdybą sudaro: pirm. L. 
Mačionienė, vicepirm. G. Urbo
nas, ižd.-sekretorius V. štreitas. 
Kandidatais yra S. Paciūnas ir 
dr. K. Liutkus, dėl asmeninių 
priežasčių pasitraukus dr. J. 
Kaškeliui. Inf.

Televizijos taisytojas
Į duris pasibeldė televizijos 

taisytojas.
— Laba diena, jūs kvietėte 

taisytoją?

— Kvietėme, bet dabar jau 
nebereikia, ačiū.

— Tai kas buvo atsitikę?
• — Mes su vyru netyčia buvom 
sukeitę akinius.

KALĖDINIAI
S 
s 
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§ 
§

§

s 
s
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DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Prieš sudarydami dovanų siuntinius savo giminėms Lietuvoje, 
nepamirškime pasiųsti žemiau išvardintų prekių, kurios yra 

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

eilutėms arba suknelėms; 1 jardas _____ ___ _________
Lygi “crimplene” medžiaga suknelėms, 1 jardas
“Crimplene” medžiaga su blizgučiais, 1 jardas ___________
(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 j. viename siuntinyje) 
Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga, 3J4 jardo 
Labai gera eilutei angliška medžiaga, 314 jardo ______
Moterų apsiaustams medžiaga, stora, vilnonė, 3 jardai ... 
Minko kailis moteriškam apsiaustui
Nailono kailis moteriškam apsiaustui, 3 jardai 
Vyriški arba moteriški užsegami megztukai (cardigans)___ $16.50
Vyriški nailono marškiniai _________ ,___________________
Sulankstomi lietsargiai, labai geri ---------------------- :________
Vilnonės gėlėtos skarelės arba “Cashmilon” skarelės su 

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

mus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

BALTIC STORES LTD. (Z. Juras)

$ 
$ 
$

6.00
5.40
7.80

... $50.00
_ $43.00
... $30.00
_ $50.00
_ $36.00

$
$

$

9.50
8.00

7.20

421 Hackney Rd., London, E. 2. England 
Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite 
kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.
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TORONTO MIESTAS
Grįžtama į standartinį laiką 
sekmadienį, 1974 spalio 27

Miesto tarybos nutarimu buvo paskelbta instrukcija, 
reikalaujanti gyventojus laikytis dienos šviesos taupy
mo laiko nuo 1974 m. balandžio 28 iki spalio 27 die
nos. Dabar primename gyventojams pasukti laikrodžių 
rodykles vieną valandą atgal spa|io 27, sekmadienį, 

2 valandą ryto.
f DAVID CROMBIE,

Mayor

ZTN FRANK BARAUSKAS Limited
Į 1 REALTOR

3828 Bloor Street West, Islington, Ontario
231-6226

• Didelis namų pasirinkimas Islingtone, Mississaugoje 
ir užmiesčiuose

• Finansuojame [mokėjimus, sudarome naujus 
mortgičius

• Perkame ir parduodame mortgičius
® 10 asmenų pasiruošę jums patarnauti

Bręshftr-BarauskasTNsuRANCE agency ltd.

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

“BALTIC” APARTAMENTAI
(CONDOMINIUMS)
—.......... 11 ' .7______

506 - 71st Ave., St. Petersburg Beach, 
Florida 33706, USA. Tel. 813-360-8766 
PARDUODAMI vieno ar dviejų miegamųjų apartamentai 
— labai gražūs, modernūs, prabangūs, netoli vandens, 
krautuvių ir susisiekimo. Mažas kompleksas, nedidelės 
išlaikymo išlaidos. Tik suaugusiems (be kambarinių gyvu
lių). Tarpininkai (brokeriai) pageidaujami. $24,500 ar 
daugiau.

PERKI ŠEVĮ AR OLDSMOBILĮ?
Geriausią kainą gausite tik per
VIC ADAMS (Viktoras Adomavičius)

C H E V - O L D S
CO U Tiesy 2749 Lakeshore Blvd.

• Raštinė: 255-9151 • Namai: 767-7820

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

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

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

Darbo valandos nuo 10 vai. ry
to iki 6.30 vai. vak. šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. TREČIADIENIAIS uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

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

— Nuoširdžiausi sveikinimai ir lin
kėjimai “Tėviškės žiburiams”, laik
raščio leidėjams, redaktoriams ir vi
sai skaitytojų šeimai sidabrinės su
kakties proga. Religinių ir tautinių 
idealų spinduliai tešviečia išeivijos 
lietuviams ilgus ilgus metus, keliant 
palaimintą nerimą mūsų visų širdy
se kovoje už Lietuvos ir Bažnyčios 
laisvę. S į sekmadienį 11 v. pamaldo
se prisimenami “TŽ” mirusieji ve
teranai ir geradariai.

— Ateinantį sekmadienį antroji 
rinkliava — misijoms.

— Specialus autobusas nuo pože
minio Islington gatvėje į Anapilį 
kursuoja kiekvieną sekmadienį 11 v. 
pamaldoms.

— Nuo spalio 21 d., vietoj iki šiol 
turėtų 7 autobusų linijų, praplečia
ma iki 15. Queensway autobusas, iki 
šiol važiavęs iki Mississauga ligoni
nės, važiuos iki Stavebank Rd.

— Lietuvių kapinių lankymas Vė
linių proga — lapkričio 3, sekmadie
nį, 3 v.p.p.

— Registruojami vaikai pirmajai 
Komunijai pasiruošti.

— Spalio 21 d. Sv. Jono lietuvių 
kapinėse palaidotas a.a. Pranas Griš- 
konis iš Sudburio, Ont.

— Juo toliau, juo daugiau gera
darių aukomis paremia didįjį Anapi
lio projektą. Pr. savaitę $1000 paau
kojo ankstyvesnės emigracijos tautie
čiai — Alfonsas ir Rozalija Puido
kai iš Toronto, $500 A. Silinskas iš 
Hamiltono; po $100: M. Meiliūnas, R. 
Meiliūnas, J. K. Rugiai (300), B. Ba
cevičius (500). Be to, tariamasi dėl 
pasiūlymo perimti didesnį pomirti
nį palikimą Anapiliui. Visiems gera
dariams nuoširdi padėka. Geradarių 
duosnumas stiprina ryžtą tolimes
niam Anapilio planų vykdymui.

— Spalio 20 d. įvyko pirmasis 
Anapilio patalpose KLK Moterų Dr- 
jos vietinio skyriaus susirinkimas. 
Draugijos skyrius, vadovaujamas R. 
Sirutienės, yra pasiryžęs naujoje vie
toje atlikti daug darbų. Kviečiame 
įsijungti naujas ponias.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 10 v.r., 
už a.a. Julių Šalkauskį; sekmadienį, 
10 v.r., už a.a. Vytautą Plačiakį.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Penktadienį, 6.30 v.v., bažny

čioje II metų konfirmandų pamoka.
— Sekmadienį, 9.30 v.r., įvyks 

Reformacijos šventės pamaldos su 
Sv. Komunija, kuriose bus prisimin
tas Toronte vykstantis LSS tarybos 
posėdis. Pamaldų metu vyksta sek
madienio mokyklos pamokos nuo 
darželio iki II metų konfirmandų.

Lituanistiniuose gimnazijos 
užskaitų kursuose praėjusį ant
radienį buvo 42 studentai. Mo
kytojai Adomavičienei sutikus 
kursuose dėstyti, klausytojai pa
dalinti į dvi klases: XI klasės ir 
XII-XIII klasės. Pagal taisykles, 
kursuose negali būti daugiau 
kaip 25 klausytojai vienoje kla
sėje. Tuo būdu XI klasėje yra 
dar 7 laisvos vietos, o XII-XIII 
klasėje tik viena laisva vieta. 
Gimnazijų mokiniai, kurie norė
tų tas vietas užimti, prašomi at
eiti į kursus nevėliau antradie
nio, spalio 29 d., nes po lapkri
čio 1 d., pagal taisykles, nauji 
mokiniai į šių metų užskaitų 
kursus nebegalės būti priimti. ‘

Kursų vedėjas
VIENINTELE KANADOS VAL

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

JIEšKAU išsinuomoti kambario ir 
Virtuvės. Skambinti tel. 535-8798.

IŠNUOMOJAMAS suaugusiems bu
tas arti Bloor — Dundas sankry- 
žos. Tel. 535-7227.

HIGH PARK RAJONE, pirmame 
augšte išnuomojamas be baldų 
(yra šaldytuvas ir elektrinė virimo 
krosnis) 3 kambarių ir virtuvės bu
tas. Skambinti tel. 762-8072, po 5 v.v.

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

PER 15% UŽDARBIO 
$9,600 perka $11,000 antrą mortgičių, 
$7,500 perka $8,200 antrą mortgičių. 
Skambinti 231-6226 arba 233-3323 

FRANK BARAUSKAS LIMITED, 
REALTOR

FOTOGRAFAS {vairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui teL 
534-5615.
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BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė

2265 Bloor St. W.
kampas Bloor - Durie gatvių

Telefonas 762-4252 
įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

SUKAKTUVINIS “T. ŽIBU
RIŲ” banketas-koncertas su iš
kilia menine programa bus spa
lio 27, šį sekmadienį, 5 v.p.p., 
Anapilio salėje. Meninę progra
mą atliks žymusis rašytojas hu
moristas Aloyzas Baronas, re
daguojąs, be kitų, “Draugo” 
skyrių “Spygliai ir dygliai”. Jis 
atvažiuos su pluoštu torontie- 
čiams pritaikytos humoristikos. 
Garsioji solistė Danutė Stankai- 
tytė iš Čikagos atliks koncerti
nę programą. Akompanuos muz. 
J. Govėdas. Į sukaktuvinę šven
tę atvažiuoja L. Žurnalistų Są
jungos c. valdybos atstovai, ku
rie įteiks premijas trims jau
niesiems “TŽ” bendradarbiams. 
Bankete taip pat dalyvaus visa 
eilė svečių bei viešnių iš Ha
miltono, Londono ir kitų vieto
vių.

Banketo proga bus galima ap
lankyti naująsias “TŽ” patalpas 
— administraciją, redakciją ir 
spaustuvę.

Visus tautiečius kviečiame 
dalyvauti bankete ir įsigyti 
kvietimus iš anksto. Tai paleng
vins darbą šeimininkių, ruošian
čių vakarienę. Kvietimai gauna
mi “TŽ” administracijoje (tel. 
275-4672), “Paramoje”, Prisikė
limo bankelyje ir spaudos kios
ke, “Parkside Meat Market” 
krautuvėje, pas platintojus viso
se parapijose. Jei kurie nesu
skubs įsigyti kvietimų iš anksto, 
galės jų gauti prie įėjimo į su
kaktuvinį banketą Anapilio sa
lėje spalio 27, sekmadienį. Lau
kiame visų atsilankant. Nuošir
dus Jūsų dėmesys spaudai yra 
kartu jos įvertinimas ir parama.
Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Eleną (Batulytę) 

ir John Donnelly, atšventusius savo 
25 metų santuokos sukaktį.

— Parapijos choro repeticija bus 
ketvirtadienį, 7.30 v.v. Choras turi 
naują valdybą: pirm. Kęstutis Žulys, 
sekr. Kristina Strimaitytė, tenorų se
niūnas V. Melnykas, bosų — J. Ša
rūnas, altų — G. Ramanovienė, sop
ranų — O. Krasauskienė. Choro ve
dėjas — muz. Eug. Krikščiūnas.

— Pensininkų vakaras — spalio 
24, ketvirtadienį, 6 v.v., Parodų sa
lėje.

— Parapijos tarybos posėdis — 
spalio 29 d., 7 v.v., Parodų salėje.

— KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyrius rengia uždaras reko
lekcijas lapkričio 22-24 d.d.

— Vėlinių novena truks visą lap
kričio mėnesį. Mišios bus laikomos 
šia intencija šiokiadieniais 8 v.r., šeš
tadieniais ir sekmadieniais — 9 v.r. 
Novenos laiškai su klebono laišku ir 
atsiklausimų lapu jau išsiuntinėti pa
rapijiečiams.

— N. Metų sutikimas bus rengia
mas parapijos. Pelnas eis parapijos 
skoloms mokėti.

— Dėkojame B. S. Sakalams už 
stambesnę auką parapijai.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš
tadienį, 8 v. — už Magdaleną Kvie- 
cinskienė, užpr. J. O. Kirvaičių, 8.30 
v. — už Magdaleną Kviecinskienę, 
užpr. S. Stirienės; 9.20 v. — už Juo
zą Kriaučiūną, užpr. O. J. Balsių; 
sekmad., 8 v. — už Joną Vilimą, užpr. 
B. O. Vilimų; 9 v. — už Karoliną 
Priščepionkienę, užpr. A. Ulbos; 10 
v. — už Antaną Balnį, užpr. E. G. 
Kuchalskių; 7 v. vak — už Simą ir 
Oną Lesniauskus, užpr. A. Ranonio.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. savaitę šie nauji asmenys 

įsirašė į narius ir sumokėjo po $100 
nario įnašus: J. Karasiejus, S. Kri
vickas, J. Tamošiūnas, M. Naujo- 
kienė. Su $200 nario įnašu įstojo 
Sudburio Medžiotojų ir Žūklautojų 
Klubas “Geležinis vilkas”. J. Govė
das — su $50, E. Juknienė $50, E. 
Pakštas $40. Nario įnašus papildė: 
M. Liormanas $50, L. Gvildienė $25 
ir 15 m. jaunas narys E. Petronis $5.

— Scenos įrengimai kainuos apie 
$20.000. Šiam projektui įvykdyti la
bai reikalingi rėmėjai.

— Pr. sekmadienio popietėje da
lyvavo per 100 asmenų. Ateinančio 
sekmadienio popietėje nuo 1-3 v.p.p. 
įvairią lietuvišką muziką pademonst
ruos J. Adomaitis.

— Pr. savaitę atsilankiusių bingo 
žaidėjų vidurkis buvo 780 asmenų.

— Nuo spalio 31 d. įvedamas ket
virtasis bingo ketvirtadieniais. Ket
virtadieniais bingui įėjus į pilnas vė
žes, penktadienio bingas po kurio lai
ko bus panaikintas, kad visas Toron
to lietuviškas jaunimas penktadienio 
vakarais galėtų ruošti šokius ir kitus 
kultūrinius renginius.

— š.m. lapkričio 3, sekmadienį, 
1.30 v.p.p., šaukiamas LN naujų na
rių vajaus talkininkų susirinkimas. 
Visi kviečiami dalyvauti. LN Moterų 
Būrelis pavaišins kava ir sausainiais.

“TŽ” redakcijoje lankėsi ra
šytojas Jurgis Jankus su žmona, 
sūnumi ir marčia, lydimi p. Če
paitienės. Rašytojas, visos eilės 
beletristinių ir draminių kūri
nių autorius, gyvena Ročestery- 
je (jo sūnus — Detroite). Kaip 
pensininkas turi daugiau laisvo 
laiko kūrybai. Į Torontą buvo 
atvykęs Padėkos savaitgalio pro
ga. — Iš Londono, Ont., buvo at
vykęs mokyt. Gudelis pas savo 
sūnų inžinierių, gyvenantį Mis- 
sissaugoj. Ta proga jiedu ap
lankė ir “TŽ".

“Tėviškės įjūriu i 25+ I■ A * & metu f

sukakties VAKARAS
® PROGRAMA: oficialioji dalis, vakarienė, humo- 

ristika — Aloyzas Baronas, koncertas — sol. D. 
Stankaitytė, (duetas su sol. V. Verikaičiu), akom
paniatorius J. Govėdas.

• įėjimas — $7.50 asmeniui. Kvietimai gaunami: "TŽ" 
administracijoj, "Paramos" ir Prisikėlimo bankeliuose, 
pas platintojus parapijose po pamaldų.

Maloniai kviečiame visus tautiečius ir tautietes 
dalyvauti šioje kultūrinėje šventėje — RENGĖJAI

sekmadienį,
5 valanda p. p., 
ANAPILIO salėje

TORONTO "ŠATRIJOS" IR "RAMBYNO" TUNTŲ SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS

lapkričio 16, šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos salėse 
rengia TRADICINIUS šokius
BAZARA
ĮĖJIMAS Į ŠOKIUS: suaugusiems — $3.00, 

studentams — $1.50

Bazaro pradžia — 12 v., šokių — 7 v.v.
• Bufetas veiks nuo 12 valandos
• Bus šiltų valgių ir įvairių gėrimų
• Programą atliks Stepo Kairio muzikinis 

vienetas ir tautinių šokių grupė "Atžalynas"

Skautų tėvų komitetas
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| LIETUVIŲ5 STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS) 
= lapkričio 28-30 dienomis TORONTE, Royal York viešbutyje | 
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Maloniai kviečiame atsilankyti j Toronto Sporto Klubo VYTIS

RUDENS ŠOKIU
VAKARA
PROGRAMĄ atliks sol. V. Verikaitis. Akompaniatorius 
muz. J. Govėdas. Šokiams gros A. Kaminsko orkestras. 
Laimingieji įėjimo pakvietimai premijuojami.
Pradžia 6.30 valandų vakaro.
įėjimas $3.50, jaunimui ir pensininkams $1.75.
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1974 m. spalio 26, 
šeštadienį, 
Lietuvių Namų 
didžiojoj salėj

Rengėjai

Organizuojamas “Gedimino 
pilies” kavinės organizatorių 
būrelis. Susirinkimas susidomė
jusiam jaunimui įvyks sekma
dienį, spalio 27 d., 12 v., Prisi
kėlimo parapijos posėdžių kam
baryje. Pažymėtina, kad be to
kio būrelio vargiai ar veiks ka
vinė šiais metais. Algis Stankus

Krepšinio rungtynės tarp 
“Aušros” ir “Vyčio” berniukų 
D ir B klasių įvyks sekmadienį 
spalio 27, tuoj po pamaldų Pri
sikėlimo salėje.

Filatelistų ir numizmatų dr- 
jos narių susirinkimas — spalio 
27 d., 3 v. p.p., Prisikėlimo par. 
muzikos studijoje. Valdyba

KLB krašto tarybos suvažia
vimas — lapkričio 2-3 d.d. Pri
sikėlimo par. patalpose. Regis
tracija — lapkričio 2, šeštadie
nį, 9.30-10.30. Posėdis — iki 4 
v. p.p. su pietų pertrauka. Sim
poziumas 4-6 v. v. Tema “Kul
tūrinės lietuvių veiklos strate
gija Kanadoje”. Organizuoja 
KLB krašto valdybos kultūrinių 
reikalų komisijos pirm, archit 
Alg. Banelis. Vakarienė 6-8 v.v. 
Muzikos ir literatūros vakaras 
8-11 v.v. Lapkričio 3, sekmadie
nį, pamaldos visose trijose lietu
vių šventovėse: evangelikų liu
teronų — 9.30 v. r. katalikų — 
10 v. r. Prisikėlimo ir Lietuvos 
Kankinių parapijose. Užbaigia
masis posėdis 12-2 v. p.p.

Muzikos ir literatūros vaka
ras rengiamas KLB krašto tary
bos suvažiavimo rėmuose lapkri
čio 2, šeštadienį, 8 v.v., Prisikė
limo auditorijoje. Programoje 
dalyvaus: sol. Anita Pakalniš
kytė iš Hamiltono, akompania
torius J. Govėdas, pianistė M. 
Vaičiulėnaitė iš Londono, Ont., 
rašytojas J. Kralikauskas, poe
tas H. Nagys ir L. Svėgždaitė.

Tapybos ir pritaikomojo me
no paroda rengiama lapkričio 2 
—3 d. d. Anapilio viršutinėje 
salėje. Bus išstatyti R. Žiūrai- 
tienės ir V. Balsienės meno dar
bai. R. Žiūraitienė palinkimą į 
meną paveldėjo turbūt iš savo 
senelio, kuris buvo liaudies me
nininkas. Tačiau įkvėpimo savo 
menui R. Žiūraitienė semiasi iš 
Kanados gamtos. Kiekvieną ru
denį ji praleidžia atostogas Ka-

m
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ANAPILIO MOTERŲ BŪRELIS 
lapkričio 2-3 dienomis rengia 

pritaikomosios dailės ir tapybos 

parodą
Menininkės: R. Žiūraitienė ir V. Balsienė 
Atidarymas: lapkričio 2, šeštadienį, 3 vai. po pietų 
Maloniai kviečiame atsilankyti —

Anapilio Moterų Būrelis
gMggM
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|£X,ių LINKSMA VAKARIS Į
Kaminsko "Muzika", vakarienė, 
loterija, bufetas, staigmenos.

Kvietimai gaunami pas: A. Gataveckie- 
nę “Utopia” krautuvėj — 1558 Bloor 
St. W., prieš Lietuvių Namus, tel. 535- 
0164 arba J. V. Šimkų, tel. 231-9425.
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nados šiaurėje, stebėdama ir 
drobėj atkurdama rudenėjan
čios gamtos vaizdus. Didesnę 
dalį jos kūrinių sudaro gamtos 
peizažai. Šioj parodoj meninin
kė žada išstatyti apie 40 alieji
nių paveikslų. Dailininkė lankė 
3 metus Ontario College of Art 
ir priklauso Oakville Art Socie
ty. — V. Balsienė, pritaikomojo 
meno atstovė, baigė 4 metų 
Central Tech. Art School kera
mikos skyrių. Taip pat lankė 
Art Design School, Sheridan 
College. Šiuo metu toliau studi
juoja metalo ir papuošalų ap
dirbimą. Savo darbus buvo iš
stačius! Toronte ir Čikagos 
Čiurlionio galerijoj. 74-tų metų 
“Crafts Award” žurnale buvo 
įdėta V. Balsienės sukurtos žva
kidės iliustracija. Ji išstatys 
apie 100 eksponatų. Paroda ža
da būti įvairi ir įdomi. Kviečia
me gausiai atsilankyti į parodos 
atidarymą šeštadienį, lapkričio

lapkričio 16, | 
šeštadienį, | 
7 v. vakaro, | 
Anapilio |
salėje =

2 d., 3 v. p. p., arba sekmadienį 
nuo 10 vai. ryto.

Anapilio Moterų Būrelis
“Gedimino pilies” menės ati

darymas L. Namuose bus lap
kričio 9 d., 6.30 v. v. Rengia LN 
Moterų Būrelis. Bilietai — “Pa
ramoje” ir pas P. Jankaitienę. 
Tel. 767-8711. Kaina — $10, 
studentams — $5.

Šalpos grupės “Daina” susi
rinkimas atidėtas į lapkričio 10 
d., 3 v. p. p. Jis bus pas J. Kuli
kauskienę, 32 Statler Ave, Is
lington, tel. BE 3-9692. Visos 
narės ir viešnios maloniai kvie
čiamos atsilankyti. Valdyba

Antanui ir Laimai Krakaus- 
kams, neseniai persikėlusiems į 
Torontą iš Punsko, p.p. J. L 
Žiurinskų namuose buvo su
rengtas priėmimas, kuriame da
lyvavo daug punskiečių su šei
momis. P. p. Krakauskai yra 
jauni žmonės, augina 3 m. duk
relę Alytę.
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8S MONTREAL

VAKARIENE 
ruošiama lapkričio 9 d., 7 v. v., 

parapijos salėje.
O Puiki koršta vakarienė. ® Turtinga didžioji ir mažoji 
loterija. • Šokiai ir dainos, grojant geram orkestrui. 
Įėjimo auka suaugusiems tik $5, Visus Montrealio lietuvius 
moksleiviams ir studentams — $2. kviečiame dalyvauti.

Parapijos klebonas, kunigai ir komitetas

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 

šeimos šventė - metinė

Kun. J. Venckus, atvažiavęs į Mont
real), parodys skaidres iš savo ke
lionės po Šv. Žemę. Taip pat pasi
ruošęs duoti pasikalbėjimų ir pa
skaitų organizacijoms bei visai lie
tuviškai visuomenei moksliniais ir 
socialiniais klausimais.

Dainavoje spalio 13 d kun. J. Ku
bilius atlaikė paskutines vasarines 
pamaldas. Ten turi vasarnamius ne
mažas lietuvių skaičius. Dainavie- 
čiai labai patenkinti ir dėkingi kun. 
J. Kubiliui ir laukia sekančios vasa
ros, kur gražiuose medžiais apaugu
siais kalnuose vėl skambės . gražios 
lietuviškos giesmės.

Parapijiečių lankymas jau pradė
tas. Kun. J. Kubilius lankys vilasa- 
liečius, kun. St. Kulbis — verdunie- 
čius, kun. J. Aranauskas — lietuvius 
už Sv. Lauryno upės.

Paremkime mūsų seses ir brolius 
Suvalkų trikampyje. Sį kilnų krikš
čionišką ir lietuvšką darbą atlieka 
mūsų darbščiosios seselės su ener
gingąja sesele Paule priešakyje. Vi
si, kas turite atliekamų drabužių, 
prašomi atnešti pas seseles. Žiema 
artinasi. Šilti drabužiai labai pravar
tus. Kurie galite, prašomi prisidė
ti pinigine auka siuntinių persiunti
mui. Seselės daug siuntinių jau yra 
pasiuntusios.

Apšros Vartų par. chųro koncer
tas Niujorke praėjo su dideliu pa
sisekimu. Choristai grįžo pavargę, 
bet labai patenkinti. Niujorkiečiai 
buvo labai vaišingi ir nuoširdūs. Pla
čiau apie koncertą bus vėliau.

Daugiau pasitikėjimo. Vienas as
muo, grąžindamas AV par. loterijos 
bilietus rašo, kad loterija esanti ne

Jūsų dėmesys 
ir patikėtos 
apdraudos

, I

1974 metais leido praplėsti šios įstaigos darbų, 
pridedant 2 naujas apdraudos bendroves:

General Security Insurance Co. 
of Canada ir

Zurich Insurance Company.
Savarankiško agento tikslas yra:

a. turėti daug galimybių [variais apdraudos atvejais;
b. išlaikyti pastovumų;
c. duoti pilnų apdraudos patarnavimų, 

ypač nelaimės atveju.

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

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

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

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

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

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

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

tikra ir jau iš anksto nuspręsta, kas 
turi ką laimėti. Tai didelė nesąmonė. 
Loteriją tvarko keli asmenys, ir jo
kių suktybių negali būti. Bilietus 
traukia maži vaikai. Laimėjimai yra 
grynai laimės dalykas. Mano nuomo
ne, tokį netikintį Tomą parapijos 
klebonas ir komitetas turėtų pakvies
ti loteriją pravesti. A. A.

Kun. J. Kubilius, SJ, ir kiti AV 
parapijos kunigai, negalėdami nu
vykti į “T. Žiburių” 25 metų sukak
ties minėjimą, pasiuntė sveikinimą: 
“Prašome priimti nuoširdžiausius 
mūsų linkėjimus bei sveikinimus ir 
gilią padėką “TŽ” redaktoriams bei 
visiems, kurie kokiu nors būdu yra 
prisidėję prie “TŽ” ugdymo.”

Lietuvių tautodailei puoselėti 
Montrealio skaučių projektas “Vai
vorykštė” ir valdžios gauta parama 
užangažavo nemažą būrį Montrealio 
moterų, merginų ir vaikų. Vasaros 
atostogos darbų nesustabdė — ne
viena grįžo rudenį su naujai atliktu 
darbeliu. “Baltijos” ir Akademinio 
Skautų Sąjūdžio stovyklose atlikti 
tautodailės darbai sukėlė susidomė
jimą. Rudenį ir vėl prasidėjo nauji 
darbai. Audėjų grupė buvo nuvyku- 
sios į dail. Tamošaičių sodybą pasito
bulinti. Jau gautos ir sustatytos dve
jos staklės — dvylikanytės ir ketur
nytės.

“Lite” dar galima gauti Il-sios se
rijos olimpinių pinigų ir milijoninės 
loterijos bilietų lapkričio 18 d. lai
mėjimų skirstymui.

“Lito” bankelio AV skyrius nuo 
spalio 20 d. dirbs sekmadieniais 
įprastomis valandomis po 10 v. pa
maldų. Pr. R.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines _______________ 11.5%
Nekiln. turto_____________ 11.0%
Čekių kredito____________ 12.0%
Investacines nuo__________ 11.5%

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


