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Lietuva teisme Pasaulio įvykiai
JAV PREZ. G. FORDAS LANKĖSI JAPONIJOJE, P. KORĖJOJE IR VLA
DIVOSTOKE susitiko su sovietų kompartijos vadu L. Brežnevu. JAV 
prezidento viešnagė Japonijoje buvo pirmoji šių kraštų istorijoje, 
bet ją drumstė gausios kairiųjų demonstracijos, dešimtys tūkstan
čių sutelktų policininkų ir premjero K. Tanakos neaiški ateitis. 
Japonams prez. G. Fordas pažadėjo ekonominį bendradarbiavipią, 
tačiau šis pažadas neišgelbėjo liberalinės demokratų partijos prem
jero K. Tanakos nuo atsistatydinimo. Prieš porą metų premjerą 
K. Tanaką rėmė 70% japonų, o pastaruoju metu — vos 13%. At
sistatydinti jį privertė beveik 50% pasiekusi infliacija ir žurnale 
“Bungel šunju” mestas kaltinimas, kad premjeras K. Tanaka poli
tinėm priemonėm yra susikrovęs didžiulį asmeninį turtą. Taigi, po

Išeivijos spauda sumirgėjo pranešimais apie naujus suėmimus 
okupuotoje Lietuvoje ir apie rengiamą bylą Vilniuje keliems tau
tiečiams. Kuo gi jie nusikalto? Nužudė ką, pavogė, sužalojo? 
Anaiptol! Visi jie kaltinami nelegalia pramone ir sąmokslu nuvers
ti sovietinę valdžią. Ta nelegali “pramonė” — tai gaminimas nami
niu būdu maldaknygių, katekizmų bei kitos religinės literatūros. 
Sąmokslas nuversti valdžią — tai spausdinimas naminiu būdu 
biuletenio “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika”. Tai štai tas 
didysis nusikaltimas! Skaitydamas šią informaciją, laisvojo pasau
lio žmogus negali atsistebėti tokiu atsilikimu krašte, kuris save 
vadina pažangiu. Net primityviausiuose kraštuose niekas nėra 
sodinamas j kalėjimą už pasigaminimą maldaknygių, katekizmų, 
kopijavimą negaunamų knygų, spausdinimą biuletenių. Tai drau
džiama tik sovietiniuose kraštuose ir jų užimtose valstybėse. Sako
ma, tenai tokie įstatymai, o įstatymų reikia klausyti. Visų pirma 
įstatymus turi teisę leisti tiktai teisėta valdžia. Sovietiniuose gi 
kraštuose valdžia buvo grobte pagrobta, įvestas policinis režimas, 
valdąs žmones jėga, o ne teise. Antra, jei įstatymas yra neišmin
tingas, nukreiptas prieš visuomeės gerovę, prieš pagrindines žmo
gaus teises, — nėra joks įstatymas. Tai jėgos diktatas, prieš kurį 
reikia kovoti. Tokiu atveju kiekvienas krikščionis pasakys, kad 
labiau klausyti reikia Dievo, o ne žmonių. Be to, pati Sov. Sąjungos 
konstitucija laiduoja religijos laisvę. Valdžia, kuri nevykdo kon
stitucijos, turi būti teisiama ir baudžiama.

★ ★ ★
Jau penki dešimtmečiai komunistinės santvarkos Sov. Sąjun

goje pakankamai įrodė, kad jai rūpi ne žmogaus, ne visuomenės 
gerovė, o pati santvarka, pagrįsta ateizmu. Tai santvarkai turi būti 
paaukotas žmogus. Pastarasis turi žūti, jei neįsiderina į siaurus 
komunizmo rėmus. Tai Prokrusto lovos santvarka. Jei žmogus į ją 
netelpa, tai ne lova turi būti pritaikyta, bet žmogus. Laisvajame 
pasaulyje yra atvirkščiai — žmogui tarnauja santvarka, o ne 
santvarkai žmogus. Dėlto čia niekas nedreba dėl maldaknygių 
spausdinimo, dėlto niekas čia nekreipia dėmesio į vienokius ar 
kitokius biuletenius ar kronikas, už tai nesodina į kalėjimus. Bai
mė atsiranda ten, kur valdžiai rūpi ateistinė ideologija, kur ji 
stengiasi visomis priemonėmis, neišskiriant nė prievartinių, įskie
pyti atęizmą, padaryti iš žmogaus manekeną, lengvai valdomą iš 
centralizuoto Kremliaus. Ir jei kas nors pasipriešina ateistinei 
valstybės mašinerijai, susilaukia bausmės — kalėjimo ar koncen
tracinių stovyklų. Atrodo, kad maldaknygių, katekizmų, biulete
nių spausdinimas ims ir sudrebins galingąją sovietų imperiją! Ir 
kokia ironija: kalnas bijo pelės! Juk Sov. Sąjunga šiandieną yra 
viena didžiųjų imperialistinių galybių pasaulyje. Jeigu ’ji' bijo 
maldaknygių, katekizmų, biuletenių, tai apsijuokina viso pasaulio 
akvaizdoje ir sudaro įspūdį, kad tai milžinas su molinėm kojom. 
Iš to plaukia išvada, kad sovietinė išorė, remiama tankais, atrodo 
galinga, o vidus yra silpnas. Ideologija, kuri bijo maldaknygių bei 
katekizmų, rodo savo silpnumą, dengiamą storo plieno bei prie
vartos šarvu.

★ ★ ★
Tokiame išorinės jėgos ir vidinio silpnumo fone iškyla taurios 

figūros tų lietuvių, kurie nepabūgsta prievartos ir atsistoja teisme 
kaip laisvi žmonės. Toks buvo Simas Kudirka, kuris Vilniaus teis
me išdrįso reikalauti Lietuvos nepriklausomybės. Tokie yra ir 
dabar tardomieji tautiečiai: Petras Plivira, Povilas Petronis, Vir
ginijus Jaugelis, Juozas Gražys, I. Stašaitis, Nijolė Sadūnaitė ir 
kiti. Jie galbūt S. Kudirkos žodžiais nekalbės, bet pats faktas, kad 
jie teisiami sovietinio teismo už jau minėtus “nusikaltimus”, rodo 
jų drąsą. Tai nauji Lietuvos kovotojai dabartinėse sąlygose. Jų 
teismas yra visos Lietuvos teismas. Jiems paskirta bausmė bus 
visų lietuvių bausmė. Jų kančia bus visos tautos kančia. Jų laimė
jimai bus visų mūsų laimėjimai. Tokiame teisme jie gali būti 
nubausti, bet negali pralaimėti, nes jie kovoja gerąją kovą, gru
miasi už pagrindines žmogaus teises, už absoliutinius savo idealus. 
Anksčiau ar vėliau jų kova suspindės kaip deimantas, o juos 
nubaudęs teismas liks vergijos įrankiu, kuriam niekas pagarbos 
nejaučia. Pagaliau ne sovietinis teismas Vilniuje turėtų teisti 
mūsų drąsiuosius tautiečius, o pastarieji turėtų teisti sovietinius 
teisėjus, nes iš esmės šioje byloje nusikaltėliai yra ne mūsų tau
tiečiai, o patys sovietiniai pareigūnai bei teisėjai. Jie yra nusikaltę 
pagrindinėm žmogaus teisėm, kurias pripažįsta visas laisvasis 
pasaulis. Jie yra neteisėtos vergijos atstovai, kuriuos turėtų teisti 
pavergtieji naujajame Nuernbergo teisme.

KANADOS k| r .||. .
įvykiai ' Naftos ištekliai
Energijos išteklių minišieris 

D. Macdonald paskelbė naftos 
eksporto suvaržymus į JAV. 
Energijos tarybos pranešimu, 
Kanados naftos turimos atsar
gos 1982 m. jau negalės paten
kinti vietinės rinkos paklausos. 
Dėl šios priežasties dabartinis 
kasdieninis apie 900.000 stati
nių naftos eksportas amerikie
čiams 1975 m. sausio 1 d. bus 
sumažintas iki 800.000 statiniu, 
liepos 1 d. — 650.000, 1977 ni.
— 400.000, 1978 m. — 290.000, 
1979 m. — 210.000, 1980 m. —
— 140.000, 1981 m. — 75.000, 
1982 m. — 30.000 ir 1983 m. — 
iki 5.000 statinių. Eksporto su
mažinimas pakankamas naftos 
atsargas Kanadai prailgins maž
daug pusantrų metų, bet neuž
tikrins ateities poreikių paten
kinimo. Dienraštis “Toronto 
Star” specialiu vedamuoju pri
mena premjerui P. E. Trudeau, 
kad toks eksporto varžymas ir 
nesirūpinimas ateitimi iš tikrų
jų liudija jokio veiksmingo pla
no neturėjimą. Vyriausybė tu
rėtu susirūpinti ne tik eksporto 
mažinimu, bet ir naujų naftos 
šaltinių suradimu. Bendrovių 
pajamas gerokai sumažino fede
racinio pajamų mokesčio padi
dinimas iki 30%, vietinei rinkai 

beveik $5 nustatyta žemesnė 
kaina statinei naftos. Seniau 
bendrovėms buvo leidžiama at
skaityti iš apmokestinamo pel
no Albertos bei Saskačevano 
provincijoms mokamas sumas 
už teisę jose jieškoti naftos ir 
ją eksploatuoti. Naujasis Kana
dos biudžetas atskaitą panaiki
no. Dėl šio žingsnio protesto 
laišką premjerui P. E. Trudeau 
jau yra pasiuntęs Albertos 
premjeras P. Lougheed. Jis gra
sina padidinti dabartinę vietinės 
rinkos užšaldytą $6.50 kainą 
statinei naftos, kad bendrovės 
turėtų pakankamai kapitalo 
naujiems šaltiniams surasti. 
“Gulf Oil Canada Ltd.”, numa
čiusi naftos pajieškom 1975 m. 
išleisti $332 milijonus, jau pa
skelbė, kad dėl sumažėsiančio 
pelno šią sumą teks apkarpyti 
$100 milijonų. Ekonominė Ka
nados taryba pareikalavo suly
ginti naftos kainas vietinėje rin
koje su su tarptautinės rinkos 
kainomis. Toks žingsnis naftos 
gaminius kanadiečiams pabran
gintų maždaug 2%, bet tada 
bendrovės turėtų pakankamą ka
pitalą naujom pajieškom, užtik- 
rinančiom paklausos patenkini
mą ateityje. Priešingu atveju

(Nukelta į 7-tą psl.)

Vaidila (K. Bungarda), vaidilutės ir kanklininkės Toronto Lietuvių Namų scenoje menės atidarymo 
proga. Tai vaizdas iš E. Kudabienės paruošto montažo “šimtmečių Lietuva“ Nuotr. Vyt. Pranaičio

Lietuvos praeitis tebėra gyva
Amerikiečio žurnalisto pastabos apie Vilnių ir ten matytus lietuvius

Dienraščio “The New York 
Times” korespondentas Hed
rick Smith savo spalio 18 d. re
portažą iš Vilniaus skiria subti
liam Lietuvos praeities puoselė
jimui sovietinėje okupacijoje. 
Ryškiu tokios minties pavyzdžiu 
jis pasirinko jauno skulptoriaus 
Vlado Vildžiūno trijų didelių 
galvų modernią skulptūrą, su
kurtą pernai Vilniaus įsteigimo 
650 metų sukakčiai ir pastatytą 
neperdaug ryškioje vietoje. Pa
sak amerikiečio žurnalisto, šis 
kūrinys atspindi kompromisą 
tarp lietuvių tautinės nuotaikos 
ir sovietinės kontrolės. Skulptū
ra neturi nei autoriaus pavar
dės, nei jokio įrašo. Tik iš lie
tuvių jam teko patirti, kad tos 
galvos simboliškai atstovauja 
trim didiesiem Lietuvos valdo
vam — Mindaugui, Gediminui 
ir Vytautui. H. Smithui teko 
nugirsti, jog skulptūros pasta
tymu buvusi. padaryta nuolaida 
nenuslopinamiem lietuvių tauti
niam jausmam, o jos pavadini
mo nutylėjimu prisitaikyta prie 
Maskvos pageidavimo apriboti 
tautiškumą.

Lietuviškoji baladė
Papildant amerikietį H. 

Smith, skaitytojams tektų'pri
minti pernai “TŽ” liepos 19 d. 
laidoj plačiai aprašytą Vilniaus 
650 metų sukakties minėjimą 
birželio 28-30 d.d. Oficialioje 
dalyje iš tikrųjų Vilniaus praei
čiai ir Lietuvos istorijai teko tik 
nuobiros, užgožtos Vilniaus ry
šių su komunizmu, pokarinių lai
mėjimų bei naujų įsipareigoji
mų. Vilniaus vykdomojo komi
teto pirm. V. Sakalauskas Gedi
mino aikštėje atidengė pamink
linį akmenį su kukliu įrašu: 
“Vilnius 1323 — 1973”. Iš Vil
niaus sukakčiai skirtos dailės 
parodos aprašymo patyrėme, 
kad skulptoriaus Vlado Vildžiū
no kūrinys “Lietuviškoji bala
dė” papuošė Gedimino kalno pa
pėdę. Taigi, ta “Lietuviškoji ba
ladė” ir yra amerikiečio H. 
Smitho minimos bevardės Min
daugo, Gedimino, Vytauto gal
vos. Apie skulptūros oficialų ati
dengimą neteko užtikti nė ma
žiausios žinutės spaudoje.

Liaudies menas
Toliau žurnalistas H. Smith 

teisingai pastebi, kad lietuviams 
išsaugoti ir pabrėžti jų tautinę 
tapatybę padeda menas bei fol
kloras, kuriem didelės įtakos tu
rėjo pagonybė ir katalikybė. 
Šiandien lietuviai intelektualai 
mėgsta rinkti praėjusios eros 
liaudies meistrų drožinius — re
ligines statulėles, nykštukus, 
velniukus bei kitus pasakų per
sonažus. Skulptorius Gediminas 
Jokūbonis žurnalistui H. Smi
thui ir kitiem svečiam didžiuo
damasis rodo senus albumus 
su lietuviškų kapinių kryžiais, 
kuriuos puošia pagoniški saulės 
simboliai, žalčius primenantys 
spinduliai. Jis taipgi turi medi
nių statulėlių, vaizduojančių šv. 
Juozapą, savo rankose nešantį 
Jėzų, bei kitų religinio meno pa
vyzdžių. Tie liaudies drožiniai 
daro didelę įtaką dabartiniam 
lietuvių menui. Grafikai yra su
kūrę modernias fantazijas iš vie

tinių legendų. Dokumentinį fil
mą apie medžio drožinius yra 
paruošusi Lietuvos kino studija, 
o Kaune vienas dailininkas ati
darė ištisą muzėjų iš medžio iš
drožtų velniukų. Jie> lietuvių 
tautosakoje daugiau primena 
pokštininkus nei piktus šėtonus. 
Čia amerikietis H. Smith, be 
abejonės, turi galvoje 1966 m. 
rugpjūčio 9 d. Kaune mirusį 
dail. Antaną Žmuidzinavičių, 
kurio darbų ir tautodailės rinki
nių muzėjus buvo atidarytas 
1965 m.

Lietuviai skirtingi
Pasak H. Smitho, lietuvių tai

komajam menui niekas nepri
lygsta visoje Sovietų Sąjungoje, 
išskyrus Estiją. Valdinius pasta
tus Lietuvoje dažnai puošia ža
vingi medžio, metalo ir vitražo 
abstraktai. Modernusis menas 
čia turi laisvesnį ir platesnį pri
pažinimą, negu Maskvoje, kur 
tokius kūrinius dažnai tektų 
slėpti pogrindyje. Ir visdėlto 
jaunieji lietuviai dailininkai nu
siskundžia, kad viešoms paro
doms skirtus jų drąsesnius dar
bus saisto suvaržymai, diktuo
jantys kompromisus.

Viešai lietuviai kalba labai at
sargiai, o privačiai jie didžiuoja
si tom savo ypatybėm, kurios 
juos skiria nuo rusų. H. Smitho 
teigimu, lietuviams labai patin
ka kitų Sovietų Sąjungos pilie
čių Lietuvoje pastebėti skirtin
gumai, pvz. gudo pareiški
mas, kad Vilniuje gyvesni nakti
niai klubai, daugiau vakarietiš
kos muzikos nei Minske. Lietu
viai save laiko išradingesniais, 
individualesniais, mažiau pa
klūstančiais autoritetui už ru
sus. Tačiau kaikurie yra susirū
pinę rusų antplūdžiu, atneštu 
pokarinės pramonės išaugimo, ir 
reaguoja savo tautiškumo pro
veržiu. Vienas partietis net įsi
žeidė, kai jį užsienio korespon
dentas pavadino rusu. Jauna 
motina nusiskundė, kad lietu
viams vaikams mokyklose nuo
lat brukama rusiška kultūra, 
Sovietų Sąjungos pramonės, ko
lektyvinių ūkių, ekonomijos laj- 
mėjimai, o Lietuvos istorijai bei 
kultūrai skiriama tik pusė metų.

Nelygybė švietime
Amerikiečiui H. Smithui bu

vo pabrėžta nelygybė švietimo 
sistemoje. Nors 43% Vilniaus 
gyventojų sudaro lietuviai, 24% 
— rusai ir 18% — lenkai, ru
siškų mokyklų yra daugiau, ne
gu lietuviškų. Kai H. Smith vie

Palaidotas a. a. prof. Juozas Brazaitis
Lapkričio 28 d. Niujorke mi

rė a.a. Juozas Ambrazevičius- 
Brazaitis, 71 m. amžiaus. Palai
dotas Putnamo kapinėse gruo
džio 2 d. Pašarvotas buvo Wood
haven laidotuvių namuose. Lai
dotuvėmis rūpinosi velionies bi
čiuliai ir kun. St. Yla. Laidotu
vėse dalyvavo daug tautiečių. 
Jų tarpe buvo: pik. K. Škirpa, 
dr. St. Bačkis, dr. A. Damušis, 
V. Natkevičius iš V. Vokietijos, 
A. Vaičiulaitis, Ateitininkų Fe
deracijos vadas dr. P. Kisielius, 
LFB vyr. tarybos pirm. dr. K. 
Ambrozaitis ir kt. 

tinius pareigūnus pakartotinai 
paprašė statistinių duomenų 
šiuo klausimu, jie jam nebuvo 
parūpinti. ‘Matyt, ta statistika 
tik būtų patvirtinusi vilniečių 
skundą. Kalbėdamas apie 3,2 
milijono Lietuvos gyventojų, 
žurnalistas H. Smith patvirtina 
mums jau gerai žinoma faktą, 
kad 80% yra lietuviai, kaip ir 
prieš dešimtį metų. Lietuva — 
vienintelė Baltijos respublika, 
išlaikantį pastovų nuošimtį. Jis 
daro išvadą, kad'rusų antplūdį 
greičiausiai padeda atsverti di
desnis gimimų skaičius katali
kiškose lietuvių šeimose.

Katalikybėj, kaip ir liaudies 
mene, pagrindinį ramstį randa 
lietuvių tautiniai jausmai. Di
džioji lietuvių dalis save laiko 
katalikais. Tūkstančiai pasirašė 
protesto raštus, smerkiančius 
kunigų bei pasauliečių perse
kiojimą dėl religijos dėstymo 
vaikams ir aplamai tikėjimo iš
laikymo. Net ir darbo dienomis 
gausių dalyvių susilaukia pamal
dos Šv. Petro ir šv. Povilo šven
tovėje Vilniuje.

Paminklų atnaujinimas
Grįždamas prie subtilaus pra

eities puoselėjimo, skulptūros 
su bevardėm trijų valdovų gal
vom, žurnalistas H. Smith'užsi
mena apie istorinių paminklų 
restauravimo planą Vilniaus se
namiestyje. Viena moteris jam 
pasakojusi, kad prieš 15 metų 
žmonės privačiai pradėjo telkti 
lėšas rekonstrukcijos projek
tams, bet sovietų pareigūnai ne
davė leidimo. Surinktus pinigus 
teko grąžinti aukotojams. Prieš 
dešimtmetį visdėlto buvo atsta
tyta XIV s. Trakų pilis, pradėti 
vykdyti kiti projektai. Pamink
lų konservavimo institutas, da
bar jau turintis 380 darbuotojų, 
yra paruošęs sudėtingą planą at
naujinti bei restauruoti 260 ak
rų užimančiai istorinei Vilniaus 
daliai, šiomis eilutėmis ameri
kietis H. Smith ir baigia savo 
reportažą iš Vilniaus. Taip, Tra
kų pilis buvo atstatyta, bet kitų 
pilių atstatymus ir net restaura
cijas sustabdė. Maskvos įsikiši
mas. Sakoma, kad dėl lėšų švais
tymo Trakų piliai pylos susilau
kė ne tik vilnietiškoji komparti
ja, bet ir anuometinis jos vado
vas A. Sniečkus. Vilniaus sena
miestis restauruojamas lėtokai 
turbūt taip pat dėl lėšų trūku
mo. Atrodo, vilniečius rėstaura- 
ciniais darbais senamiesty tebė
ra pralenkę kauniečiai. V. Kst.

Velionis Lietuvos istorijoje 
paliko žymius pėdsakus. Jis bu
vo labai šakotos veiklos žmogus: 
literatūros profesorius, kritikas, 
visuomenės veikėjas, redakto
rius. Stipriai reiškėsi ir politi
nėje veikloje — buvo laikino
sios Lietuvos vyriausybės švie
timo ministeris, ėjęs ir premje
ro pareigas; aktyviai dalyvavo 
VLIKo veikloje, kurį laiką va
dovavo Lietuvių Fronto Bičiu
lių sambūriui. Paliko jis visą ei
lę parašytu ir išspausdintų vei
kalų literatūrinėmis ir politinė-

(Nukelta į 6 psl.) 

litiniai skandalai per pastaruo
sius metus išvertė iš klumpių 
tris vadus: R. Vokietijos šnipo 
byla — V. Vokietijos kanclerį 
W. Brandtą, Watergate afera ■— 
JAV prez. R. Niksoną, polinkis 
į greitą pralobimą — Japonijos 
premjerą K. Tanaką. Iš Japoni
jos prez. G. Fordas užsuko į P. 
Korėją, kur Seoule jo laukė 
prez. Ch. H. Parkas, jau tapęs 
pilnu diktatoriumi ir spėjęs pa
sižymėti gausiomis opozicijos 
narių bylomis. Viešnagės išva
karėse jo policija, įsiveržusi į 
JAV ambasados kiemą, suėmė 
amerikietį kun. J. Sinnottą su 
20 korėjiečių moterų, maldavu
sių išlaisvinti iš kalėjimo jų su
imtus vyrus bei sūnus. Nepaisy
damas šio incidento, prez. G. 
Fordas pakvietė prez. Ch. H. 
Parką apsilankyti JAV, pažadė
jo P. Korėjoj palikti ten esan
čius 38.000 amerikiečių karių, 
parūpinti $500 milijonų korė
jiečių kariuomenės sumoderni- 
nimui, jei šią sumą patvirtins 
JAV kongresas. Manoma, kad jis 
paprašė prez. Ch. Parką sušvel
ninti jo režimą, nes Jungtinės 
Tautos gali atšaukti savo karinę 
vadovybę iš P. Korėjos, ten pa
silikusią nuo Korėjos karo pa
baigos.

PROVIZORINĖ SUTARTIS
Vladivostoke prez. G. Fordo 

laukė L. Brežnevas, kuriam rū
pėjo užsitikrinti prez. R. Nikso- 
no pradėtos politinės JAV lini
jos tęstinumą. Dėl šios priežas
ties šį kartą labai skubiai buvo 
paruošta ir pasirašyta provizo
rinė sutartis atominių ginklų ba
lansui užtikrinti. Abi pusės įsi
pareigojo sekančiame dešimt
metyje ribotis 2.400 raketų, ku
rių pusę bus galima apginkluoti 
keliais atominiais užtaisais, ne
nustatant pastarųjų skaičiaus. 
Amerikiečiai tokių raketų dabar 
jau turi apie 750, o sovietai tik 
atlieka jų bandymus. Taigi, se
kantis dešimtmetis Sovietų Są
jungai leis susilyginti su JAV 
technologinėje raketų bei jų ato
minių užtaisų srityje. Pasirašy
toji sutartis yra provizorinė, nu
matanti tik gaires abiejų kraš
tų strateginių ginklų deryboms 
Ženevoje, kur jos vėl bus anau- 
jintos sekančių metų pradžioje. 
Tikrąją sutartį tikimasi pasira
šyti 1975 m. vasarą, kai L. Brež
nevas aplankys G. Fordą.

SEPTINTOJI VIEŠNAGĖ "
Valst. sekr. H. Kissingeris, ly

dėjęs prez. G. Fordą jo kelionė
je, septintą kartą nuo 1971 m. 
užsuko į Pekingą. Pagrindiniai 
pokalbiai šį sykį vyko su nau
juoju užsienio reikalų ministe- 
riu C. Kuan-hua ir vicepremje
ru T. Hsiao-pingu, nes premje
ras Cu En-lai vis dar tebėra li
goninėje, kur jo susitikimas su 
H. Kissingeriu truko tik pusva
landį. Oficialus pranešimas ne
skelbia jokių nutarimų, tik prez. 
G. Fordo apsilankymą Kinijoj 
1975 m. antroje pusėje. Nebuvo 
išspręstas nė diplomatinių san
tykių užmezgimo klausimas, ku- 
ram didžiausią kliūtį sudaro 
JAV ryšiai su tautine Kinija 
Taivano saloje. Matyt, kinie
čiams komunistams labiausiai 
rūpėjo H. Kissingerio atvežtos 
informacijos apie prez. G. For
do pasitarimus su L. Brežnevu 
bei jo užtikrinimas, kad JAV ir 
Sovietų Sąjungos taikus sambū
vis nebus panaudotas prieš ko
munistinę Kiniją. L. Brežnevas, 
kalbėdamas Mongolijos sostinė
je Ulan Batore, atmetė Kinijos 
pasiūlyta nepuolimo sutarti, nes 
ji reikalavo atitraukti sovietų 
kariuomenės dalinius iš tu oa- 
sienio sričių, kurias Kiniia laiko 
savo teritorija, užgrobta Rusijos 
carų. Pasak L. Brežnevo, Sovie
tų Sąjunąa neturi iokiu savo sie
nų neaiškumų su Kinija.

SPAUDIMAS IZRAELIUI
Jungtinių Tautų visumos po

sėdis 89:8 balsų santykiu pasi

sakė už Palestinos Išlaisvinimo 
Organizacijos vado Y. Arafato 
pasiūlytą Palestinos valstybės 
įsteigimą, nors daug kas šį pa
siūlymą interpretuoja kaip Iz
raelio panaikinimą. Prieš šią re
zoliuciją balsavo JAV, Norvegi
ja, Islandija ir penkios P. Ame
rikos valstybės. Nuo balsavimo 
susilaikė 37 valstybių atstovai. 
Kita rezoliucija 95:17 balsų su
teikė oficialaus stebėtojo teises 
Jungtinėse Tautose bei jų orga
nizuojamose konferencijose ara
bų partizanų Palestinos Išlais
vinimo Organizacijai. Juntignių 
Tautų saugumo taryba 13:0 bal
sų santykiu nutarė pratęsti pus
mečiui JT karo paliaubų prie
žiūros dalinių pasilikimą Gola- 
no augštumose. Su šiuo sprendi
mu sutiko ir Sirija, ir Izraelis, 
kurių pasienyje jaučiama di
džiausia įtampa Artimuosiuose 
Rytuose. Siriją dabar ginkluoja 
Sovietų Sąjunga, Izraelį — JAV, 
kuriu kariuomenei jau pradeda 
trūkti tankų ir lėktuvų, nes jie 
nukreipiami Izraelin. Naują 
problemą sudaro Izraelio prem
jero Y. Rabino vyriausybės nu
tarimas statyti pramonės įmo
nes iš Jordanijos atimtoje ryti
nėje Jeruzalėje ir Jordano upės 
vakarinėje pakrantėje. Šias sri
tis Arabų Sąjunga dabar yra 
atidavusi Palestinos Išlaisvini
mo Organizacijos partizanams, 
su kuriais nieko bendro nenori 
turėti Izraelis.

BAUS TERORISTUS?
Palestinos Išlaisvinimo Orga

nizacija, susilaukusi diplomati
nio triumfo Jungtinėse Tautose, 
pareikalavo, kad Tunizija iš
duotų keturis britų keleivinį 
lėktuvą pagrobusius ir vieną ke
leivį nužudžiusius arabų teroris
tus. Jiems pavyko išlaisvinti 
penkis savo sėbrus iš Egipto ir 
du iš Olandijos kalėjimų, tačiau 
nė vienas arabų kraštas nesuti
ko parūpinti politinės globos 
Tuniso aerodrome laukiantiems 
lėktuvo grobikams. Mirties baus
mę jiem jau yra paskelbusi Pa
lestinos Išlaisvinimo Organiza
cija už veiksmus, kenkiančius 
Palestinos reikalui. Kiti 26 mi
nėtosios grupės teroristai buvo 
arabų partizanų suimti Jordani
joje ir laukia teismo.

PRALAIMĖJO BYLĄ
Australas žurnalistas Wilfred 

Burchett, apie kurio tarnybą 
Sovietų Sąjungos, Kinijos, S. 
Korėjos ir S. Vietnamo komu
nistams esame rašę “TŽ” 45 
nr., pralaimėjo bylą prieš buvu
sį Australijos senatorių Jack 
Kane, reikalaudamas milijono 
dolerių už garbės pažeidimą. 
Žurnale “Focus” iškeltus fak
tus, kad W. Burchett yra sovie
tų ir kiniečių komunistų agen
tas, daręs spaudimą amerikiečių 
ir britų lakūnams S. Korėjos ne
laisvėj sutikti su neteisingais 
kaltinimais, patvirtino gausūs 
liudininkai. Jų tarpe buvo ame
rikiečių lakūnai P. Kniss, 23 
medalius laimėjęs W. Mahurin, 
Jurgio kryžium apdovanotas 
britas D. Kinne, Vietnamo par
tizanų buvęs provincijos virši
ninkas B. C. Toung, kuriam W. 
Burchettą teko matyti komunis
tų partizanų mokykloje, duodan
tį patarimus jų vadams, ir pas 
amerikiečius pabėgęs sovietų 
KGB agentas J. Krotkovas. Pri
siekusiųjų taryba išteisino buvu
sį senatorių J. Kane ir pareika
lavo, kad W. Burchett padengtų 
visas bylos išlaidas, kurių susi
darė apie $100.000. W. Burchet- 
to pralaimėjimas yra nemalonus 
smūgis premjero G. Whitlamo 
vyriausybei, nes ji šiam pasižy
mėjusiam komunistų agentui 
grąžino Australijos pasą, atimtą 
liberalų vyriausybės. Tai buvo 
pirmasis premjero G. Whitlamo 
žingsnis, atėjus valdžion. Išda
viką W. Burchettą ypač karštai 
gynė premjero G. Whitlamo pa
vaduotojas Jim Cairns.
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★ PASAULIO VYSKUPU SINO- 

DAS Vatikane pasibaigė. Vyskupai 
atmetė 40 puslapių ilgumo parengta, 
dokumentą, negalėdami prieiti bend
ros nuomonės įvairiose gvildentose 
srityse. Jie tiktai suredagavo bend
rą pareiškimą, kuriame džiaugiasi K. 
Bendrijoje esančiu visokeriopu įvai
rumu, pasisako už nuolatinį bendruo
meninį ir institucinį atsinaujinimą, 
pabrėžia gilaus dvasinio gyvenimo ir 
maldos svarbą beplintančio ateizmo 
akivaizdoje. Popiežius savo baigia
majame žodyje pasidžiaugė nuolat 
augančiu vietinių Bendrijų gyvastin
gumu ir noru imtis visų joms de
rančių pareigų. Tačiau jis perspėjo, 
kad tai turi būti atliekama atsargiai, 
nepažeidžiant jungties su kitomis 
vietinėmis Bendrijomis ir su šv. Pet
ro įpėdiniu. Dabar tolimesnį sinodo 
darbą vykdys išrinktoji 12 narių si
nodo taryba. Ji turi suvesti įvykusio 
sinodo svarstymų rezultatus ir pa
teikti juos popiežiui. Po to ji turės 
pradėti ruošti planus naujam sino
dui, įvyksiančiam už trejų metų.

★ KOMUNISTINĖJE KINIJOJE 
vedama kova prieš religiją ir kon- 
fucionizmą bus nesėkminga, nes ji 
tik dar labiau stiprina žmonėse glū
dintį tikėjimą. Tai pareiškė kardi
nolas Yu-Pin, kai, raudonosios Ki
nijos atstovams pareikalavus, nuo 
Jungtinių Tautų rūmų sienos buvo 
nuimtas kiniečių mintytojo Konfuci
jaus išsireiškimas. Kardinolas paaiš
kino, kad komunistai, puldami Kon
fucijų, krašto žmones tik dar ge
riau supažindina su jo mokslu bei 
išmintimi, lygiai kaip puldami reli
giją supažindina žmones su tikėjimu 
Į antgamtę.

★ ALEKSANDRAS SOLŽENICI- 
NAS kreipėsi į visus rusų ortodok
sų vadovus užsienyje, kviesdamas 
juos vienybėm Šiuo metu rusai orto
doksai užsienyje yra suskilę į dvi pa
grindines grupes: “Rusų Ortodoksų 
Bendriją už Rusijos Ribų” ir “Orto
doksų Bendriją Amerikoje”. “Rusų 
Ortodoksų Bendrija už Rusijos Ri
bų”, turinti 50.000 narių, buvo su
organizuota pabėgėlių nuo komunis
tinės revoliucijos. Ši Bendrija nepri
pažįsta Maskvos patriarcho vadovau
jamos Bendrijos Rusijoje ir save lai
ko vienintele autentiška Rusų Orto
doksų Bendrija. “Ortodoksų Bendri
ja Amerikoje” turi apie milijoną na
rių ir buvo įsteigta dar caro laikais. 
Ji pripažįsta Maskvos patriacho val
domą Bendriją Rusijoje ir savo k;l- 
mę išveda iš jos, tačiau save laiko 
visiškai savarankiška ir nepriklau
sančia Maskvos patriarchui. Šią jos 
nepriklausomybę pripažino ir Mask
vos patriarchas 1970 m. Nors pats 
Solženicinas yra kritikavęs Maskvos 
patriarchą, tačiau pasisako prieš 
tuos, kurie nenori pripažinti Orto
doksų Bendrijos Rusijoje. Jis kvie
čia abidvi ortodoksų grupes užsie
nyje susijungti į vieną Bendriją, nes 
išorinė priespauda ir persekiojimai, 
pasak jo, tiek daug žalos Bendrijai 
nepadaro, kiek vykstąs skaidymasis 
pačios Bendrijos viduje. Jis sutinka 
su pabėgėlių nuo komunistinės re
voliucijos nuomone, kad Ortodoksų 
Bendrijos Rusijoje vadovai jau nuo 
1927 m. yra padarę visą eilę nedova
notinų kompromisų komunistiniam 
režimui, bet už tai negalima kaltin
ti bei pasmerkti visų ten esančių 
Bendrijos narių bei jos kunigų, ku
rie sąžiningai tikėjimą skleidžia ir 
juo gyvena.

★ LAISVOSIOS KINIJOS Jaunųjų 
Krikščionių Darbininkų Draugija nu
traukė visus ryšius su tarptautiniu 
to paties vardo vienetu, kai pastara
sis pareikalavo, kad iš savo pavadini
mo kiniečiai išmestų žodį “Kinija”, 
nes Taivanas nesanti Kinija. Kinie- 
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tiškojo padalinio pirmininkė There
sa Li parašė tarptautinei vadovybei 
laišką, kuriame sako, kad kiniečių 
krikščioniškasis jaunimas yra labai 
nuliūdintas šio Tarptautinio Jaunų
jų Krikščionių Darbininkų Sąjūdžio 
pasidavimo komunistinės Kinijos įta
kai. Ji taipgi pabrėžė, kad komunis
tinėje Kinijoje, kuriai šis tarptauti
nis sąjūdis nori pripažinti teisėtosios 
Kinijos vardą, nei tikėjimui, nei to
kiai organizacijai vietos nėra.

* PIETŲ KORĖJOS PROTES
TANTAI pritaria tenykščiams katali
kams, protestuojantiems prieš dabar
tinio prezidento Park Chung Hee 
valdžią, kuri pastaruoju metu yra 
kalėjimu nubaudusi katalikų vysku
pą Daniel Tji Hak Soun už preziden
to priešininkų palaikymą.

* DOMININKONŲ VIENUOLI
JOS GENEROLAS kun. Vincent de 
Cousesnongle pranešė, kad vienuoli
jos atstovų suvažiavime nutarta nau
ją vienuolijos generolą rinkti ne kas 
12 metų, kaip iki šiolei, bet kas 9 
metai.

* “NATIONAL CATHOLIC RE
GISTER”, JAV spausdinamas savait
raštis, paskelbė, kad konvertitų į ka
talikus skaičius JAV yra sumažėjęs. 
Praėjusiais metais buvo tik 79,000 
konvertitų, o prieš 10 metų būdavo 
net po 127,000 į metus. Įdomu, kad 
tose vietovėse, kur yra labai didelis 
nuošimtis katalikų, konvertitų skai
čius yra labai mažas, o tose vieto
vėse, kur katalikų nuošimtis mažas, 
konvertitų skaičius didelis.

* ŠV. BONAVENTŪROS 700 ME
TŲ mirties sukaktį Vatikanas atžy
mėjo išleisdamas tris pašto ženklus. 
Vienas vaizduoja šv. Bonaventūros 
gimtinę Bagnoregio, antrasis — “gy
vybės medį”, o trečiasis — patį Bo
naventūrą, kuris buvo Albano vys
kupu, kardinolu ir pranciškonų or
dino generolu.

* “CHESTERN REVIEW” — tai 
naujas žurnalas, kuris pradėjo eiti 
Kanadoje. Jį redaguoja kun. J. lan 
Boyd, CSB, dėstytojas St. Thomas 
More kolegijoje, Saskatoon mieste. 
Žurnalas yra skirtas garsiojo anglų 
katalikų rašytojo G. K. Chestertono 
raštų studijoms.

* JEI DIEVAS YRA MIRĘS, tuo 
pačiu yra miręs ir žmogus. Taip išsi
reiškė Paulius VI, kalbėdamas Šv. 
Petro bazilikoje audiencijos metu. 
Dievas yra visos gyvybės šaltinis. 
Jei užgesti} saulė, kas apšviestų že
me? Jei Dievas apleistų žmogų, kaip 
galėtų žmogus egzistuoti? Kiekvie
nas, kuris mano, marinąs Dievą, iš 
tikro marina save.

* KUN. JONAS GAUDZĖ, kurį 
laiką vikaravęs Montrealyje ir Ha
miltone, prieš keletą metų išvyko 
Meksikon ir įsijungė naujai steigia- 
mon vienuolijon, kurios įkvėpėja lai
koma regėtoja Marija Concepcion 
Zuniga Lopez. Naujoji vienuolija pa
vadinta “Nuolatinės Marijos Pagal
bos Mažiausieji Pranciškonai”. Minė
tos regėtojos fantastiniai regėjimai 
skleidžiami per spaudą ir vadinami 
“Jėzaus Kristaus pranešimai”. Taip 
pat naujosios vienuolijos reikalams 
renkamos aukos. Pastaruoju metu 
paaiškėjo, kad toji vienuolija veikia 
savavališkai, nesiskaitydama su tei
sėtais K. Bendrijos autoritetais. Mek
sikos arkivyskupas 1974 m. birželio 
8 d. išsiuntinėjo bendraraštį kuni
gams, vienuoliams ir tikintiesiems, 
kuriame pranešė, kad minėtos regė
tojos žurnalas “Estrella” ir jos “Jė
zaus Kristaus pranešimai” neturi jo 
leidimo ir yra draudžiami platinti. 
To paties arkivyskupo kurija prane
šė Montrealio kurijai, kad kun. J. 
Gaudzė neturi leidimo nei pasilikti 
Meksikos vyskupijoje, nei juo labiau 
dirbti sielovadoje. KUN. J. STŠ.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės krašto tarybos suvažiavi
mas, įvykęs Toronte 1974 m. 
lapkričio 2-3 d. d., savo darbo
tvarkėje turėjo net kelis plates
nės reikšmės dalykus. Tai maty
dama, krašto valdyba buvo pail
ginusi suvažiavimo laiką, pridė
dama sekmadienio priešpietę. 
Deja, šis priedas, įspraustas tarp 
rytmečio pamaldų ir popietinio 
lietuvių kapinių lankymo, mažai 
ką tepagelbėjo. S u v a ž iavimo 
darbotvarkę teko vykdyti pasku
bomis. Kultūrinio simpoziumo 
eiga priminė risčia bėgantį ark
lį. O visdėlto temos, kurias pra
bėgome, buvo svarbios ir vertos 
ilgesnio laiko. Tad ir nelieka 
nieko kito, kaip tik pasidalinti 
mintimis spaudoje.

Apylinkių atstovai
Pirmame KLB gyvenimo de

šimtmetyje krašto taryboje apy
linkių atstovų visai neturėjome. 
Taryba buvo sudaryta iš 40 as
menų, vienu sąrašu rinktų visos 
Kanados mastu. Tai buvo inte
lektualų, tiesioginį bendruome
ninį darbą mažai dirbančių, ta
ryba. Atseit jie nutardavo, ką 
kiti turi daryti.

Antrame dešimtmetyje pakei
tėme statutą, pilną tarybos na
rio teisę duodami ir apylinkių 
pirmininkams, po vieną, nežiū
rint apylinkės didumo. Trečia
me dešimtmetyje šalia apylinkių 
pirmininkų į tarybą atėjo ir spe
cialūs apylinkių atstovai, rinkti 
proporcingai pagal apylinkių di
dumą. Šiemet savo kadenciją 
pradėjo jau antroji šios pasta
rosios sudėties taryba, dalyvau
jant gana dideliam atstovų skai
čiui iš apylinkių. Atvažiuodami į 
suvažiavimą, apylinkių atstovai 
atsivežė ir vietines savo proble
mas: jiems dideles, o nuošaliau 
esantiems — mažas. Jie norėjo 
jiems rūpimais klausimais pla
čiau pasisakyti ir susilaukti dis
kusijų, tuo tarpu apylinkėse ne
dirbantieji atstovai ėmė protes
tuoti: “gana, eikime prie bend
rų reikalų”. Paskyrus tam reika
lui kelias darbingiausias šeš
tadienio popietės valandas, nie
kas neliko patenkintas.

Toji problema vis kartojasi iš 
suvažiavimo į suvažiavimą, ji 
vis aštrėja, apylinkių atstovų 
skaičiui didėjant bei atvykstant 
iš tolimų apylinkių. Pvz, atsto
vui iš Kalgario reikėjo keliauti 
2000 mylių į vieną pusę. Viso
kie bandymai problemą spręsti 
iki šiol nedavė visiems priimti
nų rezultatų.

Atrodo, kad vienos ar pusant
ros dienos suvažiavimo, įvyks
tančio kartą į metus, nebepakan-

| Meno misijonieriai plieno džiunglėse
Australijos mieste Newcastle buvo 

surengtas meno seminaras, kuriame, 
šalia garsiųjų dailininkų, dalyvavo ir 
L. Urbonas. Siame rašinyje jis pa
teikia savo įspūdžius. RED.

Trijų dienų drama. Jos akto
riai skirtingi, spalvingi; nuo inf
ra iki ultra, nuo ariergardo iki 
avangardo. Denominacijos skir
tingos, religija ta pati — menas. 
Misijonierių amžius nuo 24 iki 
80 metų. Meno idėjos: nuo pra
ėjusio iki ateinančio šimtmečio.

Septyni menininkai, penkios 
tautybės — trys australiečiai, 
latvis, lenkas, lietuvis ir ukrai
nietis. Scena: Australijos ang
lies ir plieno pramonės centras 
Newcastle. Geografinis atstu
mas — 168 km nuo Sydnėjaus. 
Intelektualinis nuotolis žymiai 
didesnis.

Kodėl pirmas tokios rūšies ir 
apimties meno seminaras, fede
racinės valdžios pinigais paken
čiamai paremtas, turėjo pir
miausia įvykti Newcastle mies
te? Kurgi kitur?

Adelaidė, pietuose, turi savo 
festivalius. Tai, sakytum, šio 
kontinento Saltzburgas ar Edin
burgas. Sydnėjų aplanko įvairūs 
misijonieriai. Laikas nuo laiko 
aplanko vienas kitas meno 
“apaštalas” iš motinos Britani
jos ar iš pačios “Mekkos” — 
Niujorko. Pasisvečiuoja, pasi
šneka viešai bei privačiai ir pa
lieka iš gražių, nors nevisai su
prantamų, sakinių nupintą 
skraistę Australijos meno kūdi
kiui.

Pasiklausėm Clement Green- 
bergo, diskutavom su profeso
rium Wohlheimu. K r i t i k avo 
mus “Time” žurnalo kritikas iš 
Niujorko Robert Hughes. Buvo 
ir kitų garsenybių, kurių vardų 
nebeatsimenu.

Mūsų žemyno vidurys—raus
vai geltona dykuma. Žalių 
džiunglių nedaug, ir jos yra 
šiaurės pakraščiuose. Rytų ir 
pietų pakrantėse auga pilkos ge
ležies ir betono džiunglės. New
castle — anglies pakrovimo 
uostas, vienas pilkiausių 
džiunglių.

Seminarą naujutėlėse moky
tojų kolegijos patalpose aplan
kė palyginti nedidelis dailės 
mėgėjų skaičius. Patalpas oku
pavo vietinės menininkų sąjun
gos batalijonas. Išėjo taip, kad 
rengėjai surengė seminarą pa
tys sau. Nežiūrint to, pakvieti
mas atidžiai parinktų meninin
kų, gyvenančių net už tūkstan
čių kilometrų, su savo studijom

Bendruomenės suvažiavimo paraštėje
Apylinkių problemos • Kultūriniai klausimai bepraktinio sprendimo • Jaunimo sąjungos vieta
ka. Jau pribrendo reikalas da
ryti bent dvi krašto tarybos se
sijas į metus: vieną daugiau ad
ministracinę, pagrindinį laiką 
skiriant apylinkių reikalams, o 
kitą bendresnę, susikoncentruo
jančią ties viena kita specialia 
problema. Toks klausimo spren
dimas nėra mums visai naujas. 
Savo laiku esame turėję atski
rus apylinkių pirmininkų suva
žiavimus. Jie buvo naudingi ir 
darbingi, tik nežinia kodėl kaž
kurį krašto valdyba nustojo juos 
kviesti.

šiaip ar taip apylinkės yra pa
grindinės mūsų bendruomeninio 
gyvenimo ląstelės, tad jų atsto
vus nutildyti būtų nei teisinga 
nei naudinga.

Kultūrinis simpoziumas
Per 25-rius naujosios išeivijos 

gyvenimo metus nepavyko mū
sų kultūrinį gyvenimą įstatyti į 
gerai organizuotus rėmus. Turė
jome Kultūros Fondą, turėjome 
ir tebeturime kultūros komisi
jas, kultūros reikalų vadovus 
apylinkėse, bet pagrindinis kul
tūrinis gyvenimas su gausiais 
laimėjimais eina partizaniškai 
atskirų kultūrininkų pasišventi
mu. Kur laiką buvom lyg ir nu
moję ranką į kultūrinio gyveni
mo organizavimo reikalingumą, 
net pačiam buv. PLB Kultūros 
tarybos pirmininkui pasisakius 
prieš tai. O visdėlto prie šiokios 
tokios organizacinės tvarkos rei
kalingumo priėjome ir Kanado
je, ir JAV-bėse. Priėjome gal 
kiek skirtingais keliais, žiūrė
dami kiekvienas iš savo pozici
jos. Pasigedome mūsų kultūri
nio gyvenimo tikslų išryškini
mo ir kultūrinių laimėjimų pir
mumo kategorijų apybraižų. Pa
prasčiau sakant, pasigedome 
atsakymo į klausimą, kas yra 
lietuviškoji kultūra, kurią turi
me savo moraline ir materiali
ne parama ugdyti. Ar viena kul
tūrinė vertybė turi pirmumo 
prieš kitą?

Tai yra platus klausimas, rei
kalingas atskiro kultūros kong
reso. Bandymai tą klausimą 
spręsti prabėgomis n e p avyko 
nei III-me PLB seime Niujorke, 
nei įvairiuose kituose suvažiavi
muose.

Kultūros kongreso reikalu 
kalbėjome ir Kanadoje jau ke
liose krašto tarybos sesijose ir 
kitomis progomis. Nieko iš to 
neišėjus, 1973 m. krašto tarybos 
sesijoje liondone netgi pavedė
me krašto tarybai suorganizuoti 

LEONAS URBONAS
ir aparatais, paskaitos, demons
tracijos ir diskusijos buvo dide
lis laimėjimas. Pirmiausia jau 
todėl, kad toksai seminaras iš 
viso įvyko. Buvo surengtos dvi 
parodos — viena profesionalų 
lektorių, o kita — studentų ir 
mėgėjų. Daugiausia žadantis ta
lentas, mėgėjų komisijos išrink
tas, turėjo gauti trumpalaikę 
stipendiją. Mūsų nustebimui sti
pendijos laimėtoju tapo “stu
dentas” 78 metų amžiaus.

Atlikta daug, net daugiau ne
gu numatyta: supažindinta su 
tapyba nuo praėjusio šimtmečio 
iki šių dienų technikų. Elektro
nikos garsų ir spalvų pasaulį 
pademonstravo lenkas dailinin
kas S. Ostoja-Kotkowski — “Ja
guaras”. Kolegos ir svečiai susi
pažino su bauginančiai nuosto- 
biom ateities meno galimybėm. 
Legendarinis aboriginų menas 
sutiko jaunesnį vakariečių gi
minaitį. “Happenings”, sąvoki
nis arba beobjektinis ekspre
sionizmas, nesukėlė pašaipos. 
Lankytojai jungėsi į veiklą ir 
tapo gyvais meno “kūriniais”. 
Kaip dvasios plavinėjo po kie
mą užrištom akim, kiti vaikščio
jo kėdes ant galvų užsidėję. 
Gvildenta filosofiniai, psicholo
giniai ir religiniai kūrybos as
pektai. Lankytojai turėjo pro
gos pažinti ne tik meną įvairiuo
se apraiškose, bet ir pačius me
nininkus sutikti, šnekinti, 
klausti ir klausytis. Pažino juos 
skirtingus amžium, tautybe, sti
lium ir darbo technikom, bet 
nelabai skirtingus pasaulėžiū- 
rom. Diskusijom skirtos pus
antros valandos vargu kas lai

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

NORWYN APTS, 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

A. RINKŪNAS
bent siauresnio masto įvykį — 
Kanados lietuvių suvažiavimą ar 
susirinkimą. Nieko neišėjo ir iš 
to, teisingiau sakant, jo vietoje 
atsirado kalbamasis simpoziu
mas. Jo užmojis buvo platus. 
Už stalo sėdėjo rašytojas, moks
lininkas, žurnalistas, dramos re- 
žisorė, tautinių šokių vadovė, 
nors pasigedome dailininko ir 
muziko, nekalbant jau apie mo
kytoją. Apie pusantros valan
dos svarstėme grynai teorinio 
pobūdžio klausimus, kaip pvz., 
kas apsprendžia kultūrininko 
profesijonalumą — jo pragyve
nimo šaltinis ar jo kūrinio ver
tė, ar gali išeivijos kultūrininkų 
kūriniai prilygti kūriniams, ku
riamiems Lietuvoje? Bet prak
tišką darbą dirbantiems apylin
kių atstovams ne tai rūpėjo. Jie 
norėjo per tą trumpą pusantros 
valandos laikotarpį išsamiau pa
svarstyti klausimą, kaip pagy
vinti kultūrinę veiklą apylinkė
je, nes žmonių kultūriniu gyve
nimu nesudominus, kam gi dau
gumas tų naujųjų kūrinių liks 
— knygų lentynoms ir kitatau
čių galerijoms. Deja, pasken
dus teorinėse svarstybose, prak
tiškieji klausimai liko niekam 
nežinomi moderatoriaus ranko
se. Nuo tokių svarstybų praktiš
kas kultūrinio gyvenimo pagy
vinimas nebus niekur iš savo 
dabartinio taško pajudėjęs.

Jaunimo reikalai
Tai buvo kitas didelis krašto 

tarybai pateiktas klausimas, de
ja, iš anksto neparuoštas. Bent 
naująjį jaunimo sąjungos statu
tą reikėjo iš anksto tarybos na
riams išsiuntinėti. Po skubotai 
peržiūrėto Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos statuto dau
gelis tarybos narių turėjo esmi
nių klausimų, iš kurių bene svar
biausias buvo: ar jaunimo sąjun
ga laiko save atskira organizaci
ja ir ar ji atstovauja visam Ka
nados lietuvių jaunimui, įskai
tant ir organizuotą jaunimą? Į šį 
klausimą atsakymas, deja, buvo 
neigiamas: sąjunga yra atskira 
organizacija, kitom jaunimo or
ganizacijom neatstovaujanti. Ši
taip klausimui atsistojus, kilo 
abejonė, svarstant klausimą ar 
duoti ex officio keturiem sąjun
gos atstovam pilnas krašto tary
bos narių teises. Kodėl tik tai 
vienai jaunimo sąjungai? O kur 
gi kitose sąjungose dalyvaujan
tis jaunimas: ateitininkai, skau

kės — jos užtrukdavo dvigubai 
ilgiau.

Atėjo ir praėjo. Pasėta sėkla 
dygs ir augs. Pasiliko filmai, 
juostelėse įamžintos paskaitos. 
Keli šimtai svečių aplankė im
provizuotas studijas, patyrė, 
kad dailininkai nepavydi vienas 
kitam, savo technikos paslap
tis mielai atskleidžia. Konku
rencijos įtampą pakeitė bendra
darbiavimo aistra. Tai nereiš
kia, kad nėra pavydžių meninin
kų. Pavydūs gal ir atsisakytų 
vykti į Newcastle, kur staigiam 
pagarsėjimui proga nedidelė.

Tai buvo smūgis ir legendi
niam australiečių vidutinišku
mui. Turbūt nuo šio krašto pra
džios įsigaliojo posakis: “that’s 
near enough, mate” — “She’ll 
do me”. Atlikti darbą kruopš
čiai, atidžiai — lyg ir silpnybės 
ženklas. Vyriškumo ženklas — 
kieti, kampuoti, buldoziški ju
desiai. Gi šių “leading artists” 
dauguma — stiprūs, raumenin
gi, tačiau jautrūs. Atidūs ir aist
ringi tobulumo siekėjai supurtė 
dviejų šimtmečių amžiaus vy
riškumo statulą.

* * #
Ne Karpatai, Dolomitai, ne 

Pirėnai, o tik žili, pilki seniau
sio žemyno užmigę kalnagūb
riai. Juos kerta derva kvepian
tis naujas greitkelis. Iš dešinės 
— raudona saulė virš Mėlynųjų 
kalnų grandinės. Per dykumas 
rieda, Europon naują rytojų ne
ša. Mano kairėj — nesibaigian
tis vandenynas, Amerika ir nak
tis. Mašina skuba, po ratais 
staugia smala. Į Sydnėjų geogra
finis atstumas — tie patys 168 
km. O intelektualinis? — Gal
būt šiek tiek sumažėjo. 

tai, sportininkai, s t u d e n tai, 
evangelikų jaunimo r a t eliai, 
tautinių šokių šokėjai? Ir taip 
jaunimo atstovų įsileidimas į 
krašto tarybą buvo priimtas tik 
iš principo, paliekant krašto val
dybai visą reikalą teisiškai pa
ruošti sekančiam suvažiavimui.

Kaip krašto valdyba tą reikalą 
spręs, pamatysime, bet man at
rodo, kad čia galimos kelios iš
eitys, kurias ir noriu pateikti 
diskusijoms.

1. Jaunimui ex officio skiria
mos krašto tarybos vietos duo
damos ne vienai jaunimo sąjun
gai, bet padalinamos tarp kelių 
praktiškai veikiančių jaunimo 
organizacijų. Tuo atveju niekas 
nesijaustų nustumtas ar neįver
tintas.

2. Jaunimo sąjunga, pati vie

FELIKSAS 
MURAUSKAS,
sulaukęs 77 metų am
žiaus, mirė nuo širdies 
smūgio 1974 m. ląp- 
kričio 3 d. Palaidotas 
lapkričio 8 d. St. Joa
chim katalikų kapinėse 
Edmontone, Albertoje.

Liko sūnus Juozas Murauskas, gyvenąs Kitchener, Ont.
1

/. M. Pranevičiui

Rozalijai Jokūbaitienei
Lietuvoje mirus, sūnų STASĮ ir jo šeimų nuošir

džiai užjaučiame —

Mylimai MAMYTEI

Lietuvoje mirus, STASĮ JOKŪBAITĮ ir jo šeimą

nuoširdžiai užjaučia —
A. J. Šulcai

Nuoširdi padėka
Mūsų sesutei a.a. Urtikei po sunkios ir ilgos ligos iš

keliavus į Amžinus Namus, susilaukėm daug užuojautos 
žodžiu ir raštu. Ypatingai dėkingi esame kunigui Algiman
tui Žilinskui už Urtikės lankymą ligoninėj, už tartus žo
džius jai mirus per budėtuves, bažnyčioj ir kapinėse.

Nuoširdi padėka karstanešiams: p.p. J. Lasiui, V. 
Dauginiui, V. Delkui, L. Garbačiauskui, A. Kaminskui ir E. 
Jankui. Dėkojame už gėles: Lietuvių Ėvang. Liut. Moterų 
Draugijai, Mažosios Lietuvos Draugijai Čikagoje, Mažo
sios Lietuvos Moterų Draugijai Toronte, Mildai ir Vikto
rui Lesniauskams Čikagoj, Ernai Stankevičienei Waterbury, 
Elzei Adomaitienei Bridgeporte, Vytautui Bakaičiui Niu
jorke, Onai ir Pranui Kašėtoms Brocktone, J ievai Gerolai, 
Santa Columba, Italijoje, Valerijai Anysienei Toronte, A. ir 
K. Aperavičiams, R. ir B. Bakevičiams, G. ir A. Tarvydams, 
G. Buntinienei Wasagoje, M. Misiulytei, G. ir G. Dičpet- 
riams Toronte, M. ir J. Dambarams, K. Dambaraitei, H. ir 
J. Lasiams, A. Kaminskienei, G. ir A. Kaminskams, A. ir 
St. (Pogoželskams, E. ir, P. Šernams, I. ir J. Meiklejohnams, 
B. ir J. Armstrongams, R. Peldžiui, E. Morgan, E. WiJUanw,- 
R. Eluntinui ir šeimai Čikagoje, M. Buntinui ir šeimai, V. 
Buntinui ir šeimai, J. ir G. Jociams Toronte, A. ir M. Kyb- 
rancams, M. ir V. Trumpjonams Čikagoje.

Didelė padėka ponioms Irenai Delkuvienei, Gerdai 
Povilaitienei, Marijai Dambarienei ir Anei Langienei už 
rūpestį ruošiant pusryčius Anapilio salėje.

Visiems priklauso nuoširdi mudviejų padėka.
Nuliūdusios seserys — Elzė ir Ėdė Jankutės

PADĖKA

A.a. JUOZUI GRIGUI
mirus Kalgaryje, nuoširdžiai dėkoju: kun. I. Grigaičiui ir 
kun. J. Petravičiui už gedulingas pamaldas ir palydėjimą 
į kapus. Taip pat nuoširdžiai dėkoju: man padėjusiems 
pergyventi sunkias valandas; karsto nešėjams, Kalgario, 
Edmontono, Vankuverio, Lethbridge, Brooks lietuviams ir 
kitiems šeimos draugams, dalyvavusiems laidotuvėse, pa- 
reiškusiems užuojautas, aukojusiems šv. Mišioms arba 
vietoj gėlių skyrusiems piniginę auką velioniui priminti. 
(Gautas aukas persiunčiu Kanados Lietuvių Fondui, Tau
tos Fondui, "Tėviškės Žiburiams", Hearth Foundation, 
Diabetic Assoc. Asthma S. Research). '

Nuliūdusi Veronika Grigienė
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ROZALIJAI JOKŪBAITIENEI
Lietuvoje mirus, sūnų šaulj STASĮ JOKŪBAITĮ su 

šeima nuoširdžiai užjaučiame —

P. Kanopa, 
Kanados Šaulių Rinktinės pirmininkas 

ir DLK Algirdo šaulių kuopos valdyba Hamiltone

na gaudama visas jaunimui skir
tas vietas, susitaria su kitomis 
jaunimo organizacijomis, kad jai 
vienai tas atstovavimas būtų vi
sų pripažintas.

3. Jaunimo sąjunga užima iki 
šiol buvusios ir statute dar ne
panaikintos KLB jaunimo sekci
jos vaidmenį. Tuo atveju jauni
mo sąjunga turėtų padaryti po
rą savo statuto pakeitimų, pri
derinant tą statutą prie bendros 
KLB struktūros. Tuo atveju tu
rėtų pasivadinti Kanados Lietu
vių Bendruomenės Jaunimo Są
junga ir įsirašyti Į savo statutą 
papildomą paragrafą, kad KLB 
krašto tarybos nutarimai yra 
privalomi ir jaunimo sąjungai. 
Tai jaunimo sąjungos, kaip to
kios, nepanaikintų. Ji pasiliktų 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos dalimi su aiškiai statu
te nustatyta vieta Kanados Lie
tuvių Bendruomenėje; niekam 
nedominuojančia ir nieko ne- 
skriaudžianti.



Varšuvos katedroje prisiminė lietuvius
Rugsėjo 17 metinėms pami

nėti Varšuvos Sv. Jono katedro
je buvo surengtos gedulingos 
pamaldos. Jose tą dieną buvo 
prisiminti žuvę Lenkijos kariai 
prieš 35 metus. Savo pamoksle 
kun. Jan Zieja kelis kartus pa
minėjo lietuvius ir kitas tauty
bes. Štai keletas ištraukų:

šiandieną, minėdami 35-tąsias me
tines patirto smūgio iš vakarų, mels
kimės, kad veikiai ateitų diena, ku
rioje galėtume jungtis t’esojj bei 
Augščiausios Meilės dvasioje. Kol tai 
bus įmanoma, jau dabar turime pri
siminti, kad ten, rytuose, už Bugo 
upės, truputį į šiaurę gyvena ir dir
ba lietuvių tauta, kuri trokšta gy
venti la’svėje bei nepriklausomybė
je. O tam ji turi teisę. Tiesiai į rytus 
gyvena ir dirba gudų tauta, kuri turi 
teisę į laisvę bei nepriklausomybę. 
Toliau į pietus gyvena ir dirba tau
ta, kurią seniau vadinome rusais, o 
dabar ji vadinasi ukrainiečiais. Ji 
taip pat turi teisę į laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą. Reikia tai pripa
žinti ir atsiminti. ...

Džiaugiamės išgirdę, kai kuri Afri
kos ar P. Amerikos tautelė, net ir 
nelabai gausi, gauna teisę į pilną 
laisvę ir valstybinę nepriklausomy
bę. Kaip tad galėtume užmiršti arti
miausias tautas, su kuriomis kadai
se gyvenome vienoje valstybėje, kuri 
j pabaigą vadinosi abiejų tautų vals
tybe (Rzeczpospolita) ir kuri geriau
sių jos sūnų pastangomis iš tikrųjų 
tokia norėjo būti! šiandieną vadintu
me ją keturių tautų valstybe. Čia 
mums rūpi ne atgyventų struktūrų 
atgaivinimas, o pripažinimas tikro
vės, plaukiančios iš to fakto, kad mū

Antrasis jaunimo suvažiavimas
Šiuo Kanados Lietuvių Jaunimo 

Sąjungos — KLJS ir JAV Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos — JAVLJS valdy
bų bendru pareiškimu pranešame, 
jog 1974 m. gruodžio 28-31 d.d. Ro- 
česteryje, N.Y., šaukiamas bendras 
abiejų kraštų jaunimo suvažiavimas. 
Tai daryti skatina šie uždaviniai:

1. Stiprinti jaunimo sąjungos min
tį Š. Amerikoje gyvenančio lietuviš
ko jaunimo tarpe ir užtikrinti toli
mesnį Kanados ir JAV lietuvių jau
nimo artimą bendradarbiavimą.

ŠALJ I suvažiavimas, įvykęs 1973 
m. gruodžio mėnesį, įsteigė atskiras 
jaunimo sąjungas Kanadoje ir JAV- 
ėse, numatant artimą tarpusavį jų 
bendradarbiavimą. Abiejuose kraš
tuose veikia sąjungų valdybos. Kana
doje jau išrinkta ir jaunimo taryba, 
kuri, susirinkusi praėjusį pavasarį 
Toronte, patvirtino naują valdybą ir 
priėmė KLJS statutą. JAV-ėse jau
nimo tarybos rinkimai įvyks dar 
prieš šį antrąjį suvažiavimą,'o suva
žiavime svarstys JAVLJS statutą. Be 
to, abiem sąjungom šiame suvažiavi
me teks svarstyti tokius klausimus, 
kaip vienetų steigimas lietuvių kolo
nijose, sąjungų vaidmuo ir atstovų 
rinkimai trečian pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresan (PLJK III) ir kt. 
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AGNEI KEŽINAITIENEII g
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mirus, jos dukroms, žentams, anūkams ir kitiems 
giminėms bei artimiesiems gilią užuojautų 
reiškia —

I
A4. P. Krilavičiai

Keswick, Ont.

sų Dievas yra visų tautų Dievas, duo
dąs kiekvienai tautai teise į laisvę 
ir plėtojimąs’. Pripažinti tą teisę ir 
ją vykdyti ka dieniniame gyvenime 
yra mūsų pa 'eiga.

Melsdamiesi šiandieną už savo mi
rusius ir žuvusius karius, melskimės, 
kad ateitų diena tiesos, laisvės ir vie
nybės ne tiktai mums, bet ir visiems 
broliams lietuviams, gudams ir uk
rainiečiams. Melskime laisvės visoms 
pasaulio tautoms, visiems žmonėms, 
kaip tai paskelbta Romos Šventųjų 
Metų proga. ...

Malonu girdėti Lenkijos sos
tinės šventovėje žodžius, pripa
žįstančius ir lietuviams teisę į 
laisvę bei nepriklausomybę. Tik
tai kyla klausimas, ar dabarties 
lenkai iš tikrųjų taip galvoja? 
Ar imperialistinis jų nusistaty
mas jau atgyventas? Dar labai 
nesena praeitis verčia tuo abejo
ti, juoba, kad lenkų spaudoje 
vis prasiveržia imperialistiniai 
šūkiai “Lwov i Wilno”. Užuomi
na apie būsimą keturių tautų 
valstybę — federaciją verčia at
siminti praeitį ir klausti, ar toje 
naujoje pažiūroje nesislepia do
minavimo siekiai? Jei dabartinė 
Lenkijos dvasiškija taip gal
voja, kaip kun. J. Zieja, tenka 
tik pasidžiaugti, bet tuo atveju 
reikėtų parodyti ir konkrečius 
darbus, ypač Suvalkų trikampy
je, kuris šiuo metu yra Lenki
jos valdomas. Ten lietuviai ne
turi Varšuvoje skelbiamos lais
vės net religinėje srityje. Gra
žūs žodžiai bus įtikimi tik tuo
met, kai bus lydimi konkrečių 
darbų. G.

2. Pradėti sąmoningai ruoštis III 
PLJK, kuris įvyks 1975 m. pabaigo
je P. Amerikoje. Reikia sutarti, kaip 
organizuotis kelionei į P. Ameriką, 
numatyti būdus puoselėti PLJK 
mintį jaun'me ir visuomenėje.

Suvažiavimo programa bus pada
linta į dvi pagrindines dalis. Gruo
džio 28-29 d.d. bus Kanados ir JAV 
LJS bendri ir atskiri posėdžiai, va
dinami jaunimo tarybų sesijomis, o 
gruodžio 30-31 d.d. visas dėmesys bus 
nukreiptas į III PLJK. šioje antroje 
dalyje programos klausimai bus 
svarstomi būreliuose. Gruodžio 31 d., 
kartu su Ročesterio Lietuvių Bend
ruomene, bus išleidžiami senieji ir 
pasitinkami naujieji, 1975-ji, metai.

Artimoje ateityje spaudoje bus pa
skelbta suvažiavimo programa, infor
macija registracijai ir t.t.

Į ŠALJ II suvažiavimą yra kviečia
mas visas jaunimas. Ypač raginame 
dalyvauti tuos, kurie domisi III PL 
JK P. Amerikoje ir kuriems rūpi 
bendra jaunimo veikla Š. Ameri
koje. Iki pasimatymo Ročesteryje!

ALMIS KUOLAS, 
KLJS valdybos pirm. 
VYTAS MACIŪNAS, 
JAV LJS valdybos pirm.

Latvijos nepriklausomybes sukaktis Toronte buvo paminėta lapkričio 15 ir 16 d.d. Šioje nuotraukoje — baltiečių 
veikėjai ir kiti, dalyvavę latvių šventėje. Iš kairės: JAV Latvių Sąjungos pirm. dr. I. Spilners, Latvijos konsulas dr. 
E. Upenieks, Miss Scottie — daugiakultūrių reikalų min. J. Munro asistentė, Kanados Latvių Federacijos pirm. 
T. Kronbergs, miesto tarybos narys Ed. Negdridge, Estijos konsulas I. Heinsoo, KLB krašto valdybos pirm. J. R. 
Simanavičius, Kanados estų centrinės tarybos pirm. U. Petersoo Nuotr. J. Kreilio

Naujo pobūdžio tarptautinis žurnalas
Jame bendradarbiauti kviečiami ir lietuviai

Išeivijos lietuvių laikraščiai 
gavo pranešimą, pasirašytą Igo
rio Golomštoko, apie naują tarp
tautinį žurnalą “Kontinent”, 
apie kurį susispietė daugiausia 
Rytų Europos disidentai, pasie
kę Vakarų Europą, ir kaikurie 
Vakarų kultūrininkai. Jų eilėje 
matome rusų rašytoją VI. Mak
simovą (kolektyvo vadovą), kar
dinolą J. Mindszenty, L. Pach- 
maną iš Čekoslovakijos, J. Gied
roje iš Lenkijos (“Kultūra” žur
nalo redaktorius), L. Kolakovs- 
kį ir J. Capskį iš Lenkijos, M. 
Džilą iš Jugoslavijos, Z. Sach- 
ovskają (“Russkaja Mysl” red.), 
A. Sacharovą, J. Brodskį, A. 
Galičių ir kt. Redakcijon sutiko 
įeiti prancūzų dramaturgas E. 
Ionesco, anglas R. Conquest, vo
kietis K. G. Stroem ir kiti vaka
riečiai. Lietuvai red. kolegijoj 
atstovauja rašytojas L Meras, 
gyv. Izraelyje.

Žurnalas “Kontinent” bus 
leidžiamas rusų, vokiečių, pran
cūzų, italų ir olandų kalbomis. 
Pirmasis numeris rusų kalba 
jau pasirodė, netrukus išeis ir 
kitomis kalbomis.

Ko šis žurnalas siekia? Kaip 
matyti iš redakcijos sekretoriaus 
I. Golomštoko rašinio, jis nebū
siąs įprastinis išeivijos organas, 
bet sieksiąs sujungti “visas vi
diniai laisvas, antitotalitarines 
Rytų Europos kūrybines jė
gas ... kad mūsų balsas būtų iš
girstas Vakaruose ir atidarytų 
kelią tikram dialogui tarp dvie
jų pasaulių”. Dėlto ir bendradar
biai telkiami iš abiejų geležinės 
uždangos pusių. Net pačioje re
dakcinėje kolegijoje yra du so
vietiniame bloke gyvenantys 
kultūrininkai — A. Sacharovas 
ir M. Džilas. Jau pirmajame nu
meryje pradėtas spausdinti 
Maskvos rašytojo VI. Kornilovo 
romanas “Be rankų, be kojų”.

Pastebėtina tai, kad žurnalo 
iniciatorių eilėje nematyti A. 
Solženicino. Gal jis nepritaria? 
Abejonę išsklaido jo sveikini
mas, išspausdintas pirmajame 
žurnalo numeryje. Štai jo verti
mas:

Žurnalas gali tapti tikru Rytų Eu
ropos balsu ir pasiekti Vakaruose 
tas ausis, kurios nėra užkimštos tie
sai, bet nori ją išgirsti. Dar prieš 
40 metų būtų neįmanoma net įsivaiz
duoti, kad Rusijos, Lenkijos, Vengri
jos, Čekoslovakijos, Rumunijos, Vo
kietijos ir Lietuvos rašytojai turėtų 
tą patį patyrimą, padarytų iš jo tas 
pačias karčias išvadas ir išreikštų be
veik vienodas viltis ateičiai. Šiandien 
tas stebuklas, už kurį mes turėjome 
taip brangiai užmokėti, įvyko — Ry
tų Europos inteligentija šneka viena 
kalba, kuri gimė iš bendros kančios 
ir tos kančios įdiegto buities suvoki
mo. “Kontinentas” tikrai susilauks 
mūsų gilios pagarbos, jei jam pasi
seks padaryti Rytų Europos balsą aiš
kiai girdimu pasaulyje.

Iš “Kontinento” redakcijos 
atsakingojo sekretoriaus I. Go
lomštoko rašinio, skirto lietuvių 
spaudai, matyti, kad žurnalo 
steigėjams rūpi ir lietuvių bend
radarbiavimas bei Lietuvos 
problemos. Jis sako:

Jos (“Kontinento” redakcijos, 
Red.) vieningą nuomonę tuo klausi
mu išreiškė A. Solženicinas, pasisa
kydamas, kad be lietuvių dalyvavi
mo “Kontinentas” negalės būti pil
navertis Rytų Europos žurnalas. To
dėl “Kontinentas” kviečia laisvas, 
tautiškai nusiteikusias Lietuvos kū
rybines pajėgas, kur jos bebūtų — 
Lietuvoj ar svetur — dalyvauti žur
nalo darbe, siųsti jam tuos savo kū
rinius, kurie, jų nuomone, verti 
bendro dėmesio ir iškelia Lietuvos 
reikalą pasaulyje tinkamame lygy
je. Jau dabar mes matome, kad 
“Kontinento” idėja ir uždaviniai su
silaukė plataus pritarimo ir sugebėjo 
apjungti visa kas gyva, sveika ir kū
rybinga daugelyje Rytų Europos ša
lių. Neabejojama, kad ir Lietuvos 
inteligentija neliks nuošalyje nuo 

šio daug žadančio sumanymo, jo vi
liojančių perspektyvų.

Pagaliau reikia pabrėžti ir tai, kad 
“Kontinentas” yra kone pirmas Va
karuose išeinąs Rytų Europos žur
nalas, leidžiamas profesionaliais pa
grindais, taikantis augštus pasauli
nio standarto reikalavimus savo 
bendradarbiams ir mokantis jiems to
kio pat standarto honorarus.

Ir das viena svarbi aplinkybė. 
“Kontinentas” ne tik žurnalas — 
prie jo yra įsteigtas tarptautinis 
“Kontinento” fondas (fondo valdy
ba: D. Beilis — JAV, M. Džilas — 
Jugoslavija, V. Zidleris — V. Vokie
tija, E. Ionesco — Prancūzija, R. 
Conquest — Anglija, L. Pachman — 
Čekoslovakija, V. Maksimovas — Ru
sija, A. Sacharovas — Rusija, A. Si- 
niavskis — Rusija, J. Čapskis — 
Lenkija. Fondo adresas: Midland 
Bank, 154 Fleet Street, London, 
EC4, England. S tos Nr. 910 212 81). 
Šio fondo pinigai bus naudojami pa
čiam žurnalui paremti ir plėsti, o 
taip pat ir kitoms visuomeninėms 
bei kultūrinėms iniciatyvoms vysty
ti. “Kontinento” fondas rūpinsis su
daryti mūsų talentingiausiems rašy
tojams bei menininkams tokias są
lygas, kad jie galėtų atsidėti savo 
profesijos kūrybiniam darbui; jis pa
dės burti mūsų mokslininkus bei ty
rinėtojus į vieną pajėgų junginį ak
tualioms Rytų Europos visuomenės, 
politikos bei kultūros problemoms 
nagrinėti; jis stengsis visais būdais 
skatinti tampresnius ryšius tarp mū
sų tautų ir įvairių jų grupių atsto
vų, remti diskusijas, konferencijas 
ir panašias priemones vardan tos vie
nybės, kurios žydėjimą taip įtaigiai 
skelbia Lietuvos valstybinis himnas 
ir jo autorius Vincas Kudirka.

Visus savo klausimus, pasiūlymus, 
rankraščius, o taip pat užsakymus 
bei prenumeratas žurnalui siųskite 
šiuo adresu: “Kontinent”, Verlag 
Ullstein GmbH, 1000 W. Berlin 61, 
Lindenstrasse 76, W. Germany.

Rašant šias eilutes, dar nebu
vo išsamesnių informacijų apie 
“Kontinento” idėjinį veidą, po
litinius siekius bei kitus konkre
čius užmojus. Didžiųjų asmeny
bių pavardės, kaip kardinolo 
Mindszenty, A. Solženicino ir 
kitų, įtaigoja mintį, kad tai stip
rus užmojis prieš sovietinį tota- 
lizmą, niveliuojantį žmones ir 
tautas. Dalyvavimas žurnale 
marksizmo atmosferoje išaugu
sių asmenų, net ir tų, kurie te
begyvena sovietiniame bloke, 
verčia klausti, ar jų idėjos nebus 
atmieštos totalizmu, prieš kurį 
kovoja laisvės žmonės. Ar nebus 
jame akademine forma įtaigoja
mas bendradarbiavimas su ko
munizmo nešėjais į Vakarus? 
Atsakymą galėsime rasti būsi
muose “Kontinento” .numeriuo
se.

Išeivijos lietuvį savotiškai nu
teikia žinia, kad Lietuvos reika
lams “Kontinento” redakcijoje 
atstovaus rašytojas L Meras, gy

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

ČESNAKAS - . 
SVEIKA TAU

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

venantis Izraelyje ir ten pirmi
ninkaujantis iš Sovietijos emi
gravusiam susivienijimui. Sa
votiškai nuteikia todėl, kad išei
vijai jis yra nežinomas. Gal jis 
yra rezistencinės dvasios žmo
gus, bet iki šiol apie tai nėra ži
noma išeivijai. Pažvelgus į “Ma
žąją Lietuviškąją Tarybinę 
Enciklopediją”, matyt, Kad Ic- 
chokas Meras yra gimęs 1934. X. 
8 Kelmėje. Baigė Kauno Poli
technikos Institute elektronikos 
fakultetą. Taigi, savo profesija 
jis yra inžinierius. Salia to, jis 
yra rašytojas. Pirmoji jo knyga 
“Geltonas lopas” (1960) vaiz
duoja žydų berniuko pergyveni
mus vokiečių okupacijos metu 
Lietuvoje. Novelių rinkinyje 
“Žemė visada gyva” (1963) I. 
Meras iškelia tragiškus žydų ge
to konfliktus. Vokiečių okupaci
jos žiaurumus jis parodo roma
ne “Lygiosios trunka akimirką” 
(1963). Kitame romane “Ant ko 
laikosi pasaulis” (1965) jis vaiz
duoja vargingą kaimo moterį, 
patyrusią daug skriaudų, bet ne
palūžusią ir nepraradusią mora
linių vertybių. Prie vokiečių 
okupacijos žiaurumų autorius 
vėl grįžta romane “Mėnulio sa
vaitė”. Romanai “Ant ko laiko
si pasaulis” ir “Lygiosios trun
ka akimirką” yra išversti į visą 
eilę kalbų. Visoje čia minėtoje 
kūryboje I. Meras ryškiai išdės
tė savo pažiūras į rudąjį totaliz- 
mą, bet ką jis mano apie raudo
nąjį, kuriame užaugo, bus maty
ti būsimuose jo raštuose. P. ž.

Michelin — geležies juosta sustiprintos 
žieminės (radials) padangos, pagamintos 
taip, kad neprarastumėte važiavimo kont
rolės per gilų kietų sniegą. Michelin žiemi
nės padangos duoda sniegui valyti plūgo 
jėgų, kurios dėka galite saugiai važiuoti

ir sunkiose sąlygose. Galite pasitikėti 
Michelin saugumu, patikimu stabdymu ir 
pradėjimu važiuoti. Kokybė, patikimumas 
ir saugumas teprimena jums šią žiemą 
Michelin padangas — taip, žiemines pa
dangas .. . MICHELIN

Atliekame visus mechaninius automobilių taisymo darbus
Autorite Sales & Service

1636 Dundas St. W.
Toronto 3, Ontario 531-1331

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 Brock Ave. — Toronto 3 

531-1305
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VERŽLUSIS TAUTIETIS ROMOJE
Prel. dr. Lado T u labos 40 metų kunigystės proga

V. P. ZUBAS
Minėdami pasauliečių sukak

tis, tik retais atvejais galim 
kalbėti apie jų profesinį ir vi
suomeninį aspektą. Dažniausiai 
šie dalykai būna vienas nuo ki
to atsieti, ir dėmesį patraukia 
tik vienas arba antras.

Minėdami dvasiškių sukaktis, 
paprastai matom profesinį ir vi
suomeninį a s p e k tus, pasieku
sius vienodas augštumas. Tai ne 
naujas reiškinys lietuvių tautoj. 
Nuo Medininkų vyskupo Merke
lio Giedraičio per vyskupą Mo
tiejų Valančių, vyskupą Antaną 
Baranauską ir kitus šviesus dva
sininko lietuvio tipas pasiekė 
mūsų laikus. Taip pat jis nėra 
vien tik katalikų nuopelnas. 
Protestantų kunigui Martynui 
Mažvydui esam dėkingi už pir
mą lietuvių kalba parašytą kny
gą, o kunigas Kristijonas Done
laitis tapo pirmuoju klasiku lie
tuvių literatūroj.

Tokios mintys kyla, prisime
nant prel. dr. Lado Tulabos, 
P. A., 40 m. kunigystės sukaktį. 
Jis yra vienas gausaus būrio 
dvasiškių, be kurių sunku įsi
vaizduoti lietuvių išeiviją. Šitie 
vyrai savo profesijos dėka iš
vengė kraštutinių “izmų”, pada
linusių lietuvių tautą į skau
džiai priešingus polius, tapo na
tūraliai jungiančiu e 1 e m entu. 
Donelaitis, Valančius, Vaižgan
tas — vienodai branginami abie
juose poliuose. Pavarčius išeivi
jos spaudą, nesunku įsitikinti, 
kad blaiviausios nuotaikos Lie
tuvos ir lietuvių atveju vyrauja 
dvasiškių įtakojamoj periodikoj.

Gimė prel. Tulaba 1912 m. 
balandžio 28 d., Balčių k., Mete
lių par., Alytaus apskr. Įšventin
tas kunigu 1934 m. rugsėjo 16 
d. Vilkaviškyje. Studijavo Kau
ne Vytauto Didžiojo universite
to teologijos-filosofijos fakulte
te, vėliau Romoj, bibliniam in
stitute. Baigęs studijas, 1938 m. 
pradėjo dėstyti Šv. Raštą Vilka
viškio kunigų seminarijoj. Oku-

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

Toronto. Tel. 531-8422

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). 

pacinei sovietų valdžiai semina
riją uždarius,' Šv. Raštą dėstė 
Kauno universitete, kartu eida
mas Senojo ir Naujojo Testa
mento katedros vedėjo parei
gas. 1942 m. buvo paskirtas per
tvarkytos Vilniaus kunigų semi
narijos rektoriumi. Naujoj vie
toj greitai įsijungė į pastoracinį 
bei visuomenini darbą. Kai 1943 
m. vokietis okupantas suėmė 
garsųjį Aušros Vartų ir Šv. Jo
no šventovės pamokslininką 
kun. Alfonsą Lipniūną (mirė 
vos išėjęs iš kaceto Stuttho- 
fe), drąsiai gynusį lietuvių inte
resus abiejų okupacijų laikais, 
kun. Tulaba perėmė jo eitas pa
reigas Išlaisvinimo Fondo vado
vybėje ir buvo paskirtas Šv. Jo
no šventovės rektoriumi lietu
vių reikalams.

Karo sūkurių 1944 m. at
blokštas , į Vokietiją, Lietuvos 
vyskupų buvo paskirtas į vokiš
ką Eichstaetto kunigų seminari
ją lietuvių klierikų rektoriumi 
ir tarpininku su seminarijos va
dovybe. Tuo metu čia susitelkė 
daug lietuvių klierikų, karo me
tu patekusių į Vokietiją. Metų 
pabaigoj seminarijoj buvo 79 
lietuviai ir 14 vokiečių klierikų. 
Čia kun. Tulabai neteko ilgai 
būti, nes 1945 m. pabaigoj 
ark. J. Skvireckas paprašė jį 
vykti Romon ir rūpintis Šv. Ka
zimiero kolegijos organizavimu. 
Greitai rektorių pasekė ir dide
lė dalis klierikų — persikėlė į 
naująją kolegiją.

Lietuvių Šv. Kazimiero kole
gijos steigimu Romoje buvo rū
pinamasi jau nuo 1921 m., 
tačiau sumanymas buvo įgyven
dintas tik pokario vargams pri
spaudus 1945 m. Kolegijos tiks
las ruošti naujus lietuvius 
kunigus ir sudaryti sąlygas ku
nigams, siekiantiems augštesnių 
mokslo pakopų, studijuoti gau
siose Romos mokslo įstaigose. 
Paskirtas kolegijos rektoriumi 
1945 m., sukaktuvininkas tas 
pareigas eina iki šios dienos. Jo 
vadovaujamoj kolegijoj telkiasi 
ir Romos lietuvių kultūrinis gy
venimas. Be patalpų mieste, ko
legija turi užmiestyje 10 ha ūkį. 
Kolegijoj visada gali rasti malo
nų prieglobstį kiekvienas lietu
vis, atkeliavęs į Romą iš betku- 
rio svetimo krašto ar iš gimto
sios Lietuvos.

Popiežius Pijus XII 1951 m. 
kun. Tulabą pakėlė į prelatus. 
Popiežius Jonas XXIII 1960 m. 
paskyrė jį vyriausios komisijos 
emigrantų reikalams nariu prie 
konsitorinės kongregacijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos įgalioti
niu užsienyje. Yra turėjęs ir 
daugiau pareigų bei paskyrimų 
Vatikane, parašęs religinio turi
nio knygų ir straipsnių lietuvių, 
italų ir vokiečių kalbom.
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PERDAUG ŠVENČIŲ
Tokią išvadą padarė Sovietų Są

jungos ministerių taryba, lapkričio 
10, sekmadienį, paskelbdama darbo 
diena. Spalio revoliucijos metinės 
Sovietų Sąjungoje ir jos okupuotuo
se kraštuose švenčiamos lapkričio 7 
ir 8 d.d. šiemet ta šventinė data te
ko ketvirtadieniui ir penktadieniui. 
Kadangi šeštadienis ir sekmadienis 
yra nedarbo dienos, būtų susidaręs 
tikrai ilgas keturių laisvų dienų sa
vaitgalis, kuriuo visi džiaugėsi iš 
anksto. Ministerių taryba sekmadie
nio pavertimą darbo diena teisino 
penkmečio plano užduočių vykdymu, 
nors iš tikrųjų ,viena nedarbo diena 
neturi didesnės reikšmės tam planui, 
juoba, kad jo vykdymas dažniausiai 
būna labai lėtas mėnesio pradžioje ir 
intensyvus jo pabaigoje. Matyt, ne
mažesnės įtakos turėjo ir antrasis 
motyvas — noras pabrėžti, kad kom
partija sekmadienių nepripažįsta re
ligine švente. Už darbą lapkričio 10 
tarnautojam ir darbininkam bus atsi
lyginta viena papildoma atostogų 
diena.

MENO VARDU
Vilniaus universitete spalio 14 d. 

buvo surengta respublikinė konfe
rencija tema “Socialistinis realizmas
— meno kūrybos metodas”. Paskai
tas skaitė Vilniaus universiteto, Vil
niaus inžinerinio statybos instituto, 
Vilniaus ir Šiaulių pedagoginių ins
titutų dėstytojai. Iš viso šioje “moks
linėje” konferencijoje išklausyta 14 
paskaitų, bet spaudoj minimi tik ke
turi autoriai ir jų pasirinktos temos: 
V. Areškos — “Socialistinio realizmo 
kriterijai”, M. Burokevičiaus — 
“Lietuvos komunistų partijos veik
la, ugdant socialistinį realizmą lie
tuvių tarybinėje literatūroje”, B. 
Prėskienio — “Socialistinio realizmo 
metodas lietuvių proletarinėje kri
tikoje”, L. Budrio — “Partiškumas
— svarb’aus’as roclal’st’nlo realiz
mo principas”. Tą kompartijai tar
naujantį socialistinį realizmą, nie
ko bendro neturintį su tikruoju me
nu, dailininkams ir rašytojams prie
varta bruka Maskva.

POETĖS SUKAKTIS
Per visą okupuotą Lietuvą nuvil

nijo Salomėjos Nėries pagerbimų 
banga, susieta su jos 70-tuoju gim
tadieniu. Pagrindiniai renginiai įvy
ko Vilniuje ir buvo pradėti lapkri
čio 12 d. specialia konferencija Lie
tuvos Mokslų Akademijos didžiojoje 
salėje. Įvadinį žodį tarė LMA lietu
vių kalbos ir literatūros instituto di
rektorius K. Korsakas, pabrėždamas, 
kad ši konferencija turi tikslą užpil
dyti S. Nėries kūrybos nagrinėjime 
susidariusias spragas. Pranešimai lie- 
'«ė S. Nėries kūrybos reikšmę, jos 
idėjinius, meninius, žanrinius bruo
žus, poetikos evoliuciją, eilėdaros 
stilistiką, sovietinio “patriotizmo” 
aspektus II D. karo metų eilėraš
čiuose. Visą šią medžiagą žadama 
paskelbti “Pergalės” žurnale. Lapkri
čio 15 d. Vilniaus centre, prie S. 
Nėries vidurinės mokyklos, buvo ati
dengtas jai skirtas paminklas, su
kurtas skulptoriaus V. Vildžiūno su 
architektais G. Baravyku ir G. Ra
munių. Jame — ant augšto pjedesta
lo iškalta S. Nėries galva. Tos pačios 
dienos vakarą buvo surengtas pagrin
dinis minėjimas Vilniaus operos ir 
baleto naujuosiuose rūmuose, į ku
riuos atvyko ir vyriausieji komparti-

LONDON,
LIETUVOS KARIUOMENĖS at- 

steigimo sukaktis paminėta lapkričio 
23 d. Šiluvos Marijos par. salėje. Po 
įvadinės muzikos bei skaidrių vaiz
dų minėjimą rengėjų vardu pradėjo 
mokyklos tėvų komiteto pirm. St. 
Keras. Žuvę kariai buvo pagerbti V. 
Gudelio ir kun. B. Pacevičiaus tarta 
malda, kurią palydėjo Lietuvos him
nas. Trumpu, taikliu žodžiu prabilo 
I. Jakubaitytė, apyl. valdybos pirmi
ninkė, pakviesdama dalyvius pasira
šyti jaunatviškosios Londono valdy
bos suredaguotą peticiją Kanados vy
riausybei, kad ši nepakartotų Austra
lijos ir N. Zelandijos gėdingo Pabal
tijo išdavimo, šventės proga londo- 
niečiams kalbėjo jaunas, brandžios 
minties prelegentas Kęstutis šešto
kas. Jo taiklią, vertą platesnės au
ditorijos paskaitą susirinkusieji 
įvertino gausiomis katutėmis. Paskai
tos tekstą tikimės matyti “T. Žibu
riuose”. Pirmasis mokyklos mokyto
jas ir jos vedėjas L. Eimantas kvie
tė visus gausiai prisidėti prie pinigi
nės paramos mokyklai, išreikšdamas 
nuoširdžią padėką dalyvaujantiems 
už skubią ir efektingą pagalbą.

Minėjimo meninę programą sklan
džiu pranešinėjimu pradėjo L. Ke- 
raitė, pakviesdama šauniai atrodantį 
ir dar šauniau dainavusį “Baltijos” 
ansamblio chorą, vad. Vidos Petra- 
šiūnaitės. Po to sekę E. Kairienės 
skoningai parinktos mokyklos moki
nių deklamacijos. Chorui ir deklama
cijoms akompanavo Loreta Lukšaitė. 
Keturias dainas solo padainavo I. 
Černienė, mezzosopranas, palydima 
Ritos Vilis fortepijonu. Tai talentin
gos, jaunos lietuviškos pajėgos. Mi- 
nėjimas-koncertas buvo baigtas daly
vavusių giesme “Marija, Marija” ir 
bendromis vaišėmis. E.

NUOŠIRDUS AČIŪ “T. Žibu- 
r ams”, nemokamai atspausdinu
siems ir gražiai apipavidalinusiems 
spaudos baliaus Londone skelbi
mus, o taip pat jų red. kun. dr. Pr. 

jos bei valdžios vadovai. Rengėjų 
vardu čia pirmasis žodį tarė poetas 
E. Mieželaitis. Po jo kalbėjo akade
mikas K. Korsakas, remdamasis pri
siminimais, ypač II D. karo metų, 
ryškindamas komunistinį S. Nėries 
veidą ir teigdamas, kad didesnės vi
suomeninės reikšmės už jos minori
nių motyvų asmeninę lyriką turėjo 
tie sovietiniu “patriotizmu” persunk
ti eilėraščiai. Su tokia mintimi, atro
do, nenorėjo sutikti poetas Justinas 
Marcinkevičius, savo kalboje kaip 
tik ir atkreipęs dėmesį į S. Nėries 
minorinius motyvus. Savo žodį jis 
užbaigė dviem S. Nėries Lietuvai 
skirto eilėraščio eilutėm: “Tu — ma
no deganti širdis! Tu — mano krau
jas gyvas!”, kurios ir šiandien nėra 
praradusios savo aktualumo. Kalbėto
jų eiles papildė S. Nėries vidurinės 
mokyklos mokytoja E. Baukieųė iš 
Vilkaviškio ir Vilniaus un-to stud. D. 
Pranckietytė. Literatūrinę ■ muzikinę 
programą “Širdis mana — audrų dai
na” atliko dramos aktoriai, operos so
listai, Lietuvos kamerinis orkestras, 
Vilniaus televizijos ir radijo choras, 
Vilniaus konservatorijos styginių in
strumentų orkestras, šalia tokių lyri
nių eilėraščių, kaip “Senelės pasa
ka”, “Diemedžiu žydėsiu”, buvo skai
tomi “Bolševiko kelias” ir “Tarybi
nis pavasaris”, tik kažkodėl niekas 
nei minėjimuose, nei gausiuose raši
niuose nė žodžiu neužsiminė apie Sta
linui skirtą poemą, su kuria ir pra
sidėjo didysis S. Nėries kritimas, jos 
propagandinė paslauga Sovietų Są
jungai.

VILNIAUS ŠUNYS
“Tiesa” 198 nr. paskelbė Vilniaus 

šunų problemą nagrinėjantį savo ko
respondento Tomo Šarkaus straipsnį 
“Prisirišę prie pavadėlio ...” Niekas 
nežino tikslaus šunų skaičiaus Vil
niuje, išskyrus du faktus — kad jų 
šiemet Vilniuje užregistruota 2.05S, 
o nuo pasiutligės bei kitų ligų buvo 
vakcinuota daugiau kaip 4.000. Į ko
vos su pasiutlige stotį pernai kreipė
si 746 šunų apkandžioti vilniečiai, 
per šių metų pirmąjį pusmetį — 
405. Skausmingos injekcijos nuo pa
siutligės šiemet buvo suteiktos 135 
vilniečių vaikams. Problemą sudaro 
ne tik palaidi šunys, bet ir prisirišti 
prie pavadėlio. Milicijos j. leitenan
tas Vladimiras Šeinas “Tiesos” 238 
nr. teigia, kad gražusis Tauro kalnas 
jau yra paverstas šunų vedžiojimo 
vieta. Už viešosios tvarkos pažeidi
mus su šuniųiis protokolų susilaukė: 
Vilniaus respublikinių sanitarinių 
švietimo namų gydytoja Aldona Sel- 
valienė, “Spalio” kino teatro direk
torius Ignas Juodis, “Dįnamo” ma
niežo vedėjas Nikolajus Šeikovskis, 
Vilniaus centrinės statistikos valdy
bos inž. Vladimiras Naidionovas. 
Tauro kalno lankytojų nuotaiką daž
nai sudrumsčia ir vaikų vedžiojami 
šunys. Kartais tie vaikai yra žy
mių lietuvių atžalos. M.licijai pvz. 
teko įspėti Vilniaus dailės instituto 
dėstytojų Jono Umbraso ir Gedimino 
Jokūbonio šeimų vaikus, su šuni
mis pažeidusius viešąją tvarką. Vil
niaus miesto vykdomasis komitetas, 
apsvarstęs T. šarkaus straipsnyje iš
keltą šunų problemą, įsakė vidaus 
reikalų, komunalinio ūkio ir butų 
ūkio valdyboms įvesti griežtesnę ne 
tik šunų, bet ir kačių kontrolę, nes 
Vilniuje yra ir tokių butų, kurių gy
ventojai laiko po 10-12 kačių.

V. Kst.

ONTA RIO
Gaidai, Kultūros Dr-jos pirm. P. Bra- 
žukui ir visai delegacijai, savo atsi
lankymu į mūsų mažą apylinkę pa- 
kėlusiems ne tik baliaus rengėjų, 
bet ir jo dalyvių nuotaiką. Su dėkin
gumu prisimename ir vakaro pagrin
dinę programą atlikusią sol. L Čer
nienę bei akompaniatorę D. Remei- 
kytę ir linksmąją dalį savo dainomis 
paįvairinusią D. švilpaitę. Ypač gilią 
padėką noriu išreikšti visiems mece
natams ir jų organizatoriui J. But
kui, stambiomis aukomis parėmu- 
siems spaudą — mūsų pastangas. 
Ačiū ir visiems rėmėjams. Dauguma 
tą vakarą linksminosi, bet dalis to 
malonumo turėjo atsisakyti ir darbu 
talkinti rengėjams. Jiems priklauso 
tikrai didelė padėka, būtent: G. Ma
čienei, J. Eimantienei, M. Juodagal- 
vienei, Br. Misiui, L. Eimantui. Br. 
Zabulioniui, Pr. Tumosui ir jo jau
nosioms padėjėjoms Tumosaitei, S. 
Bersėnaitei ir Jokšaitei. Už nuošir
džią pagalbą esu didžiai dėkingas 
kun. B. Pacevičiui, Edm. Petrauskui, 
St. Kerui, E. Kairienei, E. Paulionie- 
nei, I. Daniliūnienei, S. Žulpai ir vi
siems kitiems, mums nuoširdžiai tal
kinusiems darbu, maisto produktais, 
laimikiais loterijai ar kitais būdais. 
Nemažesnis mano ačiū priklauso ren
gėjų komitetui, pasiėmusiam didžiau
sią darbo naštą: L. Zabulionienei, O. 
Švilpienei, A. Pocienei, Gr. Petraus
kienei, J. Valaičiui ir A. Kudirkai.

Baliuje pasirodė nemaža ir seniai 
matytų veidų. Būtume laimingi, jei 
galėtume juos matyti ir ateinančių 
metų spaudos baliuose! Visų pastan
gos būtų nuėjusios niekais, jei nebū
tų buvę reikiamo skaičiaus dalyvių. 
Jiems, iš tolimų ir artimų apylinkių 
į spaudos parėmimo balių taip gau
siai suvažiavusiems, priklauso tikrai 
nuoširdi padėka. Atskirai noriu pa
dėkoti Rodnės lietuviams, beveik vi
siems pas mus atsilankiusiems, ypač 
V. Ignaičiui už stropų informacijos 
perteikimą ir gal net pačios išvykos

KLB Hamiltono apylinkės valdyba 
kviečia visus Hamiltono ir apylinkės 
lietuvius dalyvauti

NAUJU METU
gruodžio 31 d., 7 vai. vakaro, Jaunimo Centre, 48 Dundurn N

• Puiki šilta vakarienė ir šaltas bufetas
• Turtingas baras, šampanas
• Gros geras J. Vaičiaus orkestras
• Durų laimikiai, kepuraitės ir kt. dovanos nemokamai
• Asmeniui — $12.00, studentams — $10.00.

Dėl bilietų skambinti O. Stasiuliui tel. 528-2055 
arba L. Skripkutei tel. 529-4811
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DELHI, ONTARIO

DELHI IR APYLINKĖS lietuviai 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
šventę paminėjo lapkričio 16 d. 
Delhi lenkų salėje iškilminga ir me
nine dalimis ir šokiais, o sekmadienį 
pamaldomis šventovėje. Dalyvavo 
apie 200 lietuvių ir svečių iš Hamil
tono, Sarnės bei kitų vietovių. Minė
jimą pradėjo vietos šaulių kuopos ir 
KLB Delhi apylinkės pirm. Stp. Ja- 
kubickas, pakviesdamas sugiedoti Lie
tuvos himną ir dviejų minučių susi
kaupimu pagerbti žuvusius už Lietu
vos laisvę. Kun. dr. J. Gutauskas su
kalbėjo maldą už laisvės kovose žu
vusius ir okupantų kalėjimuose nu
kankintus lietuvius. Paskaitą skaitė 
Stp. Jakubickas, kurioje apžvelgė 
Lietuvos kariuomenės žygius, II pas. 
karo metu tragišką Lietuvos kariuo
menės likimą, dabartinę tautos sun
kią okupaciją, tarptautinę padėtį ir 
galimybes vėl atkurti Lietuvos ka
riuomenę bei atgauti valstybinę ne
priklausomybę. Meninę dalį atliko 
Hamiltono Aušros Vartų par. cho
ras, vad. A. Paulionio. Choras gra
žiomis mūsų kariuomenės dainomis 
priminė Lietuvos kariuomenę laisvės 
metais. Po to, orkestrui grojant, bu
vo šokiai, užkandžiai, loterija. Sek
madienį uniformuoti ir neunifor- 
muoti šauliai su vėliavomis dalyvavo 
Šv. Kazimiero parapijos šventovėje 
pamaldose, kurių metu kun. dr. J. 
Gutauskas savo pamoksle prisiminė 
žuvusius už Lietuvos nepriklausomy
bę ir kariuomenės reikšmę taikos 
metais.

MENO IR SPAUDOS PARODA. 
Jau kelinti metai Delhi ir apylinkė
se gyvenančios tautybės ruošia bend
rą pobūvį “GALA BALL”. Jo orga
nizatoriais ir globėjais yra Delhi 
tarptautinis Rotary klubas. Tų ba
lių tikslas — susipažinti bei suartė
ti su įvairių tautybių žmonėmis ir 
paremti medicininių reikmenų įsigi
jimą naujai pastatytoje klinikoje. 
Kiekvienais metais vis kita tautybė 
pasireiškia savo kultūrine programa. 
Lapkričio 15 d. Delhi vokiečių salėje 
teko eilė lietuviams pasirodyti. Ba
liuje dalyvavo apie 250 vietos ir 
kviestinių svečių, kurių tarpe buvo 
Ontario darbo min. John P. MacBeth 
su Ponia ir oficialus lietuvių atsto
vas buv. KLB krašto valdybos pirm, 
inž. Eugenijus L. Cuplinskas su Po
nia. Pastarasis ta proga savo kal
boje atkreipė dalyvių dėmesį į lietu
vių meną, išeivijos gausią spaudą ir 
lietuvių įnašą į kultūrinį Kanados 
gyvenimą. Orkestrui sugrojus Kana
dos ir Lietuvos himnus, pakėlus tos
tus už karalienę ir Lietuvos laisvę, 
buvo pristatytos tautybių debiutan- 
tės. Iš lietuvių buvo Jūratė Luko
šiūtė ir Rasa Ratavičiūtė, kurios gra
žiai atstovavo lietuviams. Delhi jau
nimo ansamblis “Palanga”, vadovau
jamas Kęstučio Lawson, gražiai pa
šoko tautinius šokius.

Salia oficialių svečių stalo, net ant 
penkių didelių stalų ir augštos salės 
sienos buvo išdėstyta lietuvių meno 
dirbinių ir spaudos paroda, kuri per 
visą vakarą buvo baliaus dalyvių ap
gulta. Visi labai domėjosi lietuvių 
spaudos gausumu ir meno, ypač gin
taro, dirbinių grožiu. Baliaus daly
viai taip pat galėjo paragauti lietu
višku stiliumi pagamintų valgių, ku
rių vadovė buvo p. Žiogienė. Devynis 
didelius napoleonus-tortus iškepė ir 
baliui padovanojo ponios — Augai- 
tienė, Augustinavičienė, Bartulienė, 
Dirsienė, Janulienė, Norkienė, Nor
vaišienė, Ratavičienlė ir Vitkaus
kienė.

Siame baliuje visais atžvilgiais lie
tuviai pasirodė labai gražiai ir kita
taučiams padarė gerą įspūdį savo 
tautiniais šokiais, gražiai paruošta 
meno ir spaudos paroda, skaniai pa
ruoštais valgiais bei kepiniais.

Kun. dr. J. Gutauskas, Vincas 
Treigis, p. Ratavičienė ir šias eilutes 
rašantis, pasikeisdami svečiams aiš
kino apie lietuviškus meno dirbi
nius, laisvajame pasaulyje leidžiamą 
lietuvių spaudą, L. Enciklopediją ir 
kt.

Už meno dirbinių ir spaudos pa
rodos gražų pasisekimą priklauso pa
dėka visiems, prisidėjusiems rūdi
niais, darbu ir rūpesčiu. Sis paren
gimas parodė, kad dirbant vienin
gai, nors ir nedidelė grupė, padaro 
didelius darbus. Stepas Jakubickas

į Londoną suorganizavimą. Ačiū ir 
studentams, taip pat gausiai dalyva
vusiems. Spaudos vaidmuo šiandien
yra dar reikšmingesnis, negu nepri
klausomoj Lietuvoj. Todėl tenka tik
rai džiaugtis bendrų pastangų vai
siais — sukėlimu per $1400 spaudai 
paremti! Dar sykį visiems lietuviškas 
ačiū ir iki pasimatymo 1975 m. spau
dos baliuje. „Danili tinas

S HAMILTON*,
ADVENTO REKOLEKCIJOS gruo

džio 1—8 d. d. vyksta AV parapijoj. 
Jas veda prel. L. Tulaba. Romoje jis 
vadovauja Sv. Kazimiero kolegijai. 
Šiemet jam sueina 40 m. kunigystės 
sukaktis, kurią hamiltoniečiai ren
giasi atžymėti.

SIMO KUDIRKOS apsilankymą 
“Vigilant” laive ketverių metų su
kakties proga nuo to įvykio, kai jį, 
bandantį pabėgti, išsitempė rusų jū
rininkai atgal į “Sovietskaja Litva” 
laivą, plačiai aprašė Hamiltono “The 
Spectator” dienraštis. Įdėjo ir S. Ku
dirkos su šeima nuotrauką, vaizduo
jančią jį, laikantį dovanotą to laivo 
ženklą.

TORONTO PAVYZDŽIU susiorga
nizavo ir mūsų pensininkai. Lapkri
čio 21 d. susirinko jų 16 par. salėje. 
Išsirinko valdybą: pirm. Pr. Enskai- 
tis, vicepirm. K. Celiauskas, sekr. A. 
Žulys, ižd. A. Jankūnas, moterų sek
cijos vad. M. Kvedarienė. Revizijos 
komisija bus sudaryta, kai ižde atsi
ras pinigų. Tai nauja liet, organiza
cija pas mus, kurios nariu tapti rei
kia pensininko metų.

VYT. IR AD. ZUBAI, anksčiau gy
venę Montrealy, atsikėlė į Hamilto
ną. Jie čia atvažiavo iš Fiji salų, kur 
archit. Vyt. Zubas Kanados valdžios 
buvo išsiųstas statybų reikalais. Da
bar jis pradėjo čia dirbti kaip inži
nierius privačioj įmonėj Stelco. Ad. 
Zubienė jau spėjo įsijungti į lietu
viškąją veiklą. KLB Moterų Dr-jos 
skyrius išrinko ją į valdybą. Ji yra 
žinoma ir kaip dailininkė. Vyt. ir 
Ad. Zubai turi dvi dukras. Rima da
bar studijuoja Toronte. Hamiltone 
jau turime dvi Zubų šeimas, ku
rios nėra giminingos.

DANUTĖ IR ALGIS ENSKAICIAI 
susilaukė pirmgimės dukrelės, kurią 
pakrikštijo Kristinos vardu.

ČIKAGOJE MIRĖ buvęs aviacijos 
kapitonas a. a. St. Baipšys, seniau 
gyvenęs Hamiltone. Velionis buvo

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 vol., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokamo gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

kiekvieno skoniui

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai

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

RODNEY, ONTARIO
A.A. Antanas JACKA mirė spa

lio 25 d. Palaidotas Rodney kapuo
se. Velionis buvo senesnės kartos at
eivis, kilęs nuo Kupiškio. Artimes
niųjų giminių čia neturėjo, dėlto lai
dotuvėmis pasirūpino artimesnieji 
kaimynai, ypač St. ir M. Pakalniai. 
Laidotuvių apeigas atliko vietos kle
bonas kun. J. Smith. Prie karsto atsi
sveikino su velioniu lietuvių vardu 
V. Ignaitis.

A.A. VALĖ ŠARAPNICKIENĖ po 
ilgos ir sunkios ligos Chatham ligo
ninėje mirė lapkričio 8 d. Palaidota 
lapkričio 12 d. Bothwell, Ont., ka
puose. Paliko liūdesy tėvus Skujus, 
vyrą A. Šarapnicką ir tris sūnus: 
Joną 18 m., Aleką 16 m. ir Petrą 8 
m. Šarapnickai turėjo netoli Both
well gražų ūkį, kuriame augino dau
giausia tabaką. V. Šarapnickienės 
mirtis buvo skaudi ne tik jos šeimai, 
bet ir visai lietuvių apylinkei. Velio
nė buvo dar jauna visų labai mėgs
tama dėl jos sugyvenamo būdo. Tad 
į jos laidotuves suvažiavo daug gi
minių bei lietuvių iš toli ir arti. 
Daug dalyvavo ir vietinių, taip pat 
jos sūnų gimnazijos ir mokyklos 
draugai. Karstas skendo gėlėse. Tur
būt tokių laidotuvių Bothwell nebu
vo dar matęs. Pirmąjį vakarą maldas 
atliko Londono lietuvių klebonas 
kun. B. Pacevičius, padedant S. Pa- 
keturui. Antrąjį vakarą maldas kal
bėjo vietinis klebonas. Jis atlaikė ir 
Mišias vietos katalikų šventovėje. 
Per Mišias giedojo sol. V. Verikaitis 

gerai žinomas čia pokariniais lietu
vių kolonijos steigimosi laikais. Jis 
buvo pirmasis, pas mus įsigijęs di
desnę nuosavybę ir davęs pavyzdį ki
tiems, kaip galima šitame krašte 
ekonomiškai verstis. Daug jo atsi
minimų iš nepriklausomybės ir oku
pacijos laikų skaitydavome iš Ame
rikos gaunamuose liet, laikraščiuo
se.

MILDA TRUMPICKIENĖ perėjo į 
nuosavybių pirkimo-pardavimo vers
lą “Murray Alec Real Estate” bend
rovėje. K. M.

KAUKIŲ BALIUI, kuris įvyks 
1975 m. vasario 8 d., jau yra gautos 
trys premijos. Šį kartą balius pa
vestas suruošti ateitininkams. Bus 
premijuojamos 5 kaukės. Jau laikas 
pradėti ruošti kaukes. Baliuje bus 
laimės staliukai ir smulkių daiktų 
loterija. Rengėjai

ATEITININKŲ S E N D R A ŪGIŲ 
susirinkimas įvykęs lapkričio 24 d. 
nebuvo gausus, bet darbingas. Sulau
kėm naujų narių. Vienas jų — ma
tematikos dr. Rimantas Repšys suti
ko būti moksleivių globėju. Aptarti 
kaukių baliaus reikalai ir metinė 
šventė, kuri įvyks vasario 9, sekma
dienį. Prašome visus narius ir prijau
čiančius paaukoti fantų-laimikių kau
kių baliaus smulkių daiktų loterijai. 
Sekantis susirinkimas bus sausio 12 
d., 5 v. p. p., toj pačioj vietoj.

Pavasarį moksleiviai ateitininkai 
vėl rinks senus laikraščius — prašo
me neišmesti. V.

KŪČIOS. Gruodžio 24 d., 7 v.v., 
šaulių moterų iniciatyva Aušros Var
tų parapijos salėje rengiamos bend
ros Kūčios. Kviečiame visus. Kaina 
— $3. Rengėjos nori žinoti apytikrį 
dalyvių skaičių, tad prašome' regist
ruotis nedelsiant. Skambinti A. Pet- 
raitienei tel. 544-0113. Rengėjos

N. METŲ SUTIKIMĄ rengia apy
linkės valdyba Jaunimo Centre ir 
kviečia tautiečius gausiai dalyvauti.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.).....6%
santaupas _ ______ 9% %
term, depozitus 1 m. 10% 
IMAME UŽ:
asmenines paskolas.. Į2% 
nekiln. turto pask. 11% %

b . Ltd ^nntn^er

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

iš 'Toronto. Kapuose šeimos vardu 
padėkojo V. Ignaitis visiems atsi
lankiusiems, atnešusiems gėles, už
prašiusiems Mišias, pareiškusiems 
užuojautas. Pabaigai prie karsto bu
vo sugiedota “Marija Marija”. Kor.

Portage La Prairie, 
Manitoba

ATITAISYMAS, Aprašant Manito- 
bos ūkininkus “T. Žiburiuose” pasi
taikė pora netikslumų. Apie Juliaus 
Razmos šeimą pasakyta, kad vaikai 
sukūrė šeimas. Turėjo būti: vaikai 
gyvena atskirai; sūnus studijuoja 
universitete. Apie Petrą Satkūną pa
rašyta, kad atvyko Kanadon 1949 m. 
Turėjo būti — 1929 m. Už netikslu
mus atsiprašau.

LIETUVIŲ FONDO REIKALU. 
Kiekvienais metais primenu Manito- 
bos tautiečiams reikalą įsirašyti į 
Lietuvių Fondą. Tikslas — visiems 
žinomas. Pernai Kanados Lietuvių 
Fondas užbaigė metus su $100.000. 
Šiemet surinkta jau $10.000 dau
giau. Daugumas įamžina mirusius ar
timuosius. Ateinančiais metais bus 
išleista Fondo narių knyga. Kurie 
manote tuo būdu įamžinti savo mi
rusius artimuosius, paskubėkite. Iš 
gautų nuošimčių L. Fondas remia 
kultūrinę lietuvių veiklą. Čekius ar
ba pašto perlaidas siųskite Fondo 
įgaliotiniui šiuo adresu: P. Liauke- 
vičius, 135 — 17th St., N. W„ Por
tage La Prairie, Man.

P. Liaukevičius

J. A. Valstybės
LIETUVIŠKAS LAIDAS “Radio 

Liberty” pradės 1975 m. sausyje ir 
vasaryje, o kovo mėnesį jos jau bus 
pilnai išvystytos iki kasdieninės pus
valandžio programos. Pagrindą visai 
serijai laidų sudarys lapkričio 20 d. 
turėtas pasikalbėjimas su Simu Ku
dirka. šis radijas savo klausytojus 
jau yra informavęs apie S. Kudirkos 
išdavimą sovietams, supažindinęs 
juos su teismu Vilniuje ir jo tartu 
drąsiu žodžiu teisėjams. Klausytojai 
taipgi buvo painformuoti apie pas
tangas S. Kudirkai išlaisvinti, JAV 
pilietybės suteikimą ir visos šeimos 
atskridimą Amerikon. Lietuviškų lai
dų programon planuojama įtraukti 
žinias, politinius komentarus, pasau
linės spaudos apžvalgą, informaciją 
istoriniais, kultūriniais, žmogaus tei
sių klausimais, susietais su lietuvių 
interesais. Radijas taipgi yra gavęs 
leidimą pradėti latvių ir estų laidas, 
kai tik bus paskirta finansinė para
ma. Latvių bei estų programoms jau 
jieškoma vadovų ir talkininkų.

JAV LB KRAŠTO VALDYBA ry
šium su S. Kudirkos ir jo šeimos at
vykimu i JAV paskelbė padėką vi
siems, prisidėjusiems prie jo išlais
vinimo: latviui R. Briezei, masines 
demonstracijas išjudinusiems lietu
viams studentams KIcvelande, S. 
Kudirkos šuolį laisvėn garsinusiam 
Bostono lietuvių komitetui, knygas 
parašiusiems J. Gliaudai ir A. Ruk
šėnui, amerikiečių organizacijai 
“Seamen’s Education Federation”, 
sąjūdžiui "Americans for Simas” bei 
jo vadovei D. Kezienei, dr. Rolandui 
ir Gražinai Paegle bei visiems ki
tiems. Dėkojama ir JAV kongreso 
nariams, Valstybės Departamentui, 
prez. G. Fordui. Toliau rašoma: “Su 
Simo Kudirkos atvykimu mūsų pa
reiga juo rūpintis dar nėra pasibai
gusi: mes turim pagelbėti jam čia 
įsikurti. Todėl, sveikinant Simą Ku
dirką ir dėkojant LB apylinkėm bei 
jų valdybom, Talkos Lietuvai komi
sijom bei atskiriem asmenim už pi
nigines aukas ir darbą, tenka primin
ti, kad Simo Kudirkos Fondas laukia 
visų lietuvių aukos. Jas siųsti: Simas 
Kudirka Fund, nr. 153026-7, Liberty 
Federal Savings and Loan Associa
tion, 202 N. Broad St., Philadelphia, 
Pa. 19102, USA. Aukos palengvins 
S. Kudirkos bei jo šeimos įsikūrimą 
JAV.

DAUŽVARDŽIO FONDO premijas 
jauniesiems žurnalistams Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos centro valdyba 
paskyrė: I premijas — ciccriečiui 
foto reporteriui J. Kupriui, čikagie- 
člui radijo korespondentui A. Re
giui, E. Juodvalkytei iš Carbondale, 
Ill., detroitiečiams V. Nakui ir R. 
Selenių!; II premijas — montrealie- 
tei R. Lukoševičiūtei ir V. Senutai iš 
Brocktono, Mass.; III premijas — 
čikagiečiams R. Janulevičiūtci, V. 
Šumskiui, detroitietiems V. Skioty- 
tei, J. Sventickaitei ir A. Smaiins- 
kaitei; IV premijas — A. Baškaus
kaitei iš Brocktono, Mass., detroitie- 
čiui L. Mikoliūnui ir čikagietei N. 
Sugintaitei.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
neseniai išrinkta JAV ir Kanados 
naujoji centro valdyba pasiskirstė 
pareigomis: dr. Č. Kuras (Windsor, 
Ont) — pirm., J. Urbonas (Clawson, 
Mich.) — vicepirm., A. Vėlavičius 
(Warren, Mich.) — sekr., A. Petru
lis (Dearborn Heights, Mich.) — 
ižd., M. Petrulienė (Detroit, Mich.) 
— valdybos narė socialiniams reika
lams ir V. Palūnas (Akron, Ohio) — 
valdybos narys biuletenio reikalams. 
Pirm. dr. č. Kuro adresas: 3110 Cali
fornia Ave., Windsor, Ont., Canada; 
sekr. A. Vėlavičiaus — 11319 Ven
tura Dr., Warren, Mich. 48093, USA. 
Rinkimų komisijai vadovavo kalifor- 
niečiai J. Kojelis, E. Arbas ir B. 
Graužinis. Senąją centro valdybą, 
vadovaujamą pirm. L. Valiuko, taip 
pat buvo sudarę kaliforniečiai — Ž. 
Brinkienė, L. Kulnienė, E. Arbas, B. 
Graužinis, P. A. Raulinaitis ir J. 
Prakapas. Naujoji centro valdyba ir 
LF Bičiulių vyr. taryba lapkričio 
16-17 d.d. posėdžiavo Detroite. Pa
grindinis dėmesys buvo skirtas atei
ties veiklai bei jos planams. LFB 
vyr. tarybai vadovauja pirm. dr. 
Kazys Ambrozaitis.

MUZ. ALOYZAS JURGUTIS, Či
kagoje įsikūręs pabėgėlis iš sovietų 
okupuotos Lietuvos, praneša spau
dai, kad sovietinė valdžia trukdo 
žmonos Marijos išsikvietimą į JAV. 
Pasikalbėjęs su ja telefonu Vilniuje, 
A. Jurgutis patyrė, kad jai yra gra
sinama šešerių metų kalėjimo baus
me, jeigu ji jieškos dokumentų iš
vykti į JAV ir kreipsis į atitinkamas 
įstaigas. A. Jurgutis kvietimo doku
mentus žmonai ir dukrai atvykti į 
JAV yra pasiuntęs Sovietų Sąjungos 
ambasadai Vašingtone, bet M. Jurgu- 
tienė jų nėra gavusi, nes juos sulai
kė ambasada. A. Jurgutis prašo visus 
lietuvius reikalauti, kad Sovietų Są
junga laikytųsi žmogaus teisių dekla
racijos.

Brazilija
SIDABRINĘ KUNIGYSTĖS SU

KAKTĮ Sao Paulo mieste paminėjo 
kun. Pranas Gavėnas. Lapkričio 8 d. 
jis ir trys kiti sukaktuvininkai kuni
gai Sao Paulo saleziečių provincijoje 
buvo pagerbti specialia vakariene, 
kurioje dalyvavo apie 400 kviestinių 
svečių. Jų tarpe buvo Brazilijos LB 
krašto valdybos pirm. adv. Algirdas 
Sliesoraitis su savo motina Faustina 
Vasaitiene. Religinė sukakties dal’s 

bus gruodžio 8 d. Sao Paulo sale
ziečių provincijos centre, Švč. Jėzaus 
Širdies bažnyčioje.

KUN. JUOZAS ŠEŠKEVIČIUS, 
Šv. Juozapo lietuvių parapijos kle
bonas Sao Paule, pasikvietė talkon 
kun. Feliksą Jokubauską, ilgus me
tus dirbusį vienoje neturtingoje šio 
miesto parapijoje. Pastaruoju metu 
kun. F. Jokubauskas buvo sunegala
vęs, bet jau pasveiko ir įsijungė į 
lietuviškos parapijos darbą. Klebono 
kun. J. Šeškevičiaus ir parapijos ad
resas: C.P. 4118 Sao Paulo, Brazil.

Kolumbija
KUN. M. TAMOŠIŪNAS, Šv. Jono 

Bosko par. klebonas ir Medelino lie
tuvių kolonijos kapelionas, lapkričio 
26 d. sulaukė kunigystės 30 metų 
sukakties. Kolumbijon jis yra at
vykęs kaip misijonierius 1935 m.

Urugvajus
URUGVAJAUS LIETUVIŲ KUL

TŪROS Draugija savo salėj Monte
video mieste surengė arbatėlę pa
gerbti dr. Albinai Milašiūtei, kuri 
jau keletą mėnesių nemokamai tei
kia medicininę pagalbą nepasiturin
tiems šios draugijos nariams. Iš tik
rųjų tai buvo smagus vakaras su įdo
miais pašnekesiais ir gražia progra
ma. Už gautą pelną bus nupirkta me
dicininių instrumentų dr. A. Milašiū
tės darbui palengvinti.

Argentina
TEMPERLEY ADROGUE “AUŠ

ROS” CHORAS, vadovaujant muz. 
I. Valantinavičiaus, specialiu koncer
tu Buenos Aires Argentinos Lietuvių 
Centre paminėjo 22 veiklos metus. 
Programai vadovavo Eugenija ir Ri
kardas Rudžiai, o ją eilėraščiu de
klamacijomis papildė J. Valantina- 
vičienė ir S. Derenčius. “lAušrą” 
sveikino: Lietuvai Išlaisvinti Centro 
vardu — Z. Juknevičius, “A.L. Bal
so" — O. Ožinskienė, "Laiko” — O. 
Kalrelienė, Birutės Draugijos — p. 
Burbienė, Šv. Cecilijos choro — P. 
Gudelevičius, Argentinos Lietuvių 
Centro — pirm. Alfredas Ruplėnas. 
Choro vadovui muz. I. Valantinavi- 
čiui įteikta gėlių puokštė. Loterijos 
30.000 pezų pelnas paskirtas lietu
viškoms mokykloms.

Australija
MELBURNO LIETUVIŲ KLUBO 

taryba spalio 19 d. surengė metinį 
balių, kuriame dalyvavo gausus bū
rys Lietuvių Namų rėmėjų. Klubas 
jau yra gavęs nuolatinį leidimą alko
holiniams gėrimams pardavinėti, ta
čiau jo lankytojais tegalės būti pil
nateisiai nariai ar jų rekomenduoti 
svečiai. Svetainei įrengti trūksta 
naujų baldų, kuriuos tikimasi įsigyti 
talkos būdu. Aukotojų pavardžių 
kortelės bus pritvirtintos prie įsigy
tų baldų. Tikimasi, kad barą įrengs 
australiški alaus bravorai, suintere
suoti savo gaminių tiekimu. Klubo 
valdyba jieško talkininkių užkan
džių bufetui tvarkyti. Į šį darbą 
įsijungė p.p. A. Reimerienė, Rama
nauskienė, Plečkauskienė ir S. Žem- 
kalnienė.

A. ZUBRAS baigia ruošti spaudai 
knygą anglų kalba “Ermolenko 
Affair”, kurioje atskleidžiama poli
tinės globos Perthe pasiprašiusio so
vietų muziko Jermolenkos tragedija. 
Darbiečių premjero G. Whitlamo vy
riausybė, nepaisydama darbo unijų 
protesto, jį kariniu lėktuvu nuskrai
dino į Singapūrą ir atidavė sovie
tams.

Italija
LIETUVIŲ DIENOS kun. Stasio 

Eremino iniciatyva spalio 19-20 buvo 
surengtos Domodossolos mieste, šiau
rinėje Italijoje prie Šveicarijos sie
nos. Programą atliko Joanos Stasiu- 
li?nės vadovaujamas “Vilties” an
samblis, kurį sudaro šveicarų jau
nimas, atvykęs iš Ciuricho. Per dvi 
dienas šio miesto gyventojams bnvo 
surengti 4 koncertai. Be tautinių šo
kių, koncertuose skambėjo ir mūsų 
dainos, kurias lietuvių kalba atliko 
šveicaras baritonas Otto Linsi ir 
Domodossolos miesto polifoninis 
choras. Dainas ir šokius koncerto 
dalyviams italams aiškino LD orga
nizatorius kun. S. Ereminas, o su 
Lietuvos istorija bei jos dabartine 
būkle juos supažindino iš Romos at
vykęs Stasys Lozoraitis, jn. Vietinė
je kapucinų bažnyčioje Mišias už 
L'etuvą atnašavo Šv. Kazimiero lie
tuvių kolegijos rektorius prel. Ladas 
Tulaba, savo pamoksle italams pri
minęs dabartinius Lietuvos Katalikų 
Bendrijos kryžiaus kelius sovietinė
je vergijoje. Giesmę “Marija, Mari
ja” sugiedojo italų polifoninis cho
ras. Prieš pamaldas LD rengėjus ir 
šventėje dalyvavusius lietuvius pri
ėmė Domodossolos miesto burmis
tras su savivaldybės nariais. Lietuvių 
vardu jiems padėkojo S. Lozoraitis, 
jn. Savo žodyje burmistras džiaugėsi, 
kad Lietuvių Dienos šio miesto gy
ventojus supažindino su Lietuva, lie
tuvių tautos siekiais.

Olandija
EUROPOS KRIKŠČIONIŲ DEMO

KRATŲ suvažiavime, kuris buvo su
rengtas lapkričio 9-10 d.d. Maastrich- 
te, lietuviams atstovavo Europos lie
tuvių krikščionių demokratų tarybos 
pirm. inž. A. Venskus, atvykęs iš Pa
ryžiaus. Suvažiavimo dalyvius jis 
pasveikino lietuvių krikščionių de
mokratų vardu ir supažindino su da
bartine sovietų okupuotos Lietuvos 
būkle.



Nauja mindaugmė drama Karūna”
JANINA

Išėjo iš spaudos dramaturgo 
Anatolijaus Kairio istorinis 
stambus veikalas “Karūna”, ši 
istorinė trilogija, apimanti min- 
dauginę epochą, parašyta dailia 
poemos forma. Gražiai išleista, 
didelės apimties, įdomiai skaito
ma knyga turėtų palikti miela 
kiekvienam skaitančiam knygas 
lietuviui, nes plačiai atskleidžia 
didingą, patriotinę dvasią seno
vės mūsų kunigaikščiu. Skaity
toją žavi, lyg gyvi paveikslai, is
toriniai vaizdai senovės kovoto
jų, jų nepaprasta drąsa ginti 
nuo priešo savąją žemę. Knygos 
pradžią puošia prologas:

šviesos! Šviesos daugiau! Karalius 
eina

papuošęs savo gaivą vainiku:
per žemę, vandeni, geltoną

smėlį...
Per visas tris veikalo dalis ir 

visus devynis veiksmus pinasi 
nuolatiniai karai, rūpesčiai, 
krašto vargai. Visa tai vyksta 
tarp Mindaugo asmeninės trage
dijos ir ano meto politinių įvy-' 
kių: veržlios krikščionybės ir 
tradicinės pagonybės. Kybo nuo
latinė dilema: priimti krikštą 
ir apjungtos Lietuvos karališką 
karūną ar palikti lietuviams se
novinę religiją, kurią jie taip gi
na. Protiniai motyvai skatina 
taikytis prie naujo glyvenimo 
sąlygų ir naujo tikėjimo, o šir
dies balsas ragina likti ištikimu 
senųjų protėvių dievams, nors 
tektų amžinai grumtis su galin
go priešo jėga, žudyti savo žmo
nes ir alinti savąjį kraštą.

Iš sceninių veiksmų ir gyvų 
dialogų išryškėja didžiojo kuni
gaikščio Mindaugo asmuo kaip 
gabaus politiko ir didelio pa
trioto.

O, Lietuva, brangi tėvų šalie, 
Tave širdy lyg gėlę auginau ... 
Aš atidaviau sveikatą, turtą 
ir sėją, žiedus, ir kas tiktai 

užaugo ...
Klaida galvoti taip, gal nuodėmė, 
kad mano galvą puošia karūna ... 
Klaida! Ji puošia galvą Lietuvos, 
iškilusios augščiausiame kalne ...

(277 psl.) 
Remdamasis istoriniais duo

menimis, Anatolijus Kairys su
kūrė karaliaus Mindaugo pa
veikslą: valingą, narsų, siekiantį 
stiprios Lietuvos, drąsiai žen
giantį iš kovos į kovą, jungiantį 
Lietuvos žemes, plečiantį jas į 
rytus ir Į pietus . . . Plati buvo 
Lietuva tais laikais! Ir koks švie
sus vainikas puošė tada Mindau
go galvą! Tiesa, jis parodytas 
perdaug žiaurus, įsakantis, žu
dantis, kai kitokios išeities ne-, 
bebuvo, nes toji epocha tiktai 
jėgą tepažinojo . . .

Dar prieš savo krikštą kuni
gaikštis Mindaugas, kariauda
mas su kryžiuočiais, kardu sun
kiai sužeidė Livonijos ordino 
riterį Sievertą. Vėliau, jau 
po krikšto, Sievertas pasveikęs 
pasakojo saviškiams vokie
čiams apie karaliaus Mindaugo 
humaniškumą:

Jis — milžinas! Kritau nuo pirmo 
smūgio.

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

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

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

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite 
kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.
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NARŪNE
bet tuoj įvyko netikėtas daiktas: 
nepribaigė manęs, kaip darome 
tokiais atsitikimais mes, 

krikščionys,
bet nunešė į savo palapinę 
ir dar žaizdas sutvarstė . ..
Vėliau kunigaikštienė Morta 

belaisvį Sievertą gydė ir globo
jo pusę metų. Tai ryškūs Min
daugo ir jo šeimos mielaširdys- 
tės bei krikščioniškų jausmų ap
sireiškimai.

Knygoje iškyla didžiojo kuni
gaikščio Živibuto dukterys — 
Morta (didelė krikščionė) ir gra
žuolė Milda, pagonybės atstovė. 
Mindaugas slaptai myli Mildą, 
tačiau taikiai sugyvena su savo 
žmona, sakydamas, jog “Morta 
yra tikras gyvenimas”, tuo tar
pu Milda — “ . . . svajonė, tu — 
karštas vėjas laukuose žiemos 
.. .Tu man gėlė, švelni gėlė...” 
(237 psl.) Ir Morta, ir Milda — 
abi seserys stengiasi palenkti ka
ralių į savąją pusę. Milda tvirtai 
atkerta Mindaugui:

Kur aš stovėsiu, ten stovės dievai.
Kur aš kovosiu, ten kovos dievai!

(171 psl.)
Iš viso “Karūna” yra didelis 

veikalas, įdomus, jo konstruk
cija gerai suplanuota. Knyga 
tinka deklamacijoms mokyklo
se, parengimuose, minėjimuose. 
Kalba sklandi, kirčiavimas tai
syklingas. Gal buvo galima ne
rodyti šiame veikale tiek daug 
žiaurumo ir broliško kraujo pra
liejimo, ypač pomindauginės 
epochos laikais. Su Mindaugo 
mirtimi gal buvo galima užbaig
ti ryškų ir vertingą jo viešpata
vimą.

Prieš pat tragišką mirtį kara
lius Mindaugas charakteringa
me monologe šitaip nusako savo 
nueitąjį kelią:

Atrodė nuodėmė ilgai miegoti, 
nusikaltimas nieko nenuveikti... 
Jei negalvodavau apie Tėvynę, 
jei nestatydavau saugių pilių, 
jei ginti jos kada nejodavau, 
jei savo malonumams laiką leidau, 
nusikaltimą Lietuvai dariau ... 
Tik jai, tik vienai jai aukojau

viską
ir savo kraują ir kitų — tik jai!. ..

(278 psl.)
Mindaugas miršta kaip tikras 

krikščionis, šaukdamasis Dievo 
ir Jam dėkodamas, nes jaučiasi 
išsilaisvinęs iš visų žemiškų 
geismų ir vylių. Atsistojęs prieš 
Kristaus paveikslą, jis taria:

Aš laisvas, laisvas, Viešpatie, aš 
laisvas!

Į Tavo širdį širdimi laisva 
beldžiuos —

atleisk man, Viešpatie, atleisk, 
meldžiuos,

klaidas ir klystkelius žmogaus ..
(279 psl.) 

Anatolijus Kairys, KARŪNA. Is
torinė trilogija—poema. 9 veiks
mai, 27 paveikslai, prologas ir 
epilogas. Mindaugo epocha 1237- 
1268. Iliustravo Dalia Rėklytė- 
Aleknienė. Tiražas — 1.000 egz. 
318 psl. kietais viršeliais. Kaina 
$6.50. Išleido 1974 m. “Dialogas”, 
8457 So. Pulaski Rd., Chicago, Ill. 
60652, USA.
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Kanados Bendrijų Tarybos tarptautinių reikalų komisijos posėdyje Toronte buvo surengtas informacinis simpo
ziumas apie Pabaltijo kraštus. Iš kairės: simpoziumo pirm. prof. R. Matthews, nariai — kun. Pr. Gaida, minėtos 
komisijos pirm. kun. W. MacLean, latvių vysk. A. Lūsis, Kanados Bendrijų Tarybos sekr. dr. E. MacKay, estų kun. 
A. Taul. Antroje eilėje baltiečių veikėjai Nuotr. J. Kreilio

Trijų solistu koncertai
V \

Š. m. lapkričio 16 d. Toronto 
L. Namų salėje koncertavo du 
žymūs solistai — Gina Butkutė- 
Čapkauskienė iš Montrealio ir 
Algirdas Brazis iš Čikagos. Kon
certą solistai pradėjo duetais — 
“Plaukia sau laivelis” St. Šim
kaus, ir “La cidarem la mano” 
iš Mocarto operos “Don Gio
vanni”.

Jau iš pirmųjų garsų matėsi, 
kad dainininkai yra geroje for
moje ir mūsų neapvils. Duetai 
buvo gerai išbalansuoti, frazavi- 
mas suderintas, o ir tonacija ge
rai išlaikyta.

Toliau sol. G. čapkauskienė 
padainavo “Močiutės dvarely” 
V. Klovos, “Oi nėra niekur” K. 
V. Banaičio, “Tyra meilė” E. 
Laumenskienės, “Vėl sakysi” B. 
Jonušo ir “Meilės sapnas” G. 
Gudauskienės. Solistė ypač liau
dies dainose buvo patraukli ir 
nuoširdi. Dainos skambėjo lais
vai, švelniai, nuoširdžiai, liau
diškai. “Vėl sakysi” dainoje so
listė pradėjo spausti ir truputį 
iškrypo iš tono. Tai nebuvo di
delis išrypimas, bet uoliam klau- 
sovui tai suteikė keletą neramių 
sekundžių.

Pas sol. čapkauskienę yra vie
nas mažutis trūkumas koloratū
roje — balso tonas augštoje te- 
sitūroje keičiasi ant kiekvienos 
augštyn einančios gaidos. Tai 
ypač jautėsi “Meilės sapne” ir 
Mocarto arijoje iš “Užburtos 
fleitos”.

Kas sakė,, kad A. Brazis nebe
gali dainuoti?! Tiesa, jam jau 
arti 60 metų, bet man dar nete
ko girdėti nė vieno lietuvio ba
ritono čia (nei iš Lietuvos) ge
riau dainuojančia už jį. Jis pir
mame išėjime padainavo “Suvil- 
tas” B. Sarpalio, “Viso pasau
lio” iš operos “Eglė žalčių kara-

Svarbus investavimas!
Puiki, vertinga, nepaprasta ir ilgai atmintina dovana kiekvienam. Mūsų odisėja 
aukso, sidabro ir platinos medaliuose. "THE BALTIC SAGA" trys pirmieji 
medaliai pagaminti ir jau gaunami. Kiekvienas jų sveria 30 gramų ir yra 4 cm. 
dydžio. Čia matote pirmų trijų medalių abiejų pusių nuotraukas.

Ši reikšminga laido, specialiai pagaminta paminėti 30 metų tremčiai 250.000 estų, latvių ir lietuvių, yra pa
tvirtinto Kanados Boltiečių Federacijos. Šioje laidoje yra tiktai 3000 medaliu, kurių kiekvienas numeruotas nuo I 
iki 3000. JAV piliečiai dabar taip pat jau gali pirkti aukso medalius. JAV muitas aukso ir platinos medaliams yra 
20%, sidabro — 10,5%. Tai puiki kalėdinė dovano mieliems mūsų bičiuliams ir giminėms. Ji yra daili, ver
tinga, lobai speciali ir nesenstanti.

"THE BALTIC SAGA" — tai mūsų istorija sidabre, aukse ir platinoje. Tiktai $26.50 gryname sidabre, $324 
— 22 karatų aukse ir $393 — platinpje.

PASKUBĖKITE ĮSIGYTI PRIES KALĖDAS!

ft ft ft 
a Atsiminkite, kad JAV piliečiai dabar jau gali pirkti ir aukso medalius.

Rašykite čekius arba pašto perlaidas Balticoin vardu ir siųskite: Balticoin, 148- Duke St.,
______________________________ Hamilton, Ont., L8P 1X7, Canada.

UŽSAKYMO ATKARPA
Prašau atsiųsti man:
THE BALTIC SAGA 1.......... 2......  3........... medals in 99,9% silver $26.50 each $.............

THE BALTIC SAGA 1.......... 2........... 3.......... medals in 22 karat gold $324 each $.............

Ontario gyventojai turi pridėti 7% pardavimo mokesčio $.............
Už kiekvieną užsakymą už Kanados ribų reikia pridėti po $1 už pašto ženklus ir 
siuntos paruošimą $............. $1.00

Čekis arba pašto perlaida, skirta Balticoin $.............
JAV doleriai priimami lygia verte kaip ir Kanados

Name .............................................................. Address..................................... ..... .............. ...........
City ............................................. Province ............................................. Postal Code ......................

V. VERIKAITIS
lienė’ A. Kačanausko, “Jauno 
bajoro daina” iš operos “Graži
na” J. Karnavičiaus. Pirmoje 
dainoje Brazis pasirodė gerai iš
lavinto balso puikios technikos 
ir gražaus tembro solistas. Augš- 
tosios gaidos gerai dengiamos, 
vidurys stiprus, malonus, o ir 
žemoms gaidoms nėra ko pri
kišti. Pas A. Brazį visos dainos 
išjieškotos, kiekvienai dainai 
rastas savitas atspalvis. Fraza- 
vimas puikus, o ir spalvų kaita 
balso tembre skoninga, apgalvo
tai planinga. Ypač tai buvo jau
čiama R. Wagnerio arijoje “O 
du mein holder Abendstern” iš 
“Tannhaeuser”.

Sol. G. čapkauskienė antroje 
dalyje visas keturias arijas dai
navo originaline kalba. Dėl pir
mųjų dviejų nesiginčysiu, bet 
paskutines dvi, kadangi mūsų 
iškiliųjų solistų jos yra labai iš
populiarintos, reikėtų dainuoti 
lietuviškai.

Koncertas buvo užbaigtas due
tu iš “Traviatos” “Dite alia Gio- 
vine”. Kaip priedą solistai pa
dainavo duetą “Oi berneli vie- 
tury” J. Tallat-Kelpšos.

Solistams sklandžiai, be prie
kaištų akompanavo jaunas mu
zikas J. Govėdas.

Lapkričio 17 d. antras neeili
nis koncertas buvo surengtas 
Hamiltono Jaunimo Centre, kur 
KLK Moterų Draugijos vietinis 
skyrius šventė savo veiklos 25 
metų sukaktį. Meninę programą 
atliko sol. G. čapkauskienė ir 
sol. J. Vaznelis iš Čikagos. Pir
moji dainavo tuos pačius daly
kus kaip ir Toronte, tad nėra ko 
bepridėti. Naujas veidas buvo 
sol. J. Vaznelis, bosas. Pradžioje 
jis dainavo liaudies dainas, har
monizuotas lietuvių kompozito

rių. Plaukė ]o sodrus balsas ly
giai, lyriškai, mąstančiai. Kiek 
apšilęs, leidosi į sudėtingesnius 
kūrinius, kuriuose tolydžio ryš
kėjo solisto balso jėga, tikslus 
jo valdymas ir intensyvesnis di
namiškumas. Pagaliau visu ūgiu 
solistas išsitiesė operų arijose.' 
Jose Vaznelio balsas skambėjo 
galingai, majestotiškai, užbu
riančiai, nors vietomis netrūko 
ir lyrinio aspekto.

Teisingai rašo muz. J. Žilevi
čius apie sol. J. Vaznelį L. En
ciklopedijoje: turi tauraus boso 
bal^są, gražaus tembro, plataus 
diapazono ir gerai išlavintą. Jo 
tartis ryški, muzikinė frazė spal
vinga. Balsas skamba laisvai 
apačioje, viduryje ir viršūnėse. 
Toks J. Vaznelis buvo ir Hamil
tono koncerte.

Abu augšto lygio solistai ge
rai derinosi scenoje. Gausi pub
lika pasigedo tiktai duetų, ku
riuos girdėjo torontiškiai.

Jaunas akompaniatorius J. 
Govėdas savo srityje yra pada
ręs didelę pažangą ir tapo nepa
mainomu Toronte, Hamiltone ir 
kitur. Jam nebent dar reikėtų 
apšlifuoti laikyseną scenoje, nu
silenkimą publikai, kuri Hamil
tone buvo labai gausi. Tik To
ronte jos buvo maža dėl pergau- 
sių renginių tą patį vakarą.

Atsiųsta paminėti
LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS 

mokyklai ir namams. Redagavo An
tanas Klimas ir Stasys Barzdukas. 
Iliustravo Zita Sodeikienė. JAV Lie
tuvių Bendruomenės švietimo tary
ba. Čikaga 1974, 200 psl. Kietais vir
šeliais. Kaina $6. Surinko ir spaudai 
parengė saleziečių spaustuvė Romo
je. Spausdino M. Morkūno spaustu
vė. Gaunamas šiuo adresu: Antanas 
Kareiva, 7030 S. Rockwell St., Chi
cago, Ill. 60629, USA.
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(3 KRWEJE VEIKIOJI
ADELAIDĖS LIETUVIŲ TEAT

RAS “Vaidila” šiemet švenčia sidab
rinę sukaktį, kuri bus apvainikuota 
dalyvavimu Australijos Lietuvių 
Dienose su J. Neverausko režisuota 
A. Kairio “Šviesa, kuri užsidegė”. 
“Vaidilos” pradžia tenka laikyti 1949 
m., kai Paulius Rūtenis ir Elena Dai
nienė subūtfė Adelaidės lietuvių te
atro mėgėjų grupę. Pirmiausia buvo 
pastatytas P. Rūtenio režisuotas “Pir
mas skambutis”, kiek vėliau — E. 
Dainienės režisuotas Lauciaus vaiz
delis “Paslaptingoj zonoj” ir P. Vai
čiūno “Sudrumstoji ramybė”. 1951- 
58 m. prie teatro veikė ir dramos 
studija, suorganizuota Australijon 
atvykusio Kauno radiofono vyr. rež. 
J. Gučiaus. Nuo 1954 m. Adelaidė 
turėjo ir antrą teatro mylėtojų gru
pę, kuriai vadovavo P. Rūtenis ir J. 
Venslovavičius. 1958 m. abi grupės 
susijungė į vieną ir tapo “Vaidilos” 
teatru. Per 25 metus su Adelaidės 
lietuvių teatru dirbo režisoriai — 
P. Rūtenis, E. Dainienė, J. Gučius, 
Z. Kučinskas, J. Venslovavičius, J. 
Neverauskas ir V. Baltutis, dekora
toriai — A. Rūkštelė, A. Marčiulio
nis, L. Žygas, S. Neliubšys, J. Matu
levičius, J. Rydlinskis, V. Opulskis, 
administratoriai — P. Kanas, L. Ge
rulaitis, A. Mackiala, M. Pareigis, P. 
Launikaitis, V. Baltutis ir J. Neve
rauskas.

ČIKAGOS LIETUVIAI pamaldomis 
ir kultūrine popiete paminėjo Lietu
vos operos sol. Aleksandro Kutkaus 
mirties penktąsias metines, prie ku
rių būtų galima prijungti ir jo 85- 
tąjį gimtadienį, nes buvo gimęs 1889 
m. balandžio 6 d. Jėzuitų koplyčioje 
minėjimas buvo pradėtas kun. J. 
Vaišnio, SJ, atnašautomis Mišiomis 
bei atitinkamu pamokslu. Pamaldų 
metu giedojo solistai M. Momkienį 
ir J. Vaznelis. Minėjimo akademinė
je dalyje Jaunimo Centre paskaitą 
apie tenorą A. Kutkų, kaip žmogų ir 
dainininką, skaitė Stasys Santvaras, 
svečias iš Bostono, įjungdamas ir 
nemažai savo atsiminimų. Paskaitą 
gražiai papildė ekrane parodytos A. 
Kutkaus gausių vaidmenų nuotrau
kos, filminės jo gyvenimo bei laido
tuvių akimirkos. Lietuvių kamerinis 
trio, kurį sudarė M. Motekaitis, P. 
Matiukas ir P. Armonas, minėjimą 
užbaigė Mozarto, Weberio ir Schu- 
berto kūriniais. Programai vadovavo 
buvęs operos sol. Antanas Sprindys.

SOL. ALDONOS STEMPUŽIENĖS 
REČITALI Čikagos Jaunimo Centre 
surengė “Santara-Sviesa” lapkričio 2 
d. Pirmoje dalyje skambėjo klasikai 
— J. Peri, A. Falconieri, H. Pur
cell, A. Scarlatti, C. Caccini, R. Schu
mann, A. Ponchielli “Giocondos” ir 
G. Rossini “Italės Alžerijoj” arijos. 
Antrąją programos dalį sudarė vil
niečio kompoz. Algio Bražinsko “Ke
turios raudos”, St. Šimkaus penkios 
dainos, naujasis kompoz. Dariaus 
Lapinsko dainų ciklas sopranui ir 
fortepijonui “Balyvera”. Vokalinė 
jo dalis atspindėjo lietuvių dainas 
ar raudas, fortepijoninė — disonan- 
siškai naujovišką atonalinę muziką. 
Viešniai iš Klevelando akompanavo 
kompoz. D. Lapinskas.

DAIL. ALFONSO KRIVICKO kū
rinių parodą V. Vokietijos Heidel
bergo mieste surengė vokiečių “Sev- 
rugian und Bahls” meno galerija. 
Dail. A. Krivickas, lig šiol daugiau 
žinomas kaip grafikas, šį kartą lan
kytojus nustebino akvarelinių darbų 
verdančiomis spalvomis, primenan
čiomis kosminių sprogimų jėgą. Ne
maža vietos šiai parodai skyrė laik
raščiai “Rhein-Neckar Zeitung” ir 
“Tageblatt”, liudydami vokiečių su
sidomėjimą lietuvio dailininko kūry
ba.

“LAISVĖS ŽIBURIO” RADIJO 
valanda, vadovaujama Romo Kezio, 
Brooklyno Kultūros Židinyje suren
gė Klevelando vyrų okteto ir sol. Ire
nos Grigaliūnaitės koncertą, kurio 
akomapniatorium buvo okteto vado
vas Rytas Babickas. Programą sudarė 
lengvoji muzika, pradėta J. Švedo, K. 
Griauzdės, J. Tallat-Kelpšos harmo- 
nizuotom liaudies dainoms, papildy
ta J. Stankūno, M. Petrausko ir da
bartinių jaunesniosios kartos vilnie
čių kompozitorių kūriniais. Antroji 
dalis buvo skirta amerikiečiams 
kompozitoriams, daugiausia jų ope
rečių ištraukoms. Koncertas užbaig
tas bendru Klevelando vyrų okteto 
ir jau nebeveikiančio Niujorko vyrų 
okteto pasirodymu — pora dainų. 
Programą pranešinėjo Regina R. Žy
mantaitė.

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKSLO 
AKADEMIJOS valdyba, vadovauja
ma pirm. kun. prof. dr. A. Liuimos, 
SJ, yra gavusi aukų a. a. prof. dr. Z. 
Ivinskio antkapiniam paminklui. Jo 
projektą paruošė torontietis archi
tektas dr. A. Kulpa-Kulpavičius. Pa
minklo projektą parinko antkapiui 
statyti komisija, pasitarusi su P. 
Ivinskiene. Ji pasirūpins ir jo pasta
tymu. Antkapį numatoma pastatyti 
ir pašventinti gruodžio 24, velionies 
mirties metinių dieną.

BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS MUZĖJUJE 26 tapybos darbų 
ir 24 akvarelių parodą surengė čika- 
gietis dail. Mikas Šileikis. Jis yra se
nosios mūsų kartos atstovas, gimęs 
1893 m. Degučių apylinkėse, Zarasų 
apskrityje, j JAV atvykęs 1913 m. ir 
1925 m. baigęs Čikagos meno institu
tą. Parodoje vyravo impresionistinio 
stiliaus peizažai — Čikagos švento
vių, dangoraižių, Belmonto ir Mont
rose uostų vaizdai, papildyti portre
tais ir natiurmortais.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS GINTARO PARODA 

rugsėjo 19-29 d.d. buvo surengta 
Suomijos sostinėje Helsinkyje ir da
bar keliauja po kitus šio šiaurės 
krašto miestus. Parodos rodiniai iš 
Suomijos bus pervežti į Daniją.

PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS 
savo XXXV sezoną pradėjo premje
ra, kuriai buvo pasirinkta Juozo Gru
šo dviejų dalių tragikomedija “Pijus 
nebuvo protingas”, nagrinėjanti da
bartinio gyvenimo problemas. Spek
taklį režisavo J. Miltinis, scenovaiz
džius sukūrė — dail. E. Guzas, muzi
ką — kompoz. V. Barkauskas, pa
grindinius vaidmenis — D. Banionis, 
P. Karka, H. Kučinskas ir R. Zdana
vičiūtė.

SAVIVEIKLINIŲ FILMŲ XVI 
respublikiniam festivaliui Vilniuje 
buvo pateikti 47 vaidybinio, doku
mentinio ir pieštinio žanro kūriniai. 
Vertintojų komisija geriausiu vaidy
biniu filmu pripažino Panevėžio “Ek
rano” gamyklos studijos vadovo A. 
Maciulevičiaus dviejų dalių filmą 
“Kam girnos- — muzika”. Dokumen
tinių grupėje geriausias filmas buvo 
“Bulvė”, pieštinių — “Tostas” ir 
“Žiedo kiaurymė”. Šiuos filmus su
kūrė Raudondvario žemės ūkio me
chanizacijos ir elektrifikacijos ins
tituto techninės informacijos inž. A. 
Deltuva, kuris taipgi yra ir dailinin
kas karikatūristas. Geriausių festiva
lio režisorių vardus . išsikovojo A. 
Deltuva ir A. Maciulevičius.

ARCHITEKTŲ NAUJAUSIŲ 
DARBŲ paroda buvo surengta Vil
niaus dailės parodų rūmuose Lietu
vos Architektų Sąjungos VIII suva
žiavimo proga. Projektų maketus 
ir piešinius parodai parūpino statybų 
projektavimo organizacijos. Su ar
chitektų laimėjimais lankytojus su
pažindino jau įgyvendintų projektų 
nuotraukos.

KOMPOZ. ABELIO KLENICKIO 
amžiaus septyniasdešimtmetis buvo 
paminėtas jo kūrinių koncertu Vil
niaus filharmonijos salėje. Sukaktu
vininkas yra gimęs Tauragėje, muzi
ko kelią pradėjęs smuikininku prieš
kariniame Kauno operos ir baleto 
teatre. Vilniaus M. K. Čiurlionio me
no mokyklos choras ir orkestras atli
ko vaikams skirtą naująją "Kantatą 
apie laužus”, sukurtą poetės R. Sku
čaitės tekstu, diriguojamą paties 
kompozitoriaus. Koncerte taipgi da
lyvavo Vilniaus filharmonijos sim
foninis orkestras, Vilniaus radijo ir 
televizijos moterų oktetas, solistai 
J. Stasiūnas, K. Šilgalis, V. Rubackis, 
P. Zaremba, V. Bakas, E. Gutauskas, 
S. Jonaitytė, S. Laurinaitytė, A. 
Čiplys ir skaitovas R. Kalvelis. 
Kompoz. A. Klenickio stambesniem 
kūriniam atstovavo ištraukos iš ope
ros “Prie Nemuno”, kantatos “Mary
tė Melnikaitė”, baleto-pasakos “Be
širdė”.

JUSTO MARCINKEVIČIAUS kū
rybos vakaruose Vilniuj ir Kaune jo 
poemas “Devyni broliai”, “Donelai
tis” skaitė aktorius Laimonas Norei
ka, o jo kūrybos apžvalgą padarė 
kritikas Jonas Lankutis. Kaikuriuos 
savo eilėraščius skaitė ir pats J. Mar
cinkevičius.

KNYGŽENKLIUS KURIANČIŲ 
DAILININKŲ XV tarptautiniame 
kongrese Liublianoje, Jugoslavijoje, 
Lietuvai atstovavo 14 grafikų. Kon
gresui skirtų knygžehklių grupėje 
I vietą laimėjo vilnietis dail. A. 
Kmieliauskas. Laisvos temos knyg- 
ženklių grupėje I vieta teko kau
nietei G. Didelytei.

KAUNO MUZIKINIAME TEAT
RE viešėjo Čekoslovakijos Brno teat
ro baleto grupė, atvežusi čekų kom>- 
pozitoriaus J. Hanušo baletą “Otelas” 
ir tris vienaveiksmius baletus—“Sul
fides”, “Slavų šokius”, “Secherizdą”, 
kurie sukurti pagal F. Šopeno, A. 
Dvoržako, N. Rimskio-Korsakovo .mu
ziką. Spektaklius dirigavo M. Honka.

LIETUVOS FOTOGRAFIJOS ME
NO Draugija Vilniuje, savo parodų 
salone, surengė bulgarų fotomeni
ninko Peterio Božkovo apie 90 me
ninių nuotraukų parodą. Lankyto
jus labiausiai domino nuotraukų se
rijos “Rodopų kalnas”, “Namai kal
nuose”, ciklas “žemė”. Pastarojo 
nuotraukos P. Božkovui yra laimė
jusios medalių tarptautinėse pa
rodose.

DAINŲ KONKURSE S. NĖRIES 
EILĖRAŠČIŲ tekstais I premiją lai
mėjo kompoz. J. Juozapaitis už vo
kalinį ciklą “Diemedžiu žydėsiu”, II 
— kompoz. V. Kairiūkštis už dainą 
mišriam chorui “Kada manęs nebe
bus”, III — B. Gorbulskis už dainą 
su instrumentinio ansamblio palyda 
“Kaip ir tas vėjas”, V. Kairiūkštis 
už romansą “Visur aš ją matau”.

VILNIAUS AKTORIŲ NAMUOSE 
poezijos vakarą “Sunkiausia būti sa
vimi” surengė Undinė Nasvytytė ir 
Vytautas Sirka. Jiedu skaitė A. Bal
takio, V. Mačernio ir A. Ambraso ei
lėraščius.

“HENRIKAS MANTAS”, respubli
kinę premiją laimėjęs lietuviškas is
torinis filmas, keliauja po Lenkijos 
kino teatrus sovietinių filmų festiva
lio rėmuose. Lenkams skirta šio fil
mo versija yra pavadinta “Prūsų va
du”. Filmo premjera Lenkijoje įvy
ko dviejuose Varšuvos kino teatruo
se — “Pšyjazn” (“Draugystė”) ir 
“Mloda gvardija” (“Jaunoji gvardi
ja”). Festivalio filmai aplankys apie 
2.500 Lenkijos kino teatrų.



PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę 

visada Jums sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO savininko vaistinė

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

408 RoncesvaJies 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

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

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių
Kasos valandos: Moka už:
Pirmadieniais .... 10- 3 term, indėlius 1 metų....... 9]/2%
Antradienittis .... 10- 3 taupomąsias-savings s-tas 914%
Trečiadieniais uždaryta depozitų-čekių s-tas.............. 6%
Ketvirtadieniais 10- 7 Duoda paskolas:
Penktadieniais 10- 8 asmenines ....................... 101/2%
Šeštadieniais .... 9-12 nekiln. turto........................ 10%
Sekmadieniais 9.30- 1 investacines iki.....................12%

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

ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.
............. > '

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

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

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

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
o 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 SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:

• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

CTEDUARI’C E8IDC 406 Roncesvclles A«<STEPHANS rUKS telefonas 536-593€
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepure*
Priiman/i užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvim.ų

UNITED 
TRUST 

X^REAUOR^Z

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

OLIMPINĖ VILTIS
Nuo pat pirmųjų pokario dienų 

Kanadoje lietuviai pradėjo reikštis 
sporte. Atsirado iškilių sportininkų 
stalo tenise, šachmatuose, krepšiny- 
je, plaukime ir lengv. atletikoje. Sa
vo tarpe turėjome ir tebeturime Ka
nados ir JAV meisterius. Lietuviams 
teko atstovauti Kanadai tarptautinė
se ir pasaulinėse pirmenybėse. Ta
čiau augščiausi sportininko laimėji
mai yra pasiekiami olimpinėse žai
dynėse. Olimpiniai medaliai yra daž
niausiai palydimi džiaugsmo ašaro
mis. Tačiau dalyvauti šiose žaidynė
se ir būti iš viso pasaulio atrinktų ir 
geriausių sportininkų tarpe yra taip 
pat nemažas laimėjimas bei kiekvie
no sportininko didžiausias troškimas. 
Iki šiol turėjome tik vieną sportinin
kę, kuri pasiekė olimpines žaidynes. 
Trumpų nuotolių bėgikė Irena Ma- 
cijauskaite-Petrowski du kartu atsto
vavo Kanadai olimpinėse žaidynėse. 
Ji buvo viena greičiausių tuo laiku 
bėgikių Kanadoje — pasiekė 300 m. 
bėgimo pasaulio rekordą. Nedaug 
trūko Toronto plaukikei Gailutei 
Kerniūtei pasiekti Muencheno olim
pines žaidynes 1972 m. — tik keli 
sekundės dešimtadaliai pastojo jai 
kelią.

Dabar vėl turime sportininkę, ku
ri turi daug vilčių pasiekti olimpi
nes žaidynes — tai Danutė Valaitytė. 
Ji pradėjo sportuoti būdama Londo
no vidurinėje mokykloje, tačiau bė
gikės karjerai pradėjo rimtai ruoš
tis tik po to, kai prieš trejus metus 
Ontario mokyklų pirmenybėse lai
mėjo pirmąsias vietas 800 ir 1500 m. 
bėgimuose. Šiais metais dalyvavo 
daugelyje varžybų ir 800 m. bėgime 
pasiekė dėmesio vertą pasekmę 2: 
04,7. Tai ketvirta geriausia pasekmė 
šiais metais Kanadoje. Tai teikia 
daug vilčių patekti į Montrealio 
olimpines žaidynes 1976 m.

šiame nuotolyje Danutė Kanadoje 
turi daug konkurenčių. Sportų besi
domintiems jau seniai žinoma Abby 
Hoffman, kuri jau yra dalyvavusi 
olimpinėse žaidynėse. Ji yra vyres
nio amžiaus, bet labai atkakli ko
votoja. Šiais metais ji yra pasiekusi 
šiek tiek geresnių rezultatų, negu 
Danutė. Neseniai iš Jamaicos atvy
kusi Ivonne Saunders, kuri 400 m. 
Bėga arti pasaulinio rekordo, bando 
jėgas ir 800 m. bėgime. Šiuo momen
tu ji turi bene geriausią pasekmę Ka
nadoje — 2:02,9. Tačiau pavojin
giausia konkurente Danutė laiko jau
ną bėgikę iš Br. Kolumbijos Mau
reen Crowley. Jos šių metų geriau
sia pasekmė yra apie 2:03. Visas šias 
bėgikes tuo tarpu skiria labai trum
pas laiko skirtumas. Kad užsitikrin
tų dalyvavimą Montrealio žaidynėse, 
Danutė numato 800 m. laiką page
rinti iki 2:02,0.

Danutė priklauso Toronto Olym
pic sporto klubui ir turi savo tre
nerį. Tenka pakelti sunkią treniruo
čių naštą, tačiau turint prieš akis 
Montreal! viskas atrodo pakeliama, 
šiuo momentu dalyvauja “Cross 
Country” bėgimuose, bet tai ne jos 
specialybė ir dėlto ypatingų laimėji
mų nesitiki. Žiemos metu žada daly
vauti uždarų patalpų varžybose. Ir 
čia jai linkime geriausios sėkmės.

Šiuo metu Danutė studijuoja ant
rus metus biologiją Guelph universi
tete. Ji gražiai kalba lietuviškai. Da
nutei dar tik 20 metų. Reikia tikėtis, 
kad už dvejų metų ji pasieks di
džiausio sportinio pajėgumo. Danu
tės tėveliai Kazys ir Juzė Valaičiai 
gyvena Mount Brydges prie Lon
dono. A. Supronas

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkės (iki 18 m.) sėkmin

gai pradėjo CYO lygos pirmenybes. 
Pirmose rungtynėse įveikė St. Joan

V TORONTO;
Atskirų mokyklų vadyba įieš

ko atsarginių mokytojų (substi
tute teachers) pr. mokykloms.. 
Kreiptis: Teacher Personnel 
Department, Metropolitan Se
parate School Board, 146 Laird 
Dr., Toronto M4G 3V8.

S. Amerikos liet, studentų su
važiavimas lapkričio 28-30 d.d. 
Royal York viešbutyje praėjo 
labai sėkmingai. Registruotų 
studentų buvo apie 470. Vieni 
jų dalyvavo tik dalyje suvažia
vimo, kiti — visoje programoje. 
Šeštadienio bankete buvo apie 
700 asmenų, kurių tik nežymią 
dalį sudarė vyr. amžiaus tautie
čiai. Studentai buvo suvažiavę 
iš įvairių Kanados ir JAV mies
tų. Valdybon išrinkti: A. Šilei
ka, L. Zenkevičiūtė, G. Vasi
liauskaitė, A. Senkus — visi to- 
rontiečiai. Platesnis suvažiavi
mo aprašymas bus vėliau.

S. Amerikos Lietuvių Studen
tų Sąjungos suvažiavimo komi
tetas dėkoja KLB Toronto apy
linkės valdybai už $250 auką.

Lietuvaitė okup. Lietuvoj, 16 
m. amžiaus mokinė, nori susira
šinėti su lietuviu ar lietuvaite 
Kanadoje. Galima rašyti ir ang
liškai. Adreso teirautis tel. 769- 
7915 Toronte.

“Dirva” 84 nr. išspausdino 
platų P. Lėlio rašinį apie “TŽ” 
25-rių metų sukaktį. Jame apra
šyta visa vakarinė iškilmė ir su
minėti kaikurie praeities faktai.

S PORTAS
of Arc 35:22. Žaidė: S. Underytė 16, 
K. Stočkutė 4, R. Gustainytė 2, L. 
Žukauskaitė 2, O’Donohue 9 ir Chi- 
corelli 2.

Jauniausios krepšininkės (iki 12) 
š.m. pirmą kartą pasirodė aikštėje 
— sėkmingai pradėjo tas pačias pir
menybes. Nors ir pralaimėjo pirmą
sias rungtynes prieš St. Edwards ko
mandą 4:8, tačiau antrose rungtynė
se įveikė St. Chris 24:0! Žaidė: I. 
Balsytė, K. Šimkutė, R. Slapšytė 6, 
A. Kasperavičiūtė, L. Radzevičiūtė 
4 A. Sinkevičiūtė 16, L. Žilinskaitė, 
R. Baliūnaitė 2.

Jauniai B (iki 16 m.) CYO pirme
nybėse pralaimėjo St. Chris koman
dai 39:42. Žaidė: E. Petruševičius 
14, R. Duliūnas 9, L. Kaknevičius 6, 
P. Stauskas 2, Karol 8 ir Ivanauskas.

Jauniai C (iki 14 m.) pralaimėjo 
dvejas pirmąsias rungtynes. Rung
tynių pasekmės: Vytis - St. Brigite 
20:36 ir Vytis- St. Chris 28:52. Ko
mandą sudaro: P. Ignatavičius, A. 
Radzevičius, K. Banelis, A. Kišonis, 
J. Sinkevičius, T. Kasperavičius ir 
E. Augaitis.

Jauniausi krepšininkai (iki 12 m.) 
irgi išbandė pirmąsias jėgas. Čia 
turime dvi komandas. Vytis I tik 
vienu tašku pralaimėjo Aušrai. Vy
čio II komandai teko pralaimėti pa
jėgiai St. Chris komandai 2:22. Žai
dė: R. Budrys 2, A. Balsys, V. Bane
lis, J. Ažubalis, A. Bajorinas, P. 
Sukauskas ir T. Rimkus.

Emilis Vaičekauskas padeda J. Ne
šu kaičių! treniruoti jaun. stalo teni
sininkus. Emiliui už tai esame labai 
dėkingi.

Mūsų rėmėjams: V. Gvaldai ir St. 
Pulkiui nuoširdžiai dėkojame. A.S.

AUŠROS ŽINIOS
Klubo valdyba nuoširdžiai dėko

ja: P. Šalnai, L. Matukui ir per jį 
Lehndorf’s Management Ltd., E. A. 
Sudikams, S. Jagėlai ir R. Geležiū
nui didesnėmis aukomis parėmu- 
siems klubo veiklą; prisidėjusiems 
darbu ir atsilankymu į metinį klubo 
šokių vakarą. Valdyba sutiko tal
kinti sporto klubui “Vytis”, ruošiant 
1975 m. Kanados sporto apygardos 
krepšinio pirmenybes vasario 8-9 
d.d. Toronte.

Seserys (Patricija ir Julija Girčiū- 
tės, nors dar tik 10-11 metų am
žiaus, gražiai atstovavo Lietuvos 
spalvoms baltiečių plaukimo pirme
nybėse lapkričio 23 d. Toronte.

Moterų krepšinio komanda laimėjo 
prieš York Maple Leafs 42:33. Dau
giausia taškų iškovojo J. Klimaitė 
20, P. Simutytė 6 ir S. Simutytė 4.

Aušros vyrų krepšinio komanda 
lapkričio 24 Prisikėlimo parapijos 
salėje laimėjo draugiškas rungtynes 
su George Harvey Hawks 83:68 (43: 
43). Daugiausia taškų iškovojo R. 
Underys 16, E. Norkus 12, A. Kak
nevičius, A. Stonkus ir E. Stravins
kas — po 10, A. Nakrošius 8. Antros 
draugiškos rungtynės įvyko ten pat 
tarp Aušros jaunių A ir Hamiltono 
Kovo jaunių, sustiprintų keliais vy
rais. Jose mūsiškiams teko pra
laimėti 66:72 (31:42). Daugiausia 
taškų iškovojo mūsų klubui E. Pun- 
kris 20, P. Žulys 20 ir L. Rautinš 12, 
o Kovui — Tyrilis 22, šeštokas 16, 
Lukošius 12. Kovo vadovai buvo Gra
jauskas ir Enskaitis. Sekančios drau
giškos rungtynės įvyks gruodžio 8 
d. 12.30 v.p.p. Prisikėlimo parapijos 
salėje mūsų vyrų ir jaunių A pir
mosios komandos prieš tolygias lat
vių YMCA komandas. Kviečiami visi 
ateiti pasižiūrėti.

Tinklinis pradėtas žaisti lapkričio 
29 d. 6 -10 v.v. James Culnan mo
kykloje, 605 Willard Ave. (Jane- 
Anette). Jei dar būtų norinčių žaisti 
tinklinį, mielai kviečiami atvykti 
kiekvieną penktadienį 6-10 v.v. V.M.

Vytas Paškovičius ir Danutė 
Vaičaitytė susituokė lapkričio 
30 d. St. Catharines mieste. 
Koncelebracines pamaldas ir 
jungtuvių apeigas atliko kun. P. 
Ažubalis ir kun. Juvenalis Liau- 
ba, OFM. Abu sutuoktiniai iš 
Lietuvos į Kanadą atvyko prieš 
8 metus. V. Paškovičius šiuo 
metu Toronte studijuoja bu
halteriją, o D. Vaičaitytė atvy
ko i Winnipegą ir ten baigė uni
versitetą, gaudama dantų gy
dytojos diplomą. Šiuo metu ji 
dirba savo profesijoje New 
Market prie Toronto. Vaišės 
įvyko p.p. Narušių namuose, da
lyvaujant giminėms ir gausiam 
būriui svečių.

PALAIDOTAS...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mis temomis. Pastaraisiais me
tais velionis stipriai negalavo 
širdimi, pergyveno keletą aštrių 
jos smūgių, nors vis dar dirbo 
“Darbininko” redakcijoje. Jo 
asmenyje lietuvių visuomenė 
neteko didžios intelektinės ir 
politinės pajėgos, uoliai dirbu
sios Lietuvos laisvei.

Ruošiant ši “TŽ” nr., taip pat 
gauta žinia, kad lapkričio 28 d. 
Klevelande nuo kraujo išsilieji
mo smegenyse mirė buvusio 
Lietuvos prezidento sūnus advo
katas a.a. Julius Smetona. Pa
laidotas Klevelande. Platesnė 
infromacija — kitame “TŽ” nr.

Ateitininkų žinios
Ideologiniuose kursuose Dainavoje 

kursantų skaičius yra ribotas. Iš 
Toronto gali vykti tik 10 vyr. moks
leivių. Norį į kursus vykti prašomi 
kiek galima greičiau registruotis 
pas Nijolę Čižikaitę tel. 537-3051.

Vyr. moksleiviai, dar nedavę įžo
džio, prašomi paskambinti Rimai 
Gustainytei tel. 445-4521. įžodis bus 
duodamas, ateitininkų šventės metu 
1975 m. balandžio 19 d.

Bendros Kūčios bus gruodžio 22 
d., 6 v.v., L. Namuose. Dalyvauti 
kviečiami jaunučiai, moksleiviai, 
studentai, sendraugiai ir tėvai.

1910 m. ateitininkų įsisteigimo me
tais vienas lietuvis studentas pasakė: 
“Kristaus mokslas kitados gal ir bu
vo labai tinkamas gyvenimui, bet 
mūsų gadynėje daug kas jau paseno 
ir nebetinka.” Panašūs pasakymai 
paskatino prof. Dovydaitį išeiti ginti 
Kristų, Jo mokslą ir žodį.

Prof. A. Paškus “Aidų” 1974 m. 
7 nr. rašo: “Giliausia esme žmogišku
mas be Kristaus neturi pilnos pras
mės. Jei žmogus nėra panašus į 
Kristų, jis yra mažiau žmogiškas.”

Jaunimo rekolekcijos vyksta šį sa
vaitgalį King City, Marylake vienuo
lyne. Prasideda penktadienio vakarą 
ir baigsis sekmadienį pietų metu. 
Registruotis Prisikėlimo par. rašti
nėje.

Skautų veikla
• Vilkiukų sueigos vyksta kas 2 

savaitės L. Namuose. Dažniausiai 
renkasi abi draugovės, kurias globo
ja ir sueigas padeda pravesti skauti
ninkai J. Dambaras ir B. Poška. 
Draugovėms vadovauja sk.-vyčiai R. 
Marijošius, P. Tarvydas, R. Saplys 
ir G. Senkevičius. Sekanti vilkiukų 
sueiga — gruodžio 7 d., 1 v.p.p. Lau
kiami visi.

• Lapkričio 24 d., minint Lietuvos 
kariuomenės šventę, Prisikėlimo 
šventovėje dalyvavo “Rambyno” tun
to vėliava su palyda.

• Tėvų k-tas dėkoja visiems, ku
rie prisidėjo prie rengto bazaro, 
ypač nuolatiniams rėmėjams p.p. 
Rusinams, V. Balsienei, A. Biškevi- 
čienei, dr. J. ir A. Yčams, dr. A. 
Dailydei, p.p. Geležiūnams, Kuz- 
mams, Sendžikams, Lapams, Jankai- 
čiams, Matulaičiui (Parkside Meat), 
A. V. Vaksmanams, “Šatrijos” tun
tui ir T. pranciškonams. Nuoširdus 
ačiū gausiems dalyviams ir skau
tams už tarnybą.

• Sveikinimai tėvų k-to pirm. K. 
Sapočkinui ir Poniai, atšventus 25 
m. vedybinio gyvenimo sukaktį.

• Iš LSS tarybos nutarimų: “Ide
ologiniam skautų ir skaučių ugdymui 
gilinti skatinama jieškoti ir naujų 
būdų bei metodų, kad visi lietuvių 
skautybės sąjūdžio nariai liktų są
moningi lietuviai, būtų geri skautai- 
tės ir nenuilstamai stiprūs sąjūdžio 
siekimų vykdytojai”. C. S.

Studentų žinios
• Gruodžio 21, šeštadienį, 8 v.v. 

bus Kalėdų linksmavakaris, Lietuvių 
Namuose. Pirmųjų metų studentai 
yra ypatingai kviečiami. Ateikite pa
silinksminti ir švęsti Kalėdų ir eg
zaminų užbaigos.

• Po Kalėdų, sausio 18 ir 19 d.d., 
bus slidinėjimo iškyla U of T Outing 
Club Cabin patalpose.

AUKOS TAUTOS 
FONDUI TORONTE

$500: P. šalna, O. L. S., gyv. Rich
mond Hill, Ont. — Toronte gyvenan
tieji. $100: Algirdas Banelis (10), 
Valteris Dauginis, dr. O. ir J. Gustai- 
niai, inž. V. Liuima; $50: inž. H. La
pas, J. U. (20); $30: dr. A. Barkaus
kas (10), Br. Pakštas; $25: J. Ast
rauskas (5), M. Kojelis, B. Laučys; 
$20: K. Lazauskas, inž. P. Lelis (10), 
inž. Ig. Stasiulis, B. Vitkus (4); $10: 
Barzdžius, J. Bukšaitis, K. Daunys 
(10), B. Galinis (5), J. Karka (5), 
J. Maniuška, Alg. Puteris, G. Roma
noff, G. A. Sakus, B. Saulėnas (10), 
Ig. Urbonas (2); $5: K. Deimantas, 
V. Končius, V. Kulys, A. Kuzmars- 
kis (5), A. Pranckevičius, Jeron. Sa
baliauskas, B. J. Sriubiškis; $2: K. 
Valančius. — Bramptone. $100: J. 
Arštikaitis; $25: V. F. Urbonai. — 
Kleinburg, Ont., $50: L. V. Matukas. 
— Wasagoje. $75: V. Korsakas; $50: 
E. Buntinas, M. Kunkis. — Colling- 
woode. $25: dr. G. Skrinskas. — Or
ganizacijos. $25: Anapilio Moterų 
Būrelis. ilty

Šiame sąraše paskelbti asmenys, 
aukoję iki š.m. lapkričio 16 d. Nuo
širdi padėka visiems aukojusiems, 
ypatingai P. Šalnai, O.L.S., už to
kią išskirtinai stambią auką. Vajus 
dar tęsiamas. Prašome pasižadėju
sius aukoti, o dar neaukojusius savo 
pažadus ištesėti. Čekius rašyti ir au
kas siųsti: Tautos Fondas, 6 Cons
tance St., Toronto, Ont., M6R 1S4. 
Tel. 535-9864.

Tenelieka nė vieno lietuvio Toron
te ar apylinkėse, neatlikusio tautinės 
pareigos savajam kraštui — Listu- 
vai. Tautos Fondo

Toronto Apylinkės Atstovybė
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju p.p. H. Stepai- 
čiams, V. Miškiniams, E. Astraus
kams, M. Petroniams, L. Dagiams, P. 
Seibučiams, J. Vaškevičiams, P. Le
dams, J. Racickui, V. Valaičiams, R. 
Tamulioniams, A. Radzevičiams, A. 
Klimams, A. Vilkams, V. Astraus
kams. Jūs, pirkdami pas lietuvį vers
lininką, kartu padėjote ir lietuvių 
sporto veiklai. Dar kartą ačiū.

V. Siminkevičius, 
Simon’s Television
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■ GARBENS
REAL ESTATE 

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

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

Pirmutiniame ir didžiausiame ry A n A A A A 
toronto lietuvių rAKA/VlA 
KREDITO KOOPERATYVE-----------------------------------

93/4%
9%

8’/4%
6%

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

už
už
už 
už

KAPITALAS: $8,800,000

Asmenines paskolas duodame iki $5 000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties 

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

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 vaL 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-> cjcj Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 el" NUOLAIDA

Al MADKIQ DooHav* * Sąžinlngas Patarnavimas.■ U. IHVllItld nVdllUr • Parūpiname mortgičius 
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkurlame rajone. 
102 Riverwood Parkway Telefonas
Toronto, Ontario M8Y 4E9 233-5996

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

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

1000 College Si. • LE1-3074 * Sav. P. Užbalis

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

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

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
971 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 sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

Įvairūs spaudos h 1 
darbai: leidiniai, 1 g 
programos, į 
visi verslo bei M 
reklaminio i || 
spaudiniai H

V*}

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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



EDMONTON, ALTA
MŪSŲ MIRUSIEJI. Pleskus Sta

sys, 85 m. amžiaus, mirė spalio 17 d. 
Velionis giminių Edmontone neturė
jo. Žmona ir vaikai buvo likę Lietu
voje. Palaidotas Edmontono Holy 
Cross kapinėse. Religines apeigas 
atliko kun. J. Loyd. — Zabielienė Ve
ronika mirė spalio 26 d., išgyvenusi 
73 metus. Paliko nuliūdusį vyrą Jur
gį, sūnų Valterį, gyv. Vankuveryje, 
dukterį Juliją Bražėnienę Weyburne, 
Sask., vieną anūką ir dvi seseris — 
Juliją Sližienę Edmontone ir Uršulę 
Ambrasienę Lietuvoje. Palaidota 
Edmontone Sv. Joakimo kapinėse. 
Laidotuvių apeigas atliko kun. Iz. 
Grigaitis. — Vlskelis Bronius, 79 m. 
amžiaus, gyvenęs Boyle, Alta., stam
baus ūkio savininkas, mirė spalio 31 
d. Paliko nuliūdusią žmoną Juliją, 
sūnus — Stanislavą Edmontone, 
Bronių Toronte ir dukterį Titą De- 
rousseau Edmontone. Palaidotas 
Boyle kapinėse. Religines apeigas at
liko kunigas Tellier dalyvaujant gau
siam skaičiui Edmontono lietuvių ir 
daugeliui Boyle miestelio gyventojų. 
— Murauskas Feliksas mirė lapkričio 
3 d., išgyvenęs 77 metus. Palaidotas 
Edmontono Sv. Joakimo kapinėse. 
Religines apeigas atliko kun. Iz. Gri
gaitis. Paliko liūdintį sūnų Juozą, 
gyv. Kitchener, Ont. Visi šie 4 tau
tiečiai — ankstyvesnės imigracijos 
ateiviai, išgyvenę Kanadoje per 40 
metų. Kiekvienas jų buvo susipra
tęs, uolus ir pareigingas lietuvybės 
bei savo religijos reikalams. Edmon
tono lietuvių kolonija liūdi jų nete
kusi. Valdybos vardu reiškiu nuošir
džią užuojautą visų mirusiųjų gimi
nėms, artimiesiems ir draugams.

LIETUVIŲ NAMŲ direktorių ini
ciatyva lapkričio 10 d., sekmadienį, 
Lietuvių Namuose įvyko visuotinis 
LN šėrininkų bei rėmėjų susirinki
mas. 1974 m. LN valdybą sudarė: 
pirm. J. Pašukonis, vicepirm. B. 
Kadžys, sekr. dr. P. Gudjurgis, ižd. 
V. Popikaitis, parengimų vadovas A. 
Šmitas. Ši valdyba pateikė gausiems 
susirinkimo dalyviams aiškią, išsa
mią ir kruopščią LN apyskaitą. Ka
dangi finansinė, fizinė ir administra
cinė LN padėtis yra nepatenkinama, 
buvo diskutuotas, remiantis LN įsta
tais, direktorių pateiktas advokatui 
memorandumas (Brief). Šis memo
randumas gvildena 2 pagrindinius 
klausimus: 1. tolimesnę LN išlaiky
mo galimybę, 2. LN pardavimo ir 
bendrovės likvidavimo reikalą. Kiek
vienas tų klausimų turėjo svarbius 
poskyrius su esamom galimybėm.

Nors šis susirinkimas buvo dau
giau informacinio pobūdžio, diskusi
jų metu visdėlto buvo prieita prie 
aštresnių susikirtimų bei nuomonių 
skirtumo. Dėlto dalis dalyvių “pasi
karščiavę” išėjo iš salės) susirinki
mas tačiau buvo tęsiamas toliau, kol 
visi memorandume pateikti klausi
mai bei advokato atsakymai buvo iš
nagrinėti. Susirinkimui, direktoriij 
prašomas, sklandžiai pirmininkavo 
Juozas Popikaitis.

Memorandumo paruošime ypatin
gai daug pasidarbavo dr. P. Gudjur
gis ir A. Smitas. Jie paaukojo daug 
darbo valandų memorandumą for
muodami, vėliau išversdami į anglų 
kalbą advokatui, o advokato atsaky
mą — į lietuvių kalbą. Visa tai 
abiem kalbom buvo išspausdinta ir 
su specialiu priedu - paaiškinimu 
įteikta ar pasiųsta kiekvienam šėri- 
ninkui.

Tolimesnis Edmontono LN likimas 
bus nuspręsta sekančiame oficialia
me, metiniame šėrininkų susirinki

me, kuris numatomas 1975 m. vasa
rio mėnesį. .

KUN. IZ. GRIGAITIS, gyv. Vanku
veryje, spalio 30 — lapkr. 23 d. d. 
lankėsi Edmontone. Ta proga LN 
koplyčioje tris sekmadienius atlaikė 
lietuviškas pamaldas bei klausė išpa
žinčių. Kun. Iz. Grigaitis pažadėjo 
aplankyti mūsų koloniją sekančių 
Velykų švenčių proga. Dobilas

Sudbury, Ontario
LIETUVOS KARIUOMENĖS at- 

steigimo sukakties minėjimas, reng
tas KLB Sudburio apylinkės valdy
bos, įvyko lapkričio 23 d. ukrainie
čių salėj. Jį pradėjo pirm. J. Kru
čas. Sugiedojus Tautos himną, jis 
ir paskaitą skaitė. Meninę dalį atli
ko Montrealio Aušros Vartų par. 
vyrų oktetas ir sol. A. Keblys, diri
guojant ir akompanuojant muzikei 
M. Roch. Koncertas buvo augšto ly
gio ir žavėjo publiką gražiomis lie
tuviškomis dainomis. Pranešinėjo 
stud. S. Poderytė. Rita Kusinskytė 
įteikė akompaniatorei raudonų rožių 
puokštę, o okteto vyrams, drauge su 
G. Poderyte, prisegė po rožę. Po me
ninės dalies buvo šokiai ir Veikė bu
fetas. Loterijoj laimė nusišypsojo 
A. Kručienei, A. Braškiui ir G. Bu
lotai. Žmonių buvo labai daug. Be 
vietinių, buvo atvažiavusios D. Re- 
meikytė ir B. Gatautytė iš Toronto, 
G. Poderys iš Sault Ste. Marie ir 
Gležnių šeima iš North Bay. Prie 
parengimo, be valdybos, daug prisi
dėjo K. Jftnikas ir A. Gatautis. Rei
kia pasidžiaugti, kad turime idealis
tų savo tautiečių tarpe. Dainininkai 
gražiai sugiedojo tris lotyniškas gies
mes per Mišias, kurios buvo valdy
bos užprašytos už žuvusius Lietuvos 
karius ir partizanus. Oktetas pusę 
kelionės išlaidų pats apsimokėjo, pa
dėdamas kaipo auką ant tėvynės au
kuro, kad ir mažųjų kolonijų tautie
čiai galėtų pasidžiaugti lietuviškomis 
dainomis. Padėka ir pagarba Mont
realio Aušros Vartų oktetui. K.A.S.

Ottawa, Ontario
LIETUVIŲ FONDO VEIKLA. Šios 

apylinkės Fondo įgaliotinis kreipėsi 
į tautiečius, siūlydamas vietoj ka
lėdinių sveikinimų tą išlaidų sumą 
arba jos dalį paaukoti L. Fondui. Tai 
daroma jau devintąjį kartą. Šiais me
tais atsiliepė šie tautiečiai: Marčiu- 
kaičiai iš Pembroko, Palilioniai — 
Kingstono, O. J. Leveriai ir Ivanaus
kai — Campbell’s Bay, Paviloniai — 
Richmondo, Dauniai, Vilčinskai, 
Rimšaitė, Paškevičiai ir “X” — Ota
vos. Iš viso gauta $75. šie pinigai 
pasiųsti centrui padidinti bendrajam 
Otavos apyl. lietuvių įnašui nr. 23, 
kuris su šiuo įnašu sieks $1175. Per 
šiuos kalendorinius metus mūsų apy
linkėje sutelkta $575. Į šią sumą įei
na du nauji nariai (p.p. Ivanauskai 
ir Valiuliai), o likusi suma — padi
dinti turimieji įnašai (Otavos lietu
viai ir Paškevičius). A. Vilniškis

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dcwson St., Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

ROCHESTER, N.Y.
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metinės buvo pradėtos lapkričio 24 
d. 11 v. Šv. Jurgio parapijos švento
vėje pamaldomis. Šv. Mišias atnaša
vo kun. J. Dyburys, OFM. Jis pa
sakė ir pamokslą. Pamaldose organi
zuotai dalyvavo buvę savanoriai, ka
riai, ateitininkai ir skautai su savo 
Mėliavomis. 3 v.p.p. parapijos salėje 
įvykusiame minėjime rašyt. J. Jan
kus savo ilgesniame žodyje pastebė
jo, kad jam nepatinkąs tokių progų 
pavadinimas minėjimais, nes reikia 
ne minėti, o ryžtis atgauti tai, ką 
esame praradę. Nuklydęs į savo vai
kystės dienas, rašytojas vaizdžiai pa
pasakojo apie anas, tik brėkštančias 
Lietuvai laisvės dienas ir pirmuosius 
jo kaime sklindančius gandus apie 
lietuvišką kariuomenę. Jis pastebėjo, 
kad nepriklausomybę taip lengvai 
praradome tik todėl, kad jau buvo
me paskendę į asmeninius blizgu
čius, pamiršdami tautos kūrybinį po
tencialą. Knygnešiai buvę patys di
džiausi maršalai ir pulkininkai. Jei jų 
nebūtų buvę, jei nebūtų to šviesiau
sio kultūros švyturio knygos, kažin 
ar būtų prasiveržusi ir kova už lais
vę. J. Jankaus paskaita buvo gerai iš
mąstyta, o ir savo turiniu visai nau
ja. Minėjimą pradėjo “Ramovės” 
skyr. pirm. A. Beresnevičius, vado
vavo Vyt. žmuidzinas. Pagerbiant 
pirmuosius savanorius — R. Lorma- 
ną, Petr. Druseikį, Ed. Petkevičių ir 
Zigm. Arlauską, buvo prisegtos ro
žės. Minėjimas baigtas sol. L. Balt
raus trimis liet, kompozitorių dai
nomis, R. Leoncavallo “Rytmečiu” ita
lų kalba. Po minėjimo kariai ir sve
čiai buvo pavaišinti kava bei pyra
gaičiais.

V. VERIKAIČIO DAINŲ IR ARI 
JŲ vakaras lapkričio 9 d. praėjo su 
pasigėrėtinu pasisekimu. Solistui net 
penkias dainas teko papildomai pa
dainuoti. Rengė vietos BALFo sky
rius. Akompanavo J. Govėdas.

PARAPIJOS BIULETENYJE pra
nešta, kad vyskupas sutinka leisti 
Šv. Jurgio parapijai persikelti į ra
mesnę užmiestyje pasirinktą vietą, 
bet reikia gauti tos vietos klebono 
sutikimą. Deja, iki šiol nepasisekė 
gauti pasirinktos vietos klebono su
tikimo, į kurio teritoriją norima per
sikelti.

— š. Amerikos lietuvių jaunimo 
sąjungos suvažiavimas įvyks gruo
džio 28-30 d.d. Ročestery. Šeiminin
kai — Ročesterio jaunimas.

— Lietuvių radijo programa nuo 
gruodžio 22 d. perkeliama į naują 
XXI stotį ir bus girdima sekmadie
niais 8.30 v.r.

— Parapijos spaudos kioske gali
ma gauti laisvajame pasaulyje lie
tuvių kalba išleidžiamas knygas, 
plokšteles, Kalėdų ir N. Metų sveiki
nimų atvirukus. Spaudos kioskas at
daras sekmadieniais nuo 10.30 iki 
12.30 v.p.p., 555 Hudson Ave., Ro
chester, N.Y. 14605, USA. s. b.

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
yra būtina sumažinti pajamų 
mokestį jų pelnui. Didžioji nau
jųjų gręžinių dalis būna nesėk
minga, tik maža jų dalelė bai
giasi naftos suradimu.

Kanados pašto paslaugas vėl 
sulėtino kilęs gaisras Toronto 
centrinio pašto pastate, per ku
rį pereina apie 30% visų siun
tų. Gaisras buvo pastebėtas ket
virtame augšte lapkričio 26 d., 
apie 5 v.r., kai pastate dirbo 60 
tarnautojų, daugiausia valytojų. 
Padaryti nuostoliai siekia apie 
$2 milųonus. Labiausiai nuken
tėjo užsienio siuntų skyrius. 
Liepsnos sunaikintų laiškų skai
čiaus neįmanoma nustatyti. Ge
sinant gaisrą, 6 v. r. buvo aptik
tas degtukais atliktas padegi
mas kitoje pastato vietoje. Dėl 
šios priežasties kyla rimtas įta
rimas, kad ir pagrindinio gaisro 
priežastis gali būti padegimas. 
Toronto paštas yra pasižymėjęs 
labai karinga paštininkų unija, 
praktikavusia nelegalius strei
kus.

NAUJI IR VARTOTI 
autovežimiai
• Lietuviams duodama 

nuolaida
• Geras ir greitas 

patarnavimas

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

RIFLE RANGE MOTORS 
1019 Lakeshore Road East

Savininkas — ROMAN TYSIAK (ukrainietis)

INFLIACIJA???
Sumužinkit maisto kainas 50% ... 

Dabar.
Sis 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.

£.||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL-

| JOHN’S ELECTRIC I
| APPLIANCES and SERVICE
= 343 Roncesvalles Ave. • Tel. 535-4646
= Šaldytuvai nuo $59.95 • Elektrinės krosnys nuo $49.95 =
= Skalbimo mašinos ir džiovintuvą) nuo $55.95. Pataisyti ir = 
= pilnai garantuoti. • Važiuojame taisyti ir į namus. = 
= • Aptarnaujame ir taisome visų rūšių namų apyvokos reikmenis. =
= • Turime didelį pasirinkimą dalių ir elementų. =
1 Perkame - parduodame - mainome 1
7iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imli iiimn”

DEIMANTAI URMO KAINA -
apsauga prieš infliacijų.

Investuokite penkis dolerius ir gausite mūsų brošiūrą, 

kurioje nurodyta kaip saugiai galima investuoti. Rašykite:

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

ĮSIDĖMĖTI NAS IŠRADIMAS
Geriausios Amerikoj ir Europoj "JIB Haarpflege-Lotion" preparatas sulaiko 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalvų. J IB var
todami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: 

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

Illinois 60650, U. S. A.

’ I
t Viešėdami Čikagoje, <

£ neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ i
\ GIFTS INTERNATIONAL INC. i
j Telefonas 471-1424 j
f čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. <
► ----------- Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas. ---------- 1
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Čikagos lietuviu horizonte
-------------------- YLa*™ Ramojus --------------------

S. KUDIRKOS PAGERBIMAS
Pagrindinė iškilmė Simui Kudir

kai ir jo šeimai pagerbti įvyko lap
kričio 17 d. 5 v.p.p. Marijos Augšt. 
Mokyklos salėje. Ją surengė specia
lus S. Kudirkos sutikimo komitetas, 
sudarytas iš PLB, ALT, BALF ir 
Lietuvių Fondo atstovų. Meninę dalį 
suplanavo bei suorganizavo "Margu
čio” radijo vadovas Petras Petrutis. 
Tai iškilmei buvo jieškoma didelės 
salės, kurioje tilptų 3,000 ar daugiau 
žmonių, bet dėl laiko stokos tokios 
salės nesurasta ir reikėjo pasitenkin
ti 1,300 žmonių taplinančia Marijos 
Augšt. Mokyklos auditorija. Todėl 
nenuostabu, kad ji buvo perpildyta 
ir kad dalis lietuvių pasiliko namuo
se, žinodami, kad į salę nepateks. 
Iškilmė, prieš S. Kudirkos ir jo šei
mos atvykimą į Čikagą pagrindinių 
mūsų organizacijų vadams, ypač 
PLB ir ALT, padavus taikos ranką 
vieni kitiems, — praėjo vieningoje 
nuotaikoje ir kartu didelio džiaugs
mo atmosferoje, nes susilaukta to 
žmogaus net su visa šeima, dėl ku
rio išlaisvinimo visa lietuvių išeivi
ja vieningai kovojo beveik ketverius 
metus.

PROGRAMA
Po vysk. V. Brizgio invokacijos, 

ataustos giliais tautiniais niuansais, 
S. Kudirkai ir jo šeimai sveikinimo 
žodžius tarė: Lietuvos gen. konsule
J. Daužvardienė, PLB pirm. B, Nai
nys, BALF cv pirm. M. Rudienė, S. 
Kudirką iš Niujorko atlydėjęs VLIK 
pirm. dr. K. Valiūnas, ALT pirm. dr.
K. Bobelis, JAV kongreso narys D. J. 
Derwinski, Lietuvių Fondo v-bos 
pirm. dr. A. Razma ir Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos atstovas R. 
Kasparas. Sveikinimo žodžių jtar- 
puose Jaunimo Centro choras, diri
guojamas muz. F. Strolios, atliko vi
są eilę kūrinių, skirtų S. Kudirkai ir 
jo šuoliui į laisvę prisiminti. Akto
riai Elena Blandytė ir Algimantas 
Dikinis deklamavo poeziją, taip pat 
skirtą S. Kudirkai. Sol. R. Mastienė 
atliko solo dainas. įdomu, kad dau
guma tų kūrinių buvo sukurta S. 
Kudirkai sėdint sovietų kalėjimuose, 
ir todėl džiaugsmingą pergalės iš
kilmę savotiškai dilgino anų skau
džių dienų aidai, išreikšti dainose, 
muzikoje poemose ar eilėraščiuose. 
Taip ir šį kartą pasitvirtino sena bib- 
line tiesa, kad kelias į Prisikėlimą 
dažnai eina per kančią. S. Kudirkos 
kalba buvo ilgoka, atvira ir nuoširdi, 
giliai lietuviška ir patriotiška, ir 
nevienas, ją išklausęs, galvojo, kad 
kelias į būsimąjį Lietuvos prisikėli
mą laisvam gyvenimui bus laimėtas 
laisviesiems lietuviams laikantis ne 
"minkštosios” bendradarbiavimo, bet 
“kietosios” linijos kovoje su mūsų 
tautos okupantais. Pirmadienį miesto 
rotušėje Čikagos burmistras R. J. 
Daley specialioje audiencijoje pri
ėmė Simą Kudirką, Lietuvos gen. 
konsulę, PLB, VLIK pirmininkus ir 
S. Kudirkai įteikė Čikagos miesto 
garbės piliečio pažymėjimą. To įvy
kio nuotrauką dienraštis “Chicago 
Tribune” Įsidėjo pirmame puslapyje.

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

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

R. Statulevičius

Pirmąjį dviejų dienų vizitą laisvojo 
pasaulio lietuvių sostinėje užbaigęs, 
S. Kudirka su šeima ir palydovais 
pirmadienio popietėje grįžo atgal i 
Niujorko apylinkes, o Čikagos lietu
viai pasiliko tikėdami, kad S. Kudir
ka su šeima vieną dieną sugrįš į 
Čikagą ir apsigyvens. Įdomu, kad S. 
Kudirkos Čikagoje pasitikti iš ryti
nio pakraščio buvo atvykęs ir broliš
kos latvių tautos atstovas R. Brieze, 
pirmasis iškėlęs aikštėn S. Kudirkos 
išdavimą. Sutikimo bankete Šarkos 
restorane jis pasakė ir sveikinimo 
kalbą.

JAU MILIJONAS
Lapkričio 19 d. įvykusiame Lietu

vių Fondo valdybos posėdyje buvo 
paskelbta istorinė žinia, kad LF ne- 
judomasis kapitalas tą dieną per
žengė milijoną dolerių. Vien š.m. 
lapkričio mėnesį per 19 dienų lais
vieji lietuviai, ar tai sujudinti S. 
Kudrikos žygio triumfinės pabaigos, 
ar aplamai norėdami būti pirmojo 
milijono nariais, į LF Įnešė per 
$24,000, įgalindami dar prieš metų 
pabaigą pasiekti pirmąjį tikslą — 
milijoną dolerių. Kelias į pirmąjį 
milijoną, kaip šioje skiltyje esu 
anksčiau minėjęs, vietoj pradžioje 
numatytų 10 m., užtruko 14. Tiki
masi, kad antrasis milijonas, kuriam 
pirmąją tūkstantinę įteikė “Para
mos” prekybos savininkai J. Janu- 
šaitis ir J. Mažeika, krausis žymiai 
greičiau, nes visuomenėje yra tvirtas 
pasitikėjimas Lietuvių Fondu. Lap
kričio 24 d. įvykusiame milijono do
lerių užbaigimo bankete dalyvavo 
pilnutėlė Jaunimo Centro salė žmo
nių — apie 400. Jų dauguma — tie 
žmonės, kurie padėjo pirmąjį mili
joną užbaigti. PLB pirm. inž. Br. 
Nainys, pagerbdamas LF idėjos iš
kėlėją ir vieną iš pagrindinių jo 
įgyvendintojų dr. A. Razmą bei jo 
žmoną Eleną, PLB vardu įteikė sim
bolinę tautinę dovaną, gi LF tarybos 
pirm. J. Valaitis, būdamas “Santaros- 
Šviesos” žmogus, pabrėžė, kad LF 
gražiai telpa įvairių pažiūrų lietu
viai. Linksmą, spalvingą programą 
atliko mūsų satyrinis “Antrasis kai
mas”, publikos palydėtas nuošir
džiais plojimais. Vysk. V. Brizgys 
savo žodyje iškėlė tai, kiek milijonų 
jau yra sudėję laisvėje gyvenantys 
lietuviai pavergtai Lietuvai ir lietu
viškiems reikalams išeivijoje. Jei su
skaičiuosime BALF surinktas sumas, 
Religinės Lietuvių Šalpos sąmatas, 
peršokusias net milijoną dolerių, au
kas koplyčių statymui, Lietuvių Fon
do pirmąjį milijoną, — įsitikinsime, 
kokias duosnios yra lietuvių širdys 
— kalbėjo vysk. V. Brizgys, palydė
tas nuoširdžių plojimų. Norėčiau pa
brėžti, kad LF administracijai išlei
džiamas juokingai mažas nuošimtis 
pinigų, nes norima kuo daugiausia 
dolerių sutaupyti įvairiems skirsty
mams. Todėl ir LF v-bos auka, pa
skirta “TŽ” 25 m. sukakties proga, 
taip pat kukli — tik $50. Bet LF 
valdyba kol kas tik tokiomis sumo
mis tegali operuoti, norėdama kuo 
daugiausia pinigų sutaupyti skirsty
mo komisijai.

VĖL ATVYKO JŪRININKAS
Baigus rašyti šį pranešimą, pa

skambino BALF centro įstaigos tar
nautoja, pranešdama, kad lapkričio 
26 d. BALF pastangomis į Čikagą 
atvyksta jūrininkas Stankevičius, nu
šokęs nuo sovietų laivo Prancūzijoje. 
Ta proga lapkričio 27 d. įvyko spe
ciali spaudos konferencija.

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., T ■ <aeq 
TORONTO, ONTARIO I 61. □UU’IZDU
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------- •
• --------------NEMOKAMAS PRISTATYMAS--------------  •

Dirbtiniai dantys 
BLOOR VILLAGE

Denture Clinic
R. Hejnowicx R. D. T. 

2223A Bloor Street West, 
Toronto, Ont. Tel. 762-2602 
Atidaryta nuo 9 v. r. — 5 v.p.p., 
šeštadieniais nuo 9 v.r. —12 v.

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

C H E V - O L D S

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

'TX FRANK BARAUSKAS Limited
J f y REALTOR

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

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

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

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siuntinius iki 1 93/4 svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių 
Sqtinlno0' ir greitai patarnautame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto Iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ — ... m. ____, . . 4,0 RONCESVALLES AVI..
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO a, Ontario
Telefono, LE 1-3098 Savininkei A. ir S. KALOZA

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

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. SIMINKEVIČIUS

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

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) •

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 RONCESVALLES AVĖ.

(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.

Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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Anapilio žinios
— Nuoširdžiausi sveikinimai KL 

K Moterų Dr-jos abiem Toronto sky
riam, šį sekmadienį švenčiantiem 
25 m. veiklos sukaktį.

— Šį trečiadienį 7.30 v.v. mažojoje 
Anapilio salėje Anapilio Moterų Bū
relio iniciatyva rengiamas skaidrių 
rodymas iš Brazilijos lietuvių gyve
nimo. Rodys kun. H. Šulcas.

— Anapilio statybai aukojo $200: 
V. Germanavičius (300); $150: V. F. 
Urbonai (300); $350: dr. V. , Mic
kus (2,500); po $100: Pijus Lapins
kas, B. Vaidila, K. Z. Lembertai 
(300) ir J. Pečiulienė. Geradariams 
nuoširdi padėka.

— Kalėdinių plotkelių galima gau
ti sekmadieniais po pamaldų .salėje.

— Dėkojame V. Žemeckui Oak- 
vilėj už medelius ir nemokamą dar
bą, tvarkant kalvelę prie įėjimo į 
salę.

— Tikybos pamokų vadovė sese
lė O. Mikailaitė kelis sekmadienius 
bus kitose pareigose, dėlto tikybos 
pamokų vaikams nebus.

— Pakvietimai N. Metų sutikimui 
gaunami sekmadieniais po pamaldų 
salėje.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 8 v.r., 
kat. moterų intencija; sekmadienį, 
10 v.r., už a.a. Joną Austinską, 11 
v. koncelebracinėse Mišiose prisime
namas a.a. prof. Juozas Brazaitis ir 
p. Ališauskienės šeimos mirusieji.

— Susituokė: Vytas Paškovičius ir 
Danutė Vaičaitytė.

Išganytojo parapijos žinios 
Lietuvių evangelikų liuteronų

— Penktadienį II metų konfir- 
mandų pamokos nebus, nes kun. Al
gimantas ir Rūta Žilinskai išvyksta 
į Čikagą, kur “Tėviškės” ev. liu
teronų parapija ruošia kun. A. ir dr. 
Adelei Trakiams 25 m. vedybinės 
sukakties pobūvį. Kun. A. Žilinskas 
kviestas invokacljai banketo metu 
šeštadienį ir atlaikyti pamaldas su 
pamokslu Čikagoje ta iškilminga 
proga. Todėl sekmadienį pamaldas 
Toronte laikys Petras šturmas 9.30 
v.r. Pamaldų metu bus sekmadienio 
mokykla bei I metų konfirmandų 
pamoka. Po pamaldų bus moterų 
draugijos susirinkimas pas Ireną 
Dauginienę, 35 Landron Cres., Wes- 
tone. Visos parapijos ponios nuošir
džiai kviečiamos atsilankyti. Kunigas 
Žilinskas grįš sekmadienio vakare.

— III advento pamaldas su šv. Ko
munija atlaikys grįžęs klebonas.

— Tradicinės jaunimo pamaldos 
bei moterų draugijos ruošiama tra
dicinė Kalėdų eglutė bus ir šiemet.

— Kūčių vakaro pamaldos su šv. 
Komunija — gruodžio 24 d., 7 v.v.; 
Kalėdų ryto pamaldos — 9.30 v.r.

ST. J A M E S BAŽNYČIOJE, 
728 Annette St. ir Jane St., 
kiekvieną pirmąjį mėnesio šeš
tadienį būna šv. Mišios 7 vai. 
vakaro, po to 8 vai. vak. Šven
čiausias išstatomas naktinei 
adoracijai.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, (vairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, RJW. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvales Avė., Toronto 154, Ont. 
Tot LE 3-8008.
GERA PROGA. Bloor-Jane rajone, 
$10,000 įmokėti, 3 miegamieji, 2 
prausyklos, garažas, maudykla, 3 me
tų senumo, prie gero susisiekimo ir 
apsipirkimo parduodamas kooperaty- 
vinis butas (condominium). Liks vie
na atvira skola. Prašoma $41.900. 
skambinti: Kudaba tel. 485-9477, na
mų 783-2105. P. JONZEN REAL 
ESTATE, 624 Mount Pleasant Rd., 
Toronto, Ont.
PARDUODAM 1975 m. “Cutlass” au- 
domobilį dvejų durų, sidabrinės spal
vos, vidus tamsiai raudonas. Kaina 
$4,900. Skambinti Ed. Bičiūnas tel. 
278-1528, namų 270-3966.
ISLINGTON — RATHBURN RAJO 
NE mergaitei išnuomojamas 3 mie
gamųjų su baldais modernus viena- 
augštis namas. Prašoma $120 į mė
nesį. Skambinti tel, 783-2105.
Į GERAS RANKAS perleisiu gra
žaus plauko, lietuviškai suprantantį 
trejų metų vilkinį šunį. Skambinti 
tel. 534-9843 arba 766-1054.
IŠNUOMOJAMAS I-me augšte 3 
kambarių ir virtuvės butas be baldų, 
prie gero susisiekimo, prieinama kai
na. Skambinti tel. 762-8072 po 6 v.v. 
Toronte.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
534-5615.
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BARONESSA
Beauty Salon

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname: Vytą ir Valę Ka

siulius, atšventusius savo 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį; Praną 
ir Aldoną Skilandžiūnus, atšventu
sius savo 20 metų vedybinę sukaktį.

— Nuoširdžiai užjaučiame Fr. Ku- 
pitį, Lietuvoje mirus jo mamytei, ir 
Antaną Smailį, mirus jo sesutei vie
nuolei sės. M. Margaritai.

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

— Šis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. Mišios — 7.30, 8 v.r. ir 
7.30 v.v. Komunija aprūpinami sene
liai, iš anksto susitarus su klebo
nija.

— Uždaros rekolekcijos vyrams ir 
jaunimui bus King City rekolekci
jų namuose gruodžio 6-8 d.d. Vedė
jas — kun. H. Šulcas. Registruotis 
pas A. Bumbulį 769-6038, jaunimui
— pas N. Čižikaitę 537-3051.

— Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventė — gruodžio 7 d. Mišios: 
7.30 v., 8, 8.30, 9, ir 9.30 v. ryto.

— šį sekmadienį, gruodžio 8, K. 
L. Katalikės moterys mini savo 25 
metų įsisteigimo sukaktį. Mišios jų 
intencija laikomos 11.15 v. Pamoks
lą sakys kun. dr. P. Gaida. Per Mi
šias giedos sol. J. Sriubiškienė. Po 
Mišių bus agapė su programa Paro
dų salėje.

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

— Prieškalėdinis susikaupimas 
jaunimui — gruodžio 8, sekmadie
nį, 6 v. vakaro pas seseles. Bus ati
tinkamas filmas, pokalbis, Mišios ir 
kavutė. Ves kun. H. Šulcas.

— Antradieniais, 6 v.v., vyksta 
parapijos ateitininkų kambaryje 
pensininkų pobūviai. Visi pensinin
kai kviečiami dalyvauti.

— Santuokai rengiasi: Jūratė Če- 
ponkutė ir Gintautas Noimanas; An
tanas Vidas Vapsva ir Carroll B. 
Lolly.

— Dėkojame už stambesnę auką 
parapijai P. P. Remeikoms, M. P. 
Barškėčiams, B. Brakui ir A. E. 
Prielgauskams.

— Jau galima gauti naują, knygos 
formos, 1975 m. kalendorių. Kai
na $2.

— Mišios: šeštad., 7.30 v. — už 
Tomą Mooney, užpr. Cl. Mooney; 8 v.
— už Joną Sinkevičių, užpr. V. M. 
Tamulaičių; 8.30 v. — už kun. K. 
Juršėną, užpr. Blombergo gimn. 
aukl.; 9 v. — už Joną Tonkūną, užpr.
J. Prišo; 9.30 v. — už Oną Varnie
nę — I metinės, užpr. F. Skrins- 
kienės; 10 v. — už Antaniną Kveda
rienę, užpr. P. A. Kvedarų ir V. A. 
Kvedarų; sekmad., 8 v. — už Mari
ją ir Gotliebą Hirsh, užpr. J. Hirsh; 
9 v. — N. Pradėtosios Marijos sese
lių intencija; 10 v. — už Joną Va
latką, užpr. A. S. štuikių; 11.15 —
K. L. K. Moterų sąjungos intencija; 
7 v.v. — už Liudą Racevičių, užpr. 
A. R. Ulbų.

Lietuvių Namų žinios
— Buvo pageidavimų, kad LN 

sekmadienio popietėse būtų paįvai
rinti valgiai ir nelietuviškais patie
kalais. LN Moterų Būrelio valdyba, 
susitarusi su šeimininke, nutarė po
pietėms paruošti paįvairintų valgių 
sąrašą, kurį būtų galima paskelbti 
iš anksto. Pr. sekmadienio popietė
je dalyvavo per 200 asmenų. Jų tar
pe buvo šeimų su vaikais ir iš toliau 
atvykusiais svečiais.

— Pr. sekmadienį LN menėje įvy
ko Pensininkų klubo bazaras. Daly
vavo daug lankytojų, suvalgė kepi
nius, išgėrė daug kavos ir išpirko 
visus loterijos bilietus.

— Gruodžio 8, sekmadienį, 3 v. 
p.p., L. Namuose renkasi LN narių 
vajaus talkininkai. Visi jie prašomi 
dalyvauti susirinkime.

— LN jieško patyrusio baro ve
dėjo. Tuo reikalu prašomi kreiptis į 
LN raštinę pas reikalų vedėją arba 
tel. 533-9030.

— Pr. savaitę į LN narius įstojo Poš
ka Jonas, Račys M. ir Pearce J., įmo
kėję po $100 nario įnašų. Jaunų narių 
skaičių papildė Belaišis Vincas, Belai- 
šis Kęstutis, Belaišytė Dana, Belai- 
šytė Rožė, Lapp-Lapavičius Ramū
nas ir Lapp-Lapavičius Jonas. Visi 
jie įmokėjo po $1 nario įnašų. Būtų 
gerai, kad jauni nariai pamažu savo 
įnašus papildytų taip, kad iki 18 m. 
jų amžiaus įnašas pasiektų $100 ir 
automatiškai būtų galima perkelti į 
suaugusiųjų narių grupę.

— Paskolos lakštų laikytojas 1. 
Martynas Račys pirmųjų metų palū
kanų atsisakė, o $200 paskolos lakštą 
pervedė savo šeimos kitų asmenų 
LN nario įnašams apmokėti. 2. J. 
ir L. Dagiai prašo jiems priklauso
mas už $1000 paskolos lakšto pirmų 
metų palūkanas pervesti į jų įnašų 
sąskaitą.

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

Elektros rangovas

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

Toronto, Ontario
Savininkas A. ČEPONIS

IŠKILMINGAS

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
erdvioje ANAPILIO salėje
• Lietuvių orkestras "Muzika"
• Šilta vakarienė
• Naujų Metų šampanas
• įėjimas suaugusiem — $12.50,

studentui — $8

• Pradžia -
7 vai. vakaro

Rengėjai — Anapilio ir parapijos taryba — 
maloniai kviečia visus tautiečius iš Toronto 
ir plačių apylinkių dalyvauti.
Pelnas — Anapilio statybai.

KLK Kultūros Draugijos me
tinis susirinkimas — gruodžio 
4, trečiadienį, 7.30 v.v., “T. Ži
burių" patalpose. Visi nariai 
prašomi dalyvauti.

Jaunimo kavinė “Gedimino 
pilis” pradės veikti gruodžio 6, 
penktadienį (ne gruodžio 7 d., 
kaip buvo anksčiau per klaidą 
paskelbta), 8 v.v., L. Namuose.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Kanados vietininkijos skyrių at
stovų suvažiavimas įvyks gruo
džio 7, šeštadienį, Toronto L. 
Namuose. Narių registracija — 
1 v.p.p, posėdžiai — 1.30 v.p.p. 
LN menės salėje. Vakarienė su 
svečiais — 6.30 v.v. toje pačioje 
salėje.

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

Metinis SLA 236 kuopos susi
rinkimas — gruodžio 8, sekma
dienį, 1 v.p.p, L. Namuose. At
silankiusieji bus pavaišinti ka
va.

Ukrainiečių iniciatyva gruo
džio 10, antradienį, 7 v.v., ren
giama demonstracija Toronto 
miesto rotušės aikštėje. Ten 
bus reikalaujama laisvės sovie
tų kalinamiems ukrainiečiams, 
lietuviams, latviams ir kitų tau
tybių asmenims. Demonstracijo
je bus specialūs plakatai-nuo- 
traukos žymesniųjų kalinių, at
stovaujančių visiems kitiems ka
liniams. Demonstracijoje daly
vauti kviečiami visų tautybių as
menys su žvakėmis. Dalyvaus 
bei kalbą pasakys ir Simas Ku
dirka, buvęs Sov. Sąjungos ka
lėjimuose ir kone, stovyklose 
kartu su ukrainiečiais.

Vasario 16 minėjimui vasario 
16 d., sekmadienį, KLB Toron
to apylinkės valdyba pakvietė 
Simą Kudirką ir gavo jo sutiki
mą dalyvauti. Dabar aiškinama
si laiškais dėl atvykimo detalių. 
Kadangi tikimasi gausaus tau
tiečių dalyvavimo, jieškoma 
laisvos didesnės salės. Gruodžio 
10 d. S. Kudirka yra pasižadė
jęs dalyvauti ukrainiečių ren
giamoj manifestacijoj. Tą dieną 
jis bus ukrainiečių svečiu, o va
sario 16 d. — lietuvių.

Toronto Maironio mokyklos 
tėvų komitetas ir mokyklos ta
ryba posėdžiavo lapkričio 27 d. 
Nustatyta, kad mokyklos Kalė
dų eglutė įvyks gruodžio 15, 
sekmadienį, 4 v.p.p., Prisikėli
mo salėje, o parengimas — šo
kiai—sausio 25, šeštadienį. Mo
kyklos taryba patvirtino komi
siją, kuri bandys ištirti, kodėl 
mokiniai už mokyklos sienų ne
kalba lietuviškai. Tėvų komite
tas įsipareigojo surinkti duome
nis apie šeštad. mokyklos nelan
kančius mokinius. Mokyklos ta
rybos pirm. kun. P. Ažubalis pa
žadėjo paaukoti mokyklos eks
kursijai $500, o tėvų komiteto 
pirm. Pr. Dovidaitis — $50. Pa
sak jų, lietuvių mokykla yra 
bendruomenės širdis, todėl ja 
reikia rūpintis ir remti visoke
riopai.

“The Toronto Sun” lapkričio 
28 d. įdėjo net tris puslapius 
nuotraukų, padarytų Mariaus 
Rusino. Viena jų buvo įdėta pir
majame puslapyje. Nuotrauko
se pavaizduotas išgelbėjimas 
dviejų berniukų, ėjusių plonu 
parko tvenkinio ledu ir įlūžusių 
į gana gilų vandenį. Juos išgel
bėjo gaisrininkai ir policininkai.

A.a. Kleopas Daulenskis, 60 m. 
amžiaus mirė nuo širdies smū
gio gruodžio 2 d., vežant ambu- 
lansu šv. Juozapo ligoninėn. Va
sario mėnesį turėjo operaciją, 
bet buvo darbingas. Pašarvotas 
Turner-Porter laidotuvių na- 
jnuose Roncesvalles gt. Laido
jamas Šv. Jono lietuvių kapi
nėse.

Studentai! |
Po egzaminų ateikite į g

Kalėdų šokius f
‘ t

gruodžio 21, šeštadienį,
8 vai. vakaro, Lietuvių Namuose.
Pirmųjų metų studentai yra ypatingai laukiami.

RENGĖJAI

JUOZUI GULBINUI
mirus, jo žmonai ONAI, sesers sūnui JUOZUI 
SMITUI su šeima ir Lietuvoje brolio vaikams su 
šeimomis bei kitiems giminėms reiškiame nuošir

džią užuojautą ir kartu liūdime —

Anelė Venckuvienė Ona Macijauskienė
Vancouver, B.C.

I

BALTIEČIŲ ATSTOVAI PAS MINISTERĮ
Lapkričio 28 d. pas Kanados 

užsienio reikalų ministerį lan
kėsi Kanados estų, latvių ir lie
tuvių bendruomenių pirminin
kai — U. Petersoo, T. Kron- 
bergs ir J. R. Simanavičius. Šio 
pasimatymo buvo anksčiau pra
šę baltiečių pirmininkai ryšium 
su ministerių pasikeitimu už
sienio reikalų ministerijoje ir 
Australijos bei N. Zelandijos 
vyriausybių nutartu Pabaltijo 
pripažinimu Sov. Sąjungai. Vizi
tas pas naująjį Kanados užsie
nio reikalų ministerį A. Mac- 
Eachen užtruko 45 minutes. Pa. 
grindinis klausimas, ties kuriuo 
ilgiau sustota, buvo Kanados lai
kysena okupuotų Pabaltijo vals
tybių atžvilgiu. Ministeris pa
reiškė, kad Kanada ir toliau lai
kysis ligšiolinio savo nusistaty
mo nepripažinti de jure Pabalti
jo valstybių aneksavimo. Jis 
taipgi pakartojo ankstyvesnį sa
vo pareiškimą, kad Australijos 
premjerui G. Whitlam, kai jis 
lankėsi Kanadoje, aiškiai buvo 
duota suprasti, kad Kanados vy-

Kompoz. St. Gailevičiaus 70 
m. amžiaus sukaktis iškilmingai 
paminėta gruodžio 1 d. Anapi
lio salėje. Susirinkus gana gau
siai publikai, atėjo su palyda 
ir sukaktuvininkas. Iškilmę pra
dėjo A. Jokūbaitis įvadiniu žo
džiu ir programos pranešėju pa
kvietė akt. V. Žukauską iš Niu
jorko. Patarasis tarp rimtosios 
programos dalių barfetė gražaus 
humoro ir visą vakarą nuspal
vino linksma nuotaika. Sukaktu
vininką sveikino: gen. konsulas 
dr. J. Žmuidzinas (raštu), KLB 
kr. valdybos pirm. J. R. Simana
vičius, “Varpo” choro pirm. A. 
Jokūbaitis, Lietuvos kankinių 
par. choro atstovė — V. Bal
čiūnaitė, kun. P. Ažubalis, T. 
O’Donohue, “Gintaro” vadovė 
R. Karasiejienė, sol. V. Jonuš- 
kaitės-Zaunienės vardu — p. 
Dalindienė, KLB kr. valdybos 
kultūros komisijos vardu — L. 
Verbickaitė. Raštu sveikino: sol. 
V. Noreika, sol. R. Marijošius, 
sol. St. Baras, sol. E. Kardelie
nė, muz. Baltrušaitis, Z. G. Ra
čiai, KLB Hamiltono apyl. val
dyba. Meninę programą atliko: 
sol. J. Sriubiškienė, akompa
nuojama E. Krikščiūno, sol. R. 
Strimaitis, akomp. St. Gailevi
čiaus. Pabaigai scenoje pasiro
dė jungtinis choras, sudarytas 
šiai progai iš visų Toronto cho
rų. Diriguojamas V. Verikaičio, 
jis atliko sukaktuvininko St. 
Gailevičiaus kūrinius: “Garbė 
Tau, Viešpatie” (B. Brazdžio
nio), “Tremtinių daina” (Pr. 
Lemberto), “Oi toli, toli” (Mi- 
kuckio), “Jaunystės maršas” (Pr. 
Lemberto). Pagaliau sukaktuvi
ninkas tarė nuoširdų padėkos 
žodį, humoristiškai priminda
mas rengėjams užsakyti salę 
100-jam gimtadieniui. Jungtinis 
choras sugiedojo “Ilgiausių me
tų”, sėdint sukaktuvininkui do
vanotame fotelyje. Be to, at
skirą dovaną sukaktuvininkui 
susirinkusių vardu įteikė S. Pa- 
cevičienė ir J. Strazdas, o P. Ra
dzevičiūtė perskaitė puošnaus 
adreso tekstą. Po to visi vaiši- 

riausybė nepritaria jo nuo
sprendžiui. Baltiečių demonstra
cijas matęs ne tik G. Whitlam, 
bet ir Kanados užsienio reikalų 
ministeris, nes abu važiavę tuo 
pačiu automobiliu.

Pokalbyje su Kanados užsie
nio reikalų ministerių buvo pa
liesti ir kiti klausimai: tautzu- 
dystė bei kolonizacija Pabaltijo 
valstybėse, šeimų sujungimo 
reikalai, Europos saugumo kon
ferencija Ženevoje, Estijos ir 
Latvijos konsulų statusas ir kt. 
Ministeris visais klausimais bu
vo palankus baltiečiams. Po po
kalbio jam buvo įteikta atitin
kamos literatūros anglų kalba. 
Lietuvių vardu buvo įteiktas lei
dinys “Violation of Human 
Rights”, kuriame faktais pavaiz
duota dabartinė būklė okup. 
Lietuvoje. Pasimatyme su mi- 
nisteriu dalyvavo ir parlamento 
atstovas iš Toronto Caccia, italų 
kilmės. Atsisveikinant ministe
ris pareiškė norą ir toliau palai
kyti kontaktą su baltiečiais 
jiems rūpimais klausimais.
nosi ir dainomis pripildė salę.

“T. Žiburių” 25-rių metų su
kakties proga dar gauti sveiki
nimai iš M. ir B. Žekų, šiuo me
tu esančių Floridoje, ir “Varpo” 
choro. Pastarasis rašo: “Su giliu 
įvertinimo jausmu ir pagarba 
sveikiname visą personalą, 
švenčiant “TŽ” 25 m. spaudos 
darbo jubilėjų. Linkime ir to
liau energijos, ryžto dirbti Lie
tuvos garbei ir lietuvių gyvas
tingumui skatinti”.

“T. žiburiams” vietoje kalė
dinių sveikinimų atvirukais au
kojo po $20: Aldona ir Jonas 
Ranoniai; $16.50: Laima ir Pet
ras Butėnai; $15: Juozas Žiu- 
rinskas, P. D. Jankai Hamilto
ne; $11.50: Jonas Dervaitis H.; 
$10: A. Paulius H., Z. M. Lau- 
rinavičiai H., Albina Mašalai- 
tienė. Visi, aukoję “T. Žibu
riams” vietoje kalėdinių sveiki
nimų atvirukais, bus įjungti į 
bendrą kalėdinį sveikinimą šio 
savaitraščio kalėdiniame nume
ryje. Tokio pobūdžio sveikini
mai priimami iki gruodžio 11d.

“TŽ” 25-rių metų sukakties 
proga aukojo po $100: Kazys 
Slyžys; $50: KLB Windsoro apy
linkė, JAV Lietuvių Fondas; 
$20: VI. Germanavičius; $15: M. 
B. Žekai. “TŽ” persikėlimo pro
ga aukojo $10 Vyt. Paulionis. 
Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame.

Vietoje gėlių, a.a. Juozui Gri
gui Kalgaryje mirus, jo artimie
ji ir bičiuliai paaukojo “Tėviš
kės Žiburiams” $25.

“Parama” praneša savo na
riams, kad bus leidžiamas spal
votos televizijos priimtuvas lo
terijos būdu. Už kiekvieną įneš
tą į taupomąją sąskaitą $50 na
rys gauna vieną loterijos bilietą. 
Šis nuostatas negalioja pinigų 
perkėlimams ir sąskaitoms, esa
moms “Paramoje”. Loterijos 
traukimas — metinio susirinki
mo metu. Nariai, kurie užsisakė 
olimpines monetas, prašomi at
siimti iš “Paramos” raštinės 
kiek galint greičiau. Vedėjas.
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šv. Kazimiero šventovėje sekma- rou. Mes, montrealiečiai, turėtume 

dieniais, 10 v.r. laikomos lietuvių būti duosnesni savo jaunimui. Sto-
kalba Mišios jaunimui. Mišioms pa
tarnauja, atsakinėja, skaito ir gieda 
jaunimas. Jam taikomas ir pamoks
las. Į šias Mišias yra kviečiamas vi
sas jaunimas — mokyklinio amžiaus 
ir studentai. Būna sekmadienių, kai 
susirenka apie 20 jaunuolių. Tai nė
ra daug, bet gera pradžia, šį klebo
no kun. dr. F. Jucevičiaus užsimo
jimą organizuoti jaunimui pamaldas 
tenka sveikinti. Daug kas mūsų pa
sisakydavome apie Mišių reikalingu
mą jaunimui daugiau jaunam žmo
gui suprantama forma. Dabar — pa
maldas turime. Padėkime savo jau
nimui jas pasiekti — atveždami, pri
mindami. Tuo pačiu kviečiami į šias 
pamaldas ir visi, kurie gali pažiū
rėti kaip šviesu Šv. Kazimiero šven
tovėje, kai joje būna jaunimo, šias 
pamaldas organizuoti talkina Julija 
Adamonienė. Informacijai telefonas 
256-5355. P. A.

Renginių registraciją veda apy
linkės valdybos pavestas P. Adamo- 
nis (tek 722-3545). Registruojami 
visi visuomeniniai ir privatūs ren
giniai, susirinkimai, kad būtų iš
vengta tą pačią dieną dviejų ren
ginių Montrealyje. Prieš planuo
jant betkokį renginį, prašoma tei
rautis tuo pačiu telefonu. Iš patirties 
galima pasakyti, kad neparinkimas 
tinkamos datos būna nuostolingas 
rengėjams. Net ir privatūs stam
besni pobūviai atsiliepia į tą pačią 
dieną ruošiamus visuomeninius ren
ginius. Užregistruotų visuomeninių 
renginių sąrašai bus iškabinti Auš
ros Vartų ir šv. Kazimiero parapi
jų salėse.

“Baltijos” vajus. Bendruomenės 
stovyklavietės prie Sylvere ežero St. 
Donat vietovėje žemei pirkti valdy
ba skelbia lėšų telkimo vajų. Yra ap
skaičiuota, kad apylinkei gali kai
nuoti $3-4.000. Taip pat ir iki šiol 
nuomojama vietovė (2 sklypai prie 
pat ežero ir 24 akrai kitoje kelio 
pusėje, kur pastatyti stovyklavietės 
pastatai) būtų mūsų nuosavybė.

Nuo stovyklavietės įrengimo jau 
praėjo 10 metų. Kasmet buvo moka
ma nuoma, kuri iau eina didyn. Būtų 
tikras nesusipratimas, jei tik už to
kią sumą neįsigytume gražios vieto
vės. Dauguma žinome kokios yra kai
nos vasarviečių sklypams toje pačio
je apylinkėje.

Per 10 metų būtinas vienas ki
tas esamų pastatų pataisymas bei 
pagerinimas. Ši stovyklavietė gam
tos atžvilgiu yra gražiausia š. Ame
rikoje, bet skurdžiausia savo įrengi- 

DĖMESIO!
SVARBU!

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

(Apdraudoje pakeitimus galima daryti betkuriuo metu) 

Naudingų patarimų išgirsite iš - 

ADAMONIS Insurance Agency 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 N O R K E L I 0 N AS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

44 J IT1QU ADRESAS: 1465 DE S E VE STREET 
L I I A V MONTREAL QUE., H4E 2A-8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas_________ 6.0% Asmenines 11.5%
Taupomąsias s-tas 8.75% Nekiln. turto ____________ 11.0%
Term. ind. 1 m. 10.0% Čekių kredito___________ 12.0%
Trumpalaikius indėlius Investacines nuo 11.5%
įvairuojančiomis palūkanomis.
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

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

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

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

vykiavietė su mažu investavimu da
vė daug mūsų jaunimui. Be. to, sto
vyklavietė yra KLB Montrealio apy
linkės tvarkoma. Kiekvienai organi
zacijai durys atviros. Prašomi sto
vyklaviete naudotis ir pavieniai as
menys ar grupės.

Stovyklautojų skaičius iš jaunimo 
organizacijų didėja. Tai parodė pra
ėjusi vasara. Jau dveji metai “Bal
tijoje” ilgiau ar trumpiau stovyk
lauja šauliai. O kodėl gi negalėtų 
būti mūsų jaunimui vasaros stovykla 
tik lituanistiniu pagrindų organi
zuojama visiems tiems, kurie organi
zacijoms nepriklauso?

Vajaus reikalu kiekvienam mont- 
realiečiui yra išsiunčiamas laiškas 
su adresuotu voku, kurį prašoma, 
ilgai nelaukiant, grąžinti įdėjus auką 
stovyklai. P. Adamonis

Etninis festivalis įvyko lapkričio 
17 d. Dalyvavo 18 tautybių. 2.30 v. 
p.p. buvo jaunųjų pasirodymai, ku
riuose dalyvavo — šoko lituanistinių 
mokyklų mokiniai. 7.30 v. v. buvo 
vyresniųjų grupių pasirodymai. Lie
tuviams atstovavo “Gintaro” an
samblis, kuris, pirmas pradėjo pro
gramą. Muzikiniu atžvilgiu mūsų in
strumentalistai buvo įdomiausi. Ki
tos grupės naudojo plokšteles. Tau
tiniai šokiai negalėjo plačiai pasi
rodyti, nes instrumentalistai užėmė 
didžiąją scenos dalį. Šoko tik ketu
rios poros, šokių tempu ir gyvumu 
vyravo kroatai, lenkai, ukrainiečiai. 
Kiniečiams publika kėlė ovacijas už 
kaspinų šokius. Tautybės pasirodė su 
kepiniais ir tautodaile. Lietuviams 
atstovavo “Vaivos” skautės. Dalyva
vo labai daug žmonių. Programa 
užtruko iki 12 v.

AV parapijos vakarienė praėjo su 
dideliu pasisekimu. Gryno pelno gau
ta $3612.79. Klebonas, kunigai ir 
komitetas visiems nuoširdžiai dė
koja.

Katalikių Moterų Draugija Čika
gos “Grandies” spektaklį Montrealy
je atšaukė dėl autobusų streiko 
Amerikoje.

Pranas Kumžą tragiškose aplinky
bėse baigė savo gyvenimą. Laidotu
vėmis rūpinosi jo artimiausi drau
gai A. Kalvaitis ir P. Alekna.

N. Metų sutikimą AV par. salėje 
ruošia šauliai. Užsisakyti vietas ga
lima jau dabar.

A. ir S. Ališauskai ir B. RubŠienė, 
nuolatiniai p.p. Sergaučių vasaroto
jai, trim savaitėm išskrido į Miami 
Beach. A. A.


