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Antrasis ketvirtis
Su 1975 meili pradžia “Tėviškės^ Žiburirfj” pradeda antrąjį 

šimtmečio ketvirti. Pirmasis ketvirtis buvo atitinkamai paminėtas 
ir palydėtas. Ta proga mestas žvilgsnis praeitin, pasidžiaugta lai
mėjimais ir pasimokyta iš patirties. Tai jau užverstas lapas. Dabar 
tenka versti naują ir žvelgti ateitim kurios niekas nesiima pra
našauti. Niekam ji nėra žinoma, tačiau viena yra aišku — laikraš
čio ateitis bus tokia, kaip ir visos mūsų išeivijos. Nutolimas nuo 
tėvynės paprastai atpalaiduoja saitus su ja,- ilgainiui suriša su 
nauja šalimi ir visą orientaciją pakreipia naujų horizontų linkme. 
Atsiranda tiek daug naujų saitų su nauja šalimi, kurie nejučiomis 
Įtvirtina naujoj žemėj, ir išeivis pradeda jaustis lyg būtų atradęs 
naujus savo namus ir naują tėvynę. Lietuviško laikraščio uždavi
nys — būti nenutrūkstamu saitu su senąja savo tėvyne, jos kul
tūra, kuriama išeivijoje ir Lietuvoje. Tai kelias, kuriuo eidamas 
išeivis gali pasilikti savo tautoje, nežiūrint naujų ryšių su pasi
rinkta gyventi šalimi. Jei seniau buvo manoma, kad lietuviu išlikti 
Įmanoma tiktai Lietuvoje, tai pastarųjų dešimtmečių mūsų pačių 
patirtis ir žymiai senesnė kitų tautų patirtis rodo, kad savoje tau
toje galima išlikti gyvenant ir svetur. Sąlyga — jau minėtieji saitai 
su lietuviškąja kultūra, kurios dvasinė erdvė nesiriboja tiktai Bal
tijos krantais. Laikraštis gi ir yra viena tų stipriųjų gijų, siejančių 
mus su lietuviškuoju gyvenimu ir aplamai lietuviškąja kultūra. Kai 
išeivis susigyvena su lietuvišku laikraščiu, nejučiomis palaiko ryšį 
ir su lietuviškąja kultūra, tampa gyva jos ląstele, kurią nuolat 
gaivina tautiniai syvai.

Keliu tautybių masinė demonstracija Toronte 1971 m. gruodžio 10 d. reikalavo laisvės sovietų pavcrgticsb'm^i^mr 
testavo prieš žmogaus teisių laužymą Sov. Sąjungoje. Demonstracijos tribūnoje antrasis iš kairės — gen. konsulas 
dr. J. žmuidzinas, viduryje — S. Kudirka, vertėja p. Miroaienė, G. Kudirkienė, Ir. Šernaitė-Meiklejohn

Toks buvo ‘’Tėviškės žiburiu” uždavinys per pirmąjį šimtme
čio ketvirtį, toks jis pasilieka ir toliau. Tik jis jau žymiai pasun- PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS
kėja, nes fizinis, o kartu ir dvasinis nutolimas nuo tėvynės Lietu
vos tolydžio didėja bei stiprėja. Jei taip yra su vyresniąja karta, 
juo labiau su jaunąja, kurią žymiai stipriau veikia naujoji tėvynė. Dievaičio Markso kerštas

Pasaulio Įvykiai
JAV KONGRESAS PATVIRTINO SENATE ĮSTRIGĘS! PREKYBOS ĮSTA
TYMĄ, kurio dėka Sovietų Sąjungai bus sudarytos labai palankios 
prekybinės sąlygos. Dabartinis apie 50' / muito vidurkis bus su
mažintas iki 8'7 o JAV eksporto-importo bankas ketverių metų 
laikotarpyje Maskvai galės parūpinti $300 milijonų paskolą. Sena
torius 11. Jacksonas, anksčiau reikalavęs sustabdyti prekybines 
nuolaidas Sovietų Sąjungai, jeigu ji varžytų kurios nors tautinės 
grupės emigraciją, dabar pasitenkino tik sovietų pastangomis di
dinti emigraciją. Prez. G. Fordas atpalaiduojamas nuo aštresniu 
reikalavimų, bet JAV kongresas pasilieka teisę po pusantrų metų 
peržiūrėti Sovietų Sąjungai padarytas nuolaidas. Sen. H. Jackso
nas seniau reikalavo, kad sovietai kasmet išleistų 60.000 emigran
tų. daugiausia žydų. 1973 m. jų •--------------------------------------

Dėlto ir ‘‘Tėviškės Žiburiams" tenka į tai atkreipti dėmesį. Jeigu 
per pirmuosius 25-rius metus teko remtis beveik išimtinai vyres
niąja karta, gimusia Lietuvoje arba Europoje, tai dabar toji atra
ma pamažėl ima keistis. Tiek leidėjams, tiek redakcijai ir bendra
darbiams reikia palengva keisti perspektyvą bei nuolat turėti prieš 
akis jau gana sparčiai besikeičiančią situaciją. ‘‘Tėviškės žiburių” 
puslapiai visuomet buvo atviri jauniesiems bendradarbiams (pvz. 
jau seniai yra įvestas jaunimo puslapis), tačiau ateityje tas atviru
mas turės dar labiau didėti Jan dabar jaučia jatvirumo 
pasekmes — nevienas jaunas bendradarbis ar bendradarbė įsijun
gė į “T. Žiburių” puslapius, nevienas jaunas tautietis tapo jų skai
tytoju. Tikimės, kad ir ateityje jaunųjų dėmesys šiam savaitraš
čiui nemažės. Žinoma, perdaug būtų teigti, kad tai visuotinis reiš
kinys. Yra daug jaunimo, kuris neskaito jokio lietuviško laikraš
čio. Jo ryšys su savąja tauta darosi problematiškas. Laikraščio 
kelias į jį yra labai sunkus. Tuo turėtų susirūpinti ne tik lietuviš
kųjų laikraščių redaktoriai, leidėjai, bet ir visa aktyvioji mūsų 
bendruomenė Norint palaikyti jaunimo ryšį su savo tauta gyvą, 
reikia ypač palaikyti jo ryšį su patriotine spauda.

Pradedant naują šimtmečio ketvirtį, dera priminti nekartą 
minėtą faktą, būtent, “Tėviškės Žiburiai” nėra poros ar kelių 
žmonių kūrinys. Tai plačios mūsų visuomenės išugdytas savait
raštis, egzistuojąs plačiu pastangų dėka. Nuo šio kelio “T. Žibu
riai” neketina trauktis ir ateityje. Tai pagrindas, kuris apima ne 
tik visas didžiąsias tautos vertybes, bet ir visus jomis gyvenančius 
tautiečius. Prisimindami tą savo kelią, mes drįstame kreiptis Į 
plačiąją lietuvių visuomenę, kviesdami ir toliau būti gyvybine šio 
laikraščio atrama. Be jos “T. žiburių" egzistencija nebus įmano
ma. Sunkėjant aplamai laikraščių leidybai, toji atrama darosi juo 
reikalingesnė. Pradėdami antrąjį šimtmečio ketvirtį, kviečiame 
visus skaitytojiis į dar aktyvesnę talką laikraščiui. Veiksmingiausia 
talka būtų naujų skaitytojų suradimas ypač jaunimo eilėse. Leidė
jai iš savo pusės stengiasi sudaryti sąlygas, duodami nuolaidą nau
jiems pirmųjų metų skaitytojams. Be to, jie ryžtasi savo leidinį to
bulinti ir techniškai — spausdinti modernesnėm priemonėm, ge
rinti iliustracijų kokybę, įvairinti turinį. Pradžioje šis užmojis 
nėra lengvas žmonėms, įpratusiems prie tradicinio spausdinimo 
būdo, tačiau po savaitės kitos tikimasi įsisavinti naująją techniką 
ir ją tinkamai panaudoti geresniam turinio perdavimui. Taigi, ir 
leidėjai, ir spaustuvė, ir redakcija stengiasi žengti su besikei
čiančiu gyvenimu, tikėdamiesi, kad jų pastangos visuomenėje 
ras gyvą atgarsį.

J. KAIRYS
Marksizmas Vokietijoje buvo 

stiprus priešhitleriniais laikais. 
Atėjus Hitleriui į valdžią, daug 
vokiečių komunistų perėjo į hit
lerininkus, dalis jų buvo pasiša
linę į užsienį, daug buvo sunai
kinta. Po antie pasuUHniG karo 
Maskva prievarta užkorė Mark
są vokiečiams rytų zonoje. V. 
Vokietijos bei į ją sugrįžę ar iš 
kitur atvykę komunistai irgi at
kūrė savo partiją, kuri, pradėju
si veikti prieš demokratinę tvar
ką, buvo uždrausta. Ji atgavo 
laisvę atėjus į valdžią dabartinei 
koalicijai. Lyg keršydama už 
prarastą laiką, pradėjo stiprią 
viešą ir slaptą veiklą prieš visa, 
kas ant karo paliktų griuvėsių 
atstatyta, sukurta, padaryta. 
Dievaičio Markso garbintojai 
siekia ir V. Vokietijoje įvesti ko
munistinį pragarą bei, kaip jie 
sako, “socializmą”.

Teisėtu keliu įvesti komunis
tinę santvarką, atrodo, nepasi
sektų visiems čionykščiams ir iš 
kitur atsiųstiems komunistams 
bei jų simpatikams net kartu 
veikiant. Todėl atsirado būriai 
jaunimo, pasiryžusio padaryti 
tai jėga bei teroru. Tokie būriai 
bei būreliai vadina save viso
kiais vardais ir veikia slaptai. 
Iš jų ypač prasikiša Baader - 
Meinhof teroristų grupė.Baader 
yra vaikinas, o Meinhof — mer
gina. Jiedu yra pagrindėjai bei 
vyriausi organizatoriai ir vyk
dytojai tokios akcijos. Baader 
laiko save “raudonosios armi-

Masinė demonstracija Toronte, kurioje dalyvavo tūkstančiai įvairiu tautybių kanadiečių. Ji protestavo prieš žmo
gaus teisių nepaisymą Sov. Sąjungoje ir reikalavo laisvės pavergtiesiems asmenims ir tautoms Nuotr. J. Ligerio

“T. ŽIBURIŲ” metinė pre- 
numera nuo 1975 m. sausio 1 d. 
— $10. Norintieji gauti laikraš
ti greičiau gali jį užsisąjsyti oro 
arba pirmos klasės paštu. Meti
nė prenumerata oro paštu —

$24 (JAV-se — $22), pirmos kla
sės paštu — $20. Kviečiame vi
sus skaitytojus atsilyginti už “T. 
Žiburius” metų pradžioje. Tai 
labai palengvina laikraščio lei
dimą. Dabar pats laikas siųsti

“TŽ” prenumeratą naujuoju ad
resu. Dėkojame tiems, kurie jau 
pratęsė savo prenumeratą ir 
kviečiame tai padaryti nedel
siant visus kitus. 

jos”,šefu. Beveik visi jos nariai 
yra kilę iš inteligentiškų, turtin
gų šeimų. Jų tarpe vienaip ar 
kitaip maišosi net evangelikų 
kunigų, ypač Berlyne.

Tiesiogiai ir netiesiogiai to 
paties tikslo siekia ir viešai vei
kiančioji kr ^gnistų partija, so
cialdemokratų partijos prieaug
lis, kurio yra šimtai tūkstančių. 
Studentai marksistai — leninis- 
tai dominuoja beveik visose 
augštosiose mokyklose.

Sugriauti dabartinei santvar
kai V. Vokietijoje šiuo metu jė
gą vartoja vien minėti teroristai. 
Si jėga reiškiasi atentatais, žu
dymais žymesnių politikų bei 
valstybininkų, teisės vykdytojų 
ir policijos pareigūnų, įkaitų 
grobimu. Tuo būdu jie siekia su
kelti krašte suirutę ir paniką, 
pakirsti pasitikėjimą teisėta vy- 
riasybe bei viešomis institucijo
mis ir nutiesti kelią vadinama
jam “liaudies frontui”, per kurį 
galėtų paimti į savo rankas kraš
to valdymą.

Per neseniai įvykusias kratas 
rasta centneriai chemikalų, tin
kamų sprogmenims gaminti, 
bombų, įvairių ginklų, propa
gandinės literatūros ir kitokios 
inkriminuojančios medžiagos.

Kratoms daryti pas įtariamus 
asmenis, juos suimti ir padidin
ti budrumui pagrindą davė nu
šovimas vyriausio Berlyno teis
mo pirmininko, nors ir seniau 
nestokojo žudymų, apiplėšimų 
bei kitokio teroro.

Dabar oficialios įstaigos pata
ria galimoms aukoms savo ap
saugai įsigyti gerus šunis ir kt. 
priemones.

Yra nustatyta, kad suimtieji 
palaikė ryšius su likusiais lais
vais draugais ir jiems vadovavo 
per savo advokatus ir per slaptą 
siųstuvą - priimtuvą, siekusi sa
vo bangomis net užsienį. Savo 
advokatų patariami, suimtieji 
terorizavo teisingumo organus, 
ypač teismus, badavimu. Badau
dami neva nusilpdavo tiek, kad 
nebebūdavo pajėgūs stoti į teis
mą.

Dėl minėto tarpininkavimo 
tarp suimtųjų ir laisvėje buvu-

KANADOS
ĮVYKIAI
Aštrią protestų bangą prieš 

Kalėdas sukėlė premjero P. E. 
Trudeau liberalų vyriausybės 
sumanymas padidinti federaci
nio parlamento narių atlygini
mus 50'7, minislerių — 49'/, 
premjerių 63'/. Šį planą 
pateikė vyriausybės vadas par
lamente M. Sharp, motyvuoda
mas dėl infliacijos įvykusiu iš
laidų padidėjimu ir visų partijų 
komiteto pritarimu. Dabartinė 
parlamentarų metinė alga yra 
$18.000 ir nuo pajamų mokes

šiųjų bei kitokio neleistino 
bendradarbiavimo su savo gina
maisiais yra suimta ir advokatų. 
Be to, ateityje projektuojama 
kontroliuoti gynėjų pasikalbėji
mus ir susirašinėjimus su gina
maisiais, sumažinti jų skaičių ir 
pakeisti kaikurias vietas bau
džiamosios teisėmis taip, kad tei
sėjai turėtų daugiau procedūri
nės laisvės.

Savo veiklai lėšas teroristai 
parūpindavo .bankų bei kitų 
Įstaigų apiplėšimais ir, galimas 
dalykas, gaudavo bei tebegauna 
iš savo simpatikų užsienyje ir 
viduje.

Yra nustatyta, kad kaikurie 
teroristai akcijai reikalingą ap
mokymą gavo užsienyje, nors 
dalis jų yra paruošiami V. Vo
kietijoje.

Tikslas pateisina priemonę— 
skelbia teroristai. Tai matyti iš 
prancūzų filosofo J. P. Sartre 
pareiškimo po pasimatymo bei 
pasikalbėjimo su suimtu tero
ristų vadu Baader. Sartre pagy
rė Baader - Meinhof teroristinę 
veiklą, sakydamas, esą jie siekė 
tuo būdu įgyvendinti savo’ prin
cipus. Išeina, kad ir Kremlius 
veikė bei tebeveikia teisingai. 
Ir jis, Įgyvendindamas savo 
principus, išžudė bei sunaikino 
keliasdešimt milijonų nekaltų 
žmonių. Tuo būdu pateisintini 
ir Kinijos komunistai, išžudę ne
suskaitomą daugybę savo ūki
ninkų bei kitų. Pateisintinas ir 
Hitleris — jis taip pat siekė te
roru bei jėga įgyvendinti savo 
principus.

Taigi, pirmoje eilėje reikėtų 
į kalėjimus sodinti ne jaunuoles 
su jaunuoliais, bet tokius filo
sofus bei rašytojus, kurie skati
na jėgos, pirmavimą visuomeni
niame gyvenime ir klaidina gy
venimo nespėjusi pažinti jauni
mą.

Opozicija prikiša vyriausybei, 
kad ji perilgai slėpė tikrąją pa
dėtį šitoje srityje ir todėl pavė
luotai pradėjo konkrečius žygius 
prieš dabartinės tvarkos priešus. 
Darydama priekaištus, ji reikala
vo sugriežtinti bausmes, išplėsti 
baustinųjų apimtį ir pan.

Pasakiškos algos
čių atleistas $8.000 bendrų iš
laidu papildas. Šių $26.000 ver
tė pakyla iki maždaug $31.000 
dėl /padarytos pajamų mokesčių 
nuolaidos. Ministerial gauna pa
pildomą metinę $15.000 sumą ir 
$2.000 automobilio išlaidoms. 
Premjero P. E. Trudeau alga 
$53.000. Visi parlamento nariai 
taipgi turi teise kas savaitę ne
mokamai skristi į savo rinkimi
nes apylinkes valdinės “Air 
Canada” bendrovės lėktuvais, o

i .Nukelta į 8-tą psl.)

buvo išleista 33.361. o 1974 m. 
iki lapkričio mėnesio — tik 16.-
570. Taigi, pastebimas aiškus 
sumažėjimas, kuris turėtų būti 
pašalintas, prisitaikant prie 
naujojo prekybinio įstatymo. 
Kremliaus vadai, pasinaudoda
mi TASSo agentūra, atmetė bet- 
kokias emigracines nuolaidas. 
Cituodami užsienio reikalų mi- 
nisterio A. Gromykos 1974 m. 
spalio 26 d. valstybės sekr. H. 
Kissingeriui įteiktą laišką, jie 
teigia, kad emigracija yra So
vietų Sąjungos vidaus reikalas 
ir kad jokių konkrečių įsiparei
gojimų šiuo klausimu nebuvo 
padaryta. JAV kongresas betgi 
daro išvadą, kad šis pareiškimas 
tėra skirtas Sovietų Sąjungos 
piliečiams ir turi aiškų propa
gandini tikslą nuslėpti padary
tas nuolaidas, nes dėl jų gali 
nukentėti kompartijos vadų 
prestižas.

ŠVENTIEJI METAI
Karlų’ Arną popiežius Pau

lius VI 1975 metus paskelbė 
Šventaisiais Metais, kurių tiks
las yra užgydyti nesutarimo 
žaizdas Kataliku Bendrijoje ir 
pasaulyje, šventųjų Metų pra
dininku buvo popiežius Bonifa
cas Vili 1300 m. Dabar jie skel
biami kas 25 metai. Iš šventųjų 
durų šv. Petro bazilikoje buvo 
pašalintos 1950 m. įmūrytos 
plytos, ir popiežius Paulius VI 
pirmas peržengė slenkstį, lydi
mas kardinolų, vyskupų, pasau
lio valstybių Vatikanui paskirtų 
diplomatinių atstovų. Pro tas 
duris šventaisiais 1975 Metais 
baziliką aplankys milijonai mal
dininku. Spėjama, kad italų fil
mų gamintojo F. Zeffirellio 
transliuotą Šventųjų Metų pa
skelbimo iškilmę stebėjo maž
daug bilijonas televizijos žiūro
vų visame pasaulyje.

KALĖDINE TRAGEDIJA
Tracy ciklonas, Kalėdų dieną 

atūžęs iš Timoro jūros, nušlavė 
šiaurinės Australijos Darvvino 
uostą, turėjusį 41.000 gyvento
jų, kurių net 90'7 neteko pa
stogės. Žuvusiųjų jau yra apie 
50, bet jų skaičius gali dar pa
didėti, kai bus suskaičiuoti visi 
dingusieji be žinios. Skaudžios 
nelaimės ištiktai Australijai pa
galbon atskubėjo ne premjero 
G. Whitlamo garbinama Sovie
tų Sąjunga, o Britanija ir JAV, 
atsiuntusios savo didžiuosius 
transporto lėktuvus, kurie Dar- 
vvinan gabena maistą ir išveža 
jo gyventojus į kitus miestus. 
Dėl tropinių liūčių susisiekimą 
su Danvinu tegalima užtikrinti 
laivais ir lėktuvais. Darbiečių 
premjeras G. Whitlamas nu
traukė keletą savaičių turėjusią 
trukti savo kelione po Europą ir 
iš Londono atskrido j Darvviną. 
Spaudos konferencijoj jis paža
dėjo pilnai atstatyti Darvviną. 
nes jis yra vienintelis Australi
jos uostas šiaurinėje dalyje. 
Gamtos nelaimė sutrukdė prem
jero G. Whitlamo numatytą 
kelionę į Sovietų Sąjungą, kur 
jis tikėjosi šilto sutikimo dėl 
Pabaltijo atidavimo. Jo krintan
ti populiarumą liudija Queens- 
lando valstijos parlamento rin
kimai. Darbiečių partija, turėju
si 33 atstovus, šiuose rinkimuo
se prarado net 22.

NEIŠLEIDŽIA UŽSIENIN
Kovotojo už žmogaus teises 

dr. A. Sacharovo žmonai Jele
nai gresia apakimas dėl susi
komplikavusios glaukomos. So

vietu gydytojai jai yra atsisakę 
padėti ir patarę susigyventi su 
neišvengiamo apakimo mintimi. 
Dėl nusilpusio regėjimo ji jau 
negali nei rašyti, nei skaityti, ■ 
bet stengiasi suorganizuoti 
tarptautinį fondą politinių kali
niu vaikams remti. Italai akių 
gydytojai yra tikri, kad jiems 
pavyktų išgelbėti J. Sacharovie- 
nės regėjimą, jeigu ji galėtų at- 
vvkti Italijon. Jie netgi pasisiū
lė padengti visas kelionės bei 
gydvmo išlaidas, tačiau jų >’isus 
registruotus laiškus bei telegra
mas sulaikė kompartijos cenzo
riai. Apie jų siūlomą pagalba 
dr. A. Sacharovas tesužinojo iš 
telefoninio pasikalbėjimo su Ju
rijum Luriju Toronte. Pastara
sis buvo apkaltintas nesėkmin
gu bandymu pagrobti lėktuvą 
Leningrade 1970 m. ir su grupe 
žydų pabėgti Izraeliu. Išleistas 
iš kalėjimo ir Sovietų Sąjungos, 
jis atvyko Torontan. Visos dr. 
A. Sacharovo pastangos gauti 
žmonai Jelenai kelionės leidi
mą Italijon buvo nesėkmingos. 
Atrodo, kompartija tikisi, kad 
jis. gelbėdamas žmonos regėji
mą. sutiks ir pats su ja išvažiuo
ti iš Sovietu Sąjungos arba su
stabdys kovą už žmogaus teises.

LAISVĖJIMO PRAGIEDRULIAI?
Sovietu kompartija Leningra

do kultūros rūmuose leido 
49-niem dailininkam, nepriklau
sant iem jos kontroliuojamai 
Dailininku Sąjungai, surengti 
keturias dienas trukusią savo 
tapybos darbu parodą. Moder
niuoju menu daugiausia domė
josi jaunimas. Atidarymo iškil
mei! susirinko apie 1.000 jau
nuoliu. Paroda vyko griežtoje 
milicijos kontrolėje. Lankyto
jams tebuvo leidžiama praeiti 
pro paveikslus, kad patalpoje 
nesusidarytų didesnė minia. 
1974 m. rugsėjo 15 d. vienoje 
Maskvos.aikštėje surengtą mo
dernaus meno nelegalią parodą 
sulikvidavo kompartijos atsiųs
ti buldozeriai. Beveik kartu su 
šia nuolaida menininkams buvo 
paskelbtas ir žymiai reikšmin
gesnis pasų išdavimas kelio
nėms po Sovietų Sąjungą. Mies
tiečiai juos gaudavo ir seniau. 
Suvaržymai daugiausia buvo tai
komi kolchozininkams, kad jie 
neišbėgiotų iš kolchozų ir neįsi- 
kurtų miestuose. Dabar tie vi
daus kelionių pasai bus išduoda
mi visiems Sovietų Sąjungos pi
liečiams, sulaukusiems 16 metu 
amžiaus, nuo 1976 m. sausio 1 
d. iki 1981 m. gruodžio 31 d. 
Taigi, norintiems keliauti kol
chozininkams teks laukti išti
sus metus ar net keletą metų, 
kol pagaliau bus suteikta ši ma
lonė.

SKAUDI NELAIMĖ
Prancūzijos angliakasius, su

grįžusius po penkių dienų /Ka
lėdų atostogų į Lens kasyklas, 
ištiko skaudi nelaimė —- dujų 
sprogimas 715 jardų gylyje. Žu
vo 41 angliakasys, 6 smarkiai 
apdegė. Kalėdinį džiaugsmą su- : 
drumstė apie 120 tėvų neteku- j 
siu našlaičių ašaros. 1963 m. 
tose pačiose kasyklose prie Le- i 
vien miestelio nuo sprogimo žu- į 
vo 21 angliakasys. Didžiąją dalį 
angliakasių čia sudaro ateivių iš 
Lenkijos ir Rytų Europo* kraš
tų sūnūs. Jų tėvai Prancūzijoje 
įsikūrė šio šimtmečio ketvirta
jame dešimtmetyje, kai Euro
poje siautė depresija, pasirink-- 
darni nelengvą angliakasio da
lią.

k
s



2 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1975. I. 2 — Nr. 1 (1300)

Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
2185 Stavebank Road, Mississauga, Ont. L5C 1T3, Canada 

Telefonas 275-4672
Leidėjas: Kanados L’etuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai”
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir Vyt. Kastytis
Metinė prenumerata $10.00, pusmetinė—$6.00. Rėmėjo prenumerata $15. 
Skelbimai ruošiamam numeriui primami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

Th e Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian II. C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc. 
Subscription rates: $10.00 per year. $6.00 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

KAD TIK BŪTŲ INŽINIERIUS...

Kultūros žmogus politikoje PADĖKA
8

AD. ILMONIS

< Mūsų mielos motinos turi vie
ną pagrindinę taisyklę: rūpintis, 
kad dukrelės ar sūnūs užaugtų 
sveiki ir sukurtų padorias šei
mas. Tai nesmerktina savybė. 
Juk visos motinos pasauly atro
do vienodos. Kas gi galėtų pa
vydėti lietuvei motinai, jeigu 
jos dukrelė ištekėjo už inžinie
riaus ar gydytojo, o sūnus mar
čią su augštuoju mokslu į na
mus parvedė.

Bet ar čia negali atsirasti šio
kių tokių sunkumų? Juk nevi- 
soms gali užtekti inžinierių ar 
gydytojų. Nevisi jaunuoliai .gali 
susirasti merginų su augštuoju 
mokslu, o ypač tos pačios tau
tybės.

Seniau žmonės sakydavo: 
meilė nežiūri materialinių kliū
čių; meilėje viskas atrodo ruža- 
vai. Gal romantiškais laikais 
šioji taisyklė ir buvo pirmaeilė. 
Dabartiniais laikais tėvai žiūri 
daugiau i praktiškąją pusę. Jau
nimui toji taisyklė, atrodo, ne
tinka. Realaus gyvenimo nepa
žinimas daugelį jaunimo apvi
lia.

.Gerai, kad lietuvė motina sa
vo vaikams siekia geresnės atei
ties. Visdėlto kartais ir geriausi 
patarimai nesiderina su tikrove. 
Ar nereikėtu kartais šiek tiek 
šalčiau ir praktiškiau pagalvo
ti prieš duodant vienokį ar ki
tokį patarimą dukrelei, sūnui. 
Aš nematau nieko blogo, jei 
pvz. mano duktė išteka už me
chaniko, dailidės ar kitokio- 
amatininko. Profesinis darbas 
nesudaro jokių sunkumų bend
rauti su augštesnės profesijos 
žmonėmis. Geras vandentiekio 
mechanikas uždirba nemažiau 
už gerą gydytoją. Auto mechani
ko uždarbis kartais prašoka ad
vokato pajamas. Žodžiu, ne vien 
gydytojai ar inžinieriai turi ge
ras pajamas, lengvesnį gyve
nimą.

— Tavo Mėtutė ištekėjo už 
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mirus, žmoną URŠULĘ, dukrą RŪTĄ ir žentą kun. 
ALGIMANTĄ ŽILINSKĄ su šeima, likusią Lie
tuvoje motiną VLADISLAVA ir broli BRONIŲ su 
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Mylimai MAMYTEI
JAV mirus, dukrą ADELĘ TAMOŠAITIENĘ su šei- 

ma bei kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame —
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K. J .Ališauskai O. J. Ališauskai
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Čikagoje mirus, jo seseriai JANINAI ir švogeriui 
STASIUI POŠKAMS reiškiame nuoširdžią 

užuojautą —
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L .S. Olekai B. J. Vaišnorai
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gydytojo, — sako kaimynė drau
gei.

— Gimnazijos mokytojas? Tai 
labai gerai, — porina kita.

— Manoji susirado ilgaplau
kį. Visada alyvuotas, taukuotas 
ir pajuodęs, — skundžiasi tre
čioji.

— Tai kiek gi tavo žentas už
dirba į savaitę? — klausia tau
tietis pažįstamą.

— Pradžioj truputį daugiau 
kaip $200, vėliau, kai išlaikys 
egzaminus, gaus daugiau ...

Taip dažnai klausimus žeria 
tautiečiai pažįstamiems ir drau
gams. Tačiau širdies gilumoje 
tautietis, gavęs žentu mechani
ką ar kitokį amatininką, neatro
do nusivylęs, kad duktė nega
vo inžinieriaus, gydytojo, advo
kato ...

Gera buvo gyventi serenadų 
laikais, kai gyvenimo tempas 
buvo lėtas, žmonės neskubėjo, 
naudojosi viskuo palengva, pa
sitenkindami mažesniais pato
gumais ir pajamomis. Dabar, kai 
gyvenimo tempas trigubai pa
greitėjo, viskas atrodo pagrįsta 
praktiškumu ir materialinėmis 
gėrybėmis. Gal tik nevisi pil
nai pasiduoda tokioms naujo
vėms, bet romantiškumas ir se- 
renadiniai laikai nyksta. Kai 
skaitytuvas suveda du visiškai 
nepažįstamus individus šeimy
niniam gyvenimui, nieko dau
giau nelieka kaip praktiškumas.

.Aš pilnai tos pačios minties, 
kaip ir daugelis motinų: duktė, 
pabaigusi universitetą, ištekėjo 
už architekto; sūnus gydytojas 
vedė dantistę. Bet ar visoms lie
tuvaitėms užteks • inžinierių ar 
advokatų? Ar visiems lietuviu
kams užteks augštąjį mokslą 
baigusių geltonkasių?

Aš nematau nieko blogo, jei
gu jaunimas ims galvoti ne vien 
tik tautiniu mastu, bet ir prak
tinio realumo krytimi. Materia
linis galvojimas yra praktiško 
gyvenimo taisyklė. Juk neval
gysi logiškos duonos, kol nenu
sipirksi kepalo iš krautuvės.

A.
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Gilesnių šaknų draugystė
Ar Ambrazevičius rišo drau

gus prie savęs? Greičiau rišo jį 
ir draugus bendri svarstymai, 
darbas ir kova už geresnę kul
tūros padėtį. Asmeniškai Am
brazevičius ramiai lygus, užda
ras ir kietas, kaip varpas. Į jį 
reikia stipriai pasibelsti, kad at
silieptų, bet atsiliepęs jis ilgai 
virpa.

Pirmas įspūdis susitikus — 
rezervuotas, skeptiškas, šaltas. 
Po kiek laiko pastebi, kad jis 
anaiptol ne šaltas ir ne skep
tiškas. Jei taria žodį, tai tar
tum deda tašką savo vietoj — 
paprastai ir taikliai. Jei kalba 
apie ką, tai daugiau dalykiškai. 
Sakytum, nesidomi asmenimis 
ir neturi asmeninių įspūdžių, 
nes apie tai iš jo neišgirsi. Jei 
nežinotum, kad dirba- daug, sa
kytum jis darbo nevertina, nes 
nei giriasi darbais, nei skun
džiasi apsikrovimu ar nuovar
giu. Jei kenčia, tai niekam nė 
žodžio, o jei sužeistas, tai pats 
išlaižo savo žaizdą arba priraki
na save prie kietesnio darbo ir 
nusiramina.

Tokie stoikai paprastai būna 
bejausmiai. Bet ar toks Ambra
zevičius? Kai skaitai jo rašinius, 
o ypač girdi jį kalbant viešu
moj, pastebi, jog jis turi ir jaus
mo, ir švelnų skonį. Jo veidas 
tada pasidaro lyg deklamuojan
čio poeto ir jo kalba dvelkia 
žodine stilistine melodija. Augš- 
taičiui sunku suprasti, kaip tas 
pats žmogus estradoj buvo 
“augštaitiškas”, o ' grįžęs pas 
draugus vėl “kapsiškas”. Bet 
koks iš jo kapsas — be “hono- 
ro”, be veržimosi į priekį, be 
savo asmens kėlimo. Ar jis toks 
atsigimęs, ar ilgai save šlifavo, 
bet jo kuklumas ir išlyginta lai
kysena ima darytis patraukli 
ypač impulsyviam, sproginėjan
čiam, besijaudinančiam augštai- 
čiui.

Ambrazevičius veikė draugus 
nejučiom, bet ar jis buvo jų vei
kiamas? Ar jam, individualistui, 
koks atrodė, buvo iš viso rei
kalingi draugai? Darbo ir pla
navimų sūkuryje buvo sunku 
pajusti ir sau atsakyti į šį klau
simą. Tik kai dalis draugų buvo 
bolševikų iš nakties sugaudyti 
ir sumesti už grotų, tada buvo 
matyti; kas labiausiai tai pergy
veno. Draugų netekimas:: j am 
buvo daugiau negu žaizda. Ir po 
ilgo stebėjimo, po keleto drau
gų žuvimo antroje sovietinėje 
okupacijoje galėtum drąsiai 
teigti: draugystė jam kaip mo
terystė — neatskiriama ligi mir
ties ir su mirtimi neužbaigiama.
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| Lietuviškas židinys kalnų papėdėje |
Tolimuose Kanados vakaruose pas inžinierių Eduardų ir Rožę Baltrušaičius

G. BREICHMANIENĖ
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(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Knygos ir prijuostė

Parodo menišką leidinį “Na
tionality Rooms of the Unniver- 
sity of Pittsburg”, kuriame ir 
lietuvių kambarys aprašymu, 
fotografijomis ir brėžiniais pa
vaizduotas. Toje pat knygoje 
pagarbiai ir saugiai sudėti lietu
vių kambario baldų brėžiniai, 
išdrožinėjimų detalės ir pieši
niai bei projektai. Tarp kitų 
brangintinų dalykų parodo ir 
pirmuosius skaitymo, lietuvių 
kalbos, gramatikos ir kitus va
dovėlius, išleistus nepriklauso
moje Lietuvoje. Iš jų tėvas ir 
motina mokė vaikus skaityti ir 
rašyti, o jie vėliau vėl panau
dojo savo vaikams, čia pat ir 
“Sodžiaus menas”, išleistas 
Kaune 1931 m., J. švedo galbūt 
pirmasis skudučių komplektas, 
prie kurio pridėta knyga “Sku
dučiuok”, išleista Kaune 1936 
m. “Aš žinau, kad visa tai yra 
archyvinė medžiaga, kuria gal 
kas nors galėtų pasinaudoti” — 
sako p. Baltrušaitis. “Ir norė
čiau, kad mums pasitraukus iš 
gyvųjų tarpo, pakliūtų kur rei
kia”. Jis parodo prie židinio ka
banti paveikslą, kuris jau anks
čiau buvo patraukęs mano akį. 
Tai suvalkietiška prijuostė, ku
rią jo motina parsivežė iš Lietu
vos. ši prijuostė yra gerokai per 
200 metų senumo. Kai laikas 
pradėjo naikinti vilnonių siūlų 
atsparumą, tada padėjo ją po 
stiklu ir pakabino čia kaip pa
veikslą pačioje garbingiausioje 
vietoje. Tikrai nuostabu, kad 
prieš 200 metų kaimo moteris 
ar mergina turėjo tokį grožio 
ir spalvų pajautimą, vartojo na
tūralius dažus ir kaime verptus 
siūlus. Ir dabar negalėtum ti
kėtis gražesnio meno kūrinio. 
E. Baltrušaitis mažai kalba apie 
savo tėvą, bet su didele meile ir 
pagarba prisimena savo motiną, 
ne tik kaip šeimos auklėtoją, 
bet ir kaip visuomenės veikėją, 
lietuve ir nelaimingųjų globėją 
bei užtarėją.

Keliai į Kanadą
Susidomim, kaip jis iš Ameri

kos atsidūrė tolimoj Vakarų

a. Juozas Ambrazevičius-Brazaitis 
STASYS YLA

Tuometinė artimųjų draugų 
tragiką sutapo su visos tautos 
tragiką. Kaip jis išgyveno drau
gų netekimą, taip ir netekimą 
laisvės savai tautai. Tautos įka
linimas tapo jam asmeniniu įka
linimu. Jis buvo neišvedamas iš 
to kalėjimo, nežiūrint visų pa
stangų jį ištraukti ir konkrečių 
planų ir išvesti į saugesnę pa
dėtį. Kaip tik tuo metu jis ir 
padarė sprendimą atsisveikinti 
su literatūra ir pereiti kovon už 
laisvę. Tai ir buvo tas šuolis, 
kuriuo jis iš Ambrazevičiaus da
rėsi Brazaičiu.

Tautos dramos scenoje
Ambrazevičius buvo perarti 

savo tautos pulso, kad būtų ne
jautęs mirtinio tautai kirčio. Tą 
pulsą jis buvo pajutęs daug gi
liau, negu daugelis kitų, gyve
nusių tautos dabartimi. Jis ap
čiuopė jį lietuvių literatūros is
torijoj ir ypač tautosakoj. Prie 
šių tautos dvasios šaltinių jis 
buvo priėjęs kaip menininkas 
su virtuozo intuicija ir plačia in
terpretacijos skale. Čia jis jieš- 
kojo ne tik estetinių elementų, 
bet ir istorinių, ir psichologinių. 
Dėlto literatūroj jieškojo žmo
nių ir juos vilko paviršiun. Tai 
buvo žmogiškasis priėjimas li
teratūroje, kurį Ambrazevičius 
dar labiau buvo pagilinęs. Per 
literatūros autorius ir ju sukur
tus personažus jis brovėsi į tau
tos sielą ir istorinę tautos mi
siją.

Nūnai jis užvertė literatūros 
lapus ir pats įsijungė į naują 
tautos dramos vyksmą. Tikėjosi 
turbūt greitesnės atomazgos, 
kuri tautą grąžins į laisvę, drau
gus į kūrybą, o jį patį į litera
tūrą. Bet atomazga užtrūko, ko
va išsitiesė kraujo upėmis, ir 
laisvinimas apsiraizgė nesutari
mo pinklėmis.

Šiame brazaitinės veiklos 
tarpsnyje visuomenė gal ma
žiausiai apčiuops jo kruopštaus, 
įtempto darbo vaisius, nes viso
kie memorandumai, deklaraci
jos, raštai, straipsniai, brošiūros 
(įvairiomis kalbomis) ėjo ne jo 
vardu arba visai be vardo.

Brazaitis neskyrė tautos nuo 
žmonių, laisvės nuo kitų verty
bių. Jo dėtos viltys politikon iš 
tikro mažėjo, nes čia nerado nei 
kultūros elementų, nei ryškių 
moralės pradų. Ar jis nepriėjo 
išvados, jog tautos drama, kaip 
ir žmogaus, galų gale sprendžia
ma gėrio ir blogio rungtyje? Ki
taip liktų neatsakytas klausi
mas, kodėl žmogus laisvėje iš
duoda pavergtąjį, pavergtasis 
lūžta, o kovotojas kartais tam
pa grubiu žudiku.

Kanadoj. Baigęs techniką nūs- 
burgo universitete “Mining En
gineering” laipsniu, kurį laiką 
dirbo amerikiečių kariuomenė
je, o vėliau tapo “Gulf” alyvos 
bendrovės geologu. Pastarosios 
buvo atsiųstas į Kalgarį 1952 m. 
Vėliau perėjo į “Dome Petro
leum” bendrovę ir vadovavo 
įvairioms ekspedicijoms “Arctic 
Islands of Canada” srityje, jieš- 
kodamas natūralių dujų ir aly
vos šaltinių. Jo vadovybėje bu
vo išgręžtas pirmasis šulinys 
Winter Harbour saloje, šis šu
linys pasiekė 12,345 pėdas gy
lio. Tai parodė, kad Arktikoje 
įmanoma daryti gręžimus ir kad 
ten yra dideli natūralių dujų ir 
alyvos šaltiniai, prie kurių gali
ma prieiti. Po to dar daugelyje 
vietų buvo gręžiami panašūs ty
rinėjimo šuliniai. Norima ten 
atrastus dujų ir alyvos išteklius 
vamzdžiais atvesti į tirštai ap
gyventas Kanados ir Amerikos 
vietoves. E. Baltrušaitis taip pat 
vadovavo tyrinėjimo ir gręžimo 
ekspedicijoms ir JAV. Dabar 
dėl grynai “praktiškų” sumeti
mų yra išėjęs į pensiją, bet kai 
tik pajunta norą dirbti, visados 
gali grįžti. Tai jis dar šiais me
tais planuoja padaryti. Nuola
tine savo gyvenimo vieta yra pa
sirinkę šią ramią kalnų papėdę.

Solistė ir muzikė
“Jeigu jau atlikau savo gyve

nimo išpažinti, reikia supažin
dinti ir su savo žmona — Rože 
Lukoševičiūte” — vėl nusišyp
sojo mūsų šeimininkas. Jos abu 
tėvai yra atvykę iš Lietuvos, o 
ji pati gimusi Youngstown, 
Ohio. Ji mokėsi dainavimo pas 
garsius to laiko mokytojus Kle- 
velande ir gyveno A. Karpiaus 
šeimoje. Tai padėjo jai labiau 
įsijungti į lietuvišką veiklą. Ji 
gerai prisimena, kaip padėda
vo laikraščio “Dirvos” įvairiuo
se platinimo ir leidimo darbuo
se. Dažnai dainuodavo įvairiuo
se lietuvių parengimuose Va
šingtone, Klevelande, Pittsbur- 
ge ir Kalgaryje. 1939 m. buvo 
gavusi stipendiją studijuoti dai
navimą Italijoje ir ruoštis ope
ros daininkės karjerai, bet karo

Atgal į publicistiką
Brazaitis pradėjo grįžti atgal 

savu būdu. Nenorėjo atsisakyti 
politikos, kad neapviltų naujai 
surastų draugų — kovotojų. Bet 
nenorėjo, kad ir jie apsiviltų su 
viena plika politika. Jis ėmė po
litiką kultūrinti, moralinti.

Grįžo Brazaitis į publicistiką, 
net į redakciją. Eilę metų reda
gavo žurnalą “Į Laisvę”, ryškin
damas nevieną mūsų ir mūsų 
priešų politikos vingį jam bū
dingu įžvalgumu. Buvęs litera
tūros istorikas nūnai darėsi ar
timojo laiko politikos istoriku, 
tuo tarpu vieninteliu iš savo 
kartos. Be jo tas mūsų kovos už 
laisvę arba rezistencijos tarps
nis tolimesniam istorikui būtų 
žymiai sunkiau aptariamas. Ir 
stilistikos bei geros publicisti
kos nevienas turės mokytis iš 
Brazaičio redaguotų šio žurna
lo puslapių.

Paraleliai Brazaitis įsijungė 
“Darbininko” redakcijon kaip 
politikos apžvalgininkas. Per 20 
metų jis žvalgė tarptautinės po
litikos ėjimus, juos analizavo ir 
sumavo, darydamas bendras ir 
mums, lietuviams, reikšmingas 
išvadas. Jei pasaulio žurnalistai 
galėtų skaityti lietuviškai, būtų 
nustebinti, kaip Brazaitis juos 
sijoja, tikslina ir raito jų pačių 
žodžiais. Aštriausia jietis, kurią 
jis vartoja, yra nukreipta prieš 
pavergėjų moralinę perversiją 
ir “laisvintojų” moralinį silpnu
mą bei dvilypumą.

Vieni ir kiti, reikia manyti, 
turi plačias bei atviras ausis, 
dėlto nepraeina ir pro šį ryš
kiausią lietuviškos politikos bal
są. Vieni ir kiti apsidžiaugtų, 
jei Brazaitis vėl pasidarytų Am
brazevičium — grįžtų į savo li
teratūrą. Kaikas ir iš mūsų to 
norėtų, nes literatūroj taip pat 
dar niekas jo nepakeitė ir tur
būt negreit pakeis. Kur jis bu
vo reikalingesnis, galės pasaky
ti tik tolimesnė perspektyva.

Kalbant apie perspektyvą, 
Brazaitis nebūtų unikumas. Mū
sų istorijoj buvo nemažai žmo
nių, kurie dalijo save tarp dvie
jų skirtingų veiklos sričių. Ar 
nepanašus buvo vytautinių lai
kų Motiejus Trakiškis — vys
kupas ir politikas? Atrodo, ge
ras, uolus buvo vyskupas ir kar-. 
tu neblogas valstybinio Lietu
vos savarankumo gynėjas.

Skirtingos sritys nevisus su
skaldo kaip žmones. Kiti išlieka 
vieningi ir net pačias sritis su
artina. Toks, atrodo, buvęs Mo
tiejus iš Trakų ir mūsų Juozas 
iš Trakiškių. Pastarasis panašus 
į pirmąjį savo orumu, mostu, 
tautinės-valstybinės atsakomy
bės jutimu ir krikščionišku 
principiškumu.

A.a. Kleopas Daulenskis - 
mūsų mylimas vyras, tėvas ir uošvis staigiai, netikėtai 
mirė 1974 m. gruodžio 2 d. ir iškeliavo amžinybėn, palik
damos mus skaudžiame ir prislėgtame liūdesyje.

Mes esame dėkingi: klebonui kun. P. Ažubaliui, 
kun. Jonui Stoškui, Prisikėlimo parapijos klebonui Tėvui 
Augustinui, atlaikiusiems iškilmingas Mišias; Toronto Vla
do Pūtvio šaulių kuopos pirm. S. Jokūbaičiui už tartą 
kapuose atsisveikinimo žodį ir už šaulišką patarnavimą, 
visiems šauliams, stovėjusiems sargyboje prie karsto ir nešu- 
siems jį amžino poilsio vieton. Reiškiame labai nuoširdų 
ačiū visiems už velionies lankymą laidotuvių namuose, už 
gausų dalyvavimą šventose Mišiose ir palydėjimą į Švento 
Jono lietuvių kapines; už gražias gėles ir užprašytas šv. 
Mišias už a.a. velionį.

Dar kartą tariu visiems ačiū visos savo šeimos vardu —

Žmona Petronėlė
Dukros Angelė ir Virginija
Žentas Bronius 
Sesės ir broliai Lietuvoje
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Toronto Lietuvių Pensininkų Klubo 
valdybos nariui

ANTANUI ČIRŪNUI
mirus, jo žmoną BRONĘ, sūnų JONĄ su šeima, 
gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

Lietuvių Pensininkų Klubas
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MARIJAI KRIKŠČIŪNIENEI
mirus, jos dukteris ALDONĄ ir LIALIĄ su šeimomis 
nuoširdžiai užjaučia —

Algirdas ir Stefa Grybauskai
Ona MironaitėČikaga, III.

. .............. .........
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MARIJAI KRIKŠČIŪNIENEI 
mirus, jos dukrą bei žentą ALDONĄ ir STASį 
GRIGALIŪNUS bei visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia —

Kredito Kooperatyvas "Parama"■> Ii UU-.:j IK r.. U.-- - ,p.-' . - :
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Mūsų kredito unijos narei

a+a Marijai Tamulienei
mirus, jos vyrui IZIDORIUI, sūnui PETRUI, dukrai 
ONAI NORKELIŪNIENEI, giminėms ir artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos "Litas" valdyba
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šmėkla jau buvo aiškiai jaučia
ma. “Ir ji pasirinko geriau ište
kėti už manęs” — vėl juokauja 
šeimininkas. “Jeigu ne lietuviš
ka veikla, įvairūs parengimai ir 
suvažiavimai, aš nebūčiau susi
tikusi savo vyro” — priduria 
ponia. Užauginę du sūnus ir dvi 
dukras ir visus išleidę i augštąjį 
mokslą (jauniausia dukra Rožė 
ruošia fizikos doktoratą Prince
ton universitete), dar jie nenu
rimo. Kai vyras buvo užsiėmęs 
tyrinėjimais, ponia baigė Kal- 
gario universitete muzikos fa
kultetą — piano klasę ir dar 
keletą metų dėstė muziką augš- 
tesnėse mokyklose. Vasarą jie
du praleidžia kalnų papėdėje, 
kur juos aplanko vaikai su šei
momis, o žiemomis važinėja po 
pasaulį ir lanko vaikus, kurie 
taip pat labai išsiskirstę. Viena 
dukra gyvena Bolonijoje, Itali
joje, yra ištekėjusi už fizikos 
profesoriaus to pat miesto uni
versitete. Sūnus Viktoras su 
šeima gyvena Toronte ir yra 
Norandos kasyklų (Kvebeko 
provincijoje) vyriausias pardavi
mų direktorius.

Ledynų upelis
Abu p.p. Baltrušaičiai labai 

malonūs žmonės. Jiedu suranda 
mums visiems po lietpaltį, nes 
būtinai nori parodyti kaip atro
do miškas ir, juo žemyn nusi
leidus, tarp kalnų tekantis srau
nus upelis, kuriame galima ge
ros žuvies pasigauti. Gražiai 
pramintais ir išvalytais takais 
nužingsniavę, randame šaltinį, 
kuris yra jų gėlo vandens vers
mė. Aiškina mums, kad vanduo, 
susirasdamas kelią per akme
nis, žvyrą ir uolas po kalnais, 
atbėga gal net iš Kolumbijos 
ledynų ir yra visai švarus, be 
jokių bakterijų, nes ledynuose 
jas sunaikina šaltis.. Jis te
ka po kalnais ir tik čia pasiekia 
orą. Priartėję prie upės, ren
kame įvairiaspalvius akmenis, 
kurių kiekvieno sudėtį ir atsira
dimo būdą aiškina šeimininkas. 
Po gero pusvalandžio kitais ta
kais grįžtame atgal.

Jų kelias — išeivių istorija 
Laikas mums atsisveikinti

I Vilniečiui i
ALFONSUI PAUKŠČIUI

Hamiltone mirus, žmoną ir dukrą Lietuvoje, gimi
nes išeivijoje ir bičiulius giliai užjaučiame ir sykiu 
liūdime — /

Vilniaus Krašto Lietuvių Sųjungos 
Kanados krašto valdyba
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LUKUI GATAVECKUI
mirus, velionies žmonai ONAI, sesei šaulei A. 
GATAVECKIENEI, jos vyrui IZIDORIUI, jo bro
liams JUOZUI, VAITIEKUI, jų sesutei M. KARA- 
SIEJIENEI ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia —

"Baltijos" jūros šaulių kuopa
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ANTANUI ČIRŪNUI

mirus, jo žmoną BRONĘ, sūnų JONĄ su šeima, 
visus gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime —

Marija ir Stasys Šenferai
Viktoras Štreitas

AfA Antanui Čirūnui
mirus, žmonai BRONEI, sūnui dr. JONUI, jo šei
mai bei kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią 
užuojautą —

Leonas ir Helen Gudžiauskai su šeima

i

malonius šeimininkus, nors, ro
dos, dar daug ką norėtume pa
klausti, nes visa tai, ką jie kal
bėjo, yra lietuvių išeivių isto
rija. Jų prisirišimas prie savo 
tautos kamieno dar taip aiškus, 
jautrus ir nemeluotas. Nei gy
venimo sąlygos, nei kitokie iš
skaičiavimai neverčia juos lie
tuviais būti, bet tai yra jiems

įgimta, įaugę į jų kraują, tuo 
jie didžiuojasi ir džiaugiasi.

Vėl važiuojame aplinkui 
“Miegantį milžiną” stovyklos 
link ir kalbame, kad turbūt sun
ku surasti kampą, kuriame ne 
užtiktum lietuvio. Taip išblašky
ti po visą pasaulį mūsų negau 
sios tautos vaikai.



PAŠAUKIMŲ STOKOS KLAUSIMU
AL. GIMANTAS

Neseniai šiose skiltyse teko 
aptarti atskirų Mišių mūsų jau
nimui galimybes. Atsiliepė vie
nas skaitytojas, tardamas: “Su
klydai, bičiuli, tokias temas nag
rinėdamas. Geriau palik apie tai 
kalbėti patiems dvasiškiams”. 
Kas žino, gal tai ir geras pata
rimas, bet, nesulaukiant ryškes
nių pasisakymų ta aktualia te
ma, teko prakalbėti gal ir ne 
taip jau autoritetingu balsu. Ne- 
siveržiant i populiarumo kon
kursus, galima laisviau jaustis 
ir temų pasirinkime bei jų nag
rinėjime.

Ta pati istorija ir su šiuo ra
šiniu. kai apie pašaukimus, tei
singiau jų stoką, kalba ne kuni
gas, vienuolis, bet pasaulietis. 
Ir vėl greičiausiai atsiras kriti
kų, primenančių apie nosies ki
šimą ne į savo reikalus. Tačiau 
nesinori tylėti, nes pašaukimų 
problema yra gili, plati ir aktu
ali ne tik aplinkos gyvenime, 
tet ir lietuvių tarpe. Lietuviški 
vienuolynai, tiek į moterų, tiek 
vyrų (mišrių dar nęra, tikėkime, 
ir nebus) tuštėja. Labai menkas 
ir jaunų lietuvių kunigų prie
auglis. Aplamai, pašaukimai Į 
religinį luomą nepaprastai su
mažėjo. Be to, dalis savo metu 
įsipareigojusių dar ir nutrupa. 
Darbo tiek daug, sąlygos ir ga
limybės neblogos, trūksta tik 
pasiryžusių. Jaunuosius mažai 
kas skatina gerai pasvarstyti, gi
liau save pažinti ir panagrinėti 
kas kliudo ir kas patraukia, jei 
pvz. būtu galvojama rinktis 
dvasinį-religinį pašaukimą ar, 
jei kam geriau skamba, karje
rą. Daugeliu atvejų galima su 
pagrindu spėlioti, kad iš tėvų 
pusės būna labai mažai sugesti
jų savo jauniesiems bent pa

"ŠAUERiAI" IR JŲ BAUBAS
O. MEILUTIENft

Lietuvoje buvo žinomi merg
vakariai ir bernavakariai. Tai at
sisveikinimo vakarai su tais, ku
rie po savaitės kitos nutarė 
vesti. Būdavo pas vieną ir kitą 
susirenka būrys merginų ir vai
kinų. dainuoja įvairiausias dai
nas, dažniausiai liūdnas, ypač 
mergaitėms, primenančias, kad 
gražiosios dienos, .be rūpesčio 
ir vargo jau baigiasi, kad tuo
jau reikės palikti gimtuosius 
namelius, tėvelius, brolius, se
seles ir tuos per visą jaunystę 
pramintus laukų takelius . . . 
Nuotaikų• pakėlimui sukirsdavo 
iki uždusimo ir pasiutpolkę. 
Vaišės būdavo menkos. Pavai
šindavo kietu sūriu ar sausai
niais. kartais riešutais ar alumi. 
Per mergvakarį ar bernavakarį 
jaunimas jokių dovanu neįteik
davo — nebuvo papročio.

Vestuvės buvo atliekamos su 
kuo didžiausiomis apeigomis. 
Didžiausią vaidmenį atlikdavo 
piršlys. Todėl dažnai jis ir “nu
kentėdavo” — dažnai jį ir “pa
kardavo”. Vestuvės kaimuose 
būdavo visų laukiamos ir mėgs
tamos. Tai būdavo didžiausia 
pramoga. Dovanų jauniesiems 
niekas nemesdavo, išskyrus la
bai artimus gimines bei artimus 
draugus bei drauges, bet ir tai 
nevisada.

Kanadoje vietiniai langiai ir 
prancūzai) turi kitokius prieš- 
vestuvinius papročius. Čia prieš 
vestuves vaikinams ir mergai
tėms yra ruošiami "šaueriai” — 
pagerbimo vakarai. Juos ruošia 
tik jaunimas: mergaitėms — 
jos draugės, vaikinams — jo 
draugai. Būna vakarienės, kurių 
metu įteikiamos mažos dovanė
lės — individualinės, kartais ko
lektyvinės. Didesnės dovanos 
įteikiamos vestuvių metu. Vienu 
ir kitu atveju dažniausiai įtei
kiami kokie nors daiktai, bet 
ne pinigai. Vestuvinės dovanos 
irgi nebūna brangios.

Mūsiškiai, atvykę į ši raštą, 
‘metė savo įprastas tradicijas ir 
pradėjo pamėgdžioti vietinius 
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JONUI BLEIZGIUI
mirus, jo žmonai URŠULEI BLEIZGIENEI, dukrai 
RŪTAI ir žentui kun. ALGIMANTUI ŽILINSKUI 
bei jo šeimai, motinai VLADISLAVAI ir broliui BRO
NIUI Lietuvoje nuoširdžią užuojautą reiškia —

O. ir A. Jakimavičiai A. ir V. Petruliai

R. ir P. Bražukai A. ir V. Ramanauskai

AfA

JONUI BLEIZGIUI
staiga mirus, jo žmoną URŠULĘ, dukrą RŪTĄ, 
žentą kun. ALGIMANTĄ ŽILINSKĄ, anūkes — 
LORETĄ ir RITĄ ,taip pat broli BRONIŲ su šeima 
ir mamytę Lietuvoje nuoširdžiausiai užjaučiame* 
bei kartu liūdime —

Daina, Birutė, Zosė ir Petras Augaičiai

Delhi, Ont. , Antanas Budreika

svarstyti galimybes įsijungti 
vienuoliškan gyveniman arba 
tapti kunigu. Tai esą labai jau 
nepopuliaru, “nepraktiška” ir* 
netinkama mano vaikui — tegu 
pabando kaimynų, pažįstamų 
vaikai, tik jokiu būdu ne mūsų 
pačių . . . Tokios ar panašios 
nuotaikos vyrauja savųjų tarpe.

Katalikiškoji bendruomenė 
(lietuviškoji) irgi permažai ski
ria dėmesio bei pastangų pašau
kimams ugdyti, brandinti ir pa
traukti. Plaukiama pamažu, su 
srove, lengvai, be jokios kovos, 
nes taip parankiau, patogiau ir 
ramiau.

Dar neteko girdėti, kad-kas 
nors ateitininkų ir skautų suva
žiavimuose, sueigose būtų bent 
kiek nagrinėjęs pašaukimų rei
kalą, išdėstęs degančią proble
mą ne vien religiniu, bet ir gry
nai tautiniu požiūriu. Lietuviš
kos vienuolijos, lietuviškos kle
bonijos turi turėti užnugarį — 
prieauglį. Be jo kalbos apie 
ateitį tėra muilo burbulas.

Ir vėl kaltinsime parapijas, 
klebonijas ir vienuolijas, kad 
jos prisideda prie nutautėjimo, 
patys nemėgindami nė piršto 
pajudinti jų tęstinumui išlai
kyti. Juk turime suprasti, kad 
tol, kol bus pakankamai lietu
vių kunigų ir vienuolių, tos in
stitucijos bus lietuviškos ir sa
vo darbu spinduliuos religinėje 
bei tautinėje plotmėje. Sunyki
mas ir nutautėjimas ateis, kai 
nebus pakaito vakuojančioms 
vietoms Užimti, darbams atlikti. 
Tai gana reali perspektyva, ku
rią gal net ir sąmoningai sten
giamės ignoruoti, nematyti, to
liau nuo savęs stumti. Ką į tai 
galėtų atsakyti tie, kurie dar 
sielojasi lietuviškosios katalikiš
kos ir tautinės akcijos raida?

— kopijuoti jų tradicijas. Deja, 
nepavyko tinkamai nukopijuoti. 
"Sauerius” čia pradėjo ruošti 
senimas, o kas juokingiausia — 
net jaunųjų tėvai. Kaip keistai 
atrodo žiūrint iš šalies. Tėvai 
kviečia pažįstamus ir nepažįsta
mus, nors daugelis kviečiamųjų 
į “šauerį” nėra pakviesti į ves
tuves. Na, atrodo tikras elgeta
vimas — nori, kad kiti sukurtų 
jų vaikams gyvenimą. Užmiršta, 
kad jauniesiems visas gyveni
mas dar prieš akis. Jie laiko tu
ri marias patys atsistoti ant ko
jų. Mes atvažiavome į šį kraš
tą jau nebe jaunuoliai, pagyve
nę, su kiaurais batais ir suplyšu
siais drabužiais, bet ir tai spė
jom gražiai prasigyventi: įsigi
jom namus, daugelis ir automo
bilius, vaikus turintieji pajėgėm 
išleisti ir į mokslus. Jaunimas, 
jeigu netingės, susikurs dar 
gražesnį gyvenimą, negu mes. 
Gana elgetauti! Tėvai ir “šaue
rių” ruošėjai, parodykite bent 
kiek ambicijos! “Šaueriai” jau 
visiems pasidarė baubu. Kai pa
sklinda žinia, kad kieno nors 
vaikai ruošiasi vesti, pradeda 
žmonės nuogąstauti: “Dabar jau 
užpuls ir vėl reikės dešimkę ki
tą išmesti.” O jei kas dar pa
puola ir į “laiminguosius” — 
būna pakviečiami ir į vestuves, 
tai tam dar iššoksią koks $30- 
$40. Ypatingai šiuo atveju var
gas didelėse lietuvių kolonijose, 
kur apsčiai “šauerių" ir vedy
bų. Neveltui draugės tarp savęs 
ir kalbasi: "Aš tai dirbu tik dėl 
"šauerių" ir vestuvių: jeigu ne
dirbčiau, vyro uždarbio viskam 
neužtektų.'*

Tad, mieli tautiečiai, grįžki
me prie tėvynėj įprastų tradi
cijų bei papročių! Gana beždžio- 
nauti! SOS šaukia spauda, vos 
verčiasi. Kiek neišleistų rank
raščiuose tebeguli lentynose 
knygų. Kiek vargstančių mūsų 
tautiečių tėvynėj ir Sibire rei
kalingų mūsų paramos. Vasario 
16 gimnazija galo su galu ne
suveda. Geriau tuos pinigus, ku
riuos bereikalingai išmėtome 
“šaueriams”, skirtume lietuviš
kiems reikalams!

Simas Kudirka tarp Kanados lietuviu. Iš kairės: gen konsulas dr. .1. Jtmuidzinas, S. Kudirka. KEB krašto valdybos 
pirm. J. R Simanavičius, G. Kudirkienė ir KEB Toronto apylinkės pirm. M. Abromaitis Nuotr. J. Kreilio

Stalas platus, o mūsų tiek mažai
I. Ne ten jieškomi 

kaltininkai
J. Gedminto priekaištai 

straipsnyje “SLA vaidmuo lie
tuviškoje išeivijoje” (“T.Ž” XI. 
21) nėra nauji. Priekaištą “su
sivienijimas neturėtų būti vien 
komercinė draudos, bet tautinė, 
kultūrinė ir fraternalinė organi
zacija” prieš 80 metų padarė 
ketverius metus (1890- 1894) 
SLA prezidentu ištarnavęs kun. 
Aleksandras Burba savo įpėdi
niui kun. Jonui Žilinskui (Ži
liui), kurį to meto Amerikos lie
tuvių visuomeninio gyvenimo 
sąlygos ir Susivienijimo ateitis 
vertė labiau pabrėžti broliško
sios savišalpos, ne tautinį-kultū- 
rinį principą. Tačiau jis ir nuo 
šio nesišalino, nes SLA lėšomis 
išleido pirmąją Amerikos lietu
viu istoriją, padėjo sutelkti 
$2,168.73 lietuvių skyriui pa
saulinėje Paryžiaus 1900 m. pa
rodoje ir sudarė sąlygas išleisti 
pirmajai (iki šiol vienintelei) 
Amerikos lietuvių leidinių bib
liografijai. Jis praturtino kun. 
Burbos SLA centre įsteigtą li
tuanistikos archyvą ir penke
rius metus sumaniai, kultūrin
gai redagavo Susivienijimo 
įkurtą organą “Tėvynę”, per
leisdamas per ją, tarp kitko, Di
džiosios Lietuvos Kunigaikštys
tės patriotine dvasia parašytus 
Adomo Mickevičiaus kūrinius, 
šalia savo istorinių studijų, su, 
kurtų dr. J. Basanavičiaus įkvė
pimu. Jis nutiesė kelius išleisti 
SLA lėšomis ir pirmajai prak
tinei, plačiai vartotai Petro 
Kriaušaičio (Jono Jablonskio) 
Lietuvių kalbos gramatikai 
(1901). Šalia to, organizacijos 
pagrindu įgyvendino užmojį tu
rėti savas kuopas užuot prikal
binėjus jau susiorganizavusias 
pašalpines draugijas, kaip bū
davo daroma pirmaisiais Susi
vienijimo metais.

Kunigų Burbos ir Žilinsko 
siekimas Susivienijimą padary
ti plačia, tautine, kultūrine bro
liškos savišalpos organizacija 
sudužo į iš Amerikos lietuvių 
visuomeninio gyvenimo nepaša
linamą Gibraltaro uolą — sro
vių kovą. Pastaroji, pasak prof. 
M.’Biržiškos (Kaune 1920 m. iš
ėjusioje “Mūsų raštų istorijo
je”), buvo “ženklinga” jos gyve
nimo plėtotei.

J. Gedmintas kaltina “suma
numo stoka”, kad šiandien, po 
beveik šimtmečio gyvenimo, Su
sivienijimas neturi įsigijęs jau
nimui ar seneliams namų ir sto
vyklaviečių. Ne sumanumo sto
ka, bet srovių kova sukliudė Su
sivienijimui įkurti nuo pat pra
džių norėtą augštesnę lituanis
tinę mokyklą, seneliams prie
glaudos namą, ateiviams globą, 
moksleiviams stipendijas ir ki
tus kilnius bendruomeniškus 
broliškos savišalpos dalykus.

Du kiti kunigai (A. Milukas ir 
A. Kaupas) sroviniais sumeti
mais 1901 m. Susivienijimą su
skaldė į tautinį ir katalikiškąjį 
(“išpjovė šlaunį”, kaip kunigas 
J. Žebrys sakė). Tiesa, ir pats 
Susivienijimas 1886 m. gimė 
paženklintas tautybės ir katali
kybės pradu. Tokio dvynio žy
mė, kaip mūsų enciklopedija 
sako, yra sujungimas “krūtinės 
kaulu”. Jungiančiu kaulu buvo 
tėvynės meilė, bet ginklams 
žvangant kultūra tylėjo ne tik 
pas senovės romėnus, bet ir pas 
sroviškai kovojančius Amerikos 
lietuvius. SLA 1930 m. turėjo 
pjauti ir kitą šlaunį — “pažan
giuosius”. Eilėraštis tokią buitį 
taip apibūdina:

Jei devynios laumės
Devyniomis šluotomis 
Šluotų devynias dienas, 
Ar iššluotų lietuviška kiemų? 
“Ne!” — tarė vyras su barzda, 
Ir skruostu nusirito ašara.

Tačiau nepajudinama yra ka-• 
talikų Susivienijimo istoriko 
kun. Fabijono Kemėšio 1936 m. 
padaryta išvada: “Susivieniji-, 
mas Lietuvių Amerikoje visų 
Amerikos lietuvių nesuvienijo. 
Tačiau jo suorganizavime, jo 
auklėjime ir jo darbuose krista
lizuojasi visi didieji Amerikos

VYT. SIRVYDAS 
lietuvių troškimai ir visas gra
žusis jų idealizmas. Kartu čia 
atsispindi visos jų asmeninės ir 
tautinės silpnybės bei nepritek
liai”.

2. Stebuklingi vaistai 
išsvajotai ligai

Srovių kovą šiandien užėmė 
trintis tarp senųjų ir naujųjų, 
kuriuose mirga kitokie marga
spalviai kivirčai. Prof. M. Bir
žiška pasakytų, kad jie yra 
“ženklingi” visuomenės plėto
tei, nes tai “susiskirstymas gru
pėmis dirbti visuomeninį dar
bą”. J. Gedmintas dabartinei 
SLA vadovybei prikiša, kad 
“organizacija kažkodėl nenori 
prisitaikyti prie dabartinio gy
venimo, bijo savikritikos, neda
ro pažangos ir laukia natūralios 
mirties” (kuria jau išmirė per 
8O'< senųjų Amerikos lietuvių 
pašalpinių draugijų). Tai stori 
priekaištai, bet be įrodymų, 
nors jiems išrado stebuklingų 
vaistų receptą: “Jau laikas pa
rodyti gerą valią ir įsileisti į 
valdomuosius organus jaunų 
žmonių, kurie sugebėtų dirbti 
pozityvų ir Susįvienijimui nau
dingą darbą”.

J. G. neparyškina, kuriuo bū
du “gera valia” šių jaunų, pozi
tyvių žmonių įsileidimą atliktų. 
Gal oficialiu ŠLA vykdomosios 
tarybos ar seimo; pakvietimu, to
lygiu Novgorodo Slavėnų švedų 
variagams? Jie rašė: “Mūsų 
kraštas didelis ir visko pilnas, 
tik nėra jame tvarkos. Ateikite 
valdyti ir mūsų kunigaikščiais 
būti!”.

Susivienijimo uždaviniu J. 
Gedmintas laiko: nuolat rū
pintis lietuvybės palaikymu ir 
kitais lietuvių tautos reikalais. 
Turėtų būti svarbu išlaikyti 
jaunąją kartą, kad ji liktų lie
tuviška. Tai seni senųjų Ame
rikos lietuvių siekimai, primeną 
L. šimučio žodžius ALTos isto
rijoje apie 1950 m. priimtąją 
rezoliuciją, kuri sutiko kviesti 
Lietuvių Bendruomenę iš Euro
pos į Ameriką, nes “jos statute 
pabrėžtas aiškus uždavinys JAV 
Lietuvių Bendruomenei rūpin
tis vien lietuvių kultūros ugdy
mu, lietuvybės palaikymu ir, 
bendrai, švietimo reikalais”.

Šio tikslo J. Gedmintas siūlo 
siekti apkarpytais sparnais. Pri
pažinęs kas dveji metai šaukia
mus seimus augščiausiu SLA or
ganu, siūlo juos suretinti ir šauk
ti kas 3 metai (? Red.), turbūt, 
su viltimi jų vėliau visai atsi
kratyti, neš, girdi, jie brangiai 
kainuoja! (Dolerius esą ėda ir 
organas “Tėvynė”, kurios 52 
numeriai 1971 m. atsiėjo $25,- 

AfA
) Antanui Čirūnui

mirus, velionies žmona BRONĘ, sūnų dr. JONĄ, 
jo šeimų bei gimines skaudaus liūdesio valandose 
nuoširdžiai užjaučiame bei kartu liūdime —

Genovaitė ir Vytautas Balčiūnai

♦

Baigiantis 1974 metams, “Paramos” 
Kredito Kooperatyvo

valdyba nutarė mokėti palūkanas: už taupomųjų sąskaitų 
paskutinius 6 mėnesius — 83,4'/ vietoje 8!Zt%; už termi
nuotus depozitus, kurių palūkanos svyruoja nuo 7'/ iki 
9%, — nemažiau kaip Sį/į'/i tiems, kurių terminai dar 
nepasibaigę ar sutarti nuošimčiai yra žemesni 8’/2%; už 
trumpalaikius 90 dienų depozitus — 93%%.

Nuo Naujų Metų "Paramoje" įvedamas Pensijų Tau
pymo Planas (Registered Retirement Savings Plan). Tuo 
reikalu smulkesnės informacijos bus pateiktos vėliau.

Senoji "Paramos" buhalterinė mašina per 1 1 metų at
liko didelį darbą. Jos amžius baigiasi, o darbo padidėjimas, 
komplikuotesnės operacijos reikalauja modernesnių prie
monių tiems darbams atlikti. Tam tikslui "Parama" įsigijo 
modernų kompiuterį, kuris pradėjo veikti nuo Naujų Me
tų. Keičiant sistemas kartais iškyla nenumatytų ir netikėtų 
dalykų. Tam išvengti operacijos kurį laiką bus atliekamos 
lygiagrečiai sena ir nauja mašina. Jei netyčia ir įvyktų ne
sklandumų, prašome savo narius turėti kantrybės ir supra
timo. Netikslumai bus pašalinti ir ateities darbas bus grei
tesnis bei tikslesnis. v ...

348.16, o 26 numeriai 1972 m. 
— $14,588.79, greta 26 nume
rių 1973 m. atsiėjusių $12,217.- 
14; reiškia, po $3 ar $2 nuo 
kiekvieno aštuonių tūkstančių 
narių per metus (metinė “TŽ” 
prenumerata nuo 1975 m. sau
sio 1 d. $10).

Labai ir labai abejotina, ar 
lietuviškų suvažiavimų suretini- 
mas ir SLA organo susilpnini- 
mas patrauktų minias į SLA, 
kurio administravimas labai 
brangiai kainuojąs. Bet juk ir 
J. Gedminto pasigendami namai 
jaunimui ir seneliams bei sto
vyklavietės taip pat neišvengia
mai pareikalautų didelių sumų.

Nėra abejonės, kad ir tauti
niam, ir katalikų Susivieniji
mams reikia naujų (ypač jaunų) 
žmonių ir naujų idėjų. Bet tie 
nauji žmonės su naujomis idė
jomis turi ateiti ne iš kažkokios 
miglotos “geros valios”, bet iš 
Susivienijimo kuopų, jų valdy
bų ir išrenkamų j seimus atsto
vų, kitais žodžiais — iš “grass 
roots”. Jei senieji nariai iš tik
rųjų nebedaro pažangos, bijo 
savikritikos ir telaukia natūra
lios mirties (tai labai, labai abe
jotina), reiškia reikia būrio nau
jų narių, kuriems vajų dabarti
nė SLA vykdomoji taryba kaip 
tik ir skelbia.

Ar Amerikos lietuvių visuo
menėje šiandien yra sumanių 
žmonių, mokančių patraukliai 
išreikšti tokios organizacijos, 
kaip Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje (Lithuanian Alliance 
of America), svarbą ir paskatin
ti nepriklausančius tapti na
riais? Ar jų talentai paveiktų 
vietoje vieno išstojančio prikal
binti du naujus? Aye — there’s 

I the rub! — Šekspyras rašė. Iki 
kito seimo Čikagoje 1976 m. Su
sivienijimui būtina rasti 3,000 
naujų narių.

Niekas nenori stovėti vieto
je, tik kažin ar tai būtų iš tikrų
jų žingsnis pirmyn, jei klausy
tume tokių “pirmeivių”, apie 
kuriuos Adomas Jakštas - prel. 
A. Dambrauskas rašė:

Kaltas Dievas, kaltas caras, 
Tik mes vieni — nekalti.

Iš tokiu pirmeivių juk atsira
do tautiečiai, kurie išėjo iš Pet
rapilio seimo, palikdami “atža
gareiviams” reikalauti lietuvių 
tautai politinės laisvės. Tokie 
pirmeiviai sukliudė ir Amerikos 
lietuviams visuotiniame seime 
Brooklyne 1914 m. reikalauti iš 
įsiliepsnojusio pasaulinio karo 
bent kuklios autonomijos Lietu
vai. Taigi, reikia būti atsar
giems su tais, kuriems visi kalti, 
tik ne jie patys.
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Atviras laiškas
Netikslumas Lietuvių Skautų Sąjungos tarybos nutarimuose

1974 m. spalio 25-27 d.d. To
ronte, Kanadoj, įvyko LSS ta
rybos posėdis. Jame iš 32 tary
bos narių dalyvavo 23. Nutari
mams priimti dauguma laikyta 
12 balsų. Tarp eilės kitų nuta
rimų, 13-ju (numeris atsitikti
nis, ar ne?) eina šis: "Priimant 
dėmesin, kad pirmojo skautų 
vieneto steigėjas LSS Tarybos 
(buv. prieš eilę metų, vadovau
tos v.s. V. Čepo, J.K.) buvo pa
gerbtas pirmūno vardu ir pir
masis Lietuvos skautų Vyriau
sias Skautininkas — garbės 
skautininko vardu, nutarta v.s. 
Dr. Jurgį Alekną laikyti Lietu
vos skautų centrinės organizaci
jos pradininku”.

Pagal lietuviu kalbos žodyną, 
“pirmūnas” reiškia — “kas pir
mauja, pralenkia darbe kitus”. 
Garbės skautininko vardas yra 
išskiriantis asmens išaugštini- 
mas. Kas toji "skautų centrinė 
organizacija”, nutarime nepažy
mėta. Žinome, kad pirmojo 
skautų vieneto steigėjas yra 
Petras Jurgėla (anksčiau Jurge
levičius). Taigi, pakartotinai 
oficialiais nutarimais pripažin
ta, kad jis pirmavo ir darbe pra
lenkė kitus.

Minėto pobūdžio nutarimai 
galėjo būti priimti tik dėlto, kad 
vieni LSS tarybos nariai, būda
mi jauni ar vėliau į org-ją įsto
ję, nežino, kaip ten kas pirmai
siais skautų org-jos metais bu
vo, o kiti tai darė su tendencija. 
Visai neturiu nieko prieš, jei 
kas savo bičiulius ar savo pažiū
rų žmones pagerbia ar apdova
noja. Bet kai tai daroma orga
nizacijos vardu, sudarant grada
ciją, kai vardai pastatomi eilėn, 
pažymint jų vaidmenį, tai tuo 
sudaromas jų palyginimas arba 
jų vertinimas. Ir kai tai daroma 
su tendencija, neatsižvelgiant j 
faktinę tikrovę, tai dalykas tam
pa kito asmens moraline skriau
da ar tiesiog užgavimu. O tasai 
asmuo yra ne tik pirmojo skau
tų vieneto steigėjas, bet ir pa
dėjęs pačius Lietuvos skautu 
org-jos pagrindus, įstatęs ją į 
kelia, kuriuo ir šiandien tebei
na. O jis galėjo būti visai kitoks. 
Tai noriu čia trumpai paaiškinti.

Ką čia rašau, remiuosi ne kie
no pasakojimais ar iš spaudos 
parinktom informacijom, bet 
savo paties asmenine patirtimi. 
Mat, esu vienas iš tų, kuris į 
Lietuvos skautų org-ją įsijungė 
pačiame pirmame momente, kai 
P. Jurgėla 1918 m. rudenį Vil
niuje liet, gimnazijos jaunesnių
jų moksleivių sus-me skaitė liet, 
skautų įsikūrimo istorijoj pir
mąją paskaitą ir ten pat sudarė 
pirmąjį skautų būrelį. Vėliau 
visą laiką iki pat skautų org-jos 
suvalstybinimo 1930 m. akty
viai veikiau provincijoj, paskui 
Kaune, organizuodamas bei va
dovaudamas eilei draugovių ir 
keliems iš eilės tuntams. Teko 
dalyvauti visuose be išimties vi
suotiniuose skautų vadų suva
žiavimuose. įskaitant ir pirmąjį 
1922 m. O šis suv-mas buvo ypa
tingas. Jam teko oficialiai pri
imti Lietuvos skautų org-jos pa
grindus, nustatyti jai krvpti 
Mat, nors Baden Powellis davė 
šiai organizacijai krikščionišką 
ideologiją, bet ii, būdama tarp
tautinio pobūdžio, kaikuriuose 
kraštuose buvo iškreipta, sutei
kiant jai liberalinį bei ateistinį 
charakterį. Petras Jurgėla su
formulavo. nustatė ir paskelbė 
lietuvių skautų org-jos pagrin
dui pagal Baden Powelli. Pagal 
tai kūrėsi skautų draugovės. 
Pirmasis skautų vadų suv-mas 
1922 m. Kaune turėjo oficialiai 
org-jos pagrindus priimti. Pasi
rodė, kad nevisi skautų vadai 

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos centro valdybos nariai posėdžiauja. Vir
šuje iš kairės: Kristina Gedminaitė, Kęstutis šeštokas. Marius Gudinskas; 
apačioje — Ramūnas Underys atidžiai klauso ir registruoja nutarimus

atėjo į šią org-ją žavėdamiesi, 
tarp kitų, ir jos krikščioniškais 
principais. Nors į suv-mą pa
kviestas kun. Morkelis skautų 
įstatus išaiškino, kaip buvo P. 
Jurgėlos pateikti, bet kiti sukė
lė smarkius ginčus. Buvo reika
laujama skautų įstatą, kuris sa
ko: "Skautas yra ištikimas Die
vui ir Tėvynei”, pakeisti taip: 
“Skautas yra lojalus ir gerbia 
kitų nusistatymus”. Tai, žino
ma, pakeistų org-jos charakterį. 
Po karštų diskusijų prieita prie 
balsavimo. Mes, daugiausia jau
ni provincijos skautų veikėjai, 
P. Jurgėlai vadovaujant, suda
rėme nusveriančią daugumą ir 
nubalsavome Lietuvos skautų 
org-jai duoti charakterį, koks 
jis ir šiandien yra. Man teko 
būti to suv-mo sekretorium ir iš 
arti sekti visus pasiūlymus, gin
čus ir matyti kas kokią pusę pa
laikė, ypač kad suv-mas nebuvo 
labai gausus, nes tuo metu visoj 
Lietuvoj tebuvo apie 10 drau
govių.

Sis suv-mas išryškino, kad 
liet, skautų org-joj tarp vadų 
yra dideli pasaulėžiūriniai prie
šingumai. Si nedarna bei prie
šingumai nė vėliau neišsily- 
no, nors oficialiai tie motyvai 
nebebuvo keliami. Petrui Jur
gėlai už visa tai ir taip pat už jo 
šioje veikloje parodytą stiprų 
charakterį kaikurie ir šiandien 
negali atleisti. Nes tikrai, jei ne 
jis, iniciatyva Lietuvos skautų 
org-jos kūrime būtų atitekusi 
kokiem kitiem “pradininkam”, 
šiandien lietuviškosios skauti
jos charakteris tikriausiai nebū
tų toks, koks yra. Petras Jurgė
la ne tik įsteigė pirmąsias skau- 
tų-čių draugoves Vilniuje, bet 
ir davė lietuvių org-jai pagrin
dus, įstatė ją j organizacinę for
mą. Jis sudarė net ir terminus: 
pvz. skiltis, draugovė, tunlas, 
tuntininkas ir kiti, kurie ir da
bar vartojami. Pirmąjį dešimt
metį beveik neturėjom jokios 
lietuviškos skautų literatūros, 
tik vien kelis P. Jurgėlos vado
vėlius. Kai aš pats ir kiti, ypač 
provincijoj veikiantieji, organi
zavome ir vadovavome pirma- 
sioms draugovėms bei tuntams, 
neturėjome iš jokių skautų vy
riausiųjų štabų ar “centrinių 
org-jų” nurodymų ar patarimų. 
Vienintelė medžiaga ir instruk
cija buvo P. Jurgėlos vadovėlis 
“Pirmieji skauto žingsneliai”. 
Taip kūrėsi Lietuvos skautų or
ganizacija.

Kadangi šios org-jos veiklą 
visą laiką lydėjo visokie nesusi
pratimai, kuriuose kaikurie yra 
patyrę dideliu nemalonumų, tai 
dabar būtų visai tikslinga visa 
tai palikti praeičiai, juoba, kad 
ši org-ja išeivijoj atlieka labai 
svarbų vaidmenį: per jaunimo 
būrelius, draugoves, tuntus da
bar ji labai gražiai veikia. Bet 
kai atsiranda norinčiu net pa
kartotinai ir tendencingai tą 
praeiti net oficialiais nutarimais 
kelti ir to viso nežinančius klai
dinti, tai tuo padaroma žala pa
čiai org-jai, o asmeniui, kuris 
yra atlikęs pagrindini lietuviš
kosios skautijos kūrimo darbą ir 
yra jai nusipelnęs nepalygina
mai daugiau negu betkas kitas. 
— padaroma didelė moralinė 
skriauda. Nesinorėtu tikėti, kad 
lietuvių skautų org-jos visuma 
galėtu sutikti su tokiais tenden
cingai padiktuotais nutarimais. 
Nuo saves, būdamas jo darbų 
liudininku. Petrui Jur°ėlai. kai
no lietuviškosios skautijos kūrė
jui, reiškiu gilia pagarbą ir už 
io atlikta didelį darbą — padė
ką. Vis budžiu,

Jonas Kuprionis, 
vyresnysis skautininkas
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& PAVERGTOJE TEV (U li O LIETUVIAI PASAULYJE
PAMINKLAS PRIE ŠIAULIŲ
Kompartija buvo suplanavusi tris

dešimtmečio proga pernai specialiu 
paminklu prie Šiaulių pagerbti so
vietų armijos XVI divizija, kuri ka
ro kronikoje yra vadinama ‘‘lietuviš
kąją’’, nors karių dauguma sudarė 
nelietuviai. Prieš penkerius metus 
paskelbta paminklo konkursą laimė
jo skulptorius Kęstutis Patamsis, tal
kinamas architektų A. Knyvos, G. 
Pajarskaitės, tapytojo R. Kavaliaus
ko, pramonės dail. S. Makarovo ir 
konstruktoriaus R. Jako. Konkurso 
skelbėjai betgi nebuvo pilnai paten
kinti projektu ir pasiūlė ji tobulinti. 
Meno tarybos kelis kartus pateiktos 
cenzūra kvepiančios rekomendacijos 
suvėlino paminklo sukūrimą. Skulp
torius -K. Patamsis tik dabar baigė 
lipdyti iš molio vienuolikos metrų 
augščio trijų karių figūras, kurias 
teks Suvirinti iš vario lakštų. Pavė
luotasis paminklas būsiąs stambiau
sias visoje okupuotoje Lietuvoje. K. 
Patamsis, dar būdamas studentu Vil
niaus dailės akademijoje, laimėjo I 
premiją K. Donelaičio paminklo kon
kurse, bet tada jo darbo netrukdė 
kompartijos cenzūra.

PADĖKOS ŽENKLELIAI
Komunistinė Lenkija atšventusi 

savo dabartinės santvarkos trisde
šimtmetį, trims lietuviams paskyrė 
padėkos ženklelius už informacijas 
apie Lenkiją, draugystės bei kultū
rinių ryšių skatinimą. Lenkijos kon
sulas Minske R. Vaclavskis ženkle
lius "Nusipelnęs lenkų kultūrai” at
vežė Vilniaus dailės muzėjaus vado
vui P. Gudynui ir Kauno lėlių te
atro direktoriui vyr. rež. S. Ratke
vičiui, o Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos bičiulių draugijos aukso ženk
lelį Įteikė “Tarybinės Moters” žurna
lo vyr. red. B. Boreišienei. Specialia
me posėdyje buvo parodyti du len
kiški filmai: "Tarp draugų” — apie 
L. Brežnevo viešnagę Lenkijoje ir 
“Kelionė į trisdešimtmetį” — apie 
komunistinės Lenkijos laimėjimus. 
Be "kompartijos ir valdžios vadovų, 
posėdyje dalyvavo Lenkijos ir So
vietų Sąjungos bičiulių draugijos 
Lietuvos skyriaus aktyvistai, Lietu
vos kultūrinių ryšių su užsienio ša
limis komiteto darbuotojai.

TOBULINASI BRITANIJOJE
Kauniečiai gydytojai Jūratė ir 

Česlovas Norvaišos, tarptautinės kla
sės pramoginių šokių atlikėjai, be
veik du mėnesius praleis Britanijoje. 
Jiedu jau antrą kartą atvyko tobulin
tis i žymaus šokių mokytojo A. Muro 
mokyklą.

PIRMASIS SNIEGAS
Vilniaus traumatologinio punkto 

vedėjas V. Paleckis nusiskundžia, 
kad pirmasis sniegas vilniečiams ne
pašykštėjo nelaimių. Per vieną parą 
jos ištiko net 34 miesto gyventojus,

MIELOS SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI,

Naujųjų Metų proga nuoširdžiai sveikiname pasaulyje pa
sklidusius lietuvius ir linkime laimingos bei gražios ateities. 
Kviečiame pamiršti skirtumus ir vieningai jungtis į darbų 
mūsų didiesiems tikslams.

Užgimęs Išganytojas teatneša laisvę mūsų pavergtai 
Tėvynei ir tegrįžta į pasauli tiesa, ramybė bei taika. Naujieji 
Metai tebūna našesni mūsų darbais, tesuartina jie mus arčiau 
prie vienas kito, glaudesniais ryšiais tesuriša mus su prie
spaudą kenčiančia tauta bei broliais Sibiro tremtyje.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
VALDYBA

S ‘i
A AĮSUS savo gimines, draugus ir

V . . ~S pažįstamus sveikiname NAUJŲ o
METŲ proga ir linkime pilnų g 
sėkmės ir sveikatos 1975 metų - 5*

... . •
.X,* Vaclovas ir Julija Skrebutėnai .T

EDMONTON, ALTA.
ALBERTOS UNIVERSITETAS la

bai greitai auga — kiekvienais me
tais išdygsta nauji pastatai jo rajo
ne. 1974 m. buvo atidarytas trečias 
bibliotekos pastatas, kurį suprojek
tavo ir pastatė lietuvis architektas 
Rimantas (Joe) Vaitkūnas, kilęs iš 
St. Paul, Alberta. Nors bibliotekos 
pastatas jau nuo pavasario buvo nau
dojamas, tačiau jo oficialus atidary- 
mks įvyko tik 1974 m. rugsėjo 27 d., 
dalyvaujant • naujam universiteto 
rektoriui dr. Harry Gunning, vice- 
rektoriui dr. Henry Kreisel, biblio
tekų direktoriui B. B. Peel, architek
tui R. Vaitkūnui ir gausiam būriui 
profesūros bei universiteto tarnau
tojų. Dalyvavusių svečių tarpe buvo 
Sovietų Sąjungos ambasados atsto
vas V. Mikheev. Jis šia proga įteikė 
bibliotekai nemažą skaičių knygučių, 
parašytų anglų kalba ir išleistų So
vietų Sąjungoje. Bibliotekos atidary
mo proga Vilniaus universiteto bib
liotekos direktorius J. Tornau atsiun
tė y sveikinimo telegramą, kurioje 
pranešė, kad bibliotekai aukoja 2000 
knygų. Jas pristatys viena Montera- 
lio firma. Kelias dėžes atidarius pa
sirodė, kad tai mokslo vadovėliai ru
sų kalba. A. Ka. 

skubėjusius į darbus, parduotuves, 
namo. Rankas susilaužė — 13, kojas 
— 6. Dzeržinskio gatvės rajone susi
žeidė 6 vilniečiai. R. Armijos pro
spekte, prie geležinkelio stoties ir N. 
Vilnijoje — po 7. V. Paleckis, apva
linėjęs beveik visą Vilnių, pabrėžia, 
kad jam beveik niekur neteko maty
ti nušluotų šailgatvių, gatvėse pa
barstyto smėlio. Pėsčiųjų eismo sau
gumui reikiamo dėmesio neskiria ko
munalinio ūkio įstaigos, miesto ūkio 
vadovai ir namų valdybos.

NAUJA KRYPTIS
Kraštotyrininkų veikla pastaruoju 

metu susilaukia vis didesnių varžtų. 
Seniau jiem buvo leista rūpintis isto-‘ 
riniais paminklais, savo tautos praei
timi. Tik dalis jų darbo buvo skiria
ma gilesnių šaknų neturinčiai propa
gandai — kompartijos veikėjams Lie
tuvos nepriklausomybės metais, so
vietų partizanams II D. kare. Dabar 
jie vis labiau įkinkomi į kompartijos 
propagandinį vežimą. Naują krašto
tyrininkų veiklos kryptį “Tiesos” 
1974 m. 281 nr. praneša K. Račkaus
kas. Lietuvos Paminklų Apsaugos ir 
Kraštotyros Draugijos centro tarybos 
prezidiumas nutarė “surengti savi
veiklinių tyrinėtojų ekspediciją 
kaupti medžiagai apie Lietuvos vals
tiečių 1935—1936 metų kovą”. Eks
pedicijos vadovu paskirtas Kauno 
politechnikos instituto docentas J. 
Leonavičius, patarėjais — Mokslų 
Akademijos- istorijos instituto bend
radarbis P. Arlauskas ir komparti
jos istorijos instituto vyr. bendra
darbis J. Jarmalavičius. Ekspedicija, 
truksianti iki 1975 m. rugsėjo 1 d., 
apims visus okupuotos Lietuvos 
miestus ir rajonus, nors iš tikrųjų 
tie įvykiai tebuvo vietinio pobūdžio, 
palietę tik kakiurias sritis. Komparti
jos propagandistai, matyt, tikisi iš 
šiaudo priskaldyti pilną vežimą, ku
ris bus panaudotas" Lietuvos nepri
klausomybei niekinti,

RUSNĖS TILTAS
Rusnės salą tarp Nemuno atšakų 

Atmatos ir Skirvytės su Šilutės rajo
nu vėl sujungė 338 metrų ilgio til
tas, kurį suprojektavo Leningrado 
tiltų institutas, pastatė Sovietų Są
jungos transporto statybos ministe
rijos Rygos skyrius. Senąjį Rusnės 
tiltą buvo susprogdinę pasitraukian
tys vokiečių daliniai. Taigi, naujojo 
tilto rusniečiams teko laukti net 30 
metų. Tame laikotarpyje susisieki
mas su Rusne vasarą buvo palaiko
mas keltu, žiemą — ledu, o pavasarį 
jį visiškai nutraukdavo Nemuno po
tvynis. Rusnė yra pasižymėjusi gy
vulininkyste ir ypač žuvų ūkiu. Nau
jasis tiltas — puslankio formos, pa
kankamai augštas, kad po juo galėtų 
praplaukti laivai. Minėtoji tiltų sta
tytojų grupė dabar persikelia Jur- 
barkan, kur ji šiemet pradės statyti 
beveik pusės kilometro ilgio tiltą per 
Nemuną, ilgiausią Lietuvoje. V. Kst.

c

St. Catharines, Ont.
NAUJA VALDYBA. Senajai apy

linkės valdybai gražiai atlikus savo 
darbą, išrinkta nauja, kuri pasiskirs
tė pareigom: pirm. J. Šarapnickas, 
vicepirm. J. Paukštys, sekr. J. Že
maitis, ižd. Z. Jakubonis, narys P. 
Dauginas, kultūriniams reikalams S. 
Šetkus.

ŠIEMET NEBUVO BENDRŲ KŪ
ČIŲ, kurios gražiai praeidavo iš eilės 
jau kelinti metai. Šią vasarą nebe
buvo surengtos nė ‘ tradicinės Joni
nės. Palengva įsigali tendencija pa
sitenkinti žodine veikla.

STASĖ IR SIGITAS ZUBRICKAI 
paminėjo 25-rių metų vedybinę su
kaktį. Jų pasveikinti atėjo didelis 
būrys bičiulių bei kaimynų. Visi gė
rėjosi šia gausia lietuviška šeima, 
plačiai įsitraukusią į lietuvybės dar
bą. Sveikina ją ir visi šio krašto lie
tuviai, linkėdami gražiausios ateities.

LANKĖSI kun. Juozas Lechavičius 
iš Čikagos pas savo seserį K. Šukie
nę. Ta proga svečias aplankė ir dar 
vieną kitą šeimą, kiek jam leido la
bai ribotas laikas. Kor.

Neatskiriamas lietuviškos šei
mos palydovas — lietuviškas 
laikraštis.

Otavos lietuvių atstovai, pasitikę atvykusį Simą Kudirką, G. Kudirkienę. Iš kairės: S. Kudirkos vertėja p. Miro- 
nienė įš Filadelfijos, KLB Otavos apylinkės pirm. V. Radiius. D. Banienė, G. Kudirkienė, S. Kudirka

Nuotr. B. čeponkaus

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

metinį zuikių BALIŲ
° Meninėj programoj skaitys savo kūrybą 

rašytojas-humoristas A. GUSTAITIS
• Bule tas su įvairiais gėrimais
• Karšta zuikiena
® Staliuką ir piniginė loterija

• Tauriu įteikimas šauliams ir žvejams
• Šokiams gros "Bell-Ton" orkestras
• Pradžia — 7 valandą vakaro
• įėjimas — $3 00, studentams — $2 00
• Maloniai kviečiame visus atsilankyti

Rengėjai

KALĖDININKAI
Žemaičių Kalvarijos parapijoje bu

vo paprotys iš senų laikų kalėdoti 
spalio mėn. ir baigti iki advento. 
Apie kalėdojimo laiką, prieš 2 ar 3 
dienas, bažnyčios tarnas pranešdavo. 
Kiekvienas ūkininkas už tai kuo nors 
atsilygipdavo: vieni duodavo grūdais, 
o kiti pinigais ar šiaip savo ūkio ga
miniais. Tas pats pranešėjas pasi
rūpindavo, kad kalėdininkams nereik
tų badauti. Pas vieną ūkininką pa
prašydavo, kad paruoštų priešpie
čius, pas kitą pietus, o paskutinia
me kieme — vakariene.

Šeimininkė kalėdininkų išvakarė
se savo namuose padarydavo “tvar
ką”: nuplaudavo stalus, suolus, kė
des, langus, duris, retkarčiais grin
dis, o kaikada ir lubas. Kiemą taip 
pat nuvalydavo. Takus smiltimis nu- 
barstydavo, kad gražiau būtų. Kam
barius eglišakėmis iškaišydavo, . ver
bomis pasmilkindavo.

Kalėdojimo dieną jokio didesnio 
ir sunkesnio darbo ūkininkai nepra
dėdavo. Visi apsirengdavo švariau 
ir nusikirpdavo. Visi kantriai lauk
davo kunigėlio.

Kalėdininkus šeimininkas pasitik
davo kieme prie vartų, o šeimininkė 
troboje su vaikais ir samdiniais. 
Kalėdininkai visada važiuodavo su 
skambučiais. Išgirdę skambučių gar
są, visi suvirsdavo i vidų. Sustodavo 
ir laukdavo metinių švenčių. Jauni
mas dar sykį pasitikrindavo, ar mo
ka poterius, atsimena katekizmą. 
Dažnai bernas ar piemuo iš trobos 
“išnykdavo”, o tarnaitės pasislėpda
vo iš baimės.

Kunigui įeinant į vidų, zakristinin- 
kas suskambindavo varpeliu. Visi

S HAMILTON
PENSININKAI SUSIORGANIZA

VO į pensininkų klubą. Jau yra per 
50 narių. 1974 m. gruodžio 12 d. įvy
ko narių susirinkimas, kuriame E. 
Enskaitis pravedė “Gyvąjį laikraš
tį”: perdavė magnetine juostele ke
leto asmenų sveikinimus su padai
nuotomis dainelėmis ir eilėraščiais; 
M. Kvedarienė nušvietė klubo reikš
mę moterims ir ragino jas prisidėti 
prie klubo veiklos; P. Enskaitis pa
skaitė savo literatūriniu žodžiu ap
vilktą liaudies pasaką. Nutarta rink
tis kiekvieno mėnesio pirmąjį ketvir
tadienį 2 v.p.p. kol kas parapijos 
salėje. Įsirašyti į klubą galima pa
duodant pareiškimą. V-bos pirminin
ko tel. 529-4906, sekretoriaus — 
383-4043. E.

KŪČIOS. Gruodžio 15 d., 4 v.p.p., 
Jaunimo Centre ■ įvyko tradicinės 
“Širvintos” tunto Kūčios. Jos buvo 
ypatingai įspūdingos — dalyviai vi
sus nustebino savo susikaupimu. Kū
čios prasidėjo rimtąja dalimi, kurią 
paruošė vyr. skautės. Po to — žva
kių uždegimas, kalėdinės giesmės, 
malda bei plotkelių pasidalinimas 
ir pati vakarienė. Šiais metais buvo 
ypatingai malonu matyti tiek daug 
skautų, kurie daug prisidėjo prie 
šios šventės — parūpino puikią eg
lutę, muziką ir padėjo paruošti bei 
sutvarkyti salę. Jie taip pat dalyva
vo programoje: skautai su trumpu 
vaidinimu, o vilkiukai su giesmėmis 
bei kitu vaidinimu — “Gyvulių Kū
čios”. Paukštytės pagiedojo “Gul 
šiandieną”, o kandidatės skautės 
gražiai padeklamavo. Viso vakaro 
programa užbaigta skautų-čių tradi
cine giesme “Ateina naktis”.

Didelė padėka priklauso “Širvin
tos“ tunto židiniečių draugovei: “Šat
rijos Raganos” skautėms, kurios pa
ruošė maistą ir parūpino visus kitus 
reikmenis.

Šiuo metu skautai ir skautės ruo
šiasi patyrimo laipsniams ir pradeda 
smarkiai dirbti, nes Kaziuko mugė 
visai netoli.

ŽEMAITIJOJE
esantieji viduje suklaupdavo. Kuni
gas pašlakstydavo švęstu vandeniu 
ir duodavo kryželį ar pateną kiekvie
nam pabučiuoti, šias apeigas atlikęs, 
kunigas pasisveikindavo ir pradėda
vo pasikalbėjimą nuo šeimininkų. 
Po to kibdavo į pačius mažiausius — 
liepdavo persižegnoti. Vyresnio am
žiaus vaikus klausdavo poterių, šei
mininkas visus bažnyčios tarnus nu
sivesdavo į klėtį ir kiekvienam įpil
davo į turimą maišą grūdų — vie
nam daugiau, kitam mažiau — pa
gal einamas pareigas. Duoklę klebo
nui paimdavo bažnyčios dešimtinin
kas. Klėtyje šeimininkas, nuo kunigo 
akių “pasislėpęs”, tarnams ir po 
taurelę pripildavo “ant drąsos”.

Jei kurioje šeimoje būdavo neiš
tekėjusių mergaičių, jos nuo savęs 
kunigui duodavo savo darbo piršti
nes, kojines, rtmkšlųostį ir t. t. Kai
kada tokios mergaitės apdovanodavo 
savo išdirbiniais ir vargonininką bei 
zakristininką.

Kol šeimininkas klėtyje su tarnais 
“baidydavo” žiurkes ir peles iš aruo
dų, kunigas ne tik klausinėdavo po
terių, bet ir šnekėdavo įvairiais klau
simais. šeimininkė kartais nusiskųs
davo dėl dažno vyro išgėrimo ar 
šiaip dėl nesantaikos. Kunigas pa
guosdavo, suramindavo. Jei kada kas 
nors iš šeimos tarpo “pabėgdavo” ir 
kalėdininkai pasigesdavo, tokį suras
davo ir atvesdavo pas kunigą, kuris 
be pasigailėjimo klausinėdavo pote
rių. Dažniausiai toksai negaudavo ve
lykinės. kortelės. Tokia naujiena žai
bo greitumu apskrisdavo ne tik gy
venamąjį kaimą, bet pasiekdavo ir 
kitas parapijas. Jonas Eivydas

Vasario mėnesį įvyks bendra suei
ga (su laužu ir programa), kurios 
tikslas — paminėti Lietuvos" Nepri
klausomybės švente.

Nuoširdžiai dėkoju visiems bro
liams ir visoms sesėms, kurie taip 
gražiai ir skautiškai dirbo ruošda
miesi Kūčioms. Budėkite!

ps. Aldona Baltakienė, 
“Širvintos tunto tuntininkė

KOSTAS MEŠKAUSKAS jau 
pensininką;. Sulaukusį nustatyto 
amžiaus, Hamiltono miesto savivalę 
(lybė paleido į pensiją ten 19 metų 
dirbusį K. Meškauską. Atvykęs į Ha
miltoną, jis ilgoka laiką dirbo “St: 1- 
co” įmonėje, kol gavo savo profesi
joj matininko darbo miesto inži
nerijos departamente.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

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

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio men. ir prieš ilgus savait
galius Šeštadieniais uždaryto.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokomas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $5.000.000.

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai-------------

kiekvieno skoniui

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

DELHI, ONTARIO
VESTUVĖS. 1974 m. lapkričio 29 

d. Šv. Kazimiero šventovėje kun. dr. 
J. Gutauskas atliko apeigas sutuok
tuvių Aldonos Bartulytės ir lenkų 
kilmės Juozo Lach. Vakare belgų sa
lėje Mykolas ir Damutė Bartuliai 
savo dukteriai Aldonai iškėlė šau
nias vestuves, kuriose dalyvavo per 
450 svečių. Jauniesiems išvykus po
vestuvinei kelionei j šiltus kraštus, 
likę vestuvininkai nesiskirstė dar dvi 
dienas. P.p. Bartuliai neseniai parda
vė vieną tabako ūkį $300.000 vertės; 
dar turi vieną tabako ūkį ir Delhi 
mieste — gražius namus, kuriuose ir 
gyvena. S, J.

Sudbury, Ontario
A.a. KAZYS KAROLIS BALČIŪ

NAS, 62 m., mirė 1974 m. gruodžio 7 
d. Sudburio Memorial ligoninėje, 
aprūpintas sakramentais. J Sudburį 
atvyko 1948 m. ir dirbo kaip kirpė
jas. Vėliau su savo žmona Irena ati
darė grožio saloną miesto centre, o 
po to ir Hamiltone. Kol buvo svei
ki ir viskas gerai sekėsi, I. K. Bal
čiūnų duosnią ranką jautė lietuviš
koji bendruomenė ir parapija. Po di
delės auto nelaimės ilgesnį laiką gu
lėjo ligoninėje,o išėjęs kurį laiką dir
bo taksių bendrovėje. Paskutiniu lai
ku vėl buvo atidaręs kirpyklą pensi
ninkams. Palaidotas Sudburio katali
kų kapinėse. Religines apeigas atli
ko kun. Ant. Sabas. Per laidotuves 
gražiai solo giedojo Aleksas Kusins- 
kis, o vargonais palydėjo Rita Ku- 
sinskytė. Sudbury liko žmona Ire
na ir jos brolis Alfonsas Valaitis. Ki
ti giminės liko Europoje. Ilsėkis, Ka
zimierai, ramybėje. K.AS..

AUKOS TAUTOS FONDUI: $57: 
a.a. Petras Jutelis; $50: Jonas Re- 
meikis, Petras Venskus; $30: Petras 
Petrėnas; $27: Antanas Braškys; $20: 
Kazys Rimas, Gediminas Remeikis, 
Liudas Kulnys, Jonas Kibickas; $21: 
Povilas Jutelis; $15: Viktoras Gud- 
riūnas; $12: Justinas Stankus, Kazys 
Poderis; $10: Vladas Juška, Petras 
Mazaitis, dr. Romas Kačinskas Algis 
Milčius, Andrius Rukšys, Juozas Ba- 
taitis, Pranas Gustas, Alfonsas Zlat
kus, Kostas Tutinas; $7: Jėnas Ja- 
sinskas, Aleksas Kusinskis, Silvija 
Martinkutė, Jonas Petrėnas, Antanas 
Juozapavičius, Vytautas Grinius, dr. 
J. Šemogas, Vincas Deveikis, Kęstu
tis Poderis, Antanas Gatautis, Izido
rius Ragauskas; $5: kun. A. Sabas, 
Stasys Krivickas, Antanas Lapienius, 
Juozas Valiukas, Kazys šviežikas; $4: 
Stasys Tolvaišą, Antanas Mikštas; 
$3: Kostas Ramonas, Jurgis Šleinius, 
Albertas Staškevičius, Leonas Baltu
tis, Juozas Glizickas, Valys Bružas, 
Juozas Paulaitis, Ferdinandas Al
brechtas, Pranas Gabrėnas, Jonas če-

i Nukelta į 9-tą psl. >

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas 9!Zį%
term, depozitus 1 m. 10%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 1 2 °o 
nekiln. turto pask. 1 1 Vi °o

enmnaer Ltd

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

J. A. Valstybės
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 

pasiuntė telegramą valstybės sekr. 
II. Kissingeriui, prašydama padėti 
Marijai Jurgutienei gauti Maskvos 
leidimą atvykti pas savo vyrą niuz. 
Aloyzą Jurgutį į JAV. Telegramos 
nuorašas buvo pasiųstas ir eilei įta
kingų politikų Vašingtone. ALTa 
taipgi sudaro sąrašą tų asmenų, ku
riuos artimieji norėtų atsikviesti į 
JAV. Jis bus įteiktas atitinkamoms 
JAV valdžios įstaigoms. Tokių kvie
čiamųjų pavardes bei adresus prašo
ma pranešti ALTos būstinei, 2606 W. 
63rd St., Chicago, III. 60629. Infor
macinė ALTos tarnyba taipgi prime
na senatoriaus J. L. Buckley viešna
gę Maskvoje, kur jis gavo keliolikos 
norinčių išvykti lietuvių sąrašą ir jį 
įteikė sovietų įstaigoms, pabrėžda
mas, kad naujoji prekybos sutartis 
kompartiją įpareigoja tuos lietuvius 
išleisti. Apie tai buvo rašyta “New 
York Times’’ dienraštyje 1974 m. 
lapkričio 27 d. ALTa siūlo siųsti pa
dėkos laiškus ir telegramas senato
riui šiuo adresu: Hon. James L. 
Buckley, U.S. Senate, Washington, 
D.C. 20510. Padėkos jį ir kitus poli
tikus skatins ir toliau padėti lietu
viams.

LIETUVOS GEN. KONSULO A. 
SIMUČIO 65 metų amžiaus sukaktį 
Niujorko lietuviai paminėjo Kultū
ros Židinyje. Minėjimą surengė Niu
jorko lietuvių organizacijų komite
tas, vadovaujamas LB apygardos 
pirm. A. Vakselio. Sukaktuvininko 
nuopelnus Lietuvai ir lietuvių tau
tai daugiau kaip 40 metų trukusioje 
diplomatinėje tarnyboje nušvietė dr. 
P. Vileišis. Sveikino VLIKo pirm. dr.
K. J. Valiūnas, prel. J. Balkonas, 
kun. P. Baltakis, OFM, Baltiečių Mo
terų Tarybos latvė pirm. Ozolins ir 
eilė kitų asmenų. Apie 60 sveikinimų 
buvo gauta raštu. Koncertinę progra
mą atliko muz. V. Strolios vadovau
jamas Niujorko vyrų choras, kurio 
kūmas yra A. Simutis, ir J. Matulai
tienės vadovaujama tautinių šokių 
grupė. Dr. J. Kazickas įteikė Saulių 
Sąjungos žvaigždę, skautų atstovai 
— Skautų Sąjungos padėkos ordiną, 
J. Gerdvilienė rengėjų komiteto'var
du — medinę skulptūrą.

DR. ELONA VAIŠNIENĖ vasario 
28 d. Yale Faculty Club patalpose 
padarys pranešimą “The Survival of 
Viable Ethnic Cultures”, šia proga 
klubo restoranas parūpins lietuviškų 
patiekalų. Dienraščio "The Journal- 
Courier” moterų skyriaus red. Mari
lyn Moger 1974 m. lapkričio 29 d. 
paskelbė ilgoką reportažą apie dr. E. 
Vaišnicnę, jos gražiai lietuviškai bei 
angliškai kalbančius vaikus Vaivą ir 
Gintarą. Reportaže taipgi pabrėžia
mas dr. E. Vaišnicnės nuopelnas ry
šium su R. Scarry piešiniais iliust
ruoto žodyno pasirodymu lietuvių 
kalba. Idėja išleisti tokį žodyną lie
tuvių vaikams dr. E. Vaišnienei ki
lusi, pamačius 1971 m. latvišką lai
dą. Finansinės paramos esą ji papra
šė JAV Lietuvių Fondą. Išleidimu 
pasirūpino JAV LB švietimo taryba. 
Apie $17.000 buvo sutelkta “Western 
Publishing Co.” bendrovei, kuri iš
leido 4.000 egz.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄJUN
GOS centro valdybon išrinkti dau
giausia balsų gavusieji 7 kandidatai: 
Vytautas Kasniūnas 127, Vladas Bu
tėnas 122, Jurgis Janušaitis 122, 
Emilija Pakštaitė 112, kun. Juozas 
Vaišnys, SJ, 102, Algirdas Pužauskas 
99 ir Danutė Vakarė 97. Kandidatu 
liko Juozas Kapačinskas 73. Kontro
lės koinisijon Toronte išrinkti: L. 
Adomavičius 98, P. Bastys 96, J. 
Kaškclis 90; garbės teisman — J. 
Kuprionis 119, P. Pamataitis 95, G. 
Valančius 96.

BOSTONE LEIDŽIAMAS SAVAIT
RAŠTIS “Keleivis” ruošiasi minėti 
70 metų sukaktį. Specialiame posė
dyje buvo sudarytas 14 asmenų mi
nėjimo rengėjų komitetas, kuriame 
pagrindinė darbo našta tenka pirm. 
Stasiui Santvarai, vicepirm. Kaziui 
Šimėnui, sekr. Jurgiui Jašinskui, ižd. 
Antanui Andrulioniui ir nariui spau
dos reikalams Jonui Vizbarui. Minė
jimui numatyta š.m. balandžio 27 d.

Venecuela
VENECUELOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS atstovų XVI suvažiavi
me pirmininku sekantiem trejiem 
metam buvo patvirtintas inž. Vladas 
Venckus, ilgametis centro valdybos 
vadovas. Jo sušauktame specialiame 
posėdyje sutarti pagrindiniai 1975 
m. renginiai. Vasario 16 minėjimą 
Maracay mieste surengs vietinė VLB 
valdyba, šv. Kazimieras bus paminė
tas Caracas mieste bendromis kape
liono kun. A. Perkumo ir Venecue- 
los Lietuvių Jaunimo Sąjungos val
dybos pastangomis. Sostinėje Cara
cas taipgi įvyks ir birželio trėmimų 
bei mūsų tautos sukilimo minėjimas, 
kurį suorganizuoti sutiko VLB cent
ro valdyba, kapelionas kun. A. Per
kamas su VLB Caracas apylinkės 
valdybos talka. Tautos šventės minė
jimu pasirūpins VLB Valencijos apy
linkės valdyba savo mieste.

L A T V ĮJOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS ŠVENTĖJE lietuviams atstova
vo ir sveikinimo žodį tarė VLB cent
ro valdybos vicepirmininkė kultūri
niams reikalams dr. Rita Deveikytė.

Brazilija
SAO PAULO PRAKARTĖLIŲ MU

ZĖJAUS kalėdinėje programoje su 
tautiniais šokiais dalyvavo du lietu
vių ansambliai — “Nemunas” ir “Rū
telė”. Pirmajam vadovauja J. Luko
ševičius, o antrojo tautinių šokių mo
kytojas yra R. Bilevičius, globėja — 
E. Bacevičienė. Abu šie ansambliai 

taipgi gražiai pasirodė ir metinėje 
Sao Paulo arkivyskupijos ateivių die
noje. Lietuviams kunigams čia atsto
vavo kun. J. Šeškevičius ir kun. A. 
Saulaitis. "Nemunas” su vadovu J. 
Lukoševičium buvo nuvykęs ir į IV 
persikų šventę Mogi das Cruzes vie
tovėje, apie 60 km nuo Sao Paulo, 
kur taip pat buvo paminėta ir japo
nų įsikūrimo šioj apylinkėj 55 metų 
sukaktis. Du “Nemuno” pasirody
mus stebėjo apie 8.000 žiūrovų, ku
rių tarpe buvo ir šios apylinkės lie
tuviai, koncertai! pakviesti laiškais.

Australija
AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KA

TALIKŲ Federacija atšventė veik
los dvidešimtmetį. Melburno ateiti
ninkų sendraugių 1954 m. liepos 9 d. 
sušauktame katalikiškų organizacijų 
atstovų pasitarime buvo sudaryta 
speciali komisija Australijos lietu
vių katalikų suvažiavimui surengti. 
Taigi, steigėjų nuopelnai tenka tos 
komisijos pirm. kun. J. Kungiui, na
riam: Melburno kapelionui kun. Pr. 
Vaseriui, Melburno Katalikių Mote
rų Draugijos atstovei I,. Civinskie- 
nei, moksleivių ateitininkų atstovui 
V. Čižauskui, sendraugių atstovui B. 
Zumeriui, Melburno lietuvių parapi
jos atstovui Z. Raudžiui. Melburne 
1954 m. gruodžio 27-29 d.d. įvykusia
me pirmajame katalikų suvažiavime 
dalyvavo visi kapelionai, po 3 atsto
vus iš kiekvienos parapijos ir po 2 
atstovus iš katalikiškų organizacijų. 
Suvažiavimo dalyviai įsteigė Austra
lijos Lietuvių Katalikų Federaciją 
jungti bei koordinuoti visam lietu
vių katalikų gyvemnui Australijoje. 
Pirmąją ALK Federacijos valdybą 
sudarė: pirm. kun. Pr. Vaseris, vice
pirm. S. Balčiūnas, sekr. Br. Zume
ris, ižd. Pr. švambarys, nariai — M. 
šeštakauskienė, V. Samulis, J. Gilys 
ir A. Grigaitis. Kunigų sekretoriatas 
dvasios vadu paskyrė kun. J. Kungį. 
Valdyba 1956 m. vasario mėnesį pra
dėjo leisti savaitraštį “Tėviškės Ai
dai”, kurio pirmuoju redaktorium 
buvo kun. dr. P. Bačinskas, sekan
čiais redaktoriais — Br. Zumeris, 
kun. Pr. Vaseris ir kun. Pr. Dauk
nys. ALK Federacijos suvažiavimai 
su kultūrine bei menine programa 
rengiami kas dveji metai pagrindinė
se Australijos lietuvių kolonijose. 
Vienuoliktasis suvažiavimas įvyko 
Adelaidėje 1973 m. pabaigoje. Jame 
buvo išrinkta dabartinė ALK Fede
racijos valdyba: pirm. V. Laukaitis, 
vicepirm. V. Čižauskas, sekr. V. Vai
tiekūnienė, ižd. V. žemaitis, nariai 
— J. Jurgelaitis, A. Kairaitis, S. No
reika, II. Statkuvienė. Dvasios vadu 
paskirtas kun. Pr. Vaseris.

Italija
VYSK. ANTANAS DEKSNYS da

lyvavo bendroje audiencijoje pas po
piežių Paulių VI. Audiencijai bai
giantis, turėjo progą pasikalbėti su 
Paulium VI. Popiežius šiame pokal
byje prisiminė Kanados lietuvaičių 
chorą “Aidas", jam padainavusį lie
tuviškų dainų.
Belgija

KUN. J. PETROŠIUS iš Paryžiaus 
1974 m. lapkričio 2 d. lankėsi pas 
Liežo lietuvius. Seselių benediktinių 
koplyčioje nemažam būreliui lietu
vių atnašavo Mišias už mirusius tau
tiečius. Po pamaldų visi aplankė Ro- 
beimonto kapinėse palaidotų lietu
vių kapus.

BELGŲ MĖNESINIS ŽURNALAS 
“Catacombes” rugsėjo numeryje pa
teikė pluoštą žinių apie religijos per
sekiojimą sovietų okupuotoje Lietu
voje, pasinaudodamas italų kalba 
Romoj leidžiamu “Elta-Press” biule
teniu, kurį redaguoja mens. V. Min
cevičius. Tarp panaudotos medžiagos 
yra ir “LKB Kronikos” pasisakymas 
dėl Sovietų Sąjungos užsienio rei
kalų ministerio A. Gromykos susiti
kimo su popiežium Paulium VI.

Vokietija
VOKIETIJOS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖS darbuotojų suvažiavi
mas įvyko Romuvoje 1974 m. gruo
džio 6-8 d.d. Jame dalyvavo VLB ta
rybos prezidiumo ir valdybos nariai, 
VLB tarybos 5 referentai, apylinkių 
pirmininkai ir sekretoriai, VLB val
dybos 5 ryšininkai su V. Vokietijos 
federaciją sudarančių kraštų vyriau
sybėmis, trijų šeštadieninių mokyklų 
vedėjos, Vokietijos Lietuvių Jauni
mo Sąjungos valdyba, LKM Federa
cijos Vokietijoje pirmininkė ir VLB 
tarybos rinkiminės komisijos atsto
vas. Suvažiavimas priėmė dvi dėme
sio vertas rezoliucijas. Pirmoji yra 
skirta JAV' LB skilimui: “Lietuvių 
Bendruomenės apylinkių skaldymas 
ir skilimas, dėl įvairių priežasčių pa- 
sireiškiąs kaikuriose JAV' vietovėse, 
yra kenksmingi visai Pasaulio Lietu
vių Bendruomenėei, teikia džiaugs
mą Lietuvos laisvės priešams, atstu
mia nuo mūsų Bendruomenės ra
mius, kivirčų nemėgstančius tautie
čius, ypač lietuvių jaunimą, kuris 
piktinasi priekabingu vyresniųjų 
smulkmeniškumu. Todėl VLB suva- 
žiavimas-seininaras prašo visus geros 
valios tautiečius neremti JAV LB 
apylinkių skaldymo, o kur skilimas 
jau įvykęs, prašo LB narius dėti vi
sas pastangas skilimui likviduoti”. 
Antroji rezoliucija liečia Lietuvos 
laisvinimo veiksnius: “Lietuvos ne
laisvei užsitęsus, atsiranda gyvas 
reikalas sujungti VLIKą sudarančias 
organizacijas, ALTa ir Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę j vieną vyriau
siąjį Lietuvos išlaisvinimo organą, 
kuriame galėtų dirbti ne vien lietu
vių partijoms priklausantieji asme
nys, bet ir kiti lietuviai, gimę svetur 
ir nepriklausantieji jokioms parti
joms”.



Š. Amerikos lietuvių studentų suvažiavimą Toronto Royal York viešbutyje 
sveikina Toronto burmistras I). Crombie Nuotr. A. Stankaus

Pulkai studentų pramogose
Pagrindini Lietuvių Studen

tų Sąjungos suvažiavimo prog
rama buvo atlikta 1974 m. lap
kričio 30 d. Darbotvarkė buvo 
paskirstyta i tris dalis: dr. M. 
Ramonienės paskaita iš ryto, su
važiavimo darbo posėdis po pie
tų, iškilmingas balius vakare.

Rytinė paskaita buvo išklau
syta labai mažos dalelės užsire
gistravusių. Tik apie 25 studen
tai susirinko į Royal York vieš
bučio didžiulę koncertinę salę 
jos pasiklausyti. Buvo aišku, 
kad kiti trys šimtai su viršum 
studentų nesidomėjo šios pro
gramos punktu. Mano nuomone, 
jie praleido vieną geresnių pa
skaitų, kurias esu girdėjęs per 
keletą metų. Buvo net ir truputį 
ironiška, kai dr. Ramūnienė 
pradėjo kalbėti apie greitai 
dingstantį lietuvių identitetą 
šiais laikais. Ryškiausias jos pa
vyzdys buvo “Encyclopedia Bri
tannica”, kurioje Lietuva yra 
priskirta rusams. Ką mes gali
me toje , srityje padaryti? Dr. 
Ramūnienė skatino, jeigu nori
me savo identitetą išlaikyti, ge
riau pažinti savo tautos praeitį 
ir tuos svarbius istorinius fak
tus platinti kitataučių tarpe. Pa
vyzdžiui, mes, lietuviai, darome 
didelę klaidą skelbdami 50 me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
Vasario 16 minėjimuose. Mūsų 
valstybė yra žymiai senesnė. Tu
rėtume skelbti 700 metų vals
tybės sukaktį. Tada ir kitatau
čiai žiūrėtų į mus kitokiomis 
akimis, nes Š. Amerikos valsty
bės nėra nė 200 metų senumo. 
Lenkai skelbia savo valstybę 
1000 metų senumo ir jiems nie
kas nedaro priekaištų, nes tai 
gryna tiesa. Dr. Ramūnienė siū
lė suvažiavimui priimti rezoliu
ciją, kad Vasario 16 būtų mini
ma Lietuvos 700 metų sukaktis. 
Darbo posėdyje tas pasiūlymas 
buvo priimtas.

Toliau dr. Ramūnienė siūlė, 
kad studentai, ypač humanitari
nių fakultetų, pasirinktų tezes, 
kurios liečia Lietuvą. Yra labai 
svarbu, kad mes surinktumėm 
kiek galint daugiau žinių apie 
Lietuvą, nes faktai yra svarbes
ni už propagandą. Vatikane Lie
tuvių Katalikų Mokslo Akademi
ja renka istorinius faktus apie 
Lietuvą iš labai gausaus šalti
nio. Daug lietuvių archyvu ir 
dokumentų buvo sunaikinta 
įvairiu priešų okupacijos lai
kais. Vatikane liko dokumentai, 
iš kurių mes gal galėsime kon
krečiai pažinti Lietuvos istoriją 
ir ją skelbti kitataučiams.

Po pietų įvyko darbo posėdis 
su dideliu pavėlavimu. Posėdžio 
darbotvarkė nebuvo labai ilga, 
tačiau keli punktai nusitęsė. 
Antanas Šileika turėjo priminti.

Snaigė Valiūnaitė ir Antanas Bacevičius studentų suvažiavime Toronte 
aptaria programos reikalus Nuotr. A. Stankaus

“JAUNIMO ŽIBURIŲ” re
dakcija sveikina N. Metų proga 
visus savo skaitytojus, bejulra- 
darbius ir tikisi kad 1975 metai

kad viešbučio pareigūnai nenori
girdėti tiek daug triukšmo, kiek' kiuose buvo per 700! Daug dar- 
n’o buvo išvakarėse. Taip nat 
Ivviams buvo priminta, kad 
žiotis gėralus po koridorius 
leidžia įstatymai.

Rinkimai ėio labai sklandžiai.
Buvo įdomu, kad i valdybą kan-

da
ne
li e-

didatavo du sarašai. bet suvažia
vime prisistatė tik vienas. Iš
rinktas Antano Šileikos sarašas 

ziš Toronto. Į ta valdybą įeina:
A. Šileika. A. Senkus. L. Zenke- 
vičiūtė ir G. Vasiliauskaitė. Vie
nas A. Šileikos nasiūlymas bu
vo nepaprastai idomus, būtent, 
rengti du suvažiavimus per me
tus. Viename susirinktų visi 
LSS vadai darbo posėdžiams, ki
tame — visi kiti studentai vien 
tik pramogai.

Po valdvbos rinkimu sekė nu
tarimai. Visų tų nutarimu nemi
nėsiu. 1975 m. suvažiavimas bus 
Montrealyje. LKM Akademijai 
paskirta $50 auka. Sudaryta ko
misija peržiūrėti ŠALSS įsta
tams. Pastaroji buvo reikalinga 
tam. kad suvažiavimas galėtu 
vykti sklandžiau. Bus svarstomi 
tokie dalykai, kaip kvorumo 
skaičiaus pak,eitimąs, įgaliotinių 
balsų apribojimas ir 1.1. Iš tikrų
jų reikėjo išplėsti kaikuriuos 
įstatų paragrafus, kad suvažia
vimas neiširtų. Pavyzdžiui, į ga
lą kvorumo nebebuvo. Gal nege
rai turėti tokius įstatus, kurie 
trukdo suvažiavimo darbus, ta
čiau antra vertus, jeigu įstatų 
nebus laikomasi, tai maža grupė 
valdys masę. Mažesnis kvorumo 
skaičius atidarytų duris tai gali
mybei. Jeigu studentai nesido
mi juos liečiančiais reikalais, tai 
gal geriau visai neturėti darbo 
posėdžių?

Vakare 700 tautiečių, jaunų ir 
senų, kanadiečių ir amerikiečių, 
pripildė koncertinę viešbučio 
salę. Buvo ir Toronto burmist
ras David Crombie, kuris tarė 
keletą šiltų žodžių priimdamas 
lietuvius studentus Toronte. Me
ninę programos dalį atliko rašy
tojas A. Baronas. Burmistrui 
buvo įteikta A. Barono angliš
kai išversta knyga ir marškiniai 
su įrašu “University of Vil
nius”.

Po vakarienės, kuri buvo bu
feto stiliaus, sekė šokiai. Grojo 
Dave Woods orkestras. Buvo la
bai malonu tuose dideliuose rū
muose: geras orkestras, augštos 
lubos, prabangūs sietynai, milži
niški veidrodžiai, daug vietos.

Aplamai savaitgalis buvo la
bai smagus. Jeigu šio suvažiavi
mo tikslas buvo grynai pasisma
ginti. tai jis pasisekė, nes ten, 
kur buvo baliai, rinkosi pulkai 
studentų. Liko betgi jausmas, 
kad mes, studentai, nepasiekėm 
savo pilno potencialo.

Algimantas Čepas

pažadins naujų talentų žurnalis
tikos srityje. Jau rašantiems lin
ki, kad jie būtų tikrai kūrybin
gi- Gabija ir Ramutė

Redaguoja Gabija Juozapavičiūtė ir Ramutė Birgelytė, talkinamos kolektyvo

VIETOJ DRUSKOS IR PIPIRŲ

Kai suvažiuoja studentu masė
Daug buvo rašoma spaudoje 

apie ŠALSS suvažiavimą Toron
te. Reklama tikrai gerai pasise
kė, nes suvažiavimas buvo ma
sinis — didžiausias Siaurės 
Amerikos Lietuvių Studentų Są
jungos suvažiavimas per 10 me
tų. Užsiregistravusių buvo per 
400, o penktadienio vakaro šo
kiuose dalyvavo net 700, ir Ro
yal York viešbučio pareigūnai 
bei saugumas susirūpino perdi- 
deliu asmenų skaičiumi salėje, 
kuri talpino tik apie 500. Užtat 
turėjo net uždaryti duris, su
stabdė bilietų pardavimą. Ne
tikėto pasisekimo susilaukė ir 
šeštadienio vakaro balius. Apy
tikriai dalyvių bankete ir šo- 

bo buvo įdėta j reklamą. Asme
ninis kontaktas, raginimai laiš
kais, telefonais, finansinė pagal
ba iškvietė studentų bent po 
vieną iš tolimų vietovių — Ed- 
montono, Albertos ir Omahos,
Nebraska.

Suvažiavo masė studijuojan
čio mūsų jaunimo — lietuviška 
inteligentija į vieną geriausių 
Toronte viešbučių atstovauti 
lietuviškos bendruomenės kita
taučių tarpe. Viešbučio dieno
tvarkė bei įvairūs plakatai tą 
faktą skelbė viešai. Taigi, suva
žiavimas nebuvo uždaras. Tai 
buvo lietuvių studentijos išėji
mas į plačiąją visuomenę. Tai 
neužmirštamas faktas, kuris 
reikalauja tam tikro atsakingu
mo, nes suvažiavime neprisista- 
tome visuomenei kaip asmenys, 
bet kaip vienetas, atstovaujan
tis Lietuvai ir lietuviams.

Rodos, kasmet po ŠALSS su
važiavimų lieka saujelė nepasi
tenkinusių žmonių, kurie kelia 
savo balsą, norėdami, kad se
kantį kartą būtų geriau, kad iš 
klaidų būtų pasimokyta. Daž
niausiai nusiskundžiama menku 
dalyvavimu paskaitose, triukš
mingu ir nedrausmingu elgesiu 
viešbutyje, gausiu alkoholinių 
gėrimų vartojimu ir t.t. Deja, 
ir šis suvažiavimas nebuvo iš
imtis. Tai verčia konkrečiai pa
žiūrėti, kur mes, studentai, sto
vime ir kur turėtume būti atei
tyje.

Suprantama, po studijų norisi 
atsipalaiduoti, pasilinksminti, 
pasisvečiuoti. Bet visa tai turi 
būtį daroma su saiku. Besaikis 
elgesys ryškiai pasirodė alkoho
linių gėrimų vartojime. Vienuo
liktą valandą ryto atėję paskai- 
ton, sėdi būrelis jau su stikle- 
niais rankose. Koridoriuose, 
keltuose — visur su stikleliais. 
Blogiausia tai, kad šio suvažia
vimo daugumą sudarė jauni stu
dentai, studijavę tik metus ar 
dvejus universitetuose. Pasiro
do, jie nėra linkę save kontro
liuoti, neturi saiko, atsakomy
bės jausmo už save ir kitus. Te
ko, naudojantis keltais, būti su 
kitataučiais ir matyti nemalo
nius lietuviams dalykus, štai 
keltan įeina trys išsidabinusios 
lietuvaitės, pirmokės ar antro
kės, nepataiko net paspaust sa
vo augštui mygtuko. Garsiai rė
kia, kikena, svyruoja. Joms iš
ėjus, kelte likę kitataučiai pasi
piktinę sako: “čia tai jau iš to 
lietuvių studentų suvažiavimo. 
They’re a rowdy bunch!” Mat, 
jos išlipo augšte, kur skelbia
mas suvažiavimas. Nors lįsk į 
skylę iš gėdos! Tai parodo, kad 
nesame pasiruošę išeiti viešu
mon. Tokiu išėjimu darome lie
tuviams daugiau žalos nei gero. 
Verčiau rinktis nuošaliose vie
tose, kol užtektinai subręsime, 
pasidarysime atsakingesni ir bū
sime pasiruošę išeiti viešumon.

Kaip ir praėjusiuose ŠALSS 
suvažiavimuose, dalyvavimas 
akademinėje programoje buvo 
labai menkas. Nors suvažiavime 
buvo 400 užsiregistravusių da
lyvių, į paskaitas nė 40 asmenų 
nesueidavo. Ruošiant suvažiavi
mus kanadietiškajai ir amerikie- 
tiškajai visuomenei, nesitikima, 
kad visas 100'. dalyvaus paskai
tose, tačiau 30% dalyvavimo 
tikimasi ir susilaukiama. Pas 
mus nė 10% nedalyvavo. Atro
do, kad ir 10% yra peraugštas 
skaičius. Laimingas buvo tas pa
skaitininkas, kuriam teko kalbė
ti po pietų — susilaukė gal 50 
klausytojų. Tie, kurie turėjo 
kalbėti rytą, buvo priversti bent 
valandą vėluot, kol suvažiavimo

klausy

tai stu-

rengėjai pagal savo sąrašus ža
dino kolegas iš miego 10 v. ry
to ir ragino ateiti, nes jau tikrai 
nepatogu darėsi — nustatytą va
landą susirinko apie 10 klausy
tojų. Tokiu būdu galų gale iš
tempdavo dar apie 20 
tojų.

Buvo skelbiama, kad 
dijuojančio jaunimo suvažiavi
mas. Tikėtasi, kad suvažiavusie
ji laikysis punktualumo. Deja, 
taip nebuvo. Neįmanoma tvar
ka, kai studentai tvarkosi ne pa
gal nustatytą darbotvarkę, bet 
nustato savo tvarką ir ateina ka
da jiems patinka ar patogu!

Tai kaltė ne rengėjų. Jie pa
rinko temas, kurios jiems atro
dė įdomios ir reikalingos susi
pratusiam, išsilavinusiam, pla
taus akiračio studentui. Deja, 
tų susipratusių studentų šiame 
suvažiavime pasigedome. Sun
kumų buvo ne tik akademinėje 
programoje, bet ir suvažiavimo
darbo posėdžių eigoje. Darbo 
posėdis vėlavo valandą su puse, 
nes atėjo tiktai keliasdešimt 
studentų (ir tai jau buvo 2 v. 
p.p.!). Ilgai nebuvo galima suda
ryti kvorumo, be kurio negali
ma pradėti svarstymų.

Rengiant sekantį suvažiavimą, 
reikėtų gerai persvarstyti, kodėl 
iš viso žmonės suvažiuoja? Kaip 
ilgametė ŠALSS suvažiavimų 
praeitis rodo, studentai suva
žiuoja grynai pramogai — nei 
darbo posėdis, nei akademinė

Ramunė Sakalaitė ir Aldona Aušrotaitė-Simonėlienė linksmosios dalies metu 
studentų suvažiavime Toronte Nuotr. A. Stankaus

Žinių žiupsneliai
* DAR KARTĄ PRANEŠAME, kad 

Pietų Amerikoje III PLJ Kongreso 
rengėjai laukia talkos kongresui, 
ypač nuo birželio mėnesio iki kong
reso 1975 m. Išlaikymas būtų parū
pintas: Argentinos, Urugvajaus ar
ba Brazilijos, žiūrint kuriame krašte 
važiuojantis norėtų dirbti. Taigi, 
jeigu norite pertraukos nuo darbo 
arba studijų, pasinaudokite reta pro
ga pažinti P. Amerika, ypač joje gy
venančius lietuvius, kartu su jais 
dirbant ir gyvenant. Norintys dau
giau informacijų prašomi kreiptis j 
KLJS arba per “Jaunimo Žiburių” 
redakiją.

* 1974 M. SPALIO 11 D. įvyko 
Brazilijos jaunimo kongreso komite
to posėdis, vadovaujamas Arūno Ste- 
paičio. Tartasi dėl lėšų telkimo kong
resui ir informacijų skleidimo. Taip 
pat norima prieš kongresą parūpinti 
televizijai kelias programas su Įvai
ria kultūros programa: tautiniais šo
kiais, dainomis, Čiurlionio paveiks
lais.

=:= SKELBIAME vėl III pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso datas, 
kad skaitytojai ir galvojantys važiuo
ti galėtų, ypač su darbovietėmis, lai
ku sutvarkyti atostogų laikotarpius. 
Kongreso pradžia — Argentinoje, 
Buenos Aaires mieste, 1975 m. gruo
džio 20 d. Kongreso stovykla Argen
tinoje — gruodžio 21 — 27 d. Talen
tų vakaras Montevideo, Urugvajuje
— gruodžio 17-28 d. Studijų savaitė 
ir uždarymas Sao Paulo, Brazilijoje
— 1975 m. gruodžio 29 d. — 1976 m. 
sausio 6 d.

* EKSKURSIJOS BRAZILIJOJE 
numatytos per studijų savaitę (1976 
m. sausio 1-6 d. d.) tiems, kurie nėra 
atstovai (jaunimui ir svečiams). Vi
siems, kuiie liktų po kongreso užda
rymo, 1976 m. sausio 6 d., taip pat 
būtu rengiamos ekskursijos, kurių 
ilgis ir vieta priklausytų nuo daly
vaujančių. Apie tai reikės pranešti iš 
anksto, kai bus registruojamas! ir su
daromi sąrašai.

BRAZILIJOJE RENGIAMOS 
jaunimui studijų dienos maždaug 
kas mėnesį kur nors gamtoje. Jose 
diskutuojami įvairūs klausimai ry
šium! su jaunimo kongresu bei įvai
ria lietuvių bendruomenine veikla.

* P. AMERIKOS JAUNIMAS ren
gia studijų savaitę 1975 m. sausio 4- 

programa nerūpi. Sekančiam su
važiavimui siūloma, kad akade
minės programos visai nebūtų. 
Gal iš tikro verčiau sudaryti są
lygas miestams susipažinti, pasi
dalinti įspūdžiais, patirtimi stei
giant ar dirbant universitetų 
lietuvių studentų klubuose ir t. 
t. Gal laikas mums išmokti or
ganizuoti pramoginius momen
tus, nepaliekant iš visur suva
žiavusiųjų bandyti linksmintis 
kaip kas išmano, nes, kaip pa
rodė ligšioliniai suvažiavimai, 
studentai patys tuo atžvilgiu ne
išradingi — tuojau griebiasi 
stikliuko. Rengėjų pastangos 
sudaryti akademines progra
mas, atrodo, eina veltui!

Suvažiavime pasigedau rim
tumo, intelektualinio momento, 
jaunatviško entuziazmo. Nebu
vo daromi jokie pranešimai. Tai 
niekas nieko apie kitus studen
tus ir nesužinojo: nesužinojome 
nei kur vyksta lietuvių studen-
tijos veikla, kur kokie ir kiek 
studentų, kokie rūpesčiai, pajė
gos. Jeigu ir vyko kur nors 
rimtos diskusijos, tai tiktai pri 
vačiai su kviestais asmenimis, 
Rengėjai parodė, kad moka su
organizuoti. Sąjungos suvažia 
vinių procesą gerai žinant, da
bar vadovavimo darbo sėkmin
gumą teks matuoti pagal tai, 
kokį turinį tam procesui nauja 
ŠALSS valdyba pajėgs duoti.

Gabija Juozapavičiūtė

12 d. Urugvajuje. Bus diskutuoja
mos temos: a. Kaip išeivijos sąlygos 
paveikia lietuvių kultūrą ir pasaulė
žiūra išeivijoje? b. Lietuvių kultūra 
išeivijoje — jos reiškiniai, c. Lietu
vybės išlaikymas išeivijoje, d. Ryšiai 
tarp lietuvių įvairiuose kraštuose. 
Temų paruošimu rūpinasi kongreso 
studijų savaitės komisijos nariai.

* KONGRESO STUDIJŲ SAVAI
TES komisija, talkinama II. Mošins- 
kienės, Živilės Jūraitytės, vadovauja
ma Alekso Valavičiaus ir Antano 
Aleknavičiaus, rengia temų sąrašą 
ir laukia pasisakymų bei siūlymų iš 
visų kraštų jaunimo. Dėl metodo: 
komisija galvoja apie pokalbius, pra
nešimus rytą ir diskusijas popiet. Bū
tų paruoštos pokalbių santraukos iš 
anksto lietuviškai ir gal kita kalba.

=:= KAS YRA JAUNIMO KONGRE
SAS? Tai laisvojo pasaulio lietuvių 
jaunimo atstovų suvažiavimas su sve
čiais ir visuomene. Pirmasis įvyko 
JAV 1966 m., antrasis JAV ir Kana
doje 1972 m.

* KAS RENGIA JAUNIMO 
KONGRESĄ? Visi lietuviai, ypač 
Brazilijos, Argentinos ir Urugva
jaus tautiečiai.

* AR KONGRESAS TIK JAUNI
MUI? Tai visos lietuvių visuomenės 
įvykis. Todėl jį rengia ir remia ne 
tik jaunimas, bet ir visi lietuviai, jų 
organizacijos, įstaigos, spauda. Kong
reso programa planuojama visiems.

* KANADOS LIETUVIŲ JAUNI 
MO SĄJUNGOS valdyba išleido pir
mąjį savo bendraraštį 1971 m. lap
kričio 25 d. Jį gauna tarybos nariai, 
kurių yra 30.

* IŠLEISTAS PORTUGALŲ-LIE 
TUVIŲ kalbos žodynas Brazilijos 
Lietuvių Bendruomenės pastango
mis.

••!= ARGENTINOS III PL.JK orga
nizacinis komitetas pasiskirstė par
eigomis: kongrese atidarymas — Ne- 
lida Zavickailė; stovykla — Jonas K. 
Baltrūnas; lėšos — Jonas Mikalonis; 
spauda bei informacija — Viktoras 
Barzdžius.

Jieškote geros dovanos? Už
sakykite lietuvišką laikraštį ar
ba nupirkite lietuvišką knygą.
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Studentų suvažiavimo rengėjai įteikė dovanas Toronto miesto burmistrui 
D. Crombie ir jo žmonai. Šalia jų stovi suvažiavimo rengėjų komiteto 
pirm. A. Šileika Nuotr. A. Stankaus

Ar reikėjo jaunimo sąjungos?
Po ilgesnio laikotarpio pasi

girdo žinia, kaip balsas ty
ruose, kad KLJS (Kanados Lie
tuviu Jaunimo Sąjunga) dar gy
va. Taigi, šis momentas ir yra 
gera proga pagalvoti, ar buvo 
verta steigti KLJS?

“TŽ” 1974 m. lapkričio 21 d. 
nr. buvo išdėstyti KLJS tikslai. 
Ši organizacija “yra Kanadoje 
gyvenančio jaunimo junginys 
. . .” Toliau yra rašoma: “Spe
cifiškai ji (KLJS) rūpinasi bend
ru jaunimo veiklos planavimu, 
derinimu, pagalbinių priemonių 
paruošimu”. Šitie du sakiniai, 
man rodos, išreiškia KLJS tiks
lus ir siekimus. Bet. kaip matyti 
iš pirmo KLJS valdybos posė
džio pranešimo, šie klausimai 
nebuvo paliesti. Buvo diskutuo- 
iamas tik vienas punktas: kon
gresas ir su juo surištos proble
mos.

Tos diskusijos yra pageidau
jamos ir yra gera, kad šie klau
simai buvo paliesti, tačiąu rei
kia paklausti, ar nėra aktuales
nių problemų? Diskutuoti apie 
kongresą, nuvykimą i P. Ameri
ką yra svarus šios veiklos reiš
kinys. bet. kalbėdama vien apie 
kongresą, ši organizacija neatlie
ka pasiimto uždavinio, kuris yra 
rūpinimasis bendru jaunimo 
veiklos planavimu. Kongresinės 
diskusijos neliečia tų klausimų, 
kurie užtikrintų lietuvių veiklos 
išsilaikymą Kanadoje.

Ši sąjungos valdyba turėtų 
diskutuoti klausimus apie lietu
vių jaunimo veiklą Edmontone 
ar St. John’s Nfld., kurie yra 
daug svarbesni, negu kongresas. 
Mes Toronte, kaip stipresnė ir 
gausesnė kolonija, galėtume pri
sidėti prie jų veiklos. Kaip mes 
galėtume sustiprinti jų veiklą? 
Ar mes jiems negalėtume pasa
kyti, kad jie nėra vieni, kad yra 
ir daugiau lietuvių jaunuolių, 
kurie stengiasi dirbti lietuvišką 
darbą? šitokie klausimai daug 
aktualesni lietuvių veiklai Ka
nadoje, negu diskusijos vien 
apie kongresą ir kaip mes ten 
nuvyksime, kad turėtume “good 
time”.

Šis kongresas gal bus svarbes
nis už praėjusius, gal jis daug 
daugiau pasieks — P. Amerikos 
lietuviai galės savo akimis pa
matyti, kad lietuviai kitose pa
saulio šalyse deda visas pastan
gas išlaikyti lietuvišką kultūrą 
tremtyje.

Kongresas ir negali daugiau 
kaip šį tikslą pasiekti. Jis ne
įstengs apjungti viso lietuvių 
jaunimo. Tik jaunimo atstovai 
ir tik tie studentai, kurie gali 
aktyviai prisidėti prie kongreso 
organizavimo ir jame dalyvauti, 
parsiveš iš kongreso naujų idė
jų. O tos idėjos mirs, nes tie 
jaunuoliai, kurie neturėjo pro
gos dalyvauti, negalės jomis pa
sinaudoti.

Gal reikėjo sudaryti komitetą 
ar grupę, kuri rūpintųsi vien 
kongreso reikalais Kanadoje? 
Kongresui pasibaigus, komitetas 
išsiskirstytų. Dabar KLJS val
dyba šaukia suvažiavimus, pa
skiros KLJS valdybos renkamos 
trejų meti) terminui. Tai reiškia 
tęstinumą, kitaip tariant, KLJS 
darbas nesibaigs su kongresu 
ar net ir su šios pirmos valdy
bos terminu.

Yra pagirtina, kad KLJS val
dyba dalyvavo KLB krašto tary
bos suvažiavime, kad buvo para
šytas protestas Australijos 
premjerui Whitlam baltiečių 
reikalu. Tačiau dar tiek daug 
dalykų nepajudinta. Mes Toron

te turime daug problemų, tik 
reikia jas pamatyti ir išgvilden
ti. Pavyzdžiui, kodėl Toronte 
studentų veikla silpnėja ir kas
met darosi vis sunkiau ir sun
kiau rasti žmonių, kurie pajėg
tų ar turėtų noro tęsti tą veik
lą? Kasmet vis daugiau ir dau
giau jaunimo iškrinta iš lietu
vių veiklos. Klausimų ir neiš
spręstų problemų yra daug, bet 
atrodo, kad KLJS. kaip ir kitos 
organizacijos, nenori kreipti į 
tai dėmesio. Šie klausimai yra 
daug aktualesni ir svarbesni, 
negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. 
Taip pat yra svarbu, kas per
ims KLJS darbą, kai šios valdy
bos kadencija pasibaigs? Ar rei
kės stumte įstumti pripuolamus 
individus, net tuos, kurie gal ne
nori užsiimti tuo darbu. Ar gal 
teks valdyba tiems, kurie nuo 
pat mažens yra dirbę su lietu
viais ir kuriems šis darbas yra 
nusibodęs. Tokie individai dir
ba tik iš reikalo, o ne iš meilės, 
iš įsitikinimu. Organizacijos, są
jungos negali šitokiose sąlygose 
išsilaikyti.

įsteigti KLJS tikrai nebuvo 
verta, jeigu ji skirs savo pa
stangas vien kongreso darbams. 
Kaip minėjau, yra daug ir svar
besnių klausimų. Atrodo, kad 
mūsų galvosena yra panaši į Ka
nados ministerių galvoseną. 
Nuo pat Kanados istorijos pra
džios 1867 m., kai buvo proble
mų ar neaiškumų, buvo sudaro
mos “Royal Commissions”, kad 
išdiskutuotų tuos klausimus ir 
padarytų sprendimus. Kol 
sprendimai buvo daromi. Kana
dos valdžia tikėjosi, kad proble
mos savaime išsispręs. Taip ir 
mes, lietuviai, galvojame: jeigu 
sąjunga bus sudaryta, tai prob
lemos savaime pranyks, apatijos 
nebebus, nes visi žino, kad dau
giau jaunimo bus įjungta į dar
bą. Bet ar taip visuomet būna?

Taigi. KLJS turėtų rimtai pa
žiūrėti į savo uždavinį. įsigilinti 
į lietuvių jaunimo apatijų ir ne
veiklumo priežastis. Tokios pa
stangos užtikrinti! lietuvių kul
tūros išsilaikymą Kanadoje ir 
duotų pagrindus jaunesniajai 
kartai, kuri perims lietuvišku
mo ugdymą, kai mes pasitrauk
sime iš studentų eilių.

Jolanda Dūdaitė

Protesto demonstracijoje Toronte, 
kur ir jaunimas reikalavo laisvės 
kovojantiems už nepriklausomybe 
bei žmogaus teises Sov. Sąjungoje 
ir jos pavergtuose kraštuose
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LAS SUVAŽIAVIMAS TORONTE
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 

Kanados vietininkijos suvažiavi
mas įvyko 1974 m. gruodžio 7 
d. Toronto Lietuvių Namuose, 
gražioje menės salėje. Apsvars
tė organizacinius ir spaudos rei
kalus. Lietuvos laisvinimo klau
simu priėmė deklaraciją. Suva
žiavime iš Čikagos dalyvavo 
“Laisvosios Lietuvos” redakto
rius ir įgaliotas leid. Valerijo
nas Šimkus, iš Klevelando — 
LAS vyr. valdybos gen. sekr. 
Zigmas Peckus. Jiedu sveikino 
suvažiavimą žodžiu. Raštu svei
kino LAS seniūnų tarybos pirm. 
Leonas Virbickas, LAS vyr. val
dybos pirm. Marius Blynas, 
LAS vyr. valdybos vicepirm. 
Bronius Macianskis ir buvęs 
vyr. valdybos pirm. Stepas Vy
kintas.

Suvažiavimas sekantiem tre- 
jiem metam išrinko vietininki
jos pirmininku Stepą Jakubic- 
ką, nariais — Paulių Adomaitį, 
Giliarą Urboną, Gediminą Rugie
nį, Stasį Beržinį, Joną Vieraitį, 
Andrių Usvaltą ir Petrą Gabrį. 
Valdybos nariai pareigomis dar 
nępasiskirstė. Kontrolės komisi- 
jon išrinkti: dr. Klemas Liutkus 
ir Viktoras štreitas.

.Vakare toje pat salėje buvo 
paruošta vakarienė, į kurią atsi
lankė KLB krašto valdybos 
pirm. J. R. Simanavičius, KLB 
Toronto apylinkės pirm. Mečys 
Abromaitis, LŽS Toronto sky
riaus pirm. J. Karka, S. Pranc-

kūnas, skautų veikėjas B. Sap
lys, sav. kūrėjas Stasys Kvie- 
cinskas ir kiti.

Vakarienės metu visi svečiai 
trumpu žodžiu sveikino LAS su
važiavimą, o svečias iš Klevelan- 
do aktorius Z. Peckus paskaitė 
iš savo kūrybos apie partizanų 
kovas. “LL” redaktorius V. Šim
kus papasakojo savo įspūdžius iš 
susitikimų su Simu Kudirka, 
LAS Toronto skyriaus vicepirm. 
Laima Mačionienė padeklamavo 
eilėraštį “Artojas”, pasakojantį, 
kaip bolševikai suėmė, kankino 
ir sušaudė lietuvi ūkininką. 
LAS Delhi skyriaus atstovė Ju
zė žiogienė papasakojo humo
ristinių trupinių, sukėlusių gra
žaus juoko.

Ta proga Stepui Jakubickui, 
jo 65 metų amžiaus sukakties 
proga, sugiedota “Ilgiausių me
tų”. Šimkus jį apdovanojo prof. 
Augustino Voldemaro medaliu.

Dalyvis

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Kanados vietininkijos suvažiavimo, įvykusio Toronte 1974 m. gruodžio 7 d., dalyvių ir 
svečių dalis. Iš kairės: KLB Toronto apyl. pirm. M. Abromaitis, LAS Kanados vietininkijos pirm. S. Jakubickas, Vil
niaus Krašto Lietuvių Sąjungos pirm. B. Saplys, KLB krašto valdybos pirm. J. R. Simanavičius, TF Toronto apylin
kės atstovybės pirm. A. -Firavičius, LAS centro v-bos sekr. Z. Peckus, “L. Lietuvos” red. V. Šimkus, B. Abromaitienė
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JOHN’S ELECTRIC

A.A. ANTANĄ CIRŪNĄ PALYDINT
PRANYS ALŠĖNAS

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 
Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 

Namus) •Tel. 535-6252 

Greitas patarnavimas, neaugė
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

APPLIANCES and SERVICE , =
343 Roncesvalles Ave. • Tel. 535-4646

Šaldytuvai nuo $59.95 • Elektrinės krosnys nuo $49.95 = 
Skalbimo mašinos ir džiovintuvai 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. :

; Perkame - parduodame - mainome ė 
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"Daugiakulturiškumas 
pastovi vyriausybės 
politika”

yra

nt-'-
' -TU-
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VALSTYBINĖ FILMU VADYBA DALYVAUJA -1

DAUGIAKULTŪRĖJE PROGRAMOJE f

Valstybinė Kanados Filmų Vadyba, 
plačiau pagarsinti savo kraštą visame pasaulyje, 
visuomet siųsdavo filmus įvairiomis kalbomis 
į daugelį šalių.

siekdama ir vidurinėse mokyklose dažnai liečia 
daugiakultūrį Kanados pobūdį.

Valstybinės Filmų Vadybos kataloge yra filmų 
apie daugelį etnokultūrinių 
reguliarios veiklos rėmuose, 
vaizdinės priemonės istorijai

grupių, pagamintų 
Mokomosios
dėtyti pradinėse

Valstybinė Filmų Vadyba taip pat dalyvauja 
specifinėje daugiakultūrėje programoje, 
gamindama naujus filmus, pritaikydama bei 
versdama angliškus arba prancūziškus 
įrašus į kitas kalbas, juos skleisdama bei 
garsindama.

“T. Žiburiams’aukojo
$100: prof. Romas Vaštokas; $50: 

J. B. Stankaičiai, Toronto ateitinin
kų tėvų komitetas; $25: Tėvai pran
ciškonai Toronte, Joana Valevičienė; 
$20: Juozas Vaškevičius; $17.83: Wa- 
sagos ir Staynerio lietuviai; $15: To
ronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa; 
$11.50: Juozas Zenkevičius, dr. Kl. 
Liutkus, EI. Dubininkas; $10: K. B. 
Žutautai, B. Narbutas, Emilija Bei- 
norienė, Marija Milvydienė, Jonas 
Kirvaitis; $8: J. V. Samulevičius, 
Zigmas Girdauskas; $6.50: dr. A. Va- 
ladka, Br. Kišonas, J. Dragūnienė; 
$5.50: Kaz. Žabienė; $5: J. Alekna
vičius; $4: Vincas Vasiliauskas.

Rėmėjo prenumeratas atsiuntė — 
$25: kun. L. Musteikis, Mykolas ir 
Jolanda Kiziai; po $15: Vincas Bu- 
čys, Z. Laurinavičius, Adolfas Ru
binas, Vytautas Januška, Simonas 
Zulpa, kun. J. Bertašius, Alg. Are
lis, Marija Malcienė, Liudas Merke
lis, Aleksas Skardžius, Ant. Bubelis, 
Vyt. E. Gruodis, Henrikas Šiaurys, 
Sof. Martinaitienė, Pr. ir Jonas Riau
bos, A. Prunskus, Juozas Šarūnas, 
Alb. Panumis, Vacį. Morkūnas, Vikt. 
štreitas, Ant. Žilėnas, Ant. Šalčiū- 
nas, Kazys Daunys, T. Kovelienė, Ma
rija Aukštaitė, VI. Žemaitis, VI. Kaz
lauskas, Jurgis Demikis, Mrs. R. Pro- 
ciw, Romas Masiulionis, Juozas Pet
ravičius.

$3.50: Pr. Williams, Jonas Stanai
tis, A. Iškauskas, M. Masiulionis, J. 
Jurkūnienė; $3: V. Domeika, Anta
nas Sprainaitis, M. Kasperavičienė. 
Antanas Strakauskas; $2.50: Bronė 
Galinienė, Ignas Petrauskas; $2: 
Liudas Merkelis, M. Traškevičienė; 
$1.50: Vincas Rutkauskas, Pr. Šei
rys, Antanas Vadakojis, A. Ulbei- 
kienė, Pov. Vyskupaitis, Petr. Gulbi
nas, Pr. Eidukaitis, Petr. Misevičius, 
P. Lileikis, A. Šklėrius, VI. Saulis, 
St. Pilipavičius, B. E. Liškauskas, A. 
Kareiva, Mrs. M. Lorr, A. Sakalaus
kas, K. Čepaitis, J. Grajauskas, dr. 
A. Milašis, J. .Dilys, K. Rimkevičius, 
St. Banelis, Pr. Keturka, Br. Kašpo- 
nas, S. J. Fredas, J. Čegienė, J. Ston
kus, P. Daulenskienė, Vine. Norkevi
čius, Teof. Klova, Julius Gipas, J. 
Domeika, J. Bartinikas, St. Jakaitis, 
M. Stasevičius, Aug. Pranckevičius, 
St. Gaidelis, S. Barčaitis, St. Valiu
kas, Br. Milašius, A. Allis-Ališaus- 
kienė, St. Liaudinskas, K. Meškaus
kas, R. Šarkus, L. Vilembrektienė, 
J. Neckrosh, Jurgis Demikis, V. Ja-, 
nulevičius, Aug. Povilaitis, Pr. Be- 
sąsparis; $1: M. Žemaitienė.

Nuoširdus ačiū visiems spaudos 
rėmėjams.

1974 m. gruodžio 13 d., 10 
vai. ryto, Toronto Šv. Juozapo 
ligoninėj mirė vyresniosios kar
tos ateivių veikėjas Antanas Ci- 
rūnas.

Pasijutęs blogiau (pradėjo 
trūkti oro), A. čirūnas gruodžio 
7 d. buvo paguldytas Toronto 
Šv. Juozapo ligoninėn. Pradėti 
intensyvūs tyrimai. Konstatuo
tas širdies sunegalavimas ir at
rasta komplikacija plaučiuose 
(atsirado vandens).

Po tyrimo ir gydymo A. čirū
nas pasijuto geriau ir ruošėsi 
grįžti j namus, kur galėtų ra
miai laukti Kalėdų švenčių ir 
Naujųjų Metų. Deja, Dievulio 
knygoje šis velionies troškimas 
buvo Įrašytas kitokiomis raidė
mis ir kitokiais sakiniais — Jis 
Antaną pasišaukė į savąsias pa
dangtes. Po penkių dienų gydy
mo ligoninėj Antanas Čirūnas 
mirė, palikdamas didžiam liū
desyje mylimą žmoną Bronę, 
sūnų dr. Joną, marčią ir du anū
kus - dvynukus.

A.a. Antanas Čirūnas buvo gi
męs 1900 m. spalio 16 d. Rokiš
kio apskr., Salų valsč., Naujaso
dės km. Taigi, šioje žemelėje 
išgyveno 74 metus, 1 mėnesį ir 
27 dienas.

Velionis į Kanadą atvyko 
1927 m. Jo ištikimoji gyvenimo 
draugė Bronė Kanadon atvyko 
1930 m. ir abu sukūrė gražią 
šeimą, susituokę Šv. Jono Kr. 
šventovėje. Abiejų gyvenimas 
turėjo saulėtų ir ūkanotų dienų. 
1933 m. pergyveno ekonominę 
krizę, nedarbo laikotarpį. Buvo 
ir džiugių prošvaisčių. Tai sū
naus gimimas, jo augimas, išsi
mokslinimas, pasiekimas augš- 
tosios mokslinės pakopos — 
daktarato, jo vedybos su lietu
vaite Irena Kuniutyte, taip pat 
augštojo mokslo magistre, kūdi
kių gimimas.

Velionis buvo paprastas, augš- 
tųjų mokslų neišėjęs žmogus, 
bet savo darbu ir veikla Toron
to lietuvių kolonijoj paliko la
bai mielą, brangų ir šviesų atmi
nimą. Jis buvo lietuviškosios 
veiklos ir kultūros svetur žadin
tojas bei puoselėtojas.

Išgyvenęs Kanadoj 47-rius 
metus, matęs ir juoda, ir balta, 
šilta ir šalta, jis niekad nepasi
metė gyvenimo klystkeliuose,: 
nenutolo nuo tikėjimo, nuo Die
vo ir nuo lietuviškų reikalų. Jis 
buvo vienas iš Šv. Jono Krikšty
tojo liet, parapijos ir Šv. Jono 
Pašalpinės Draugijos steigėjų 
ir ilgametis jos pirmininkas. Jis 
dažnai dalyvaudavo kaip dele
gacijos narys vykstant Į Toron
to arkivyskupijos kuriją lietuvio 
kunigo ar kitais reikalais. Jis 
taipgi buvo vienas iš pirmųjų ir 
“Tėviškės Žiburių” steigėjų. Šio 
laikraščio steigiamajame proto
kole figūruoja ir A. Čirūno pa
vardė.

Tais laikais, kada šioj koloni
joj nebuvo perdaug mokytų 
žmonių, jis rašė ir koresponden
cijas laikraščiams iš Toronto lie
tuvių gyvenimo.

Nebuvo renginių ar pobūvių, 
kuriuose nebūtų dalyvavę Anta
nas ir Bronė čirūnai.

Palydėdami mieląjį Velionį 
amžinybėn ir žvelgdami jo pra
eitin, matome paprastą Lietuvos 
kaimo žmogų, turėjusį šviesų 
protą, blaivią nuovoką ir duos- 
nią širdį. Jis gerai orientavosi 
politinėse painiavose ir nenuėjo 
tarnauti raudonajai Maskvai 
anuo metu, kai buvo pakilusi 
komunistinė banga. Jis ne tik 
gražiai tvarkė savo šeimos rei
kalus, bet ir planingai rūpinosi 
bendraisiais lietuvių reikalais. 
Tuo metu, kai po II D. karo 
Kanadon atvyko gausūs naujų 
ateivių būriai, A. Čirūnas grei
tai rado su jais bendrą kalbą ir 
įsijungė veiklon. Niekam neat
sakė savo pagalbos. Jis ir kitus 
ragino prisidėti prie šalpos dar
bo, negailėti lėšų bendriesiems 
lietuvių reikalams, 
pensininko dienų, jis 
pensininkų klubo ir 
veikloje. Jam rūpėjo 
paties, šeimos, bet ir 
tiečių gerovė. Tokia 
plaukė iš jo krikščioniškos šir
dies, kuri plakė Dievo ir artimo 
meile.

Ilsėkis Dievuje, mielas mano 
Bičiuli, atradęs amžino poilsio 
vietelę vaišingoj Kanados že
mėj— lietuviškame Anapilyje.

Sulaukęs 
dalyvavo 
kitokioje 

ne tik jo 
visų tau- 
laikysena

A.a. velionis Antanas Čirūnas (viduryje) tarp savo bičiulių p. Petrušausko 
ir Pr. Alšėno Nuotr. S. Dabkaus

NORINČIUS INVESTUOTI
ar apsigyventi COSTA DEL SOL (pietinėje Ispanijos dalyje) 
prašome kreiptis j: JUSTIN RASA, Playamar 4-14-D, 
Torremolinos (Malaga), SPAIN. Tel. 38-72-00

TYRINĖJIMAI

dėstyti istorijai, kultūrai ir Kanados 
etnokultūrinių grupių papročiams.

daugiakultūrėValstybinės Filmų Vadybos 
programa yra rezultatas tyrinėjimų, atliktų 
bibliotekos skyriaus, kurio uždavinys — 
nustatyti pareikalavimą filmų su įrašais neanglų 
ir neprancūzų kalbomis. Tokio tyrinėjimo 
tikslas buvo — nustatyti kuri etnokultūrinė 
grupė yra suinteresuota turėti filmus savo 
senolių kalbomis ir kokio pobūdžio filmai bus 
naudingiausi. Toje studijoje dalvavo daugelis 
kultūrinių grupių.

Be to, Valstybinė Filmų Vadyba paruošė 
1500 kopijų daugiau kaip šimto įvairių filmų, 
atrinktų tyrinėjimo metu. Dabar jie yra 
nemokamai gaunami aštuoniolika kalbų.

Mes tikimės, kad tie 
kalbomis bus skiriami 
bet ir turės pedagoginį bei informacinį 
pobūdį.

filmai įvairiomis 
ne tik pramogoms,

PROGRAMOS
Norintieji gauti platesnių informacijų 
apie skolinamus filmus — grupės 
arba asmenys — tesikreipia j 
artimiausia Valstybinės Filmų 
Vadybos įstaiga arba tesiunčia 
šią atkarpa:

Remdamasi' minėto tyrinėjimo rezultatais, 
Valstybinė Filmų Vadyba šiuo metu gamina 
naujus filmus ir įvairias vaizdines priemones

John Munro
Minister Responsible 
for Multiculturalism

John Munro
Ministre charge 
du Multiculturalisme

Vardas ir pavardė

4
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• National
Film Board, 

Multiculturalism 
Program, 

P.O. Box 6100, 
Montreal, 

Quebec 
H3C 3H5

Nurodykite kalba, 
kuria norite gauti informa

nurodytąją kalba nėra pa
ruoštos medžiagos, pažymėkite, ar 

norite ją gauti anglų 
prancūzų

............ ar
kalbomis

UICULTSRALM
Gatvė 

Miestas 
Provincija 

Pašto kodas
Telefonas: srities kodas ( ... .

CITY OF TORONTO

1975 METU SENESNIEM PENSININKAM 
MOKESČIU PAGALBOS PROGRAMA
TIK TORONTO MIESTO NAMŲ SAVININKAM

Norėdama suteikti finansinę pagalbą senesnio amžiaus namų savininkam, miesto 
taryba leido 
sumažinant 
sąlygas:

miesto iždininkui duoti gyve,namų namų savininkams $100.00 kreditą, 
1974 metų tokio nekilnojamo turto mokesčius, kurie atitinka sekančias

a)

b)

c)
d)

Namo savininkas - žmona ar vyras:
Turi būti 65 metų amžiaus ar daugiau iki 1975 m. kovo 31 dienos, kuri 
yra paskutinė blankam užpildyti data.

Turi gauti garantuotas papildomas mėnesines pajamas, kurios mokamos 
pagal įstatymą (Old Age Security Act, Canada).

Turėti nuosavybę, kuri apdėta miesto mokesčiais.
Turi būti rezidencinės nuosavybės savininkas Toronte nemažiau kaip 5 
metus prieš 1975 m. kovo 31 d

Jeigu turite teisę gauti tą paramą ir dar nesate gavę blanko, skambinkite miesto 
įstaigai tel. 367-7036, ir blankas bus pasiųstas.
Blanko1! turi būti užpildyti kievienais metais. Šis kreditas, kur duodamas, yra miesto 
dovana visam laikui ir yra negrąžinamas.

Informacijų ar pagalbos teirautis tel. 367-7036
G. T. Batchelor,
City Clerk

Prašymai turi būti paduoti iki 1975 m. kovo 31 d.



DEKORATYVINĖS DAILĖS PARODA
Dekoratyvinė - taikomoji dai

lė yra viena seniausių meno ša
kų, kurioje visais amžiais didelę 
reikšmę turėjo moterų kūryba. 
Devynioliktojo šimtmečio in
dustrializacija dekoratyvinę dai
lę sukomercino, išstūmė iš namų 
ir amatininkų dirbtuvių. Visi 
įpuolė prie fabrikinių daiktų, 
kurie buvo greitai ir pigiai pa
gaminami. Paskutiniu laiku bet
gi yra pastebima, kad komercija 
pradeda nusibosti, vėl domima
si dailiai (ne fabriko) pagamin
tais daiktais, kurie tinka kasdie
niniam vartojimui ir drauge 
puošia aplinką.

Lietuvė moteris jau iš istori
nių laikų žinoma kaip naginga 
liaudies meno kūrėja. Domėji
masis dekoratyvine daile yra lyg 
ir tęsimas senos tradicijos. Mū
sų torontietės moterys, turin
čios patraukimą rankų dirbi
niam, tobulinosi savo pamėgto
se srityse, kurių darbo gražius 
rezultatus teko matyti 1972 ir 
1973 m. taikomosios dailės pa
rodose Toronte. Su keramikos 
dirbiniais pasirodė G. Balsienė, 
V. Balsienė (taip pat ir 1974 m.) 
G. Krasauskienė, S. Pacevičienė 
ir E. Valiūnienė. 1974 m. lap
kričio 30 — gruodžio 2 d. buvo 
surengta įvairesnės apimties de
koratyvinės dailės paroda To
ronte Prisikėlimo Parodų salė
je (rengėjas — LKM Dr-jos Pri
sikėlimo p. skyrius). Šį kartą 
matėme įvairių dailiųjų dirbi
nių atstoves naujas ir jau anks
čiau dalyvavusias:

E. Valiūnienė keramikoj ir 
emalio tapyboj pasižymi meniš
ka forma, nors šį kartą daugiau 
reiškėsi emalio dirbiniais, pa
puošalais ir dekoratyviniais, ge
rai įrėmintais kūrinėliais.

S. Krašauskienės sritis — si
dabro papuošalai, klasiškai pa
prastos ir elegantiškos formos, 
tinkami visur ir visada dėvėti. 
A. Abromaitienės džiovintų gė
lių ir lapų kolažai pasižymi įvai
ria tematika, linksmais ir spal
vingais paveikslėliais, džiugi

Toronto “Gintaras" Kanados sostinėje Lietuvių Savaitės metu 1974 m.
Dešinėje — vadovai p.p. Karasiejai Nuotr. B. čeponkaus ,
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Lavintas Flowers 
(lietuviška gėlių parduotuvė) 

1288A Weston Road • Tel. 762-7817
Telefonai vakarais 535-0213 531-5609

* GĖLĖS ĮVAIRIOMS PROGOMS

* Gėlės Kalėdoms, vazonėliai, vainikai

* NEMOKAMAS PRISTATYMAS VISAME MIESTE

MARYTĖ (GUTAUSKAITĖ) HURST
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EKSKURSIJOS
EUROPON ir ŠVENTOJON ŽEMĖN

VILNIUS-MASKVA-VIENNA-ROMA 1975 metais
1. Gegužės 29 — birželio 13 15 dienų
2. Birželio 19 — liepos 10 21 dieną
3. Liepos 17 — rugpjūčio 1 15 dienų
4. Rugpjūčio 7 — rugpjūčio 28 21 dieną
5. Rugsėjo 4 — rugsėjo 19 15 dienų
6. Lapkričio 6 — lapkričio 14 8 dienos
Vilniuje — 5 dienos, Maskvoje —- 2, Vienoje — 3,
Romoje — 4. Birželio ir rugpjūčio mėn. Vienoje — 4
dienos, Romoje — 9. Laokričio mėnesį — tik Vilniuje 
ir Maskvoje.

Šventoji Žemė ir Roma:
1. Kovo 3 — kovo 17 14 dienų
2. Rugsėjo 8 — rugsėjo 22 14 dienų
Šventojoj Žemėj — 1 1 dienų., Romoj — 3 dienos.

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

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

nantys tiek mažus, tiek dide
lius. A.Katelienė parodė medžio 
pjaustinius ir dirbinius. Su me
nišku pajautimu iš medžio šak
nų ir šakų padarytos įvairios fi
gūrėlės, gerai sukomponuota iš
raiška ir judesiai. K. Bučienė 
dalyvavo su keramikos dirbi
niais, lempomis, keramikine ta
pyba. B. Skučaitė-Pichler išsta
tė keramikos vazas ir lėkštes 
Abi keramikės dalyvavo pirmą 
kartą, nors rodinių neturėjo 
daug, bet pasižymėjo formų 

■ įvairumu ir gražiu apipavidali
nimu. G. Kulpienės sidabro ir 
gintaro išdirbiniai atstovavo mo
dernių - lietuviškų motyvų for
moms. V. Kralikauskienė, anks
čiau pasirodžiusi su džiovintų 
gėlių kolažais, dabar išstatė sa
vo piešinius. A. Vaitonienė pa
sirodė su virvių pynimo dirbi
niais (makrame), įvairių paskir
čių daiktais, praktiškais ir deko
ratyviniais. V. Siminkevičienės 
įdomios buvo dekoratyvinių 
(džiovintų) gėlių puokštės.

Su smulkesniais dirbiniais da
lyvavo: M. Valiulienė — su lie
tuviškom lėlėm; S. Dervinienė 
ir E. Jankutė — mezginiais; 
pensininkės — su žvakėm, kera
mikos plytelių lėkštėm, mezgi
niais ir 1.1.

Susidomėjimas paroda buvo 
didelis — atsilankė daug tautie
čių, kurie įsigijo gražių dirbi
nių. Su dailininkėm svečius su
pažindino “Moters” redaktorė 
N. Kulpavičienė. Parodą suren
gė KLK Moterų Dr-jos Prisikė
limo skyriaus valdyba, kuriai 
pirmininkauja L. Murauskienė.

Iš visuomenės buvo girdimas 
šiltas pritarimas, o iš dailiųjų 
amatų atstovių — pageidavimas 
tokias parodas rengti kiekvieną 
rudenį.

Moterų draugijos tikslas, ren
giant šias parodas, yra paskatin
ti moteris daugiau reikštis įvai
rių dailiųjų dirbinių srityse. Šią 
gražią tradiciją reikia tęsti to
liau ir linkėti, kad daugiau mo 
terų parodytu savo meniškus su 
gebėjimus. N.N.

Dvyliktasis išeivijos lietuvių inžinierių ir architektų suvažiavimas Čikagoje 1974 
Nuotraukoje — sveikina vysk. V. Brizgys m. lapkričio 28 — gruodžio 1 d. d.

Nuotr. Z. Degučio

Domesys lietuviškai kultūrai
Pasaulio ir Š. Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų suvažiavimas Čikagoje

JUOZAS DANYS

XII Pasaulio ir Amerikos Lie
tuvių Inžinierių Sąjungos — 
PLIAS-ALIAS suvažiavimas įvy
ko Čikagoje 1974 m. lapkričio 
28 — gruodžio 7 d. Suvažiavimą 
pradėjo paruošiamųjų darbų ko
ordinatorius K. Burba iš Čikagos 
ir pakvietė J. V. Danį, išrinktą 
suvažiavimo pirmininku, vado
vauti suvažiavimui. Jis pasveiki
no suvažiavusius bei žymesniuo
sius svečius ir paprašė pirmajai 
sesijai vadovauti J. Stankų iš To
ronto, o inž. A. Pargauską, ar- 
chit. B.Kovienę ir inž. J.Rimke
vičių sekretoriauti. Solistei P. 
Bičkienei sugiedojus himnus, 
pirmas suvažiavimą sveikino 
vysk. V. Brizgys, atkreipdamas 
dalyvių dėmesį į inžinierių ir ar
chitektų darbų ir veikalų paro
dą, kuri parodo, kad mūsų lie
tuviai yra savo darbais daug kur 
pasiekę tarptautinio lygio. To
limesniuose sveikinimuose ALT 
pirm. dr. K. Bobelis ypač pabrė
žė reikalą visiems jungtis į 
bendrą veiklą Lietuvos laisvini
mo srityje. Paminėjo, kad du 
ankstyvesnieji ALT pirminin
kai buvo inžinieriai. PLB pirm, 
inž. B. Nainys taip pat pastebė
jo, kad inžinieriai yra labai ak
tyvūs kultūriniame ir visuome
niname veikime. Dabartinės 
PLB centro valdybos 5 nariai iš 
9 yra inžinieriai. Latvių inžinie
rių sąjungos vardu sveikino inž. 
L. Kalnins, o estų — prof. Wo- 
bus. Dr. G. Balukas, sveikinda
mas Pasaulio ir Amerikos Liet. 
Gydytojų Sąjungos vardu, paste
bėjo, kad šių dviejų didžiųjų iš
eivijos organizacijų nariai kon
struktyviai dalyvauja ALT ir 
Bendruomenės vadovaujančiose 
vietose.

PLIAS - ALIAS pirm. dr. P. 
Mažeika kalbėjo apie didelius ir 
greitai vykstančius pasikeitimus 
mūsų gyvenamame laikotarpy
je. Neseniai į arabus niekas ne
kreipė dėmesio, o šiandien jie 
jau turi didelės įtakos į didžių
jų valstybių gyvenimą. Mokslo 
ir technologijos srityje vyksta 
vulkaniški prasiveržimai, spar
čiai auga pramonė, automatiza
cija, klaikių ginklų išradimas. 
Sąjungos tikslas esąs ne tik 
jungti lietuvius inžinierius, ar
chitektus ir tiksliųjų mokslų at
stovus, bet ir remti lietuvybės 
išlaikymą išeivijoje.

Reakcija prieš technologiją?
Inž. R. Kudukis iš Klevelan- 

do, pasiekęs žymius laimėjimus 
profesinėje ir lietuvių bei ame
rikiečių veikloje, savo paskaito
je svarstė du pagrindinius klau
simus: 1. kokioje padėję yra in
žinierius ar architektas šių die- ■ 
nu technologiškai orientuotoje 
visuomenėje ir 2. kaip jis galė
tų savo profesinę padėtį bei dar
bą suderinti su dalyvavimu lie
tuviškoje veikloje.

Vakarų kraštuose technologi
jai taip sparčiai ir pavojingai au
gant, mokslininkai ir inžinieriai, 
atrodo, gali tapti “atpirkimo 
ožiais” savotiškoje revoliucijoje 
prieš technologiją. Pagalvokime 
apie prieš keletą metų prasidė
jusią kovą prieš oro, vandens ir 
gamtos teršimą, šis pasiprieši
nimo judėjimas įgavo milžiniš
kas proporcijas. Didžiosios pra
monės atstovai visuomenės aky
se tapo savotiškais nusikaltė
liais.

Kiek ir kaip gali išeivijoje in
žinierius ar kuris kitas profesi- 
jonalas padėti savo kraštui ir 
lietuvybei? Ar iškildamas ir 
veikdamas amerikiečių bei ka
nadiečių organizacijų rėmuose, 
ar gyvai dalyvaudamas lietuviš
kose visuomeninėse organizaci
jose? Susiduriame su dilema, 
kurią labai sunku išspręsti. Kar
jera ir padėtis amerikietiškose 
organizacijose atitolina nuo lie
tuviškų organizacijų, nustoja
ma lietuviškų organizacijų už
nugario. Tuo tarpu mūsų lietu
viškų organizacijų veikla yra 

taip intensyvi, tiesiog reikalau
ti pasišventimo, kad trūksta lai
ko savo profesiniam gyvenimui 
bei tobulėjimui. Taigi, tenka pa
siimti dvigubą naštą, rodant 
stiprią valią bei ištvermę veikti 
abiejose srityse.

Simpoziumai
Simpoziumo “Profesinės išei

vių organizacijos maksimalinio 
naudingumo modelis” nariai (dr. 
M. Vygantas iš Čikagos, dr. J. 
Rimšaitė iš Otavos, dr. A. Nas- 
vytis iš Klevelando ir modera
torius inž. J. V. Daunys iš Ota
vos) ir diskusijų dalyviai dau
giau buvo linkę iškelti lietuviš
ką kultūrinę, visuomeninę ir tą 
profesinę ar mokslinę veiklą, 
kuri turi ryšius su lietuviška ar
chitektūra, Lietuvos gamtos tur
tais ir pan.

Diskutuojant kitą simpoziu
mo temą “PLIAS-ALIAS dabar
tis ir ateities perspektyvos” (mo
deratorius — inž. D. Šatas iš 
Bostono, nariai — A. Kerelis iš 
Čikagos, dr. K. Campė ir dr. K. 
Almenas iš Vašingtono) kritiš
kai atsiliepė apie dabartinę veik
lą ir manė, kad reikia daugiau 
konkretesnių projektų, nes są
jungos potencialas yra didelis. 
Kalbėta, daug kam dalyvaujant 
ir iš auditorijos, apie profesinį 
santykiavimą su tautiečiais Lie
tuvoje. Kai dauguma kalbėjusių 
pasisakė už individualinį profe
sini santykiavimą, kuris faktiš
kai vyksta studijuojant ir apra
šant technologijos bei mokslo 
laimėjimus Lietuvoje, mažai kas 
manė, kad yra galimas betkoks 
santykiavimas betkuria organi
zuota forma.

Paskaitos apie Lietuvą
Geologė B. Saldukienė skaitė 

paskaitą apie “Lietuvos žemės 
turtus”, įdomiai iliustruodama 
žemėlapiais ir brėžiniais. Ap
žvelgė Lietuvoje esamas žalia
vas, jų susidarymo istoriją ir iš
naudojimo galimybes.

Prof. R. Vaišnys savo paskai
toje “Griežtieji ir gamtiniai 
mokslai Lietuvoje” apžvelgė da
bartines universitetų programas 
ir dėstymo metodus. Jam teko 
ilgesnį laiką būti Vilniaus uni
versitete kaip amerikiečių-rusų 
mokslininkų pasikeitimo progra
mos dalyviui. Atrodo, kad teo
riniuose dalykuose yra pasiekta 
augšto lygio, bet technologijos 
ir mokslo šakos, kurios yra rei
kalingos techniškų įrengimų ir 
priemonių, stipriau pasireiškia 
Amerikoje. Lietuvoje studijuo
jantieji daug daugiau speciali
zuojasi siauresnėse srityse nei 
Amerikoje.

Dr. Z. Rekašius paskaitoje 
“Demografinės tendencijos Lie
tuvoje” pagal turimą statistiką 
matematiškomis formulėmis 
svarstė Lietuvos gyventojų skai
čiaus augimą ir pasiskirstymą. 
Pagal turimus duomenis išeitų, 
kad Lietuvos gyventojų skaičius 
niekada nepakiltų virš 4% mili
jono, lietuvių liktų visada apie 
80%, rusų apie 9% ir lenkų su
mažėtų nuo 9% iki 6%. Nevisi 
diskusijose dalyvavusieji sutiko 
su šiomis matematiškomis išva
domis. Žinoma, kaip ir paskaiti
ninkas pabrėžė, matematiškas 
sprendimas priklauso nuo pri
imtų duomenų ir prielaidos, kad 
gyvenimas eis panašia kryptimi 

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST

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

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimę pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visq menišką darbą pagal 

pageidavimus.

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

ir ateityje, kaip ir tuo laikotar
piu, kurio statistiniais duome
nimis naudotasi. Matematinėse 
formulėse neatsižvelgiama į 
staigius pasikeitimus, kaip ka
rą, deportacijas, prasidėjusią 
Baltijos valstybių industrializa
ciją, kurios proga įvežama daug 
darbo jėgos iš Rusijos.
“Lietuvos ir išeivijos literatūros 

lygio bei kultūrinio įnašo 
sugretinimas”

A. T. Antanaitis pradėdamas 
šią paskaitą pastebėjo, kad tai 
yra tema, kuria niekas nenori 
kalbėti. Antanaitis kalbėjo labai 
originaliai, iliustruodamas mu
zika ir rekorduotomis deklama
cijomis iš įvairių autorių kūry
bos. Ištraukos iš autorių kūry
bos daugiausia buvo įkalbėtos 
aktoriaus L. Barausko, bet taip 
pat buvo įkalbėta ir pačių auto
rių tiek iš išeivijos, tiek Lietu
vos. Po 30 metų prelegentas ran
da, kad pirmajame dešimtmety
je išeivijos grožinė literatūra 
buvo žymiai pranašesnė už Lie
tuvoj kuriamą ne tik kokybiškai, 
bet ir kiekybiškai. Antrame de
šimtmetyje skirtumas pradėjo 
mažėti, o trečiame dešimtmety
je išeivija pradėjo nustoti savo 
pranašumo.

Kita programa
Paskaitas apie žmogaus aplin

ką skaitė prof. R. Viskanta te
ma “Žmogaus įtaka miesto kli
matui” ir dr. L. Bajorūnas — 
tema “Didieji ežerai Amerikos 
ūkyje”. Abi paskaitos buvo ge
rai iliustruotos ir gyvai skaity
tos.

Trys sesijos buvo skirtos or
ganizaciniams reikalams. Nauja 
valdyba išrinkta iš Čikagos sky
riaus narių: A. Kerelis — pir
mininku, S. Jakubauskas ir J. 
Rimkevičius — vicepirminin
kais J. Lintakas — sekretoriu
mi, J. Sakalas — iždininku, S. 
Lukauskas, B. Masiokas, R. 
Rimkus ir K. Daugirdas — na
riais.

Bankete dalyvavo per 250 as
menų. Plačią koncertinę progra
mą nuotaikingai atliko solistė 
V. Stankienė.

Suvažiavimas baigtas pamal-' 
domis už mbirusius Sąjungos na
rius jėzuitų koplyčioje. Pamal
das laikė ir turiningą pamokslą 
suvažiavimo proga pasakė kun. 
J. Vaišnys, SJ, kuris taip pat su
važiavimo pradžioje paskaitė 
specialią invokaciją. Pamaldų 
metu įspūdingai giedojo solistė 
Roma Mastienė.

Keturių dienų suvažiavimas 
praėjo geroje ir darbingoje nuo
taikoje. Nutarimų tarpe buvo ir 
šis — rengti suvažiavimus daž
niau ir skirti specialiems klausi
mams svarstyti, pvz. lietuviškai 
architektūrai, lietuvių firmų ir 
įmonių reikalams ir pan.

Tarp svečių buvo inžinierių ir 
iš Lietuvos, kurie yra atvažiavę 
į Ameriką specialioms studi
joms pagal amerikiečių - rusų 
mokslininkų ir technologų pasi
keitimo programą. Be to, daly
vavo nariai iš Vašingtono, Bos
tono, Klevelando, Otavos, To
ronto, Detroito, Čikagos ir Los 
Angeles.

Kova už laisvą Lietuvą neįma
noma be laisvos lietuvių spau
dos.
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□ KULI LlfilNEJE VEIKLOJE
M. K. ČIURLIONIO ŠIMTĄJĮ GIM

TADIENI Niujorko lietuviai pami
nės 1975 m. spalio 17-19 d. d. jungti
nėmis Lietuvių Vargonininkų ir Mu
zikų Sąjungos, Niujorko Lietuvių Dai
lininkų Sąjungos, Vaižganto Kultūros 
Klubo pastangomis. Rengėjų komite
tą sudarė: pirm. V. K. Jonynas, vice
pirmininkas A. Kačanauskas, sekr. J. 
Rūtenis, ižd. I. Gasiūnas, informaci
jos vadovas P. Jurkus, A. Kašubienė 
ir V. Kerbelis. 1 provizorinius planus 
įtraukta: spalio 17 d. — Niujorko 
lietuvių rašytojų dailininkų ir mu
zikų susibūrimas su atitinkama prog
rama ir vaišėmis; spalio 18 vidudienį 
— speciali programa jauniesiems 
“M. K. Čiurlionis ir jaunimas”, va
karą — M. K. Čiurlionio kūrinių re
produkcijų parodos atidarymas ir 
akademija su dviem paskaitom apie 
M. K. Čiurlionį, kaip muziką ir kaip 
dailininką, filmu apie jo tapybą; spa
lio 19 d. — M. K. Čiurlionio kūrinių 
koncertas, atliekamas Niujorko apy
linkės chorų, solistų dainininkų bei 
instrumentalistų.

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FE
DERACIJA Brooklyno Kultūros Židi
nyje surengė dvi dienas trukusią 
dail. Jadvygos Paukštienės impresio
nistinių tapybos darbų ir abstraktų 
parodą.

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

DR. PETRAS JONIKAS, Čikagoje 
gyvenantis mūsų kalbininkas, rašo 
lietuvių kalbos istoriją ir redaguoja 
velionies prof. dr. Antano Salio pa
liktus kalbotyrinius raštus. Abu šie 
lituanistikos darbai bus reikšmingi 
ne tik išeivijai, bet ir visai mūsų 
tautai.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS krašto valdyba pakvie
tė Klevelande gyvenančią sol. Aldo
ną Stempužienę gastrolių Australi
jos lietuvių kolonijose. Viešnia iš 
JAV Australijon atvyks ir gastroles 
pradės 1975 m. lapkričio mėnesį. 
Praėjusių Velykų laikotarpy Austra
lijos lietuvių kolonijose sėkmingai 
gastroliavo montrealietė sol. G. But- 
kutė-čapkauskienė. Atrodo, ALB val
dyba tokias mūsų iškiliųjų daininin
kų gastroles nori paversti metine 
tradicija.

“MOTERS” ŽURNALO Toronte 
paskelbtam trumpos novelės konkur
se I premiją laimėjo K. R. Vildžiū
nienė už novelę “O, sakale mano” iš 
Los Angeles Kalifornijoje, II — B. 
Vytienė už novelę “Pasakysiu rytoj” 
iš Delhi Ontario provincijoje. Ver
tintojų komisiją sudarė: pirm. Z. 
Daugvainienė, A. Karkienė, E. Krikš
čiūnienė, N. Kulpavičienė ir V. šalt- 
miras.

BIRUTĖS PŪKELEVIČIŪTĖS kū
rybos vakarą Los Angeles mieste 
surengė Lietuvių Fronto Bičiulių 
sambūris. Viešnia iš Čikagos skaitė 
ištraukas iš trijų premijuotų roma
nų, eiliuotos apysakos vaikams, eilė
raščių rinkinio “Metūgės” ir populia
riąją “Raudą”. Ji taipgi specialiu 
įvadu supažindino dalyvius su tų vei
kalų problemomis, savo kūrybinėmis 
paslaptimis.

VEIKLOS TRISDEŠIMTMETI 
BALFas paminėjo Hamiltono lietu
vaičių “Aidas” koncertu, kurį Mari
jos Augštesniosios Mokyklos salėje 
surengė BALFo Čikagos skyrius. 
Trumpą nuveiktų darbų apžvalgą 
padarė BALFo centro valdybas pirm. 
M. Rudienė, pabrėždama, kad šalpos 
reikalams buvo sutelkta ir išleista $7 
milijonai, padėta įsikurti JAV apie 
30.000 lietuvių pokaryje. Sol. V. Ve- 
rikaitis ir jo vadovaujamos aidietės 
padainavo liaudies dainų ir mūsų 
kompozitorių kūrinių, papildytų ke
liom svetimtaučių klasikinėm kom
pozicijom. Operų pasauliui atstovavo 
sol. V. Verikaičio su choru atlikta V. 
Klovos “Pilėnų” arija, vieno — Mo
carto "Figaro vestuvių” arija. Akom- 
ponavo J. Govėdas. Didelę dalį aidie- 
čių repertuaro sudaro vilniečių jau
nesniosios kartos kompozitorių kū
riniai. Koncerto dalyviai taipgi turė
jo progą susipažinti su Jonu Stanke
vičium, naujausiu pabėgėliu iš oku
puotos Lietuvos.

LIETUVIŠKAS KALĖDAS Čika
gos mokslo ir pramonės muzėjuje 
bei kaikurių televizijos stočių laido
se garsino spalvotas 15 minučių fil
mas anglų kalba “A Christmas 
Dream”, rodytas ir Jaunimo Centro 
vakaronėje. Jį sukūrė Birutė Pūke- 
levičiūtė, talkon pasikvietusi: filmuo- 
toju, — kun. Algimantą Kezį, SJ, 
dailininku — Jurgį Daugvilą, muzi
kinės dalies vadovais — Izabelę Mo- 
tekaitienę ir Manigirdą Motekaitį, 
režisore — Zitą Kevalaitytę-Visockie- 
nę, užrašų ir baigminių darbų tvar
kytoju — Paulių Jasiukonį, daininin
kais ir vaidintojais — 14 Čikagos lie
tuviukų.

BRITŲ ŽURNALAS “ARCHITEC
TURAL DIGEST” paskelbė Kęstučio 
P. Žygo recenziją, supažindinančią 
skaitytojus su knyga “Sovietų archi
tektūra 1917-62: bibliografiniai šal
tiniai”. Tai pirmas lietuvio pasirody
mas šiame architektūriniuose sluogs- 
niuose įtakingame žurnale. K. P. Žy- 
gas yra buvęs JAV Lietuvių Studen
tų Sąjungos pirmininkas, baigęs ar
chitektūros studijas, dabar Cornell 
universitete studijuojantis meno is
toriją. a.

UKRAINOS JAUNŲJŲ KINEMA
TOGRAFININKŲ festivalyje “Jau
nystė—74” Kieve dalyvavo ir lietu
viai. Jų programai paskirtas festiva
lio diplomas už vaisingus amžininkų 
paveikslo jieškojimus. Lietuviams 
atstovavo kino apybraižos: rež. R. 
Verbos ir operatoriaus A. Jančoro
— “Maestro jaunesnysis”, rež. L. 
Pangonytės ir A. Jančoro — “Darbš
tuolis”, rež. B. Pajėdienės ir opera
toriaus J. Matonio — “Dviese”, rež. 
G. Skvarnavičiaus ir J. Matonio — 
“Horizontai”. Atskirų diplomų susi
laukė rež. L. Pangonytė ir operato
rius J. Matonis.

LIETUVOS STYGINIS KVARTE
TAS, kurį sudaro Eugenijus Paulaus
kas, Kornelija Kalinauskaitė, Jurgis 
Fledžinskas ir Romualdas Kulikaus
kas, pirmą kartą lankėsi Italijoje ir 
surengė penkis koncertus Florenci
jos, Modenos, Capri bei kitose Itali
jos vietovėse. Kartu tai buvo ir pir
masis lietuvių profesinio muzikinio 
vieneto pasirodymas Italijoje. Kon
certų programose buvo 12 kvartetų
— A. V. Mocarto, J. Haydno, J. 
Brahmso, M. Ferario, P. Čaikovs
kio, A. Borodino, D. Šostakovičiaus, 
J. Juzeliūno ir L. Beethoveno.

VILNIAUS JAUNIMO DRAMOS 
TEATRAS mažuosius žiūrovus pa
kvietė į Ramutės Skučaitės pasakos 
"Vienas — du — trys” premjerą. 
Spektaklį režisavo G. Žilys, apipavi
dalino dail. A. Bekerytė, muziką su
kūrė kompoz. V. Bagdonas.

VAIVORYKŠTĖMIS ŽĖRĖJO Vil
niaus dailės parodų rūmuose įvykusi 
liaudies menininkės Palmiros Dami- 
jonaitienės apie 400 tautinių juostų 
paroda. Jos buvo sukurtos per pasta
ruosius šešerius metus, atstovavo 
įvairiems juostų tipams bei įvai
rioms technikoms. Architekto V. 
Vizgirdos apipavidalintos parodos 
pirmoji dalis buvo skirta augštaičių, 
dzūkų, suvalkiečių ir žemaičių audi
mo tradicijom, antroji — pačios P. 
Damijonaitienės laisvai interpretuo- 
tiem senųjų juostų motyvam. Ji dir
ba audėja Vilniaus “Dailėje”, kūry
biniams jieškojimams skirdama tik 
savo laisvalaikius.

KAZYS INČIŪRA po ilgos ir sun
kios ligos mirė Vilniuje 1974 m. lap
kričio 30 d., sulaukęs 68 metus am
žiaus. Velionis buvo troškūnietis, 
baigęs Panevėžio gimnaziją, Kauno 
valstybinio dramos teatro studiją, li
tuanistiką studijavęs Vytauto D. uni
versitete. Poezijoje debiutavo 1928 
m. išleisdintu rinkiniu “Su jaunys
te", Jo literatūriniam aruodui pri
klauso poezijos knygos “Tyliųjų sau
lėlydžių žemėje”. “Padavimai”, “Bal
tieji raiteliai”, romanas “Ant ežerė
lio rymojau”, apysakos bei jų rinki
niai “Fatima bitininkė", “Mylin
čios moterys”, “Obelys žydi”, pjesės 
“Savanorio duktė”, “Pasiilgę Aušros 
Vartų”, “Painiava”, “Vincas Kudir
ka”, “Gimtojoj žemėj”. Velionis taip
gi yra parašęs libretus pirmosioms 
lietuviškoms operoms — J. Karnavi- 
čiaus “Gražinai” ir A. Račiūno 
“Trims talismanams”, žurnalistinė
je veikloje reiškėsi visuomeninio 
pobūdžios straipsniais, teatro recen
zijomis. Prie velionies populiarumo 
daug prisidėjo jo darbas pranešėju 
Kauno radiofone nuo 1934 m., Vil
niaus radiofone nuo 1939 m. Akto
riumi dirbo 1930-31 m. Kauno dra
mos teatre. 1944-51 m. — “Vaidilos” 
ir Vilniaus dramos teatruose. Poka
ryje jo literatūrinei kūrybai atėjo 
liesos dienos. Nekrologuose minimi 
tik du kūriniai: 1962 m. išleista poe
zijos knyga “Prie Kauno marių” su 
dramine poema “Mūšis prie Nemu
no”, apdainavusia hidroelektrinės jė
gainės statybą, ir 1964 m. Kauno dra
mos teatre rampos šviesą išvydusi 
pjesė “Žemaitė”. Prieš mirtį buvo 
parašęs pasaką-dramą “Gulbės gies
mė”, kurią ruošiasi statyti Vilniaus 
jaunimo dramos teatras.

“AMŽININKŲ KŪRYBOS PUS
LAPIŲ” koncerte Vilniuje skambė
jo kompozitorių B. Borisovo, T. Ma- 
kačino, O. Balakausko ir B. Kutavi
čiaus kūriniai. Koncertas buvo pra
dėtas 1973 m. Vilniaus konservatori
ją baigusio B. Borisovo “Sonata al
tui ir fortepijonui”, atlikta D. Kat
kaus ir A. Jurgelionio. T. Makačino 
“Tris dainas” L. Gutausko žodžiais 
atliko sol. R. Maciūtė su pianistu Ch. 
Potašinsku, O. Balakausko “Impre
sionistinę sonatą” — fleitistas A. 
Vizgirda ir pianistė S. Eidukonytė. 
Visa antroji koncerto dalis buvo 
skirta B. Kutavičiaus kūrybai — 
“Trims metamorfozėms fortepijo
nui”, “Sonatai altui ir fortepijonui”. 
“Siuitai fortepijonui”, vokaliniam 
cikui J. Meko žodžiais “Ant kranto”. 
Instrumentinius kūrinius atliko pia
nistas A. Jurgelionis, altistas D. Kat
kus. vokalinį ciklą — sol. R. Maciū
tė su altistų J. Fledžinsko, K. Apana
vičiaus, D. Katkaus ir I. Kasikaus- 
kaitės palyda.

“LITERATŪRINIO RUDENS — 
74” tradicinį literatų konkursą su
rengė Vilniaus pedagoginis institu
tas. Baigminiame vakare dalyvavo 
rašytojai M. Martinaitis, K. Saja, V. 
Rimkevičius ir S. Geda, Vertintojų 
komisijos pirmininkas poetas Marce
lijus Martinaitis konkurso laureatais 
paskelbė A. Balbierį, O. Venslaus- 
kaitę ir O. Nedinskaitę. Paskatina
mosios premijos paskirtos R. Valte- 
riui, A. Pakėnui, R. Jonučiui. M. 
Tomkutei, S. Bortnikaitei, R. Urbo
naitei, K Lukoševičiūtei, E. Vaičiui 
ir A. Grėbliūnui.

V. Kst.
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S. JOKŪBAITIS
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LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS

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

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių

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

Moka už:
term indėlius 1 metų 91/2%
taupomąsias-savings s-tas 9%% 
depozitų-čekių s-tas 6%
Duoda paskolas:
asmenines 101/2%
nekiln. turto 10%
investacines iki 12%

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

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

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

Nemokamas čekių ir sgskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

KANADOS ĮVYKIAI 
(Atkelta iš Imo psi.) 

nuo 1973 m. jie dar gauna ir 
$6.000 savo ištaigai rinkiminėje 
apylinkėje. Pasiūlytasis 50'i 
padidinimas jų atlyginimus bū
tų pakėlęs iki $39.000, ministe- 
rių iki $66.000, premjero — iki 
$84.000. Atlyginimų padidinimą 
buvo norėta gauti nuo 1974 m. 
liepos 8. parlamento rinkimų 
dienos, nors prieš rinkimus nie
kas nekėlė nepakankamo atlygi
nimo klausimo. Visi kandidatai 
tada veržėsi i parlamentą, pilnai 
patenkinti parlamentarų algo
mis, prie kurių reikia pridėti 
dar ir riebias pensijas, greitai 
gaunamas ir mokamas iki gyvos 
galvos, nepaisant iš politikos pa
sitraukusio parlamentaro am
žiaus.

Laikraščiu vedamieji priminė 
politikams, kad 50' < atlyginimo 
padidinimas tokiu metu, kai Ka
nadoje siaučia metihė 12% in
fliacija, atvers duris panašiems 
didžiųjų unijų reikalavimams, o 
juos bus tikrai sunku atmesti 
dėl parlamentarų parodyto pa
vyzdžio. M. Sharp, priremtas 
prie sienos, bandė aiškinti, kad 
50% padidinimas iš tikrųjų te
reiškia metinį 6', algų padidė
jimą, nes ji reikia skaičiuoti 
nuo 1970 m. iki dabartinio par
lamento pabaigos 1978 m. To
kios teorijos silpnoji pusė — 
1971 m. gautas apie 40% atly
ginimų padidinimas, kurio pa
pildą parlamentarai atsiėmė ir 
už 1970 m. Skubų 50% atlygi
nimų padidinimą prieš Kalėdų 
šventes sujaukė NDP socialistų 
parlamentinio vado E. Broad
bent pasipriešinimas. Visos ki
tos partijos padidinimui prita
rė. Savotišku hipokritu tapo net 
ir konservatorių vadas R. Stan- 
fieldas, rinkiminiame vajuje 
siūlęs kainų bei atlyginimų už
šaldymą ir dėl jo pralaimėjęs 
rinkimus. Kanadiečių protestas 
ir socialistų pasipriešinimas 
50% padidinimą privertė at
šaukti ir pasiūlyti 33,3%. Ta
čiau ir šis padidinimas daug 

'kam atrodo peraugštas. Ji da
bar savo rinkiminėse apylinkė
se rinkėjams bando įpiršti atos
togaujantys parlamentarai. Ar 
jiems pavyks, paaiškės po Ka
lėdų atostogų.

EKSPORTAS

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

ir Bloor Autorite Garage,
• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas. l
• 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 Frakas

Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI
KA REIŠKIA GYVYBES DRAUDA?

Klauskite mane apie:
• pajamų mokesčių atskaitos
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių drauda
• šeimos apsauga

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Politinę “Piliečių koalicijos” 
grupę Ontario Londone įsteigė 
(oi i n Brown kovoti su liesai kiu 
pinigu švaistymu, .los skelbi
mai spaudoje pirmiausia pa
smerkė Ontario valdinių tarnau
tojų unijos reikalavimą padidin
ti atlyginimus vieneriems me
tam 61,5% ir unijos grasinimą 
pradėti nelegalų streiką. Antra
sis skelbimas griežtai pasisakė 
prieš federacinio parlamento 
narių atlyginimų padidinimą 
50%. Parlamentarams buvo pri
minta, kad tokiu atveju sekan
čiame rinkiminiame vajuje “Pi
liečių koalicija” skelbs pavar
des tų politikų, kurie pritars 
šiam sumanymui ir už jį bal
suos. Rinkėjai bus raginami pa
šalinti juos iš parlamento. “Pi
liečių koalicija” dabar žada skir
ti $500 premijas už sumanymus 
Ontario ir federacinės valdžios 
išlaidoms apkarpyti. C. Brown 
tikisi, kad šiomis premijomis 
pasinaudos valdžios tarnautojai, 
atskleisdami nepateisinamą pi
nigų mėtymą. Pranešimus jie 
galės pasirašyti slapyvardžiais. 
Atrodo, “Piliečių koalicija” jau 
turėjo nemažos itakos Ontario 
valdinių tarnautojų unijai, savo 
reikalavimą nuo 61,5% sumaži
nusiai iki 29'<. Ji taipgi turbūt 
paveikė ir parlamentarus, atsi
sakiusius 50% ir pradėjusius 
šnekėti apie 33,3',.

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintos plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

apšildymo darbus.
Darbas sąžiningas ir nebrangus.

STEPHAN’S FURS 406 Roncesvalles Ave.
telefonas 536-5936

SPORTAS VISUR
Tarptautinė šachmatų federacija 

FIDE vistik padarė kaikurais nuolai
das pasaulio meisteriui amerikiečiui 
R. Fischeriui. Dėl pasaulio meiste- 
rystės bus žaidžiama 30 rungtynių 
iki 10 laimėjimų. Kadangi 11. F. atsi
sakė pasaulio meistery.stės, FIDE pra
tęsė laika ir leido jam apsigalvoti 
iki 1975 m. balandžio 1 d. R. F. tu
rėtų žaisti su 23 metų rusu A. Kar
povu, kuris baigminėse rungtynėse 
įveikė žymiai vyresni V. Korčnoj po 
24 žaidimų 3:2. Jau 6 valstybės yra 
pasisiūliusios rengti pasaulio meis
terystės varžybas — Švedija, Filipi 
nai, Meksika, Puerto Rico, Italija ir 
Venecuela. Manoma, kad šios meis
terystės dalyviai pasidalins apie 3 
milijonus dolerių.

Iš viso pasaulio atrankinėse futbo
lo pirmenybės? 1976 m. olimpinėm 
žaidynėm dalyvaus 91 šalis. Olimpi
nis meisteris Lenkija ir žaidynių ren
gėja Kanada baigminėse žaidynėse 
dalyvaus be atrankos. Atrankos ke
liu iš Europos baigminėse žaidynėse 
žais 4 valstybių komandos, iš Azijos 
ir Afrikos po 3, iš Pietų ir Vidurio 
ir Šiaurės Amerikos — po 2. Olim
pinės futbolo rungtynės įvyks 1976 
m. liepos 18-27 d.d. Montrealyje, To
ronte, Otavoje ir Sherbrooke. Atran
kinėse rungtynėse daugiausia koman
dų dalyvaus iš Afrikos — 24, iš P. 
Amerikos — tik 10. Europoje šiose 
pirmenybėse varžysis 21 komanda. 
Jos bus paskirstytos į 4 grupes ir 
tik grupių nugalėtojai žais olimpinė
se žaidynėse. A. S.

VYČIO ŽINIOS
Visuotinis susirinkimas įvyks sau

sio 5 d., 1 v.p., Liet. Namuose. Kvie
čiame visus dalyvauti. Bus sprendžia
mi svarbūs reikalai.

Krepšinio treniruotės po N. Metų
— nusistovėjusia tvarka. Be to, ber
niukų iki 12 m. treniruotėms gauta 
Perth mokyklos salė — Perth gatvė
je — į šiaurę nuo Bloor gatvės 
(Bloor-Dundas rajone). Treniruotės 
čia vyks penktadieniais nuo 7 v.v.

Jauniai D-I (12 m.) sėkmingai už
baigė praėjusius metus, laimėdami 
dvejas paskutines CYO pirmenybių 
rungtynes. Vytiečiai nugalėjo Aušrą 
23:2 ir St. Chris 14:4. Žaidė: J. Kar
pis. 13, V ^Grabauskas 12, J!. Karpis. 
2. P. Tutlys 6, S. Namikas 2, G. Gra
bauskas 2, P. Karpis, J. Namikas.

Jauniai D-II (12 m.) pralaimėjo 
St. Chris komandai 5:10. Žaidė: J. 
Ažubalis 4, A. Balsys 1, V. Banelis, 
T. Rimkus, R. Budrys, P. Sukauskas.

Mergaitės D (12 m.) irgi laimėjo 
abejau paskutines rungtynes 1974 m.
— nugalėjo SI. Edwards 10:8 ir SI. 
Chris 21:0. Žaidė: L. Žilinskaitė: 2, 
R. Slapšytė 4, R, Šimkutė 1, L. Ra
dzevičiūtė 8, R. Baliūnaitė 2, A. Sin
kevičiūtė 14, A. Kasperavičiūtė, L 
Balsytė.

Stalo tenisininkai sėkmingai daly
vavo Ontario stalo teniso pirmeny
bėse. Flora ir Glorija Nešukaitytės, 
išvykus Violetai j Japoniją, laimėjo 
6 taures. Sėkmingai iki 13 metų gru
pėje žaidė P. Tutlys ir Laura Radze
vičiūtė. Jie iki (3 metų berniukų ir 
mergaičių klasėse laimėjo antras tau
res ir tapo Ontario viccmeisteriais. 
L. Radzevičiūtei baigmėje teko pra
laimėti G. Nešukaitytei. Šiose pirme
nybėse dalyvaus 15 vytiečių. Glori
ja Ncšukaitytė pakviesta i Kanados 
rinktinę kaip atsarginė žaidėja. Ši 
rinktinė atstovaus Kanadai Britų 
Bendruomenės pirmenybėse Austra
lijoje.

Kalėdų ir N. Metų proga Vyčio 
jauniausių krepšininkų bei stalo teni
so tėvų komitetas ir tėvai nuoširdžiai 
dėkoja einančiam pirmininko parei
gas L. Radzevičiui, stalo teniso vado
vui J. Nešukaičiui, krepšinio vado
vams: M. Duliūnui, V. Grabauskui, 
Dainai Grabauskaitei ir J. Balsiui už 
jų paaukotą laiką ir kantrybę mūsų 
jaunimui. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Metinis klubo susirinkimas numa

tytas sausio 19 d. Klubo valdybos na 
riai ruošiasi vykti j metinį ŠALFASS 
suvažiavimą sausio 11-12 d.d. Čika
goje. Klubo valdyba dėkoja II. Chve- 
dukui, n. Simonaitienei už aukas klu
bo uniformoms įsigyti.

Valdyba sveikina klubo steigėją 
bei nuolatini valdybos narį Kazimie
rą Šapočkiną ir Ponią 25 metų vedy
bų sukakties proga ir linki daug lai- 

. mės. Valdyba taip pat sveikina val
dybos narį klubo veikėją Kęstutį Gri
gaitį, jo žmoną ir klubo krepšininką 
sūnų Ričardą, susilaukusius naujo 
šeimos nario Pauliaus-Bernardo. 
Jam linkime būti geru klubo nariu.

Birutė l’lučaitė išrinkta į Kanados 
valstybinę moterų stalo teniso ko
mandą, kuri sausio mėn. pabaigoje 
dalyvaus Britų Bendruomenės stalo 
teniso pirmenybėse Melburne, Aust
ralijoje. Vasario mėnesį ji važiuos į 
Kalkutą, Indijoj, dalyvauti stalo te
niso pirmenybėse. Federacinė val
džia apmoka didesnę dalį kelionės 
išlaidų, bet jai dar trūksta lėšų. Jei 
kas norėtų paremti šios iškilios lie
tuvaitės sportine veiklą, malonėkite 
savo auką įrašyti į Prisikėlimo para
pijos kredito banko Aušros klubo 
sąskaitą nr. 20 arba įteikti Prisikėli
mo parapijos raštinėje.

Mergaičių A krepšinio komanda 
laimėjo t. ieš St. Christophers. Ant
ias rungtynes prieš Vytį pralaimėjo 
be žaidimo, nes žaidimo laikas buvo 
praneštas klaidingai.

Klubo jaunių D krepšinio koman
da žaidė CYO lygoje ir dabar jau tu
ri du laimėjimu ir du pralaimėjimu. 
Nugalėjo Vyčio I ir Vyčio II koman
das. pralaimėjo Vyčio I ir St. Chris
tophers. Žaidė: V, Plučas, R. Grigai
tis, A. Saplys, J. Geležiūnas, A. Se- 
sak, W. Sesak, Br. Biskys, R. Biskys, 
A. Slapšys ir A. Slapšys. — Gruodžio 
11 d. jaunių C krepšinio komanda 
nugalėjo St. Christophers 27:25. Taš
ius iškovojo: G. Stočkus 12, V. Šim
kus 8, P. Gutauskas 4, A. Baziliaus- 
kas 2, E. Slapšys L — Gruodžio 13 
d jie nugalėjo Vyti 31:9. Žaidė: V. 
Šimkus 15, A. Baziliauskas 6, E. Slap
šys ir P. Gutauskas po 4 ir G. Stoč, 
kus 2.

Moterų krepšinio komanda 1974 
m. gruodžio 17 d. nugalėjo Inter
national Police Assn. 46:36. Taškus 
iškovojo: J. Klimaitė 14, D. Norkutė 
12. S. S.mutytė 8, P. Simutytė ir L. 
Jull-Kėkštaitė po 4, M. Rost-Ramono- 
vaitė ir J. Simonaityė po 2: Taip pat 
žaidė S. Ranonytė ir R. Breen-Biršto- 
naitė. Ši komanda dar nepralaimėjo 
nė vienų rungtynių ir yra pirmoje 
vietoje Toronto moterų krepšinio ly
goje.

Jaunių A krepšinio komanda įdo
miai kovojo su latvių jaunių YMCA 
komanda. Mūsiškiai laimėjo 61:54 
(23:32). P. Žulys įmetė 19, V. Buo- 
žis 17, E. Punkris 11, R. Žabas 10, 
A. Valickis 4.

Jaunių C krepšinio komanda pra
laimėjo St. Bridget 14:30. Taškus iš
kovojo G. Stočkus 7, E; Slapšys 4, P. 
Gutauskas 2 ir Šimkus 1.

Jaunių B krepšinio komanda nu
galėjo Vytį 41:33. V. Gataveckas ir 
P. Kasiulis įmetė po 10, V. Stončius 
9. Treneris yra Tamulionis.

Naują tarptautine jaunių krepši
nio A klasės lygą suorganizavo mūsų 
klubas iš 2 lietuvių komandų, 2 lat
vių, 1 estų ir 1 portorikiečių. Rung
tynės prasidės sausio 12 d. Prisikėli
mo salėje ir vyks sekmadieniais.

Vyrų krepšinio komanda žaidė su 
latvių YHCA. Mūsiškiai laimėjo 
130:50 (71:18). Pirmą kartą buvo 
naudotas naujas elektrinis rezultatų 
laikrodis. Daugiausia taškų iškovojo
5. Kaknevičius 34, R. Underys ir E. 
Norkus po 20, A. Kaknevičius 17, Ar. 
Stonkus 16.

HAMILTONO KOVAS
Hamiltono parapijų pirmenybėse 

Kovo D klasės /krepšininkai laimėjo 
prieš Šv. Dovydo komandą 10:8 ir 
Šv. Šeimos 12:6. Abiejose rungtynė
se taškus iškovojo: D. Verbickas 7, 
L. Stanaitis 4, T. Stanaitis 4, R. Bar- 
tininkas 4, A. Dudonis 3. Dar žaidė 
V. E. Stosiai, E. Bartininkas, E. Kai
rys ir P. Stanaitis.

Kovo C klasės (12-14 m.) krepši
ninkai nugalėjo Šv. Rožinio parapiją 
31:4, tačiau turėjo pasiduoti Cana
dian Martyrs parapijos krepšininkam 
10:14. Taškų iškovojo: A. Liškaus- 
kas 20, A. Juodelė 12, R. Kalvaitis
6, L. Stanaitis, P. Jokubynas.

Visais klubo reikalais prašoma 
kreiptis pas pirm. K. Baroną, 35 
Weir St. N., Hamilton, tel. 545-3594.

Kristaus Gimimo ir N. Metų proga 
IILSK Kovas sveikina visus sporti
ninkus šiapus ir anapus, linkėdamas 
gražių laimėjimų mūsų tautos ir tė
vynės garbei. K. B.

Dirbtiniai dantys 
BLOOR VILLAGE

Denture Clinic
R. Hejnowicz, R.D.T.

2223A Bloor Street West,
Toronto, Ont. Tel. 762-2602

Atidaryta nuo 9 v.r. - 5 v. p.p., 
šeštadieniais nuo 9 v.r. - 12 v.

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

Norintiem pirkti ar parduoti nekilnojamq 
nuosavybę su malonumu sąžiningai patarnaus 

UNITED Mrs. H. BAILEY (BALČIŪNIENĖ) 
TRUST, United Trust Co., 2320 Bloor St. W. 
^AtyoX Tel. 762-8255 Namų: 535-0513

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

gatve tiesiog j garaže?.
• Sąžiningai atliekam^-visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH.136. Tel.532-51 91

Sveikinu
savo mielus bičiulius lietuvius

NAUJŲ METŲ proga, 
dėkoju jiems už paramę 

rinkimų metu ir linkiu 

geriausios sėkmės 

1975-taisiais metais -
Ed. Negridge

garbens
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

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

INDIAN RD. — BLOOR, atskiras didžiulis 20 kambarių, 5 butų na
mas. Metinės pajamos — daugiau kaip $12.000 ir butas šeimininkui. 
Garažas su privačiu įvažiavimu. Skubiai parduodamas su visais bal
dais, atvira skola.

BLOOR — ALHAMBRA, atskiras 11 kambarių mūrinis namas, 5 vir
tuvės, 4 prausyklos, viskas naujai atremontuota, dvigubas garažas, 
gilus sklypas, netoli Lietuviu Namu, namas be skolų. Įmokėti apie 
$10.000 ar mažiau.

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI •

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

Taupyk ir skolink i s
Pirmutiniame ir didžiausiame juk m jb m jį jb 
TORONTO LIETUVIŲ KAKAfVIA 
KREDITO KOOPERATYVE ----------------------------------------

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

9% už 1 metų term, depozitus 
BVą'/'o už taup. suskaites 

6% už depozitus (čekių sąskaita) 

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

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

atveju apdraustos iki $5.000.
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. _____ ____________________________1I 

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

mėnesiais šeštadieniais uždaryto).

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

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnes 
(slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės 

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

1 1 13 Dundas St. W., -j- ■ e22 C/IC/I Lietuviams daromo
Toronto 3, Ontario 1 Gl* NUOLAIDA

A. J. MORKIS Realtor ; ~
perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
102 Riverwood Parkway Telefonas
Toronto, Ontario M8Y 4E9 233-5996

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų nuosavybę, 
mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

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

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

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.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

LITHO-ART SPAUSTUVĖ įvairūs 
darbai:

spaudos 
leidiniai,

971 College St., Toronto 4, Ontario
P r o g ra m o s ,
visi v e r s 1 o bei

Telefonas: 5 3 3-436 3 rėkia miniai
LIETUVIAI SAVININKAI s p a u d i n i a i

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

Naudokitės patarnavimais tų, kurie 
skelbiasi “Tėviškės Žiburiuose”



IčlKAGOS LIETUVIŲ HORIZONTE I
VLADAS KA MOJUS 

VETERINARIJOS GYDYTOJAI 
1944 m. rudenį į laisvuosius Va

karus su didžiule lietuviu pabėgėlių 
mase pasitraukė ir 46 veterinarijos 
gydytojai. Kai Hannoveryje. V. Vo
kietijoje, atsidarė veterinarijos aka
demija, susibūrė būrelis lietuvių stu
dentų, kurie iki emigracijos ten su
spėjo baigti mokslus ir gavo veteri
narijos gydytojų diplomus. Kai di
džioji dalis veterinarijos gydytojų 
emigravo į JAV, Kanada ir kitus 
kraštus, kai jų susidarė beveik šim
tinė, 1949 m. įsteigė Lietuvių Veteri
narijos' Gydytojų Dr-ja. Jie paruošė 
anglų kalba leidinį apie Kauno ve
terinarijos akademija ir atitinkamo
se JAV įstaigose pradėjo rūpintis, 
kad būtų pripažinti Kauno ir Hanno- 
verio veterinarijos akademijų baigi
mo diplomai. Anglų kalba paruošto 
leidinio bei kitų pastangų dėka, LVG 
Dr-jai pavyko laimėti diplomų pripa
žinimą, ir veterinarijos gydytojams 
čia iš karto buvo leista laikyti vals- 
tybinius egzaminus. Didžioji dalis
gydytojų juos išlaikė, įsigijo kabine
tus, atidarė savas ligonines ir dabar 
gražiai gyvena, nevienas jų aktyviai 
dalyvaudamas ir lietuviškame gyve
nime, kaip dr. L. Kriaučeliūnas, dr. 
P. Švarcas ir kt. A.a. dr. P. Gailiu- 
nas parašė daug straipsnių amerikie
čių žurnaluose profesinėmis temo
mis.

SUKAKTIES PAMINĖJIMAS
Lietuvių Veterinarijos Gydytojų 

Dr-ja savo 25 m. veiklos sukąktį pa
minėjo 19*4 m. gruodžio * d. Jauni
mo Centro naujoje kavinėje Čikago
je. I minėjimą buvo pakviesta apie 
60 vet. gydytojų su šeimų nariais, 
taip pat keli spaudos atstovai ir foto 
reporteriai. Akademinę minėjimo
dali pradėjo draugijos pirmininkas 
dr. K. Karnauskas, pakviesdamas jai 
vadovauti dr. L. Kriaučeliūną. Pa
grindinis žodis buvo pasakytas prof, 
dr. St. Jankausko, Kauno Veterina
rijos Akademijos vieno iš steigėjų 
bei buvusio jos rektoriaus. (Prof. 
Jankauskas neseniai parašė ir su dr- 
jos pagalba išleido veikalą “Veterina
rinė medicina nepriklausomoje Lie
tuvoje”). Jis pasidžiaugė, kad dr-ja 
su S1,000 įnašu yra įstojusi į Lietu
vių Fondą, kad paskiri jos nariai 
taip pat nemažai aukoja įvairiems 
Vetuviškieins reikalams, kad lei
džiant Lietuvių Enciklopediją vet. 
gydytojai taip pat buvo aktyvūs 
bendradarbiai, kad dr-ja turi ir
prieauglio. Iš St. Louis atvykęs dr. 
P. Švarcas savo žodyje iškėlė kaiku- 
rių lietuvių vet. gydytojų puikų aka
deminį bei profesinį pasiruošimą. 
Nevienas jų dalyvauja valstijų ar 
net tarptautiniuose suvažiavimuose 
bei simpoziumuose, ten pasireikšda- 
mi kaip paskaitininkai ar kalbėtojai.

Dabartinė Veterinarijos Gydytojų Draugijos išeivijoje valdyba. Iš kairės: 
vicepirm. dr. K. Latoža, pirm. dr. K. Karnauskas, sekr. dr. L. Kriaučeliūnas. 
Trūksta ižd. dr. A. Brizgio Nuotr. V. Noreikos

B(j!IU IT1U3TVCIIUIIU Į3IUIUU

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario 

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE
335 Roncesvalles Avė.,
TORONTO, ONTARIO Tel. 535-1258

------- UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU-------•
---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS ----------

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviję, Estiją, Ukrainą, Sov. Sąjunga 

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

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

lietuvių Baltic Exporting Co. «80 Ro™"“,Avc
ĮSTAIGA Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

Yra net vet. gydytojų, savo profesi
joj nedirbančių, bet iškilusių kitose 
srityse, kaip žinomas psichiatras "T. 
Ž.” skaitytojas dr. P. Tunkūnas, kun. 
dr. M. Kirkilas ir kiti. Vet. gydyto
jus sukakties proga gyvu žodžiu svei
kino Illinois Liet. Gydytojų Dr-jos 
pirm. dr. A. Paulius. Lietuvių Dan
tų Gydytojų Dr-jos atstovė dr. A. 
Kuibienė, Illinois Liet. Gydytojų pa
galbinio vieneto pirm. A. Grinienė, 
Lietuvių Žurnalistų S-gos cv atsto
vai J. Janušaitis ir VI. Būtėnas. Lie
tuvių Agronomų S-gos atstovas agr. 
A. Santaras, Lietuvių Miškininkų Dr- 
jos atstovas mišk. Žemaitis ir, dr. L. 
Kriaučeliūno žodžiais, didžiojo, bet 
nerašyto lietuvybės diplomo atsto
vai — lietuviai ūkininkai, atstovau
jami J. Valaičio, susilaukę pačių 
nuoširdžiausių plojimų. Taip tik 1 
vai. ir 15 min. užtrukusi sklandžiai 
pravesta akademija buvo baigta. 
Kun. A. Stašiui sukalbėjus maldą, 
prasidėjo vaišės ir šokiai.

AUKA DR. DAUŽVARDŽIO
- FONDUI

Kai mudu su J. Janušaičiu ir šei
mos nariais gavom pakvietimus daly
vauti Liet. Veterinarijos Gydytojų 
Dr-jos 25 m. sukakties minėjime, bu
vom kiek nustebinti. Yla netikėtai 
išlindo iš maišo pačios akademijos 
metu. Minėdami 25 m. dr-jos sukak
tį, veterinarijos gydytojai ta proga 
nutarė paskifti $200 auką Dr. Dauž-
vardžio fondui, iš kurio skiriamos 
premijos bei stipendijos jauniesiems 
lietuvių spaudos, foto ir radijo dar
buotojams. Toks lietuvių vet. gydy
tojų užmojis buvo maloni staigmena. 
Ir kas žino, gal tie jų paskirti pini
gai ateityje teks ir “TŽ” jaunie
siems bendradarbiams.

MIŠIOS LIETUVIŠKAI
Vieną vakarą teko plačiau išsikal

bėti su lietuvių jėzuitų vyresniuoju 
Čikagoje kun. J. Borevičium. Jis pa
sidžiaugė, kad jų veikia plati religi
nėje ir tautinėje srityje, nors yra ir 
šešėlių. Pvz. iš Čikagos kiekvieną 
sekmadienį jėzuitai vyksta į Rockfor- 
dą aptarnauti vietos lietuvių. Vasa
ros metu kiekvieną sekmadienį lai
kydavo Mišias Union Pier, Mich., ku
rortiniam miestelyje, kur į pamal
das susirinkdavo iki 200-300 žmonių. 
Taip pat Mišios būdavo laikomos ir 
Beverly Shores, Ind„ gražioje rezi
dencinėje vietovėje prie Mičigano 
ežero, kur nuolatos gyvena apie 100 
lietuvių. Vietos katalikų šventovėje 
klebonas buvo leidęs sekmadieniais
laikyti lietuviškas Mišias, o už patar
navimą iš parapijos iždo atlyginda
vo. Deja, vietos lietuviai Mišiomis 
gimtąja kalba neparodė susidomėji- 
mo — jų atsilankydavo labai mažas 
būrelis. Dėlto 1974 m. lapkričio mėn. 
ten buvo atlaikytos tuo tarpu pasku
tinės lietuviškos Mišios. Tai vienas iš

reiškinių, kurie nekelia džiaugsmo 
mūsų tautinei bendruomenei. I klau
simą, ar yra naujų kandidatų į lietu
vių jėzuitų eiles, kun. J. Borevičius 
atsakė: “Šiuo metu laisvajame pasau
lyje nėra nė vieno kandidato . ..”

KVIEČIA IŠ LIETUVOS
Muz. A. Jurgutis, praėjusį pava

sarį pasitraukęs iš Lietuvos ir dabar 
gyvenantis Čikagoje, šaukiasi plačio
sios lietuvių visuomenės pagalbos iš
laisvinti jo žmoną ir dukrą iš sovie
tinės nelaisvės. Neseniai jis su adv. 
I*. Žumbakiu lankėsi Vašingtone ir 
sovietų atstovybei įteikė oficialų pa
reiškimą, kad atsisako sovietinės pi
lietybės. Taip pat žmonai ir dukrai 
išsiuntė visus dokumentus, reikalin
gus atvykti į JAV. Dokumentai pa
tvirtinti vietinio notaro, Illinois 
valst. notaro ir Valstybės Departa
mento. Atvykusias pasižada globoti 
ir afidavitus sudarė žurn. J. Ja
nušaitis. Iš A. Jurgučio pusės for
maliai viskas padaryta. Toliau vis
kas- priklauso nuo sovietų malonės. 
Jei sujustume visi, susijungę su ame
rikiečiais ir kanadiečiais, tikrai lai
mėtume. kaip laimėjom Kudirką. Ar 
ne laikas jungtis į didžiąją talką pa
dėti muz. A. Jurgučio šeimai?

Stayner, Ontario
I’ A D Ė K A

Būdama ligoninėje, susilaukiau 
ypatingos paslaugos iš dr. Skrinsko, 
dvasinės paramos iš kun. klebono P. 
Ažubalio ir kun. J. Staškevičiaus. 
Esu dėkinga už ypatingą priežiūrą 
p.p. Augaitienei, Barakauskienei ir 
Disevičienei. Dėkoju už aplankymą, 
gėles ir dovanas: p.p. Jasiūnienei, 
Paškevičienei, Stevens, Heikienei, 
V. ir R. Augaičiams, Pr. Augaičiui, 
Stanevičienei, Kryžanauskienei, Juo- 
dišiams, Kairiams, Pakarnienei, Juo
zaitienei, Astrauskienei, Simonaitie- 
nei, D. Bliskienei, Ražauskienei, Ra
čiūnienei, šiukšterienei, Noreikie- 
nei, Šarūnams ir savo vyreliui Jonui.

Amžinai Jums dėkinga —
Elzbieta Valanliejicnė

Calgary, Alberta
KUN. K. KUZMINSKAS iš Čika

gos lankėsi pas Kalgario letuvius. 
Buvo apsistojęs pas M. Leščinskus. 
Kun. Kuzminskas rūpinasi “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” spaus
dinimu ir platinimu. “Kronikoje” at
pasakoti įvykiai, surinkti pačių lie
tuvių ir skelbiami viešumoj užsie
nyje. kad atkreiptų laisvojo pasau
lio dėmesį į sunkią Katalikų Bažny
čios padėtį Lietuvoje ir tikinčiųjų 
persekiojimą. Labai skaudu išgirsti, 
kad daugeliu atvejų patys lietuviai, 
rusų komunistų skatinami, skundžia, 
apkaltina, tardo, grasina ir baudžia 
savo tautiečius. Ateistai, kovodami 
prieš religiją, padeda rusinti Lietuvą, 
manydami kad naikina “prietarus”. 
Remdami “LKB Kroniką”, atliekam 
savo tautinę pareigą, padedam sun- 

•kioje kovoje su komunistinės prie 
spaudos palaikytojais gimtajam 
krašte ir užsienyje, “Kronikos” lei 
dimui aukas Kalgaryje priima baž 
nytinio komiteto įgaliotinis M. Leš 
činskas. Aukojusiems išduodami pa 
žymėjimai. V.

Sudbury, Ontario
(Atkelta iš 4-to psl.) 

batorius, Povilas Liutkus, Ignas Bru
žas, Vaclovas Stepšys, Juozas Venslo- 
vaitis; $2: Jurgis Kraučeliūnas, Juo
zas Martišius, a.a. Pranas Griškonis, 
Jonas Jonaitis, Petras Semežys, Juo
zas Staškus, Alfonsas Valaitis, Juo
zas Cibulskis, Domas Niekus, Albi
nas Barkauskas, Antanas Strakaus- 
kas, Jonas Pranskus, Zenonas Dani
levičius, Stasys Lencas, Pranas Vi
sockas, Klemas Jonikas, Vladas 
Kriaučeliūnas, Viktoras Butauskas, 
Juozas Morozevičius, Juozas Kručas; 
$1: Zigmas Labuckas. Iš viso surink
ta $637.00. Nuoširdus ačiū visiems.

KLB Sudburio apylinkės valdyba

M EDUS- 
reikalingas sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

Iš bityno: 30 Dewson St.,
Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534-0563

ČESNAKAS 
SVEIKA TAU

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

V Bačėnas All Seasons Travel, B.D.

Ateitininkų žinios
“Ateitininkai turi būti ne vien 

ateities, bet ir dabarties žmonės, eiti 
į gyvenimą ir jam vadovauti”. Taip 
kalbėjo Maironis 1930 m. studentų 
ateitininkų konferencijoje.

Pasaulėžiūra, tartum koks atomo- 
nis reaktorius, žmogaus dvasią gali 
paversti kuriamąja arba griaunamą
ja jėga (Prof. S. Sužiedėlis).

Kai Dievui leidžiama iš gyvenimo 
centrų iškeliauti, tai į Jo vietą atke
liauja kas kitas: vieta nelieka tuščia, 
nes pasaulėžiūra neutralaus vidurio 
neturi (danų filosofas S. Kierke
gaard).

Pasaulėžiūra mus pridengia ir mus 
išrengia — parodo mūsų vidų, mūsų 
asmenybės paveikslą. Jis gali sušvis
ti angelo aureole ir apsitraukti de
mono tamsuma. Žmonės svirdinėja 
tarp tų dviejų kraštutinybių. Tai jų 
atsakymas Dievui" (prof. A. Macei
na).

Pasaulėžiūra užtat yra gilesnis pa
saulio įžvelgimas (conception of 
life). Tai mūsų dvasios žvilgsnis į 
pasaulio visumą, siekiant ją suprasti 
iš pačių pagrindų.

Studentų žinios
Ateinantis studentų susirinkimas 

bus sausio 14, antradienį, 6.30 v.v., 
St. Michael’s College pataposc. Te
ma “Lietuvos egzistavimas — ar yra 
pateisinamas?”

Slidinėjimo iškyla bus sausio 18 -
20 d.d. U of T Outing Club Cabin pa
talpose. Prasidės sausio 17-tos vaka
re. Kaina — $10. Kelionė — auto 
mobiliais. Žemėlapiai bus išdalinti. 
Prašome tuos, kurie važiuosite kartu 
viename automobilyje, prisidėti prie 
gazolino išlaidų. Informacijų reikalu 
skambinkit Sigitai Dūdaitei 766-3S89.

NAUJI IR VARTOTI j 
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)

2019 YONGE ST., Toronto 7 (torp Dovisvillc ir Eglinton) 
Tel. 487-2147, vokorois 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

PERKI ŠEVĮ AR OLDSMOBILĮ?
Visų rūšių vartotas mašinas gausite per

VIC ADAMS (Viktoras Adomavičius)

courtesy
• Raštinė: 255-9151

Simons television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772 

Netoli Lietuvių Namų prie Bloor - Dundas požeminio. • Prieš pirkdami 
kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas. • Garantuotas sutaupymas.

TAISOM — PARDUODAM ---- NUOMOJAM *
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

Suimti Maskvoje
Laisvąjį pasaulį pasiekė ži

nios. kad Maskvoje prasidėjusi 
suėmimų banga. Esą Kalėdų 
dieną suimtas artimas Sacharo
vo bendradarbis bei žmogaus 
teisėms ginti kimiteto narys 
Kovalovas ir išvežtas į Vilnių. 
Suimtas, be kitko, už “Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
platinimą. Taipgi esąs nežinia 
kur dingęs kitas > Sacharovo 
bendradarbis Andriejus. Pats 
Sacharovas labai sekamas ir vis 
labiau izoliuojamas. Laisvajame 
pasaulyje reiškiamas susirūpini
mas disidentų likimu.

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

C H E V - O L D S

2749 Lakeshore Blvd.
• Namai 767-7820
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SKAITYTOJAI PASISAKO
ALTos ATSILIEPIMAS

Ne tik lietuviai, bet ir įvairių tau
tų bei kraštų geros valios žmonės 
džiaugiasi, kad pavyko pralaužti ge
ležinę uždangą ir iš sovietinių kalė
jimų laisvėn išvežti Simą Kudirką, 
kuris ten buvo mirties pavojuje. Mū
sų visų branginami “Tėviškės Žibu
riai" tuo reikalu lapkr. 14 d. įdėjo 
plačią informaciją, išvardindami, kas 
prie Simo Kudirkos ir jo šeimos iš
laisvinimo yra prisidėję. Besidžiau
giant jų visų pastangomis, visdėlto 
tenka tą informaciją papildyti, kad 
daug šioje srityje yra dirbusi Ame
rikos Lietuvių Taryba, kuri turi la
bai gerus ryšius su JAV kongreso 
žmonėmis bei kitais augštais parei
gūnais Vašingtone, o jų visų užtari
mas čia daug nulėmė. Informacijoje 
minimas kongresmanas Hanrahan, 
parodęs Kudirkos reikalu ypatingą 
uolumą, yra iš Čikagos. Per jį, o taip 
pat sen. Percy, ALTa yra daug pa
siekusi. Ypač čia daug pasidarbavo 
jos pirm. dr. K. Bobelis. ALTa spa
lio 25 d. čekiu nr. 6112 sumokėjo 
Kudirkos šeimos atskridimo išlaidas
— $2.484. Bilietus Pan American 
lėktuvų bendrovė persiuntė JAV am
basadai Maskvoje, kuri perdavė iš 
už geležinės uždangos išvykstančiai 
Kudirkos šeimai. ALT informacija

“VISI ESAME KARIAI"
Tokia antrašte “TŽ” 1974 m. 47 

nr. buvo išspausdintas straipsnis. 
Ten rašoma: “Karių dvasinį nusitei
kimą daugiausia palaiko religija. Ži
nome, kad 1919-20 m. mūsų religingi 
kariai narsiai kovojo net prieš tris 
priešus, kai nemažai ateistų lietuvių 
nuėjo su bolšveikais. 1945-53 m. re
ligingi partizanai kovojo su okupan
tu, kai ateistinio nusistatymo stribai 
tarnavo okupantui ir kovojo prieš 
savo brolius lietuvius”. Kitaip gal- 
vojantierųs lietuviams tie dalykai at
rodo skirtingai. Aš nesakau, kad 
taip negalėjo būti. Gal buvo fr taip, 
bet buvo ir priešingų faktų. Juk at
sirado net kunigų, kurie nuėjo tar
nauti okupantui, taip pat augštų ka
riškių. Šia proga noriu priminti fak
tą iš 1918-1920 m. Seinuose dar buvo 
vokiečių kariuomenės. Lietuvių ko
mendantas S. Asevičius, karininkai 
broliai Giedraičiai (vienas žuvo Čer
venėje, kitas mirė Hamiltone) su
šaukė savo vyrus į komendantūrą. 
Mes, jauni kaimo berneliai, būdami 
karinėje tarnyboje, vienas kito ne- 
kiausinėjom apie religiją. Visa kalba 
sukosi apie tai, kaip gauti geresnį 
drabuži, ginklų, amunicijos. Buvo 
įvairhj,tutitybit| vyrų, bet Ąajugiausia
— lietuviai: Nekalbečlavoni if apie’ 
tautybė. Lenkai, .norą būvi) katalikai, 
kaip ir lietuviai, bet kovojo prieš 
mus. Nevienas mano draugų žuvo 
nuo jų rankos Seinų ir kitose apy
linkėse.

Man rodos, kad religiją reikia pa
likti kiekvieno asmens sąžinei. Be to, 
galiu pastebėti, kad kaikurios netaip 
jau religingos lietuvių bendruome
nės paminėjo Lietuvos kariuomenės 
sukaktį, o labiau religingos nepami
nėjo. Povilas Liaukevičius

PASISAKYMAS
“TŽ” 1974 m. 44 nr. pasveikinimų 

skyriuje rašoma, kad vienuose mūsų 
laikraščiuose mes skaitome “tik apie 
tetules ir jų pyragus arba kaip rei
kia sveikėti kūnu ir dvasia, kituose 
sužinome visus paskutinius įvykius 
požeminiame traukinyje ...” Bet, 
sveikinimą rašančios nuomone, laik
raštis “TŽ” yra įdomus ir geriausias.

Kadangi aš skaitau “TŽ” ir tą 
laikraštį, kuriame rašoma apie “vi

FRANK BARAUSKAS Limited 
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

Dresher-Barauskas INSURANCE AGENCY LTD.

Visų rūšių drauda * VALTERIS DREŠERIS
• Įstaigos tel. 233-3334 ir 231-2661 • Namu 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 

sus paskutinius įvykius požeminia
me traukinyje", tai leiskite man pa
reikšti ir mano nuomonę apie laik
raščius. Kiekvienas lietuviškas laik
raštis, kuris nerašo prieš Lietuvos 
nepriklausomybę ir jos laisvę, yra 
geras ir lietuviams brangus. Kiekvie
nas turi teisę laisvai pasirinkti ati
tinkamą jo skoniui, ir niekas neturi 
teisės dėl to priekaištauti. Brangin
kime lietuvišką raštą ir gerbkime pa
reikštus žodžius laikraščiuose kad ir 
“apie tetules ir jų pyragus (nebūtų 
tetulių, nebūtų ir Lietuvos; laikyki
me jas pagarboje Br. A.) arba kaip 
reikia sveikėti kūnu ir dvasia, pasku
tinius įvykius traukinyje ...”

Bronius Abromonis, 
vienas iš pirmųjų “TŽ" 

prenumeratorių
MŪSŲ LAIMĖJIMAI

Mūsų gyvenamojo momento aki
vaizdoje tikrai reiktų būti aklam ir 
kurčiam, kad nepastebėtumėm kele
to tikrai nekasdieninių mūsų lietu
viškos buities, veiklos bei kultūros 
reiškinių. Salia visos eilės mums 
reikšmingų sukakčių, kaip “Tėviškės 
Žiburių” 25-penkmetis, kampoz. St. 
Gailevičiaus 70-tis, turime kaiką ir 
daugiau.

Beveik visi kvapą užėmę stebime 
nuostabų ir didingą Anapilio įsikū
rimą Toronte. Nemažiau žavimės ir 
kitos lietuviškos tvirtovės — Lietu
vių Namų atsiradimu. Tai tikri žėrin
tys perlai, mūsų rankomis surenka
mi. Tai švyturiai, kelrodžiai. Tai na
mai pavargusiems ir dar vis keliau
jantiems. Tai paminklai mūsų atei
ties kartoms, liudijantys kadaise čia 
gyvenusius bei rinkusius sudužusio 
savo gyvenimo šukes. Rimčiau visa 
tai apmąstykime. Pagaliau išdrįski
me pakelti savo žvilgsnį į beribius 
visatos tolius. Suraskim patys save. 
Bandykime sužinoti, ar tinkamai at
liekame savo pareigas kaip lietuviai 
savo kenčiančiai Tėvynei.

Savaime suprantama, kad šalia 
plataus, trukšmingo gyvenimo vieš
kelio esame tik menka dulkelė, tik 
rasos lašelis. Taip, tik lašelis. Bet 
argi ne gražu, ar ne didinga, kai tas 
lašelis, Visatos žvaigždynų palytėtas, 
kartas nuo karto sužėri nuostabiais 
atspindžiais? A. Lukošius

SVEIKINU SIMĄ KUDIRKĄ
Kaip vienas vyresniosios kartos at

eivių sveikinu S. Kudirką, pasiekusį 
laisvę su visa šeima. Jo kova už Lie
tuvos laisvę yra visų mūsų kova. Jis 
1971 m. sovietiniame teisme pareiš
kė: “Aš nesijaučiu kaltas, nes neiš
daviau savo tėvynės Lietuvos. Rusi
jos, kuri šiandieną vadinasi Sovie
tų Sąjunga, ąš neskaitau savo tėvy
ne." Be to, S. Kudirka išdrįso ir tai 
pasakyti: “Grąžinkite mano tėvynei 
Lietuvai nepriklausomybę.” Sveikinu 
šį drąsuolį ir tikiuosi, kad jam bus 
sudarytos sąlygos aplankyti ir Kana
dos lietuvių kolonijas. Kalėdų šven
čių proga ir Kanados lietuviai galė
tų prisidėti prie finansinės paramos 
S. Kudirkai ir jo šeimai.

P. Liaukevičius

RENKU DOKUMENTUS
Baigiu sutvarkyti turimus Tėvy

nės Apsaugos Rinktinės dokumen
tus. Taip pat baigiu Rinktinės įsi- 
steigimo bei veiksmų apžvalgą. Jei 
kas buvusių TAR-nės dalyvių turėtų 
kokių dokumentų, duomenų b?i pa
geidavimų ir norėtų įterpti, lauk
siu iki 1975 m. vasario pradžios. Ra
šyti tik iš esmės. Mano adresas: Jo
nas D. čėsna, 261 E. University 
Ave.. Apt. 905. St. Paul. Min. 55101. 
USA.

O K U L I ST AS
S. BROGOWSKY, O.D.
412 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Howard Park Ave.)

Kabineto tel. 531-4251
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vale. Šeštadieniais 
ruolO v. ryto iki 4 v. p.p.

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždarytė.

2224 Dundas Street W., 

Toronto, Ontario 
M 6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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TO RO N T O
Anapilio žinios

Telefonas: 277-1270
— Viešpaties palaimos, sveikatos 

ir gražiausių vilčių 1975 metais! Te
būna šie Šventieji Metai pilni malo
nės ir palaimos visiems.

— 1974 m. parapijos gyvenime is-, 
torinės reikšmės įvykis buvo para
pijos persikėlimas į Anapilio sody
bą Mississaugojc.

— Nuotaikingai praėjo Bernelių 
Mišios Kalėdų naktį. Dalyvavo labai 
gausus būrys tautiečių. Parapijos 
choras, vadovaujamas muz. S. Gaile- 
vičiaus, vertas didelės padėkos už 
puikiai atliktas kalėdines giesmes, 
o už iškilmių praturtinimą solo gies
mėmis — solistai V. Verikaitis, R. 
Strimaitis ir akompaniatorius muz. 
J. Govėdas.

— Nuoširdžiai dėkojame už svei
kinimus Kalėdų ir N. Metų proga. 
Taip pat dėkojame už duosnias au
kas- Anapilio sodybos statybai. Au
kojo po $500: dr. M. J. Uleckai 
(3,500), dr. A. Lingytė (1,500), N.N. 
(pageidavęs pavardės neskelbti); 
$200: A. S. Statulevičius; $150: dr. 
P. Vytė (400); po $100: S. E. Pus- 
vaškiai, (300), D. T. Renkauskai, P. 
O. Dabkai (300), E. E. Miliauskai 
(300). J. Birgiolas, J. S. Sinkevičiai, 
J. J. Zenkevičiai, R. J. Vaštokai (Pe- 
tebnrough), Iz. Girdzijauskas (400); 
po $50: R. V. LeRoy (200), Pr. Ge
čys (200), P. V. D. (200); po $25: S. 
OlVkienė (200), S. Majauskienė, Pr. 
Razgaitis (Filadelfija, JAV).

— Sv. Jono lietuvių kapinėse Ana
pilyje palaidota: a.a. Marija Krikš
čiūnienė, a.a. Jonas Bleizgys ir a.a. 
Juozas Bacevičius. Velionių šeimoms 
nuoširdi užuojauta

— Salės prieangyje padėti 1975 
m. sekmadienio rinkliavų vokeliai. 
Labai pageidaujama, kad visi paim
tų vokelius ir juos naudotų sekma
dieninei aukai. Pagal vokelių aukas 
išduodami aukotojams metų gale 
pakvitavimai pajamų mokesčiams.

-*- Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a.a. Agotą Musteikytę. 11 v.r. 
koncelebracinės Mišios už a.a. Jievą 
ir Joną Jakimavičius ir a.a. Veroniką 
Juškevičienę.

P A I) ft K A
Nuoširdžiausiai dėkoju prisiminu

siems mane sunkioje ligoje, lankiu
siems ligoninėje, atsiuntusiems laiš
kus su nuoširdžiais linkėjimais, do
vanas, gėles, telegramas iš Kalifor
nijos, Čikagos, Floridos, Klevelando. 
Dėkoju už Jūsų maldas, kad Viešpats 
Dievas leistų dar kartą pasveikti, ir 
už Jūsų brolišką artimo meilę. Ypa
tingai dėkoju Lietuvių Evangelikų 
Išganytojo parapijos klebonui kun. 
A. Žilinskui, kun. Bindernagol, kata
likui Prisikėlimo parapijos klebonui 
kun. Aug. Simanavičiui, kun. A. Pra- 
kapui, kun. T. Degučiui, Anapilio pa
rapijos kun. J. Staškevičiui, dr. J. 
Yčui, dr. A. Pacevičiui, dr. Jones, 
lietuvių radijo programos vedėjui ir 
KI..B krašto valdybos pirmininkui J. 
R. Simanavičiui.

Labai atsiprašau tuos, kurių čia ne
išvardinau, vengdamas ką nors pra
leisti. Visiems dar kartą nuoširdžiau
siai dėkoju. Jūsų broliškas prisimini
mas, pagalba bei artimo meilė liks 
mano širdyje neužmirštamai.

Jus gerbiąs —
inž. J. Preikšaitis

Mano padėkoje, išspausdintoje “T 
Ž” kalėdinėje laidoje, per neapsižiū
rėjimą praleista p. Ed. Sileikio pa
vardė. Prašali man atleisti.

M. F. Yokubynienė

VYRESNIO AMŽIAUS MOTERIS 
jieško darbo — prižiūrėti vaikus, vy
resnio amžiaus asmenį ar lengvą na
mu ruošos darbą. Skambinti tel. 
23. 1548, nuo 5 iki 7 vai. vakaro To
ronte.

LIETUVIS, namo (bungalow) savi
ninkas, jieško nerūkančio nuominin
ko kartu gyventi. Skambinti tel. 
621-3559.

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

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

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

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

BARONESSA
Beauty Salon 

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Petrą ir Liudą Ju

rėnus, Antaną ir Mariją Morkus, at
šventusius savo 25 m. vedybinio gy
venimo sukaktį.

— Nuoširdžiai užjaučiame: Janiną 
Poškienę, mirus jos broliui Čikago
je; Eliziejų šlekį, mirus jo pusbro
liui Los Angeles.

— Susituokė Antanas V. Vapsva 
ir Carroll B. Lolly; Dana Šerdis ir 
Anton Duft.

— Šis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. Mišios bus 8 ir 8.20 v. ryto 
bei 7.30 v.vak.

— šį sekmadienį, 12 v., bus treti
ninkų Mišios. Tuoj po Mišių bus su
sirinkimas.

— Antroji rinkliava ateinantį sek
madienį skirta parapijos skoloms 
mokėti.

— Parapijos choras pradės savo 
darbą sausio 9 d., 7.30 v.v. Nuoširdi 
padėka choro vedėjui, choristams ir 
solistams už tikrai gražiai atliktą re
pertuarą švenčių metu.

— Dėkojame Aldonai Vaitonienei 
už ' lietuviškais motyvais papuoštas 
albas ir nuaustas 6 stulas. Nuoširdi 
padėka Jonui ir Aldonai Paršeliu 
nams už paaukotas gėles.

— Šventųjų -Metų proga organi
zuojama kelionė į Romą birželio 19 
— liepos 4 d.d. Informacijų kreiptis 
į B. Pabedinskienę parapijos rašti
nėje.

— Dar galima gauti 1975 m. ka
lendorių knygos forma. Kaina $2.

— Dėkojame už stambesnę auką 
parapijai: J. P. Dovidaičiams, H. V. 
Gumauskams, A. V. Lukams, D. O. 
Rautinš. E. A. Baltrušaičiams, S. B. 
Sakalams, A. Z. Urbonams. W. L. 
Lactin ir dr. P. Vytei.

— Parapijos loterijai jau surinkta 
per $10,000. Prašome visus ilgai ne
delsiant grąžinti šakneles ir pinigus. 
Negalinčius platinti prašome grąžin
ti bilietus į raštinę.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 8 v. — už Joną Tonkūną, užpr. 
V. M. Kriščiūnų; 8.30 v. — už Ka
zimierą ir Oną Dočkus, užpr. O. Peč- 
kienės; 9 v. — už Magdaleną ir Al
fonsą Kviecinskus, užpr. S. Styrie- 
nės; 9.20 v. — už Agnietę Sukauskie- 
nę, užpr. J. A. Sukauskų; sekmad., 
8 v. — už kun. Viktorą Pojmanskį, 
užpr. A. Sukausko ir šeimos; 9 v. — 
už Stasį Černiauską, Užpr. M. V. Gen
čių; 10 v. — už Stasį Vaitiekūną, 
užpr. B. Vaitiekūnienės; 11.15 v. — 
už Povilą Preibį. užpr. Preibių šei
mos; 12 v. — tretininkų intencija; 
7 v.v. — už Luką Gatavecką, užpr. 
žmonos.

— Mirus Jonui Blęizgiui, žmoną 
Uršulę, dukterį Rūtą Žilinskienę ir 
kitus artimuosius giliai užjaučiame. 
Taip pat, mirus Juozui Bacevičiui, 
sūnums Antanui ir Juozui, dukte
rims E. Dvilaitienei ir G. Ginčiaus- 
kienei reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

Lietuvių Namų žinios
— Baro patalpose vykdomi alko

holinių gėralų vadybos reikalaujami 
patvarkymai: užsakytos atitinkamos 
kėdės, stalai ir įrengiami alaus čiau
pai.

— Dar jieškomas baro vedėjas, 
kalbąs lietuviškai ir angliškai, mo
kąs tvarkyti baro inventorių bei pi
nigus ir aptarnauti baro lankytojus. 
Atlyginimas — pagal susitarimą. 
Kreiptis pas LN reikalų vedėją Algį 
Juzukonį tel. 533-9030.

— Gruodžio 21 d. žemutinėje salė
je įvyko Toronto universiteto lietu
vių studentų prieškalėdiniai šokiai. 
Dalyvavo per 200 studentų. Gruodžio 
22 d. didž. LN salėje ateitininkai at
šventė Kūčias. Atsilankė apie 300 as
menų. Gruodžio 24, Kūčių vakarą, 
vyko LN vakarienė, kurioje dalyva

vo per 300 asmenų. Kun. T. Degutis 
kalbėjo apie krikščionišką Kūčių 
reikšmę ir dalyvius pakvietė mal
dai. Po vakarienės vaikai ir jauni
mas atliko muzikos ir kalėdinių gies
mių programą. Programa buvo baig
ta Kalėdų senelio pasirodymu.

— Sausio 5, sekmadienį, LN me
nėje įvyks Liet. Evangelikų Išgany
tojo parapijos susirinkimas.

— Sausio 5 d. sporto klubas “Vy
tis” turės metinį susirinkimą vaka
rinėje LN salėje.

— Kalėdų laikotarpyje į LN na
rius įstojo Pranckūnienė Olga, įmo
kėjusi nario įnašą $100, Siminkevi- 
čius Vytas — $100, Šveikauskas Sta
sys — $100, Hanson J. V. — $100, 
Matokienė Ona — $25, Usvaltas Juo
zas — $100.

Vietoj gėlių mirusioms — Cirūnui 
Antanui, Krikščiūnienei Marijai ir 
Blęizgiui Jonui B. ir J. Strazdai pa
aukojo LN $100.

A. a. Marija Krikščiūnienė, 79 
m. amžiaus, mirė gruodžio 20 d. 
Mississauga ligoninėje. Velionė 
savo kilme buvo rusų tautybės, 
bet ištekėjusi už pik. Krikščiū
no sulietuvėjo ir buvo giliai ti
kinti krikščionė. Jai pageidau
jant, palaidota katalikų apeigo
mis Sv. Jono liet, kapinėse.

A. a. Juozas Bacevičius, 86 m. 
amžiaus, mirė gruodžio 28 d. Šv. 
Juozapo ligoninėje. Velionis pa
laidotas iš Lietuvos Kankinių 
parapijos Šv. Jono liet, kapinė
se.

Serga: Keswicke iš dalies pa
ralyžuotas yra K. Dargis, Wel
lesley ligoninėje — O. Rutkaus
kienė.

Kalėdų ir N. Metų proga 
“TŽ” leidėjai, redakcija ir ad
ministracija gavo daug sveikini
mų. Negalėdami padėkoti kiek
vienam atskirai už malonius, 
padrąsinančius linkėjimus, šio
mis eilutėmis išreiškiame vi
siems nuoširdžią padėką.

Lituanistiniuose gimnazijos 
užskaitų kursuose darbas po 
atostogų pradedamas sausio 7, 
antradienį, 7 v.v., įprastoje vie
toje.

Toronto Lietuvių Pensininkų 
Klubo valdyba šaukia visuotinį 
narių susirinkimą L. Namuose, 
1573 Bloor St. W., sausio 19, 
sekmadienį, 3 v.p.p. Narių daly
vavimas būtinas, nes bus ren
kama nauja valdyba.

Laimingasis “Paramos” na
rys kovo 16 d. gaus spalvotą te
levizijos aparatą. Tuo laimin
guoju gali tapti kiekvienas “Pa
ramos” narys, įnešęs bent $50 į 
taupomąją sąskaitą. Už kiekvie
ną $50, įneštą į taup. sąskaitą, 
duodamas vienas bilietas. Juo 
daugiau penkiasdešimtukų, juo 
daugiau bilietų, juo didesnė ga
limybė laimėti televizijos apa
ratą. “Paramos” tarnautojai, 
valdomieji organai bei jų šeimos 
loterijoje nedalyvauja. Vedėjas

Kanados Lietuvių Fondo ta
ryba posėdžiavo Toronte 1974 
m. gruodžio 7 d. ir nutarė atei
tyje pašalpas skirti tiktai tiem, 
kurie įteiks motyvuotą prašy
mą. Sekantis lėšų skirstymas 
bus pirmąjį 1975 m. trimestrą. 
Prašymus paduoti iki 1975 m. 
vasario 16 d. šiuo adresu: Dr. A. 
Pacevičiui, KLF tarybos pirmi
ninkui, 11 Morningside Ave., 
Toronto 21, Ont.

Mokslo priemonių komisija 
(KLB švietimo skyriaus) nuošir
džiai dėkoja “Paramos” kredito 
bankui Toronte už auką (ketvir
tadalį visų išlaidų) paruošti šeš
tadienio lietuvių mokykloms 
spalvotą filmą iš nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimo.

Ona ir Jurgis Valinčiai, gyv. 
Suvalkų, trikampyje, atsiuntė 
“TŽ” laišką, kuriame Kalėdų ir 
N. Metų proga sveikina Pečiu
lius, Stungurius Toronte, Gode
lius Hamiltone, linkėdami daug 
saulėtų dienų bei-ilgo amžiaus.

Lietuviškos vestuvės. Gausė
jant mišriom santuokom, lietu
viškos vedybos yra ypač brangi
namos. 1974. XII. 14 Toronto 
Prisikėlimo šventovėje susituo
kė mokytoja Jūratė čęponkutė 
su architektu Gintautu Neima
ma iš Klevelando. Vestuvinė 
puota buvo surengta pagal lie
tuviškus papročius. Jai vadova
vo “Grandinėlės” vadovas L. 
Sagys, nes jaunavedys buvo jos 
šokėju. Talkinant “Gintaro” va
dovams p.p. Karasiejams ir šo
kėjams, buvo inscenizuoti lietu
viškų vestuvių momentai. Pa
mergėmis buvo: V. Dambraus
kaitė, V. Baukytė iš Detroito, 
R. čeponkienė iš Otavos, T. Kal- 
vaitienė iš Klevelando; pabro
liais: A. Idzelis, A. Rukšėnas, 
B. čeponkus, A. Kalvaitis. Po 
vestuvių jaunavedžiai išvyko 3 
savaičių kelionėn po Europą.

Aukos “T. Žiburiams”. Vietoj 
kalėdinių sveikinimų atvirukais 
$15: Marija ir Antanas Basaly
kai; $11.50: Vincas Narkevičius; 
$5: M. Žaliauskas; švenčių pro
ga $23: Kotryna ir Juozas Ali
šauskai; persikėlimo proga $5: 
Juozas Šarūnas. Švenčių laiko
tarpyje aukojo $100: prof. R. 
Vaštokas; $50: Toronto ateiti
ninkų tėvų komitetas; $40: dr. 
M. Ramūnienė; $25: Tėvai pran
ciškonai Toronte; $17.83: Wasa- 
gos ir Staynerio lietuviai (šią su
mą jie sudėjo susirinkę po pa
maldų į p. Lapavičiaus restora
ną); $15: Toronto VI. Pūtvio šau
lių kuopa. — “TŽ” 25 m. sukak
ties proga aukojo $25: KLB Ha
miltono apyl. valdyba; $11.50: 
Jonas Onaitis. Visiems tariame 
nuoširdų ačiū.
Jieškoma Irena Zizaitė, anks

čiau gyvenusi Montrealyje, . o 
dabar galbūt Toronte. Atsiliep
ti “TŽ” administracijos adresu.

Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopa pasiryžo įsteigti pastovų 
mėgėjų teatrą. 1974 m. gruo
džio 5 d. įvyko pasitarimas, ku
riame dalyvavo šaulių kuopos 
valdybos nariai ir aktorių at
stovai. Abiejų pusių sutarimu 
būsimam teatrui parinktas var
das “Aitvaras”. Režisore bus A. 
Dargytė-Byszkievvicz. Finansinę 
ir techninę paramą teiks VI. 
Pūtvio šaulių kuopa. Dėlto ir 
pats teatras bus vadinamas: To
ronto VI. Pūtvio šaulių kuopos 
teatras “Aitvaras”.

Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopos teatro “Aitvaras” vaidy
bos praktika — work shop vei
kia kiekvieną pirmadienį L. Na
mų patalpose prie raštinės 7-9 
v.v. Daugiau informacijų suin
teresuotiems teikia rež. A. Dar- 
gytė-Byszkiewicz tel. 247-3370, 
5 - 7 v.v.
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STUDENTAI!
Dalyvaukite slidinėjimo iškyloje 

sausio 17 -19 dienomis.
Nakvynės — Toronto 
"Outing Club Cabin" 
Informacijų teiraukitės 

Toronte tel. 766-3689.

Toronto Maironio mokyklos 
Kalėdų eglutė gruodžio 15 d. 
Prisikėlimo salėje praėjo sklan
džiai ir pakilioje nuotaikoje. 
Žiūrovus džiugino mokyklos 
jauniausieji ir jaunieji moki
niai. Jie deklamavo, dainavo, 
vaidino (buvo choras ir solo dai
nos). Įžanginį žodį tarė ir pro
gramą pranešinėjo jauna mo
kyklos mokytoja R. Šapočkinai- 
tė. Pirmiausia pasirodė paren
giamojo ir I sk. mokiniai — R. 
Čepaitytės ir R. Birgelytės auk
lėtiniai su kalėdiniu vaizdeliu 
“Eglutė”. H-V sk. mokiniai, va
dovaujami jaunos vadovės L. 
Vaitiekūnaitės, pagiedojo “Gul 
šiandieną”, “Piemenėliai varg
dienėliai”, “Sveikas, Jėzau gi- 
musis”. Tarpais mokiniai dekla
mavo ir dainavo solo dainas. Po 
pertraukos vyresniųjų skyrių 
mokiniai, paruošti jaunos reži- 
sorės K. Imbrasaitės, vaidino Z. 
Visockienės kalėdinį vaizdelį 
“Susitikimas mėnulyje”. Deko
racijas taip pat paruošė K. Im- 
brasaitė. Grimavo L. Nakrošie- 
nė. Nuoširdžiai talkino neseniai 
baigę mokyklą — D. Jokūbaity- 
tė ir V. Šilininkas.

Galiausiai, lydimas nykštukų 
ir sniego karalaitės, per Alias
ką, Br. Kolumbiją, Saskačevaną 
ir Manitoba atvyko Kalėdų se
nelis iš Lietuvos ir gražiai pra
bilo į vaikučius. Iš didelio mai
šo vaikams jis dalino dovanė
les. Mokykla reiškia nuoširdžią 
padėką M. Petruliui, kuris taip 
puikiai ir atsidėjusiai atliko sa
vo vaidmenį mažiesiems. Džiu
gu, kad mūšų jaunosios kartos 
atstovai, buvę Maironio mokyk
los auklėtiniai, taip gražiai pa
ruošė ir sklandžiai vykdė mo
kyklos tradicinę Kalėdų eglutės 
programą. Padėka jiems. Tėvų 
komitetas visus vaikus pavai
šino.

Į Baltijos kraštų politinės ir 
socialinės istorijos kursą Toron
to universitete užsiregistravo 
26, nors tereikėjo 15, kad kur
sai įvyktų. Dauguma jų yra jau
ni žmonės — studentai ar stu
dijas neseniai baigę. Jų tarpe 
yra tik viena lietuvaitė ’(!), kiti 
gi — latviai, estai ir keli anglo
saksai, vedybomis ar pažintimis 
susiję su baltiečiais. Baltistikos 
studijų puoselėjimo draugijos 
AABS Toronto komiteto pastan
gomis įsteigti kursai vyksta pir
madienio vakarais “School of 
Continuing Education” rėmuo
se. Dėsto estai K. Aun ir J. 
Olivet, latviai A. Balinš ir J. 
Dreifelds, iš lietuvių — Romas 
Vaštokas. Kursais yra didelis 
susidomėjimas, deja, tik ne iš 
lietuvių pusės. AABS žmonės 
tikisi, jog sekančiais metais bus 
galima klausytojams gauti uni
versitetines užskaitas.

P. Amerikos lietuvių jaunimo 
vardu noširdus ačiū Kanados 
lietuviams, prisidėjusiems prie 
P. Amerikos studentų fondo. 
Vien Kanadoje buvo sudarytos 
8 stipendijos po $500. Kad šis 
nuoširdus pagalbos ryšys nenu
rūktų ir ateityje, abiejuose To
ronto lietuvių bankeliuose ati
darytos P. Amerikos lietuvių 
studentų fondo einamosios są
skaitos. Norintieji prisidėti ga
li tai padaryti pervesdami tie
siog iš savo sąskaitos į PALS 
Fondo sąskaitą. Tam tikslui pa
sižadėjimo lapelius (panašiai 
kaip Bendruomenės lapelius) 
dalins Gražina Balčiūnienė ir 
Loreta Murauskienė ypač sau
sio mėnesį po pamaldų abiejose 
parapijose. Kun. II. Šulcas

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos kanadiškė krašto valdy
ba švenčių proga atsiuntė “TŽ” 
redakcijai sveikinimą ir šį pa
skatinimą: “Rašykite ir skatin
kite šiais metais tęsti kovą už 
nepriklausomos Lietuvos atsta
tymą su sostine Viniumi ir Lie
tuvai priklausančiais žemių plo
tais 1918-1920 ir 1945-50 metų 
lietuvių partizanų dvasioje”. Pa
sirašė — Stepas Ulbinas, VKLS 
Kanados krašto valdybos pirm.

Vincas Narkevičius vietoj ka
lėdinių sveikinimų “TŽ” paau
kojo $11.50.

Bendros Kūčios gruodžio 22 
d. buvo surengtos ateitininkų ir 
skautų. Pirmieji su šeimomis su
sirinko didžiojoje L. Namų sa
lėje, antrieji — Prisikėlimo. 
Abiejose vietose dalyvavo po 250 
—300 asmenų. Ypač gausiai da
lyvavo jaunimas. Jis atliko ir 
atinkamą programą. Gruodžio 
24 d. bendros Kūčios buvo su
rengtos L. Namuose.
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Ateitininkų moksleivių ir jau
nučių globėjų suvažiavimas 
įvyks Toronte vasario 22-23 d. 
d. Centro valdyba prašo, kad vi
si globėjai pasinaudotų šia svar
bia proga išmokti ir pasidalinti 
mintimis sū kitais.

Radijo ir televizijos progra
mos “Tėvynės prisiminimai” 
metinis balius rengiamas sausio 
11 d. L. Namuose. Meninę prog
ramą atliks jungtinis choras, 
dainavęs muz. St. Gailevičiaus 
70 m. sukakties šventėje.

Prel. L. Tulaba, lydimas prel. 
J. Tadarausko, aplankė abi To
ronto katalikų parapijas ir “TŽ” 
redakciją. Svečias iš Romos ve
dė adventines rekolekcijas Ha
miltono lietuviams. Ta proga 
Hamiltone jam buvo suruoštos 
pagerbtuvės 40 metų kunigystės 
sukakties proga. Taip pat tokios 
pagerbtuvės prel. L. Tulabai bu
vo suruoštos Čikagoje. Svečias 
savo pamoksluose ir kalbose 
pabrėžė lietuvių Šv. Kazimiero 
kolegijos Romoje reikalingumą 
ir dėkojo už jos rėmimą.

A. a. Jonas Bleizgys, 58 m. 
amžiaus, mirė 1974 m. gruodžio 
25 d. Humber Memorial ligoni
nėje po sunkios operacijos. Eku
meninės laidotuvių pamaldos 
įvyko Išganytojo evangelikų 
šventovėje. Apeigas atliko kun. 
P. Ažubalis ir kun. A. Trakis (iš 
Čikagos). Atsisveikinimo vakarą 
budėtuvėse kalbėjo: KLB kr. 
valdybos pirm. J. R. Simanavi
čius, Tautos Fondo Toronto apy
linkės atstovybės pirm. A. Fira- 
vičius, L. Namų pirm. J. Straz
das, kun. A. Trakis, buvusių ka
rių vardu P. Augaitis, Liet. 
Ev. Išganytojo par. tarybos 
pirm. inž. G. Šernas, draugų ir 
artimųjų — E. Miliauskas. Kal
bėtojai priminė velįdnies patrio
tiškumą, jo duosnumą lietuviš
kiems reikalams, rūpestį šeimai, 
sugebėjimą ypač ekonominėje 
srityje. Velionis palaidotas lie
tuvių kapinėse, dalyvaujant 400 
tautiečių. Po laidotuvių pietūs 
buvo surengti Anapilio salėje. 
Velionis paliko liūdinčią žmoną, 
dukrą R. Žilinskienę, žentą kūn. 
A. Žilinską ir artimuosius Lietu
voje. Laidotuvių proga A. Fi- 
ravičiaus iniciatyva Tautos Fon
dui surinkta $1000.

Naujų Metų dieną Išganyto 
ja parapijoje pamaldų nebus. 
Sekančios pamaldos sausio 5 d. 
9.30 v. ryto.

Simas Kudirka davė galutinį 
sutikimą Vasario 16 iškilmėse 
dalyvauti Toronte ir lietuviško
je minėjimo dalyje pasakyti kal
bą. Į Torontą jis su žmona ir 
dukra atvyks vasario 15 d.

“Atžalyno” tautinių šokių gru
pė, gražiai pasirodžiusi įvairiuo
se vietiniuose parengimuose 
praėjusiais metais, sausio 25 d. 
vėl yra pakviesta dalyvauti 
Maironio mokyklos vakare, o 
vasario 1 d. — “Baltic Night 
1975” koncerte, kurį rengia lat
vių vienetas “Daugavina”. Be 
mūsiškių, programą atliks es
tų, latvių, vengrų ir gudų viene
tai. Atžalyniečiai, vadovaujami 
Silvijos Martinkutės, daro dide
lę pažangą ir veržiasi į platesnį 
horizontą. Tikimasi, kad neužil
go “Atžalynas” pasirodys Sud- 
buryje, Sault Ste. Marie, ir kito
se tolimesnėse vietovėse. Ir ki
tos grupės smarkiai ruošiasi sa
vo tradiciniam šokių vakarui 
bei dainų ir šokių šventei Ha
miltone. “Atžalynui” oficialiai 
atstovavo Australijos Lietuvių 
Dienų šventėje atžalynietė Dia
na Bubulytė ir įteikė gražiai pa
ruoštą kun. J. Staškevičiaus 
“Atžalyno” grupės sveikinimą- 
adresą.

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

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

 R. Statulevičius

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiikq duoną. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.

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

MONTREAL
Sv. Kazimiero parapijos žinios

— Klebonas, par. k-tas ir par. ta
ryba sveikina visus parapijiečius su 
N. Metais ir linki jiems didžiausios 
sėkmės.

— Į šių metų par. k-tą išrinkti: 
Jul. Gargasienė ir A. Zinka. Pr. me
tais baigė savo 3 metų terminą par. 
k-to pirm. J. Staniulis ir A. Smitas. 
Par. tarybos k-tą sudaro: pirm. Jul. 
Bernotienė, vicepirm. J. Staniulis, 
sekr. p. Alianskienė.

— Par. taryba 1974 m. gruodžio 
mėn. buvo suorganizavusi “savo rū
šies" varžytines, kurios davė $1.147 
pelno.

—- Sausio pradžioje par. k-tas susi
rinks pirmojo posėdžio, kuriame kle
bonas supažindins su 1974 m. par. 
finansine padėtimi; bus išrinktas 
naujas par. k-to pirmininkas ir ap
tarti kiti reikalai.

— Sekmadienio aukų vokelius ga
lima atsiimti po 11 v. pamaldų par. 
svetainėje.

— Jau kuris laikas 10 v. pamaldos 
mūsų šventovėje yra skiriamos jau
nimui. Visi tėveliai prašomi para
ginti savo sūnus ir dukras dalyvauti 
šiose pamaldose.

— Kas norėtų įsigyti knygą “Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kronika”, 
kurioje yra gana išsamiai aprašyta 
dabartinė Lietuvos tikinčiųjų padė
tis, gali gauti pas Adamonytę. Kai
na $2.50. K. A.

A.a. Birutė Palubinskaitė, vientur
tė, 37 m., Povilo ir Liudvikos Palu
binskų dukra, mirė 1974 m. gruodžio 
18 d. Los Angeles mieste. Velionė 
buvo baigusi Montrealio universite
tą. Kurį laiką gilino studijas Colum
bia universitete JAV-se, Pasteuro 
institute Paryž.iuje. Pastaruoju me
tu dirbo vėžio institute Los Angeles, 
Kalifornijoj. Mirė vėžio liga, kuri 
buvo pervėlai pastebėta. Jokios gy
dymo priemonės nebegalėjo padėti.

A.a. Alizas Kregždė, po ilgos ir 
sunkios ligos, mirė 1974 m. gruodžio 
18 d. Palaidotas gruodžio 21 d. Notre 
Dame kapinėse iš Aušros Vartų 
šventovės. Velionis paliko liūdin
čius: seserį, sūnaus ir dukros šeimas.

Toronto, Ontario
Vietoj gėlių prie a.a. Antano 

Cirūno karsto, vieno iš Sv. Jono 
Kr. parapijos kūrėjų, K. A. Ru
sinu šeima paaukojo Lietuvos 
kankinių (buv. Sv. Jono Kr.) 
parapijai $25, o H. ir V. Puo
džiūnai paaukojo $14 “T. Žibu
riams”.

Ta proga vietoje gėlių taip 
pat “T. Žiburiams” paaukojo 
$10: Vyt. Puodžiūnas; $30: S. V. 
Aušrotai, O. Jonaitienė, O. J. 
Dementavičiai, S. A. Petraičiai, 
A. Simkevičienė, R. A. Siručiai.

“The Toronto Sun” gruodžio 
16 d. išspausdino Stephanie 
Hurko laišką, peikiantį šį dien
raštį už neišspausdinimą nė vie
nos eilutės apie Žmogaus Teisių 
Deklaracijos metinių paminėji
mą specialiu mitingu, kuriame 
pagrindinį žodį tarė S. Kudir
ka. Redakcija pridėjo jirierašą: 
“Tai buvo nelemta žinių at
ranka.”

Panašų laišką parašė ir S. 
Pranckūnas. Prie jo laiško re
dakcija pridėjo pastabą: “Tai 
neatleistinas neapsižiūrėjimas.”

G re i tas ir tikslus patarnavi mos!

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

PETRAS ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

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

Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.
Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

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

Duoda nemokamą gyvybės apdrou- 
dq iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Kooperatinė namų (iki 4 butų) ir namų inventoriaus apdrouda.
Kreiptis: Gil Constontini, Quebec Credit Union League,

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

KASOS VALANDOS:

1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 
3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo 
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarų nuo gegužės 15 iki 
spalio l 5 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.

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

Visuotinis AV parapijos susirinki
mas — sausio 12, sekmadienį, po 
pamaldų parapijos salėje.

Lietuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimas bus vasario 16 d. Pla
teau salėje. Meninę programą atliks 
sol. Gina Čapkauskienė, Montrealio 
Lietuvių Jaunimo Ansamblis “Gin
taras” ir Aušros Vartų par. choras. 
Kitos detalės bus paskelbtos vėliau.

KLB Montrealio apylinkės valdyba
Dail. Tamošaitienė praleido tris 

dienas Montrealyje, mokydama “Vai
vorykštės" projekto audėjas, kaip 
austi dvyliknytėm staklėm. Nei di- 

'delė. audra, nei blogas susisiekimas. 
nesutrukdė pasiryžėlių. Sekmadienį 
po pamaldų jau daug kas galėjo pa
sigrožėti mūsų jaunųjų pirmaisiais 
žingsniais komplikuotame audime. 
Atrodo, Montrealyje prieš 25 me
tus įsteigta dail. Tamošaičių studija 
ir toliau puoselės mūsų tautodailę 
jaunųjų rankomis. Ačiū p.p. Tamo- 
šaičiams.

Aušros Vartų parapijos choras 
koncertavo su prancūzų “Les Est- 
rians” choru. Sis koncertas buvo 
rengtas pagal valstybės sekretoriato 
projektą ir buvo globojamas neoka- 
nadiečių komiteto gražioje giinnaz1- 
jos salėje, dalyvaujant gausiai ka
nadiečių ir lietuvių publikai. Lietu
vių programa, jos atlikimas ir lai
kysena scenoje buvo pasigėrėtini. 
Gaila, kad išspausdinta programa lie
tuvių kalba buvo pilna klaidų. Tai 
neatleistina viešame pasirodyme. To
kiais atvejais choras turėtų pasirū
pinti puikiai visas tris kalbas mokan
čia pranešėja. Tikrai didelė laimė 
montrealiečiams turėti muzikę M. 
Hoch, kuri taip puikiai sugeba pa
gauti ir perduoti mūsų dainų dvasią. 
Smagu, kad A V chore atsiranda vis 
daugiau jaunų veidų ir balsų. Kor.

Žvejotoji) • medžiotojų klubas “Ni
da", šalia savo sportinių gegužinių, 
reiškiasi ir lietuviškoje kultūrinėje 
veikloje. 1975 m. sausio 25 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje rengia jau iš 
eilės penktąjį jaunųjų talentų vaka
rą. Klubo valdyba kviečia visą Mont
realio jaunimą nuo 10 iki 18 metų 
jame dalyvauti su savo betkokiais 
meniniais sugebėjimais ir iki sausio 
15 d. užsiregistruoti pas J. Siaučiulj 
tel. 768-3674. Klubo valdyba

"Litas" 1974 m. lapkričio mėnesį 
užbaigė su $4.964,852 balansu. Taigi, 
nežiūrint $200.000 išmokėjimų na
riams “Canada Savings” lakštams 
pirkti. "Lito" balansas padidėjo 
$3.500. Kitaip sakant, lapkričio mė
nesio įnašai pilnai padengė stambius 
pinigų išnašus. Atrodo, kad per gruo
džio mėnesį "Litas" tikrai pasieks 5 
mil. ii- padarys per 20 mil. metinės 
apyvartos. Nežiūrint didelio palūka
nų padidinimo už. santaupas metų 
laikotarpyje. 1974 m. bus užbaigti su 
pelnu.

Už vienerių metų terminuotus in
dėlius "Litas” moka 9.5%. Bankai 
ir kitos finansinės institucijos už 
vienerių metų indėlius moka tik 9% 
arba 9‘j %.

"Litas" išsiuntinėjo savo nariams 
sieninį kalendorių 1975 m. ir biule
tenį nr. 24.

"Lite" dar galima gauti olimpinių 
pinigų rinkinių, milijoninės loterijos 
bilietu, automobiliams vytukių ir t.t.

Pr. R.

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

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


