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Nauja šluota
Visuomeninė mūsų veikla nėra lygus bangavimas — kartais 

ji būna labai stipri, o kartais vos juda. Tai priklauso nuo įvairių 
aplinkybių, bet ynač nuo veikėjų. Kai veiklos priešakin ateina 
veiklūs žmonės, tikri visuomenininkai, visas vežimas ima sparčiau 
riedėti, o kai viršūnėse atsisėda lėto tempo asmenys, sulėtėja 
darbas ir net visai nusilpsta. Juk iš daugiau besiilsinčių nei dirban
čių darbininkų daug ko negalima tikėtis. Dėlto visuomenė ir nori, 
kad tie, kurie gerai veža, niekad nesitrauktų iš veiklos, nuolat 
juos renka į atsakingas pareigavietes. Tačiau viskam yra ribos — 
ir geri darbininkai pavargsta, išsisemia. Ir jiems reikia atvangos. 
Tam ir yra vadovybių keitimasis. Vieniems pasitraukus, ateina 
kiti ne tiktai su nauja energija, bet ir su naujomis idėjomis. Tuo 
būdu atsinaujina visa veikla. Tai normalus visuomeninės veiklos 
procesas. Nenormalus procesas prasideda tuomet, kai nebėra atsi
naujinimo, kai tos pačios jėgos turi vežti iki išsisėmimo. Tai 
ženklas, kad ta visuomenė jau nebeturi vidinio dinamizmo, gyvena 
tiktai besibaigiančia pradine inercija ir laukia gilios senatvės, o 
su ja — mirties. Visuomeninė lietuvių veikla iki šiol tebeturi pa
kankamai dinamizmo — ateina vis naujos jėgos. Visur stengia
masi įtraukti jaunesnio amžiaus tautiečius, įlieti naujo kraujo ir 
nauji; idėjų. Kaikur bandoma įkinkyti net perdaug jaunus asme
nis, kurie pajutę vežimo sunkumą, nusivilia ir pasitraukia negrįžta
mai. Tai nuostolis, kurio mes negalime sau leisti.

★ ★ ★

S.m. lapkričio pradžioje įvyko Kanados lietuvių atstovybės — 
krašto tarybos narių suvažiavimas Toronte. Jie aptarė bėgamuo
sius veiklos klausimus ir išrinko naują krašto valdybą. Kaip patir
tis rodo, nuo jos veiklumo ar neveiklumo daug kas priklauso. Jai 
pavesta tvarkyti visuomeniniai-politiniai, labdaros, švietimo ir 
kultūros reikalai. Veiklios valdybos rankose tie reikalai klestės, o 
neveiklios — merdės. Rezultatai, žinoma, paaiškės šios valdybos 
kadencijos pabaigoje, tačiau jau ir dabar yra pagrindo tikėtis 
atnaujintos veiklos. Juk sakoma, nauja šluota gerai šluoja. Taigi, 
pirmiausia naujumas ir yra ta dingstis, kuri skatina tikėtis naujos 
iniciatyvos, ypač mažiau iki šiol puoselėtose srityse. O tos sritys 
yra — kultūriniai ir politiniai reikalai. Iki šiol kultūrnė veikla te
buvo visuomeninės veiklos priedas. Per ištisus du ar daugiau 
dešimtmečius neįvyko nė vienas Kanados lietuvių kultūrininkų 
suvažiavimas, nė viena platesnė konferencija, specialiai gvilde
nanti kultūrinius mūsų klausimus. Tiesa, krašto tarybos suvažia
vimuose kultūriniai reikalai paliečiami, bet tiktai kaip priedas 
prie visuomeninių reikalų. Pvz. kad ir pastarajame krašto tarybos 
suvažiavime buvo surengtas simpoziumas apie kultūrinių mūsų 
pajėgų rikiavimą. Deja, pritrūko jam laiko, nes didžiausią jo dalį 
nunešė organizaciniai reikalai. Ir tai nepirmas kartas — beveik 
visuomet pirmenybę gauna visuomeniniai-organizaęiriai klau
simai. Naujoji krašto valdyba turėtų stipriai pasukti kultūriniu 
keliu, kad būtų pasivyta, kas iki šiol toje srityje prarasta.

★ ★ ★

Specialaus dėmesio reikalinga ir visuomeninė-politinė sritis, 
liečianti pavergtos Lietuvos bylą. Jau buvo susidariusi tradicija, 
kad tuos reikalus tvarko speciali komisija, sudaryta krašto valdy
bos. Buvusiai krašto valdybai nepavyko sudaryti pastovios visuo
meninių reikalų komisijos, ir tą darbą turėjo atlikti pati valdyba. 
Kadangi į krašto valdybos rankas sueina daug siūlų, pasiėmimas 
specialios naštos apsunkina darbo išlyginimą, balansavimą. Tada 
nukenčia kiti reikalai. Naujoji valdyba turėtų atnaujinti pastan
gas sudaryti visuomeninių reikalų komisiją, nes ši sritis po nepa
lankaus Australijos ir N. Zelandijos mosto pasidarė ypatingai 
svarbi. Veikti šioje srityje galimybių yra. Tai rodo buvusio krašto 
valdybos pirm. inž. E. Čiuplinsko pavyzdys. Jis pats palaikė ryšius 
su Kanados vyriausybės žmonėmis, rašė memorandumus, klabino 
Bražinskų reikalu, organizavo demonstracijas, siuntė telegramas 
skubiais atvejais ir t.t. Toje srityje tik kitais būdais veikė ir krašto 
valdybos narys ev. kunigas A. Žilinskas. Jo ir kitų pastangomis 
buvo prieita prie įtakingos institucijos, būtent, Kanados Bendrijų 
Tarybos, kurioje dalyvauja įvairių denominacijų atstovai. Atitin
kamoje jos komisijoje, kurią sudaro keliolika narių, buvo sureng
tas susitikimas su baltiečių atstovais dėl religinės ir teisinės būklės 
Pabaltijo kraštuose. Simpoziumo formoje buvo vispusiškai nu
šviesta tų kraštų byla ir prašyta moralinės paramos kovoje už 
pavergtų kraštų laisvę. Tai pavyzdžiai, kurie rodo, kaip svarbi yra 
ši sritis. Dėlto naujoji mūsų krašto valdyba ir čia turėtų parodyti 
stiprios iniciatyvos. Pr. G.

KANADOSI ĮVYKIAI

Pasaulio įvykiai
JUNGTINIŲ TAUTŲ MAISTO IR ŽEMES ŪKIO ORGANIZACIJA ROMOJE 
surengė pasaulinę konferenciją žemės gyventojams nuo bado 
šmėklos gelbėti. Didžiausio dėmesio susilaukė ne ją atidaręs Jung
tinių Tautų sekr. K. Waldheimas, bet JAV valstybes sekr. H. Kis- 
singeris, Romon atvykęs su penkių punktų programa, kuriai įgy
vendinti reikėtų 25 metų. Bado rykštei pašalinti H. Kissingeris pa
siūlė grūdus tiekiantiems kraštams padidinti jų pasėlių plotus iki 
galutinės ribos, paspartinti grūdų auginimą jų stokojančiuose kraš
tuose trąšų bei naujos technikos pagalba, sudaryti specialiai įsteig
tos pasaulinės agentūros tvarkomas grūdų atsargas. Dabartinis me
tinis grūdų deficitas pasaulyje yra apie 10 milijonų tonų, o 1985 
m. jis pakils iki 85 milijonų. H. Kissingeris pabrėžė, kad pagalbą

Kanados daugiakultūriškumo 
patariamosios tarybos vykdoma
sis komitetas šiuos reikalus 
tvarkančiam darbo ministeriui 
J. Munro įteikė savo pranešimą, 
reikalaujantį finansinės para
mos trečios kalbos mokymui. 
Komitetas nori, kad valstybinė 
parama būtų teikiama tokiu pa
čiu principu, kaip anglų kalbai 
Kvebeko provincijoje ir kaip 
prancūzų kalbai kitose devynio
se Kanados provincijose. Tokiu 
atveju, kai viešosios mokyklos 
negali įvesti trečios kalbos dės
tymo, paramą siūloma teikti 
privačioms mokykloms, o šiam 
tikslui skirtas privačias aukas 
atleisti nuo pajamų mokesčio. Į 
trečiosios kalbos rėmus būtų 
įrikiuotos Kanadą sudarančių 
etninių grupių kalbos. Komite
to teigimu, pagrindinė sąlyga 
daugiakultūriškumui išlaikyti 
kaip tik ir yra tėvų gimtosios 
kalbos dėstymas jų vaikams, 
kuris turėtų būti pradėtas jau 
priešmokykliniame amžiuje ir 
tęsiamas mokyklose. Komitetas 
taipgi siūlo premjero P. E. Tru
deau vyriausybei parūpinti fi
nansinę paramą specialioms tre
čiosios kalbos dėstymo vasaros 
stovykloms arba šiam reikalui 
įsteigtiems centrams. Kanados 
daugiakultūriškumo politiką 
premjeras P. E. Trudeau yra

paskelbęs 1971 m. rudenį. Jis 
skatino etnines grupes išsaugoti 
savo kultūrą, bet nutylėjo kal
bos reikalą, pažadėdamas tik 
platesnę studiją daugiakultūriš
kumo klausimu. Tokia studija 
jau yra ruošiama, pagrindinį 
dėmesį skiriant prancūzų ir ang
lų kilmės kanadiečių reakcijai, 
kuri greičiausiai nebus palanki 
daugiakultūriškumui puoselėti. 
Atrodo, kad ir premjeras P. E. 
Trudeau jau yra praradęs sa/o 
pirmykštį entuziazmą daugia
kultūriškumui. Tokią mintį per
ša ministerio dr. S. Haidaszo at
leidimas iš pareigų po federaci
nio parlamento rinkimų. Jis rū
pinosi vien tik daugiakultūriš
kumo reikalais, kurie dabar bu
vo perduoti darbo ministeriui J. 
Mtinro kaip papildas jo tiesiogi
niam darbui. Tai, žinoma, liudi
ja gerokai sumažintą vyriausy
bės dėmesį daugiakultūriškumo 
idėjai. Darbo ministerio J. Mun
ro atsakymas į komiteto pasiū
lymus padės išryškinti susida
riusį neaiškumą.

Ontario premjero W. Davis 
menkėjantį populiarumą liudi
ja keturi konservatorių pralai
mėjimai iš eilės provincinio 
parlamento papildomuose rinki
muose nuo 1971 m. Jie buvo 
paskelbti dėl keturių iš kabi
neto ir politikos pasitraukusių

Australijos baltiečiai demonstruoja Kanberoje prie parlamento rūmų, protestuodami prieš premjero G. VVhitlam 
vyriausybės sprendimą pripažinti Baltijos valstybes Sov. Sąjungai “The Canberra Times”

Kaip iš pragaro i šviesą
Simas Kudirka su motina, žmona ir dviem vaikais pagaliau atskrido į Niujorką

Neseniai buvo rašyta “TŽ”, 
kad S. Kudirka netrukus laukia
mas Amerikoje. Tas laukimas 
pagaliau išsipildė: lapkričio 5 d. 
jis su visa šeima atskrido iš 
Maskvos į Niujorką. Aerodro
me jį pasitiko būrys vietinių lie
tuvių, kurie spėjo sužinoti apie 
Kudirkų atvykimą. Tą patį va
karą Čikagoje daugybė lietuvių, 
televizijos, radijo ir spaudos at
stovų taip pat laukė jo atvyks

SUSIDOMĖJO BALTIJOS KRAŠTAIS
Kanadoje gana įtakinga insti

tucija yra Bendrijų Taryba (Ca
nadian Council of Churches), 
kurią sudaro beveik visos žy
mesnės denominacijos. Katali
kai oficialiai nepriklauso, bet jų 
atstovai dalyvauja įvairiuose Ta
rybos darbuose. Toji Taryba 
yra sudariusi bene 7 komisijas 
įvairiems reikalams spręsti. Vie
na tokių komisijų yra skirta pa
saulio problemoms (Commission 
on World Affairs), kurioje daly
vauja beveik visų denominacijų 
atstovai. Iki šiol Kanados Bend
rijų Taryba, svarstydama įvai
rius pasaulio klausimus, mažai 
tekreipė dėmesio į Baltijos kraš
tus. Kun. A. Žilinsko ir kitų pa
stangomis pavyko surengti 
bendrą susitikimą — minėtos 
komisijos narių ir baltiečių at
stovų lapkričio 6 d. United 
Church patalpose Toronte. Sim
poziumo forma buvo išdėstyta 
Baltijos kraštų problema, daly
ministerių. Praėjusią savaitę 
Otavos Carleton East apylinkės 
rinkimuose triuškinančio pra
laimėjimo susilaukė konserva
torių kandidatas P. Benoit, šio 
miesto populiarus burmistras. 
Rinkimus laimėjo liberalas P. 
Taylor, politikoje nesireiškęs 
radijo pranešėjas. Už konserva
torių P. Benoit daugiau balsų 
surinko ir socialistų NDP kan
didatė E. Gigantes, dirbanti 
valstybinėje radijo ir televizijos 
CBC bendrovėje. Carleton East 
rinkiminė apylinkė jau 17 metų 
yra buvusi konservatorių tvir
tove. 1967 m. ir 1971 m. provin
cinio parlamento rinkimuose 
čia visus savo varžovus daugiau 
kaip 4.000 balsų buvo pralen
kęs ministerių kabineto narys 
A. B. R. Lawrence. Ontario par
lamentas dabar turi 74 konser
vatorius, 23 liberalus ir 20 NDP 
socialistų. Buvo spėjama, kad 
premjeras W. Davis rinkimus 
gali paskelbti sekanti pavasarį, 
o dabar jie greičiausiai bus ati
dėti iki rudens.

Montrealis pasaulyje yra iš
garsėjęs kaip miestas, 1967 m. 
surengęs pasaulinę parodą ir da
bar besiruošiantis pasaulinei 
olimpiadai. Pačioje Kanadoje 
jis spėjo pagarsėti kaip dviejų 
keistų streikų pradininkas. 
Prieš'penkerius metus 16 va
landų streikavo Montrealio po
licijai gyventojus palikusi kri
minalistų malonei. Laikraščiuo
se tada teko skaityti šiurpių sce
nų apie moterų ir merginų prie

tant. Matyt, nebuvo tikslių in
formacijų apie Kudirkų kelio
nę. Niujorke visa, šeima laiki
nai apsistojo pas dr. Paegle, 
kurio žmona Gražina palaikė te
lefoninį ryšį su S. Kudirka ir jo 
šeima Lietuvoje.

Apie S. Kudirkos atvykimą 
rašė visa didžioji spauda; kal
bėjo radijas, rodė televizija. Ka
nados dienraščiai ^spausdino ži
nias, gautas iš AP agentūros.

vaujant minėtos komisijos na
riams ir keliolikai baltiečių vei
kėjų. Simpoziumo nariais buvo: 
prof. J. Dreifelds, vysk. Lūsis, 
kun. Pr. Gaida, T. Kronbergs ir 
kun. Taul; Iš jų — 3 latviai, vie
nas estas ir vienas lietuvis. 
Prof. Dreifelds buvo pakviestas 
kaip R. Europos ekspertas, o T. 
Kronbergs kaip Kanados Baltie
čių Federacijos pirm. Jiedu kal
bėjo apie Baltijos kraštus bend
ra, politine prasme, kiti — spe
cialiai apie savo kraštus. Kiek
vienam buvo duota po 15 min. 
Simpoziumui pirmininkavo pro
fesorius Mathews. Kanados 
Bendrijų Tarybos komisija iš
klausė simpoziumo narių prane
šimus ir pateikė keletą klausi
mų. Vėliau ji padarys atitinka
mas išvadas ir suredaguos savo 
pareiškimą, kuris bus įteiktas 
Kanados vyriausybei ir kitom 
institucijom. Tikimasi, kad tai 
bus padaryta netrukus.

vartavimą gatvėse. Policijos 
streikas buvo užbaigtas burmis
tro J. Drapeau nuolaidomis po
licininku unijai. Dabar vėl spau
dos puslapiuose plačiai nuskam
bėjo nelegalus Montrealio 2.400 
gaisrininkų trijų dienų streikas, 
kurio metu sudegė 75 pastatai, 
daugiau nei ju sudega nėr išti
sus metus. Didžioji jų dalis bu
vo padegti, o padegėjai grei
čiausiai buvo streiku suintere
suotieji. Ir šį kartą burmistras 
J. Drapeau nusileido įstatymą 
laužantiem gaisrininkam, sutik
damas jiem išmokėti reikalautą 
$750 paplidą infliacijos nuosto
liams padengti. Kapituliavo ir 
provincijos premjeras R. Bu- 
rassa, susitikęs su gaisrininkų 
unijos vadu J. L’Abė. Nei jis, 
nei jo unijos nariai nesusilaukė 
jokios bausmės už miesto gy
ventojams padarytus milžiniš
kus nuostolius.

Naująjį Kanados biud’etą fi
nansų ministeris J. Turner pa
skelbs lapkričio 18 d. Jo deta
lės tebėra nežinomos. Paskutinį 
premjero P. E. Trudeau vyriau
sybės biudžetą atmetė konser
vatoriai su NDP socialistais, 
priversdami skelbti federacinio 
parlamento rinkimus liepos 8 d. 
Jiems atrodė, kad biudžetui 
trūksta priemonių kovai su in
fliacija. Rinkimai betgi įrodė, 
kad kanadiečių dauguma, ypač 
augštus atlyginimus gaunančių 
unijų nariai, nėra linkę susi
veržti diržo.

Pvz. “The Globe a. Mail” lap
kričio 6 d. išspausdino stambią 
informaciją, kurioje sakoma:

Simas Kudirka, lydimas savo mo
tinos, žmonos ir dviejų vaikų, lėtai 
žingsniavo iš JAV muitinės ir nusi
šypsojo, kai nedidelė lietuvių ameri
kiečių grupė ėmė ploti . . . Kudirkas 
apsupo laukiančiųjų būrelis, bučia
vo, sveikino ir džiaugėsi kelione, su 
kuria pasibaigė Kudirkos vargai — 
jo kalinimas Rusijoje, pakartotinis 
jo motinos suėmimas slaptosios so
vietų policijos pareigūnų ir jo žmo
nos išmetimas iš namų, atliktas Lie
tuvos komunistų.

Netrukus buvo surengta 
spaudos konferencija, kurioje 
S. Kudirka trumpai tekalbėjo, 
išreikšdamas dėkingumą tiems, 
kurių dėka galėjo pasiekti Ame
riką, ir pora sakinių apibūdinda
mas gyvenimą Sov. Sąjungoje:

Esu dėkingas tiems, kurie padėjo 
man saugiai pasiekti Ameriką. Taip 
pat noriu būti lojalus ir tiems, kurie 
dalinosi su manimi bendru likimu 
bei vargais ir padėjo išlaikyti viltį 
bei tikėjimą.

S. Kudirka tai pareiškė anglų 
kalba, stovėdamas tarp dviejų 
Niujorko respublikonų senato
rių — Jacob Javits ir James 
Buckley. Po to jis kalbėjo lietu
viškai per vertėją ir pareiškė:

Gyvenimas Rusijoje yra gyveni
mas kalėjime, o jo valdžia barbariš
ka. Aš jaučiuosi tartum būčiau pa
likęs pragarą ir pasiekęs saulėtą, 
šviesią dieną. Nenoriu juodinti tos 
nelaimingos šalies. Manau, kad jos 
kalėjimų gyvenimas yra pakankamai 
aprašytas Aleksandro Solženicino 
knygoje “Gulago salynas”. Kiekvie
nas žmogus turėtų šią knygą per
skaityti; ne tik perskaityti, bet ir 
ją suprasti. Tai, kas toje knygoje 
pasakyta, kiekvienam atidarys akis.

S. Kudirkos išlaisvinimu ofi
cialiai rūpinosi dvi organizaci
jos: “Seamen’s Education Fe
deration” ir “Americans for 
Simas”, tačiau didžiausią raštą 
nešė dvi moterys: Daiva Kezie- 
nė ir Gražina Kalinauskaitė- 
Paegle. Jos visą savo energiją 
ir laiką skyrė S. Kudirkos išlais
vinimui: nuolat klabino senato
rių ir kongreso narių duris, daž
nai lankėsi Valstybes Departa
mente, organizavo įvairią talką, 
siuntė siuntinius, palaikė ryšius 
su spaudos, radijo bei televizi
jos atstovais, valandų valandas 
praleisdavo telefonu skambin
damos Kudirkos šeimai Lietu
voje. Tam reikalui jos išleido 
daug lėšų, kuriu dalį padengė 
JAV Liet. Bendruomenė. Dar 
nevisai aišku, kas padengė ke
lionės lėšas. “The Toronto 
Star” paskelbė, kad jas parūpi
no Lietuvos konsulas Vašingto
ne. Greičiausiai tai netiksli in
formacija. Kadangi S. Kudirkos 
išlaisvinimą rėmė organizuotoji 
JAV lietuvių visuomenė, tai, 
reikia manyti, ji ir padengs mi
nėtas kelionės išlaidas.

S. Kudirkos išlaisvinimo odi
sėjoje ypač minėtinas senato
rius Hanrahan, kuris su nepap
rasta energija veikė ir kitus ra
gino prie tos veiklos prisidėti. 

turi teikti ne tik grūdus augi
nantys kraštai, bet ir naftą par
duodantys, kurie dabar sukau
pė dideles pinigų atsargas dėl 
naftos pabrangimo. 1973 m. jų 
atsargos siekė $13 bilijonų, o 
šiemet pakilo iki $35 bilijonų. 
Šis skaičius sudaro 17% viso 
pasaulio piniginių atsargų. Sau
di Arabija savo valiutos rezer
vais jau greit pralenks Japoni
ją ir JAV. Pasaulio Banko pra
nešimu, pagal dabartines naf
tos kainas ją tiekiantys kraštai 
iki 1980 m. savo valstybiniuose 
bankuose bus sutelkę net $600 
bilijonų. Iš jų tik vienas Iranas 
pakartotinai yra pasiūlęs $3 
bilijonus specialiam fondui, ku
ris rūpintųsi žemės ūkio gamy
bos vystymu bei tobulinimu. H. 
Kissingeris taipgi įspėjo konfe
rencijos dalyvius, kad 2000-tai- 
siais metais padvigubės žemės 
gyventojų skaičius ir kad tokio 
dvigubinimosi negalės sau leisti 
sekančios kartos dėl maisto trū
kumo.

KANADOS PARAMA
Pirmasis konkrečią paramą 

badaujantiems pasiūlė Kanados 
užsienio reikalų ministeris A. 
MacEachenas, p a s k e Ibdamas, 
kad per sekančius trejus metus 
Kanada šiam tikslui išleis $843 
milijonus, už kukiuos kasmet 
bus parūpinta po'milijoną tonų 
grūdų, daugiausia kviečių. Iš 
pirmo žvilgsnio Kanados planas 
atrodo įspūdingai, bet jis' prara
do savo efektingumą istorinėje 
perspektyvoje, nes 1970-71 m. 
Kanada neturtingiems kraš
tams buvo išsiuntusi 1,04 mili
jono tonų grūdų. Taigi, milijo
no tonų pažadas tėra grįžimas Į 
minėtuosius metus nuo šieme
tinių 550.000 tonų. Pasaulyje 
badauja apie pusę bilijono gy
ventojų. Iš Kanados milijono 
tonų kviečių galima būtų iškep
ti 1,5 bilijono 24 riekes turin
čių duonos kepaliukų. Tokiu at
veju kiekvienam badaujančiam 
tektų po vieną riekę duonos kas 
penkta diena, kai patys kana
diečiai jos kasdien suvartoja po 
10 riekių. Didžiausią problemą 
konferencijos dalyviams sudarė 
artimiausio pusmečio planai. 
Spėjama, kad vien tik Bengali
joje nuo spalio iki gruodžio vi
durio badu numirs milijonas gy
ventojų, o nedaug geresnė būk
lė yra ir Etiopijoje, kaikuriose 
Indijos srityse. Skubią pagalbą 
tegali suteikti JAV, Kanada, 
Australija ir Europos Bendro
sios Rinkos kraštai. Tuščia reto
rika badaujančiu nebus įmano
ma išgelbėti. Kaip jau įprasta 
tokiais atvejais, pirmieji ir vėl 
pajudėjo amerikiečiai, sutikda
mi dabartinį savo grūdų ekspor
tą neturtingiems kraštams pa
dvigubinti iki 2 milijonų tonų. 
Konferencijoje dalyvavo apie 
2.000 atstovų ir stebėtojų, nepa
žįstančių bado šmėklos. Per 
dvi savaites jie suvalgė dvi to
nas mėsos, 12.000 kiaušinių, po 
pusę tonos žuvies, sūrio, duo
nos ir pyragaičių, išgėrė 3.500 
litrų vyno.

LAIMĖJO DEMOKRATAI
Po Watergate trukšmo ir 

prez. R. Niksono pasitraukimo 
amerikiečiai turėjo pirmuosius 
rinkimus.’Jiems teko išrinkti 
visus 435 JAV atstovų rūmų na
rius, 34 senatorius ir 35 guber
natorius. Visuose rinkimuose 
pirmavo demokratai, o atstovų 
rūmuose 290:144 santykiu jie iš
sikovojo net dviejų trečdalių 
daugumą. Taigi, visą JAV kong
resą dabar didele persvara do
minuos demokratai, nors kraš
tą valdys respublikininkai su 
prez. G. Fordu priešakyje. Rin
kimuose iškrito visi aktyvūs 
eksprez. R. Niksono rėmėjai. 
Tai, žinoma, liudija, kad di
džiausios įtakos turėjo ne inflia
cija, bet Watergate. Kadangi 
JAV kongresą demokratai jau 
dominavo ir prez. R. Niksono 
laikais, jiems tenka nė kiek ne

mažesnė atsakomybė už inflia
ciją. Senato daugumos vadas M. 
Mansfieldas pažadėjo savo para
mą ir bendradarbiavimą prez. 
G. Fordui. Jis taipgi pasisakė 
už atlyginimų, kainų ir nuomos 
kontroles, kurias yra atmetęs 
prez. G. Fordas.

PRIE LIGONIO LOVOS
R. Niksono vos nenumarino 

Long Beach ligoninėje padary
ta operacija, užblokavusi kojos 
kraujo krešuliams kelią į plau
čius ir širdį. Jį pavyko išgelbė
ti tik gydytojų didelių pastangų 
dėka. Ligonis sveiksta, bet jam 
pavojų vis dar sudaro dalinis 
plaučių uždegimas toje vietoje, 
kur juos yra pasiekęs krešulys. 
Teisėjas J. Sirica nutarė ligoni
nėn pasiųsti gydytojų komisiją, 
kuri turės nustatyti, ar R. Nik- 
sonas tikrai negali dalyvauti 
liudininku savo buvusių bend
radarbių byloje, susietoje su 
Watergate. Tenka stebėtis, kad 
teisėjas J. Sirica net nepalaukė, 
kol R. Niksonas iš ligoninės grįš 
namo. Krizės metu jį ligoninėje 
aplankė proz. G. Fordas, daly
vavęs rinkiminiame vajuje Ka
lifornijoje.

RINKIMAI VOKIETIJOJE
Kanclerio H. Schmidto ir jo 

socialistų krintantį populiaru- 
rumą liudija parlamento rinki
mai Hessene ir Bavarijoje. Hes- 
seną valdžiusius socialdemokra
tus, kaip stipriausią partiją, pra
lenkė krikščionys demokratai su 
53 atstovais. Socialdemokratus 
betgi išgelbėjo jų koalicija su li
beralais, nes socialdemokratai 
ir liberalai parlamente turi 57 
atstovus. Taigi, jie ir toliau val
dys Hešseną, kurio sostinė yra 
lietuviams gerai žinomam Wies- 
badene. Bavariją valdė J. F. 
Strausso krikščioniškoji sociali
nė sąjunga, federacinės krikš
čionių demokratų partijos vieti
nis padalinys. J. F. Strausso par
tija šį kartą gautų balsų skaičių 
padidino iki 61% socialdemo
kratų sąskaiton. Pastariesiems 
pakenkė didėjantis nedarbas, 
nepopuliari valdinių mokyklų 
sistemos reforma, valdinio ban
ko Hessische Landesbanks pa
tirti nuostoliai.

STREIKŲ BANGA
Naujojo Prancūzijos prez. V. 

G. d’Estaingo vyriausybę už
griuvo trumpų streikų banga, 
galinti palaidoti diržo susiverži
mą pabrėžusius kovos su inflia
cija planus. Jau ketvirta savaitė 
streikuoja Prancūzijos paštinin
kai, o jiems talkina kitos unijos 
staigiais darbo nutraukimais. 
Streikus jau turėjo elektros jė
gainių tarnautojai, geležinke
liečiai, kuro išvežioto j ai, spaus
tuvių darbininkai ir netgi radi
jo bei televizijos darbuotojai. 
Prez. V. G. d’Estaingas su savo 
premjeru J. Chiracu kaltę dėl 
streikų bangos suvertė politinių 
laimėjimų siekiančiai Prancūzi
jos kompartijai. Savo tikslams 
ji naudoja komunistų vadovau
jamas ir jiems palankias unijas.

NEPUOLIMO SUTARTIS
Spalio revoliucijos metinių 

proga komunistinė Kinija pa
siūlė Sovietų Sąjungai pasirašy
ti abipusę nepuolimo sutartį. 
TASSas paskelbė tekstą tik pir
mųjų ir baigminių paragrafų, 
praleisdamas esminius, kuriuo
se turėtų būti konkretūs įsipa
reigojimai . Galima dalykas juos 
dar studijuoja L. Brežnevas ir 
kiti kompartijos vadai. Spėja
ma, kad šis pasiūlymas nėra 
vien tik tuščias propagandinis 
mostas, bet reiškia Kinijos poli
tikos pasikeitimus. Maskva Pe- 
kingui nepuolimo sutartį jau 
yra pasiūliusi du kartus, tačiau 
lig šiol nesusilaukė pritarimo, 
nes kiniečiai gerai žino, kad So
vietų Sąjunga, tinkamam mo
mentui atėjus, tokias sutartis 
labai lengvai sulaužo.
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* VYSKUPŲ SINODO, vykstančio 
Vatikane, antrosios dalies diskusijos 
apėmė visą eilę sričių. Kard. Joseph 
Malula iš Zairo pasiūlė vėl persvars
tyti klausimą apie šventinimą vedu
sių vyrų kunigais lotynų apeigose, 
kuris buvo atmestas sinodo 1971 m. 
Pasiūlymui pritarė savo kalba ir ki
tas afrikietis — arkiv. Bernard Yago 
iš Ivory Coast, paminėdamas, kad 
yra daug dideliais nuotoliais atskirtų 
ir išbarstytų katalikiškų bendruome
nių, kurių katachetai galėtų būti 
įšventinti kunigais ir tikinčiuosius 
ne tik mokytų tikėjimo tiesų, bet ir 
sakramentus teiktų. Australijos arki
vyskupas Thomas Cahill iškėlė rei
kalą aiškesnių K. Bendrijos pasisa
kymų teologiniais klausimais, nes 
dabar esą pilna pasimetimo žmonė
se, kurie nebežino ko klausyti. Tam 
pritarė vysk. Janez Jenko iš Slovėni
jos, aiškindamas, kad vaistininkas 
gali su vaistais eksperimentuoti la
boratorijoje, bet negali jų publikai 
pardavinėti, kol jie nėra valdžios pa
tvirtinti. Teologai gi savo eksperi
mentus esą jau dabar viešai pardavi
nėja be jokių garantijų, ar jie geri, 
ar ne. Šioms mintims pritarė ir ar
mėnų patriarchas Petras XVI Bata- 
nian iš Kilikijos. Kard. Josip Slipyj, 
ilgametis komunistų kalinys, kvietė 
sinodą pakelti savo balsą prieš reli
ginį persekiojimą visur, įskaitant ir 
sovietų užimtus kraštus. Tą mintį iš
reiškė ir kard. Stefan Wyszynski, pa
stebėdamas, kad K. Bendrija turi 
palaikyti ir remti tuos, kurie yra 
persekiojami dėl savo pagrindinės 
žmogiškosios teisės — religinės lais
vės. Jis pabrėžė, kad sinodas turėtų 
atkreipti ypatingą dėmesį Į tam tik
rų valstybių bei valdžių skleidžiamą 
ateistinę propagandą prievarta, jėga, 
įstatymais bei pinigais, kurie turėtų 
būti sunaudojami bendrajam žmonių 
gėriui.

Arkiv. John Quinn iš JAV ir kard. 
Bernard Alfrink iš Olandijos išreiš
kė rūpestį, kad jų jaunimo nebepa
siekia Kristaus mokslas. Jaunimą 
žavi linksmumas, meilė, nuoširdu
mas, kantrybė ir tolerancija, proto 
atvirumas, noras išklausyti, užuojau
ta, rūpestingumas ir paprastumas. 
Šių dalykų dažnai esą trūksta kuni
guose ir todėl jie neįstengia patrauk
ti jaunimo. Arkiv. Quinn pabrėžė, 
kad jaunimas dažniausiai mato kuni
gą tik Mišių metu. Jeigu jie neturi 
galimybės pamatyti jį kitokiose ap- 
linkvbė'e ir nntirii jo šaltumą, jie 
lengvai nuo tikėjimo atšąla.

Aik.v. Alfonso Morapeli iš Afri
kos iškėlė moterį: svarbą. Jos esą vi
sada buvusios nepamainoma jėga K. 
Bendrijos gyvenime ir jų vaidmuo 
ateityje turėtų būti praplėstas. 
Vysk. Paul Verschuren iš Suomijos 
pritarė šioms mintims ir pasiūlė, 
kad moterų vaidmuo K. Bendrijoje 
būtų persvarstytas ir kad' tam tikros 
tarnybos K. Bendrijoje būtų joms 
prieinamos, kaip pvz. tarnavimas Mi
šioms ir skaitymai šventraščio iš
traukų Mišių metu. Visdėlto du Af
rikos vyskupai, Caesar Gatimu ir 
Anthyme Bayala, pasisakė prieš bet- 
kokių moterims pareigų suteikimą 
K. Bendrijoje. Afrikietis kard. Mau
rice Otunga buvo pirmasis, kuris pa
lietė giminių kontrolės klausimą ir 
pasisakė prieš betkokią dirbtinę 
kontrolę.

Daugumas Afrikos vyskupų išreiš
kė norą, kad Vatikano diplomatinis 
korpusas būtų dar labiau sutarptau- 
tintas, nes dar perdaug esą italų. Šį 
reikalą ypatingai kėlė vysk. James 
Sagu iš Tanzanijos. Vengrijos arkiv. 
Jozsef Ijjas pranešė, kad jį tik pain
formavęs komunistinės Vengrijos 
ambasadorius Italijai, jog valdžia 
leis Vengrijoje vaikus kunigams ka- 
tcchizuoti po du kartu per savaitę 
šventovėse ar liturginėm apeigom 
skirtose kitose vietose. Belgijos 
kard. Joseph Suenens prašė sinodą 
pasvarstyti Krikšto ir Sutvirtinimo 
pažadų atnaujinimo apeigų įvedimo 
galimybę.

Pasibaigus bendrom diskusijoms 
bei pastabom, vyskupai išsiskirstė 
vėl į kalbines diskusijų grupes. Jie 
bandys praktiškai aptarti ir numaty
ti gaires savo iškeltoms mintims 
bendrose diskusijose. Tas visas min
tis kard. Karol Wojtyla susumavo į 
5 temas: 1. K. Bendrijos prisitaiky
mas prie vietos kultūrinių papročių;
2. paspartinimas pokalbių su didžių
jų nekrikščioniškų religijų atstovais;
3. teisingas ryšys tarp žmogaus me
džiaginio išsilaisvinimo ir evengeli- 
zavimo; 4. K. Bendrijos uždaviniai 
sekuliarizuotame pramoniniame Va
karų pasaulyje; 5. K. Bendrijos lai
kysena ateizmo atžvilgiu tam tikrose 
šio meto žmonių bendruomenėse.

* KRIKŠČIONYBE SOV. SĄJUN
GOJE ir jos užimtuose kraštuose 
labai sparčiai stiprėja ir auga, pasak 
anglikonų kun. Michael Bourdeaux, 
kuris yra 1970 m. įsteigto Religijos 
ir Komunizmo Studijų Centro pir
mininkas Londone, Anglijoje. So

vietų užimtuose kraštuose krikščio
niškasis tikėjimas užima kur kas 
svarbesnę moralinę poziciją dabar 
nei betkada po 1917 m. revoliucijos. 
Jis pats yra Maskvoje studijavęs ir 
turi ryšių su įvairiais sovietų kraštų 
žmonėmis, o Centro bendradarbiai 
taipgi renka įvairias informacijas iš 
religinių šaltinių, ateistinių žurnalų, 
sovietinių laikraščių, komunistinės 
valdžios direktyvų, protesto laiškų 
ir Sov. Sąjungos lankytojų įspūdžių. 
Nors ten religinė veikla apribota 
šventovių sienomis ir draudimais 
skleisti religines mintis, nors nelei
džiama nei religinė spauda, nei radi
jas, nei televizija, nei katechizmd 
mokymas, — religinis atgimimas 
nesustabdomai plinta. Mat, geležinė 
uždanga Dievo sulaikyti negalinti. 
Šis atgimimas nesiremia grynai po
grindžiu, nes ir viešosios Ortodoksų 
Bendrijos kunigai bei tikintieji lai
mi didžiausius būrius savo tautiečių 
krikščionybei. Sov. Sąjungoje ypač 
plinta baptistai. Kiekviena vietinė 
krikščioniška Bendrija, kad galėtų 
viešai egzistuoti, turi būti oficialiai 
registruota valdžios įstaigoje. Pagal 
įstatymus, registracijai reikia prie 
prašymo pridėti 20 parašų. Bet val
džia paprastai nekreipia dėmesio į 
tokius prašymus ir todėl daugelis 
krikščioniškų bendruomenių veikia 
neoficialiai. Pvz. Novosibirske oficia
liai yra registruotos tik dvi baptis
tų parapijos, tačiau neregistruotų 
yra net 77. Kai stalinistinis režimas 
trėmė dvasininkus į Sibirą, komunis
tinė valdžia iš tikro nesąmoningai ap
mokėjo kelionės bilietus krikščiony
bės misijonieriams į plačiuosius Ru
sijos plotus. Šiandien nesą nė vie
nos vietovės, kur nebūtų klestinčio 
krikščionybės centro. Dabartinis 
krikščionybės persekiojimas nebėra 
toks, kaip Stalino laikais. Paskuti
niųjų 12 metų laikotarpyje tik 12 as
menų buvo nubausta mirtimi už ti
kėjimą ir 3,000 įkalinta. Visdėlto 
persekiojimas vyksta ir dabar. So
vietinė valdžia dėl to nesibaimina, 
nes jaučia, kad pasaulio opinijos 
priekaištas dėl dvasininkų persekio
jimo yra kur kas mažesnis, negu dėl 
rašytojų, mokslininkų bei meninin
kų. Kun. Bourdeaux tiki, kad jo va
dovaujamasis Centras kaip tik ir pa
jėgs tą pasaulio opiniją atkreipti į 
kenčiančią Tikinčiųjų Bendriją So
vietų Sąjungoje ir kituose komunis
tų užimtuose kraštuose.

k SIRIJOS KRIKŠČIONIŠKŲJŲ 
BENDRIJŲ vadovai išreiškė solida
rumą su melchitų apeigų katalikų 
arkiv. Ilarion Capucci, kuris buvo Iz
raelio valdžios suimtas ir dabar tei
siamas už ginklų gabenimą palesti
niečiams arabams. Šių dvasininkų 
bendras pareiškimas buvo paskelb
tas melchitų apeigų katalikų ekgzar- 
chato JAV. Jie pareiškė, kad arkiv. 
Capucci turėjo pilną teisę pasisaky
ti ir veikti prieš nelegalų savo kraš
to okupantą. Jie taipgi pareiškė, kad 
Izraelio teismas pagal tarptautinę 
teisę nėra kompetentingas spręsti 
arkiv. Capucci veiksmų legalumo

* KARD. JOZSEF MINDSZENTY 
savo knygoje “Memoirs”, kuri anglų 
kalba bus išleista MacMillan Publi
shing bendrovės lapkričio 25 d., pa
sisako, jog pasijuto visiškas tremti
nys, kai Vatikanas š. m. pradžioje 
atėmė iš jo Esztergom arkivyskupi
ją. Šis nusivylimas Vatikanu ir už
baigia jo autobiografinę knygą. Jis 
pamini, kad galbūt knygos išleidi
mas bus prisidėjęs prie jo atstatymo 
nuo Esztergom arkivyskupo ir Veng
rijos primo pareigų. Aprašydamas 
sąlygas, kurias Vatikanas jam siūlė, 
skatindamas jį vykti iš JAV ambasa
dos Vengrijoje į Vakarus, jis mini, 
jog ketvirtoji sąlyga lietė dabar iš
leidžiamą knygą. Jam buvo įsakyta 
niekam apie savo pergyvenimus ne
pasakoti ir nieko nespausdinti, o 
rankraščius atiduoti Šv. Sostui, kuris 
išleis tuos atsiminimus atitinkamu 
metu. Visdėlto atkaklusis K. Bend
rijos vyras, kuris buvo kalintas ir 
naciu, ir komunistų, ats!s»kė priimti 
šią Vatikano sąlygą. KUN. J. STŠ.

Maldininkų 
kelionė 

į Niujorką
Marijos apsireiškimų vietų prie 
šv. Roberto (Belarmino švento
vės, 56-15 213 St. Bayside) 
lapkričio 23 — 24 d. d.

Kaina — $35.
Autobusas išvažiuos nuo Šv. 
Joanos Arkietės šventovės To
ronte 1701 Bloor Street West. 
Suinteresuoti prašomi skambin
ti anglų kalba: Mrs. I. Mikolainis 
tel. 769-5024 (295 Indian Rd., 
Toronto 9, Ont.); lietuvių kalba 
— tel. 763-4233 po 6 v.v.

Toronte.

K. L. Bendruomenės krašto tarybos suvažiavimas, svarstęs visuomeninius ir kultūrinius reikalus
Metinis KLB krašto tarybos 

suvažiavimas ir šį kartą įvyko 
jau nusistovėjusia tvarka To
ronto Prisikėlimo par. erdviose 
patalpose lapkričio 2—3 d. d. 
Taręs įvadinį žodį, pirm. inž. E. 
Cuplinskas invokacijai pakvie
tė kun. A. Žilinską. Posėdžiams 
vadovauti sudarytas prezidiu
mas: pirmininkai — dr. C. Ku
ras, inž. J. Danys, M. Abromai
tis; sekretorės — J. Kaknevičie- 
nė ir A. Šimonėlienė. Be to, su
darytos komisijos: mandatų — 
A. Pocius, J. Bersėnas; nomina
cijų — dr. S. Čepas, J. Gustai
nis, G. Šernas; rezoliucijų — A. 
Šūkis, dr. B. Povilaitis, J. Plei- 
nys, J. Grabys. Suvažiavimą pa
sveikino gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, Pasaulio Baltiečių 
Santalkos pirm. Pleer, JAV 
Liet. Bendruomenės tarybos 
pirm. A. Rugienius. Raštu svei
kino PLB pirm. inž. Br. Nainys 
ir prel. J. Tadarauskas.

Didžiausią tarybos suvažiavi
mo dalį užėmė krašto valdybos 
pareigūnų ir apylinkių pirmi
ninkų pranešimai. Kaikurie jų 
buvo gana ilgi. Išsisėmus atsto
vų kantrybei, kilo diskusijos 
dėl laiko apribojimo apylinkių, 
pranešimams. Buvo prisimintas 
ankstyvesnio suvažiavimo pasiū
lymas ar nutarimas skirti apy
linkių pranešimams po 3 min. 
žodžiu, komentuojančiu raštu 
įteikiamus pranešimus. Seniau 
būdavo šaukiami atskiri apylin
kių pirmininkų posėdžiai, ku
riuose išsamiai būdavo disku
tuojama apylinkių veikla. Dar 
viena galimybė trumpinti apy
linkių pranešimams — iš anks
to juos atsiųsti raštu kr. valdy
bai, kurios referentas paruoštų 
bendrą apylinkių veiklos prane
šimą ir pateiktų tarybos na
riams susumuotą Kanados lietu
vių veiklos balansą. Kuri gali
mybė bus praktiškesnė, parodys 
ateitis.

Nauja valdyba
Po visų pranešimų ir disku

sijų atėjo naujos kr. valdybos 
rinkimai. Iš neoficialių šaltinių 
buvo žinoma, kad šį kartą norė
ta sudaryti kr. valdybą ne To
ronte, bet gana intensyvios pa
stangos ta linkme nepavyko. 
Tad ir vėl teko sudaryti kr. val
dybą torontiečiams su hamilto- 
mečių talka. Ji išrinkta šios su
dėties: E. Kudabienė, inž. Ged. 
Kurpis, mokyt. S. Martinkutė, 
I. Šernaitė-Meiklejohn, V. Sa
kas, kun. J, Staškus, J. R. Si
manavičius, J. Vaičeliūnas, kun. 
A. Žilinskas, Almis Kuolas. Re
vizijos komisijon išrinkti hamil- 
toniečiai: J. Mikšys, J. Krištolai
tis, L. Verbickaitė. Garbės teis
man liko išrinkti montrealie- 
čiai: A. Gražys, Lapinas, A. Ado
maitis, R. Išganaitis, dr. V. Pa- 
vilanis.

Šiame kr. tarybos suvažiavi
me dalyvavo 39 rinktieji nariai, 
11 apyl. pirmininkų, 7 kr. val
dybos ir 2 garbės teismo nariai.

Pažymtėina ir tai, kad šį kar
tą suvažiavime dalyvavo ir Ka
nados vakarų atstovai: Winni- 
pego — J. Grabys, Kalgario — 
K. Dubauskas. Juodu padarė 
pranešimus apie specifinėse są
lygose gyvenančius tautiečius.

Kultūrinė strategija
Šiam suvažiavimui buvusios 

kr. valdybos narys kultūriniams 
reikalams archit. A. Banelis pa
ruošė simpoziumą tema “Kultū
rinės lietuvių veiklos strategija 
Kanadoje”. Simpoziumui vado
vauti pakvietė dr. P. Lukoševi
čių, o simpoziumo nariais — E. 
Kudabienę, S. Martinkutę, dr. 
H. Nagi ir kun. Pr. Gaidą. Na
rių tarpe buvo ir pats simpoziu
me paruošėjas A. Banelis. Pa
gal sudarytą planą, simpoziu
mas turėjo būti ne paskaitinio, 
o diskusinio pobūdžio. Pagrin
dinė tema buvo paskirstyta į 
potemes bei klausimus, kuriais 
turėjo pasisakyti simpoziumo 
nariai ir suvažiavimo dalyviai. 
Tuo būdu norėta iššryškinti kul
tūrinės veiklos sritys, turimos 
pajėgos ir jų rikiavimas. Disku
sijose buvo paliesta pirmiausia 
teorinė klausimo pusė ir jau bu
vo einama prie konkrečių daly
kų, prie organizacinių reikalų, 
bet, deja, svarstybas reikėjo nu
traukti, nes šeimininkės prane
šė, kad paruošta vakarienė. 
Simpoziumui buvo numatytos 
dvi valandos, bet užsitęsus pir
majai suvažiavimo daliai, kultū
riniams reikalams laikas su
trumpėjo. Buvo tikėtasi, kad 
simpoziumas bus tęsiamas sek
madienį, bet taip neįvyko. Taip 
ir liko simpoziumas neužbaig
tas.

Muzikos ir literatūros vakaras
Lapkričio 2, šeštadienį, 8 v. 

v., kr. tarybos suvažiavimo da
lyviai ir torontiečiai rinkosi Pri
sikėlimo salėje meninei atgai
vai po intensyvaus dienos dar
bo. Scenoje pasirodė visa eilė 
įvairaus žanro menininkų.

Štai J. Kralikauskas skaito iš 
“Titnago ugnies”. Kai pats skai
tai tą patį dalyką, veji mintį, 
gaudai įvykius, vaizdai bėga 
lenktyniaudami. Skaitant J. 
Kralikauskui, vaizdai sustoja ir 

tik lėtai, dramatiškai, neatšau
kiamai ir nepakeičiamai auga, 
pilnėja, didėja ligi pilno išsivys
tymo laiko paveiksle. Geras, lė
tas, ryškus ir intonuotas balsas 
su pilnu įsijautimu į mistišką 
praeitį perkelia ją į sceną, į esa
mo įvykio eigą. Malonu J. Krali- 
kausko mindauginius romanus 
skaityti, o dar maloniau girdėti 
jį juos skaitant.

Vakaro pranešėja Jūratė če- 
ponkutė pakviečia pianistę Mar
garitą Vaičiulėnaitę, baigusią 
muziką Mount Allison universi
tete, Sackville, N. B. Dabar ji 
tęsia studijas Western Ontario 
universitete. Sekančiais metais 
tikisi gauti magistrės leipsnį. Ji 
yra plačiai pasirodžiusi rytinėje 
Kanadoje ir Čikagoje. Nesiten
kina vien pianinu — lavina bal
są, -groja tekorderiu ir dėsto 
muziką universitete. Pereitais 
metais ji atstovavo New Bruns
wick provincijai Kanados gra
žuolės rinkimuose. Žiūrovai ne
pagailėjo delnų už jos paskam
bintą malonią pianino muziką.

Solistė Anita Pakalniškytė 
yra jauna, kylanti žvaigždė. Ji 
jau yra pasirodžiusi ne tik lietu
vių tarpe Kanadoje ir JAV-se, 
bet ir 28-se “Kiwanis Star of 
tomorrow” koncertuose. Yra 
laimėjusi per 200 medalių bei 
taurių ir mokslo stipendijų. Ji 
dabar tęsia studijas pas moky
toją Maciną. “Spectator” 1974. 
X. 30 recenzijoje buvo labai ge
rai įvertinta už pagrindinį Lucy 
vaidmenį operoje “Telephone”. 
Šiame koncerte išgirdome įvai
rių dainų bei arijų, akompanuo
jant J. Govėdui. Skaidrus balsas 
visoje skalėje. Kaip vakaro pra
nešėja Jūratė Ceponkutė išsi
reiškė: auksinis balsas, vertas 
aukso medalio. Daug kartų plo
jimais iškviesta, užbaigė savo 
pasirodymą daina “Nemunėli”.

Poetas H. Nagys, sakyčiau, 
tik vaikšto, tik trimituoja kovų 
ir laisvės aidus šiltai apsnūdu- 
siem sakalam, į laisvę išbėgu- 
siem aitvaram, kurių dalis iš
virtę bajorais, o pats poetas te
begyvena žalioj girelėj su pa
džiūvusia eglele ir augina saka
lą. Jis braido dar jieišdžiūvusį 
brolių aitvarų kraują ant moti
nos žemės ar tolimo Sibiro snie
go. Jis nuklysta prie Dunojaus 
ir kartu kenčia su tankų traiško
mais vengrais, kurie kovoja už 
laisvę. O tos pačios kovos ir tas 
pats ląisyėscįKįuksmas yra ir bro
liam aitvaram tėvynėje bei čia. 
Reikia turėti ausis ir jį girdėti. 
Poetas H. Nagys yra skausmin
gas, pilnas ryžto, lipantis per 
žūstančių brolių kraują ir ak
menis į laisvės rytojų, nesusto
jantis pusiaukelėje. Jis žvelgia 
toliau už kitus, kaip ir jo prisi
jaukintas sakalas. Tokį girdėjo
me jį šio vakaro scenoje.

Neeilinė publika sėdėjo salė
je, nes buvo suvažiavę atstovai 
iš visos Kanados į KLB krašto 
tarybos suvažiavimą. N e e i line 
buvo ir šio vakaro programa 
bei jos atlikėjai. Žinoma, galė
jo būti salėje daugiau torontie-

c«

$100: Kanados Lietuvių Fondas; 
$15: A. Gurevičius, Pranas Sakalaus
kas; $11.50: Ad. Pauliukonienė; $10: 
V. Ceršktis, Mečys Pranevičius, Juo
zas Dili's; $6.50: Vyt. Sadreika; $6: 
dr. K. Žymantienė, J. Petrulis, Br. 
Rickevičius; $5: Jonas Naujokas, B. 
Sakalas; $4.50: Just. Šimkus, Alf. 
Pundzius.

Rėmėjo prenumeratas po $15 at
siuntė: B. Pakalniškis, Alg. Mitalas, 
Mykolas Kasper, VI. Vytas, Al. Vis- 
kontas, Kaz. Valaitis, Aug. Senkus, 
B. Jankauskienė, Stp. Ignatavičius, 
Mind. Šelmys, Br. Keburis, K. ir R. 
Lamerand, Jonas Ramoška, Al. J. 
Viskontas, Saulius Masionis.

$3: St. Grigelaitis, Jonas Meškys, 
Adolf. Ramonis; $2.50: p. Olekienė; 
$2: Ir. Stanionytė, V. Petrovas, Ed. 
Bochniak, L. V. Petrušaitis, S. Juo
zapavičius, Ignas Stasiulis, Jonas 
Garla, L. Einikis.

$1.50: A. Juodvalkis, J. Jakubonis, 
prof. V. Marijošius, P. Banionis, J. 
Butkevičius, Kaz. Malaske, Br. Jure- 
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čių. Taip pat nevienas būtų mie
lai įsigijęs autorių knygas, jei 
jos būtų buvusios šioje salėje.

Jaunimo reikalai
Antroji kr. tarybos suvažiavi

mo diena buvo pradėta po pa
maldų 11 v. r. Prisikėlimo para
pijos Parodų salėje.

Jaunimo sąjunga pasiūlė, kad 
jų deleguoti 5 atstovai būtų pri
imti į KLB krašto tarybą pilna
teisiais nariais. A. Rinkūnas, 
peržvelgęs KLB-nės statutą, pa
reiškė, kad jaunimo organiza
cija pagal jų pačių statutą yra 
tokia pat, kaip ir kitos lietuvių 
organizacijos. Lietuvių Bend
ruomenė yra sudaryta ne iš or
ganizacijų ar jų atstovų, bet iš 
atskirų asmenų. Pagal dabartinį 
KLB statutą nėra galima priim
ti organizacijų atstovų į KLB 
kr. tarybą. Turėtų būti keičia
mas statutas tik sekančioje sesi
joje. Tam reikalui reikėtų su
daryti komisiją, kuri paruoštų 
projektą bei suderintų KLB ir 
jaunimo sąjungos statutus. E. 
Cuplinskas pastebėjo, kad estai 
ir kaikurios kitos etninės gru
pės panašias jaunimo organiza
cijas turi ir jos yra veiksmin
gos. Jis pritarė A. Rinkūno siū
lymui. Tuo klausimu buvo šne
kėta labai daug, labai ilgai, ne
produktingai, kartojant. Paga
liau buvo prieita prie sudėtinės 
rezoliucijos, kuri buvo priimta: 
“Krašto taryba rekomenduoja, 
kad jaunimo sąjungos penki de
leguoti nariai dalyvautų KLB 
krašto taryboje pilnateisiais na
riais; įpareigoja krašto valdybą 
susitarti su jaunimo sąjunga ir 
paruošti statutinių pakeitimų 
projektą sekančiai krašto tary
bos sesijai.

Baigiamieji pranešimai
A. Kuolienės perskaityta są

mata ateinantiems metams 
$2900 sumai buvo priimta. Bu
vo pasiūlyta pakelti solidarumo 
įnašą iki $6. Kiti siūlė esamą 
$2 solidarumo įnašą pilniau iš
rinkti. Dauguma nubalsavo pa
likti tą patį solidarumo įnašą.

Inž. J. Danys padarė praneši
mą apie Kanados valstybinį ar
chyvą. Pastarasis priimtų lietu
vių organizacijų archyvinę me
džiagą, padarytų kopijų ir sau
gotų pagal susitarimą. Doku
mentų saugojimas yra atviras 
arba suvaržytas 5 metų laikotar
piais. Gali būti ir kitokios sąly
gos pagal sutartį. KLB archyvų 
reikalu nebuvo padaryta jokio 
sprendimo.

1975 m. Kanados Lietuvių 
Dieną sutiko rengti Hamiltono 
apylinkė, o 1976 m. — Montre- 
alio.

Priimtos rezoliucijos: bro
liams ir sesėms Lietuvoje; pa
dėka simpoziumo dalyviams ir 
kvietimas nukreipti veiklą pa
gal simpoziume iškeltas kultūri
nes sritis; padėka buvusiai kraš
to valdybai; padėka KLB Toron
to apylinkei ir Prisikėlimo pa
rapijos klebonui už priėmimą 
krašto tarybos suvažiavimo. Su
važiavimas baigtas Tautos him
nu. P. V. M.

^VEIKINU “Tėviškės Žiburius” 25 metų sukakties proga.
Miela matyti mūsų kanadišką savaitraštį pasiekus tokį augštą 

lysi- Nuoširdžiai linkiu ne tik šį lygį išlaikyti, bet ir toliau augti bei 
tobulėti —

Jūsų JUOZAS DANYS

^VEIKINU “Tėviškės Žiburius" 25 metų sukakties proga, linkė
damas ištvermės ir energijos, kuri išlaikytų lietuvybę kiek

vieno lietuvio širdyje bei apšviestų kelius į laisvą nepriklausomą 
Lietuva —

JONAS KARKA

^JUOŠIRDŽIAI sveikinu “Tėviškės Žiburius”, dabartinį jų 
redaktorių, viceredaktorių ir visus bendradarbius, peržen

giant ketvirčio šimtmečio slenkstį. Linkiu ir toliau būti lietuvių tau
tinės ir krikščioniškos sąmonės nenuilstamu žadintoju —

ANTANAS LIŪDŽIUS, 
Ontario provincijos notaras

“ĘJĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 25 metų gyvavimo proga nuoširdžiai 
sveikinu Tamstą, gerbiamas Redaktoriau, redakcinį bei admi

nistracinį štabą, o taip pat bendradarbius, linkėdama “Tėviškės Žibu
riams” skleisti kilnią šviesą ilgus, ilgus šimtmečius.

KAROLĖ PAŽĖRAITĖ

Mokytojui ir klasės auklėtojui
Į a+a ADOLFU! BALSIUI I 

mirus, nuoširdžių užuojautų reiškiame žmonai, 
dukteriai, sūnui ir visiems giminėms.

Buvę auklėtiniai: I

Irena Baltūsytė-Girnienė ;
Danutė Jakimavičiūtė-Kazlauskienė

Regina Liesūnaitytė-Pikūnienė 
Zigmas Jokimčius Edvardas Mickūnas

Jane Pauliūtė-Staškienė
Donatas Šatas ' Stasys Škėma
Gediminas Vildžius Romas Vėlyvis
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'vičius, E. Smilgis, Vyt. Vaitkus, Aug. 
Einikis, V. Petkevičius, A. P. Neva
da, V. Sakas, dr. Br. Radzivanas, R. 
Ruslys, J. Aušrotas, St. Jonaitis, Jo
nas Steponas, A. Razutis, U. Braz
džionienė, E. Petrušaitis, EI. Vaiče- 
kauskienė, M. Andruškevičius, J. Mi
lius, A. Gudaitis, M. Mogenienė, EI. 
Narbutaitė, F. Kurkulis, M. Uze- 
meck, Ant. Sabalis, VI. Mickus, A. 
Pavilionis, J. Ivanauskas, St. Vašto- 
kas, Alb. Grėbliūnas, Alb. Šiaudinis, 
A. Sukauskas, Ign. Tamošiūnas, Pr. 
Rekštis, S. Gudaitis, Marius Sayus, 
J. Klimas, Edv. Valeška, S. Zavienė, 
L. Sagys, A. Navickas, Z. Ščepana- 
vičius, Jonas Butkus, Ant. Montvi
las, Pr. Mickevičius, E. Gocentas, 
Alf. Vindašius, A. Gailiušis, V. Ma- 
žulaitis, J. Kibickas; $1: Ant. Šukai- 
tis, P. Daržinskas, Alb. Ptašinskas, 
A. Navardauskas, J. Katkauskas, Vyt. 
Žmuidzinas.

Reiškiame nuoširdžią padėką vi
siems aukotojams, kurių duosnumo 
dėka spauda gali stipriau laikytis.



MIŠIOS JAUNIMUI
AL. GIMANTAS

Tą temą teko diskutuoti su 
lietuviais kunigais, dirbančiais 
sielovados darbą šiame konti
nente ir užjūriuose. Nors geo
grafinės sąlygos skirtingos, bet 
išvados beveik vienodos: lietu
viškasis išeivijos jaunimas pa
geidauja savų, atskirų pamaldų 
šventadieniais, t. y. tik jiems 
skirtų Mišių. O ir kunigai sutin
ka, kad toks patvarkymas būtų 
itin naudingas, prasmingas ir 
reikalingas.

Tie visi klausimai iškyla, kai 
kasdienos realybė vaizdžiai ro
do, kad jaunimas išgyvena savo
tišką religinę krizę. Tai nebūti
nai reiškia jaunųjų tikėjimo su
silpnėjimą, bet daugiau nenorą 
ar nesugebėjimą savąją religinę 
praktiką jungti su nusistovėju
siomis ir visuotinai priimtomis 
normomis.

Iš esmės jaunuoliai nėra abe
jingi, bet kažkaip labiau pavir
šutiniški praktikos ir formos at
žvilgiu. Net ir dauguma pa
mokslo žodžių nepasiekia jaunų
jų širdžių bei protų, nes jie skir
ti bendrai auditorijai ir labai 
dažnai neliečia jaunimo reikalų, 
problemų, kurių bręstantis jau
nimas turi net ir perdaug. Vie
nas dalykas atvykti šventnamin, 
pastovėti ar pasėdėti apeigų me
tu ir visai kitas pačiam Įsijungti, 
aktyviai dalyvauti Aukoje.

Ten, kur jaunimas turi atski
ras Mišias, rezultatai yra kur 
kas geresni, bent jau ta prasme, 
kai pasiekiama aktyvaus jaunų
jų dalyvavimo. Gal tai tik for
mos reikalas, atseit, ne esminis 
dalykas, bet ir forma, jei tik pa

Dabar socialdemokratai pralaimėtu
J. KAIRYS 

Mūsų bendradarbis V. Vokietijoj
Taip mano kaikurie viešojo 

gyvenimo stebėtojai. Pasak jų, 
jei dabar būtų rinkimai į valsty
bės parlamentą (Bundestagą), 
juos laimėtų krikščionys de
mokratai. Socialdemokratai esą 
jau praradę savo populiarumą 
dėl nepasisekimų politiniame, 
ūkiniame ir partijos gyvenime.

Politinis smukimas prasidė
jęs dėl užsienio politikos rytuo
se. Nors čia aktyviai pasireiškė 
ir liberalai, bet opozicija verčia 
kaltę pirmoje eilėje socialde
mokratams, nes pagal konstitu
ciją, jų kancleris vadovauja vi
sam valstybiniam gyvenimui ir 
už jį atsako.

Nepaisant susitarimų, ryti
niai V. Vokietijos partneriai ir 
toliau didina ūkinį pastarosios 
čiulpimą. Ūkiniai reikalai eina 
blogyn. Juo toliau, juo labiau 
mažėja darbai, daugėja bedar
biai. Seniau neužtekdavo savo 
darbo jėgų — jos buvo gabena
mos iš kitų kraštų. Suvažiavo 
net keli milijonai kitataučių 
darbininkų.

Siaučia infliacija: nuolat 
brangsta pragyvenimas, ypač 
maisto dalykai, nors ir netaip 
labai, kaip kitur. Tebekrinta pi
nigo vertė. Iki šios koalicinės 
valdžios atėjimo viso to nebuvo.

Socialdemokratų partijai pa
kenkė ir patys jos nariai, už
ėmę augštas vietas partijoje ir 
valstybėje. Tokių tarpe buvo 
parlamento atstovas ir partijos 
reikalų vedėjas parlamente. Pa
sirodo, jis buvo patarėju ir vie
nos lėktuvų bendrovės. Iš jos 
gavo per 150.000 DM, bet ne
mokėjo už tai mokesčių valsty
bei. Kadangi jo elgesys nebuvo 
suderinamas su parlamento at
stovo pareigomis, atitinkama 
parlamento komisija kvotė jį. 
Čia jis pareiškė, kad anie pini
gai buvo jo kaip bendrovės da
lininko. Vėliau pradėjo aiškėti, 
kad tai atlyginimas uzjo darbą 
anoje bendrovėje. Jei ši aplin
kybė pasitvirtins, bus aišku, 
kad įtariamasis nepasakė teisy
bės parlamento komisijai. Da
bar į šį reikalą įsikišo prokura
tūra.

Antras dalykas, kuris yra 
jam prikišamas, tai jo papirki
mas vieno opozicijos atstovo, 
reiškiant bei balsuojant buvu
siam kancleriui Brandtui nepa
sitikėjimą. Nors ir šitą aplinky
bę jis paneigė parlamento ko
misijai, bet papirktasis tvirtina 
ir toliau, jog uz savo balsą yra 
iš jo gavęs 50.000 DM. Paaiškė
jus, kad jo pareiškimas lėktuvų 
bendrovės atveju buvo neteisin
gas, vis daugiau pradedama kal
bėti, kad ir kitu atveju nesakė 
teisybės. Opozicija ruošiasi vėl 
aiškinti šį klausimą.

“TŽ” skaitytojams žinomas 
rytų zonos agentas, kurį laiką 
dirbęs Frankfurte social
demokratų partijoje, o vėliau 
paskirtas kancleriui Brandtui 
asmeniniu patarėju. Neblogai 
buvo įsitaisiusi ir jo žmona, ku
ri galėjo taip pat rinkti R. Ber
lynui ir perdavinėti ne vien sa
vo surinktas žinias, bet ir vyro.

To agento byla yra prokura
tūroje ir taip pat parlamento 
tardymo komisijoje. Kaip įpras
ta, prokuratūrai rūpi nustatyti 
agento kaltę ir patraukti jį į 
teismą, kad pastarasis nubaustu, 
gi komisija siekia išaiškinti kal
tuosius, sudariusius tam agen

deda pasiekti tikslą, supratimą 
ir įsijautimą, juk gali būti kei
čiama, modifikuojama. Pačiam 
kunigui žymiai lengviau pasiek
ti jaunimą savo pamokslu, kai 
jis turi prieš save jaunųjų būrį 
ir gali nagrinėti, aiškinti Evan
geliją, nenutoldamas nuo jauni
mo reikalų.

Kaikas iš vyresniųjų baimina
si trankios, nors ir ritmingos, gi
tarų bei būgnų palydos giesmes 
giedant arba tų giesmių gal kiek 
daugiau “pasaulietinio” turinio 
žodžių. Bet jei visa tai padeda ar
tėti prie Kristaus su visais mūsų 
žmogiškais silpnumais, bloges
niais ar geresniais įpročiais, ne
turėtų gąsdinti. Juk tai padeda 
gyviau pajusti religines apeigas, 
jų prasmę ir jose dalyvauti.

Saloninis Evangelijos skleidi
mas niekad neturės pasisekimo. 
Dievo žodis reikalingas ir pari- 
siejams, ir muitininkams. Net 
gal daugiau ten, kur jis ignoruo
jamas ar mažiau laukiamas. Bet 
jis turi būti paprastas ir supran
tamas. Vieni būdai tinka apašta
lauti civilizacijoje ir visai kiti 
būdai — Amazonės džiunglėse.

Nepaslaptis, kad ir išeivių jau
nimas yra paliestas aplinkos nei
giamybių, nevienu atveju religi
nės praktikos atlikimas yra ap- 
silpęs. Tikinčiųjų Bendrijos pa
reiga rasti kelius ir būdus tokį 
jaunimą paveikti ir grąžinti, 
kaip tą evangelinę avį, Bendri
jos būrin. Turime padėtį puikiai 
suprantančių ir norinčių su jau
nimu dirbti -kunigų. Padėkime 
tokiems, tikėdami pasisekimu 
— vešliu derliumi.

tui sąlygas patekti pas kanclerį.
Parlamento komisija apklau

sė daug asmenų, stovėjusių ar
čiau agento bei vienaip ar ki
taip turėjusių ryšius su juo. 
Tarp jų buvo apklaustas ir sau
gumo viršininkas su buv. kanc
leriu Brandtu.

Nebaigus galutinai išaiškinti 
šitos aferos atsirado nauja. 
Saugumas nustatė, kad vienos 
profesinės sąjungos augštas pa
reigūnas šnipinėjo irgi R. Ber
lynui. Įdomu yra tai, kad tas 
šnipas turėjo bičiulį ir V. Vo
kietijos saugume, kuris perspė
jo jį dėl saugume esamo įtari
mo. Ir šis agentas su savo bičiu
liu saugume yra socialdemokra
tų partijos nariai.

Privačią nuosavybę gerbian
čių tarpe nėra populiarus daly
kas jaunųjų socialdemokratų 
reikalavimas suvalstybinti di
džiuosius bankus, įmones, žemę.

Kaip į visa tai reaguos rinki
kai, parodys rinkimai į vietos 
parlamentus (Landtagus). Rin
kimai į valstybės parlamentą 
bus tik už dvejų metų.

X Naujas Anatolijaus Kairio x 
y draminis veikalas |

| KARŪNA į
Istorinė drama — poema iš Min

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

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

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

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

Elektros rangovas

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

Toronto, Ontario 
Savininkas A. ČEPONIS

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

Toronto. Tel. 531-8422

“Tėviškės Žiburių” 25-rių metų sukakties iškilmėje rašytojas Aloyzas Baronas skaito savo humoristinius eilė
raščius, sol. Danutė Stankaitytė dainuoja operų arijas ir lietuviškas dainas Nuotr. S. Dabkaus

Ketvirti
K

Ši kalba buvo pasakyta “TŽ” re
daktoriaus, minint šio savaitraščio 
25-rių metų sukaktį Anapilio salėje 
1974. X. 27. Norima, kad ir nedaly
vavusieji tautiečiai pajustų sukaktu
vines nuotaikas.

Gerbiamosios viešnios ir 
svečiai,

Savo atsilankymu į šį sukak
tuvinį pobūvį Jūs išreiškiate 
sveikinimus “Tėviškės Žibu
riams” jų 25-rių metų darbo su
kakties proga. Bet leiskite ir jus 
pasveikinti ne tiktai kaip mie
lus svečius bei viešnias, bet ir 
kaip bendro darbo dalyvius. Juk 
laikraštis išvysta pasaulį ne tik
tai redakcijos, administracijos, 
spaustuvės ir ekspedicijos dar
bu. bet ir gausių bendradarbių, 
talkininkų bei skaitytojų dėka. 
Ta prasme visi esame daugiau 
ar mažiau tos pačios didelės šei
mos nariai. “Tėviškės Žiburių” 
sukaktis yra visų mūsų sukak
tis. Jų džiaugsmai bei laimėji
mai yra visų mūsų pastangų vai
sius, jų rūpesčiai — visų mūsų 
rūpesčiai. Tuo skiriamės nuo 
vietinių angliškų laikraščių, ku
rie yra pelno bendrovių arba 
paskirų asmenų nuosavybė. “Tė
viškės Ž i b u r i a i”, formaliai 
imant, leidžiami kultūrinės 
draugijos, tačiau moraline pras
me yra lietuviškosios visuome
nės laikraštis. Be jos tikrai jis 
neegzistuotų.

Sukakčių proga yra priimta 
mesti žvilgsnį praeitin, išvardin
ti visus nuopelnus, asmenis, su
vesti veiklos balansą ir užversti 
nueito etapo puslapį. Bet nema
nau, kad taip reikėtų daryti 
“Tėviškės Žiburių” atveju. Juk 
visi esame jų nueito kelio liudi
ninkai, patys pergyvenę praėju
sių 25-rių metų istoriją. Be to, 
jau pačiame laikraštyje keliais 
l ašiniais buvo apžvelgta jo užuo
mazga, pradiniai žingsniai ir 
juose dalyvavę asmenys. Tad 
šiuo momentu tenka žvelgti 
mums ne “Tėviškės Žiburių” 
istorijon, bet už jos, t.y. į tą 
gelmę, iš kurios tryško 25-rių 
metų istorija.

Anuo metu iškeliavome iš sa
vo gimtojo krašto tragiškais 
žingsniais. Aplink mus griuvo 
visa, kas ištisus šimtmečius bu
vo statyta bei kurta. Kartais at
rodė, kad ir mes būsime palai
doti tuose Europos griuvėsiuo
se. Laimei, neviskas griuvo. Ir 
mes išlikome gyvi, tačiau pilni 
dvasinių ir fizinių griuvėsių. 
Pirmiausia pasijutome netekę 
pagrindinės savo buities atra
mos — tėvynės. Jos netekome 
ne tik mes, bet ir tie, kurie joje 
pasiliko. Tėvynė tapo jiems di
deliu kalėjimu, o mums — ilge
sio šalimi. Net ir Atlantą per
plaukę regėjome savo tėviškių 
šviesas, girdėjome savo tautie
čių tylias aimanas. Gyventi bet
gi reikėjo mums šiapus Atlanto, 
jiems — anapus. O gyvenimas, 
koks jis bebūtų, iš esmės yra 
kūrybiškas. Tuo būdu jis įvei
kia griuvėsius ir sukuria naujo 
atspalvio buitį su atitinkamu tu
riniu. To kūrybiškumo nesu
stabdė nei vergijos sąlygos tė
vynėje, nei emigracijos sunku
mai svetur.

Pradėję kūrybinį kelią Kana
doje, aiškiai pajutom, kad ša
lia medžiaginių gėrybių reikia 
ir dvasiniij bei kultūrinių, kad 
šalia pertekliumi žėrinčių elekt
ros šviesų reikia jaukių tėviškės 
žiburių. Iš tokio nusiteikimo ir 
gimė mūsų laikraštis, pavadin
tas minėtos simbolinės nuotai
kos vardu.

Per 25-rius metus jis išaugo 
iš betlėjinės stadijos, sustiprė
jo, rado gana plačią atramą iš
eivijoje ir tapo ne tiktai pa
vergtos tėviškės spindulių nešė
ju, bet ir kultūriniu bei poli
tiniu ginklu Lietuvos laisvės sie
kių procese. Tai mūsų visų gink
las. Tiesa, juo niekam kraujo 
pralieti negalime, bet galime 
juo ruošti laisvei kelius ir prisi
dėti prie bendrojo laisvės fron
to. Juk ir Basanavičiaus “Auš
ra” karinių sprogmenų neturė
jo, bet atliko svarbesnį vaidme-

šimtmečio palydint
nį nei artilerijos daliniai. Tei
singai tad sako mūsų rašytojas 
Juozas Kralikauskas, kad kny
ga, t.y. aplamai spauda, per pas
taruosius du šimtmečius tapo 
lietuvio žirgu ir kalaviju. Ir mū
sų “Tėviškės Žiburiai” priklau
so šiai ginklų rūšiai. Kiek ir 
kaip mes juo pasinaudosim, pri
klausys daugiausia nuo mūsų 
pačių. Juo mes galime savo lie
tuviškąją buitį pratutrinti, bet 
ir nuskurdinti, žiūrint, kaip jis 
bus panaudojamas. Jei mes sa
vo spaudoje auginsime piktžo
les, tai tokia bus ir mūsų lietu
viškoji buitis. “Tėviškės žibu
riai” nėra iš tų, kuriems rūpi 
piktžolės. Jų paskirtis — skleis
ti didžiąsias krikščioniškas ver

Jaunieji “T. žiburių” bendradarbiai, kuriems Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
valdyba 1974. X. 27 Anapilyje įteikė premijas už straipsnius, išspausdintus 
“T. Žiburiuose” 1973-74 mokslo metais. Iš kairės: LŽS pirm. kun. J. Vaišnys, 
buvęs “Jaunimo Žiburių” skyriaus redaktorius Ant. Šileika, Algis Čepas, 
“JŽ” red. Ramutė Birgelytė, LŽS iždininkas J. Janušaitis Nuotr. S. Dabkaus

tybes ir jomis pagrįsti lietuviš
kąjį gyvenimą, vedantį į pilnu
tinę lietuviškąją buitį Tėvynėje 
ir svetur.

Šią paskirtį vykdydami, “Tė
viškės Žiburiai” sulaukė 25-rių 
metų. Kyla betgi klausimas: 6 
kas toliau? Ar galės šis savait
raštis dar ilgai laikytis? Žino
ma, pranašu būti čia niekas ne
gali, tačiau lietuviškosios spau
dos patirtis išeivijoj yra gana 
viltinga. Juk yra laikraščių š. 
Amerikoje, sulaukusių 80 metų. 
Man rodosi, kad ir “Tėviškės Ži
burių” ateitis galėtų būti ma
tuojama mažiausiai keliomis de
šimtimis metų, jeigu ne šimt
mečiu. Juk tai estafetinio pobū
džio egzistencija — vieni pasi
traukia, kiti ateina. Apsidairius 
aplinkui, matyti, kad “Tėviškės 
Žiburių” atveju yra kam ateiti. 
Dabartinė lietuviškoji mūsų vi
suomenė turi pakankamai atža
lyno savo laikraščio ateičiai už
tikrinti. Dėlto mūsų žvilgsnis 
ateitin yra pilnas realios vilties.

Palydėdami šiandieną 25-rius 
metus praeitin ir gyvendami at
eities viltimi, su nuoširdžiu dė
kingumu prisimename visus 

JAV lietuvių veikėjai su naujausiu atbėgėliu iš okupuotos Lietuvos Aloyzu 
Jurgučiu Čikagoje. Iš kairės: VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas, BALFo dir. 
J. Mackevičius, BALFo pirm. M. Rudienė, A. Jurgutis, BALFo sekr. G. 
Giedraitytė ir “L. Lietuvos” red. V. Šimkus.

tuos pionierius, kurių drąsios 
iniciatyvos dėka sušvito “Tėviš
kės Žiburiai” Toronte. Tų pio
nierių buvo nemažas būrys. Ka
dangi' tai buvo sutelktinis dar
bas, sunku yra pasverti, kiek ir 
kas yra padaręs. Tam reikėtų, 
kaip teisingai yra rašęs A. Rin- 
kūnas, ištisos monografijos. 
Šiandieną mūsų regėjime iškyla 
du asmenys, kurie “Tėviškės Ži
burių” egzistencijai turėjo le
miančios reikšmės. Tai a.a. dr. 
Adolfas Šapoka ir kun. Petras 
Ažubalis. Pirmasis žiede pradi
nį idėjinį laikraščio veidą, ant
rasis — teikė jam pastogę. Jei 
šiuo metu “Tėviškės Žiburiai” 
galėjo įsikurti Anapilio sodybo
je, tai pirmiausia ir daugiausia 

turime būti dėkingi kun. P. Ažu
baliui ir jo iniciatyva suorgani
zuotai Anapilio sodybos korpo
racijai.

Be to, yra daugybė asmenų, 
kuriems “Tėviškės Žiburiai” yra 
nepaprastai dėkingi. Išvardinti 
neįmanoma. Imkime pvz. kad ir 
Londono lietuvių koloniją. Jų 
iniciatorių būrelis surengė spau
dos balių ir parėmė “Tėviškės 
žiburius” nemaža suma. Tam 
būreliui talkino visa eilė asme
nų. Tokios ir panašios talkos 
laikraštis yra sulaukęs visoje Š. 
Amerikoje ir Europoje. Dėlto 
sąrašas asmenų mūsų dėkingu
mui išreikšti būtų labai ilgas. Iš 
jo išskirti šiuo momentu turė
tume nebent Stasį Jagėlą, šie
met paaukojusį “T. Žiburiams” 
visą tūkstantinę dolerių. Jis sto
vi aukotojų viršūnėje. Bet toje 
pačioje linijoje yra išsirikiavę 
visi kiti mūsų savaitraščio rėmė
jai ir bendradarbiai. Visiems 
jiems, nuo didžiausio iki ma
žiausio, šiandieną reiškiame 
nuoširdžiausią padėką. Duosnus 
jūsų mostas spaudai yra mostas 
lietuviškajai kultūrai ir kartu 
pavergtos Lietuvos laisvei.
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LENKŲ PRIEKAIŠTAI LIETUVAI
DR. F. MAČIULIS

Atsiliepiu į Stepo Varankos 
straipsnį 38-me “TŽ” nr. apie 
lenkų prieš 40 metų iškeltą by
lą ukrainiečiams už ministerio 
Pierackio nužudymą ir apie kal
tinimus Lietuvai.

W. Zelenskis, kaip buvęs tos 
bylos viceprokuroras, savo atsi
minimų knygoje ilgiau sustoja 
ties dviem ryškiausiais tos bylos 
dalyviais — Konovalecu, Bande
ra ir eile kitų 23 nuteistų ukrai
niečių. Konovalec ir Bandera, 
kaip ryškiausi ukrainiečių vei
kėjai, spėjamai dalyvavę Pierac
kio nužudyme, buvo nuteisti 
mirties bausme, bet, pritaikius 
amnestijos įstatymą, bausmė bu
vo pakeista kalėjimu iki gyvos 
galvos, kiti — mažesnėmis baus
mėmis.

Mini žudiko pavardę, bet jis 
nebuvo sugautas. Esą jis miręs 
Argentinos Lanus mieste, ten 
nuvykęs su lietuvišku pasu.

Toliau knygos autorius sako, 
kad Konovalec buvo bolševikų 
agento nužudytas Rotterdame, 
Olandijoje, 1938 m., o Bande
ra — kito bolševikų agento Ba- 
varijos Muenchene 1959 m.... 
Taip žmogus ir nesusigaudai, 
kokiu būdu tie lenkų pasmerk
tieji atsirado svetimuose kraš
tuose. Atrodo, toje 25 tomų po 
400 psl., byloje ir pats autorius 
nesusigaudo arba daug ko ne
pasako. Lygiai bevertis yra au
toriaus tvirtinimas, esą ukrai
niečiams teroristams buvę išda
vinėjami lietuviški pasai. Skelb
tos dokumentų nuotraukos dar 
nepasako, kad tie dokumentai 
nebuvo suklastoti, nes doku
mentų klastojimo biurai veikė 
daugelyje Europos miestų.

Įsibėgėjęs Zelenskis rašo, 
kad slaptus ukrainiečių doku
mentus lenkų II skyriaus (žval-

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

' '_____ ...__________ f_____ __________ t-.

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamas 
tūkstančiuose valgių. Europiečiai var
tojo česnakų daugel] metų kaip mais
to, 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 
produKtas tau patiks.
Kapsulės pavidale neturi nei kvapo 
nei skonio!

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).

nJhWWn ............................................................................. ......

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

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

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

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

Skambinti vakarais B. Sergaučiui: 1-305-672-4903
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DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Prieš sudarydami dovanų siuntinius savo giminėms Lietuvoje, 
nepamirškime pasiųsti žemiau išvard'intų prekių, kurios yra 

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

eilutėms arba suknelėms; 1 jardas ___ ______________
Lygi “crimplene” medžiaga suknelėms, 1 jardas__ _ ______
“Crimplene” medžiaga su blizgučiais, 1 jardas___________
(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 j. viename siuntinyje) 
Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga, 314 jardo ___
Labai gera eilutei angliška medžiaga, 314 jardo ....^________
Moterų apsiaustams medžiaga, stora, vilnonė, 3 jardai _____
Minko kailis moteriškam apsiaustui ____________________
Nailono kailis moteriškam apsiaustui, 3 jardai __________
Vyriški arba moteriški užsegami megztukai (cardigans)___
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)

7.20

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

Kiekvieni* siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite 
kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

mūsų

gybos) štabas gavo iš tokio pat 
u čekų skyriaus. Buvusi pada
ryta krata pas ukrainiečius, gy
venusius Prahoje. Mini ukrai
niečių pik. Omelino Senyko pa
vardę.

Laikinai pavaduodamas mūsų 
atstovą dr. Dovą Zaunių Praho
je (1925-1926) turėjau progų 
pažinti daugelį politikuojančių 
čekų. Iš pokalbių su jais susida
riau aiškią nuomonę, kad čekai 
lenkams geros akies neturėjo, 
dėl Olštyno valsčiaus, į kurį 
pretendavo lenkai. Po to, kai 
Hitleris 1938 m. prisijungė 
Austriją, lenkai jėga užgrobė 
Olštynecą.

Nei čekai, nei lietuviai jokių 
ukrainiečių teroristinių veiks
mų nerėmė, nors simpatizavo jų 
laisvės kovoje dėl lenkų pasisa
vintos Galicijos. Jie neišdavinė- 
jo ukrainiečius inkriminuojan
čios medžiagos, kaip M. Zelans- 
kis postringauja.

Laikau nesąmone lenkų prie
kaištą Lietuvai, esą ji duodavu
si “UW0” — karinei ukrainie
čių organizacijai kasmet po 6- 
8.000 dolerių. Jei tokia Danijos 
firma, pastačiusi Kaune du til
tus (per Nemuną ir Viliją), drį
so kelti Lietuvai bylą tarptauti
niame Haagos teisme dėl sutar
tos doleriais sumos mokėti to
kiu kursu, koks buvo sutartas 
pasirašymo metu (po 10 litų už 
dolerį, po to, kai doleris buvo 
nuvertintas ligi 6 litų), tai juo 
labiau lenkai būtų galėję mums 
iškelti ten pat bylą už tiesioginį 
kišimąsi į Lenkijos vidaus rei
kalus. Lenkija to nepadarė, nes 
neturėjo įrodymų bylai iškelti.

Nemažesne nesąmone laikyti
nas lenkų teigimas, esą dr. D. 
Zaunius įtaigojąs Konovalecą 
ir kitus daryti įtakos vokie
čiams^!), kad pastarieji švel
nintų santykius su Lietuva dėl 
Klaipėdos... Taip pat never
ta dėmesio pastaba, esą su St. 
Lozoraičio atėjimu į Tūbelio 
ministerio kabinetą santykiai su 
Lenkija sušvelnėję ...

Lietuvos užsienio reikalų mi
nisterijoje ilgai buvau B. K. Ba
lučio patikėtiniu. Kartą jo pa
vestas konfidencialiai turėjau 
surinkti ir atitinkamai sugru
puoti per jo rankas išduotų 
slaptų sumų bylas, kurios būda
vo trijų įstaigų atstovų patikri
namos ir vėliau sudeginamos. 
Iš tokio darbo praktikos mano 
atminty įsirėžė 20.000 litų su
ma v i e n am Šiauliuose leistam 
žurnalui nuo bankroto gelbėti. 
Buvęs to žurnalo redaktorius 
šiandien Čikagoje gyvena.

Slaptos sumos, kuriomis dis
ponavo užsienio reikalų minis
terija, buvo labai ribotos, nevir
šijo nė 25.000 dol. (litais anais 
laikais tai ketvirtis milijono). 
Minėtoji nedidelė suma mane 
buvo smarkiai suintrigavusi. 
Apie tūkstantines pašalpas sve
timai šaliai negalėjo būti nė kal
bos.
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AKADEMIJOS SUKAKTIS
Lietuvos Žemės Ūkio Akademijos 

penkiasdešimtmetis buvo paminėtas 
spalio 26 d. Noreikiškėse ir Kauno 
sporto halėje. Noreikiškės yra Pa
kaunėje, Aleksoto pusėje, kur prasi
deda plentas į Šakius. Čia dabar nau
juose pastatuose įsikūrusi akademi
ja ir studentų miestelis. Jubilėjaus 
proga jame buvo pasodintas tradici
nis ąžuoliukas, įsteigtas specialus 
parkas įamžinti žymiųjų akademijos 
dėstytojų atminimui. Akademijos 
dėstytojai ir studentai, vidurdienį 
gėlėmis papuošę Lenino paminklą, 
vakare su svečiais susirinko Kau
no sporto halėje. Garbės prezidiu- 
man buvo “išrinktas” minėjime net 
nedalyvavęs sovietų kompartijos po- 
r.tbiuras su L. Brežnevu priešaky
je. Vietinės kompartijos ir valdžios 
sveikinimus perskaitė ir ilgesnį žodį 
tarė centrinio komiteto sekr. R. Son
gaila. Jo teigimu, Lietuvos žemės 
Ūkio Akademijoje jau prieškariniais 
metais veikė pogrindyje marksistų 
ratelis, komjaunimo organizacija ir 
komunistų kuopelė. Į “pažangiųjų” 
akademijos mokslininkų gretas R. 
Songaila įrikiavo profesorius P. Ma
tulionį, D. Rudzinską, S. Nacevičių, 
J. Krikščiūną ir V. Ruokį. Jis taipgi 
pabrėžė “broliškųjų respublikų” pa
ramą pokaryje, nes iš jų buvo susi
laukta profesorių, docentų ir dėsty
tojų. Plačios veiklos horizontus aka
demijai atveria pradėtas žemės ūkio 
gamybos industrializavimas, kuriam 
įgyvendinti reikės daug naujų spe
cialistų. Padėkos žodį tarė docentas 
Z. Urbonas, dabartinis Lietuvos Že
mės Ūkio Akademijos rektorius. Jis 
ypač išryškino nuopelnus akademi
jos mokslinės tarybos, kurion yra 
įjungti žymiausieji Lietuvos veteri
narijos akademijos, žemės ūkio 
mokslinio tyrimo institutų bei kitų 
mokslo įstaigų specialistai. Akademi
jos mokslinėje taryboje jau apginta 
18 daktarinių ir 636 kandidatinės di
sertacijos.

NUSIPELNĘ DARBUOTOJAI
Vilniškės augščiausiosios tarybos 

sekr. J. Naujalis perskaitė garbės ti
tulais apdovanotų Lietuvos Žemės 
Ūkio Akademijos darbuotojų sąra
šą. Nusipelniusia kultūros veikėja 
buvo paskelbta docentė Aleksandra 
Gulbinskienė, sovietų kompartijos ir 
komunizmo katedros vedėja, nusipel
niusiu mokslo veikėju — agronomi
jos fakulteto dekanas prof. Vladas 
Venskutonis, nusipelniusiu agrono
mu — žemdirbystės katedros docen
tas Antanas Petkevičius, nusipelniu
siu inžinierium — docentas Antanas 
Talalas, mašinų detalių katedros ve
dėjas, nusipelniusia švietimo veikė
ja — bibliotekos vedėja Janina Ži- 
gelytė, nusipelniusiu miškininku — 
docentas Pranas Džiaukštas, miškų 
ūkio fakulteto dekanas. Garbės raš
tai paskirti: augalininkystės kated
ros vedėjui prof. Jonui Bulavui, ma
šinų eksploatavimo katedros moky
mo meistrui Zigmantui Gečui, zoo
technikos katedros docentui Vytau- 
t’.:’ gyv”i?.i'nkjsiė5 mecha-
nizavimo katedros prof. Antanui 
Kondrotu', sovietų kompartijos isto
rijos ir komunizmo katedros docen
tui Fridžiui Kraštiniu!. Po žymenų 
įteikimo kalbėjo du svečiai iš Mask
vos — Kremliaus politbiuro narys 
D. Pclianskis, žemės ūkio ministeri
jos vyr. valdybos viršin’nko pava
duotojas J. Pcdtykaila, labai menko

WINNIPEG,
A.A. URŠULĖ JAUNIŠKIENĖ, 91 

m. amžiaus, mirė spalio 9 d., sirgus 
tik vieną dieną St. Boniface ligoni
nėje. Jos vyras mirė 1955 m. Yauniš- 
kių šeima Winnipego lietuvių kolo
nijoje yra išmynusi platų taką. Atvy
kę į Winnipegą vieni iš pirmųjų lie
tuvių, buvo tarsi tėvai vėliau atvyks
tantiems: pas juos sustodavo, nakvo
davo, kol surasdavo butus ir darbą. 
1911 m. suorganizavo “Broliškos pa
galbos draugiją”, kuri 1912 m. persi
formavo į “Kunigaikščio Vytauto Pa
laipinę Draugiją”. 1938 m. aktyviai 
dalyvavo įsigyjant lietuvių svetainę, 
kuri vėliau tapo “Manitobos lietu
vių klubu”. Atvykus naujai pokari
nei lietuvių bangai, kilo mintis įsi
gyti šventovę. Tam reikalui buvo su
darytas komitetas, į kurį įėjo ir Po
vilas Yauniškis. Suradus žemės skly
pą su dvigubais namais, jis pasiūlė 
paskolą be nuošimčių, ragino pirkti, 
bet dėl komiteto nesutarimo ta pa
slauga nebuvo pasinaudota. 1953 m. 
gruodžio 20 d. po būsimos šventovės 
salės atidarymo ir pirmųjų pamaldų 

Londono, Ont., lietuviai surengė spaudos balių “TŽ” 25 metų sukakties pro
ga. Pelną paskyrė abiem Kanados lietuvių savaitraščiam. Nuotraukoje ma
tyti Įondoniečių ir torontiečių grupė, stebinti meninę programą

įvertinimo tesusilaukęs akademijos 
augalininkystės katedros vedėjas 
prof. J. Bulavas, Lietuvos Mokslų 
Akademijos viceprez. J. Požėla ir 
keli kiti lietuviai pareigūnai. Studen
tų vardu prabilo penktakursė R. 
Lapkauskaitė, turinti Lenino vardo 
stipendiją. Ji užtikrino visus minėji
mo dalyvius, kad studentai dirbs ir 
mokysis taip, kaip nurodė Leninas. 
Plojimais priėmus sovietų kompar
tijos centriniam komitetui skirtą 
laišką, minėjimas užbaigtas šventiniu 
koncertu.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI
Kaip matome, oficialiame Lietu

vos Žemės Ūkio Akademijos penkias
dešimtmečio minėjime nebuvo iš
vengta tokiems renginiams privalo
mos propagandinės duoklės Maskvai. 
Žymiai nuosaikesni yra du šiai su
kakčiai skirti rašiniai “Tiesos” pus
lapiuose spalio 26, minėjimo dieną. 
Centrinio archyvo mokslinė bendra
darbė Aušra Rapalavičienė, remda
masi archyvų dokumentais, skaityto
jus objektyviai supažindina su aka
demijos pirmaisiais žingsniais: “1924 
m. liepos mėnesį seimas nepaprasto
je sesijoje patvirtino Žemės ūkio 
akademijos statutą, kuris tų pačių 
metų rugsėjo 3 d. buvo paskelbtas 
“Vyriausybės žiniose”. 1924 m. spa
lio 15 d. aukštoji mokykla Dotnuvoje 
iškilmingai atvėrė duris jaunimui...” 
Seka detalizuotas akademijos veik
los aprašymas iki 1930 m., užbaigia
mas namų ūkio sekcijos įsteigimu, 
kurio dėka tais metais akademijon 
įstojo 39 moterys ir tik 33 vyrai. Šia 
moterų “revoliucija” A. Rapalavičie
nė ir baigia savo rašinį.

AKADEMIJOS DABARTIS
Apie dabartinę Lietuvos Žemės 

Ūkio Akademijos veiklą skaitytojus 
informuoja jos rektorius Zigmas Ur
bonas: “Dabar Lietuvos akademijoje 
aštuonių specialybių mokosi daugiau 
kaip 6.000 studentų, iš jų daugiau 
kaip 3.000 — dieniniame skyriuje. 
Šiemet į dieninio skyriaus pirmojo 
kurso 700 vietų buvo paduota net 
1490 pareiškimų ...” Taigi, įstoti no
ri du kartus daugiau studentų nei 
akademija gali priimti. Keturiasde
šimt akademijos katedrų turi 330 
dėstytojų, kurių 17 yra profesoriai 
ir moksli! daktarai, 180 — docentai 
ir mokslų kandidatai. Nuo pirmųjų 
akademijos dienų čia tebedirba pir
masis mechanizacijos prof. Antanas 
Kondratas ir biologijos prof. dr. Sta
nislovas Mastauskis. Rektorius Z. 
Urbonas į pagarbos susilaukusių dės
tytojų eiles iškelia selekcininką aka
demiką Joną Bulavą, prof. dr. Pet
rą Vasinauską, profesorius Praną 
Svetiką, Juozą Petraitį, Vladą Vens- 
kutonį, Juozą Ciparį, Simoną Pelec- 
kį. Per 50 metų akademija gyveni- 
man yra išleidusi daugiau kaip 11.- 
000 savo auklėtinių, kurių 21 yra 
mokslų daktaras ir profesorius, dau
giau kaip 400 — mokslų kandidatai 
ir docentai. Prieš aštuonetą metų 
įsteigtame kvalifikacijos kėlimo fa
kultete žinias gilino bei jas atnauji
no daugiau kaip 5.000 žemės specia
listų. Į akis krinta faktas, kad ši 
mokslinė institucija yra vadinama ne 
LTSR, bet Lietuvos žemės Ūkio Aka
demija ir kad jos įsteigimo nuopel
nai priskiriami statutą 1924 m. pa
tvirtinus'ai nepriklausomos Lietuvos 
seimo nepaprastai sesijai. Tai yra 
aiškios pastangos išsaugoti akademi
jos vientisumą V. Kst.

MANITOBA
savoje patalpoje Yauniškiai padova
nojo visų penkių spalvų liturginius 
drabužius, monstranciją, komuninę ir 
net varpelius Mišioms. Po Povilo 
mirties Uršulė Yauniškienė parapi
jai dovanojo liturginius drabužius 
gedulingoms pamaldoms ir 6 žvaki
des prie karsto. Kas mėnesį užprašy
davo po trejas šv. Mišias už savo vy
rą. Ji buvo nuolatinė parapijos ir 
visų gerų darbų rėmėja, neužmiršo 
nė Šv. Kazimiero kolegijos Romoje, 
iš kurios buvo gavusi gražų pažy
mėjimą.

Po laidotuvių parapijos salėje įvy
ko velionei prisiminti pusryčiai, ku
rių metu buvo iškelta Yauniškių 
reikšmė Winnipego lietuvių gyveni
me. Kabantis Yauniškių paveikslas 
parapijos svetainėje ilgai bylos apie 
juos. Liko nuliūdę sūnus medicinos 
daktaras Alfonsas, dukterys — Emi
lija Paleliūnienė, Joana Raubienė, 
gailestingoji sesuo Salomėja Husted, 
marti, žentai, anūkai ir lietuviai win- 
nipegiečiai.

Ilsėkis ramybėje! B.

KLK Moterų Draugijos Hamiltono skyriaus valdyba, besiruošianti 25-rių metų sukakties šventei lapkričio 17 d. Iš 
kairės: E. Ramanauskienė, S. Rakštienė, dvasios vadas prel. dr. J. Tadarauskas, M. Vaitonienė, K. Blekaitienė; 
stovi: E. Kybartienė, F. Vcnskevičienė, M. Kazlauskienė, A. Zubienė, D. Babinienė

London, Ontario
LITUANISTINĖS MOKYKLOS mo

kinių tėvų ir mokytojų susiriniki- 
mas įvyko spalio 20 d. Tėvų k-to 
pirm. St. Kerui pradėjus susirinki
mą, išsamų pranešimą padarė mo
kyklos vedėjas L. Eimantas. Jis pri
minė, kad ši mokykla dirba viešo
sios mokyklos patalpose, dalyvauja 
kanadiečių mokyklų mokinių talentų 
festivaliuose, rengia ekskursijas į 
įvairias vietoves, gavo švietimo va
dybos pripažinimą. X sk. mokiniai, 
jį baigę, gauna vieną užskaitą iš 6, 
reikalingų brandos atestatui. Jo pro
grama yra paruošta mokyt. Gražinos 
Petrauskienės, patvirtinta Ontario 
šviet. ministerijos. Pamokos vyksta 
7-10 v.v. Clarke Rd. Secondary 
School patalpose. Šiuo metu yra 17 
mokinių. Astuoni jų yra un-to stu
dentai, nors jiems užskaitai nebe
reikalingi. Dešimtojo skyriaus už
skaitų pripažinimo reikalą pradėjo 
judinti 1972-1974 m. apyl. valdyba, 
pirmininkaujama E. Petrausko. Tar
pininkaujant A. Pociui, G. Petraus
kienė paruošė programą, kuri ir bu
vo patvirtinta Ontario švietimo va
dovybės.

Prieš porą metų buvo bandyta su
organizuoti mokykloje neakivaizdinį 
dėstymą. Buvo siūloma toliau gyve
nantiems tėvams bent kartą į mėne
sį atvežti vaikus į mokyklą patikrinti 
namuose atliktų pratimų. Šiemet at
sirado tokių mokinių iš Delhi ir kitų 
apylinkių. Londono lit. mokykla turi 
ir visai nekalbančių lietuviškai ma
žųjų skyrių.

Ižd. P. Tumosas pranešė, kad m-la 
turėjo $1800 apyvartą. Iš KLF gauta 
$200. Lapkričio mėnesį paskelbtas 
lėšų vajus mokyklai. Nutarta palikti 
atlyginimą patalpų tvarkytojui už 
klasių išvalymą. St. Keras, padėkojęs 
komiteto nariams I. Dragūnevičiui ir 
P. Tumosui, pareiškė, kad šio komi
teto darbas baigtas. Sudarytas nau
jas tėvų komitetas, kurin įėjo trys 
minėtieji (liko savo pareigose) ir 
sekantieji: A. Pocienė, L. Konopes- 
kas, E. Petrauskas. Mokestis už 
mokslą šiems metams: vienam — 
$20, dviem iš šeimos — $30, trim ar 
daugiau — $40. Mokyklos bibliote
kos vedėjas V Gudelis kvietė visus 
naudotis liet, knygomis, kurių esą 
apie 600.

LIETUVOS KARIUOMENĖS at- 
steigimo šventės minėjimą rengia 
lit. mokykla lapkričio 23 d. savo pa
rapijos salėje. Programą ruošia mo
kytojų ir tėvų grupė, kuriai talkinti 
pakviesta H. Kairienė, buvusi Delhi 
m-los mokytoja. Minėjime dalyvauti 
kviečiami Delhi, Rodney ir kitų apy
linkių lietuviai. E.

MOKSLO METAMS prasidėjus, 
“Baltijos” ansamblis smarkiai kibo į 
darbą. Visi ansamblio nariai pasiliko 
jame ir toliau. Be to, sugrįžo buvę 
ansamblio nariai -r- Vytas Valaitis, 
studijavęs vienerius metus Prancūzi
joje, ir Raimundas Zabulionis, pra
leidęs metus Kanados vakaruose. 
Taip pat prie ansamblio prisidėjo vi
sa eilė jaunų Londono moksleivių. 
Uoliai dirbęs tėvų komitetas sutiko 
ir toliau tęsti savo darbą. Tėvų ko
mitetą sudaro: p.p. Kerienė, Valai
tienė ir Dragūnevičienė.

Ansamblis turėjo labai sėkmingus 
praėjusius metus. Su lietuviškomis 
dainomis ir šokiais ansamblis pasi
rodė Toronte, St. Catharines, Delhi, 
Winnipege ir Detroite. Jis buvo gra
žiai įvertintas angliškoje ir lietuviš
koje spaudoje. Londone Molso- 
no surengtose varžybose “Baltijos” 
ansamblis laimėjo II v. ir gavo tau
rę. Toronto St. Lawrence Centre 
“Baltijos” ansamblis laimėjo irgi II 
v. Pirmoji vieta abu kartu atiteko 
Sarnijos gimnazijos mergaitėm, ku
rios mokosi šokių per kūno kultūros 
pamokas. “Baltija” šį rudenį numa
to vykti į Torontą, kur koncerto me
tu jai bus įteikta antroji taurė. Š.m. 
lapkričio 1 d. ansamblis gražiai pasi
rodė International House baliuje 
danų klubo patalpose. Senas ansamb
lio draugas min. Judd Buchanan 
atėjo pasveikinti kiekvieno ansamb
lio dalyvio. M. Ch.

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

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

R. Statulevičius

Š. m. lapkričio 17, sekmadienį,
KLK Moterų Dr-jos Hamiltono skyriaus 

25 metų sukaktuvinė |
JB ® • 4 Y. p. p.---

SVPiltP ^“os!
W Sa šventovėje

• 5 v. p. p. Jaunimo Centre KONCERTAS: 
sol. Prudencija Bičkienė, Čikaga; sol. Jonas Vaznelis, Į 
Čikaga; akomp. Jonas Govėdas, Torontas.

• VAKARIENĖ ir OFICIALIOJI DALIS
Hamiltono ir apylinkių lietuvius kviečiame dalyvauti 
sukaktuvinėje šventėje ir neeiliniame koncerte. 
įėjimas į koncertą ir vakarienę: suaugusiems — $7.50,1 1 1 moksleiviams — $3.00

KLK Moterų Dr-jos Homiltono skyrius g 
'iillllllllllllllllllMlllllllllllllllllllimilllllllllHIIIIIIIIU^

S HAMILTON™
CHORAS “AIDAS” lapkričio 30 d., 

BALFo kviečiamas, koncertuos Či
kagoje. Važiuos į Čikagą dviem auto
busais. Tautiečiai, norį važiuoti, pra
šomi kreiptis į choro administrato
rių J. Pleinį tel. 549-5372. Autobu
sai išvyks lapkričio 29, penktadienį, 
11 v. vakaro nuo Jaunimo Centro ir 
grįš gruodžio 1, sekmadienį, apie 11 
v. vak.

KLB ŠALPOS FONDO Hamiltono 
skyriaus ruoštam vajaus užbaigimo 
baliui lapkričio 9 d. laimės staliukus 
aukojo: T. E. Apanavičiai, “Sakas 
Parcel Service” įstaiga ir “Conces
sion Garage” sav. P. Armonas. Šal
pos Fondas nuoširdžiai dėkoja už 
aukas staliukams. J.P.

PENSININKŲ KLUBO steigiama
sis susirinkimas įvyks lapkričio 21, 
ketvirtadienį,

VIEŠNIA IŠ LIETUVOS — Ona 
Kalvienienė vieši pas savo brolį J. 
Stonkų. Žada pabūti čia apie 6 mė
nesius. Lietuvoje gyvena Klaipėdos 
mieste. Kanadoje yra ir jos bro
lis B. Stonkus, Delhi turįs tabako 
ūkį, ir viena sesuo Toronte. Čikagoje 
gyvena kitas brolis Jonas Stonkus, 
plačiai žinomas statybininkas.

Į ČIKAGOS VYTAUTO D. ŠAU
LIŲ rinktinės dvidešimtmečio minė
jimą iš Hamiltono buvo nuvykę: A. 
Kanopa, Kanados šaulių rinktinės 
pirm., St. Kanopienė, Ant. Jankaus
kas, Ant. Šukaitis, St. Šukaitienė ir 
M. Juodis. Iškilmės truko 3 dienas. 
Kanados liet, šaulių vardu 20 metų 
jubilėjų švefičiančią Čikagos rink
tinę pasveikino A. Kanopa.

ŽURNALAS “SIETYNAS” pasiro
dė Hamiltone. Jį pradėjo leisti “Rū-

Delhi, Ontario
LIETUVOS KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS minėjimas bus lapkričio 
16, šeštadienį, 7 v. v., Delhi lenkų 
salėje, 234 Main St. Meninę progra
mą atliks Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos choras, vadovaujamas A. 
Paulionio. Bus gera muzika, šokiai, 
bufetas, loterija. Visi prašomi daly
vauti mums brangioje parapijos 
šventėje. Šaulių kuopos valdyba

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 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

Mėsos ir pirtkūs dešros gaminiai

Skanėstai -----------

kiekvieno skoniui

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

tos” spaustuvė. Redaktorium pasira
šo Pr. Enskaitis. Tai pensininkams 
skirtas laikraštis. Išeis 4 kartus į 
metus. Prenumerata $4. Žurnalas čia 
buvo visiems išsiuntinėtas susipaži
nimui, prašant visus apie tai nuomo
nės ir bendradarbiavimo.

ALGIS PLISKEVIČIUS, XII sky
riaus mokinys, per sporto užsiėmi
mus gimnazijoj nusilaužė koją. Gy
domas Šv. Juozapo ligoninėj. K.M.

DAILĖS PARODA. Spalio 13 d. 
Jaunimo Centre buvo suruošta Ha
miltono dailininkių ir p.p. Urbana
vičių nuosavybėje esančių vilnietės 
grafikės A. Skirutytės darbų paroda. 
Nors parodos laikas buvo trumpas 
— nuo 9 v.r. iki 2 v.p.p., tačiau šei
mininkės, ruošiančios užkandžius, tu
rėjo smarkiai padirbėti net kelias 
dienas. Dailininkų ir talkininkų en
tuziazmą varžė nepatogi data. Padė
kos saviatgalis buvo gausus priva
čiais parengimais, be to, gražus oras 
viliojo iš miesto į gamtą. Visdėlto 
paroda buvo sėkminga. Po pamaldų 
gausiai rinkosi žmonės į Jaunimo 
Centrą. Loterijai skirtą A. Skiruty
tės paveikslą laimėjo p. Krivinskie- 
nė. P.p. Raupėnai įsigijo L. Stunge- 
vičienės žiemos vaizdelį. Paroda su
telkė patenkinamą lėšų sumą, kurią 
dar papildė p.p. Tėveliai ir J. And
riukaitis, aukodami po $10. Už šį pa
rodos pasisekimą savo ir KLB Ha
miltono apylinkės vardu nuoširdžiai 
dėkoju Hamiltono dailininkams, mie
loms ponioms už skanių pyragų bei 
užkandžių paruošimą bei kitą para
mą ir visiems tautiečiams už dėmesį 
ir duosnumą. A. Matulienė

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI 
spalio 26 d. užbaigė laikraščių rin
kimą. Daug darbo ir lįiiko buvo skir
ta šiam reikalui, bet mūsų užmojis 
pavyko. Moksleivių valdyba nuošir
džiai dėkoja visiem tėveliam, kurie 
kantriai padėjo mums visuose reika
luose. Taip pat dėkojame lietuvių 
visuomenei, kuri buvo įtraukta į mū
sų darbą. Nuoširdus ačiū p.p. Mačiu- 
laičiams, kurie parodė didelį rūpes
tingumą jaunimui ir paaukojo moks
leiviam $10. Nuoširdus, lietuviškas 
ačiū —- Rūta-Ona Šiūlytė

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.).... 6% 
santaupas________9'Zi %
term, depozitus 1 m. 10%
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 11%%

'enninger Ltd.

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

LIETUVOS LAISVINIMO VEIKS
NIŲ konferencija spalio 26-27 d.d. 
įvyko White Plains kolegijoje prie 
Niujorko. Dalyvavo 24 asmenys, at
stovavę Vyriausiam Lietuvos Išlais
vinimo Komitetui, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei, Amerikos Lietuvių 
Tarybai, JAV Lietuvių Bendruome
nei, Kanados Lietuvių Bendruo
menei ir Lietuvos Laisvės Komite
tui. Stebėtojo teisėmis dalyvavo ir 
Lietuvos konsulas Niujorke A. Si
mutis, Lietuvos diplomatinės tarny
bos atstovas. Posėdžiamas pakaito
mis vadovavo VLIKo pirm. dr. K. J. 
Valiūnas, PLB pirm. Br. Nainys ir 
ALTos vicepirm. T. Blinstrubas. Pa
grindą diskusijom sudarė trys pra
nešimai: VLIKo atstovo St. Lūšio — 
“Lietuvos laisvinimo darbo sampra
ta ir bendravimas su pavergtais lie
tuviais”, ALTos atstovo kun. V. Bag- 
danavičiaus — “Lietuvos laisvinimo 
ilgalaikių darbų ir priemonių pla
nas”, PLB pirm. Br. Nainio — “Lie
tuvos laisvinimo einamieji ir spe
cialūs darbai bei žygiai”. Trys ko
misijos, apsvarsčiusios pasiūlymus, 
padarė išvadas, kurias patvirtino 
konferencijos dalyviai. Jas sureda
guos ir lietuviams paskelbs konfe
rencijos sekretoriatas, kurį sudarė 
dr. J. Valaitis, J. Kavaliūnas ir A. 
Vakselis. Bendrą vakarienę konfe
rencijos dalyviams savo lėšomis su
rengė VLIKo pirm. dr. K. J. Va
liūnas. Si uždara konferencija už
baigta Tautos himnu. Sekantis Lie
tuvos laisvinimo veiksnių susitiki
mas yra numatytas 1975 m. balan
džio mėnesį Čikagoje. Jame bus 
svarstomos dvi tolimesnės proble
mos — darbų pasidalinimas bei fi
nansavimas ir laisvinimo darbo or
ganizacinė sąranga.

AMERIKOS LIETUVIŲ KON
GRESAS, sušauktas ALTos rugsėjo 
28-29 d.d. Čikagoje, lietuviam skir
tuose nutarimuose pasveikino tau
tiečius okupuotoje tėvynėje bei jų 
pastangas išsaugoti lietuviškas ver
tybes ir pažadėjo Amerikos lietuvių 
paramą laisvei atgauti. Pareiškė pa
dėką bei pilną pritarimą ALTos 
pirm. dr. K. Bobeliui ir kiekvienam 
valdybos nariui. Ragino Amerikos 
lietuvių jaunimą susipažinti su lie
tuvių tautos praeitimi, Lietuvos lais
vės kovomis, su išeivijos ideologi
niais sambūriais, stoti į jų eiles ir 
kovoti už Lietuvos išlaisvinimą. Pa
siūlė valdybai įtraukti kiek galint 
didesnį jaunuolių skaičių į ALTos 
veiklą. Jos valdyba buvo paprašyta 
kreiptis į Valstybės Departamentą 
ir reikalauti kad būtų panaikintas 
muitas dovanų siuntiniams okupuo- 
ton Lietuvon, panaudojant prekybi
nės sutarties spaudimą. Kongresas 
specialiom angliškom rezoliucijom 
pasmerkė Australijos ir N. Zelandi
jos darbiečių vyriausybių paskelbtą 
Pabaltijo pripažinimą sovietams, 
reikšdamas griežtą protestą. Šios re
zoliucijos pasiųstos abiejų valstybių 
premjerams. JAV vyriausybei skir
toje rezoliucijoje primenama jos lig
šiolinė linija nepripažinti Pabaltijo 
priverstinio įjungimo Sovietų Sąjun
gom prašoma jos laikytis ateityje, 
pabrėžti šį principą Jungtinėse Tau
tose ir, siekiant taikaus sambūvio su 
Sovietų Sąjunga, reikalauti nepri
klausomybės Lietuvai, Latvijai, Esti
jai.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARY
BOS metinė konferencija, įvykusi 
lietuvių kongreso metu Čikagoje, sa
vo priimtom rezoliucijom pirmiausia 
pritarė ALTos pozicijai dėl santykių 
su JAV Lietuvių Bendruomene ir 
pasiūlė šios taktikos toliau laikytis 
santykių lyginime. Be to, buvo pa
siūlytas bendras VLIKo ir ALTos 
pasitarimas laisvinimo darbams de
rinti, visiškai nutylint JAV Lietuvių 
Bendruomenę. Rezoliucijos taipgi 
dėkoja lietuvių spaudai, radijui ir 
televizijai už ALTos darbų rėmimą, 
visuomenei — už materialinę bei 
moralinę paramą. Neaktyvūs ALTą 
sudarančių organizacijų skyriai ra
ginami aktyviau įsijungti į ALTos 
skyrius. Specialios padėkos susilau
kė ALTos pirm. dr. Kazys Bobelis 
už gražų sugyvenimą su ALTą suda
rančiomis organizacijomis, dėmesį 
pagrindiniams ALTos tikslams, grei
tą orientaciją ir skubų reagavimą į 
kylančius klausimus, ALTai paau
kotą energiją ir laiką.

ŠV. METŲ PROGA numatoma su
rengti lietuvių ekskursiją į Romą. 
Bus skrendama birželio 19 ar 20 d. 
j Frankfurtą, o iš čia autobusais bus 
vykstama į Romą, pakeliui aplankant 
Vasario 16 gimnaziją ir kitas vieto
ves Vokietijoje bei Šveicarijoje. 
Grįžti numatoma birželio 27 d. No
rintieji galės aplankyti Lurdą. Ro
moje įvyks pasaulio lietuvių kata
likų bendrijos suvažiavimas, bus pri
ėmimas pas popiežių. Tikslesnės in
formacijos bus paskelbtos vėliau, 
kai bus susitarta su lėktuvų bendro
vėmis. Ekskursiją renkia vysk. V. 
Brizgys.

Brazilija
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNI 

MO III kongreso ruošos reikalus 
Porto Alegre mieste įvykusiuose po
sėdžiuose svarstė jaunimo būstinės 
vedėjas Buenos Airese Viktoras 
Barzdžius, kun. Jonas Giedrys, SJ, iš 
Montevideo, BLB Sao Paulo apylin
kės pirm. Algirdas Sliesoraitis ir 
kun. A. Saulaitis, SJ.

DAINŲ IR ŠOKIŲ PROGRAMĄ 
Sao Jose dos Campos miesto tarp
tautinėje šventėje atliko skautų ir 
skaučių ansamblis “Rūtelė” iš Sao 
Paulo. Rugsėjo 28-29 d.d. “Rūtelė” 
stovyklavo Mailasqui miestelyje prie 
Sao Paulo. Skautiškiems užsiėmi
mams vadovavo Eugenija Bacevičie
nė ir Antanas Aleknavičius.

Urugvajus
KUN. JONAS GIEDRYS, SJ, Mon

tevideo lietuvių klebonas, šiemet 
švenčia sidabrinę kunigystės sukaktį.

URUGVAJAUS LIETUVIŲ KUL
TŪROS DRAUGIJOS nariai atre
montavo ir padidino savo organiza
cijos raštine Montevideo mieste. Jos 
atidarymo iškilmėse juostelę perkir
po R. R. Ladagos, kurie raštinei yra 
padovanoję naujus baldus. Lietuvių 
susibūrimas užbaigtas bendrais pie
tumis.

Argentina
ARGENTINIEČIŲ STOVYKLOJE 

PIETŲ AŠIGALYJE dirba dr. Vy
tautas Mikalonis. Dvisavaitraštis 
“Laikas” rašo, kad toje žemėje mū
sų tautiečiui tenka grumtis su žiau
riu klimatu ir vienuma, nes bendrau
ti tenka tik su nedidele tos stovyk
los gyventojų grupe. Dr. V. Mikalo
nis jau baigia su Argentinos valdžia 
pasirašytą sutartį ir netrukus grįš 
j Buenos Aires.

ARGENTINOS EUCHARISTINIA
ME KONGRESE Šaltos mieste lietu
viams atstovavo I. Padvalskis, P. Gu- 
delevičius, K. Butrimienė ir E. Bu- 
zienė. Argentinos ateiviai kongrese 
turėjo savo studijų dieną, kurioje Z. 
Juknevičiaus paruoštą pranešimą 
apie lietuvių įnašą į Argentinos eko
nominį, kultūrinį bei religinį gyve
nimą skaitė P. Gudelevičius. Jis taip
gi buvo įrengęs lietuviškos spaudos 
ir tautinių drabužių skyrių ateivių 
parodoje. Studijų dienos dalyvių 
didelio dėmesio susilaukė lietuvių 
skundas, kad Argentina nepripažįsta 
Lietuvoje sudarytų religinių santtuo- 
kų. Vyskupų konferencija buvo pa
prašyta šį klausimą išsiaiškinti su 
Argentinos vyriausybe.

Australija
SAVAITRAŠČIO “MŪSŲ PASTO

GĖ” 25-tasis jubilėjinis spaudos ba
lius spalio 5 d. buvo surengtas Syd- 
nėjaus Bankstowne, Lietuvių Klubo 
patalpose. Dalyvių susilaukta apie 
300, kurių tarpe buvo svečių ir iš 
Kanberos, Melburno, Adelaidės, 
Newcastle. Programą atliko jauna 
sol. Gražina Žigaitytė. Loterijos bi
lietų parduota apie 1.500, nes visus 
viliojo 7 lietuvių dailininkų paveiks
lai. Baliaus dalyvius vaišino Sydnė- 
jaus Moterų Socialinės Globos Drau
gija.

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ RAŠY
TOJŲ ir literatų popietėje referatą 
“Kova už lietuvių spaudą seniau ir 
dabar” skaitė J. Slavėnas, savo eilė
raščius — Juozas Almi s Jūragis ir 
Antanas Skirka.

ALB BRISBANĖS APYLINKĖS 
naująją valdybą sudarė: pirm. P. 
Butkus, vicepirm. J. Miškinis, sekr. 
V. Musteikis, ižd. A. Mališauskas ir 
narys kultūros reikalams dr. V. 
Kiaušas.

Britanija
“DZIENIK POLSKI”, Londone lei

džiamas lenkų dienraštis, paminėjo 
Kanados lietuvaičių choro “Aidas” 
susitikimą su popiežium Paulium VI. 
Pranešime rašoma, kad “Aidas” bu
vo priimtas bendroje audiencijoje, 
kad popiežius pasakė trumpą kalbą 
ir padėkojo chorui- už padainuotas 
kelias dainas.

Vokietija /
VLB KRAŠTO TARYBOS RINKI

MAI — lapkričio 23 d. Dėl lietuvių 
išsisklaidymo juos teks pravesti ko- 
respondenciniu būdu. Kiekvienas 
VLB narys gaus balsavimo lapelį, 
kuriame yra 19 kandidatų, o išrinkti 
reikia 15. Kandidatais pasiūlyti ir 
sąrašan įtraukti: Jurgis Barasas, kun. 
Alfonsas J. Bernatonis, Vytautas J. 
Bylaitis, Kasparas Dikšaitis, Jonas 
Grinius, Mečys R. Kiužauskas, Jau
nutis Klimaitis, Pranas Liegus, kun. 
Bronius Liubinas, Justinas Lukošius, 
Vincas Natkevičius, Christian Nekve- 
davičius, Petras ir Juozas Nęvuliai, 
Algirdas Pacevičius, ev. dijakonas 
Fricas Skėrys, Manfredas šiušelis, 
Andrius Šmitas ir Jonas K. Valiūnas.

Lenkija
LIETUVIŲ VISUOMENINĖS 

KULTŪROS DRAUGIJOS centro 
valdyba Seinuose išleido naują ne
periodinio žurnalo “Aušra” numerį, 
kuris jau yra trečiais šiais metais. 
Paprastai per metus “Aušra” pasiro
dydavo tik dukart. Galimas dalykas, 
kad šiemet ji bus išleista keturis 
kartus. Ilgesnį straipsnį apie komu
nistinės Lenkijos trisdešimtmetį pa
teikia J. Karčiauskas. “Aušros” vyr. 
red. E. Petruškevičius ir Punsko 
gimnazijos mokytojas A. Uzdila pa
sakoja savo viešnagės įspūdžius oku
puotoje Lietuvoje, kur jiem su gru
pe Lietuvių Visuomeninės Kultūros 
Draugijos atstovų teko lankytis š.m. 
gegužės mėnesį. Z. Stoberskis, Lo
dzės leidyklai atidavęs lenkų kal- 
bon išverstą lietuviškų apsakymų 
rinkinį, nagrinėja dabartinio lietu
vių apsakymo raidą. Numeris gausiai 
iliustruotas grafikos darbais ir nuo
traukomis.



Lietuvių literatūros istorija
Skaitančioji lietuvių visuo

menė gerai pažįsta Praną Nau
jokaitį: vieni skaitė jo eilėraš
čius ar romanus, kiti ne tik 
skaitė jo apmąstytas knygų re
cenzijas, bet gal ir mokėsi iš jo 
“Lietuvių literatūros” vadovė
lio gimnazijai.

Pr. Naujokaičio recenzijos bei 
kritikos straipsniai būdingi di
dele meile rašytam žodžiui ir iš
siskiria objektyvumu, nuosai
kumu ir reiklumu. Pajutęs net 
pradedančiojo rašytojo talentą, 
taktiškai iškelia trūkumus, ta
čiau nesisvaido užgauliais žo
džiais, palaikydamas kūrybinę 
ugnelę. Jis drąsiai imasi patyru
sios plunksnos, kai kitam, gar
siai rėkiančiam, rūpi ne tiek tie
sa ir talentų ugdymas, kiek am
bicija ar asmeniškumas.

Kai Lietuvoje “Valstybinė 
politinės ir mokslinės literatū
ros leidykla” išleido kelių auto
rių penkių tomų “Lietuvių lite
ratūros istoriją” ir “marksisti
niu požiūriu peržiūrėjo daugelį 
kapitalizmo epochos lietuvių li
teratūros istoriografijos klausi
mų bei problemų, kritiškai įver
tino buržuazinio-nacionalistinio 
pobūdžio koncepcijas” (II, 6 
psl.), mūsų literatūros istorija, 
užtempta ant marksistinio kur
palio, liko suluošinta ir kitaip 
galvoj antiems nepriimtina. Iš
keldami į padanges net menkus 
“revoliucinius” rašto žmones, 
anos istorijos autoriai numojo 
visažinančia ranka ne tik į jų 
pasaulėžiūrai n e p r i tariančius 
rašytojus, bet ir praeities fak
tus bei idėjas tempė ant pro- 
chrustinės marksizmo lovos. 
Dėlto Vakaruose iškilo rimtas 
reikalas parengti naują lietuvių 
literatūros istorijos leidinį, ryž
tantis “užpildyti anksčiau minė
tų veikalų spragas, pataisyti 
tendencingus nukrypimus, ap
imti visus literatūros reiškinius 
laisvajame pasaulyje ir okupuo
toje Lietuvoje” (7 psl.).

Šio nepaprastai rimto, atsa
kingo darbo ėmėsi kaip tik pra
džioje minėtas Pranas Naujo
kaitis, kuriam, anksčiau parašiu
siam tarsi mūsų literatūros isto
rijos santrauką, buvo lengviau 
leistis į platesnius nagrinėji
mus.

Veikalo apimtis, metodas
Pirmąjį solidų 606 psl. tomą 

sudaro lietuvių literatūros isto
rijos trys dalys, liečiančios pa
čią pradinę (religinę) mūsų lite
ratūrą, priešaušrio (nuo XIX a. 
pradžios iki “Aušros”) ir tauti
nio atgimimo 20 metų laikotar
pį. Sekančiose keturiose daly
se autorius numatė aprašyti es
tetinės - individualistinės kryp
ties (1907 - 1928 m. bei 1928 - 
1944 m.), išeivijoje išaugusios 
kartos ir okupuotoje Lietuvoje 
rašančiųjų kadro laikotarpius.

Veikalui pasirinktas konser
vatyvus, tradicinis metodas, pir
moje eilėje kreipiant dėmesį į 
biografinį, bibliografinį pradą, į 
kūrinių analizę, šalia to atsklei
džiant kulturinį bei visuomeni
nį atitinkamo laikotarpio foną 
(plg. 7 psl.). Tą metodą naudojo 
žinomas anglų literatūros istori
kas John Drinkwater, pateikda
mas atskirų laikotarpių literatū
ros apžvalgą ir įglausdamas ra
šytojų kūrybą į istorinę per
spektyvą. Harry Blamires, “A 
Short History of English Lite
rature” (1974) autorius, pažymė
jo, kad jo tikslas — supažindin
ti skaitytoją su kiekvieno auto
riaus pagrindine kūryba, atsi
žvelgiant į jo talento būdingą 
charakterį, ir nustatyti jo vietą 
anglų literatūros istorijoje.

Mūsų literatūra, kurios pra
džią sudaro 1547 m. gotišku 
šriftu išspausdinta Martyno 
Mažvydo “Catechizmusa Prasty 
Szadei” 79 psl. knyga, kažin 
kaip masina giliau susipažinti 
su atskirų knygų autorių asme
niu bei gyvenimu, o tam padeda 
analitinis metodas, įgalinąs pa
nagrinėti paties autoriaus asme
nį, jo gyvenamą laikotarpį, kū
rinio foną, fabulą bei stilistines 
priemones.

Pr. Naujokaitis kaip tik tuo 
keliu ir žengia, palyginti plačiai 
supažindindamas su nagrinėja
mų laikotarpių politine bei kul

Haimltone, Ont., Jaunimo Centre buvo surengta vietinių dailės pajėgų meno 
paroda KLB Hamiltono apyinkės valdybos pastangomis. Nuotraukoje (deši
nėje) valdybos pirm. L. Skripkutė ir valdybos narė kultūros reikalams A. 
Matuliene prie Z. Žilinsko paveikslo Nuotr. M. Borusienės

Mes mielai atsiliepiame į prašymus — informacijos 
ir paramos. Prašome kreiptis šiuo adresu: The General 
Manager, The Carling Community Arts Foundation, 
79 St. Clair Ave. East, Toronto, Ontario, M4T 1M6

CARLING O'KEEFE BREWERIES
Brewers of Black Label, Heidelberg and Red Cap

J. KUZMICKIS
tūrine istorija, su atskirų rašy
tojų biografija bei trumpa as
mens charakteristika, metodiš
kai įvesdamas į jų kūrybos pa
saulį. Gal dėlto, kad knyga per
daug neišlįstų ar kad tai yra at
skirų studijų darbas, jis tik 
trumpam sustoja prie kūrinių 
stilistinės analizės bei meninių 
ypatybių.

Neįmanoma atidžiau panagri
nėti šito didžiulio veikalo visu
mos, tačiau būtina pažymėti, ko
kiu kruopštumu Pr. Naujokaitis 
sutelkė iš įvairių šaltinių žinias 
apie XVI-XVlflI a. mūsų religi
nę literatūrą bei leidinius lie
tuvių kalbos praktikos reika
lams; apie XIX a. priešaušrio 
laikotarpio —■ M. Lietuvos ger
manizaciją, įdėjas ir įvykius D. 
Lietuvoje, Vilniaus universite
tą, Lietuvą to meto lenkų litera
tūroje bei mūsų rašytojus; apie 
lietuvių tautinį atgimimą, kovas 
dėl spaudos laisvės, lietuvių 
veiklos židinius, “Aušrą” ir ki
tus periodinius laikraščius, kol 
galėjo laisviau pasinerti į virti
nę rašytojų, pradedant A. Viš- 
teliausku-Višteliu ir baigiant at
gimimo dainiumi J. Maironiu- 
Mačiuliu, analizuodamas jų as
menis ir kūrybą. Tam reikalui 
autorius naudojosi mūsų litera
tūros istorijos specialistų vaka
ruose (prof. M. ir V. Biržiškų, J. 
Brazaičio, V. Maciūno, A. Vai
čiulaičio, Pr. Skardžiaus ir k.) 
bei dirbančių Lietuvoje (M. 
Lukšienės, I. Kostkevičiūtės, V. 
Zaborskaitės, A. Vanago, J. Žė
kaitės ir k.) specialiomis studi
jomis bei atradimais.

Pr. Naujokaitis veikalo įvade 
pažymėjo norįs pataisyti ten
dencingus nukrypimus, sąmo
ningai daromus Lietuvoje ra
šančių literatūros istorikų, ku
rie verčiami “literatūros faktus 
rišti su marksistine metodologi
ja” (6 psl.). Galbūt šio veikalo 
rimtumą kiek sudrumstė gilių 
nagrinėjimų eigoje kaikur per- 
ilgos diskusijos su marksizmo 
fanatikais, griebiantis publicise 
tinio stiliaus a la: “Kokia ironi
ja, kai tikri literatūros autorite
tai, kaip V. Mykolaitis, J. Lebe
dys, L. Gineitis ir kt. yra pri
versti cituoti tokius “literatūros 
autoritetus” kaip Marksas, En
gelsas, Stalinas, Leninas, Ma
lenkovas, Kapsukas” ... (101 
psl.). Pasak mūsų priežodžio, 
ginčai ir gerą darbą sugadina. 
Tai tiko Donelaičio metų spe
cialiam “Aidų” numeriui su iš
samių straipšnių atkirčiu. Šiai 
vientisai studijai būtų užtekę 
paties autoriaus išryškintos šio 
ir kitų rašytojų atžvilgiu objek
tyvios tezės. Tą patį galima pa
sakyti ryšium su V. Kudirkos 
publicistikos nagrinėjimu: kad 
marksistai jam prikiša tautinį 
šovinizmą, suniekindami net 
Tautos himną, — nenuostabu, 
nes kaip gi jį, sąmoningą patrio
tą, galėtų savintis tie, prieš ku
riuos jis kovojo.

Nuo katekizmų iki poemų ir 
dainų

Mums kur kas Įdomiau įženg
ti į tokius savus mūsų literatū
ros rumus ir plačiau susilažinti 
su visa eile lietuviško rasto pir
mūnų — M. Mažvydu, J. Bret
kūnu^ D. Kleinu (M. Lietuvoje) 
bei M. Daukša, K. Sirvydu (ati
taisyta pavarde), M. Petkevičiu
mi ir kitais (D. Lietuvoje). Tai 
jie nešė krikščionybės idėjas 
maldų, giesmių bei Šv. Rasto 
vertimais, drauge valydami lie
tuvių kalbą nuo svetimybių, pri
taikindami pirma gotišką, o nuo 
XVIII a. lotynišką raidyną kny
goms.

Net 37 psl. paskirti didžiajam 
naujojo realizmo atstovui K. 
Donelaičiui, kuris — sangvini
kas ar cholerikas — išvedė lie
tuvių literatūrą į tarptautines 
sroves, nes jau 1765-75 m. “su 
didžiausia literatūrine kultūra 
ir gryniausiu poetiniu skambė
jimu panaudojo gyvą liaudies 
šnekamosios kalbos žodį” (104 
psl.). Kalbant apie “Metų” vei
kėjus, būtų buvę pravartu pasi
naudoti dr.* J. Griniaus nauja ir 
įdomia jų asmens bei simboli
nių paukščių interpretacija 
(plg. “Veidai ir problemos lie

tuvių literatūroje”, I t., 20-25 
psl.).* Labai naudingas skyrius 
apie “Metų” literatūrinę formą, 
atidžiau analizuojantis stilisti
nes priemones bei žodyną.

Įdomūs A. J. Klemento “nie
keliai” su humoristinių eilėraš
čių ištraukomis, tačiau kodėl 
tiek pat eilučių — ir tai neat
rinktų — pacituota iš kur kas 
iškilesnio rašytojo D. Poškos 
“Mužiko”, kuriame palyginti 
vykusiai išryškino baudžiaunin
ko buitį?! Pamenu, kur kas 
mieliau “kalėme” atmintinai šį 
vaizdingą eilėraštį nei Donelai
čio “Metų” ištraukas.

Labai išsamiai išnagrinėjęs S. 
T. Viliūno išgarsėjusią “Biru
tės” dainą (net 2 psl.) ir supažin
dinęs su S. Stanevičiaus “Že
maičių šlovės” giesme bei pasa
kėčiomis, Pr. Naujokaitis jau il
giau sustoja prie populiaraus 
dainiaus A. Strazdo. Nuostabu, 
kad apie šį nepaprastai įdomų 
satyriką autorius turėjo žymiai 
daugiau pasakyti (10 psl.) nei 
apie S. Daukantą (5 psl.), M. Va
lančių (8 psl.), A. Baranauską (6 
psl.), taipgi tokį pat įdomų A. 
Vienažindį (vos P/2 psl.) ir net 
atgimimo dainių Maironį (6 
psl.). Įdomios, naudingos ir M. 
Biržiškos, ir V. Mykolaičio ap- 
taros, tačiau būtų buvę įdomiau 
paskaityti 218 psl. minimą pa
ties A. Strazdo “pelnytai ironiš
ką atsakymą”: “Sunkius klausi
mus, Šviesiausia Konsistorija, 
duodi išspręsti, — ką būtent 
kun. Drazdauskas bloga ir gera 
padarė. “Durus hic ėst sermo” 
—sunku apie tai kalbėti, — lin
kėčiau Jai, kad tai paliktų 
Aukščiausiajam Tėvui, kuris 
svarstys tiek prelatų, tiek ir ei
linių dvasininkų darbus” (Lie
tuvių literatūros istorijos chres
tomatija. Vilnius 1957, 308 p.

(Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
Janina Narūne, RŪTELĖS AIT

VARAS. Poemėlė vaikams, dedikuo
ta Rūtelei. Kiekvieną puslapį nespal
votais piešiniais iliustravo dail. Zita 
Sodeikienė. Juos nuspalvinti galės 
patys vaikai. Minkštais viršeliais, 22 
psl. Kaina $1.50. Spaudė Tėvų pran
ciškonų spaustuvė, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y., USA.

Sietynas nr. 1, 1974 m. ruduo. Su
augusių žmonių žurnalas, išeisiantis 
4 kartus per metus. Numerio kaina 
— $1, metinė prenumerata — $4. 
Redaguoja Pr. Enskaitis, leidžia “Rū
tos” leidykla, 373 Charlton Ave., Ha- 
rpilton, Ont. L86 2E6, Canada.

Algirdas Gustaitis, TAIKOS LI
TUANIKA. Atspaudas iš Australijos 
lietuvių savaitraščio “Tėviškės Ai
dai” 1974 m. 12-18 nr. nr. Brošiūros 
formato 38 psl. Kaina $1.25: Spausdi
no “Tėviškės Aidai”. Galima gauti 
pas A. Gustaitį, 1207 N. Detroit St., 
Hollywood, Cal. 90046, USA.

The 
Carling 
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Foundation

DEDICATED TO CANADA’S MULTICULTURAL TRADITION

Šis Fondas buvo įsteigtas remti bei skatinti puoselė
jimui daugiakultūrių tradicijų. Mes teikiame finansinę 
paramą šiose srityse: liaudies meno, kultūrinės veiklos 

ir specifiškai etninių programų.

VALDA ŠIUGŽDAITĖ-FITZPATRICK prie savo kūrinio. Jos paveikslų pa
roda rengiama Toronto Prisikėlimo Parodų salėje lapkričio 16, 17 ir 24 
dienomis. Autorė yra gimusi Vokietijoje ir ten baigusi Vasario 16 gimnaziją. 
Meną studijavo Ohio universitete JAV-se. Dabar studijuoja Marion meno 
mokykloje.

ALOYZAS BARONAS

JUBILĖJUS
Šiandieną švęsti kokį jubilėjų
Žmogui tikrai nėra drąsu, 
Nes reiškia, kad širdy išsibaigė aliejus 
Ir karštas kraujas virsta jau džiūsu.
Ir išsigąsti, kad ant torto žvakės 
Daugiau negu pats tortas bekainuoja, 
Nors dar į karštas kelnes krypsta akys 
Ir orkestrui užgrojus kyla kojos.
Bet laikraštinė sukaktis tai jau visai kas kita, <
Jam jokia plikė nebaisi niekada, *
Kol jį vairuoja Vytautas Kastytis, ,
Petras Bražukas ir kunigas Gaida. <
Todėl ir “Tėviškės Žiburiams” mes linkim per amžius < 

šviesiem būti,
Vis kraut didžiulę darbu ir metų krūvą ’
Ir būt visiem jauniem, kaip Gabija Juozapavičiūtė, 
Kurios, kai steigės “Žiburiai”, pasauly dar nebuvo. <

UPĖS PIENO
Kadaise bėgo upės pieno 
Medaus pripildytos saldaus, 
Bet vėl visi net ir šiandieną 
Mes geidžiam pieno ir medaus.
Solistas arija užtraukia,
T ikrai jo balsas nuostabus, 
Spaudoj jam pieno upės plaukia 
Ir liejas per kraštus medus.
Artistė gražų žodį rado, 
Po to jai įteikė gėlių, 
Ir spauda pila saldų medų 
Ir dar užlieja pieneliu.

NEPAGYDOMOS LIGOS
> Išeina didžios mokslo knygos,
> Giriasi Rytai ir Vakarai,
’ O žemėj siaučia tokios ligos, 
. Kurių nežino daktarai.
. Jei aš darau, tai viskas gera,
• Draugai, darbai ir pinigai,
’ O jeigu kitas taip padaro, 
, Aš net alpstu, kad taip blogai.

Jeigu aš prakalbą išdrožiu, ,
Rodos, kartok net dešimtsyk, <
O kitas kalba taip nuobodžiai, 
Aš negaliu — “he makes me sick”. '
Medicina vis pažangėja, ’
Lopšiai mažėja ir grabai, <
Tikrai visiem aukų rinkėjam '
Esu alergiškas labai. ’
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« KUIJIIH VEIKLOJE

IR MEDAUS
I r giria knygos margą lapą, 
Paveikslą su mintim gilia, 
Ir medumi visus juos tepa 
Bei maudo pieno kubile.
Ir chorui baltą pieną liejam, 
Ir iš viršaus ir iš vidaus, 
Visiem šokėjam ir vedėjam 
Spauda nesigaili medaus.
Susirinkimai, šokių grupės, 
Visur judėjimas didus, 
Teplaukia baltos pieno upės 
Ir liejas per kraštus medus.

DAIL. JONUI RIMŠAI, šiuo me
tu gyvenančiam Kalifornijoje. Santa 
Monica mieste, garbės profesoriaus 
titulą suteikė Sv. Pranciškaus Ksave
ro Chuisaka universitetas Sucri mies
te, Bolivijoje, pagerbdamas mokslui 
bei menui nusipelniusius asmenis. 
Bolivijos dienraštis “Presencia” pa
brėžia, kad dail. J. Rimšos iniciaty
va prie miesto universiteto buvo 
įsteigtas meno fakultetas Bolivijos 
tautiniam menui puoselėti. Šiai 
krypčiai pagrindą sudarė dvidešimt 
prof. J. Rimšos išugdytų dailininkų. 
Bolivijos vyriausybė jau 1949 m. 
prof. J. Rimšą apdovanojo Kondoro 
ordinu ir jam suteikė Bolivijos gar
bės piliečio titulą. 1973 m. rudenį jis 
buvo pakviestas vadovauti naujajam 
meno fakultetui, bet dėl pablogėju
sios sveikatos ir nepalankaus klima
to kvietimo negalėjo priimti. Bolivi
jos sostinėje La Paz dabar organi
zuojama prof. J. Rimšos kūrinių pa
roda, kurioje bus sutelkti Bolivijoje 
likę jo darbai. Vien tik Bolivijos 
valstybinis bankas turi net 13 prof. 
J. Rimšos kūrinių. Jais taipgi yra 
papuošta ir prezidentūra, o rotušėje 
kabo didelis paveikslas, vaizduojan
tis La Paz miesto įkūrimą.

BALTIMORĖS LIETUVIŲ TAU- 
TINIS KNYGYNAS su organizacijų 
ir pavienių lietuvių talka pastatė pa
minklinį antkapį dramaturgui Vin
cui Nagornoskiui (1869—1939). Pa
minklo atidengimo iškilmė buvo pra
dėta prel. L. Mendelio atnašautomis 
Mišiomis Sv. Alfonso lietuvių šven
tovėje ir užbaigta specialia akade- 

j mija velioniui pagerbti lietuvių sve- 
' tainėje. Paminklą pašventino prel. 
L. Mendelis. V. Nogornoskis, gimęs 
Vištytyje, Baltimorėn atvyko 12 
metų amžiaus. Čia jis dirbo siuvyk
loje, mokėsi, pradėjo vaidinti, reži
suoti ir rašyti dramas, kurių didžio
ji dalis atspindėjo Lietuvos praeitį. 
Populiariausieji jo sceniniai kūriniai 
— “Živilė”, “Pilėniečiai”, “Rutvilė”, 
“Doros sargas”, “Bijūnėlis”, “Revo
liucijos viltis”, “Knygynas šventaja
me ąžuole”, "Virš tiesos”, “Vytis 
kankinys”. Jo mėgėjišką kultūrinę 
veiklą nepriklausomos Lietuvos vy
riausybės 1933 m. yra įvertinusi 
Gedimino 'Ordinu. Senatvėje V. Na- 
gornoskis svajojo aplankyti gimtąjį 
Vištytį, bet nesuskubo, palikdamas 
tik šia tema parašytą gan sklandų 
eilėraštį.

KOMPOZ. GIEDROS NASVYTY 
TĖS-GUDAUSKIENĖS dainų kon
certą Čikagos Jaunimo Centre suren
gė Illinois Lietuvių Gydytojų Drau
gijos moterų pagalbinės grupės val
dyba, vadovaujama pirm. A. Grinie
nės. Koncertan iš Kalifornijos buvo 
atvykusi ir pati kompozitorė, kuri 
anksčiau gyveno Čikagoje ir studija
vo Roosevelto universiteto muzikos 
fakultete. Koncerto programą taipgi 
atliko kaliforniečiai — sopranas B. 
Dabšienė, baritonas R. Dabšys ir 
pianistė R. Apeikytė, talkinami ke
letą dainų padainavusios čikagietės 
sol. J. Salnienės. Bene didžiausio dė
mesio susilaukė kompoz. G. Gudaus
kienės poeto Pr. Lemberto tekstu su
kurtas duetas “Metų laikai”, atliktas 
solistų B. ir R. Dabčių.

PASAULIO IR AMERIKOS LIE
TUVIŲ inžinierių bei architektų są
jungų (PLIAS-ALIAS) suvažiavimas 
įvyks Čikagoje, Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, lapkričio 28 — gruodžio 1 
d. d. Jame bus surengta architektų 
ir inžinierių darbų paroda, kurios 
koordinatorius yra P. Bulika. Simpo
ziumuose “Išeivių profesinės orga
nizacijos maksimalinio naudingumo 
modelis” dalyvaus pirm. inž. J. Da
nys, dr. M. Vygantas, dr. J. Rimšaitė 
ir dr. J. Nasvytis, “PLIAS-ALIAS 
dabartis ir ateities perspektyvos” — 
pirm. inž. D. Šatas, dr. K. čampė, 
archit. A. Kerelis, inž. V. Volertas. 
Paskaitas skaitys: B. Saldukienė — 
“Lietuvos žemės turtai”, dr. Z. Re
kašius — “Demografinės tendenci
jos Lietuvoje”, dr. J. Vaišnys — 
“Griežtieji ir gamtos mokslai Lietu
voje”, A. T. Antanaitis — “Lietuvos 
ir išeivijos literatūros lygio bei kul
tūrinio įnašo sugretinimas”, dr. R. 
Viskanta — “žmogaus įtaka miesto 
klimatui” ir dr. L. Bajorūnas — 
“Didieji ežerai Amerikos ūkyje”.

NAUJOJI LIETUVIŲ KATALI
KŲ MOKSLO AKADEMIJOS centro 
valdyba pasiskirstė pareigomis Ro
moj įvykusiame posėdyje: pirm. — 
kun. prof. dr. A. Liuima, SJ, vicepir
mininkai — prel. L. Tulaba ir An
gelė Avižonienė, sekr. — prel. A. 
Bačkis, reikalų vedėjas ir ižd. — 
kun. R. Krasauskas, archyvaras — 
mons. P. Jatulis. Posėdyje taipgi da
lyvavo JAV įregistruotos LKM Aka
demijos valdytojų tarybos pirm. dr. 
V. Vygantas su sekr. prel. V. Balčiū
nu. ši taryba rūpinasi tik lėšų telki
mu, o visą veiklą vykdo centro val
dyba. Lietuvos istorijos ir religinės 
kultūros instituto religinio skyriaus 
padaliniu LKM Akademijon buvo 
įjungta JAV veikianti leidykla 
“Krikščionis gyvenime”. Posėdyje 
buvo svarstytas ir Putname, JAV, 
įsikūrusio “Alkos” archyvo tvarky
mo bei plėtimo klausimas. Šį archy
vą yra suorganizavęs prel. Pranciš
kus Juras.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLU
BAS Čikagoje netrukus išleis Vacio 
Kavaliūno Kristaus gyvenimo laikų 
romaną “Hestera”, kuris esąs pana
šus į V. Krėvės “Dangaus ir žemės 
sūnus”, o rytietišku atspalviu prime
nąs A. Vienuolio “Kaukazo legen
das”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
DU KONCERTUS VILNIEČIAMS 

surengė dainų ir šokių ansamblis 
“Lietuva”, kurio meno vadovas yra 
Pr. Budrius, vyr. baletmeisteris — 
Juozas Lingys ir vyr. chormeisteris 
— Viktoras Žeimys. Koncertuose 
buvo atlikta dviejų dalių keturių 
paveikslų programa “Per tėviškėlę”, 
vaizduojanti rugiapjūtės pabaigtu
ves Suvalkijoj, dzūkų vakaronę, kul
tūros namų atidarymo iškilmes 
Augštaitijoj ir žiemos palydas Že
maitijoj. Scenarijų parašė J. Mac
konis, spektaklį režisavo A. Kerna
gis, drabužius sukūrė M. Žilevičienė.

VILNIAUS DRAMOS TEATRAS, 
persikėlęs į Vilniaus operos ir bale
to teatro senuosius rūmus, savo 35- 
tąjį sezoną spalio 19 d. pradėjo Č. 
Aitmatovo ir K. Muhamedžanovo 
pjese “Fudzijama”. Vyr. rež. Henri
ko Vancevičiaus pranešimu, vyriau
siuoju teatro dailininku yra paskir
tas V. Kalinauskas. Šį sezoną teatro 
scenoje debiutuos dailininkai A. Be- 
kerytė ir L. Katinas. Rež. S. Nosevi- 
čiūtė poetės Salomėjos Nėries gimi
mo septyniasdešimtmečiui š. m. lap
kričio 17 d. rengia jos poezijos spek
taklį “Sesuo žydrioji”, sukomponuo
tą poeto A. Drilingos. Rež. I. Bučie
nė repetuoja šveicaro F. Diurenma- 
to pjesę “Vaidinam Strinbergą”, rež.
A. Lapenas — R. Vokietijos drama
turges R. Štral komediją “Adomas 
veda Jievą”. Vyr. rež. H. Vancevi
čius savo pagrindinį dėmesį žada 
skirti Balio Sruogos istorinei dramai 
“Kazimieras Sapiega”, kuri lig šiol 
nebuvo statyta Lietuvos teatruose.

MUZIKINIS FILMAS “VELNIO 
NUOTAKA”, sukurtas pagal K. Bo
rutos “Baltaragio malūną”, kino te
atro ekranus pasieks sekantį pavasa
rį. Jo scenarijaus autorius ir vyr. re- 
žisorius — Arūnas Žebriūnas, muzi
kinis režisorius — Darius Čepulio- 
nis, dailininkė — Filomena Vaitie
kūnienė, vyr. operatorius — A. Moc
kus. Lietuvių liaudžiai artimą muzi
ką, perpintą dabartiniais ritmais, su
komponavo kompoz. V. Ganelinas. 
Pagrindinius vaidmenis kuria akto
riai: Baltaragio — Vasilijus Simči- 
čius, Marcelės ir Jurgos — Vaiva 
Mainelytė, Pinčiuko — Gediminas 
Girdvainis, arkliavagio — Bronius 
Babkauskas, Girdvainio — Regiman
tas Adomaitis. Pagrindinės scenos 
jau nufilmuotos prie Strėvos malū
no, kuris yra pakelėje tarp Trakų ir 
Augštadvario, dangaus prologas — 
Kaukazo kalnuose. Muzikiniams įra
šams bus panaudoti neprofesinių dai
nininkų balsai — A. Chomentauskie- 
nės, T. čiumičevos, V. Malinausko, 
J. Rupšos, A. Kernagio, A. Vaškevi
čiaus ir B. Dambrauskaitės, šokiams 
— R. Gineičio vadovaujamo pramo
ginių šokių ratelio merginos.

KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS 
Kupiškio kultūros namuose suvaidi
no Juozo Grušo istorinę dramą “Bar
bora Radvilaitė”. Tai buvo jau šim
tasis šios dramos spektaklis, liudijan
tis jos didelį populiarumą ne tik 
Klaipėdoje, bet ir gastrolėse.

ANTANAS KUČINGIS, operos ve
teranas, spalio 18 d. atšventė dei
mantinę amžiaus sukaktį. Nepriklau
somybės laikotarpyje jis ir Ipolitas 
Nauragis buvo pagrindiniai Lietu
vos operos bosai. Sukaktuvininkas 
plataus pripažinimo yra susilaukęs 
ne tik Lietuvoje, bet ir sėkmingose 
gastrolėse Paryžiuje, Stockholme, 
Prahoje, Taline, Rygoje, Maskvoje. 
Jo repertuare — apie 70 vaidmenų. 
Pokaryje A. Kučingis Vilniaus ope
roje dainavo 1944-48 m. ir 1957-61 
m. Beveik 10 metų tarpą sudaro 
tremtis Sibire, kai dainininkas buvo 
pačiame savo kūrybinių jėgų žydėji
me. Sakoma, kad jo grįžimas j Vil
niaus operą buvo sutiktas ovacijomis 
pirmojo spektaklio metu. Pasitrau
kęs iš Vilniaus operos teatro, A. Ku
čingis yra dažnas svečias koncertų 
scenose. Anksčiau jis entuziastingai 
propagavo M. Petrausko, S. Šimkaus,
B. Dvariono dainas, o pastaruoju me
tu didelį dėmesį skiria A. Bražins
kui, J. Bašinskui, V. Bagdonui, L. 
Povilaičiui ir A. Raudonikiui. Spa
lio pradžioje A. Kučingis dalyvavo 
“Muzikos rudens - 74” renginiuose, 
skirtuose J. Gruodžiui. “Literatūroj 
ir Mene” Ona Narbutienė mini dvi
gubą A. Kučingio sukaktį — 75 metų 
amžiaus ir 50 metų darbo operoje. 
Tai žinoma, liudija, kad į operos sta
žą buvo įskaityti ir Sibire praleisti 
metai.

VILNIAUS PARODŲ RŪMUOSE 
buvo surengta rumunų dabartinių 
gobelenų ir dekoratyvinių skulptūrų 
paroda, atspindinti ryškius dailinin
kų ryšius su senovės tradicijomis. 
Dailininkų J. Biciano, P. Bortnovs- 
kio ir V. Setrano 8 metrų augščio 
gobelenui “Kompozicija” naujieji rū
mai pasirodė esą peržemi. Gobele
ną teko patiesti ant salės grindų. 
Romantiškumu bei poetiškumu išsi
skyrė dail. M. Podianu gobelenas 
“Vaikai su šventinėm šakelėm prie 
užšalusio lango”.

KINEMATOGRAFININKŲ SĄ 
JUNGOJE Vilniuje buvo apsvarsty
tas naujasis meninis filmas “Kur iš
keliauja pasakos”, sukurtas pagal L. 
Jacinevičiaus apysaką “Rūgštynių 
laukas”, nagrinėjantis dabartinio 
darbo jaunimo gyvenimo problemas. 
Filmo režisorius — A. Dausa, opera
torius — V. Tomaševičius. Pagrindi
nius vaidmenis sukūrė L Klišauskai- 
tė, A. Kybartas ir kiti jaunieji ak
toriai. V. Kst.
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visada Jums sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO savininko vaistinė

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

408 Roncesvalles Avė. Tei. 535- 1944
PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT” RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

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

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių

P.O R TAS
SPORTAS VISUR

Vladas Cesiūnas tapo dvigubu pa
saulio meisteriu. Pasaulio baidarių 
ir kanojų pirmenybėse Meksikoje 
dviviete valtimi, kartu su savo nuo
latiniu partneriu J. Lobanovu, lai
mėjo pirmas vietas 1000 m. ir 10.000 
m. nuotoliuose. Per paskutinius 3-jus 
metus jiedu yra laimėję pirmas vie
tas augščiausiojo rango varžybose.

Automobilių lenktynės įvyko Eu
ropoje. Jų baigmė buvo Erbache, R. 
Vokietijoj. Bendroje įskaitoje visą 
laiką pirmavo broliai Girdauskai iš 
Kauno. Tačiau jiems įvyko nesėkmė 
— kelyje subyrėjo greičio dėžė. Ta
čiau užbaigus lenktynes paaiškėjo, 
kad absoliučioje įskaitoje tapo lai
mėtoju kitas lietuvis — S. Brunza, 
vairavęs Moskvičių — 412 su part
neriu iš Rygos.

Baltijos studentų rankinio pirme-

pat laimėjo $50 dovaną. Tame pačia
me turnyre Flora poroje su R. Ba- 
nerje laimėjo I v. moterų dvejete. 
Jos baigminiame žaidime nugalėjo 
G. Nešukaitytę ir G. Hsu. Nepasise
kė G. Nešukaitytei laimėti dar vie
ną I v. Mergaičių iki 17 m. klasėje 
baigminiame žaidime ji pralaimėjo 
B. Plučaitei. F. Nešukaitytė čia dar 
laimėjo II v. mišriame dvejete. J. 
Nešukaitis senjorų klasėje irgi lai
mėjo II v. Po šio Glorijos laimėjimo 
kyla klausimas, ar jai pavyks pakar
toti Violetos laimėjimus? Violetai, 
dabar žaidžiančiai augštos klasės žai
dimą ir aplinkui esant daug pajėgių 
žaidėjų, jai sunku bus tai įvykdyti. 
Violeta, būdama 14-os metų, jau bu
vo Kanados ir JAV meisterė. Tačiau 
džiugu yra matyti Glorijos daromą 
pažangą. A. S.

AUŠROS ŽINIOS

Ateitininkų žinios
Janučių berniukų ir mergaičių su

sirinkimai įvyks lapkričio 17, sek
madienį, 2 v. p.p. L. Vaikų Namuo
se. Visi prašomi dalyvauti ir atsineš
ti nario mokestį $2. Nario mokestis 
siunčiamas centro valdybai, kuri turi 
begales išlaidų.

Studentų ateitininkų sąjungos atsi
naujinimas prasideda įžodžio įsigili
nimu ir jo pažinimu. Įžodis skamba 
šitaip: “Kristaus kryžiaus akivaiz
doje pasižadu gyventi Kristaus idea
lu. Pasiryžtu siekti pilnutinės asme
nybės, žadinti gyvąją dvasią studen
tijos gyvenime, kurti krikščioniškąją 
tautos kultūrą, dirbti tautos labui ir 
aukotis Dievo garbei. Kristau Atnau
jintojau, padėk man ištesėti!”

Skautų veikla
• Jūrų skaučių “Baltijos” laivo 

sueiga — lapkričio 12 d. pas ps. A. 
Biškevičienę.

• Spalio 24 d. pas ps. R. Lasienę 
įvyko jūrų skaučių “Jūratės” laivo
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Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys
Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West

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

Moka už:
term, indėlius 1 metų........9Vi%
taupomqsias-savings s-tas..9!^%
depozitų-čekių s-tas..............6%
Duoda paskolas:
asmenines .......................10]/2%
nekiln. turto.........................10%
investacines iki.....................12%

Skyrius Anapilyje veikia sekmadieniais nuo 9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

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

ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

nybėse Lietuvos studentės laimėjo 
pirmą vietą. Jos nugalėjo estes 27:10 
ir latves 19:17. Studentai pasitenkino 
tik antra vieta. Jie nugalėjo estus 
38:23, bet pralaimėjo latviams 22: 
28. Moterų geriausia žaidėja buvo 
išrinkta R. Zailskaitė.

Stambus jaunių bokso turnyras 
įvyko V. Vokietijoje. Dalyvavo Bul
garijos, Čekoslovakijos, Lenkijos, 
Rumunijos, Vengrijos, V. Vokieti
jos ir Lietuvos boksininkai. Geriau
siai pasirodė iš lietuvių tarpo Sov. 
Sąjungos jaunių meisteris pussunkia- 
svoris vilnietis A. Jančiauskas. Įvei
kęs pirmus 3 varžovus, jis pirmame 
baigmės rate aiškia persvara įveikė 
V. Vokietijos atstovą Z. Heinrich. 
Lietuvos atstovai dar laimėjo 4 ant
rąsias vietas.

VYČIO ŽINIOS
Glorija Nešukaitytė, jauniausia iš 

stalo tenisą žaidžiančių Nešukaityčių, 
Kingstono turnyre pasiekė reikšmin
gą laimėjimą — Iv. moterų klasėje. 
Baigminiame žaidime ji nugalėjo sa
vo vyresnę seserį Florą 3:1. Pakeliui 
į laimėjimą ji dar nugalėjo B. Plu- 
čaitę ketvirtbaigmyje ir pusbaigmy- 
je — montrealietę Fargo. Gerai žai
dė ir jos sesuo Flora, kuri nugalėjo 
Indijos meisterę R. Banerjee pus- 
baigmyje. Baigmėje jai nepavyko 
nugalėti jaunesnės 13-os m. Glorijos. 
Kartu su šia pergale Glorija taip

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

Moterų krepšinio komanda žaidė 
su IPA moterų komanda ir laimėjo 
47:30. Lapkričio 5 d. mūsų moterų 
komanda nugalėjo Thristy’s moterų 
komandą 47:36. Krepšius įmetė J. 
Klimaitė, S. Ranonytė ir D. Norkutė 
po 12 taškų, R. Breen-Birštonaitė 5 
taškus, O. Rost-Romanovaitė, J. Si
monytė ir P. Simutytė po 2 taškus. 
Taipgi žaidė S. Simutytė ir L. Jull- 
Kėkštaitė.

Matininkas Petras šalna paaukojo 
Aušros klubui $200. Klubo valdyba 
nuoširdžiai dėkoja ir laukia daugiau 
duosnių aukotojų.

Klubo krepšinio komandų treni
ruotės vyksta nustatyta tvarka. Ka
talikų jaunimo lygos rungtynės pra
sidės gruodžio pradžioje. V. M.

Calgary, Alberta
KAUKIŲ BALIUS. L. Draugijos 

surengtuose šokiuose dalyvavo daug 
įvairiai apsirengusių dalyvių. Pasižy
mėjusioms skirtingomis aprangomis 
poroms buvo įteiktos dovanos — pri
zai. Teisėjais buvo L. Kučinskas, Iza- 
bela Snith, Ev. Ammon. Pirmąsias 
vietas laimėjo M. Vanagaitienė, B. 
Babush, R. Rastenis. Jauniesiems da
lyviams V. Krauzaitei ir L. Katz 
teikįtos mažos dovanėlės. Iš Banff 
buvo atvykę p.p. Butkai, iš Brooks 
— p. Tomienė. Šokiai praėjo gražiai, 
tik gaila, kad Parkdale vietovėje va
karais nebėra saugu palikti auto
mobilius gatvėje. A.

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

ir Bloor Autorite Garage, *96 Ą™.a T (tarp Dundas ir College)
• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

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

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:

• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvclles Avr
telefonas 536-5936

Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepures 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimoi

/^soi.d\
UNITED
TRUST

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Užsakykite dabar per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ 
(dabar geriau nei buvo 

anksčiau)
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir 
jūsų giminės su tuo sutiko 

Su specialiais rublių pažymė
jimais jūsų giminės galės nu
sipirkti ką tik nori už dalį 
reguliarios kainos. Tai lyg 
kad nueitum į krautuvę su 
$100 ir gautum $200 ar $300 
vertės prekių ar net daugiau.
Intertrade Express Corp, 
mielai gali atsiųsti įrodymus 

visai nemokamai.
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami į pinigus, 
t. y. į reguliarius rublius 

aukščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.55 
SI KAINA APIMA VISKĄ— 
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMU 
PRAŠYKITE MOŠŲ NEMO
KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 

KATALOGŲ
Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 East 23rd. St., Fifth floor 
New York, N.Y. 10010, USA. 
Telefonas 9 8 2 - 1 5 3 0

i Labai svarbu! 
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis iš šių 
naujų modelių 

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3440,00
Naujausias pagerintas 
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $3947.00
Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3795,00
Eksportinis modelis 
“MOSKVICIUS”412IE $3490.00
“MOSKVICIUS’ 
408 IE$3210.00
Station Wagon 
“MOSKVIČIUS”426IE $3643.00
Station Wagon 
"MOSKVIČIUS”427IE $3910.00
“ZAPOROŽEC” 
ZAZ 968$2200.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 E naujas $2353.00 
Visos kainos JAV doleriais
Prašykite mūsų specialių 
biuletenių su automobilių Ir 
apartamentų iliustracijomis 
VARTOTI DRABUŽIAI 
Svarbu žinoti lankytojams iš 

Sovietų Sąjungos.
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ
Mes turime 25 metų patyrimą 
Ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

sueiga.
• Jūrų skautės organizuotai ap

lankė kiniečių parodą lapkričio 10 d.
• LSS tarybos akivaizdinio suva

žiavimo technikinis rengėjų k-tas — 
v.s. K. Batūra, v.s. M. Vasiliauskienė, 
v.s. C. Senkevičius, ps. kun. Augus
tinas, OFM, ps. kun. A. Žilinskas, 
skautininkių ramovės seniūnė s. R. 
Žilinskienė, skautininkų ramovės se
niūnas s. V. Sendžikas, tuntininkai 
s. P. Saplienė ir ps. V. Turūta — 
dėkoja Tėvams pranciškonams už 
iškilmingas pamaldas mirusių skau
tų intencija, už patalpas suvažiavi
mui, ramovėnams, “Šatrijos” bei 
“Rambyno” tuntams ir visiems pri- 
sidėjusiems prie suvažiavimo paruo
šimo: patalpų tvarkymo, maisto ga
minimo, transporto, nakvynių parū- 
pinima ir kt. Visiems nuoširdus, 
skautiškas ačiū.

e Sktn. Stepo Kairio muzikinio 
vieneto kanklininkių vadovė Snaigė 
Valiūnaitė lankėsi Klevelande pas 
muzikus A. ir O. Mikulskius, ku
riems priklauso gili padėka už nuo
latinį dėmesį vienetui, patarimus, 
pamokymus ir gaidas. Vieneto kan
klininkės pasirodė LS seserijos su
važiavime Hamiltone lapkričio 2 d. 
ir Toronto L. Namų menės atidary
me lapkričio 9 d.

• Sėkmingame LS seserijos suva
žiavime lapkričio 2-3 d.d. Hamiltone 
dalyvavo per 20 “Šatrijos” tunto va
dovių. Ps. J. šeškutė suvažiavime 
skaitė referatą apie draugininkės 
pareigas. Draugininkės dalyvavo 
linksmoje pasirodymų programoje, 
padainuodamos savo kūrybas.

• “Šatrijos” tunto skautės ir va
dovės sveikina LS seserijos vyr. dva
sios vadovą kun. Paulių Baltakį, 
OFM, davusį skautininko įžodį suva
žiavimo metu Hamiltone. . C.S.

Studentų žinios
• Spalio 29 d., TULSK susirinki

me Gabija Juozapavičiūtė kalbėjo 
apie pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresą ir rodė skaidres iš P. Ameri
kos. Dėkojame jai už labai įdomų 
pranešimą. Buvo nemažai naujų stu
dentų tame susirinkime. Mes kviečia
me visus studentus į veiklą ir tiki
mės, kad ir vėl daug naujų studen
tų matysime ateinančiuose susirin
kimuose.

• Lapkričio 28 d. prasidės ŠALSS 
suvažiavimas. Reikės tame suvažia
vime pagalbos. Ji bus apmokėta. 
Norintieji padėti paskambinkite Si
gitai Dūdaitei tel. 766-3689.

• Studentų šokiai bus gruodžio 
20 d. Vėliau — sužinosite daugiau.

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. D ARG IS namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n Ą n Ą įkĄ A
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VlA
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

9%%
9%

8’/4%
6%

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

i už
> už
> už
> už

KAPITALAS: $8,800,000

Asmenines paskolas duodame iki $5 000 ir mortgičiui 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

BŪSTINĖ:
Telefonas

nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais šeštadieniais uždaryta).

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

ED. 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., — . eo? EAEA Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 NUOLAIDA

AUADKIC DooltAV * S^iillingas patarnavimas.■ U. IvIvlIllIO nUdllUl • Parūpiname mortgičius 
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
102 Riverwood Parkway Telefonas
Toronto, Ontario M8Y 4E9 233-5996

YOUNG a. BIGGIN LTD. REALTOR

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

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM
Savininkas — V. SIMINKEVICIUS

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

f ANOTHER Į

1185 Dundas St. E., 
BERNARD 

Fine Real Estate Ltd.
Suite 202, 

Mississauga, Ontario
L4Y 2C6

Telephone 277-0307

PRIE MILTON, ONT., 20 akrų že
mės ir 8 kambarių mūrinis namas, 
paties savininko statytas. Tiktai 18 
mėnesių senumo (side split), vande- 
niu-alyva šildomas. 2 prausyklos, 4 
miegamieji, aplink namą yra veran
da. Iš valgomojo išėjimas j kiemą. 
Katedrinės lubos salone. Brangiausi 
kilimai visur. Prie gero asfaltuoto 
kelio, labai graži aplinka su dviem 
tvenkiniais.
Smulkesnių informacijų teiraukitės:

VINCAS ZADURSKIS
Tel. 277-0307

10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose 
Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 

nuosavybę, mielai jums patarnaus 
VYT. V. GIRDAUSKAS

Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 
reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

DAN^^
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 Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminiai 
spaudinio i

97 J College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

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 4-1001

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustai

Skambinti tel. LE 4 ■ 1403
30 DEWSON St., Toronto, Ont
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! SKAITYTOJAI PASISAKO
KELIAS I VISŲ LIETUVIŲ 

ŠIRDIS
Mielas “Tėviškės Žiburių” redak

toriau, bendradarbiai ir skaitytojai,
Esant iš Čikagos į Torontą apie 

500 mylių, negalima nepagalvoti ir 
apie tai, kaip labai mes esame iš
blaškyti pasaulio toliuose.

Tiek redaktorius kun. dr. Pranas 
Gaida su savo redakcijos štabu, tiek 
visas bendradarbių pulkas yra už
sitarnavęs didelį įvertinimą už kant
rų ir ištvermingą saugojimą lietuvių 
kultūros teritorijos svetimoje žemė
je 25 metus. “TŽ” bendradarbiai, 
raštų autoriai ir foto reporteriai gy
vena išblaškyti visuose kontinentuo
se, kur tik gyvena lietuviai ir kuria 
Lietuvos ateitį.

Nepakeičiamą vietą mūsų periodi
koje “TŽ” yra užėmę iškiliųjų mūsų 
kultūros įvykių pateikimu redakci
jos rašiniuose, straipsniuose ir ilius
tracijose, pradedant Kanada, Ameri
ka, baigiant Australija ir kitais kraš
tais. Tuo būdu mūsų kultūros istori
ja nuolat rašoma gyvais žodžiais ir 
vaizdais. Didžiai vertintini spaudos 
fotografai, kurie yra užfiksavę mūsų 
kultūros gražiausius laimėjimus ir 
veikėjų veidus. Be jų šiuos neužmirš
tamus akimirksnius mes būtume pra
radę. Taip “TŽ” yra buvę tikri ži
buriai viso pasaulio lietuviams.

Žvelgiant į ateitį, kai visame pa
sauly ir visų ideologijų pastogėse 
žmonių dvasia yra konflikte su ce
mento, plieno, technologijos viešpa
taujančia sistema ir galvojimo rė
mais, “TŽ” turi jieškoti galimybių 
tautos ir žmogaus vidiniam dvasiniam 
gyvenimui skleistis, praktiškiesiems 
idealams padedant. Ir svetimuose 
kraštuose turime pasirinkti sau to
kius idealus, kurie šviestų mums ne 
tik šiandien, bet ir po 10, 20 ir dau
giau metų. “TŽ” tai daro. Jie skel
bia, kad didžiausios mūsų galimybės 
ką nors padaryti yra kultūros srity
je: mūsų raštuose, laikraščių ir žur
nalų puslapiuose, knygų rinkiniuose, 
teatruose, kanklėse, paveiksluose, 
lituanistinėse mokyklose, jaunimo 
stovyklose ir mūsų ašarose, giedant 
Tautos himną.

Mūsų linkėjimas “TŽ” yra: tarnau
ti vienintelei mūsų laisvai teritori
jai, t.y. kultūros kūrybos teritorijai,

jai kelią šviesti ir jį nutiesti į visų 
lietuvių širdis. Jūsų kun. A. Baltinis

LINKĖJIMAI
Ketvirtis šimtmečio nužydėjo 
Palydėtas rūpesčių ir vargų, 
Kai “Tėviškės Žiburius” kurti 

reikėjo,
Nes “tamsoje” gyventi baugu.
Spaudoje galybė —
Sena patarlė sako,
Tad “Tėviškės Žiburiai” 
Lietuviška tvirtove tapo.
Už įdėtą rūpestį ir sielą
“Tėviškės Žiburių” kūrėjams 
Tariu žodį jautrų ir mielą, 
Linkėdamas darbingo rytojaus. 
Svieskite “Tėviškės Žiburiai”, 
Svieskite aiškiai ir skaidriai, 
Mums seniams ir jaunajai kartai 
Ir visai lietuvių tautai!

Jz. Stalioraitis
A.A. KUN. P. RAUDA

Keliais sakiniais noriu prisiminti 
velionį, buvusį Šiaulių gimnazijoje 
mano brolio bendraklasį, dvejais me
tais už mane vyresnį. Jis oficialiai 
tuomet vadinosi Rauda-Špeil, gi Kau
no seminarijoje tesivadino viena pa
varde be priedėlio. Tiesa, tai maž
možis. Kun. Rauda buvo dviem kla
sėm vyresnis už mane, bet visi lietu
viai susitikdavom, vieni kitus pa- 
žindavom, o Kauno seminarijoje aš 
jį radau jau trečiame kurse.

Daug vandens buvo nutekėję į pa
sviečius, kol su velioniu susitikau 
Kaune II D. karo metu visai atsitik
tinai. Kadangi tuomet priklausiau 
“Vienybės” sąjūdžiui, tai vokiečių 
pradėtas pasiteiravimas apie mane 
neramino. Kai apie tai pasakiau kun. 
Raudai, jis pakvietė kuriam laikui iš 
Kauno “išnykti”, nesipainioti vokie
čiam po kojų. Po kokios savaitės 
viešnagės Utenoje gavau žinią, kad, 
Norvegijos Raudonajam Kryžiui pa
geidaujant, vokiečiai renka žinias 
apie mano šeimą. Supratau, kad ga
liu vėl grįžti į Kauną. Tai ir buvo 
mano paskutinis susitikimas su ve
lioniu. Dr. P. Mačiulis

61 r AM RŪPI LIETUVIŠKIEJI 
1 L reikalai išeivijoj, tam rūpi 

ir LIETUVA— jos 
laisvė, gerovė ir ateitis

■iiiiiih IR VARTOTI
■■m

• Lietuviams duodama 
nuolaida

• Geras ir greitas 
patarnavimas

Kreiptis: ED. BIČIŪNAS 
darbo: 278-2227 namų: 279-3966

RIFLE RANGE MOTORS
1019 Lakeshore Road East

Savininkas — ROMAN TYSIAK (ukrainietis)

“Gedimino pilies” menė L. 
Namuose jau įrengta III augšte 
pagal archit. dr. A. Kulpos pro
jektą. Ji buvo atidaryta lapkri
čio 9 d. specialia iškilme, kurią 
suorganizavo, kaip ir pačios me
nės Įrengimą, LN Moterų Būre
lis, pirmininkaujamas P. Jan- 
kaitienės. Susirinkus didžiojon 
salėn gausiem dalyviam (apie 
400), scenoje pasirodė hamilto- 
niškio “Aukuro” vadovė E. Ku
dabienė, kuri padarė įvadą į 
draminių ištraukų pynę “Šimt
mečių Lietuva”, kurią atliko 
“Aukuro” aktoriai. Pynė buvo 
sudaryta iš Krėvės, J. Marcinke
vičiaus, A. Škėmos, J. Griniaus 
ir Putino draminių kūrinių. Au- 
kuriečiams talkino torontiškio 
Stp. Kairio muzikinio vieneto 
kanklininkės, vadovaujamos S. 
Valiūnaitės. Bendrame vaizde 
figūravo vaidilutės su vaidila 
(K. Bungarda) priešakyje. Visa 
pynė paliko slėpiningos seno
sios Lietuvos įspūdį su pili
mis, aukuru, vaidila, vaidilutė
mis, kanklininkėmis, kunigaikš
čiais . .. Žiūrovai ištisą valandą 
su dėmesiu sekė pasigėrėtiną 
aukuriečių vaidybą. Po progra
mos vaidilutės su žvakėmis ir 
aktoriais procesijoje nužygiavo 
į “Gedimino pilies” menę. Prie 
jų prisijungė gen. konsulas dr. 
J. Žmuidzinas, Toronto miesto 
burmistras D. Crombie su Po
nia, miesto tarybos narys Neg- 
ridge ir visi kiti iškilmės daly
viai. Menėje LN Moterų Būre
lio narės bei jų talkininkės vi
sus pavaišino midumi. Svečiai 
gėrėjosi originaliu menės įren
gimu ir pasirašė į specialią kny
gą senoviška plunksna. Sugrįžę 
į didžiąją salę, visi puotavo, pri
simindami senovės Lietuvą. 
Puotai pasibaigus, p. Butkienė 
pravedė loteriją, kurios gausūs 
laimikiai greitai pasiekė laimin
guosius. Gretimoje salėje tautie
čiai dar ilgai linksminosi, šokių 
muzikai grojant. Dl.

“Gintaro” ansamblis lapkri
čio 16 d. atliks programą St. 
Catharines mieste Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjime. 
Nuoširdžiai “Gintaras” dėkoja 
E. Šakienei iš Buffalo už $10 
auką savo veiklai. Gruodžio 
mėn. muz. D. Garbaliauskienė ir 
šeima skrenda į Australiją, kur 
tuo metu vyks Lietuvių Meno 
Dienos Adelaidėje. Ji ten oficia
liai atstovaus “Gintarui” ir per
duos sveikinimus. 1975 m. kovo 
mėn. “Gintaras” koncertuos Či
kagoj ir Detroite. “Gintaras” 
dėkoja kun. kleb. P. Ažubaliui 
už padarytą nuolaidą už salę 
praėjusiam metiniam “Gintaro” 
parengimui.

Televizijos 79-sis kanalas lap
kričio 7 d. rodė pusantros va
landos trukusį filmą apie so
vietų saugumo policiją KGB. 
įvairių liudytojų tarpe buvo ir 
Zigmas Butkus, prieš porą metų 
atbėgęs į JAV iš okup. Lietuvos. 
Jis kalbėjo per vertėją rusiškai 
ir pareiškė, kad būdamas Kaune 
teisėju tvarkė įvairias bylas, jų 
tarpe ir kun. J. Zdebskio. Ga
vęs įsakymą iš vyriausybės, pa
keitė kun. Zdebskio advokatą 
kitu ir atitinkamai patvarkė 
teismo sprendimą.

TORONTO®1'
Dienraštis “Draugas” š.m. 

spalio 30 d. vedamąjį paskyrė 
Kanados lietuviams. Jo autorius 
b. kv. trumpai atpasakojo jų 
praeitį, sklandų susiorganizavi- 
mą Kanados Lietuvių Bendruo
menėje, aktyvią veiklą. Apie 
spaudą taip rašo: “Kanados lie
tuviai turi tvirtą spaudą. Di
džiausias ir tvirčiausias savait
raštis “Tėviškės Žiburiai” . . . 
atšventė savo 25 metų sukaktį. 
... Jam pavyko sutelkti gerų 
bendradarbių, ir gal nesuklysi- 
me pasakę, kad tai yra tvir
čiausias lietuvių savaitraštis vi
same pasaulyje”. Apie visuome
ninę veiklą taip rašo: “Kanados 
lietuviai savo tarpe gražiai su
taria. Jų veikla gyva, tiksli, vie
ninga. Jų tarpe nėra nei dviejų 
bendruomenių, nei centrinių or
ganizacijų kivirčų. Jie teturi vie
ną priešą, kuris yra mūsų kraš
to okupantas. Esamomis aplin
kybėmis proporcingai jie pada
ro nepalyginamai daugiau, kaip 
gausūs JAV lietuviai”. Gaila tik, 
kad straipsnyje nurodyti klai
dingi skaičiai: Toronte ir Mont- 
realyje esama po 4000 lietuvių. 
Pagal 1961 m. gyventojų sura
šymą, Montrealyje buvo 5,399 
lietuviai, Toronte — 8,287. Pa
gal 1971 m. surašymo duome
nis, Kvebeko provincijoje yra 
4000 lietuvių, Ontario — 15,000 
(miestai šioje statistikoje nebe- 
rodomi).

“TŽ” 25-rių metų sukakties 
proga aukojo po $25: Liucija 
Skripkutė, Petras Lelis; $16.50: 
Antanas Aulinskas; $15: Toron
to lietuvių filatelistų ir numiz
matų draugija; $11.50: Adolfas 
Sagevičius, Alf. Liškauskas; 
$10: Petras Ledas. Ačiū už pa
ramą spaudai.

Kun. K. Kuzminskas iš Čika
gos lankėsi Toronte, rūpinda
masis leidinio “Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronika” plati
nimu bei religinės šalpos rėmė
jų organizavimu. Prisikėlimo 
šventovėje lapkričio 10, sekma
dienį, sakė pamokslus.

Ateitininkų rengtas vadina
masis “Havajų vakaras” lapkri
čio 9 d. Prisikėlimo salėje su
silaukė labai gausios publikos, 
ypač jaunimo. Dalyvavo ir suva- 
žiaviman atvykę studentai iš J. 
A. V. ir kitur. Programą atliko 
moksleiviai ateitininkai parodę 
savo kūrybos.

Pensijon išėjo A. Sirutis, dir
bęs O’Keėfe įmonėje 24 metus. 
Išėjimas pensijon sutapo su jo 
gimtadieniu. Ta proga jo bute 
susirinkę bičiuliai ir šachmati
ninkai su p. Vaitoniu priešaky
je pagerbė sukaktuvininką. Pas
tarasis buvo vienas pagrindinių 
Vyčio šachmatininkų komandos 
žaidėjų, kurie kadaise dvejus 
metus turėjo Toronto miesto 
čempijonatą meisterių klasėje. 
Jaukaus pobūvio pietų buvo žai
džiama šachmatais ir skaitomi 
eilėraščiai. Svečių dovana, su
kaktuvininko pageidavimu, bu
vo paversta auka “T. Žibu
riams” ($60).

Naują žurnalą “Sietynas”, iš
einantį 4 kartus į metus, pradė
to leisti “Rūtos” leidykla Hamil
tone. Redaguoja Pr. Enskaitis. 
Numerio kaina $1, metams $4. 
Adresas: “Rūta”, 373 Charlton 
Ave. W., Hamilton, Ont. L8P 
2E6. Šis žurnalas skiriamas “su
augusiam žmonėm”. Pavarčius 
matyti, kad jis taikomas dau
giau pensininkų amžiaus tautie
čiams. Pirmajame nr. rašo B. 
Naujalis, Pr. Enskaitis ir kt. Da
lis straipsnių perspausdinta iš 
kitų laipraščių.

Leidinys “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika”, kuriame 
išspausdinti Lietuvos pogrin
džio laikraštėlio 7 numeriai, 
gaunamas ir “TŽ” administraci
joje, ir parapijų kioskuose.

Sidabro medalius už gerai iš
laikytus smuiko egzaminus To
ronto konservatorijoje gavo Ra
sa Fidlerytė ir Saulius Fidleris, 
abu iš Deep River, Ont. Saulius 
baigė pirmą klasę, o Rasa — 
septintą. Medaliai buvo įteikti 
Toronte lapkričio 8 d.

Studentų ateitininkų suvažia
vimas įvyko lapkričio 9-10 d.d. 
Dalyvavo apie 80 studentų iš 
JAV ir Kanados. Paskaitą skai
tė dr. A. Damušis iš Detroito. 
Valdyba išrinkta iš kanadiečių. 
Platesnis aprašymas — vėliau.

“The Carlings Community 
Arts Foundation pastaruoju me
tu paskyrė visą eilę pašalpų 
įvairioms tautinėms grupėms — 
jų kultūrinei veiklai paremti. Iš 
lietuvių pašalpas gavo: Toronto 
tautinių šokių grupė “Atžaly
nas” — $500 penkiom kanklėm 
įsigyti; KLB Sudburio apylinkė 
— $200 tautiniams drabužiams 
(šokėjų grupei); KLB Kalgario 
apylinkė — $500 dainų ir šokių 
koncertui.

“The Globe a. Mail” lapkri
čio 11 d. laidos pirmajame pus
lapyje atspausdino didelę nuo
trauką vienolikamečio A. Slap- 
šio, žaidžiančio stalo tenisą Vi
durio Ontario berniukų varžy
bose. Nors jis pralaimėjo varžy
bas, bet pagavo dienraščio foto 
korespondento dėmesį.

“Dofasco Illustrated News” 
1974 m. 6 nr. išspausdino 4 pus
lapius spalvotų iliustracijų-nuo- 
traukų, padarytų Vyto Beniu- 
šio, gyv. Hamiltone. Nuotrauko
se atvaizduotas plieno darbinin
kų darbas, mašinos, aplinka. Re
dakcijos įvade pažymėta, kad V. 
Beniušis yra 27 m. amžiaus vy
ras, dirbąs “Dofasco” plieno 
įmonėje kaip metalurgijos ste
bėtojas. Jis yra baigęs gamtos 
mokslus Guelph universitete ba
kalauro laipsniu ir trejus metus 
studijavęs fotografijos meną 
Ryersono Politechnikos Institu
te Toronte.

Dr. K. Pautienis iš Kleve- 
lando lapkričio 10 d. L. Na
muose skaitė paskaitą apie vė
žio ir širdies ligas, ją iliustruo
damas garsiniu spalvotu filmu. 
Paskaitos klausėsi apie 200 as
menų. Ją surengė VI. Pūtvio 
šaulių kuopa. Grįždamas į Kle-

Čikagos lietuviu horizonte
Vladas Ra mo / u s

PRIE TIKSLO ARTĖJANT
Praėjusį pavasarį kai viešėjau Ka

nadoje ir per J. R. Simanavičiaus 
vedamą lietuvišką televizijos valan
dėlę kalbėjau apie lietuvių gyveni
mą Čikagoje, iškėliau ir Lietuvių 
Fondą, kuriame baigiama sukrauti 
milijonas dolerių nejudomo kapita
lo. Po šio pokalbio susitikęs su To
ronto lietuviais, susilaukiau priekaiš
tų, o kartu gal ir pelnyto jų pasi
didžiavimo. Esą Kanadoje lietuvių, 
palyginus su JAV, gal keliasdešimt 
kartų mažiau, bet jie Kanados Lie
tuvių Fonde jau pasiekė pirmąjį tiks
lą — turi $100,000. Ką galėjau jiems 
tada atsakyti? Tik tiek, kad lietuvių 
JAV nėra tokios didelės masės, ko
kias įsivaizduoja Kanados lietuviai. 
Antra, JAV lietuvių tarpe yra įvai
riausių fondų, kurie prašo aukų ir jų 
gauna.

KO TIKĖJOSI STEIGĖJAI?
Lietuvių Fondo pradžia laikoma 

1960 m. gruodžio 8 d., nes tos dienos 
“Drauge” dr. Antanas Razma paskel
bė straipsnį “Milijonas dolerių lietu
viškiems reikalams ir jo parlamen
tas”. Tame straipsnyje ir buvo iškel
ta LF idėja: sudaryti milijoną ir 
daugiau dolerių nejudomojo kapita
lo, kurio nuošimčiai eitų lituanisti
niam švietimui bei kultūriniams už
daviniams paremti. Įdomu, kad to 
straipsnio iškeltos mintys tuojau bu
vo pradėtos realizuoti ir LF pradėjo 
pirmuosius žingsnius. Didelis pastip
rinimas buvo 1961 m. rugsėjo 2-3 
d.d., kai Niujorke vykęs JAV LB 
tarybos suvažiavimas nutarė remti 
tokio fondo idėją ir ten pat buvo 
rastas susitarimas tarp fondo ini
ciatorių ir LB darbuotojų. LF idėjos 
iškėlėjas bei įgyvendintojas dr. A. 
Razma pirmosiomis fondo egzistenci
jos dienomis žinojo, kad kelias į mi
lijoną dolerių bus kietas, bet tikėjo
si, kad pirmasis tikslas — milijonas 
dolerių bus pasiektas per 10 metų. 
Dabar matyti, kad buvo apsirikta 
tiktai ketveriais metais. Įdomu pa
brėžti, kad ir per pirmąjį dešimtme
tį kaikurios apylinkės surinko ar net 
viršijo joms nustatytas normas. Iš 
tokių apylinkių minėtinos: Bostonas, 
Filadelfija, East Chicago, Lementas, 
Ill., Ročesteris, Čikagos Marquette 
Parkas ir Cicero-Berwyn, kaimyninė 
Kenošos-Racine apylinkė, Waterbu
ry, Conn. Taigi, 25 apylinkės pralen
kė savo normas. Kaikurios gana di
delės apylinkės sušlubavo, savo nor
mų negalėjo Įvykdyti, todėl praėju
sią vasarą, matant, kad milijonas do
lerių jau čia pat, toms apylinkėms 
buvo sumažintos kvotos, ir jų vado
vai bei darbuotojai dabar stengiasi 
jas išpildyti. Š.m. spalio 15 d. LF pa
grindinio kapitalo buvo $972,000.

PRASIDĖJO PUOLIMAI
Lietuvių Fondas yra tvarkomas de

mokratiškai išrinktos tarybos. Kiek
vienas asmuo, į Fondą įnešęs $100, 
turi vieną balsą, įnešęs $1,000 — 10 
balsų. Pvz. dr. J. Kazickas su šeima 
iš Niujorko yra įnešęs $23,000 ir tu
ri 230 balsų. LF nariai metinių su

važiavimų metu išrenka tarybos na
rius. Jos pirmininku šiais metais yra 
dr. J. Valaitis. Taryba tvirtina LF 
valdybą, investacijų, skirstymo ir ki
tas komisijas. Taigi, kiekvienas svar
besnis Fondo valdybos ar kitų komi
sijų žingsnis turi būti patvirtintas ta
rybos. Investacijų komisija, gavusi 
tarybos pritarimą, savo laiku gana 
dideles pinigų sumas sudėjo į akci
jas. To žygio rezultatai buvo pasigė
rėtini: per 14 m. LF, nors dar būda
mas toli nuo milijono dolerių pagrin
dinio kapitalo, turėjo pelno per 
$330,000, kurį paskirstė įvairiems lit. 
švietimo, mokslo bei kultūros reika
lams. šiemet bendra JAV ekonomi
nė būklė labai pablogėjo, smarkiai 
krito akcijos ir vienu metu LF buvo 
susidarę nuostolių. Dėlto prasidėjo 
puolimai kaikurioje lietuvių spaudo
je. Paskutinių kelių savaičių laiko
tarpyje akcijų padėtis pagerėjo — 
jos pradėjo kilti. Ir vėl ateis laikas, 
kai LF, nieko nepraradęs, galės 
skirstyti apvalias pelno sumas įvai
riems lietuviškiems uždaviniams.

MILIJONO ŠVENTĖ
Didžioji pergalės ir džiaugsmo 

šventė LF bus tada, kai jis pasieks 
milijoną. O tos šventės jau laukiama 
kiekvieną savaitę. Nors priešai LF 
smarkiai puola, bet tai nesumažino 
paskutinio Fondo augimo. Š.m. pra
džioje LF pagrindinio kapitalo buvo 
apie $900,000, vasaros viduryje — 
$950,000, spalio 15 d. — $972,000. 
Kai Fondas pasieks milijoną dolerių, 
bus ne vien LF idėjos iškėlėjo ir įgy
vendintojo di-. A. Razmos, ne vien 
pagrindinių LF darbuotojų bei auko
tojų, bet ir visų 3,500 (dabar jau 
daugiau) LF narių šventė. Milijonui 
dolerių stogo uždėjimo šventė įvyks 
Čikagoje balandžio 12 d. prabangio
je Martinique restorano pokylių sa
lėje.

RYŠYS SU KANADA
Kaikas gal mano, kad Kanados lie

tuviai iš LF nieko negauna. Reikia 
pabrėžti, kad eilė Kanados lietuvių 
yra atsiuntę savo įnašus į LF ir tuo 
yra jo nariai. O Kanados lietnvius 
pasiekia L. Fondo finansuoti vado
vėliai lituanistinėms mokykloms, 
įvairūs mokslo bei kultūros temomis 
veikalai, kurių autoriams honorarą 
išmokėjo ir veikalų išleidimą finan
savo taip pat LF. Tais veikalais juk 
naudojasi ne vien tik JAV, bet ir Ka
nados bei viso laisvojo pasaulio lie
tuviai. čia rašantis ateinančiam LF 
valdybos posėdyje kels balsą, kad pi
nigine auka būtų paremti ir “Tėviš
kės žiburiai” 25 metų sukakties 
proga.

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

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

N
X

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario i
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ • 't

Nuoširdi musų padėka
Anapilio Moterų Būreliui, suruošusiam mudviejų parodą; 
p. Sigitai Aušrotienei už įžanginį žodį parodos atidaryme, 
kun. dr. Pranui Gaidai už tokią nuoširdžią kalbą ir para- 'į 
ginimą dirbti; dailininkei p. Anastazijai Tamošaitienei už 
malonų sveikinimą; visoms mieloms ponioms ir ponams, vi- « 
sokeriopai prisidėjusiems prie parodos suruošimo ir jos sėk- 
mingumo; taip pogi už skanius pyragus, gražias gėles ir g 
jaukiai suruoštas vaišes. Už viską tariame lietuvišką, nuo- g 
širdų ačiū!

Visiems, tiek gausiai mudviejų parodą aplankiusiems, S 
tai pat nuoširdžiausiai dėkojame — &

Valentina Balsienė ir Regina Žiūraitienė X

velandą, dr. K. Pautienis aplan
kė “T. Žiburius”.

PADĖKA
Dėkoju dr. M. I. Khom už pada

rytą nugarkaulio operaciją. Taip pat 
dėkinga esu dr. L. Leknickienei už 
nuoširdžią priežiūrą ligoninėje. Nuo
širdžiai dėkoju visiems, kurie mane 
lankė ligoninėje bei namuose ir svei
kino laiškais: skautų tėvų komiteto 
nariams, LN Moterų Būrelio narėms, 
p.p. S. P. A. Bultams (Montrealis), 
J. Barzdaitienei, V. Gaputienei, V. J. 
Jasinevičiams, Aid. Jankaitienei, M. 
A. Kuolams, M. V. Kriščiūnams, B. 
Kasparavičienei, M. J. Kaptainiams, 
V. Kalendrienei, V. Kecorienei, M. 
Norvaišienei (Delhi), A. V. Poškai- 
čiams (Owen Sound), V. J. Parše
liams, O. J. Rinkevičiams, V. Saulė- 
nienei, Stef. Sinkevičienei, P. Slap-

<TN FRANK BARAUSKAS Limited 
J J 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

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., « ■ rijr ja™ 
TORONTO, ONTARIO I CL
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------  •
• ------------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS--------------  •

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal- 
dvtuvoi ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siuntinius iki 193/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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

LIETUVIŲ r, „„e * 480 RONcesvallbs avi.,
IŠTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO i, Ontario

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

INFLIACIJA???
Sumažinki? maisto kainas 50% ...

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

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

šienei, K. Šapočkinui, V. Vaitkienei, 
J. Žadavičiui, M. Žaliauskienei, L. M. 
Urbonams (Edmonton).

Už Jūsų gražias gėles ir dovanas 
bei parodytą nuoširdumą mano ligo
je lieku Jums visiems labai dėkin
ga —

M. Vaitkienė

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuota> 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

30 Dewson St., Toronto 4, Ont 

Eagles Nest 
Telefonas 534 - 0563

BaČėnaS Ail Seasons Travel, b.d.

2224 Dundas Street W.z 
Toronto, Ontario
M6R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.

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

PERKI ŠEVĮ AR OLDSMOBIL|?
Visų rūšių vartotas mašinas gausite per

VIC ADAMS
courtesy

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

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

OKULISTAS 
S. BROGOWSKY, O.D. 
412 RONCESV ALLES AVE.

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

Darbo valandos nuo 10 vaL 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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TORONTO "ŠATRIJOS" IR "RAMBYNO" TUNTŲ SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS

lapkričio 16, šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos salėse 
rengia TRADICINIUS šokius-
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Kaminsko “Muzika”, loterija bufetas, 
bulvinės dešros ir kt.
Kvietimai gaunami pas: A. Gataveckienę, 
tel. 535-6164, J. V. Šimkų, tel. 231-9425, ir 
prie įėjimo. Bilietų kaina — $4.00. Studen
tams ir pensininkams — $2.00. salėje

Anapilio žinios
— Naujasis parapijos adresas: 494 

Isabella Ave., Mississauga, Ont. L5B 
2G2. Telefonas: 277-1270.

— Praėjusį sekmadienį po 11 v. 
pamaldų įvyko parapijos choro repe
ticija ir pasitarimas. Nutarta kviesti 
naujų choristų, papildant dabartinį 
par. chorą, atšvęsti 25 metų choro 
gyvavimo sukaktį. Choro repeticijos 
vyksta sekmadieniais po 11 v. pa
maldų maž. salėje. Chorui vadovauja 
muz. S. Gailevičius.

— Tikybos pamokos vaikams, dės
tomos seselių, būna sekmadieniais 
po 11 v. pamaldų par. klebonijos 
laikinoje koplyčioje dviem grupėm 
po pusvalandį: a. vaikams, besiren
giantiems pavasarį pirmajai Komu
nijai, ir b. vaikams, kurie lanko vie
šąsias mokyklas.

— V. Žemeckas pasodino medelius 
ir uždėjo velėną dekoratyvinėje kal
vutėje prie įėjimo į Anapilį ir klebo
nijos kieme. Padėka už gražiai atlik
tą darbą.

— Dėkojame E. Vaitkienei ir E. 
Zakarževskienei už pasiuvimą užuo
laidų klebonijai. Padėka prekybinin
kams p.p. Lenauskams uz labai di
delę nuolaidą, perkant užuolaidoms 
medžiagą.

— Anapiliui aukoio po $200: A. E. 
Sergaučiai (Oakville), A. V. Lapai
čiai (400), J. J. Pilipavičiai (500); 
po $100: E. J. ir A. S. Geradariams 
nuoširdi padėka.

— Bilietai N. Metų sutikimui gau
nami sekmadieniais po pamaldų. Vie
tos paskirstomos stalais. Kaina su
augusiems $12.50, studentui $8.

— Nuoširdžiai sveikiname Pra
ną ir Mariją Besąsparius jų 25 m. 
vedybų sukakties proga.

— Pamaldos: šį sekmadienį 10 v. 
už a.a.a Mariją Adomėnienę, 11 v. 
už a.a. Mykolą Gvildį šeštųjų mir
ties metinių proga.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienio popietė į LN 

sutraukė apie 130 lietuvių. Buvo sve
čių iš tabako ūkių ir kitų tolimes
nių apylinkių.

— LN valdyba nutarė ir šiais me
tais ruošti Kūčių vakarienę. Vakarie
nėje atsilankys ir Kalėdų senelis. 
Kviečiami visi lietuviai — seni ir 
jauni. Atėję su tėvais iki 10 metų 
vaikai už vakarienę nieko nemoka. 
Kitiems vakarienė kainuos $6. LN 
įvyks ir N. Metų sutikimas.

— LN scenos įrengimai beveik už
baigti. Įvestas scenos apšvietimas, 
pakabinta uždanga ir lubų bei šonų 
uždengimai. Dar trūksta užpakalinių 
scenos uždangų ir fronto uždangos 
papuošalo — rūtų šakelės. Pastaro
sios piešinys, dail. T. Valiaus pa
ruoštas, laukia įvykdymo.

— LN labai laukia naujų narių. 
Iki šiol jie telkiasi labai pamažu. 
Pr. savaitę tesusilaukė trijų. Nario 
įnašus įmokėjo Lapinskas Petras 
$100, kun. A. Žilinskas $100 ir Juk
na Elena $25. Valdyba

Dail. Valdos Fitzpatrick pa
veikslų paroda bus lapkričio 16, 
17 ir 24 d.d. Prisikėlimo Parodų 
salėje. Atidarymas — lapkri-t 
čio 16, šeštadienį, 1 v. p.p.

Dail. E. Stankuvienės pa
veikslų paroda bus lapkričio 16- 
28 d.d. Eatono meno galerijoje 
(College-Yonge). Joje bus išsta
tyta 60 paveikslų.

Kariuomenės šventės minėji
mo pamaldose lapkričio 24 d., 
11 v., kūrėjai-savanoriai organi
zuotai su vėliava dalyvaus Prisi
kėlimo parapijos šventovėje, 
kur mirusių skyriaus narių in
tencija yra užprašytos šv. Mi
šios. Renkamasi parapijos salė
je 20 min. prieš pamaldas.

Skyriaus valdyba
Ateitininkų sendraugių susi

rinkimas — lapkričio 24, sek
madienį, 6 v.v., Prisikėlimo Pa
rodų salėje. Paskaitą skaitys 
svečias iš Brazilijos — kun. H. 
Šulcas. Bus renkama nauja val
dyba.

S. Amerikos lietuvių studen
tų suvažiavime, kuris įvyks lap
kričio 28-30 d.d. Royal York 
viešbutyje, paskaitas skaitys dr. 
I. Gražytė-Maziliauskienė, dail. 
T. Valius ir dr. M. Ramūnienė. 
Suvažiavimą rengia torontiečiai 
studentai ir maloniai kviečia da
lyvauti visuomenę viešuose ren
giniuose. Žiūr. skelbimą.

Sarnijos mieste gyvenančių 
lietuvių grupė lapkričio 10 d. 
lankėsf Anapilyje, apžiūrėjo ka
pines, salę ir “T. žiburių” pa
talpas. Taip pat jie nusipirko 
lietuviškų knygų.
IŠNUOMOJAMAS pirmame augšte 3 
kambarių ir virtuvės be baldų bu
tas. Yra nemokama pastatyti auto
mobiliui vieta. Skambinti teL 762- 
8072 po 6 v.v.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdžiai sveikiname Praną 

ir Aldoną Skrupskus, atšventusius 
savo 25 metų vedybinio gyvenimo su
kaktį.

— Nuoširdi užuojauta: J. Čer
niauskienei, mirus jos dėdienei Čika
goje; K. Čepaičiui, mirus jo tetai 
ir tetėnui.

— Pensininkų vakaras — lapkri
čio 14, ketvirtadienį, 6 v.v., par. Pa
rodų salėje.

— Choro repeticija — ketvirta
dienį, 7.30 v.v. muzikos salėje.

— Tretininkų susirinkimas — lap
kričio 17, sekmadienį, po 11.15 v. 
Mišių.

— Pirmosios Komunijos ir kate
chetinės pamokos būna sekmadie
niais, tuoj po 10 v. Mišių. Dar gali
ma įregistruoti naujus mokinius tel. 
534-5773.

— Uždaros rekolekcijos mote
rims — lapkričio 22-24 d.d. Port Cre
dit rekolekcijų namuose. Registruo
tis 'klebonijoj, pas L. Murauskienę 
(763-6984) ir L. Imbrasienę (769- 
1253). Uždaros rekolekcijos vyrams 
bus gruodžio 6-8 d.d. Jas ves kun. H. 
Šulcas. Kreiptis į A. Bumbulį (766- 
6038). Tuo pat laiku bus ir jauni
mo rekolekcijos.

— N. Metų sutikimo baliui bilie
tai gaunami pas V. Tasecką tel 535- 
6659. Kaina $18, įskaitant ir gėri
mus. Pelnas — parapijos skoloms 
mažinti.

— Rengiama didelė parapijos lo
terija. Greitai bus išsiųsti bilietai pa
rapijiečiams, kuriuos prašysime pla
tinti. Traukimas bus per parapijos 
vakarienę — kovo 16 d.

— Netrukus bus spausdinamas 
par. ekonominės sekcijos kalendo
rius su daug info'rmacijų. Gautas 
pelnas skiriamas skoloms mažinti.

— Nuoširdi padėka už stambesnes 
aukas R. A. Puidokams, parapijos 
kat. moterų skyriui, A. Baliukoniui, 
J. O. Kalinauskams, B. A. Petkevi- 
čiams, B. A. Valančiams, T. A. Va
liams, A. J. Arštikaičiams, A. L. Stul
ginskiams, A. L. Strumiloms.

— Lapkričio 9 d. susituokė Ed
mundas Pakštas ir Dawn C. Farley. 
Santuokai rengiasi Česlovas D. Ka
valiauskas ir Judita Berentaitė.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 8 v. — už Stasį Černiauską, 
užpr. A. I. Navickų; 9 v. — Vėlinių 
novena; 9.20 v. — už Viktoriją ir 
Sergijų Paulionius, užpr. V. S. Pau- 
lionių; 9.40 v. — už Juozą Kriaučiū
ną, užpr. V. S. Paulionių; sekmad., 8 
v. — už Mortą Matukienę, užpr. dr. 
A. Matuko; 9 v. — Vėlinių novena; 
10 v. — už Marcelę Jonušienę, užpr. 
vaikų; 11.15 v. — už Bronių Žirkų, 
užpr. E. Mačionienės; 7 v.v. — už 
Stanislovą Mackuvienę, užpr. B. L. 
Čižikų.

Naujai išrinktoji KLB krašto 
valdyba pirmajame savo posė
dyje lapkričio 8 d. Prisikėlimo 
patalpose Toronte pareigomis 
pasiskirstė: pirm. — Jonas R. 
Simanavičius, vicepirm. baltie- 
čių reikalams — kun. Algiman
tas Žilinskas, vicepirm. ryšiams 
su kanadiečiais ir sekr. anglų 
kalba — Irena Šernaitė-Meikle- 
john, sekr. lietuvių kalba — 
kun. Jonas Staškus, ižd. — Juo
zas Vaičeliūnas, visuomeni
niams reikalams — Gediminas 
Kurpis, kultūros komisijos 
pirm. — Elena Kudabienė, švie
timo komisijos pirm. — Silvija 
Martinkutė, jaunimo sekcijos 
pirm. — Almis Kuolas, šalpos 
komisijos pirm. — Vincas Sa
kas. Naujosios valdybos adre
sas: 1011 College St., Toronto 
4, Ont.

Apylinkės valdyba nutarė 
Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimą šiais metais pavesti 
Toronto V. Pūtvio šaulių kuo
pai. Minėjimas įvyks lapkričio 
23 d., 7 v.v., L. Namuose. Nu
tarta įsijungti į tautinių grupių 
kasmet ruošiamą “Christmas 
around the World”. Vald. na
riui V. Dauginiui pavesta išsiaiš
kinti su “T. Žiburiais” dėl lietu
viškosiose Toronto salėse vyks
tančių parengimų koordinavi
mo. Nutarta sudaryti komisiją, 
kuri kontaktuotų lietuvių jauni
mo organizacijas ir išsiaiškintų 
kaikurias jaunimui rūpimas 
problemas lietuvybės klausi
mais. Valdybos sekretoriui J. 
Vaičeliūnui perėjus į krašto val
dybą ir atsistatydinus iš apyl. 
valdybos, nutarta į valdybą pa
kviesti pirmąjį kandidatą. Apyl. 
valdybos adresas: L. Namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto 3. 
Apyl. valdybos pirm. M. Abro
maičio adresas: 118 Indian 
Road, Toronto 3. Tel. 532-4793. 
Sekantis valdybos posėdis bus 
lapkr. 26 d., 8 v. v., Anapilyje. 
Tikimasi, jame dalyvaus ir nau
jas valdybos narys ar narė.

BAZARA
4

ĮĖJIMAS Į SOKIUS: 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, tautinių šokių grupės "Atžalynas” 
ir "Gintaro" mažųjų grupė

Skautų tėvų komitetas

Lietuvių Profesijonalų ir Verslininkų Sąjunga L. Namų 
patalpose lapkričio 16, šeštadieni, 7 vai. vakaro rengia

koncerta-baliu— — _ — _ 6
• Meninę programą atliks solistai

Gina Čapkauskienė ir Algirdas Brazis.
• Šokiams gros geras orkestras.
Dalyvavimas koncerte, baliuje, vakarienėje (su šiltais 
valgiais) ir Šokiuose vienam asmeniui — $10, porai 
— $17.50; pensininkams ir studentams — $7.50,

Maloniai kviečiame visus lietuvius dalyvauti

porai — $15. Pakvietimai 
lietuvių bankeliuose, Margio 
narius ir kitus platintojus.

i

• { šį koncertą-balių 
yra pakviestas 
garbės svečiu 
SIMAS KUDIRKA.
gaunami L. Namuose, 
vaistinėje, pas valdybos

VALDYBA

X

LIETUVOS KARIUOMENĖS ATKŪRIMUI 
paminėti lapkričio 23, šeštadienį, 7 v. v., 
Toronto Lietuvių Namų didžiojoje salėje 

pobūvis-ŠOKIAI
• Trumpa oficialioji dalis
• Vieno veiksmo komedija "Kopūstai" 

(vaidina Toronto meno mėgėjai, 
režisuoja A. Dargytė-Byszkievricz).

• Tautinių šokių grupė "Atžalynas", 
vad. S. Martinkutės.

• Europietiškas orkestras, valgių ir 
gėrimų bufetas, loterija.

Bilietai: $3 asmeniui, pensininkams ir studentams $2.
Pelnos — Toronto Lietuvių Namų scenos įrengimui.

Visus maloniai kviečia —
VL. PŪTVIO ŠAULIŲ KUOPA

Š. AMERIKOS LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS

SUVAŽIAVIMAS
K ‘ ik 1 ~

įvyks lapkričio 28-30 d.d. Toronto Royal York viešbutyje
Lapkričio 28, ketvirtadienį, registracija — nuo 1 v. p.p. Paskaita ir susipa

žinimo vakaras, 7 v. v.
Lapkričio 29, penktadienį, paskaitos, diskusijos; vakare — "rock" šokiai, 

grojant "Circus" orkestrui nuo 7. 30 v. v.
Lapkričio 30, šeštadienį, naujos valdybos rinkimai, paskaitos; vakare — iš
kilmingas balius, kuriame dalyvaus Toronto burmistras David Crombie. Meninėje progra
moje — humoristas rašytojas Aloyzas Baronas. Bus šiltas ir šaltas prancūziškas bufetas 
(įskaitytas į bilieto kainą). Gros "Dave Woods" orkestras, sudarytas ir CBC televizijos 
muzikantų. Lietuviškoji visuomenė maloniai kviečiama dalyvauti. Vakarinė programa prasi
dės 7.30 v. v.
Trijų dienų programa — $20 asmeniui (sumokama viešbutyje).
Iškilmingo baliaus bilietai — $15 asmeniui, $27 porai.
Šeštadien'io baliui bilietus rezervuoti iki lapkričio 26 d. pas Liliją Zenkevičiūtę tel. 231-1492

Visuomenę kviečiame dalyvauti ypač iškilmingame baliuje. RENGĖJAI
"n.... . .. . ...

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

koncertas-banketas
Prog Tomo, sveikinimai, jungtinis choras, diriguojamas 
V. Verikaičio, sol. J. Sriubiškienė, buvęs vyrų kvartetas, iškil
minga vakarienė su vynu. Akompaniatorius — E. Krikščiūnas, 
programos vedėjas — aktorius V. Žukauskas iš Niujorko.

Visus dalyvauti kviečia — rengėju komitetas

Pakvietimai vienam asmeniui 
— $10, studentams — $5. 
Gaunami pas A. Ramanaus
kienę tel. 769-0670, B. Ma
tulaitienę tel. 7 6 6-3039, 
"Parkside Meat Market" tel. 
535-1258.
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VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvaies Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3-8008.

DĖL IŠVAŽIAVIMO parduodame 
viename balde televiziją, radiją, pa
tefoną (RCV) pigia kaina. Taip pat 
— sofą ir tris lempas. Skambinti tel. 
532-3873.

PIRMIEJI MORTGIČIAI 
Turime keletą pirmųjų mortgičių 
nuo $15.000 iki $40.000 iš 12,5% 
dvejiem, trejiem ir ketveriem me
tam. Nuosavybių savininkai — italai. 
Skambinti Pr. Barauskui, Realtor, 
tel. 743-0100, Toronte.

JIESKOME DARŽELIO MOKYTO
JOS su vietiniu cenzu normalios sa
vaitės darbui. Kreiptis pas seseles: 
Immaculata Day Nursery, 57 Sylvan 
Ave., Toronto, tel. 534-5773.

JONAS BANYLIS atUeka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
535-4329.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
534-5615.

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 Bloor St. W. 
kampas Bloor • Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

S3 MONTREAL
MONTREALIO savanoriai, ramovėnai ir šauliai 
kviečia visą lietuvišką visuomenę į

Lietuvos kariuomenės šventės

MINĖJIMĄ, Xs
lapkričio 24 d. A. V. parapijos salėje.
• 11 vai. šventovėje bus pamaldos už kritusius 

Lietuvos laisvės gynėjus, po to salėje — paskaita 
ir meninė dalis. Minėjimui rengti komitetas

Lietuviškų vestuvių spektaklį gruo
džio 14 d. Plateau salėje rengia KLK 
Moterų Dr-jos Montrealio skyrius. 
Jis pakvietė iš Čikagos garsųjį 
“Grandies” ansamblį, aplankiusį 
daugelį lietuvių kolonijų su liet, 
vestuvių spektakliu. Ansamblyje yra 
60 jaunų žmonių, kuriem vadovauja 
I. Smieliauskienė. Į šį neeilinį spek
taklį kviečiami visi Montrealio ir 
apylinkių tautiečiai.

Tautybių festivalis pirmą kartą 
Montrealyje įvyks lapkričio 16-17 
Show Mart parodų salėje (kampas 
Berri ir Maisonneuve, prieš Montre
alio autobusų stotį). Yra pažadėję 
dalyvauti 23-25 tautybės. Festivalį 
organizuoja Etno — Quebec draugi
ja, finansuojama federacinės val
džios. Montrealio lietuvių atstovavi
mą organizuoja skautės ir “Vaivo
rykštės” projekto narės, bet reika
linga visų talka. Festivalio metu bus 
kepinių išpardavimas, tautodailės 
paroda, darbų demonstravimas ir pa
sirodymai.Visi kviečiami prisidėti ke
piniais ir tarnyba. Skambinti: A. 
Kuncevičienei 366-3861 arba R. Lu
košienei 676-7698. Įėjimas nemoka
mas. Įvairi programa vyks šeštadie
nį ir sekmadienį nuo 11 v. r. iki 11 
v. v. Lietuviai pasirodys lapkričio 17, 
sekmadienį: šeštadieninės mokyklos 
tautinių šokių grupė po pietų, o 
“Gintaras” vakare 7.30 v.

“Vaivorykštės” projektu besido
minčių skaičius auga. Šv. Kazimiero 
parapijoj susidarė nauja grupė, kuri 
renkasi antradienio vakarais. Dau
giau informacijų — pas J. Bernotie
nę tel. 481-1731 arba R. Lukošienę 
676-7698.

Kalėdinių eglučių paroda, organi
zuojama Montrealio meno muzėjaus, 
prasidės lapkričio 21 ir truks iki sau

sio 6 d. Place Bonaventure, Shopping 
Plaza. Visi burtų keliu išsitraukė sa
vo vietą. Lietuvių eglutė bus “Le 
Viaduc” rytinėje dalyje, kampe prie 
“Boutique Innovation” ir restorano 
“Via Vedotto”. Lietuvių eglutė bus 
papuošta natūraliais šiaudinukais, 
kuriuos jau daro skautės ir “Vaivo
rykštės” proiekto narės.

LSS seserijos sąskrydyje Hamil
tone dalyvavo 5 vyr. skautės vado
vės. Jos ten surengė ir “Vaivorykš
tės” darbų parodėlę, pademonstravo 
jų darbą. Buvo didelis susidomėji
mas ir daug vienetų prašė atvažiuoti 
pravesti kursus. Smagu, kad galų 
gale ir mūsų jaunimą pasiekė tauto
dailės idėja, kurią jau 25 metai puo
selėja Kanadoje dail. A. ir A. Tamo
šaičiai. Jie abu yra pagrindiniai 
“Vaivorykštės” projekto mokytojai 
ir globėjai. AV par. klebonas kun. 
J. Kubilius yra iki šiol didžiausias 
mecenatas, vieną vakarą savaitėje 
užleidęs visą kleboniją ir parapijos 
salę projekto darbų vykdymui. N.K.

Vėlinių išvakarės praėjo rimtoje 
ir įspūdingoje nuotaikoje. Žmonių 
buvo gana daug. AV par. choras gie
dojo, ypač buvo įspūdingas “Re
quiem” ir “Kovoje jūs žuvot”.

Mus girdės ir kanadiečiai. Lapkri
čio 30 d. 8.30 v. v. AV par. choras su 
prancūzų “Les Estrians” choru duos 
bendrą koncertą gimnazijos salėje 
(Dolormier ir Ontario gatvių sankry
žoje). Dirigentai: Claude Aubin ir 
Mme Madelein D. Roch. Koordina
torė — Claudette Pall. Abu chorai 
išpildys atskiras programas savomis 
kalbomis. Jungtinis choras dainuos 
lietuviškai: “Kur giria žaliuoja” ir 
prancūziškai “Viens chanter avec 
nous”. Kviečiami visi dalyvauti. Įėji
mas nemokamas. Po to — vaišės.

$40,000.00 
APDRAUDA 
yra, žinoma* didelė suma 
gyvenamam namui

...BET JEIGU NAMAS SUDEGTŲ?! ... 
(vertas $65,000.00 šiandienine kaina) 
tai turima apdrauda yra labai maža

Apsidrauskite!
Apdraudoje pakeitimus galima daryti 
betkuriuo metu
Naudingą patarimą išgirsite iš

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., LB.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

t t | I T fl Q V ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET L I I A V ■ 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.

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.

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 Iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo gegužės 15 d. iki spalio 15 d. ir per visus ilguosius sa
vaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nin 6 
iki 8 v. vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.


