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Atiduok, ko, privalai
Kiekvieno patrioto lietuvio pareiga, o ne malonė, atiduoti 

auką savo tautai. Atiduoti ją tada, kai tauta yra jos reikalinga. 
Vieni lietuviai tą auką atidavė mūsų valstybės sudarymo pradžio
je, kai 1251-53 m. Lietuvos valdovas Mindaugas apsikrikštijo, 
vainikavosi karaliaus karūna ir įvedė Lietuvą į taip tais laikais 
populiarią valdymosi formą — karaliją. Kova ir aukos savo tautai 
nesibaigia, kaip nesibaigia ir pats tautos gyvenimas. Kai Lietuva 
buvo didelė valstybė, jos vyrai savo auką tėvynei atidavė karo 
žygiais ar kitais darbais. Moterys taip pat prisidėjo prie tų aukų - 
darbų. Ir dainos žodžiai sako, kaip trys seselės rengė savo brolelį 
į karo žygį. Tas paruošimas žygiui reikalingų dalykų taip pat buvo 
auka savo tėvynei. Didesnės aukos mūsų tautai buvo sudedamos 
sunkesniais jos gyvenimo laikotarpiais. Kas nežino kovos už lie
tuvišką spaudą Rusijos carų okupacijos laikais? Kas nežino Kra
žių skerdynių — kovos už mūsų religiją? Ir šiandien pavergtoje 
Lietuvoje eina kova su okupantais ir jų talkininkais už spaudos 
ir religijos laisvę, nes tautiniai ir religiniai lietuvių aspektai yra 
labai glaudžiai susiję. JAV žurnalistas M. Seeger, kuris lankėsi 
pavergtuose Pabaltijo kraštuose, sako, kad lietuvių tautos pajė
gumas atsispindi religingumo ir tautiškumo vienybėje. To jis 
nepastebėjęs kituose rusų pavergtuose kraštuose. Ir mes patys 
matome, kad pavergtoje Lietuvoje didžiausias aukas tautai ati
duoda tie tautiečiai, kurie kovoja už savo religiją, o subedievėję 
komunistai persekioja savo brolius lietuvius. Carų vergijos laikais 
visi lietuviai kovojo prieš mūsų krašto okupantą, o dabar dalis 
lietuvių ne tik nebekovoja, bet net tarnauja okupantui. Tokių 
lietuvių yra pavergtoje Lietuvoje, tokių yra ir laisvajame pa
saulyje.

Lietuvių vardai teigiamai skamba visame pasaulyje — R. 
Kalantos, S. Kudirkos ir kitų kilnių lietuvių, kurie nesako, kad 
religija yra privatus kiekvieno sąžinės reikalas, kaip kartą pa
reiškė vienas buvęs savanoris. Pagal jį išeitų, kad nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės vadovybė darė didelę klaidą, laikydama 
kariuomenėje kapelionus. Ar buvo klaida, kad Tautos šventės pro
ga kariuomenės parado aikštėje būdavo atlaikomos pamaldos? 
Tikėjimas tampriai rišasi su tautiškumu ir laisvės sąvokomis. Mū
sų žymusis tautos vyras prel. M. Krupavičius sako: “Palaikykite 
gyvą tikėjimą, nes jis yra stiprus akstinas palaikyti stipriam pat
riotizmui”. Šiandien pavergtoje Lietuvoje net patriotizmas apibū
dinamas sakant, kad tai savybė “tų lietuvių, kūnų širdyse dar 
liepsnoja žmogiškumo liepsnelė ir dvasinių bei tautinių vertybių 
supratimas”. Jei didžiuojamės mūsų savanoriais, kurie 1919-20 
m. kovojo už mūsų tėvynės laisvę, tai juo labiau turime didžiuotis 
tais kilniais lietuviais, kurie kovojo ir kovoja su mūsų krašto 
okupantais daug žiauresnėse sąlygose.

Kova už tautos laisvę, tautos išlikimą turi eiti be paliovos. 
Žinome, kad pavergtoje Lietuvoje, neskaitant pataikūnų, lietu
viškas jaunimas yra daug patriotiškesnis už laisvojo pasaulio lie
tuviškąjį jaunimą, kurio didelė dalis nueina nelietuviškais keliais. 
Lietuvos jaunimas yra patriotiškesnis ir už tą senimą, kuris pa
sitraukė iš Lietuvos, kad galėtų kovoti už savo tautos laisvę, bet 
dabar nebekovoja, nes tam reikia darbo ir piniginės aukos. Turi
me pasišventėlių ir laisvajame pasaulyje, kurie per metus ati
duoda daug valandų mūsų tautos reikalams. S. Kudirka savo 
kalboje yra pasakęs: “Pasitraukimas iš tėvynės yra pateisinamas, 
jei įsipareigojama kovoti už likusių laisvę”. Kiek turime laisva
jame pasaulyje lietuvių, kurie aktyviai kovoja už savo tautos 
laisvę? Keista, kai iš lietuvio su augštuoju mokslu išgirsti pasa
kymą: “O kas man Lietuva?” Taip nepasakytų žydas. Ir senovės 
graikai laikė dideliu nusikaltimu išsižadėti savo tėvynės. Mūsų 
tautos humanistas filosofas Vydūnas sako: “Žmogus, netekęs 
tautinės sąmonės, netenka ir žmogiškos savigarbos”. Yra lietu
vių ir be augštojo mokslo, kurie nuoširdžiai remia mūsų tautos 
reikalus. Maloniai nustembi, kai ankstyvesnės imigracijos lietu
vis, jau perežngs 80 metų amžių, tautos reikalams kasmet skiria 
100 dolerių auką.

Šiandien ne ginklu kovojame už savo krašto likimą, bet dar
bu, auka, vieningumu. Reikia parodyti, kad ir tokioje kovoje esa
me aktyvūs tautos nariai. Nesididžiuokime tik savo tėvynės gar
binga praeitimi, bet parodykime, kad ir dabar esame verti lietu
vio vardo. Iš pavergtos Lietuvos ateina žinios, jog Maskva per 
savo infiltruotus agentus nori suskaldyti laisvojo pasaulio lietu
vių didžiąsias organizacijas. Kovokime prieš Maskvos užmačias, 
nes tai būtų didžiausias nuostolis mūsų tautai. Laikykimės vie
nybės, neleiskime skaldyti lietuvių organizacijų, nedalyvaukime 
antilietuviškame darbe. To reikalauja žuvę mūsų didvyriai.

J. Vaičeliūnas

ivYNk^s Premjeras ir partija

Pasaulio įvykiai
AUSTRALIJOS GUBERNATORIUS JOHN KERR ATLEIDO Iš PAREIGŲ 
politiniame akligatvyje atsidūrusį darbiečių premjerą G. Whitla- 
mą ir krašto valdymą laikinai perdavė liberalų vadui M. Fraseriui 
bei jo sudarytai koalicijai su konservatoriais. G. Whitlamas darbie- 
čius buvo grąžinęs valdžion 1972 m. po 23 metų opozicijoje. Jis 
taipgi laimėjo parlamento rinkimus ir 1974 m. Užsienio politikoje 
G. Whitlamas pasižymėjo aiškiu pataikavimu komunistams, kuris 
buvo pradėtas Australijos išjungimu iš Vietnamo karo, diplomati
nių santykių užmezgimu su komunistinėmis Azijos valstybėmis ir 
užbaigtas Pabaltijo atidavimu Sovietų Sąjungai. G. Whitlamo val
dymo laikotarpyje infliacija Australijoje pasiekė 15%, rekordiniu 
tapo bedarbių skaičius. Politinę krizę sukėlė premjero G. Whitla

Federacinės liberalų partijos 
suvažiavime Otavoje buvo iš
keltas tradicinis pasitikėjimo 
dabartiniu vadu klausimas. Už 
dabartinės politikos peržiūrėji
mą balsavo 19,2% atstovų, 
prieš — 80,8%. Iš pirmo žvilgs
nio susidaro įspūdis, kad P. E. 
Trudeau vis dar turi tvirtą po
ziciją savo partijos eilėse. Ta
čiau negalima užmiršti fakto, 
kad 1973 m. suvažiavime vado
vybės politikos peržiūrėjimo 
reikalavo beveik dvigubai ma
žesnis atstovų skaičius. Politi
niai komentatoriai, atmesdami 
P. E. Trudeau remiančius ir už 
jį balsuojančius Kvebeko atsto
vus, daro išvadą, kad angliškoje 
Kanados dalyje jau visas penk
tadalis liberalų yra nepatenkinti 
savo vadu P. E. Trudeau. Jo 
prestižą pakėlė kainų ir atlygi
nimų kontrolės įvedimas, nors 
ją nelengva bus įgyvendinti. 
Prieš partijos suvažiavimą 
premjeras P. E. Trudeau, finan

sų ministeris D. Macdonald ir 
darbo ministeris J. Munro susi
tiko su Kanados Darbo Kongre
so vadu J. Morrisu bei kitais 
pareigūnais. Jie stengėsi įtikin
ti unijas, kad minėtoji atlygi
nimų bei kainų kontrolė yra bū
tina Kanados gerovei. Deja, 
bandymas buvo nesėkmingas. 
Pareiškime spaudai J. Morris 
pabrėžė, kad Kanados Darbo 
Kongresas ir toliau kovos prieš 
kontrolės įgyvendinimą, kovai 
su ja organizuodamas $500.000 
specialų fondą. Ovacijų libera
lu partijos suvažiavime susilau
kė pašto ministeris B. Macka- 
sey dėl užimtos kietos linijos 
su streikuojančiais paštininkais. 
Suvažiavimo dalyviai ligšiolinį 
liberalų partijos pirmininką se
natorių G. Molgotą pakeitė se
natorium A. Grahamu. Kainų 
bei atlyginimų kontrolę aštriai 
kritikavo suvažiaviman įsileista 
Kanados valdžios tarnautojų 

(Nukelta į 6 psl.)

Kanados Lietuvių Katalikų Centro surengtame religiniame koncerte Toronte atlikę prgoramą menininkai su vys
kupu. Iš kairės: sol. V. Verikaitis. smuikininkė D. Pomerancaitė-Mazurkevičienė, vysk. V. Brizgys ir smuikinin
kas J. Mazurkevičius Nuotr. B. Tarvydo

Europoje slankioja baisi šmėkla
Jono Jurašo liudijimas tarptautiniam tribunolui Kopenhagoje

čia spausdiname didžiąją dalį ne
seniai iš pavergtos Lietuvos pasi
traukusio režisoriaus J. Jurašo liudi
jimo, pateikto Sacharovo tribunolui 
Kopenhagoje. Pilnas tekstas išspaus
dintas žurnale “Į Laisvę” 1975 m. 63- 
64 nr. ir “Drauge” 1975. XL 1.

Autorius, papasakojęs, kaip Lietu
va buvo pavergta, sustoja ties dabar
tine būkle. RED.

.. . Šitas ekskursas į netolimą 
praeitį mano parodymuose iški
lo vieninteliu tikslu — paliudy
ti kaip ir kokia kaina Lietuva, 
kaip ir visas Pabaltijys, “savano
riškai” įstojo į SSSR sudėtį. Jei 
laikas leis man, mėginsiu savo 
anaiptol nepilnais parodymais 
atversti antrąją medalio pusę, 
kurios neparodo sovietinė pro
paganda, mėgindama įtikinti 
lengvatikius žmones, ką gero 
mano mažam kraštui padarė 
krauju persunktas socializmas.

Toks užmojis viršija vieno liu
dininko jėgas. Neužtektų nė vi
so kolektyvo, jeigu toks stebuk
lu atsirastų mūsų išsklaidytoj, 
suskaldytoj visuomenėj, per 
trumpą laiką surinkti ir sure
gistruoti prieš visą tautą įvyk
dytus nusikaltimus. Jie rūpes
tingai slepiami, klastojami, o už 
menkiausią mėginimą atskleisti 
tiesos kruopelę po storu melo 
klodu žmonės negailestingai 
baudžiami. Betgi, kaip sako ru
sų kritikas A. Belenkov, “istori
jos kurmis rausiasi nepastebi
mai”. Tokio istorijos kurmio 
vaidmens Lietuvai naudingiau
siu būdu ėmėsi Katalikų Bažny
čia su didžiule ir neįveikiama ti
kinčiųjų bendrija.

Šiemet kovo mėnesį sukako 
treji metai, kai pasirodė pirma
sis savomis priemonėmis lei
džiamos “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronikos” pirmasis nu
meris. Šis pogrindžio leidinys 
per trejus savo gyvavimo metus 
tapo maksimalaus objektyvumo 
ir nūdienos dokumentu, išreiš
kiančiu totalistinio režimo smar
kiai varžomos tautos dvasią ir 
nuotaikas. Lietuviškoji kronika 
eina rusų “Dabartinių įvykių 
kronikos”, tiesos varpu skam
bančių A. Solženicino knygų pė
domis ir drauge su jomis liudija 
atgimusį tikėjimą tiesos ir tei
singumo pergale. “LKB Kroni
ka” eina toliau, nors valdžia mė
gina kolaborantų rankomis ją iš 
vidaus sužlugdyti. Nepakeltu to
nu registruojami faktai virsta 
viltingiausių žinių šaltiniu apie 
tai, kaip ir kokiais būdais veda
ma kova prieš Katalikų Bažny
čią, kaip prievartaujama sąžinės 
ir įsitikinimų laisvė, kaip slopi
namos pagrindinės žmogaus tei
sės, kaip spaudoje, paverstoje 
režimo monopoliu, siautėja cen
zūra, ir viso to išvadoje, kaip 
faktiškai vykdomas lietuvių tau
tos genocidas.

“LKB Kronikos” nr. 15 patal
pintas toks pranešimas:

. “Tarybinė valdžia, pasitelku
si Baudžiamąjį kodeksą ir Vals
tybės saugumo komitetą, nori 
sunaikinti ne tik “LKB Kroni
ką”, bet ir pačią Lietuvos Kata
likų Bažnyčią. Tačiau mes, Lie
tuvos katalikai, esame pilni ryž
to, Dievui padedant, kovoti už 
savo teises. Mes dar norime ti
kėti, jog tarybinė valdžia supras 
daranti didelę klaidą, remdama 
ateistų mažumą, o katalikų ma
ses nustatydama prieš save”. 
(Asmeniškam pokalby LKP CK 
sekretorius man pareiškė, kad 
71 proc. Lietuvos jaunimo atlie
ka tikybines apeigas — J. J.).

“Mes, Lietuvos katalikai, pra
šome savo brolius išeivijoje ir 
visus Lietuvos bičiulius pasauly
je informuoti plačiąją visuome
nę ir tautų vyriausybes apie 
žmogaus teisių pažeidimus Lie
tuvoje”.

“LKB Kronika” skelbia savo 
skaitytojų laiškus. Viename jų 
sakoma;

“Neseniai sužinojome apie 
biologijos mokslų daktaro Ser- 
giejaus Kovaliovo areštą dėl 
“KLB Kronikos”. Mes, Lietuvos 
katalikai, meldžiame Dievą šiam 
mokslininkui fizinės ir dvasinės 
stiprybės. Šiandien pasauliui gy
vybiškai reikia meilės. Jėzus 
Kristus yra pasakęs: “Nėra di
desnės meilės kaip gyvybę už 
draugus atiduoti” (Jon. 15, 13). 
Mes tikime, kad S. Kovaliovo ir 
kitų aukos ne veltui”.

“Mes lenkiame galvą prieš 
akademiką Andriejų Sacharo
vą, kovotoją už žmogaus teises 
Tarybų Sąjungoje, o jo asmeny
je — prieš visus geros valios ru
sų intelektualus. Jie savo drąsa 
ir auka privertė mus, Lietuvos 
katalikus, naujai pažvelgti į ru
sų tautą. Jų auka reikalinga vi
siems ujamiems tarybiniams 
žmonėms, ji reikalinga ir Lietu
vos katalikams”.

“Mes širdingai dėkojame di
džiajam rusų rašytojui Alek
sandrui Solženicinui už šiltus žo
džius lietuviams ir už Lietuvos 
reikalų gynimą. Tūkstančiai lie
tuvių, ypač buvusių Gulago sa
lyno piliečių, meldžia Aukščiau
siąjį jam palaimos”.

“LKB Kronika” pastoviai 
skelbia persekiojamų ir KGB 
tardomų ne tik už religinius įsi
tikinimus asmenų sąrašus. Ka
talikų Bažnyčia savo pogrindiniu 
spaudos organu tapo vieninteliu 
patikimu informacijos šaltiniu. 
Neatsitiktinai su tokia įnirtinga 
neapykanta KGB mėgina iš šak
nų sunaikinti “LKB Kroniką”. 
Areštų ir kratų bangos, bandy
mai šią rezistencijos formą iš vi
daus kolaborantų rankomis su
žlugdyti, drakoniškos bausmės 

už kronikos platinimą — viskas 
naudojama. Laimei, kol kas ne
sėkmingai. Sunku suprasti, kuo 
remiasi šio darbo sėkmė. Vei
kiausiai jo teisumu ir tikėjimu.

“LKB Kronika” surenka ži
nias iš pačių tolimiausių Lietu
vos kampelių ir informuoja sa
vo skaitytojus apie atskirų pa
reigūnų ar valdžios organų pa
darytus teisės pažeidimus ir, 
gindama savo teises teisėtumo 
dvasia, griežtai laikosi sovieti
nės įstatymdavystės ir konstitu
cijos garantuotų teisių.

“LKB Kronika” drąsiai gynė 
kunigus A. Šeškevičių, J. Zdebs- 
kį, P. Bubnį, nuteistus už tiky
bos mokymą ir vaikų katekiza- 
vimą. Visuomenės akyse buvo 
nuteistas ne kulto tarnas, kaip 
norėjo valdžia, bet bažnyčios 
persekiotojų nesiskaitymas su 
įstatymais ir jų savivalė, nes ku
nigai visada savo veiksmuose 
vadovaujasi sąžinės balsu ir tė
vų prašymu.

Lietuvos kunigams draudžia
ma atlikti savo tiesiogines pa
reigas: mokyti vaikus, juos kate- 
kizuoti, lankyti ligonius ir mirš
tančius ligoninėse, dalyvauti lai
dotuvėse. Už visa tai skiriamos 
griežtos bausmės, o faktiškai 
konstitucijos garantuojama są
žinės laisvė paverčiama beveik 
pogrindžio veikla. Lietuvos Baž
nyčia, tautinės savimonės tradi
cinė tvirtovė, atsidūrė pirmųjų 
krikščionių, suvarytu į katakom
bas, padėtyje. Bet jie žino, kad 
tikėjimas šiame krašte nesunai
kinamas, o prievarta jį tik stip
rina.

Be kompartijos ir KGB žinios 
ir sutikimo Lietuvoje negalima 
stoti į dvasinę seminariją. Apie 
tai liudija bylos Nr. 345 teisia
mojo Virgilijaus Jaugelio kalba. 
Beje, V. Jaugelis už savo drąsų 
žodį teisme, už atsisakymą duoti 
parodymus ir tvirtą tikėjimą bu
vo patalpintas bendrojo režimo 
stovykloje su kriminaliniais nu
sikaltėliais, kurie jį sumušė iki 
sužalojimo. Jis — ligonis, spė
jama, sergąs vėžiu, bet negali 
pasitikėti kalėjimo gydytojais ir 
būti jų operuojamas. Žinios iš 
lagerio įspėja, kad V. Jaugelis 
neišgyvens iki bausmės galo 
1976 m.

Lietuvoje draudžiama gamin
ti, spausdinti ir platinti tikybi
nio turinio knygas, brošiūras, 
laikraščius. Keletas oficialių lei
dinių juokingais tiražais jokiu 
būdu nepatenkina tikinčiųjų po
reikių, o didžioji Šventojo Rašto 
ir Maldyno egzempliorių dalis 
atsidūrė Vakaruose propagan
diniais tikslais.

Mėginusieji saviveiklinėmis 
priemonėmis šią spragą užpil
dyti tikintieji buvo griežtai nu-

(Nukelta į 2-rą psl.) 

mo vyriausybės neaiškios ir gal
būt nevisai legalios pastangos 
privačiais keliais gauti $5 bili
jonų paskolą iš užsienio atpirk
ti kasykloms iš užsienio bendro
vių. M. Fraserio vadovaujama 
opozicija, turinti nežymią per
svarą senate, sustabdė 1975-76 
m. biudžeto patvirtinimą, reika
laudama naujų parlamento rin
kimų. Premjeras G. Whitlamas 
rinkimus sutiko paskelbti tik da
liai senato narių. Ištuštėjusį 
valstybės iždą jis bandė papil
dyti paskolomis iš Australijos 
bankų. Tokia nenormali situaci
ja ir privertė įsikišti gubernato
rių J. Kerr, buvusį darbiečių 
partijos politiką, kurį guberna
torium buvo paskyręs pats G. 
Whitlamas. Liberalų vadas M. 
Fraseris jau sudarė laikinį mi- 
nisterių kabinetą, paskelbė, par
lamento ir senato rinkimus 
gruodžio 13 d., patvirtino sena
te įstrigusį biudžetą.

KARŠTA KOVA
Parlamento ir senato rinki

mai pranašauja karštą kovą, nes 
jau dabar Australijos pagrindi
niuose miestuose vyksta G. 
Whitlamo šalininkų demonstra
cijos, prasideda jį remiančių 
darbo unijų streikai. G. Whitla
mas atleidimą laiko nelegaliu. 
Laimėjimo atveju jis žada pa
naikinti senatą ir net guberna
toriaus postą. Dabartinio laiki
nio premjero M. Fraserio koali
ciją daugiausia remia prekybi
ninkai ir pramonininkai, matan
tys krašto gerovės dardėjimą 
pakalnėn. Liberalai į rinkimus, 
atrodo, eis su pažadu sumažinti 
infliaciją bei nedarbą, atstatyti 
socializmo pažeistą Australijos 
gerovę. Kurią partiją australai 
pasirinks, sunku beatspėti. 
Mums, lietuviams, o taip pat ir 
latviams su estais šie Australi
jos rinkimai ypač yra svarbūs 
dėl M. Fraserio pažado atšaukti 
Pabaltijo pripažinimą Sovietų 
Sąjungai.

KONFERENCIJA PARYŽIUJE
Prancūzijos prez. V. G. d’Es- 

taingo iniciatyva praėjusį sa
vaitgalį buvo sušaukta šešių 
valstybių vadų ekonominė kon
ferencija, iš kurios kažkodėl iš
jungta Kanada. Konferencijos 
dalyvės — JAV, Prancūzija, V. 
Vokietija, Britanija, Italija ir 
Japonija. Kanados dalyvavimo 
pageidavo JAV prez. G. Fordas, 
bet nesusilaukė Prancūzijos pri
tarimo. Prez. G. Fordas nori, 
kad šioje konferencijoje būtų 
paruošti konkretūs planai eko
nominiam atkutimui paspartin
ti. Jis taipgi yra pasisakęs už mi
nimalių kainų įvedimą iš arabų 
kraštų perkamai naftai, kad bū
tų sustabdytas jų besaikis kėli
mas be tiesioginio pasitarimo su 
naftą perkančiais kraštais. 
Gruodžio 1-5 d.d. prez. G. For
do laukia viešnagė komunistinė
je Kinijoje, sutarta valstybės 
sekr. H. Kissingerio su kompar
tijos vadais.

PASITRAUKĖ IŠ ANGOLOS
Portugalija pasitraukė iš 

Angolos, paskutinės ir turtin
giausios savo kolonijos Afriko
je. Portugalų pageidavimas, kad 
nepriklausoma Angola sudarytų 
vyriausybę iš trijų pagrindinių 
išsilaisvinimo sąjūdžių nuėjo nie
kais. Sostinėje Luandoje yra įsi
tvirtinęs Sovietų Sąjungos re
miamas Populiarusis Sąjūdis, 
kuris naujosios respublikos pre
zidentu paskelbė A. Neto ir su
darė revoliucinę tarybą pilieti

niam karui su kitom dviem gru
pėm. Populiarusis Sąjūdis yra 
susilaukęs sovietų karinių pata
rėjų ir 2.500 kubiečių karių. 
Oficialia Angolos vyriausybe jį 
jau pripažino Sovietų Sąjunga 
su Brazilija. Tautinį Frontą re
mia komunistinė Kinija ir JAV, 
o Tautinę Sąjungą — V. Euro
pos valstybės. Šių trijų grupių 
pilietinis karas jau yra pareika
lavęs daugiau kaip 10.000 gyvy
bių. Dvi paskutinės grupės da
bar sujungtomis jėgomis bando 
užimti sostinę Luandą ir įveikti 
prosovietinį Populiarųjį Sąjūdį. 
Atrodo, Angolos laukia Belgijos 
Kongo likimas — ilga kraujo 
praliejimo banga, kol pagaliau 
išryškės laimėtojas. Kongas, pa
sivadinęs Zairu, remia prosovie
tinio Populiariojo Sąjūdžio opo
nentus.

PASMERKĖ SIONIZMĄ

Jungtinių Tautų visumos po
sėdis priėmė komiteto paruoštą 
rezoliuciją, kuri sionizmą pripa
žino rasizmo bei rasinės diskri
minacijos forma. Už rezoliuciją 
balsavo 72 valstybės, prieš — 
35, balsavimo vengė 32. Pagrin
diniais rezoliucijos rėmėjais bu
vo arabai, vadinamojo trečiojo 
pasaulio kraštai ir Sovietų Są- 
iunga su satelitais. Izraelio am
basadorius Ch. Herzogas viešai 
suplėšė rezoliucijos kopiją kaip 
bereikšmį popieriaus lapą. Karš
čiausiai sionizmą gynė JAV am
basadorius D. P. Moynihanas. 
Kadangi žydų rėmėjų netrūksta 
JAV kongrese, jis dabar gali su
stabdyti JAV įnašą į Jungtinių 
Tautų biudžetą, sudarantį 25% 
visų šios organizacijos pajamų. 
Rezoliucija jau susilaukė vie
ningo pasmerkimo Kanados fe
deraciniame parlamente. Itali
jos kompartija, didžiausia V. 
Europoje, taip pat pasmerkė re
zoliuciją, nukrypdama nuo 
Maskvos linijos. Pasak italu ko
munistų, rezoliucija bus žalinga 
arabų kraštams bei jų siekiams. 
Prancūzijos komunistai pritarė 
Kremliaus linijai, pabrėždami, 
kad rezoliucijos priėmimas ne
reiškia Izraelio valstybėj nepri
pažinimo ar noro ją sunaikinti. 
Sionizmo idėja gimė Europoje 
XIX š. pabaigoje. Jos tėvas — 
žurnalistas T. Hertzl, gyvenęs 
Austro - Vengrijos imperijoje. 
Pagrindiniu sionistų siekiu tapo 
Izraelio valstybės įkūrimas. Dėl 
šios priežasties arabai sionizmą 
'dabar laiko prieš juos nukreip
ta jėga, o judaizmą pripažįsta 
kaip kultūrinį bei religinį sąjū
dį. Kad sionizmas iš tikrųjų yra 
tapęs didele politine jėga, bene 
aiškiausiai liudija JAV kongre
so lengvai skiriamos bilijoninės 
dolerių sumos Izraeliui. Dėl pri
imtos rezoliucijos arabams pri
kišamas antisemitizmas, nors 
arabai taip pat yra semitai, kaip 
teisingai pastebėjo Egipto prez. 
A. Sadatas, viešėdamas JAV.

NEIŠLEIDŽIA A. SACHAROVO
Sovietų kompartija atsisakė 

duoti vizą A. Sacharovo kelio
nei į Oslo, kur jam gruodžio 10 
d. turi būti įteikta Nobelio tai
kos premija. Oficialiame rašte 
pabrėžiama, kad A. Sacharovas, 
kaip sovietų vandenilinės bom
bos tėvas, žino perdaug valsty
biniu paslapčių. Jo žmona Jele
na, šiuo metu viešinti Romoje 
po sėkmingos akių operacijos, 
vizos neišdavimą pasmerkė kaip 
grynai politinį kompartijos 
mostą.
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Lietuviai pas hierarchijos atstovą
JAV lietuvių katalikų delegacija pas vyskupų 

konferencijos pirmininkų • Telefoninis pranešimas

Lietuvių parapijos ir orgamzaci/os

Š. m. lapkričio 6 d. JAV kata
likų vyskupų konferencijos 
pirm. J. Bernardine, Cincinnati 
arkivyskupas, priėmė savo rezi
dencijoje lietuvių delegaciją: 
vysk. V. Brizgį, seserį Margaritą 
Bareikaitę, dr. V. Vygantą ir 
kun. K. Pugevičių. Atsilankymo 
tikslas — painformuoti JAV 
vyskupus apie religinę būklę so
vietų pavergtoje Lietuvoje ir 
prašyti moralinės pagalbos, už
tariančios tikinčiųjų pastangas 
laisvai išpažinti savo religiją. 
Arkivyskupas, pasikvietęs tarp
tautinių klausimų profesorių 
kun. Bryan Hehir iš Vašingto
no, labai atidžiai išklausė dele
gacijos pranešimus apie sunkią 
Lietuvos tikinčiųjų būklę. Po
kalbis truko nuo 10 v. r. iki 1 
v.p.p. Arkivyskupas labai do
mėjosi išsamiai pateiktomis in
formacijomis.

Lietuvių delegacija pateikė 
šiuos pageidavimus: 1. kad JAV 
katalikų vyskupų konferencijos 
taikos ir teisingumo komisija 
įrašytų savo darbotvarkėn ir pa
vergtos Lietuvos klausimą; 2. 
kad JAV katalikų vyskupų kon

DAINORA JUOZAPAVIČIŪTĖ, RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ, KRISTINA BEN- 
DŽIŪTĖ Kanados lietuvių jaunimo atstovų suvažiavime Toronte seka dis
kusijas apie jaunimo kongresą Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

KALĖDINĖS dovanos
Tik per Anglijq — greičiau, pigiau, geriau. Siūlome augštos kokybės 
dovanų siuntini, kuris bus naudingas kiekvienai šeimai Lietuvoje.

KALĖDINIS 1975
3 metrai puikios vilnones angliškos medžiagos eilutei; 2.75 m. storos 
"crimplene" medžiagos moteriškai eilutei arba moteriškam apsiaustui; 
vyriški nailoniniai marškiniai arba bliuze; vyriškas arba moteriškas labai 
geros rūšies megztinis; 1 vilnonė gėlėta skarelė; 2 gėlėtos nailoninės 
skarelės; 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių (arba nailoninių) kojinių; 
’1.80 m. "crimplene" medžiagos suknelei (arba 1 sv. vilnonių mezgimui 
siūlų); 1 sv. šokoladinių saldainių; 20 angliškų cigarečių.
Kaino su muitu ir visomis persiuntimo išlaidomis ...................... $160.00

Paruošiame specialius maisto gaminių siuntinius 1975 m.
Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis ........................................ $50.00

Tam, kas nori pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus:
3 m. labai geros angliškos medžiagos eilutei ............................. $45.00
Stora su ornamentais "crimplene" medžiaga — 1 m................. $ 7.00
"Crimplene" medžiaga suknelėms — 1 m...................................... $ 6.50

i? Nailoninis kailis moteriškam apsiaustui $33.00
Dirbtinis minkąs moteriškam apsiaustui *. $54.00
Vilnone medžiaga žieminiam apsiaustui $36.00

1 Vilnonė gėlėta skarelė $ 8.00
( Komplektas moteriškų nailoninių apatinių $10.00

(vairių spalvų perukai $30.00
’ Nailoniniai marškiniai $ 9.00
l yilnoniai arba "aeryleno" nertiniai $19.00

Lietsargiai "Telescopic" $10.00
' Šitos kainos yra su sovietiniu muitu.
» Reikia pridėti tiktai persiuntimo išlaidas ......................................... $17.00

Priimame užsakymus: autovežimių, motociklų, dviračių, televizijos apa
ratų, šaldytuvų ir kt. Persiunčiame pinigus tokiom prekėm, kurių 

negalima iš čia pasiusti.
*

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiunčiame 
palikimus prekėmis arba pinigais j Lietuvę ar kitas šalis.

BALTIC STORES LTD. (Z. Juras)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England

Tel. 01-739-8734 arba 01-460-2592
Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokamas pristatymas į namus.

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

ferencija atkreiptų spaudos ir 
kitų komunikacijos priemonių 
dėmesį į religinę priespaudą 
Lietuvoje; 3. kad JAV katalikų 
vyskupų konferencija grąžintų 
nutrauktą finansinę paramą re
liginei Lietuvos šalpai; 4. kad 
JAV katalikų vyskupų konfe
rencijos vadovybė paskatintų 
Vatikaną labiau domėtis religi
ne Lietuvos būkle.

Arkivysk. J. Bernardine paža
dėjo į visa tai atkreipti dėmesį. 
Sakė netrukus būsiąs Romoje ir 
turėsiąs progą iškelti ir Lietuvos 
reikalą. Nors lietuvių delegacija 
įteikė jam pluoštą informacinės 
medžiagos, arkivyskupas pagei
davo dar platesnės dokumenta
cijos, kurią paruošti pavedė kun. 
prof. B. Hehir ir kun. K. Puge- 
vičiui. Pirmasis yra paruošęs 
panašią dokumentaciją apie Če
koslovakiją. Toji dokumentacija 
bus išsiuntinėta JAV vyskupams 
ir pasitarnaus kaip pirmas 
žingsnis į tolimesnę iniciatyvą.

Apie tą susitikimą kun. K. 
Pugevičius paruošė pranešimą 
amerikiečių spaudai ir įteikė ka
taliku spaudos agentūrai.

Trimetinis suvažiavimas
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Delhi atstovas dr. Br. Povilai
tis perskaitė paruoštą praneši
mą, iš kurio buvo matyti, kad 
klebonas kun. dr. J. Gutauskas 
aptarnauja apie 200 asmenų, iš
sisklaidžiusių plačioje teritori
joje. Nuotoliai sunkina pamal
dų lankymą. Daug kam sekma
dienį tenka važiuoti 100 mylių. 
Parapijiečių skaičius mažėja, 
bet pajamos nemažėja. Daug 
mišrių jungtuvių. Jaunimas, bai
gęs vietines mokyklas, išvyks
ta studijuoti arba dirbti kitur. 
Lietuviškos mokyklos tuo tarpu 
nėra, nes turimi tik 6 mokiniai 
labai skirtingo amžiaus bei iš
silavinimo. Vienerios Mišios 
sekmadieniais laikomos anglų 
kalba.

Iš Otavos religinių reikalų ko
miteto gautas pranešimas raštu. 
Jame sakoma, kad Otavoje ir 
apylinkėse pagal statistiką esa
ma 313 asmenų, bet aktyvių tik 
150. Daug mišrių šeimų. Lietu
vius katalikus aptarnauja kun. 
dr. V. Skilandžiūnas. Lietuviš
kos pamaldos būna kartą į mė
nesį. Kun. dr. V. Skilandžiūnas 
yra 4 kalėjimų kapelionas koor
dinatorius. Sibirinių trėmimų 
proga organizuojamos ekumeni
nės pamaldos, kuriose dalyvau
ja baltiečiai, ukrainiečiai ir kt. 
Veikia LK Mokslo Akademijos 
židinys, kuriam pirmininkauja 
dr. M. Ramūnienė, ir šeštadie
ninė mokykla.

KLK Moterų Draugijos pra
nešimą padarė centro valdybos 
pirm. dr. O. Gustainienė. Ji pa
žymėjo, kad Kanadoje veikia 6 
skyriai ir turi 400 narių. Leidžia 
dvimėnesinį žurnalą “Moteris” 
ir turi apie 2000 prenumerato
rių įvairiuose kraštuose. KLK 
Moterų Dr-ja yra narė Pasaulio 
LK Moterų Sąjungos, kuri reiš
kiasi tarptautinėje unijoje.

Ateitininkų sendraugių vardu 
kalbėjo J. Jasinevičius, kreip
damas dėmesį ne į praeities 
veiklą, o į ateitį. Esą numatoma 
telkti jaunuosius akademikus 
veiklai kanadiečių tarpe Lietu
vos laisvės reikalu.

Svarstymai ir rinkimai
Susumuodamas pranešimų idė

jas, kun. Pr. Gaida išryškino 
svarbesnes problemas. Kun. J. 
Kubilius, SJ, kėlė mintį sutelkti 
gabiausių tautiečių būrelį, kuris 
rastų naują metodą, įgalinantį 
lietuvių išsilaikymą išeivijoje. 
Vysk. V. Brizgys pabrėžė reika
lą matuoti lietuviškumą ne vien 
kalbos mastu. Esą JAV-se yra 
stipriu italų parapijų, kur ita
lų kalba nebevartojama, tačiau 
tautinę sąmonė išsilaikė. Tuo 
būdu ir lietuviai, kaip ir airiai, 
gali neribotam laikui pratęsti 
savo išlikimą. Tuo keliu jau ei-

Europoje slankioja baisi šmėkla
(Atkelta iš 1-mo psl.)

bausti. 1974. IX. 3 teismui buvo 
perduota byla Nr. 345 už mal
daknygių ir religinės literatūros 
gaminimą ir platinimą. Aštuo
nerius metus gavo P. Plumpa - 
Pluira, 4 metus — P. Petronis, 
2 metus — V. Jaugelis, viene
rius metus — J. Stašaitis. (As
meniškai buvau liudininkas, 
kaip pagal KGB skambutį buvo 
atleidžiami žmonės, net nesi
stengiant įrodyti jų kaltės, už 
senos maldaknygės perfotogra- 
favimą).

Lietuvoje neleidžiama remon
tuoti senų bažnyčių ir statyti 
naujų. Daugelis iš seniai pasta
tytųjų uždarytos, paverstos san
dėliais, ateizmo muziejais, kul
tūros įstaigomis. (Klaipėdoje po 
daugiamečių tikinčiųjų pastan
gų Maskva buvo leidusi parapi
jiečių lėšomis pastatyti bažny
čią. Po to, kai ji buvo pastatyta 
neįtikėtinų pastangų kaina, 
miesto valdžia bažnyčią atėmė 
dieną po jos pašventinimo ir ją 
pavertė filharmonijos sale. 
Miesto gyventojai iki šiandien 
boikotuoja tą “kultūros įstai
gą”). Nuo veikiančiųjų parapijų 
lupami žymiai didesni mokes
čiai, pavyzdžiui, už elektros nau
dojimą plėšiama dviguba kaina.

Planingai naikinami pamink
lai ir tikybinio turinio tautinės 
relikvijos, net jei jie meniškai 
vertingi. Visa Lietuva praeityje 
buvo nusėta išpiaustytais kry
žiais ir unikaliomis skulptūro
mis. Iš lietuvių liaudies skulp
tūrų išaugo visa profesionalinio 
plastinio meno kryptis. Organi
zuoti komjaunuolių žygiai paša
lino nuo gimtosios žemės veido 
ištisų kartų kūrybą. Atskiri eg
zemplioriai užsklęsti mažai pri
einamuose muziejuose arba ati
duoti plėšikiškam išgrobstymui.

Vyskupo Valančiaus minė
Koncelebracinės Mišios

KUN. STASYS YLA, skaitęs paskai
tą apie vyskupą M. Valančių Kana
dos Lietuvių Katalikų Centro suva
žiavime Toronte. Nuotr. B. Tarvydo

na Amerikos vyčiai. Kiti kalbė
tojai skatino žiūrėti į tautines 
parapijas kaip ilgalaikius viene
tus. Ir teritorinės parapijos ne
sančios amžinos.

Organizaciniams reikalams 
skirtas laikas baigėsi, tad svars
tymus teko nutraukti. Jie buvo 
tęsiami po pietų. Jų metu suva
žiavimą sveikino KLB pirm. J. 
R. Simanavičius. A. Rinkūnas 
kėlė mintį, kad ateitininkai, 
mesdami visas jėgas į bendrinę 
lietuvių jaunimo veiklą, silpni
na vidaus pozicijas ir ištuština 
savo eiles. Buvo užsimintas rei
kalas steigti Centro skyrius, ta
čiau rasta, kad tai nebūtų tiks
linga, be to, nenumato statutas 
ir dabartinė struktūra.

I Centrą išrinkti: kun. P. Ažu
balis, kun. Pr. Gaida, dr. O. Gus
tainienė, dr. J. Sungaila, A. Kuo
lienė, K. Manglicas, sesuo Lore
ta, kun. A. Simanavičius, OFM, 
dr. Br. Povilaitis, R. Urbonaitė, 
L. Underienė, R. Puteris, kun. 
J. Staškus, kun. A. Prakapas, 
OFM, kun. J. Liauba. Prel. J. 
Tadarauskas įeina į Centrą ex 
officio kaip Kunigų Vienybės 
pirmininkas.

Posėdžiams pirmininkavo dr. 
J. Sungaila, dr. Br. Povilaitis, 
sekretoriavo L. Imbrasienė.

Suvažiavime nedalyvavo ir 
pranešimų neatsiuntė: Windso- 
ras, Londonas, Winnipegas, Sud- 
buris, Montrealio Šv. Kazimie
ro parapija. Prie jų nedalyvavi
mo, matyt, prisidėjo pašto strei- 

įsidėmėtina Kryžių kalno prie 
Šiaulių istorija. Čia po sukilimo, 
kurį numalšino caro valdžia 
1863-4 m., kazokai suvarė koply- 
čion sukilėlius ir gyvus užkasė 
žemėn. Nuo to laiko ant iškilu
sios aukštumos žmonės per 
šimtmetį nešė ant pečių didžiu
lius meniškus kryžius, pažymė
dami taip ir kruviną savo tautos 
kelią. Bet 1961 m. vidury, vieną 
naktį, atvykę rusų kariai sunai
kino keletą tūkstančių kryžių. 
Įsakymą sunaikinti kryžius da
vė Ministrų tarybos pirmininko 
pavaduotoja drg. Diržinskaitė - 
Piliušenko. Tačiau kiekvieną 
kartą sunaikintųjų kryžių vieto
je atsirasdavo nauji, nors kal
nas kasmet nunuoginamas. Šie
met jau trečiąkart iš eilės su
naikinti naujieji kryžiai.

Paskutiniai įvykiai, kurie su
krėtė visus, kas neprarado gyvo 
žmoniškumo, buvo jaunuolio 
Romo Kalantos susideginimas 
Kaune 1972 m. Kauno įvykiai 
asmeniškai palietė ir mano pa
ties likimą, o kiekvieno sąmonė
je sėjo paniką, tikėjimą ar bai
mę. Kalantos laidotuvės buvo 
nuslėptos nuo miesto gyvento
jų, bet toks valdžios žiaurumas, 
primenąs Eschilo Kreontą, da
vė akstiną tikram sukilimui, ku
rį malšino stambūs reguliarios 
kariuomenės desantiniai dali
niai, koncentruotos KGB pajė
gos ir milicija. Visa tai buvo 
mesta prieš neginkluotą minią. 
Visą savaitę Kaunas buvo atskir
tas nuo pasaulio ir priminė ap
siaustą tvirtovę. Sekusi represi
jų — slaptų, trukusių ištisus 
metus, viešų demonstratyvių 
baudžiamųjų akcijų banga ap
ėmė visą Lietuvos gyvenimą, 
ypač kultūrinį. Iki šiandien per
sekiojamas jaunimas, kaltina
mas dalyvavimu tokioje taikioje

5 • Religinis koncertas •

kas — sukliudė korespondenci
jos gavimą.

Suvažiavime dalyvavo 37 At
stovai ir 3 svečiai.

Valančiaus valanda
Popietė buvo skirta plates- 

niem renginiam ir visuomenės 
dalyvavimui. Kun. St. Yla pir
miausia atgaivino klausytojų 
vaizduotėje vyskupą Valančių, 
mirusį prieš 100 metų. Filminiu 
būdu jis pateikė gyvą Valan
čiaus vaizdą — jo asmenį, gyve
nimą, darbus, kovą su rusais, 
raštus. Nors paskaita truko be
veik valandą laiko, bet klausan
tiems nenusibodo, juoba, kad 
buvo įterpta ir studentiškų iš
daigų iš Valančiaus gyvenimo. 
Ypač aktuali buvo ta paskaitos 
dalis, kuri nušvietė Valančiaus 
kovos metodus su rusais. Pa
skaitoje išryškėjo ir kaikurių is
torikų. paskleistas nesusiprati
mas apie Valančiaus dviveidiš
kumą. Kun. St. Yla, remdama
sis V. Biržiškos ir kitų tyrinėji
mais, pabrėžė didį Valančiaus 
lietuviškumą, apdairumą ir jo 
reikšmę ateities Lietuvai.

Ištraukų iš Valančiaus raštų 
paskaitė aktoriai — L. Nakro- 
šienė ir S. Ramanauskas.

Koncertas
Dr. J. Sungailos iniciatyva re

liginiam koncertui buvo gauti 
garsieji smuikininkai — D. Po- 
merancaitė - Mazurkevičienė ir 
Juris Mazurkevičius. Jie atliko 
Telemanno, Bacho, Haendelio, 
Purcell, Vivaldžio ir Vitalio kū
rinių. Vargonais akompanavo J. 
Govėdas. Beveik pilnutėlė at
naujinta Prisikėlimo šventovė 
su dideliu dėmesiu bei susikau
pimu sekė subtilią smuiko muzi
ką, atliekamą tokių žymių vir
tuozų. Koncertą užbaigė sol. V. 
Verikaitis giesmėmis G. Rossi
ni “Pro peccatis” ir S. Adams 
“Šventasis miestas”. Vargonais 
jam akompanavo J. Govėdas. 
Aplamai, koncertas buvo augš- 
to lygio, gerai išbalansuotas ir 
stiprus religine savo nuotaika.

Pamaldos
Ten pat koncelebracines Mi

šias atnašavo vysk. V. Brizgys, 
kun. St. Yla, kun. J. Kubilius, 
kun. P. Ažubalis, kun. Aug. Si
manavičius. Pamokslą pasakė 
kun. J. Kubilius. Per ištisą pus
valandį pamokslininkas dėstė 
akademinio lygio mintis apie 
idėjinę dabarties situaciją ir 
krikščionybę. Pamokslas buvo 
turtingas mintimis, bet dauge
liui nelengvas sekti. Gausūs Mi
šių dalyviai įsijungė į maldas ir 
pačią auką, priimdami Komuni
ją. Religinę nuotaiką taipgi stip
rino sol. V. Verikaičio giesmės, 
J. Govėdo palydimos vargonais. 
Taip buvo baigtas suvažiavimas, 
kuriame šį kartą turėjo progos 
dalyvauti ir visuomenė. B.

demonstracijoje. Taip sovietinė 
valdžia dar kartą lietuvių tautai 
parodė, kokias laisves jai ant 
durtuvų atnešė “stalininės kons
titucijos saulė”.

Šitos saulės sukrečiančioje 
šviesoje reikia pamatyti ir lietu
viškąjį sovietinio Gulago bara
ką. Eduardas Kuznecovas savo 
“Dienoraščiuose” skelbia jaudi
nantį dokumentą — politkali
nio Liudviko Simučio laišką. Jį 
seka kai kurie sausi skaičiai: 7 
lietuviai tame lageryje sudaro 
apie 6 proc. visų zekų, kai viso
je SSSR lietuvių skaičius tesu
daro 1 proc. Tas septynetas pa
smerktas 182 metams. Tai reiš
kia po 26 metus broliui, kurie 
jau vidutiniškai atkalėjo maž
daug po 18 metų. Jų vidutinis 
amžius — 46 metai. Visi katali
kai. “Susidaro įspūdis — rašo 
E. Kuznecovas, — kad pabaltie- 
čiu ir vakarinių ukrainiečių at
žvilgiu (kur sovietai atviriausiai 
pademonstravo save) galioja ne 
tiek negailestingo keršto dėsnis: 
težūna kalėjime kievienas, ne
paskubėjęs pulti ant kelių, kiek 
neapykanta visiems, kurie la
biausiai nukentėjo.

25-rių metų bausmė ir šian
dien Lietuvoje vadinama “lietu
višku bausmės terminu”.

Iki šiandien plačiosios sovie
tų šalies salyne už nenorėjimą 
atsiklaupti ant kelių prieš oku
pantą šimtai Lietuvos piliečių 
(čia pateikiamas 243 politkali
nių sąrašas — toli gražu nepil
nas) kalinami.

Net atkentėję astronominio 
ilgio metus, buvusieji zekai ne
gali grįžti į savo gimatąjį kraš
tą. 1971 sausio mėnesį buvo iš
leistas slaptas ir nuo viešumos 
slepiamas LTSR AT potvarkis 
neregistruoti Lietuvoje tų, kurie 
atliko bausmę pagal 58 str., kaip
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“buržuaziniai nacionalistai”, 
laisvės kovų sąjūdžio dalyviai ir 
Lietuvos vyriausybės nariai. Jie 
visi turi ieškoti apsigyvenimo 
vietos svetur. Man pakankamai 
gerai žinomi kai kurie skaudžios 
neteisybės atvejai: Balys Ga
jauskas, iškalėjęs visus 25 me
tus Kazachstano ir Mordovijos 
lageriuose (dabar negalįs būti 
įregistruotas Lietuvoje ir dėl to 
legaliai gyventi ir dirbti), Povi
las Pečiulaitis, Leonas Laurins- 
kas ir daug kitų, priverstų am
žinai slapstytis ir būti KGB per
sekiojamiems. Šitos kategorijos 
žmonės neturi elementarios tei
sės emigruoti, žinau atvejus, 
kai vien tik už pareikštą norą 
išvažiuoti žmonės tyliai ir be ži
nios pradingdavo KGB psichiat
rinėse gydyklose. Antai mano 
bičiulis Kęstutis Jokubynas, at- 
kalėjęs du bausmės terminus po 
10 metų, be perstojo persekioja
mas tardymais, kratomis, grasi
nimais, paprašė leidimo emi
gruoti iš SSSR, bet šiemet birže
lio mėnesį jam buvo neigiamai 
atsakyta, nenurodant motyvų.

Šiuo metu KGB siaučia Lie
tuvoje, kad surastų įrodymų by
lai Nr. 345. Įvyko teismo proce
sai, įvairiomis lagerių bausmė
mis nuteisti P. Plumpa-Pluira, 
P. Petronis, J. Stašaitis, V. Jau
gelis, J. Gražys, B. Kulikauskas, 
J. Ivanauskas. Poetas Mindau
gas Tamonis prievarta patalpin
tas psichligoninėn (Vilnius, Va
saros g.), kur budeliai su baltais 
chalatais jį naudoja sveikatą 
griaunantiems eksperimentams.

Byla Nr. 345 įgavo visasąjun
ginę reikšmę, kratos ir tardy
mai vyksta, siekiant sunaikinti 
“LKB Kroniką”. Ypač piktina, 
kad KGB organai be jokių įro
dymų persekioja visiškai su ta 
byla nesusijusius žmones: Ser- 
giejų Kovaliovą štai jau pusme
tis tardo KGB izoliatoriuje Vil
niuje, jo žmoną L. Boicovą, 
Andriejų Tverdochlebovą, A. 

Pliusiną, Galią Solovą, Malviną 
Land, Iriną Korsunską ir kt. Jų 
dalyvavimas “LKB Kronikoje” 
neįrodytas. Tai aiškiausiai rodo 
ir tas faktas, kad, juos suėmus, 
Lietuvoje ir Vakaruose pasiro
dė nauji “KLB Kronikos” nu
meriai (rašant jau buvo pasiro
dęs Nr. 16). (šiuo metu jau yra 
išėję Nr. 17 ir 18. Red.). Be to, 
lietuviai katalikai yra įsitikinę, 
kad pati byla yra neteisėta so
vietinių įstatymų ir konstituci
jos atžvilgiu. Netgi “LKB Kro
nika” reiškiasi sovietinių įstaty
mų ribose, nespausdina nepatik
rintų žinių, gina konstitucijos 
garantuojamą sąžinės laisvę. 1 

“LKB Kronika” nesutinka su
Bažnyčios nuo valstybės atsky
rimo praktika ir klaidingu bei 
tendencingu LTSR Baudž. ko
dekso 143 str. taikymu.

Tokia problema, prašokanti 
atskirai paimto krašto įstatymi
nes ribas, nušviečiama ir inž. V. 
Vaičiūno atvirame laiške LTSR 
AT prezidiumui bei laikraščių 
redakcijoms. Savo rašte “Įstaty
mas ir tikinčiojo žmogaus sąži
nė” Vaičiūnas rašo:

“Lietuvos tikintieji priėjo gy
venimo kryžkelę, kurioje kryp
ties rodyklės skelbia: dešinėje 
-- “įstatymų” veikimo zona, kai
rėje — krikščioniška sąžinė. 
Tenka apsispręsti, ką pasirink
ti. Norėčiau, kad Jūs bent va
landėlę pabūtumėte su čia at
ėjusiais Lietuvos katalikais. At
kreipkite dėmesį į čia atėjusių 
tautiečių tragediją ... Aš bijau, 
kad istorikai šioje kryžkelėje 
nepastatytų trečios rodyklės — 
lietuviškos moralės kapai”.

Ir tai joks bergždžias klausi
mas, nes ši aitri dorinė proble
ma persmelkia visus visuomeni
nio gyvenimo klodus. Plaukti 
pasroviui nedorų įstatymų nute
kamuoju grioviu ar gyventi pa
gal amžinus Sąžinės, Moralės, 
Gėrio dėsnius?

(Bus daugiau)
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Baigiamasis mūsų žodis
Iš informacinio Š. Amerikos Lietuvių Studentų 

Sąjungos biuletenio "Ašis"

Redaguoja Ramutė Birgelytė ir Gabija Juozapavičiūtė, talkinamos kolektyvo

Kalba ispaniškai, dainuoja lietuviškai
Jaunimo kongreso nauda matyti trečiąjį rengiant

Šių metų studentų suvažiavi
me Montrealy ŠALSS valdyba 
užbaigs savo kadenciją, ir ims 
išrinkta nauja valdyba. Dabar 
laikas peržiūrėti šiuolaikinę są
jungos situaciją.

Anglų rašytojas Matthew Ar
nold yra pasakęs, kad kiekvie
nai organizacijai gresia pavojus 
pasimesti savo idėjose, užmiršti 
savo veiklos tikslą ir tik egzis
tuoti, kad egzistuotų. O kaip 
yra su ŠALSS organizacija? Ar 
šita organizacija per metus vei
kė, kad ką nors pasiektų? At
sakant i šį klausimą, reikia žiū
rėti ne Į konstituciją, rezoliuci
jas ir t.t., bet į pačią veiklą.

ŠALSS, kaip visi žinote, kas 
metai suruošia ŠALSS suvažia
vimą. Per suvažiavimą seni 
draugai susitinka, susidaro nau
jos lietuvių studentų pažintys, 
taip pat ir šiek tiek organizaci
nio darbo yra atliekama ar ap
tariama.

Šiais metais buvo išleisti trys 
numeriai “Ašies”. Tai iš dalies 
gerai, iš dalies ir blogai. Gerai, 
kad iš viso išėjo koks nors stu
dentijos leidinys, bet buvo 
skelbta, kad išeis keturi “Ašies” 
numeriai. Išėjo vienu mažiau. 
Be to, pats leidinys galėtų būti 
akademiškesnio pobūdžio, jei 
susidarytų atskiras komitetas, 
kurio rūpestis tebūtų redaguoti 
“Ašį”.

; Rugpjūčio mėnesį, buvo su
rengtos ętudijų dienos Kent uni
versitete. šį sesija ypatingai pa
sižymėjo gerai paruošta, augšto 
akademinio lygio programa. Bet 
studijų dienose tedalyvavo ma
žiau nei 40 asmenų ir todėl dė
lei mažo dalyvių skaičiaus ŠAL 
SS sunkiai nukentėjo finansiš
kai. Bet dalyvavę studentai per 
šį savaitgalį parodė didelį dar
bo entuziazmą ir ištvermingu
mą užsibrėžtoje programoje. 
Vien šeštadienį darbo posėdžiai 
truko per 15 valandų. Taip pat, 
ir tai gal vienas svarbiausių 
punktų, studentų klubai sutiko 
įsijungti į ŠALSS. Ir taip pirmą 
sykį po keleto metų lietuvių 
studentų klubai bus sujungti 
Šiaurės Amerikoje.

Buvo nutarta ir vėl 1976 me
tais Kent universitete rengti 
studijų savaitgalį ir studentų 
stovyklą Omaha, Nebraska. Sto
vyklai vietovė yra labai apgal
votai parinkta, nes studentams 
iš vakarų bus pirmą kartą leng
viau dalyvauti (artimesnė jiems 
distancija).

Rugsėjo mėnesį įvyko lietu
vių-latvių studentų konferencija 
Čikagoje. Bendradarbiavimas 
su latviais studentais turi būti 
vertingas ir reikalingas dalykas. 
Nutarta ir ateityje (6 mėnesių 
laikotarpyje) vėl tokį suvažiavi
mą suruošti . .. Šalia to, ŠALSS 
magnetofono juostelių bibliote

ALAUS KUOLAS (sėdi), Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas, 
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ka ir “source-booklet” yra pra
dėtos sudaryti.

Peržiūrėjusi visų metų veik
lą, centro valdyba jaučiasi tik 
iš, dalies patenkinta. Kol kas 
mes teturime formą, kaip klu
bams daugiau pasiekti įsijungus 
į sąjungą. “Ašis” turėtų būti 
augštesnio akademinio lygio. Fi
nansiškai turėtume būti stipres
ni. Mes, šiais metais užsiėmę su 
sąjungos formulavimu, nebetu
rėjom galimybės diskutuoti ne
tikslumus “Encyclopaedia Bri
tannica”, apie Helsinkį, apie ki
tus svarbius lietuviams įvykius.

Man lyg ir nepatogu išvar
dinti, ko mes nesame įvykdę, 
nes apie tai būtų galima rašyti 
be galo. Bet mums reikia atsa
kyti į straipsnio pradžioje pa
statytą klausimą: ar ŠALSS 
šiais metais pasiekė kokį nors 
tikslą? Aš norėčiau atsakyti, 
kad pilnai nepasiekėm, bet ar
tėjom prie užbrėžto tikslo, bū
tent, išlaikymo lietuviškumo 
studentijoje ir išlaikymo Lietu
vos idėjos akademiškame pa
saulyje. Taip pat man atrodo, 
kad organizacija (aš stengiausi 
įrodyti, kad ji yra vertinga ir 
būtina) stipriau stovi šiuo laiku 
nei prieš metus.

1974-75 m. cv yra dėkinga, 
kad turėjo progos pasireikšti ir 
dirbti ŠALSS. Taip pat noriu 
pabrėžti: svarbu, kad į Montrea- 
lį atvažiuotų asmenys, kurie do
misi lietuvių studentų veikla, ir 
būtų pasiruošę būti kandidatais 
į 26-tą ŠALSS valdybą. Didelė 
dalis narių iš šių metų valdybos 
1976 m. baigia studijas ir todėl 
nebekandidatuos į 1976 m. val
dybą (“Ašis” 1975 m., 3 nr.).

Antanas Šileika, 
cv pirmininkas 1974-75

DALIA PAJERSKA1TĖ prie regist
racijos stalo Kanados Lietuvių Bend
ruomenės tarybos suvažiavime Ha
miltone spalio II d.

Rašo 
sesuo IGNE MARIJOŠIŪTft 

iš Pietų Amerikos
Užbaigus paskutinę stovyklą 

Neringoje, Vermonto kalnuose, 
iškilo naujas uždavinys — nu
vykti į Pietų Ameriką ir prisi
dėti prie įvairių baigiamųjų III 
pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso ruošos darbų.

- VENECUELOJE
Dažnai keliamas kalusimas: 

kam rengti jaunimo kongresus? 
Tiek išlaidų! Kok'a nauda? O 
štai kokia nauda . . . Pakeliui į 
Buenos Aires, kur ilgiau apsi
stosiu, sustojau Venecuelos lie
tuvių jaunimo stovykloje. Te
nykštis jaunimas, sugrįžęs namo 
po antrojo jaunimo kongreso, 
su entuziazmu ir atgaivinta 
energija? suorganizavo Venecu
elos Lietuvių Jaunimo Sąjungą 
— VLJS. Jau antrus metus šioji 
sąjunga organizuoja stovyklą. 
Tai konkreti pasekmė II JK. 
Bestovyklaudamas su lietuvišku 
jaunimu iš kitų kraštų, Venecu
elos jaunimas suprato, jog sto
vyklos yra priemonė suburti lie
tuviams ir gilinti tautinį sąmo
ningumą bei kultūrines ir dvasi
nes vertybes.

Šiuo metu VLJS valdybą su
daro Aras Mažeika, Petras Kriš
čiūnas, Virginija Ignatavičiūtė, 
Onutė Baronaitė ir Aurelija Žal- 
nieriūnaitė-Ross. Ši grupelė su 
dideliu entuziazmu suorganiza
vo jaunimui nuo 13-21 m. am
žiaus stovyklą ir antrąją 7-13 m. 
jaunimui. Kun. A. Perkumo už
tarimu stovykla įvyko vietinių 
saleziečių vasarnamyje prie Ka
ribų jūros Linas Mažeika, kar
tu su pusantrų metų dukryte ir 
žmona Nijole sutiko būti šios 
stovyklos vadovu. Susirinko 35 
jaunuoliai. Manoma, kad Vene- 
cueloje yra apie 700 lietuvių. 
Taigi, stovyklavo apie 5%. Jei 
į JAV stovyklas suvažiuotų 5% 
lietuviukų kasmet, turėtų sto
vyklauti apie 20.000 jaunimo, o 
žinome gerai, kad tokio skai
čiaus niekada JAV nepasieks!

Atvykusi į “kitą pasaulį” pa
tyriau, kad nežiūrint skirtingos 
gamtos ir aplinkos, maisto, pa
pročių, ispanų kalbos, jaunimas 
toks pat — judrus, linksmas, 
smarkus. Stovyklaujančių tarpe 
yra nemažai iš mišrių šeimų. 
Tačiau visad girdi, kaip iš šir
dies traukia lietuviškas dainas 
ir stripsena polkutę. Tarp šių 
dainų ir šokių sūkurio pajunti, 
kad visi esame broliai-sesės tos 
pačios lietuviškos šeimos!

Šios sąjungos sekantis didysis 
uždavinys — išrinkti ir ruošti 
atstovus į jaunimo kongresą, or
ganizuoti kelionę. Be gilaus są
moningumo nebus nei prasmin
gos veiklos, nei gyvo lietuviš
kos išeivijos gyvenimo. Sveiki
name VLJS! Linkime tęsti to
liau su tokiu dideliu entuziaz
mu pradėtą darbą!

BRAZILIJOJE
Neilgai buvau Sao Paulyje, 

bet patyriau, “kongresas, kon
gresas” dažnai skamba žmonių 
lūpose. Dalyvaudama kongreso 
atstovų posėdyje, “Nemuno” 
tautinių šokių grupės pasirody
me tarptautiniame festivalyje ir 
lankydama šeštadieninę mokyk
lą patyriau didžiausią jaunimo 
rūpestį — lietuvių kalbos. Šis 
III-IV kartos lietuviškas jauni
mas- sielojasi ir rūpinasi pra
mokti lietuvių kalbą geriau per 
šiuos likusius mėnesius. Jie ge
rai supranta, kad kai suvažiuos 
visi svečiai, vien rankų mostų 
ar šypsenos neužteks pokalbiui. 
Sunku! Portugalų kalba neturi 
linksniavimo, taigi, liežuvis turi 
smarkiai prasilavinti.

Atvykę svečiai nematys šio 
rūpesčio, nė visų pastangų mo
kytis ir gerinti kalbą. Nežinos 
kiek buvo įdėta darbo per pasi
ruošimo mėnesius. Iš anksto no
risi perspėti, kad atvykę geriau 
moką kalbą įvertintų, skatintų 
ir drąsintų, o ne smerktų ar 
peiktų. Mes visi varžomės kal
bėti ar veikti, jei mus supa ži
novai ar geriau mokantys asme
nys. Taip ir Brazilijos lietuviai 
varžosi, jaudinasi, žinodami, 
kad visų atvykusių akys bus at
kreiptos į juos. Labai svarbu, 
kad atvykę ištiestų brolišką ran
ką, parodytų draugišką pavyzdį 
kalbos vartojime. Žinokime, 
kad visi bus sutikti su gražiu lie

tuvišku nuoširdumu, kaip aš 
jau patyriau!

Taip pat čia pajunti skirtin
gas darbo sąlygas. Jaunimas 
dažnai mokosi rytais ir vaka
rais, o priedo dar dirba! Daug 
kam dienos prasideda saulei ky
lant ir baigiasi prieblandoj, kad 
uždirbtų reikalingus “kruzei- 
rus” kasdieniniam gyvenimui. 
Sunku. Sunku taip pat atrasti 
žmonių, vadovų, kurie šalia visų 
asmeninių ir profesinių įsipa
reigojimų su gyvu tautiniu są
moningumu, energija ir drąsa 
imtųsi tautinės sąmonės skati
nimo bei ugdymo darbo. Nauji 
žmonės įkvepia, atgaivina, pra
skleidžia rutinos miglas. Lietu
viai mini su šypsena įvairius 
koncertus ir įvairių asmenų ap
silankymus. Mūsų maža Lietu
va išsklaidyta, taip, bet jos kiek
vienas brolis ir sesuo brangus! 
Gerai, kad kongresas įvyks Pie
tų! Amerikoje, nes užsimegs 
draugiški ryšiai, sustiprės ir gal 
kaikam atgims tautinė sąmonė.

URUGVAJUJE
Pirmą kartą organizuojama 

stovykla! Reikia pagalbos! Išsi
traukiau savo “stovyklų patyri
mo kepurę” ir už valandos bu
vo iškepta stovyklos programa, 
štai rezultatai:

Montevideo jauniesiems rug
sėjo 25 d. buvo suruošta pavasa
rio išvyka. Dalyvavo 33 vaikai 
6-12 m. amžiaus. Dviem autobu
siukais vaikus suvežė į Shangril- 
la, kuklų jėzuitų vasarnamį prie 
Rio de la Plata. Nuvažiavę visi 
tuojau puolė į darbą valyti na
melį, rinkti malkų ir daryti vė
liavų stulpų. Su vyresniųjų pa
galba neužilgo vaikai išsirikia
vo, pakėlę vėliavas sugiedojo 
Urugvajaus ir Lietuvos himnus. 
Nors retas vaikutis suprato lie
tuviškai, šypsena, rankų mostais 
ir paprastais žodžiais “dėmesio 
— viens-du-trys-bėk!” susikalbė
jome ir smagiai praleidome va
landėlę. žaidimų kalba tarptau
tinė!

Po mamyčių skaniai paruoštų 
pietų vaikai susėdo pokalbiui su 
p. Doreliu ir kun. Giedriu. Po 
pokalbio visi sujudome vėl mal
kų rinkti. Vėliau susėdome dai
nuoti lietuviškų dainelių. Sma
gu buvo palydėti akordeonu, 
klausant, kaip vaikai lietuviškai 
dainuoja. Vakare po laužo pa
baigėme “Rintukų” šventę. 
Džiaugiausi galėjusi truputį pri
sidėti, bet gaila, kad retas šių 
vaikų supranta lietuviškai.

Labai reikia kelti dabartinių, 
ypač jaunų lietuvių, tėvų sąmo
ningumą —- tautybės išlaikymo 
prasme, kad jie galėtų ir norėti} 
visą tai perduoti vaikams. Pati 
jauniausioji karta čia jau nekal
ba lietuviškai. Kalbos nemokė
jimas automatiškai atskirs juos 
nuo kultūros dalies. Visas kon
gresas turėtų būti priemone pa
veikti šeimos lietuviškumo puo
selėjimą.

Kongresas neturėtų būti “dar
bas”, o įvykis, kuriam ruošia
masi su džiugesiu ir lūkesčiu, 
nes tai įvykis, kuris sustiprina,

Tautinio identiteto ugdymas
Rašinysy paruoštas rengiantis III jaunimo kongreso 

studijų dienoms

Pasaulyje yra labai daug tau
tų. DidžĮausi skirtumai tarp vi
sų tautų yra kalba ir kultūra. 
Vien tik kalbėti savo tautos kal
ba neužtenka, reikia įsisavinti 
jos kultūrą. Lietuvis išeivijoje 
turėtų kalbėti, skaityti ir rašy
ti lietuviškai. Jis turėtų žinoti 
apie Lietuvą ir jos kultūrą: tau
tinius šokius, muziką, meną, li
teratūrą, istoriją. Jaunimą mo
ko ir mūsų kultūrą skleidžia 
kultūriniai vienetai. Jų tikslas 
— ugdyti lietuvišką identitetą. 
Su lietuvių kultūra susipažinti 
galima dviem būdais: priklau
sant kuriam nors kultūriniam 
vienetui ar dalyvaujant kaip 
žiūrovams tų vienetų koncer
tuose. Turime tautinių šokių 
grupes, chorus, liaudies instru
mentų vienetus, dramos grupes. 
Per juos išmokstame lietuviškai 
šokti, dainuoti, groti, vaidinti. 
Dalyvaudami repeticijose, mes 
susipažįstam su lietuviškais pa
pročiais ir kultūra. Jaunimas, 
kuris nepriklauso tokiems vie
netams, turi progą patirti, kas 

atnaujina ryžtą, įdiegia naujos 
energijos ir noro nepasiduoti ir 
prasmingai gyventi lietuviškai 
kitame krašte.

Sugrįžus po “Rintukų” išky
los, 4 v. ryto, nežiūrint baisios 
rytinės valandos, kun. Giedrys 
prisikrovė autobusiuką čiužinių, 
puodų, miegmaišių, ir su kitom 
šešiom sielom važiavom į lietu
vių vasarnamį, kur bus pirmoji 
jaunimo stovykla.

Kai pirmieji stovyklautojai 
pasirodė, jau namelis buvo šva
rus, židinys sušilęs, kavutė iš
virta. Taip ir prasidėjo pirmoji 
jaunimo stovykla Urugvajuje! 
Manė, kad bus 14, o visus nuste
bino, kai atvyko 20 jaunuolių 
14-26 m. amžiaus.

Susidėstę savo turtus, susirin
kome pakelti vėliavos ir už
traukti himno. Kiti sakė, kad 
pirmą kartą taip darė! Tai, kas 
mums yra sena ir įprasta, ki
tiems yra nauja ir Įdomu. Sto
vyklos vardas — “Pušynas”.

Tos trys dienos stovykloje 
praėjo dainuojant, sportuojant 
ir draugiškai diskutuojant. Dis
kusijų temos: “Kongresas — ko
dėl jis įvyksta, kam jo reikia, 
kaip prasidėjo?” “Lietuvybė — 
tautybė — pilietybė: sąmonin
gas pasirinkimas būti lietuviu”. 
“Ansamblių bei vienetų reikš
mė”. “Kas dabar — kokia mūsų 
ateitis?” Galime pasidžiaugti, 
kad šios stovyklos kalba oficia
liai buvo lietuvių! Savo tarpe 
jaunimas kalbėjosi ispaniškai, 
bet su mumis oficialiai — lietu
viškai. Net ir prie laužų’ir šiaip 
— lietuviškai. Be abejonės, ma
no nemokėjimas ispanų kalbos 
irgi didelę įtaką turėjo.

Sekmadienį turėjome lietu
viškai Mišias. Patys skaitė skai
tymus bei intencijas lietuviškai. 
Viskas jiems buvo nauja, ne
įprasta, bet su viskuo jie sutiko. 
Norėjo, nelaukę sekančio mė
nesio, vėl turėti stovyklą! Suti
ko ateinantį penktadienį susitik
ti, pasitarti, kaip surinkti lietu
višką jaunimą, įvykdyti rinki
mus ir suorganizuoti Urugva
jaus Lietuvių Jaunimo Sąjungą.

Dažnai teko girdėti vieną pa
sisakymą, ypač iš tų, kurie daly
vavo antrajame jaunimo kongre
se. Kadangi daugumai Pietų 
Amerikos lietuvių su lietuvių 
kalba sunku, jie jautė, ypač 
Kent State, kad neužtenkamai 
buvo atsižvelgta Į jų kalbos sto
ką, kitaip sakant, mažai ką su
prato, mažai kur galėjo įsijung
ti, nes varžėsi. Dauguma progra
mų buvo “virš jų galvų” ir dėl
to pradėjo nuobodžiauti. Turi
me pasidžiaugti, kad dar gali 
kalbėti lietuviškai, nors ir silp
nai, kad galime susikalbėti ir 
suprasti vienas kitą. Lengva su
kelti pažeminimo jausmą, sun
kiau skatinti, pagerbti, padėti! 
Visi čia duoda ką gali geriausio, 
stengiasi iš paskutiniųjų. Man 
rodos, reikia skatinti atvykstan
čius (atstovus ir svečius), kad la
biau matytų gėrį, nuoširdumą, 
pastangas, tuo gėrėtųsi, džiaug
tųsi ir draugiškai skatintų jų to
limesnį norą išlikti lietuviais!

yra lietuviška kultūra, dalyvau
damas jų koncertuose bei pa
rengimuose.

Kai sueinam su svetimtau
čiais, matome, kad ne vien tik 
mūsų kalba skiriasi, bet ir kul
tūra. Jeigu mes dalyvaujame re
peticijose, koncertuose ar pa
rengimuose, galime juos pain
formuoti apie Lietuvą ir jos pa
pročius. Mes jiems rodom savo 
lietuvišką identitetą, kurį išug- 
dėm dalyvaudami kultūrinėje 
veikloje.

Toronte yra įvairiausių kul
tūrinių vienetų: tautinių šokių 
grupės “Gintaras” ir “Atžaly
nas”, chorai — “Varpas” ir pa
rapijų chorai, liaudies instru
mentų orkestras “s. Stepo Kai
rio muzikinis vienetas”, dramos 
būrelis “Aitvaras”. Visi jie duo
da progą susipažinti su įvairiom 
dalim mūsų kultūros. Visi ren
gia savo koncertus. Tik gaila, 
kad mes Toronte nepasikvie- 
čiam dažniau meno ansamblių 
iš kitų vietovių — jie galėtų

(Nukelta j 7-tą psl.)
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Torontiškiame jaunimo kongreso baliuje buvo surengtas šokių maratonas, 
trukęs 4 valandas. Jame dalyvavusios keturios poros kongresui surinko 
668 dolerius Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

Jaunimo kongreso žinios
IS KANADOS Į KONGRESĄ jau 

užsiregistravo 120 asmenų — 80 jau
nimo ir 40 vyresniųjų. Dar yra re
gistracijos blankų tiems, kurie dar 
jų neužpildė. Jie gaunami Toronto 
Prisikėlimo parapijoje.

STOVYKLOJE veiks įvairūs pra- 
tybiniai būreliai. Kol kas sutiko va
dovauti: A. Jablonskaitė iš Argenti
nos — liaudies meno būreliui, Čikš- 
taitė iš Argentinos — dainų ir lietu
viškos muzikos būreliui, p. Survilie- 
nė iš Argentinos — lietuvybės išlai
kymo šeimoje būreliui, Snaigė Va- 
liūnaitė iš Kanados — dramos. Sto
vyklai vadovauti yra sutikusi sesuo 
Igne Marijošiūtė, kuri šiuo metu tal
kina kongreso stovyklos ruošoje. Pla
nuojama stovykloje turėti visiems 
bendras Kūčias.

MENINĖ PROGRAMA. Kongrese 
jau sutiko dalyvauti: “Baltijos” an
samblis iš Londono, Ont., Kanados; 
mergaičių oktetas “Žibutės” iš Bue
nos Aires, Argentinos; Zubrickaitė, ( 
pianistė iš Čikagos, JAV; kanklinin
kių grupė iš Montevideo, Urugva
jaus; Lietuvių Centro tautinių šokių 
grupė iš Buenos Aires; Kristina Va
lavičiūtė, pianistė, iš Sao Paulo, Bra
zilijos.

STUDIJŲ DIENOSE vadovaus dis
kusiniams būreliams ir skaitys refe
ratus šie kanadiečiai: Kristina Ben- 
džiūtė iš Montrealio — “Lietuviško 
meno ir muzikos kultūra”; p.p. Chai- 
nauskai iš Londono — “Tautinių šo
kių raida ir svarba”; Jūratė šeškutė 
iš Toronto — “Lietuviški kultūriniai 
rateliai ir jų veikla”; Rita ir Kęstu
tis Viliai iš Londono — “Lietuvybė 
kasdieniniame gyvenime”; Jurgis 
Valaitis iš Londono — “Lietuviško 
lavinimosi pareigos jausmas”; Algi
mantas Čepas iš Toronto — “Lietu
vių tautos laisvės siekiai”; Ladas Gi- 
riūnas iš Otavos — “Žmogaus teisių 
pažeidimas Lietuvoje”; Dainora Juo
zapavičiūtė iš Toronto — “Ryšiai 
tarp jaunimo organizacijų ir Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos”; Ra
sa Lukoševičiūtė iš Montrealio — 
“Lietuviška jaunimo savijauta”.

PROGRAMA SVEČIAMS. Urugva
juje, išskyrus ekskursiją j Punta del 
Este, dienos laisvos. Argentinoje su
daryta priėmimo bei susipažinimo 
programa: XII. 21 Lietuvių Centre 
svečių priėmimas su vakariene; XII. 
22 vakarienė pas lietuvius prie La- 
Platos upės; XII. 23 vakarienė Lie
tuvių Susivienijimo Centre; XII. 24 
bendros Kūčios ir Mišios; XII. 25 iš
vyka į stovyklą. Be to, bus keliau
janti foto bei meno paroda. Brazili
joje numatytos ekskursijos: I — po 
Sao Paulo apylinkes, į Santos, Cam
pos do Jordao ir Rio; II — Sao Pau
lo apylinkės, mineralinių vandenų 
vonios ir Rio; III — Iguacų kriokliai 
ir Rio; IV — Ouro Preto ir Rio.

GABIJA JUOZAPAVIČIŪTĖ, 25 m. 
amžiaus, jaunimo kongreso atstovė 
iš Toronto. Gimė Norandoje, Que. 
Pradžios mokyklą, lituanistinę mo
kyklą (10 sk.) baigė Hamiltone, Ont. 
Mokytojavo vienerius metus Hamil
tono ir Toronto šeštadieninėse mo
kyklose. Dalyvavo ateitininkų veik
loje kaip kuopos pirmininkė, “Atei
ties” žurnalo redakcijos narė, MAS 
centro valdybos vicepirmininkė, sto
vyklų vadovė. Toronte universitete 
baigė psichologiją ir sociologiją ba- 
kalaurės laipsniu, o socialinę admi
nistraciją bei planavimą — magist
rės laipsniu. Dirba Ontario nusikal
tėlių pataisos ministerijos tarnyboje 
kaip nepilnamečių nusikaltėlių pro
gramos direktorė. “T. Žiburių” bend
radarbė, viena iš “Jaunimo Žiburių” 
redaktorių. Mėgsta įvairų sportą ir 
keliones į įvairius kraštus. “Jaunimo 
kongresai yra būtini, jei norime iš
likti kaip tauta be tėvynės. Be arti
mesnio tarpusavio pažinimo ištirp
sime masėse”. Kongreso studijų die
nose Brazilijoje skaitys paskaitą 
“Lietuvių veiklos dinamika ir pasau
liniai centrai”.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ. Dr. 
Alfredas Stanevičius iš Urugvajaus 
paruošė repertuarą. Iš Argentinos 
dalyvauja Lietuvių Centro šokių gru
pė, iš Kanados — “Baltijos” ansamb
lis, iš Venecuelos ir Kolumbijos — 
sudėtinė grupė, iš Brazilijos — “Ne
munas" ir “Rūtelė”. Kad padarytu
me didesnį įspūdį, ypač nelietu
viams, dalyvaujantiems šokių šven
tėje, — raginamas visas jaunimas, 
vykstantis kongresan, atsivežti tauti
nius drabužius. Stovykloje bei stu
dijų dienose bus bandoma sudaryti 
sudėtinę šokėjų grupę. Tai bus pro
ga ir kitiems išmokti tautinius šo
kius.

FOTO PARODA. Kviečiami foto 
mėgėjai paruošti rinkinius ir atsiųs
ti arba atsivežti su savimi j Argen
tiną ir prisijungti prie keliaujančios 
foto parodos. Norintys dalyvauti te
sikreipia į Gabiją Juozapavičiūtę 
(416) 461-7660.

DRAUDA. Kiekvienas turi pats pa
sirūpinti kelionės bei bagažo drauda. 
Ją galima pirkti betkokioje “Travel 
Agency”. Visi privalo su savim tu
rėti sveikatos draudos numerius 
(OHIP numerį). OHIP apmoka visus 
tuos patarnavimus, už kuriuos moka 
Ontario provincijoje. Reikia tiktai 
gauti iš gydytojo kitame krašte pa
kvitavimą su detaliu aprašymu, kaip 
jis asmeniui patarnavo. Tas asmuo 
apmoka savo lėšomis ir grįžęs Kana- 
don pateikia kvitą OHIP, kuris pini
gus grąžina pagal Ontario kainas.

BRANGENYBĖS stovykloje ir stu
dijų dienose gali būti saugomos per 
kongreso finansų komitetus. Visur 
kitur ar stovykloje bei studijų die
nose nedalyvaujantieji už savo ve
žamus daiktus atsakingi patys ke
liautojai. Daugumoje viešbučių yra 
apsaugos priemonės — galima gauti 
užrakinamą spintelę ir pan.

ATVYKS į Buenos Aires: Vokieti
jos grupė apie 20 asmenų XII. 19; 
grupės iš Niujorko ir Los Angeles 
XII. 20; ekskursinis PLB Čikagos 
lėktuvas XII. 21; "Baltijos” grupė Iš 
Londono XII. 25; Brazilijos grupė 
autobusu XII. 18. GABIJA

GEDIMINAS KALINAUSKAS, 21 m. 
amžiaus, jaunimo kongreso atstovas 
iš Toronto, čia jis gimė, baigė pr. 
mokyklą, gimnaziją, šeštad. mokyk
lą (10 sk.) ir dvejų metų lituanistinį 
seminarą. Studijuoja cheminę inži
neriją. Numato siekti magistro laips
nio. Aktyviai reiškiasi skautų orga
nizacijoje. Vadovauja Skautininko 
Stepo Kairio muzikiniam vienetui — 
rūpinasi pučiamųjų instrumentų da
limi, Snaigė Valiūnaitė — kanklių. 
Priklauso Toronto Universiteto Lie
tuvių Studentų Klubui ir Kanados in
žinierių sąjungai. Mėgsta stovyklavi
mą gamtoje, sportą, muziką. Į kon
gresą vyksta, norėdamas susipažinti 
su kitų kraštų lietuvių jaunimu. Ja
me skaitys rašinį “Lietuviškos jau
nimo organizacijos ir ryšiai su PLJ 
S-ga”. Šiuo metu yra kongreso lėšų 
telkimo vajaus komisijos pirm. To
ronto apylinkėje.
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© PAVERGTOJE TĘVOM © LIETUVIAI PASAULYJE
PALANGOS ATEITIS
Šią vasarą Palanga susilaukė apie 

500.000 poilsiautoju, jų gausumu pra
lenkdama kitas vasaras. Straipsnį 
apie Palangos rytdieną “Komjauni
mo Tiesos” 191 nr. paskelbė Ričar
das Dailidė. Jo duomenimis, Palanga 
ateityje galės priimti keliskart dau
giau vasarotojų, nes bus išsidriekusi 
22 km Baltijos pakrante. Miestų sta
tybos porjektavimo instituto archi
tektai V. Stauskas, J. Urmonienė ir 
J. Vaškevičius jau yra paruošę ge
neralinį Palangos vystymo planą. 
Apie jį R. Dialidė rašo: “Kurortas 
tęsis visu pajūriu mio Nemersetos 
iki Latvijos sienos. Žaliųjų masyvų 
atskirti, išsidėstys penki Didžiosios 
Palangos palydovai: Nemerseta, Va- 
nagupė, Kunigiškės, Mončiškės ir 
Šventoji. Kiekviename Didžiosios Pa
langos palydovų poilsiaus nuo 8 iki 
11 tūkstančių žmonių. Tai bus tik
ros poilsio salos be triukšmo, gamta 
ir architektūra sudarys harmoningą 
poilsio kompleksų visumą. Prie kiek
vienos poilsio zonos ves transporto 
magistralė. Atokiau įrengtos mašinų 
stovėjimo aikštelės išlaisvins poil
siautojus visoje poilsio zonoje nuo 
pašalinių dirgiklių. Statant bus sten
giamasi išsaugoti kiekvieną gojų, 
kiekvieną medį, krūmą, kopas, jų 
augmeniją. Išskirtinis naujųjų pajū
rio statybų bruožas: visi poilsio na
mai, pansionatai bus statomi 600- 
1000 metrų atstume nuo jūros kran
to. Tai priešingybė daugeliui kuror
tų, kurių dangoraižiai iškyla tiesiog 
paplūdimių smėlyje. Toks lietuvių 
architektų sprendimas — tai kvieti
mas ilgėliau pabūti ore, pakvėpuoti 
Baltijos ozonu ...” Statybos darbai 
jau pradėti Vanagupėje, kurios nau
jieji pastatai pasižymės augštumin- 
gumu ir sukurs dinamišką ansamb
lį. Mončiškėse numatoma įrengti di
džiausią visoje Lietuvoje pionierių 
stovyklą, veiksiančią ištisus metus. 
Buvusiame Šventosios uoste įsikurs 
jachtklubas bei kitos vandens spor
to bazės, medinius namelius pakeis 
rausvom čerpėm dengti naujieji pa
statai. Pačioje Palangoje palaipsniui 
bus rekonstruojama senoji jos da
lis. Naglio kalno rajonas susilauks 
gydomojo ir poilsio parko, žaliąjį Pa
langos plotą numatoma padidinti 
500 ha.

LENTVARIO KILIMAI
Lentvario kilimų fabriko gami

niuose įmantriausiais raštais, vaivo
rykštės spalvomis atgimsta mūsų 
liaudies meno tradicijos. Vien tik 
šiemet įmonė įsisavins 20-30 naujų 
kilimų gamybą. Iki metų pabaigos 
parduotuves pasieks daugiau kaip 
2 milijonai kv. metrų kilimų.

ORINIS SUSISIEKIMAS
Centrinę Lietuvos orinio susisie

kimo agentūrą tvarko rusas Fiodoras 
Pugačiovas. Jo pateiktais duomeni
mis, per aštuonis 1975 m. mėnesius 
agentūros lėktuvais pervežta 552.00 
keleivių, o bilietų jiems parduota 
227.000. Susidaro įspūdis, kad dide
lė dalis bilietų buvo įsigyta už Lie
tuvos ribų arba nevisi keleiviai skrai
do su bilietais. Vašaros pradžioje 
buvo pradėta nauja linija Vilnius — 
Ašchabadas — Taškentas, kuria pa
sinaudojo apie 1.500 keleivių. Rude
nį skrydžiai šia linija buvo sustab
dyti. Jie vėl bus atnaujinti sekan
čių metų birželio pradžioje. Pasak 
F. Pugačiovo, didžiausią pasisekimą 
turėjo skrydžiai į Simferofolį, Soči, 
Jerevaną, Tbilisį ir Baku, o taip pat 
labai daug keleivių susilaukė ir Vil
niaus — Palangos maršrutas. Jam 
beveik kas antrą dieną tekdavo skir
ti papildomus skrydžius. Rudenį ke
leivių skaičius sumažėja, tad nuo 
spalio 1 d. bilietai pusiau atpigina

Kanados lietuvių jaunimo atstovai, ruošdamiesi į jaunimo kongresą P. Ame
rikoje, buvo suvažiavę į Torontą aptarti savo reikalų. Baliaus metu Lietuvių 
Namuose dalyviai buvo supažindinti su šiais atstovais — Linu Kairiu ir 
Algiu Jusiu iš Londono, Rasa Lukoševičiūte ir Dana Bendžiūte iš Montrealio, 
Ladu Giriūnu iš Otavos Nuotr. D. Blauzdžiūnaitės

Klevelando mieste š.m. spalio mėnesį buvo surengtas tautinių grupių ban
ketas, kuriam vadovavo miesto burmistras R. Perk. Baltiečiams buvo įteiktas 
pažymėjimas, iškeliąs jų įnašą tautinių grupių veikloje. Iš kairės: estas A. 
Traks, J. Stempužis, G. ir R. Kudukiai, latvis E. levins. Nuotr. V. Bacevičiaus

mi invalidams, moksleiviams, studen
tam, 30% — turistinėms grupėms. 
Bilietų atpiginimas galios iki 1976 
m. balandžio 25 d. Sekančią vasarą 
numatoma pradėti naujus skrydžius 
iš Vilniaus į Permę, Ufą, Kazanę, 
Čeliabinską, Novosibirską ir Vorone
žą. Centrinės oro susisiekimo agen
tūros darbą bei keleivių aparnavi- 
mą pa'gerins persikėlimas į naujas 
patalpas visuomeniniame Vilniaus 
miesto centre.

TARPTAUTINIAI ŽODŽIAI
Vilniaus vaikų lopšelio-darželio nr. 

103 auklėtoja A. Latauskienė “Tie
sos” 237 nr. nusiskundžia tarptauti
nių žodžių gausa spaudoje, ypač li
teratūros kritikų rašiniuose. Nevisa- 
da jie suprantami eiliniams skaity
tojams, bet niekas nesusipranta pri
dėti tokių žodžių paaiškinimų. Pro
blemą padėtų išspręsti tarptautinių 
žodžių žodynas, tik, deja, jį neleng
va įsigyti. A. Latauskienė klausia: 
“Tačiau kur jį gauti? Veltui ieškosi 
knygynuose. Pardavėjų teigimu, žo
dynas taip greit išpirktas, kad jie 
net gerai neprisimena, kada tai bu
vo. Dar blogiau, kad šio žodyno ne
randi ir respublikos leidyklų temi
nio plano sekantiems metams pro
jektuose. Belieka guostis, kad jis bus 
įrašytas. Juk leidyklos prašo skai
tytojų pasiūlymų, pastabų, pageida
vimų.”

ALAUS DARYKLA
Utenoje statoma alaus darykla bus 

viena stambiausių visame Pabaltijy
je. Vieta jai parinkta buvusiame Kle
vinių kolchozo lauke, kuriame da
bar auga naujas pramoninis Utenos 
rajonas. Daryklos projektą paruošė 
Minsko projektavimo instituto spe
cialistai. Ligi šiol Pabaltijo alaus 
daryklos salyklą įsiveždavo, o da
bar jis bus gaminamas Utenoje, spe
cialiame pastate, turėsiančiame 40 
metrų augščio. Tankai alui laikyti 
jau gauti iš Čekoslovakijos. Daryk
los sąmatinė vertė — beveik 18 mi
lijonų rublių. Numatomas metinis 
pajėgumas — 7,2 milijono dekalit
rų alaus, 2,5 milijono dekalitrų vais
vandenių ir 13,5 tūkstančio tonų sa
lyklo.

SLIDUS PAAUGLIŲ KELIAS
V. Daunoraitė “Komjaunimo Tie

sos” 199 nr. paskelbė pranešimą iš 
teismo salės, atskleidžiantį slidų dvie
jų paauglių kelią. Panevėžio mies
to liaudies teismas už parduotuvių 
apiplėšimus Albertui Bukauskui pa
skyrė 7 metus, Robertui Boveriui 
— 6 metus laisvės atėmimo sustip
rinto režimo pataisos darbų koloni
joje. šie jaunuoliai, neturėdami nė 
20 metų amžiaus, 1972 m. liepos' 
28-29 d. naktį įsilaužė į Ramygalos 
vartotojų kooperatyvo parduotuvę 
nr. 11 Mitriūnų kolchoze. Prekėmis 
ir pinigais pavogė 326,75 rb. Po šio 
pirmo sėkmingo “žygdarbio” jiedu 
apiplėšė' Radviliškio rajono, Kreke
navos miestelio, Ramygalos vartotojų 
kooperatyvo, Panevėžio rajono Pa- 
liaudies kolchozo, Baisogalos vartoto
jų kooperatyvo Pociūnėlių kaime 
parduotuves. 1973 m. balandžio 21-22 
d. naktį A. Bukauskas ir R. Bove- 
ris vėl grįžo į savo pirmojo nusi
kaltimo vietą — Ramygalos varto
tojų kooperatyvo parduotuvę nr. 11 
Mitriūnų kolchoze. Pavogtus pinigus 
ir prekes švaistė, linksminosi. V. 
Daunoraitė, nė žodžiu neužsiminda
ma apie praeities atgyvenų įtaką 
tiems komunistiškai išauklėtiems 
jaunuoliams, klausia: “Kas tai — 
neapykanta aplinkiniams, nuotykių, 
romantikos ieškojimas ar tiesiog ne
apgalvotas žingsnis į slidų nusikal
timų kelią, kuriuo kartą pasukus, 
sunkiausia grįžti atgal, kuris veda į 
teisiamųjų suolą?” V. Kst.

Klevelando vysk. M. Valančiaus lituanistinės mokyklos metiniame koncerte programą atliko Hamiltono mergaičių 
choras “Aidas”, diriguojamas sol. V. Verikaičio, akompanuojamas J. Govėdo Nuotr. V. Bacevičiaus
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LŠST HAMILTONO DLK ALGIRDO SAULIŲ KUOPA 
lapkričio 22, šeštadieni, 7 v.v., Jaunimo Centro salėje 
(48 Dundurn St. N., Hamilton, Ont.) rengia

MINĖJIMĄ
PROGRAMOJE: 3
1. Trumpas šventės atidarymas. 2. Supažindinimas su portretų mecenatais. 3. Montažas “šimtmečių Lietuva”. 
Atlieka teatras “Aukuras” ir S. Kairio muzikinis vienetas iš Toronto. Vadovauja rež., E. Kudabienė.
4. Apdovanojimų įteikimas. 5 Linksmoji dalis, šokiams gros S. Vaičiaus orkestras. Laimės staliukai, bufetas.
6. Sekmadienį (lapkričio 23) 11 v.r. AV parapijos šventovėje iškilmingos pamaldos už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Organizacijos dalyvauja su savo vėliavomis. Visi Hamiltono ir apylinkės lietuviai, ypač šauliai, buvę 
kariai prašomi dalyvauti. Įėjimas suaugusiom S3, jaunimui ir pensininkams $2.

Hamiltono šaulių kuopos valdyba

London, Ontario Hamilton, Ontario
IŠSIKĖLĖ LONDONO DRAUGAS. 

Artimiausias ir geriausias Londono 
kaimynas yra Rodnės apylinkė. Jos 
viską judinanti siela V. Ignaitis buvo 
ir tampriausias ryšys tarp tų dviejų 
mažų apylinkių. Jis buvo didelis Del
hi - Rodney - London bendradarbia
vimo šalininkas. Jis dažnai lankyda
vosi Londone ir niekada neatsisaky
davo kuo galėdamas padėti. Ir į pra
ėjusių metų spaudos balių jis suor
ganizavo visą būrį rodniškių. Tai di
delio pasišventimo žmogus lietuviš
kam reikalui. Tikiuosi apie jį pla
čiau parašys Rodnės korespondentai. 
Jis buvo ir vienas svarbiausių “Bal
tijos” ansamblio steigėjų ir jo buv. 
valdybos narys. Linkime jam sėk
mingai įsikurti Toronte, nemažiau 
nuoširdžiai ten pasidarbuoti lietuvių 
tautos labui ir nepamiršti Londono 
ir Rodnės.

PUSĖ LONDONIŠKIŲ ŠVENTĖ
JE. Pirmojoje'dainų ir taut, šokių 
šventėje Hamiltone dalyvavo maž
daug pusė visli dar galinčių keliauti 
Londono lietuvių. Iš Londono buvo 
pilnas autobusas, bet dauguma vyko 
automobiliais.

BAIGĖ MUZIKOS STUDIJAS. Jo
nas Cegys užaugo Londono apylin
kėje, aktyviai reikšdamasis lietuviš
koje veikloje, čia jis išėjo ir vidu
rinį mokslą. Augštąjį mokslą ėjo 
net keliose vietose. Romoje studija
vo filosofiją Gregoriaus universite
te, kurį baigė bakalauro laipsniu. 
Vienerius metus ten studijavo ir te
ologiją. Gyveno lietuvių kolegijoje ir 
vargonuodavo pamaldoms. Vasaros 
metu Paryžiuje studijavo prancūzų 
kalbą. Po to grįžo į Kanadą ir įstojo 
į McMaster universitetą Hamiltone, 
kurio muzikos fakulteto 4-verių me
tų “honour” kursą baigė labai ge
rais pažymiais, gaudamas muzikos 
diplomą. Pagrindinė profesija — 
pianinas ir bendra muzikos teorija. 
Atvykęs į Hamiltoną, apsigyveno 60 
Broadway Ave. (tel. 529-3482) ir ve
dė Margaritą Neufeld, taip pat bai
gusią muzikos studijas smuiko kla
sėje. Ji groja Hamiltono simfoninia
me orkestre ir taip pat turi privačią 
smuiko studiją namuose. Čia ir Jo
nas privačiai moko pianino ir apla
mai muzikos. Netrukus abu žada ati
daryti platesnio masto muzikos stu
diją. Dabar Jonas mokytojauja gim
nazijoje. Abu kartu nesykį yra su
kūrę žavių muzikos derinių, dalyvau
dami lietuvių ir kanadiečių koncertų 
programose.

Jonas Londono lietuviams yra la
bai gerai žinomas jau nuo to laiko, 
kai jis dar buvo mažas pipiriukas ir 
jau sugebėdavo visus žavėti savo 
puikiomis deklamacijomis. Kiek ūg
telėjęs, visus linksmai nuteikdavo 
skautų laužuose. Savo vaidybiniais 
gabumais jis nuolat reiškėsi ir dra
mos būreliuose. Gerai kalba lietuviš
kai. Geras “Tauro” krepšininkas, 
puikus “Baltijos” ansamblio šokėjas, 
aktyvus skautas ir akompaniatorius 
lietuvių renginiuose.

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

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

PLUMBING and HEATING 
J. LISAUSKAS 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

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

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI 
1975-1976 m. veiklą pradėjo susirin
kimu spalio 21 d. parapijos salėje. 
Dalyvavo 12 narių, įskaitant ir tris 
kandidatus. Buvo išrinkta nauja val
dyba: pirm. Dalia Pajarskaitė, vice- 
pirm. Laima Lukavičiūtė (laikinai 
eis ir iždininkės pareigas), sekreto
rė Rima Lukavičiūtė, narės — Elai
ne Norkutė ir Aušra Pleinytė. — 
Lapkričio 9 d. įvyko iškyla ir antras 
susirinkimas Princess Point. Dalyva
vo keletas naujų narių ir studentų. 
Taip pat šiuo metu yra planuojamas 
šv. Kazimiero minėjimas, metinė kuo
pos šventė, jaunimo kavinė (coffee
house) ir daugiau susirinkimų bei 
iškylų. Maloniai kviečiame suintere
suotą gimnazistinio amžiaus jaunimą 
atsilankyti į sekantį susirinkimą 
gruodžio pradžioje (data bus pa
skelbta vėliau). Informacijų prašo- 
rfie teirautis pas Dalią Pajarskaitę 
545-1085 arba Laimą Lukavičiūtę 
549-8042.

ŠAULĖS RENGIA šiaudinukų ga
minimo pamoką lapkričio 29, šeš
tadienį, 5 v.p.p., Aušros Vartų pa
rapijos salėje, 58 Dundurn - St. N. 
Kviečiame atsilankyti. Reikės atsi
nešti žirkles, adatą ir siūlų; šiau
dai bus parūpinti. Skambinti A. Pet- 
raitienei tel. 544-0113. Ad.

LIETUVIŲ PENSININKŲ KLU
BAS lapkričio 30, sekmadienį, 4 v.

RŪTA GOCENTAITĖ pernai ge
rais pažymiais baigė Vakarų Ontario 
universitetą Londone bakalaurės 
laipsniu. Apie tai ir jos veiklą pla
čiau buvo rašyta “TŽ” pernai. Ji 
gražiai kalba lietuviškai. Visa šeima 
ir ji nuoširdžiai talkina lietuviškai 
veiklai. Šiemet ji labai gerais pažy
miais baigė mokytojų kolegiją ir da
bar mokytojauja. D. E.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street East, telefonas 544-7125 ■ ALIVA
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius Šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virs $6.500.000.

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai ------------
kiekvieno skoniui

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

p.p., Aušros Vartų par. salėje ren
gia vysk. M. Valančiaus 100 metų 
mirties sukakties minėjimą. Paskai
tą skaitys rašytojas Jurgis Jankus iš 
Ročesterio. Valančiaus raštų ištrau
kų paskaitys aukuriečiai. Bus kavu
tė, kurios metu bus paminėta viene- 
rių metų klubo veiklos sukaktis. Val
dyba kviečia dalyvauti ne tik pensi
ninkus, bet ir visus kitus, ypač jau
nimą.

ARTINASI KRISTAUS GIMIMO 
šventė. Krautuvių langai pasipuoš 
įvairiais blizgučiais, lentynos už- 
sipildys įvairiom kalėdinėm prekėm, 
jų tarpe ir sveikinimo atvirukais. 
Gyvenant šiame krašte, sunku atsi
spirti pigiai reklamai, tačiau šven
čių proga taip pat negalima užmirš
ti mūsų tautinių bei kultūrinių da
lykų — padovanoti Kristaus gimimo 
(dienos proga lietuvišką laikraštį ar 
knygą. O vietoj sveikinimo atvirukų 
— skirti auką mūsų laisvės kovai. 
Tad ir hamiltoniečiai, vietoj sveiki
nimo atvirukų, prašomi iki gruodžio 
10 d. paaukoti Tautos Fondui. Visų 
pavardės bus paskelbtos dar prieš 
Kalėdas šio laikraščio psl. Pinigus 
prašome siųsti T. Fondo Hamiltono 
sk. pirm. A. Patamsiui, 7 Oakridge 
Dr., Stoney Creek, arba skambinti 
tel. 664-5804. Taip pat galima įteikti 
P. Kanopai, 48 Holton Ave. S., Ha
milton, arba skambinti tel. 545-2703.

Tautos Fondo atstovybė Hamiltone 
(Nukelta į 7-tą psl.)

DANA LUKAVIČIŪTĖ prie regist
racijos stalo laukia KLB tarybos su
važiavimo dalyvių Hamiltone spalio 
11 d.

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

IMAME UŽ:
asmenines paskolas 
nekiln. turto pask.

8%
9’/2%

12%
11 %

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

J. A. Valstybės
ORGANIZACIJOS AMNESTY IN

TERNATIONAL Stockholmo grupė 
stengiasi iškovoti laisvę koncentraci
nėje stovykloje kalinamam kraštoty
rininkui Antanui Sakalauskui. šį lie
tuvį, gimusį 1938 m., sovietinis teis
mas Vilniuje nuteisė kalėti penke
rius metus už jo patriotinę veiklą. 
Iš Vilniaus jis buvo išsiųstas į Per
mės srities Soiikamską. Jeigu kas 
turėtų daugiau žinių apie jo toli
mesni likimą, gimines bei jo arti
muosius, prašomi pranešti VLIKui, 
29 West 57th St., New York, N.Y. 
10019, USA. Tokių žinių labai rei
kia Amnesty International Stockhol
mo skyriui.

SAVO ĮSPŪDŽIUS IŠ VILNIAUS, 
Rygos ir Talino paskelbė “Christian 
Science Monitor” korespondentė Eli
zabeth Pond. Ji primena jau anks
čiau girdėtą faktą, kad rusai Pa
baltijį vis dar laiko Sovietų Sąjun
gos Vakarų “užsienin”, nes šios trys 
tautos savo gyvenimo sąlygomis, dar
bo našumu, uždarbiu, gaminių ko
kybe, moderniu menu bei architek
tūra yra pralenkusios kitas sovieti
nes respublikas. Išduoti Molotovo— 
Ribbentropo sutarties, baltiečiai pra
rado laisvę. Pokaryje jų didesnis 
nuošimtis nei kitų tautybių atsidūrė 
Sibire, bet po 1960 m. jie vėl suge
bėjo išryškinti savo tapatybę. La
biausiai tradicinė ir mažiausiai in
ternacionalinė yra Lietuva, pasižy
minti liaudies menu, medžio droži
niais, kitas sovietines respublikas 
pralenkusi modernia architektūra ir 
skulptūra. E. Pond primena skaity
tojams “Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” pranešimus apie religijos 
persekiojimą, kurį jai paneigė Vil
niuje sutiktas užsienio reikalų “mi- 
nisterės” L. Deržinskaitės-Piliušen- 
kos pavaduotojas Vyt. Zenkevičius. 
Šv. Petro ir Šv. Povilo parapijos 
klebonas kun. A. Dilys amerikietei 
E. Pond betgi patvirtino, kad kalė
jime yra pora lietuvių dėl neleis
tino religinės literatūros spausdini
mo. Jis taipgi pateikė pirmosios Ko
munijos, krikšto, jungtuvių bei kitų 
religinių paslaugų duomenis. Už jas 
parapija turi mokėti valdžios nusta
tytą mokestį. Nutylėjo tik to mo
kesčio dydį. Estams langu į Vakarų 
pasaulį yra tapusios Suomijos televi
zijos programos, gerai matomos sos
tinėje Taline. Daug estų gauna leidi
mus lankytis Suomijoje, iš kurios 
neįmanoma pabėgti, nes jos vyriau
sybė turi Maskvos įsakymą grąžinti 
kiekvieną turistą. Rusai labiausiai 
yra pamėgę Latvijos pajūrį. Lat
viams gryno Vakarų oro šiek tiek 
duoda per Latviją vykstantis susi
siekimas su užsieniu geležinkeliais 
ir jūra. E. Pond daro išvadą, kad 
baltiečiai negali reikalauti didesnės 
autonomijos ir kad jiems nepadės 
nei Helsinkio deklaracija, nei Mask
vos peršama atolydžio politika.

AMERIKOS GYDYTOJŲ LAIK
RAŠTIS “Medical Tribune” spalio 
15 d. laidos skyriuje “Medicina ir 
pašto ženklai” paskelbė fotografinę 
kopiją nepriklausomos Lietuvos paš
to ženklo, kuris buvo išleistas Lie
tuvos de jure pripažinimo serijoj su 
prez. dr, K. Griniaus atvaizdu, šiek 
tiek biografinių duomenų pateikia 
dr. J. Kler aprašymas, ženklą parū
pino Minkus Publication, Inc., Niu
jorke.

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS Čikagoje spalio 26 d. 
įteikė diplomus 18-kai absolventų. 
Po dvejų metų studijų pradinės li
tuanistinės mokyklos mokytojo tei
ses gavo: O. Baršketytė, P. Kisielius, 
A. Laurušonytė, V. Olšauskas, L. 
Ramonaitė, R. šoliūnaitė ir G. Va
lavičiūtė. Trejų metų kursą su teise 
dėstyti augštesnėse lituanistinėse 
mokyklose baigė: G. Čepaitytė, R. 
Drūtytė, R. Januievičiūtė, A. Katiliš- 
kytė, V. Kerelytė, R. Maciejauskai- 
tė, V. Musonytė, D. Narutytė, O. Po- 
žarniukaitė, G. Reinytė ir L. Stončiū- 
tė. Aštuoniolikos absolventų grupė
je yra beveik vienos merginos, išsky
rus P. Kisielių ir V. Olšauską, kurie 
pasitenkino lengvesniu dvejų metų 
kursu. Iš viso LP Institutas jau turi 
71 absolventą. Įvadinį žodį tarė insti
tuto direktorius A. Dundulis, iškil
mei vadovavo lektorių tarybos sekr. 
S. Petersonienė, diplomus įteikė rek
torius P. Jonikas.

ALGIUI RUKŠĖNUI Ohio Biblio
tekininkų Draugija buvo paskyrusi 
premijos medalijoną “Ohioana Book 
Award” už 1973 m. išleistą knygą 
“Day of Shame”, atskleidusią S. Ku
dirkos tragediją. Tokie pat medalijo- 
nai paskirti ir kitiems trims auto
riams. Medalijonai jiems buvo įteikti 
spalio 24 d. draugijos susirinkime, 
įvykusiame Columbus State Univer
sity salėje.

PETRUI MALDEIKIUI perėmus 
“Tėvynės Sargo” redagavimą, JAV 
LB švietimo taryba naujuoju “Švie
timo Gairių” redaktorium pakvietė 
mokytoją P. Karalių. Jo adresas: 
12470 Snow Rd., S. Newbury, P. O. 
Burton, Ohio 44021. Tel. 216 834- 
4259.

S. BALZEKO LIETUVIŲ KUL
TŪROS MUZĖJŲ apiplėšė vagys, įsi
laužę per stogą. Čikagos radijas ir 
televizija pranešė, kad buvo pavogti 
senoviški kario šarvai, aptuštinti pi
nigų ir pašto ženklų rinkiniai. Nuos
tolio padaryta keliasdešimt tūkstan
čių dolerių. Po poros dienų buvo 
pranešta, kad policija vagis, pardavi
nėjančius muzėjaus rodinius, pagavo 
Berwyn priemiestyje. Jeigu juos pa
vyks visus surankioti, muzėjus turė
tų atgauti pavogtus rodinius ir iš
vengti skaudžios žalos.

ETNINIŲ GRUPIŲ KONFEREN
CIJOJE Vašingtone spalio 25-26 d.d. 
dalyvavo apie 40 tautybių atstovų. 
ALTai atstovavo dr. K. Šidlauskas 
ir dr. J. Genys. Pastarasis buvo iš
rinktas ir šios konferencijos pieni
ninku.
Brazilija

KUN. HERMANĄ ŠULCĄ, SDB, 
prieš keletą metų atgaivinusį skautų 
veiklą Sao Paulo mieste, šios orga
nizacijos vadovybė pakėlė į paskau- 
tininkio laipsnį, šia proga jis davė 
skautininko įžodį.

SAO PAULO POPIEŽIAUS PAU
LIAUS VI INSTITUTE kunigų atsi
naujinimo kursus rugsėjo 22-25 d.d. 
lankė keturi lietuviai: šv. Juozapo 
parapijos klebonas kun. J. Šeškevi
čius, kun. F. Jakubauskas, kun. St. 
Šileika ir Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. P. Daukintis.
Argentina

BENDROS KŪČIOS Buenos Aires 
lietuviams ir kongreso svečiams, ne- 
dalyvauajntienis jaunimo stovykloje, 
bus surengtos Aušros Vartų parapi
jos salėje su tradiciniais lietuviškais 
patiekalais. Po Kūčių — Bernelių 
Mišios, kuriose giedos šv. Cecilijos 
choras.
Australija

VEIKLOS DVIDEŠIMTMETĮ AT
ŠVENTĖ Newcastle lietuvių choras, 
kuriam vis dar vadovauja jo įsteigė
jas muz. Stasys Žukas. Pirmasis šio 
choro pasirodymas įvyko 1955 m. 
rugsėjo 6 d. Diskusijų Klubo sureng
tame muzikos ir literatūros vakare. 
Per 20 metų buvo nemažai koncer
tuota, dalyvauta dainų šventėse, 
dainuota per radiją, televiziją, gie
dota šventovėje. Choro vadovas mu
ziką yra studijavęs Danijoje poka
rio metais.

KUN. VYTAUTAS VOLODKA, po 
šešerių metų grįžęs Melburnan, gavo 
paskyrimą dirbti lietuvių sielovado
je Hobarte, Tasmanijos salos sosti
nėje.

SOCIALINĖS GLOBOS MOTERŲ 
DRAUGIJA, vadovaujama pirm. E. 
šeikienės, Melburno Lietuvių Na
muose suruošė pietus lietuviams pen
sininkams, kurių susilaukta apie 30. 
Ligoniai pensininkai pavaišinti ne
mokamai, o sveikiesiems pietūs kai
navo po dolerį. Pensininkams patar
navo uniformuotos skautės. Jaunys
tės dienas ir Lietuvą priminė iš gar
siakalbių skambanti lietuviška mu
zika. Pietuose dalyvavo ir du svečiai 
—“Tėviškės Aidų” vyr. red. kun. Pr. 
Dauknys ir iš Romos grįžęs kun. V. 
Volodka, kunigu įšventintas pernai 
prieš Kalėdas.

Italija
ROMOS DIENRAŠČIO “II, TEM

PO” korespondentas Gino Montesan- 
to lankėsi Vilniuje ir įspūdžius pa
pasakojo straipsnyje “Lietuva — iš
šūkio kraštas”. Didelį dėmesį jis 
skiria Lietuvos Katalikų Bendrijos 
ir aplamai tikinčiųjų problemoms. 
Atvirai išpažinti savo tikėjimą ar 
būti kunigu ten šiandien nėra leng
va, ypač jaunimui. Reikia didelės 
pilietinės drąsos, neeilinės krikščio
niškos dvasios. Kauno kunigų semi
narijos auklėtiniai gerai žino, kad jų 
laukia skaudi diskriminacija. G. 
Montesanto teisingai pastebi, kad 
konstitucija nesaisto tikėjimo prak
tikos savo paragrafais, bet tai at
lieka valdžios įstaigos ir paskiri 
pareigūnai. Pusiausvyra tarp valdžios 
ir Katalikų Bendrijos vis dar tebė
ra labai nepastovi. Pasak G. Mon
tesanto, užėjęs į šventoves ir jose 
pamatęs besimeldžiančius lietuvius, 
tuojau įsitikini, kad Lietuva ir šian
dien yra katalikiškas kraštas, kad 
tikintieji nepasiduoda kasdieniniame 
gyvenime sutinkamiems sunkumams. 
Vilniuje G. Montesanto turėjo pro
gą susipažinti su gražiomis švento
vėmis. Jis pabrėžia italams mažai te
žinomą faktą, kad kaikurios švento
vės buvo restauruotos valdinėmis lė
šomis, bet jos dabar paverstos muzė- 
jais bei koncertų salėmis.
Vokietija

DR. JURGIO GURKLEVIČIAUS 
65 metų amžiaus sukaktį paminėjo 
Miesau lietuviai ir darbo kuopų at
stovai. Sukaktuvininkas, Vokietijoje 
1949 m. užbaigęs Kaune pradėtas 
medicinos studijas, dirbo gydytoju 
išeivių stovyklose ir 1952 m. įsijun
gė darbo kuopų tarnybon. Jis buvo 
sunkiai sužeistas eismo nelaimėje 
1955 m. ir tik po ilgo gydymosi at
gavo jėgas. Iš darbo kuopų dr. J. 
Gurklevičius pasitraukė praėjusią va
sarą. Gyvena Miesau kaime. 1969-71 
m. yra buvęs LB Miesau apylinkės 
pirmininku. Amžiaus sukakties ir iš
ėjimo pensijon proga jam bendrą vi
sų dovaną įteikė LB Miesau apylin
kės vicepirin. Juozas Nevulis. Svei
kino dr. Stasys Sereika, kun. Bro
nius Liubinas ir darbo kuopos va
das mjr. Juozas Venckus.

VASARIO 16 GIMNAZIJA M. K. 
Čiurlionio šimtąjį gimtadienį pami
nėjo rugsėjo 22, šios sukakties die
na. Mokytojas daii. A. Krivickas gim
nazijos koridoriuose surengė su M. 
K. Čiurlioniu susijusių nuotraukų 
bei spaudos iškarpų parodėlę, o visi 
mokytojai j šią sukaktį mokinių dė
mesį atkreipė pamokų metu. Tos pa
čios dienos vakarą muz. V. Banaitis 
padarė M. K. Čiurlionio muzikinės 
kūrybos apžvalgą būreliui VLB Ro
muvos apylinkės narių. Su dalele 
jo muzikinio palikimo susipažinta iš 
įrašų. Dail. A. Krivickas savo spalvo
tomis nuotraukomis ekrane susirin
kimo dalyvius perkėlė į M. K. Čiur
lionio galeriją Kaune bei jos dabar
tinę aplinką.



Dail. H. J. žmuidzinienė savo paveikslų parodoje su rašytoju J. Kralikausku, 
kuris išsamia kalba aptarė jos kūrybą parodos atidarymo proga Toronte

Nuotr. St. Dabkaus

NAUJAUSI "AUKURO" ŽINGSNIAI
Hamiltono teatras “Aukuras” 

pradėjo savo sezoną gastrole į 
Baltimorę JAV-se. Ši kolonija 
“Aukuro” buvo aplankyta pir
mą kartą š.m. spalio 4 d. su Vy
tauto Alanto komedija “šiapus 
uždangos”. “Aukurą” pakvietė 
A. L. Taut. S-gos Baltimorės 
skyrius. Vaidinimas vyko Lie
tuvių Svetainėje. Gausiai susi
rinkę žiūrovai aukuriečius pri
ėmė labai šiltai ir įsigyveno į 
komedijos eigą, pritardami juo
ku. Šių dienų žmonės mėgsta 
komediją kaip atgaivą nuo kas
dieninių rūpesčių. Aukuriečius 
sveikino A. L. Taut. S-gos sky
riaus pirm. Medelis. Nepapras
tai gražiais ir šiltais žodžiais 
aukuriečius ir ypač režisorę 
Eleną Dauguvietytę-Kudabienę 
sveikino buvęs Vilniaus teatro 
aktorius Juozas Palubinskas, 
taip pat ir buvęs Panevėžio teat
ro aktorius Jonas Kazlauskas 
gražiu žodžiu ir gėlėmis. Abu 
šie aktoriai yra paruošę nevieną 
spektaklį. Tikimės, kad Balti
more, turėdama pajėgius režiso- 
rius, dalyvaus 1977 m. IV-tame 
Teatro Festivalyje Toronte.

Aukuriečiai turėjo ilgą kelio
nę, bet ji buvo maloni. Buvo 
progų pasigrožėti Pensilvanijos 
kalnais ir gražiomis rudens spal
vomis pasipuošusiais medžiais. 
Šiltas priėmimas paliko gerą 
įspūdį ir bus ilgai nepamirš
tas.

Kanados Lietuvių Dienų pro
ga spalio 12 d. “Aukuras” atliko 
mažą programą, kurioje viešnia 
iš Čikagos Eglė Juodvalkytė ir 
Lina Verbickaitė deklamavo 
dviem kalbom. Raimundas Kal
vaitis atliko monologą iš “Min
daugo”. Linksmosios dėdienės 
(Elena Kudabienė, Marytė Kal- 
vaitienė ir Liuda Stungevičie- 
nė) apdainavo Hamiltono aktua
lijas. Aštrūs ir taiklūs žodžiai 
klausytojus linksmai nuteikė.

Dabar “Aukuras” labai įtemp
tai ruošiasi daugiakultūriam 
teatro festivaliui — repetuoja 
Jurgio Jankaus 3 v. dramą “Pei
lio ašmenimis” anglų kalba (ver
tė Ona Čerškutė-Spidell). Spek
taklis įvyks lapkričio 23 d. St. 
Lawrence Centre Toronte (Front 
& Scott St.). Kadangi vaidinama 
anglų kalba, vaidmenis atlieka 
jaunimas. Būtų gera, kad lietu
viai atsivestų angliškai kalban
čius draugus ir kaimynus. Ko
lektyvai, dalyvaują daugiakul- 
tūriame teatro festivalyje, yra 
valdžios remiami, tačiau jeigu 
žiūrovų nebus, tai nebus ir pa
ramos — ateities darbas bus 
neįmanomas.

Dailininkų Viktoro Petravičiaus ir Irenos Šimkienės darbų parodoje Toronte 
Lietuvių Namuose. Iš kairės: T. Valius, I. Šimkienė, V. Petravičius ir LN 
Moterų Būrelio pirm. A. Jankaitienė

“Peilio ašmenimis” labai įdo
mus veikalas, apimantis partiza
ninį laikotarpį, parodantis liūd
ną ir skaudų epizodą iš mūsų 
miško brolių kovų už laisvę. 
Jaunimui turėtų būti įdomu pa
matyti vaizdą iš netolimos pra
eities, kuri tampa istorija.

Gerai pavykęs montažas “Šimt
mečių Lietuva”, atliktas Toron
to Lietuvių Namuose “Gedimi
no pilies” menės atidaryme per
nai, bus pakartotas Hamiltone 
lapkričio 22 d. Kariuomenės 
šventės proga. Montažą atlieka 
aukuriečiai, talkinami Stepo 
Kairio kanklių vieneto. Pynė su
daryta iš V. Krėvės, J. Marcin
kevičiaus, A. Škėmos, J. Gri
niaus ir Putino draminių kūri
niu ištraukų.

Lapkričio 30 d. Hamiltono 
pensininkai, švęsdami savo me
tinės, pakvietė “Aukurą” atlik
ti trumpą humoristinę progra
mą. Rašytojas Jurgis Jankus 
skaitys paskaitą apie vysk. Mo
tiejų Valančių.

Repetuojama Antano Rūko 
komedija “Bubulis ir Dundu
lis”, kurios premjera bus sau
sio 17 d. Lietuvių Namuose To
ronte. Po vaidinimo bus šokiai.

Taigi, “Aukuras”, atšventęs 
savo 25 metų sukaktį, dirba. Pa
laikykime šį vienetą savo atsi
lankymu į jo spektaklius. EI.

J. N ARŪNĖ

“Eglutės” 2.5 metų 
sukakčiai paminėti

Kiek lapelių, kiek baltųjų, 
Tu vaikams priauginai, 
Paveikslėlių kiek margųjų 
Ten išspausdinai!
Kiek vaikelių, tų mažučių, 
Tu išmokei paskaityt, 
Kiek eilėraščių dailučių 
Tu išmokei pasakyt!
Tu Eglute, tu gražioji
Mūs lankyti nenustok!
Mūsų viešnia mylimoji, 
Amžinai gyvuok, gyvuok!

Atsiųsta paminėti
Lituanus No. 2, Summer 1975. 

Kultūrinis žurnalas anglų kalba. 
Metinė keturių numerių prenumera
ta — $8. Atskiras nr. — $2. Adresas: 
Lituanus, 6621 So. Troy, Chicago, 
Ill. 60629, USA.

Laiškai Lietuviams nr. 9 ir nr. 
10, 1975 m. rugsėjis ir spalis. Tėvų 
jėzuitų leidžiamas religinės ir tau
tinės kultūros žurnalas. Adresas: 
2345 West 56th Street, Chicago, Ill. 
60636, USA.

Naujas dailininkės posūkis
Dailininkės Halinds J. Žmuidzinienės paroda

DAIL. DAGYS
Atėjo ruduo — metas naudo

tis prinokusiais derliais. Taip 
pat atėjo metas kuriantiems 
dailininkams parodyti visuome
nei subrandintąjį derlių — sa
vąją kūrybą.

Štai lapkričio 8-9 dienomis 
Prisikėlimo par. parodų salėje 
tos parapijos moterų būrelis su
rengė dail. H. Žmuidzinienės 
kūriniu parodą su 26 paveiks
lais. Išskyrus vieną aliejiniais 
dažais atliktą kompoziciją, visi 
kiti paveikslai atlikti akriliumi 
arba vandeniniais dažais. Jie 
maloniai švietė iš po švarių stik
lų ir dailių rėmų. Visa paroda 
sudarė jaukų, kultūringą, ne
šaukiantį vaizdą.

Dail. H. Naruševičiūtė-Žmui- 
dzinienė jaunystėje studijavo 
grafiką ir tapybą. Beeinant jai 
per gyvenimą, nė viena šių me
no šakų jos nepavergė — ji abi 
jas sutelkė į vieną junginį. Tai 
dail. Žmuidzinienės darbams 
duoda savitą, subrendusį veidą. 
Dauguma H. ž. darbų švelniai, 
skaisčiai spalvingi, bet tos spal
vos apribotos ir pažabotos lini
jomis, tarp kurių lengvai žai
džia įvairiaformės linijytės. Tai 
jautrių ir kantrių pirštų orna
mentinis paveikslų užbaigimas, 
tai dail. Žmuidzinienės tikroji 
kūryba. Ji rūpestingai, grafiškai 
įvairiomis spalvomis komponuo
ja kiekvieną savo darbų vietelę. 
Ten nieko nėra atsitiktino, pri
puolamo. Šitoks išbaigimas ir 
vaizduojamų figūrų stilizavimas 
bei deformavimas yra dail. H. Ž. 
maniera. Bet šiais laikais ma
niera nėra peiktina (seniau kri
tikai ją labai puldavo ir ujda- 
vo iš meno pasaulio). Ji reiškia 
turėjimą savo veido, savo brai
žo, savo stiliaus. Jei mori išsi
skirti iš kitų dailininkų, turėki 
ją. Turi ją pvz. dail. V. Kasiu

Spausdino knygas pavergtai Lietuvai
Vyresniosios kartos veikėjui Matui Milukui sukako 90 metų

VL. MINGĖLA
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Šimučio atestacija
Dar kai Leonardas Šimutis 

buvo “Draugo” redaktoriumi, 
man teko plačiau išsikalbėti 
apie kun. Antaną ir Matą Milu
kus. Jau miręs LRKS, ALTos 
veikėjas, “Garso” ir/“Draugo” 
redaktorius pasakojo, o aš kiek 
galėdamas tą pokalbį užsirašiau. 
Štai jo žodžiai.

“Matas Milukas buvo stambi 
ir savo charakteriu maloni visų 
gerbiama asmenybė. Jis beveik 
neturėjo priešų; tuo tarpu kuni
gas Antanas negalėjo nuo jų ap
siginti. Matas dažniausiai buvo 
renkamas į įvairių katalikiškų 
organizacijų valdybas. Geras or
ganizatorius, patarėjas. Visad 
buvo švelnaus, malonaus būdo; 
jo supykusio, įtūžusio beveik 
niekas nėra matęs. Visad sukal

MOKYTOJO IR MOKINĖS KŪRYBA
Petravičiaus ir Šimkienės dailės paroda Toronte

TELESFORAS VALIUS
Toronto Lietuvių Namuose 

LN Moterų Būrelio rengtoji dai
lės paroda spalio 25-26 sudarė 
progos arčiau pažinti Viktoro 
Petravičiaus kūrybą grafikoje 
(jis taip pat dirba tapyboje ir 
skulptūroje).

Šiai parodai Petravičius pasi
kvietė buvusią savo studijos stu
dentę Ireną Šimkienę, kurios 
kūrybai atstovavo nuspalvinti 
medžio drožiniai (bareljefai), ta
pyba, pasinaudojant plastiki
niais dažais, ir grafikos atspau
dai popieriuje.

Nenujaučiant kuri technikos 
charakteristika yra artimiausia 
dailininkės širdžiai, atrodo, kad 
plačiausi ir atviriausi horizontai 
dailininkei Šimkienei atsiveria 
tapyboje: spalvotame paprastu
me, jautrumu atseikėtame spal
vos pabraukime ir melancholiš
kame realybės pajautime. Svei
kintinos dailininkės intencijos 
ir linkėtina dar nevienoje paro
doje būti šalia vieno iš savo 
mokytojų.

V. Petravičius yra retas at
vejis mūsų dailės pasaulyje. Pa
sinaudodamas prigimtu lyriniu 
pajautimu gyvenamojo laiko 
nuotaikoms, jis išliko savo dar
buose atlaidus visam jį supan
čiam pasauliui. Jam lygiai bran
gus kaimo kapelos muzikinis 
primityvumas, supoetinta kaimo 

► buitis su archaiškais galvijais 
ir laisvi, logikos dėsnių nežinan
tys liūtai prie bažnyčios vartų, 
šiuo atveju — Zapyškyje, Lie
tuvoje.

Laisvai greitas kalto ar spe
cialios plunksnos įrėžis medžio 

lis. Ir jis yra ornamentalistas 
bei detalistas savo darbuose.

Meno pasaulyje populiarus 
yra posakis: “Svarbu ne tai, kas 
daroma, o kaip.” Tai reiškia, 
kad kūrinio vertę sudaro ne pa
sirinkta tema, o jos tinkamas 
realizavimas. Betgi žinoma, kad 
nevisi vaizdai ar gamtos formos 
yra vienodai dailininkų Įkanda
mos ar suvirškinamos. Vienų 
lengviau įveikiami debesys, ki
tų — miškai, vandenys, veidai, 
rankos, judesiai. Praktikoje — 
kur kam geriau sekasi, ten eina
ma. Taigi, tas posakis tik iš da
lies teisingas.

Dail. žmuidzinienei geriausiai 
sekasi kurti lietuvių tautos mi
tologinės esybės. Čia ji laisvai 
nardo, kaip žuvis giliame van
denyje, nevaržoma augštų kran
tų. Jos laumės, aitvarai, vande
niai, miškiniai . .. yra jos myli
mi kūdikiai, tikri jos kūriniai. 
Pagrindan paėmusi žmonių, gy
vulių ar paukščių formas, ji 
jas savaip performuoja, gana 
skoningai ornamentuoja ir taip 
iš tų legendų sukuria lyg gyvas, 
sudvasintas būtybes. Dailininkė 
H. ž. yra estete — į jos per
formuotas ir stilizuotas būtybes 
neįsibrauna neskoningos ar 
šlykščios formos, kaip kartais 
pasitaiko pas kitus panašiu ke
liu einančius dailininkus. Jai 
ypač gerai sekasi kurti minėtų 
esybių veidus, akis; silpniau su
formuojamos galūnės — ran
kos, kojos. Ypač vienos laumės 
kūdikiškos pėdos tam paveiks
lui netinkamos. Jų nereikėjo ro
dyti arba kaip nors stilizuoti bei 
padidinti.

Su laumėmis buvo net šeše
tas paveikslų, bet jos visos vis 
šiek tiek skirtingos: su karūna, 
su gėlėmis ar ilgomis kasomis 
ir pan. Jų fonai irgi skirtingi ir 

bamas, korektiškas, mokėdavo ir 
galėdavo pagerbti kito nuomo
nę. Tolerantas. Šviesi asmeny
bė. Mokėdavo apsieiti be užgau
liojimų. Jis buvo visur autorite
tingas. Ko negalėdavo padaryti 
kun. Antanas Milukas, atlikda
vo diplomatas Matas Milukas. 
Kun. Antanas buvo karšto, aud
ringo charakterio ir užtat daug 
sau pagadindavo, daug priešų 
įsigydavo net kunigų tarpe.

Matas man labai gerai pažįs
tamas. Tiesa, jis vyresnis už ma
ne. Dažnai mūsų keliai, mūsų 
darbai kryžiuodavosi. Susitikda
vome tai šen, tai ten. Abudu bu
vome visuomenininkai, laikraš
tininkai, knygų leidėjai, spaus
tuvininkai ir Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienijimo veikė
jai, išrinkti vadovaujančiom pa
reigom.

Turiu iškelti Mato pareigin-

ar linoleoumo nykioje plokštu
moje Petravičiaus kūrinyje pa
virsta spalvingu, vidujine šilu
ma spinduliuojančiu, gyvenimo 
varžtų nepažįstančiu, jaukiu ir 
neįprastai laisvu šypsniu. Tik
tai Kūrėjo suteiktasis šypsnys 
galėjo būti tikras ir savas šių 
dienų banalybėje. Ir tik ta reto
ji savybė išlaikė Viktorą Petra
vičių tame pačiame kūrybinia
me pasaulyje, kuris jam taip 
lengvai laimėjo pripažinimą 
Kaune ir Paryžiuje. Tai buvo 
linoleumo ir medžio rėžiniai, 
kuriuose artimos liaudies pasa
kų, dainų ir liaudies grafikos su- 
gestinuotos primityvios formos 
Petravičiaus kūryboje lyg nau
jai išvydo pasaulį. Pastarasis 
jam taip artimas, savas ir vie
nintelis. '

Petravičius priklauso tai gru
pei lietuvių grafikų, kurių dėka 
18-tojo šimtmečio lietuvių liau
dies tradicijų nuotaikos buvo 
įjungtos šio amžiaus modernio
sios lietuvių grafikos kūrybon. 
Tos pačios nuotaikos nevienu 
atveju jaučiamos ir šiandie
ninėje grafikoje tėvynėje, nors 
ją skiria 40-ties metų laiko tar
pas. Neginčijama, kad to judė
jimo priekyje buvo Viktoras 
Petravičius, kurio naujausia kū
ryba tebėra taip atvira liaudiš
kumo nuotaikoms. 1951 m. Pet
ravičiui už jo linoleumo rėžinį 
“Gimtasis mano kraštas” buvo 
paskirta Meno Instituto Alum- 
nų Draugijos premija Čikagoje.

Toronto parodoje gėrėjomės 
Petravičiaus (33) ir Šimkienės 
(16) dailės darbais, kurie labai 
tiko, parodos patalpų charakte
riui ir sudarė harmoningą nuo
taiką.

Toronte
kruopščiai išstudijuoti. Juose 
matyti arkliukai, mėnuliai, au
galai, žalčiai, saulės ir kitokį 
padarai. Matyt, norėta jas (lau
mes) parodyti įvairiais paros ar 
metų laikais. Laumės mėnesie
noj atrodo lyg pavargusios, mie
guistos.

Panašiai traktuojami ir aitva
rai. Jų buvo trys kompozicijos. 
Kaikuriose šiek tiek pergausu 
ornamentų. Tas susmulkinimas 
atima aitvarui jėgą, kuria jis tu
ri reikštis. Tik vienas “Miški
nis” pasirodė augšta menine 
kultūra; taip pat ir vandenė.

“Mėnuo saulužę vedė” nenu
teikia ta laime, kurią turėtų 
jausti jaunavedžiai. Šį platų 
siužetą galima būtų dar daug 
kartu perkomponuoti.

Didele ramybe dvelkia kaiku- 
rie kiti paveikslai, kaip pavasa
ris, jūra su laiveliais, ornamen
tuoti arkliai su lyg permatomais 
bekūniais medžiais ir tikrai pa
sakiška jūros pasaka, taip pat 
stilizuoti paukščiai.

Atskirą vietą parodoje užėmė 
keturios didžiulės rožės su mer
ginos veidu šalia jos. Tai keturi 
paveikslai, skirtingi tik rožių 
spalva ir merginos veido padė
timi. šie darbai surrealistiniai 
t.y. realistiškai atlikti vaizdai, 
nerealistiškai išdėstyti paveikslo 
plokštumoje. Nežinau, kada šie 
paveikslai tapyti, bet manau, 
kad dailininkė nebegrįš ir ne- 
bebandys šios rūšies realizmo. 
Ji surado savo pasaulį, sudvasin
dama pasakas ir aprengdama 
jas skaisčiais ornamentuotais 
drabužiais. Manau, ji ten pasi
liks ir energingai kurs.

Parodą atidarė rašytojas J. 
Kralikauskas ilgoka kalba, aiš
kindamas lietuvių tautos mito
logines esybes bei senosios reli
gijos dievybes.

gumą, sąžiningumą, nepapras
tus gabumus, didelį intelektua
lumą. Tai buvo lietuvis ir tikras 
inteligentas. Toks jis buvo anais 
senaiš Jaikais, toks yra ir dabar.

Jei Matas ką parašė ar patik
rino korektūrą, gali pasitikėti, 
jog bus gerai — jokios klaidos 
nerasi. Matas yra retas lietuvis. 
O, kad tokių būtų daug! Jis la
bai korektiškas, sveikai galvo
jantis, uolus ir kruopštus betko- 
kiuose darbuose.

Toks jis buvo senais laikais, 
toks liko ir šiandien: eruditas, 
taikus, mandagus — tikras dip
lomatas. Į Mato raštą gražu pa
žiūrėti. Mašinėle rašyti jo raš
tai švarūs, be jokių raidžių per- 
mušinėjimų — nors statyk į 
muzėjų”.

L. šimutis, atrodo, nebuvo di
delis draugasz1943 m. mirusiojo 
didžiojo spaudos . darbuotojo 
kun. Antano Miluko. Jis apie jį 
nutylėjo. Šią Mato charakteris
tiką man pateikė L. šimutis 
1960 m., kai rašiau kun. Antano 
Miluko monografiją. L. Š. yra 
jaunesnis už Matą septyneriais 
metais.

Knygos Lietuvai
Matas Milukas stipriai reiškė

si kun. A. Miluko spaudos dar
buose ir kartu visuomeninėje 
lietuvių katalikų veikloje. Ypač 
tuo pasižymėjo 1906 - 1909 m. 
laikotarpis. Tuo laiku “žvaigž
dė” buvo leidžiama Shenandoah, 
Pa. Abu broliai giliai tikėjo, jog 
jie dirba ne sau, bet atsikurian
čiai Lietuvai. Jie manė, kad čia 
spausdinamomis knygomis gali
ma bus patenkinti laisvos Lietu-

(Nukelta į 7-tą psl.)

V. Petravičius Saulės patekėjimas
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d KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
NIUJORKO LIETUVIAI M. K. 

Čiurlionio 100 metų gimimo sukaktį 
paminėjo spalio 18-19 d.d. Kultūros 
Židinyje. Pirmąją dieną buvo ati
daryta M. K. Čiurlionio reproduk
cijų paroda mažojoje K. Židinio sa
lėje. Didžiausia staigmena — dail. 
V. K. Jonyno parodai parūpinti trys 
mažo formato M. K. Čiurlionio kūri
nių originalai, įsigyti pokario me
tais antikvariate V. Vokietijoje. Aka
deminę minėjimo dalį tos dienos va
karą didžiojoje salėje pradėjo akto
rius Henrikas Kačinskas įspūdingu 
M. K. Čiurlionio laiškų bei straipsnių 
ištraukų skaitymu, papildytu jo mu
zikinių kūriniij įrašų intarpais. Įva
dinį žodį rengėjų komiteto vardu 
tarė pirm. dail. V. K. Jonynas. Su
darius garbės prezidiumą, invokaci- 
ją sukalbėjo kun. Leonardas Andrie- 
kus, OFM. Sveikino Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis. Kalbėtoju bu
vo kviestas ir A. Aleksis, Varšuvoje . 
iš M. K. Čiurlionio perėmęs lietuvių 
choro vadovybę, bet dėl susidėjusių 
aplinkybių minėjime negalėjo daly
vauti. Paskaitą apie M. K. Čiurlio
nio muziką skaitė muz. Vyt. Strolia, 
apie dailę — dail. V. K. Jonynas. 
Paskaitos buvo iliustruotos M. K. 
Čiurlionio kompozicijų įrašais ir jo 
kūrinių spalvotom skaidrėm, kurias 
aiškino dail. Aleksandra Kašubienė. 
Iškilmingą M. K. Čiurlionio kūrinių 
koncertą sekančios dienos popietę 
įvadiniu žodžiu pradėjo Amerikos 
Lietuvių Vargonininkų ir Muzikų Są
jungos pirmininkas bei rengėjų ko
miteto vicepirm. Algirdas Kačanaus- 
kas. Programą atliko pianistė Aldo
na Kepalaitė, V. Daugirdo vadovau
jamas Niujorko vyrų choras “Per
kūnas”, instrumentalistų grupė iš 
Bostono su vadovu Izidorium Vasy- 
liūnu, jungtinis Angelų Karalienės, 
Apreiškimo, Sv. Petro ir šv. Povilo, 
Viešpaties Atsimainymo parapijų 
choras, diriguojamas Vytauto Kerbe- 
lio ir Vinco Mamaičio. Iškilmę pa
pildė mecenato dr. Jono P. Lenktai- 
čio premijų įteikimas M. K. Čiur
lioniui skirtų fortepijoninių kūri
nių konkurso laimėtojams — Juliui 
Gaideliui, Vytautui Kerbeliui ir sese
lei M. Bernardai, SSC. Konkursą su
organizavo Amerikos Lietuvių Var
gonininkų ir Muzikų Sąjunga. Baig
minį padėkos žodį visiems minėjimo 
dalyviams tarė rengėjų komiteto 
pirm. dail. V. K. Jonynas.

PRANAS BALTUONIS, medžio 
šaknų skulptorius, gyvenąs Montrea- 
lyje, garsėja vis naujomis parodo
mis JAV-se ir Kanadoje. JAV me
džio skulptorių draugijos (National 
Wood Carvers Association) laikraš
tis “Chip Chats” 1975 m gegužės- 
birželio nr. išspausdino platų rašinį 
apie Baltuonį “Tree Root Sculptor 
of Canada”. Jame pažymėta, kad Pr. 
Baltuonis surengė 37 parodas, sukū
rė 1200 skulptūrų, kurių 1000 par
davė. Minima, kad jis esąs lietuvis, 
pradėjęs mokytis meno Lietuvoje, 
vėliau tęsęs studijas Montrealio me
no muzėjaus mokykloje. Straipsnyje 
apžvelgiamas'jo kūrybos pobūdis. Ki
tą straipsnį apie Pr. Baltuonio skulp
tūrą išspausdino Vermonto srities 
laikraštis “The Transcript” kolekty
vinės parodos proga, kurioje daly
vavo ir Pr. Baltuonis. Abu laikraš
čiai išspausdino po keletą jo kūri
nių. 'Š.m. lapkričio 23 d. Pr. Baltuo
nio kūrinių paroda rengiama Till- 
sonburge, Ont.

M. K. ČIURLIONIUI SKIRTĄ PO
PIETĘ su poetu Kaziu Bradūnu Sv. 
Antano parapijos salėje, Cicero, III., 
lietuvių kolonijoje, surengė LB apy
linkės valdyba. Rengėjų vardu kal
bėjo ir dalyvius su K. Bradūnu su
pažindino Aldona Prapuolenytė. K. 
Bradūnas vaizdžiai nušvietė didžio
jo mūsų tautos genijaus gyvenimą 
bei jo kūrybinį kelią, pasinaudoda
mas skaidrėmis ir magnetofono juos
telėmis. Popietę jis užbaigė pora sa
vo eilėraščių čiurlionine tematika.

DIENRAŠTIS “CHICAGO SUN
TIMES” paskelbė straipsnį apie dail. 
Janiną Monkutę-Marks ir jos kūrybą. 
Įdėtoje nuotraukoje ji audžia go
beleną.

VELIONIES KIPRO BIELINIO 
testamentu palikta $3.000 premija, 
paskirta Elenai Juciūtei už jos atsi
minimų knygą “Pėdos mirties zono
je”, jai bus įteikta gruodžio 6 d. 
Čikagos Jaunimo Centre.

P R A U R I M ft PETRAUSKAITft- 
BLANDFORD, ištekėjusi už ameri
kiečio diplomato, su trim amerikie
čiais dailininkais dalyvavo JAV am
basadoje Dakare, Senegalijos sosti
nėje, įvykusioje parodoje. Visus jos 
7 paveikslus nupirko parodos lanky
tojai. Parodos katalogas pateikė 
trumpą jos biografiją. Pradinį ir vi
durinį mokslą Praurimė yra baigu
si Hartforde, Conn., diplomą gavu
si Vasar kolegijoje. Mokytojavo ka
talikiškoje jėzuitų mokykloje Alias
koje. Ištekėjusi už diplomato, gyve
no Europoje. Iš Senegalio ji su šei
ma buvo grįžusi Vašingtonan, kur 
lankė meno studiją, nes šioje srityje 
neturi specialaus pasiruošimo, nors 
kuria ir dalyvauja parodose. Jos 
vyras yra gavęs paskyrimą į JAV 
ambasadą Atėnuose, kur vėl išsikels 
visa jų šeima.

AKADEMINIO SKAUTĘ SĄJŪ
DŽIO VYDŪNO FONDAS jau baigia 
spausdinti kalėdinių sveikinimų at
virukus. Konkursas šį kartą nebuvo 
gausus dalyviais, bet sėkmingas ge
rais piešiniais. Vertintojų komisija, 
kurią sudarė dailininkai J. Eidukai- 
tė-Okara ir V. Lukas, premijas pa
skyrė: $100 — D. Petreikytei, $75 — 
A. Ambrozaitytei, $50 — I. Mitkutei.

LITUANISTAS JONAS KRUO
PAS, filologijos mokslų kandida
tas, mirė spalio 17 d. Vilniuje, ištik
tas širdies smūgio. Velionis buvo gi
męs 1908 m. Šakalinėje, Tauragės 
apskr., lituanistikos studijas baigęs 
Vytauto D. universitete 1937 m. Lie
tuvių kalbą dėstė Kauno gimnazijo
se, Klaipėdos ir Vilniaus pedagogi
niuose institutuose, Vilniaus univer
sitete, kur 1948 m. buvo pakeltas į 
docentus. Velionis taipgi įsijungė į 
Lietuvos Mokslų Akademijos lietu
vių kalbos ir literatūros institutą. 
Pradžioje dirbo moksliniu bendra
darbiu, 1955-64 m. — instituto direk
toriaus pavaduotoju, nuo 1961 m. — 
lietuvių kalbos žodynų skyriaus va
dovu. Su kitais bendradarbiais reda
gavo “Dabartinės lietuvių kalbos žo
dyną”, D. Kleino “Lietuvių kalbos 
gramatikos” vertimą, “Lietuvių kal
bos žodyno” III, IV, VI ir VII to
mus. 1947 m. leidiniui “Pirmoji lie
tuviška knyga” paruošė M. Mažvydo 
katekizmo tekstą. Mokslinių straips
nių yra paskelbęs apie M. Mažvydo 
raštų kalbą, M. Petkevičiaus raštų 
leksiką, S. Daukanto, L. Ivinskio. S. 
Groso leksikografinius darbus. Su J. 
Būtėnu parašė brošiūrą “Kalbinin
kas Kazimieras Būga”. Leidžiant 
“Mažąją lietuviškąją tarybinę enci
klopediją”, buvo patariamuoju lite
ratūros ir kultūros skyriaus redak
torium. Staigi mirtis jam neleido už
baigti pradėto stambaus darbo “Lie
tuvių leksikografijos istorija”.

M. K. ČIURLIONIO šimtojo gimta
dienio minėjime Varšuvoje koncer
tinę programą atliko Lenkijoje gast
roliavęs Plungės rajono kultūros na
mų pavyzdinis šokių kolektyvas “Su
vartukas”. Minėjimo dalyviams buvo 
parodytas Lietuvos kino studijos do
kumentinis filmas “M. K. Čiurlio
nis”. Nuotraukų ir reprodukcijų pa
roda dalyvius supažindino su M. K. 
Čiurlionio gyvenimu bei jo kūryba. 
Muzikos salone jie turėjo progą pasi
klausyti M. K. Čiurlionio kompozici
jų įrašų. Varšuvos senamiesčio kul
tūros rūmuose buvo surengta M. K. 
Čiurlionio reprodukcijų ir Vilniaus 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos mo
kinių grafikos darbų parodoje. Vals
tybinėje Varšuvos konservatorijoje 
įvykusiame koncerte M. K. Čiurlio
nio kūrinius atliko pianistė Aldona 
Dvarionaitė. Vienoje dailės mokyk
loje buvo atidarytas M. K. Čiurlionio 
vardo kambarys.

R. VOKIETIJOS SPAUDA nema
žą dėmesį skyrė M. K. Čiurlionio 
šimtajam gimtadieniui. R. Berlyne 
leidžiamas savaitinis žurnalas “Freie 
Welt” viename numeryje paskelbė 
Lietuvoje viešėjusios savo bendra
darbės A. Flatau rašinį apie M. K. 
Čiurlionio reikšmę mūsų muzikos bei 
dailės raidai, apie ’ susitikimus su 
M. K. Čiurlionio seserimis — me
notyros dr. Jadvyga Čiurlionyte ir 
dailėtyrininke Valerija čiurlionyte- 
Karužiene. Kitame žurnalo numeryje 
būvą pateiktas pasikalbėjimas su 
Dresdeno leidyklos “Verlag der 
Kunst” vyr. red. E. Fromholdu apie 
šios leidyklos išleistą vilniečio meno
tyrininko G. Vaitkūno monografinį 
albumą “Čiurlionis”, kurin įtrauktos 
53 spalvotos ir 150 nespalvotų re
produkcijų. Pasak E. Fromholdo, šis 
leidinys liudija vaisingą Dresdeno 
“Verlag der Kunst” ir Vilniaus “Va
gos” bendradarbiavimą. R. Berlyno 
dienraštis “Der Morgen” M. K. Čiur
lionio sukakčiai paskyrė savo kores
pondento reportažą apie apsilankymą 
jo galerijoje Kaune, pokalbį su V. 
Čiurlionyte-Karužiene, primindamas 
ir M. K. Čiurlioniui skirtą parodą, 
kuri buvo surengta Valstybinėje R. 
Berlyno bibliotekoje. Erfurto laik
raštis “Das Volk” savaitgalio priede 
“Kultūros mozaika” paskelbė Dres- 
dene išleistos monografijos autoriaus 
G. Vaitkūno straipsnį “Muzikaliai 
komponuota tapyba”, iliustruotą M. 
K. Čiurlionio paveikslo reprodukci
ja iš ciklo “Pąsaulio sutvėrimas”.

VILNIAUS “LĖLĖS” TEATRO 
aktoriai svečiavosi pas Talino lėli
ninkus. Viešnagės tikslas — susipa
žinti su Talino lėlių teatro tradicijo
mis bei patirtimi. Vilniečiai turėjo 
progą stebėti taliniečių repetuojamą 
estų klasko F. Tuglo “Mažojo Uma
ro” inscenizaciją, rež. A. Auguro 
subtiliai atskleistą vaiko dvasinį pa
saulį. Estų rež. A. Auguro mintys 
yra artimos ir vilniečiui rež. V. Ma- 
zūrui. Viešnagėje padaryta išvada, 
jog Vilniaus “Lėlės” teatras estišką
jį pralenkia savo scenografija, ta
čiau estų aktoriai yra geresni už lie
tuvius. /

STASYS RATKEVIČIUS, Kauno 
lėlių teatro direktorius ir režiso- 
rius, dalyvavo tarptautiniame lėlių 
teatrų festivalyje Varnoje, Bulgari
joje, kaip vertintojų komisijos na
rys.

CENTRINĖJE LIETUVOS MOKS
LU AKADEMIJOS BIBLIOTEKOJE 
Vilniuje buvo surengta Lenkijos 
mokslinių knygų paroda, sutelkusi 
500 naujausių leidinių, kurie lanky
tojus supažindino su pastarųjų dve
jų metų lenkų mokslininkų darbais, 
apimančiais daugiau kaip 20 mokslo 
šakų.

VIEŠOJI KAUNO BIBLIOTEKA 
M. K. Čiurlionio šimtąjį gimtadienį 
skaitytojams priminė specialia paro
da, sutelkusi literatūrą apie didžiojo 
menininko kūrybą, amžininkų atsi
minimus, jo reprodukcijas, A. Pil
velio nuotraukas M. K. Čiurlionio 
kūrybos motyvais. Dail. V. Mackevi
čius šiai parodai sukūrė M. K. Čiur
lionio portretą. y. jęst
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asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sgskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

F. SENKUS REAL ESTATE 
21 Lumbervale Ave. • • Tel. 533-4414

AUTORITE SALES and SERVICE
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, (^DB/Xkir^Xge)
• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michelin, B. F.

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

įrengimai, priežiūra ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS

NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO!
Verslo bei pramonės pastatų elektros

Tel. 925-7716 Petras Frakas
Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

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

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugo

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas E i m i s Ramas
Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

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

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

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 • sov. p. užbaiis

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotės: Anapilio sa

lėje — antradieniais, 7 v.v., vetera
nai ir norintieji žaisti krepšinį; tre- 
č'adienį, 7 v.v., berniukai C ir mer
gaitės C 14 m.; ketvirtadieniais — 
nuo 7 v.v. vyrai; St. David’s mokyk
loje, 486 Show St., truputį į šiaurę 
nuo College St., 7 v.v., berniukai D 
12 m. ir 8.30 v.v. berniukai A 18 m.

Krepšinio komandoms pakviesti 
vadovai: berniukų D komandai — J. 
Balsys, treneris J. Šileika; berniu
kų C — V. Grabauskas, treneriai A. 
Duliūnas ir J. Sodonis; berniukų A 
— M. Ignatavičus ir treneris P. žal- 
nieriūnas. Vyrų komandai vadovauja 
P. Berneckas ir A. Vaičeliūnas. O. 
Balsienė atstovauja Vyčio klubui 
CYO organizacijoje. Jai tenka eiti 
atsakingas ir daug laiko reikalaujan
čias pareigas. Džiugu, kad didesnę 
pusę krepšinio vadovų sudaro jau
nesnės kartos sportininkai.

Metinis Vyčio balius įvyks 1976 m. 
sausio 31 d. Baliui gauta erdvi Ana
pilio salė. Visi vytiečiai privalo šia
me baliuje dalyvauti.

Leonas Radzevičius, klubo pirmi
ninkas, lapkričio 9-10 d.d. buvo Det
roite, kur dalyvavo ŠALFASS suva
žiavime.

Stalo tenisininkai dalyvavo pirmo
se šio sezono rungtynėse lapkričio 8 
d. c. Ontario pirmenybėse. Iš viso 
dalyvavo 10 vytiečių, kurie pasiekė 
kaikurių laimėjimų. Berniukų iki 13 
m. grupėje P. Tutlys pusbaigmy, at
kaklioj kovoj, 1:2 pralaimėjo pajė
giam McKnight. Tačiau baigmėje, 
dar atkaklesnėje kovoje, McKnight 
turėjo pasiduoti J. Karpiui, kuris jį 
nugalėjo 2:1 ir kartu laimėjo I vietą. 
Toje pačioje mergaičių grupėje A. 
Sinkevičiūtė laimjo II v., bąigmėje 
pralaimėjusi McKnight seseriai. 15 
m. grupėje pirmą vietą laimėjo G.

Ateitinininkų žinios
Studentų ateitininkų susirinkimas 

įvyko lapkričio 9 d. Prisikėlimo pa
rapijos patalpose. Kaip praėjusiame 
suvažiavime buvo nutarta, Toronto 
draugovė ruošia studentų stovyklą 
sekančiais metais. Šiame susirinki
me nutarta ruošti stovyklą Tėvų 
pranciškonų stovyklavietėje Wasago- 
je nuo rugpjūčio 22 d. iki rugpjūčio 
27 d. Taip pat buvo aptartas admi
nistracinis stovyklos personalas. To
liau susirinkimo dalyviai gvildeno 
prof. A. Maceinos laišką, kuris buvo 
atspausdintas šių metų pirmuose 
“Ateities” numeriuose. Aišku, kad 
studentams ateitininkams šiandien 
trūksta žinių, su kuriom būtų gali
ma efektingiau veikti. Kolegos Al
inio Kuolo pavyzdys buvo ypatingai 
ryškus, diskutuojant šį punktą. Visi 
žinome, kad Lietuvoje vyksta reli
ginis persekiojimas, bet jeigu kas 
paprašytų paminėti bent tris pavyz
džius įrodyti šiam faktui, niekas, iš
skyrus tą mažumą, kuri perskaitė 
“LK Bažnyčios Kroniką”, negalėtų 
atsiliepti. Studentai ateitininkai tu
rėtų parodyti daugiau susidomėjimo 
tais dalykais. Šitame susirinkime tas 
faktas buvo giliai įrėžtas į mūsų są
monę. Sekantis susirinkimas įvyks 
lapkričio 30 d., 7 v. v., Prisikėlimo 
patalpose. Ten bus bandoma gilau 
suprasti marksizmą.

Algimantas Čepas

Skautų veikla
• Lapkričio 9 d. iškyloje Delhi, 

Ont., Mindaugo dr-vės 22 skautai ir 
vadovai galėjo pasidžiaugti šiltu ru
dens oru ir gražiu A. ir E. Augusti- 
navičių miškeliu. Skiltys įgijo dau
giau patyrimo, atskirai veikdamos, 
gamindamos sau maistą ir besisteng
damos laimėti skautiškus žaidimus. 
Šį kartą pirmavo “Briedžių” skiltis, 
vad. psl. E. Grybo. Ačiū tėvams E. 
Namikienei, A. Grybui ir V. Sendži- 
kui už talką.

• Mindaugo dr-vės sueiga su tė
vais šaukiama lapkričio 22 d. 4 v. 
p.p., Prisikėlimo muzikos studijoje. 
Programoje — oficialioji dalis, žai
dimai, filmas, vaišės. Visiems bus 
proga suartėti ir pamatyti, ką dr-vė 
veikia sueigose.

• Lapkričio 23, sekmadienį, 7 v.v., 
Senkevičių bute, 40 Burrows Ave., 
Islingtone, šaukiama skautininkų ra
movės sueiga. Bus įžodis, todėl visi 
skautininkai kviečiami atvykti uni
formuoti. C. S.

Nešukaitytė. 17 m. grupėje baigmė
je ji pralaimėjo B. Plučaitei ir pasi
liko II v. Moterų grupėje V. Nešu
kaitytė laimėjo I v., baigmėje nuga
lėjusi B. Plučaitę 3:0. Moterų dveje
to baigmėje V. ir G. Nešukaitytės 
pralaimėjo B. Plučaitei ir J. Flakier- 
kai (neseniai atvykusiai iš Švedijos). 
Mišraus dvejeto baigmėje F. Nešu
kaitytė — A. Thomas nugalėjo B. 
Plučaitę — P. Gondą. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Krepšinio treniruotės vyksta pir

madieniais — jauniams C nuo 5.30 
iki 7.30 v.v., jauniams B nuo 7.30 
iki 9.30 v.v.; antradieniais — jau
niams D nuo 5.30 iki 7.30 v.v., jau
niams A nuo 7.30 iki 9.30 v.v.; tre
čiadieniais — vyrams nuo 7.30 iki 
9.30 v.v.; ketvirtadieniais — mergai
tėms nuo 5.30 iki 7.30 v.v., mote
rims nuo 7.30 iki 9.30 v.v.; penktadie
niais treniruotės visiems: jauniams 
iki 16 m. nuo 5.30 iki 7.30, vyres
niesiems nuo 7.30 iki 9.30 v.v. Tink
linio treniruotės vyksta penktadie
niais nuo 6.30 v.v. James Cullman 
mokykloje, 605 Willard Ave.

Aušros sporto klubo metinis pa
rengimas ir šokiai — lapkričio 29 d. 
parapijos salėse. Visi kviečiami at
silankyti ir paremti sportinę klubo 
veiklą.

ALGIRDASRICARDAS VIRUIŠIS, 
pradėjęs inžinerijos studijas Toron
to universitete. Yra baigęs šeštadie
ninę i Maironio mokyklą. Gabus 
šachmatininkas, laimėjęs prizų

ŠYPSENOS
Žmona ir vyras

Astronautas Collins vieno po
kalbio metu prisiminė, kad vy
rai per parą vidutiniškai pasako 
25.000 žodžių, o moterys — 30.- 
000.

— Bet kvailiausia yra tai, — 
pridūrė jis, — kad vakare, kai 
grįžtu namo, mano 25.000 žo
džių jau būna išsakyti, o mano 
žmona savo 30.000 tik pradeda.

Kolonistai ir plytos
Kaune yra augštų pastatų. 

Kartą iš tų augštybių nukrito 
plyta. Pataikė j praeinantį žmo
gų ir užmušė. Subėgo žmonės 
ir pamatė, kad tai rusas. Viena 
žiūrovė prabilo:

— Taigi, tų rusų tiek prive
žė, kad nebėra kur nė plytai 
nukristi!

Kalta kišenė
Vyras grįžo iš komandiruotės 

ir prisipažino žmonai, kad pa
metė sutuoktuvinį žiedą.

— Nesuprantu, kaip galima 
pamesti žiedą? — piktinosi žmo
na.

— Tu pati kalta! Aš tau jau 
visus metus primindavau, kad 
mano kišenė išplyšusi.

i 
Čigonas ir mėnulis

Žiemą bėgo basas čigonas ir 
nušalo kojas. Buvo naktis, gra
ži mėnesiena. Čigonas atsigulė, 
užrietė kojas viršun Į mėnulį 
pašildyti. Mėnuo švietė, bet nė 
kiek čigono kojų nešildė. Tada 
čigonas tarė: — Mėnuli, veltui 
pas Dievą duoną ryji: šviesiai 
švieti, bet šaltai šildai.

(Iš lietuvių tautosakos)
Parinko Pr. Alš.

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

gatve tiesiog j garažų.
• Sųžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

TRIDENT REAL ESTATE Ltd, • Sąžiningas
patarnavimas

2150 Bloor St. W., Toronto, Ont., M6S 4V7 perkant ar
parduodant nuosavybę Toronto ir Mississaugos apylinkėje • '

Vyt. V. GIRDAUSKAS
Telefonai: įstaigos 766-9771 • namų 270-6075

Kanados j vykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

unijos vadovė G. Hartman, bet 
jos kritiką griežtai atmetė fi
nansų ministeris D. Macdonald.

Kanados paštininkų streikas 
jau pasiekė rekordą, savo ilgu
mu pralenkdamas visus ligšio
linius pašto streikus, šio streiko 
labai norėjo unijos vadas J. Da
vidson bei kiti unijos vadovai. 
Pasak pašto ministerio B. Mac- 
kasey, dabar jie yra atsidūrę 
desperatiškoje situacijoje, nes 
jau prasidėjo aiškus skilimas 
unijos narių eilėse. Unija lig 
šiol nėra paskelbusi pilnų bal
savimo rezultatų, paštininkus 
nuvedusių į streiką. Jos vadai 
teigia, kad Toronto paštininkai 
balsų dauguma pasisakė už strei
ką, kai tuo tarpu pačių paštinin
kų ir pašto ministerio B. Mac- 
kasey duomenimis, už streiką 
Toronte balsavo tik 36% pašti
ninkų. Specialiame Toronto paš
tininkų susirinkime buvo svars
tomas darban grįžimo klausimas 
ir keliamas reikalavimas, kad 
unijos vadovybė leistų balsuoti 
už paskutinio valdžios pasiūly
mo priėmimą ar atmetimą. Bal
savimas dėl šių pasiūlymų nie
ko neišsprendė, nes vietinė To
ronto paštininkų unija pasiten
kino rankų pakėlimo principu, 
atsisakydama slapto balsavimo. 
Dabar ji teigia, kad Toronto paš
tininkai nori tęsti streiką, nors 
iš tikrųjų abi grupės, atrodo, 
buvo apylygės. Visoje kanadoje 
iki šiol j darbą jau grižo 1.400 
paštininkų, iš 500 pašto įstaigų 
pilnia veikia 114. Paštininkų 
unijos vadas J. Davidson ir ki
ti radikalai, matyt, nori, kad 
paštininkus darban grąžintų fe
deracinio parlamento įsakymas. 
Tokią akciją betgi atmetė prem
jeras P. E. Trudeau ir pašto mi
nisteris B. Mackasey. Jiedu rei
kalauja, kad unijos nariams bū
tų leista pasisakyti slaptu bal
savimu, prižiūrimu neutralių 
stebėtojų, už pasiūlytą atlygini
mų padidinimą 38% per 30 mė
nesių.

Superior ežere nuskendo 
transportlaivis “Edmund Fitz
gerald”, vežęs 26.000 tonų gele
žies rūdos iš Superior, Wise., į 
Detroitą. JĮ matyt, apvertė stip
ri audra — 75 mylių per valan
dą greičio vėjas ir 25 pėdų augš- 
čio bangos, žuvo visa 29 jūri
ninkų įgula. Gelbėtojams tepa
vyko surasti porą tuščių valte
lių ir keletą gelbėjimosi juos
tų. Stipriomis audromis didžiuo
siuose Kanados ir JAV ežeruo
se pasižymi lapkričio mėnesiai. 
Lapkrityje prieš 62 metus nu
skendo net 71 laivas, pareika
laudamas 248 jūrininkų gyvy
bių.

Naujasis Ontario teisingumo 
ministeris R. McMurtry, grasi
nęs sustabdyti žiaurumus pro
fesinių ledo ritulio komandų žai
dynėse, jau patraukė teisminėn 
atsakomybėn Detroito “Red 
Wings” komandos žaidėją Dan 
Maloney už Toronto “Maple 
Leafs” žaidėjo Brian Glennie 
sužeidimą. Tikimasi, kad D. Ma
loney pats atvyks į teismą. Prie
šingu atveju jis bus suimtas, at
važiavęs Kanadon žaisti ledo ri
tulio. Teisingumo ministeris R. 
McMurtry taipgi paskelbė griež
tą kovą geriantiems automobilių 
vairuotojams. Iš tų vairuotojų, 
kurie pakartotinai sulaikomi už 
girtą vairavimą, jis planuoja at
imti vairuotojo teises visam jų 
amžiui. Kritikai šį sumanymą 
sutinka skeptiškai, nes tokių 
vairuotojų tesą 5%.

Federacinio parlamento kon
servatorius atstovas Elmer Mac
Kay atskleidė įtartiną liberalų 
senatoriaus Louis Giguere $95.- 
000 uždarbį su Šerais, priklau
sančiais “Sky Shops” bendrovei, 
kuri Montrealio aerodrome turi 
neapmuitinamų prekių parduo
tuvę. Kai atėjo laikas gauti at
leidimo nuo muito pratęsimą, 
senatoriui ši bendrovė pardavė 
5.000 šėrų po vieną dolerį, nors 
jų tikroji vertė tada buvo $15. 
Gavus federacinės valdžios lei
dimo pratęsimą, sen. L. Giguere 
tuos Šerus pardavė už $100.000 
ir per kelis mėnesius uždirbo 
$95.000. Kyla rimtas įtarimas, 
kad jis šiai bendrovei padėjo 
gauti leidimo pratęsimą. RCMP 
policija, padariusi kratą senato
riaus L. Giguere raštinėje par
lamento rūmuose, išsinešė ne
mažą kiekį dokumentų, ši akci
ja dabar iškėlė naują klausimą 
— ar tokiais veiksmais polici
ja nepažeidė parlamento na
riams bei senatoriams suteikto 
imuniteto?

Ontario gyvenamųjų namų 
ministeris J. Rhodes provinci
niam parlamentui pateikė se
niai žadėtą nuomos kontrolės 
įstatymo projektą, leidžiantį tik 
8% metinį nuomos padidinimą 
nuo š.m. liepos 29 d. iki 1977 
m. rugpjūčio 1 d. Pastatų savi-

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West 
PARDAVIMAI HIGH PARK RAJONE

INDIAN GROVE — ANNETTE, pusiau atskiras plytų namas per 3 
augštus, 9 kambariai, 2 virtuvės, 2 prausyklos, užbaigtas žaidimų 
kambarys, platus šoninis įvažiavimas; įmokėti $10.000.

JANE — ANNETTE, pusiau atskiras plytų namas, 6 kambariai pilnai 
modernizuotas, 2 prausyklos, platus šoninis įvažiavimas; įmokėti tik 
$10.000; savininkas, užpirkęs namą, turi parduoti.
INDIAN GROVE, pusiau atskiras plytų namas per 2 augštu, 6 kam
bariai plius 2 saulės kambariai, 2 prausyklos, 2 virtuvės, nauja šildy
mo sistema, didelis daržas, garažas; prašo $53.000.

/
REIKALINGAS PIRMAS MORTGIČIUS: reikia pinigų pirmam mort- 
gičiui — apie $35.000; mokos 12% palūkanų; 3 ar 5 metam, atviras. 
Skambinkite A. Garbeniui.

INDIAN GROVE netoli parko prabangus 12 kambarių namas, pilnai 
užbaigtas rūsys su privačiu išėjimu, 25 pėdų salonas, nauji kilimai; 
sklypas 50 x 143 pėdų, platus privatus įvažiavimas, garažas; įmokėti 
apie $40.000,00.

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

Taupyk ir skoli n k i s
Pirmutiniame ir didžiausiame
TORONTO LIETUVIŲ
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
91/2% už 2 m. term. dep.
83/į% už 1 m. term. dep.
7’/2% už taupymo s-tas
8’/4% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 11

PARAMA
IMA:

9!/2% už asm. paskolas

914% už mortgičius

milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.
KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; 
antradieniais ir trečiadieniais nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

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

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

1 113 Dundas St. W., V | ej, E/IEZl Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario ’ e,‘ NUOLAIDA

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

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

CHOLKRn

įvairūs spaudos 
darbai, leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
reklaminiai 
spaudiniai

R. CHOLKAN & CO.
LTD. REALTOR

REAL ESTATE — 
GENERAL INSURANCE

KINGSWAY, puikus 5 butų pastatas, 3 ir 2 miegamųjų, didžiuliai 
kambariai; balkonai išeina į parką; 5 garažai su privačiu įvažiavimu, 
vienaaugščio didumo butai, netoli susisiekimo; apie $40.000 įmokėti, 
atvira skola; retai pasitaikantis pirkinys.
ROYAL YORK — BLOOR, gražus 6 kambarių vienaaugštis, užbaig
tas rūsys su baru, garažas su privačiu įvažiavimu, viena atvira skola. 
JANE — BLOOR, apynaujis, gražus dvibutis su užbaigtu butu rūsy, 
gražus kiemas, garažas su privačiu įvažiavimu, apie $20.000 įmokėti.
ROYAL YORK — BLOOR, 8 kambarių per du augštus puikus atski
ras namas. Gražus didžiulis kiemas, 3 prausyklos, pilnai užbaigtas 
rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, netoli Bloor.
SWANSEA, gražus atskiras originalus tributis. Garažai su privačiu 
įvažiavimu; skubus pardavimas.
VAKARŲ TORONTE, 5 butų atskiras mūrinis pastatas — trijų ir 
dviejų miegamųjų. Vandeniu-alyva šildomas; balkonai, garažai su 
privačiu įvažiavimu.

P. K E R B E R I S, 
2336 Bloor Street West 

tel. 763-5555 namų 535-1584

ADVANCE REAL ESTATE Ltd.
Toronto Real Estate Board narys

1055 Bloor Street West

Rezidenciniai — komerciniai — investaeijos — mortgičiai 
įkainojimas — namų drauda

A. (BLUE) BLIŪDŽIUS
Telefonai: 534-9246 namų 537-2291

ninkai, kurie šiemetinę nuomą 
yra padidinę daugiau kaip 8%, 
skirtumą tuojau pat turės grą
žinti nuomininkams. Po 1976 
m. sausio 1 d. tokiais atvejais 
ir savininkai, ir nuomininkai tu
rės kreiptis j specialius nuomos 
kontrolės pareigūnus. Nuomos

kontrolė neliečia tokių pastatų, 
kurie turi tik keturis ar dar ma
žiau butų. Kontrolė taipgi ne
taikoma ir butams prabangiuose 
pastatuose. Spėjama, kad nauja
sis įstatymas Ontario provin
cijoje palies apie 600.000 butų, 
o už jo ribos liks apie 350.000.



Spausdino knygas..
(Atkelta iš 5-to psl.) 

vos žmonių knygų skaitymo al
kį.

Kai 1904 m. Rusijos caras 
grąžino pavergtai Lietuvai spau
dos laisvę, JAV-se buvo spaus
dinamos lietuviškos knygos die
nomis ir naktimis. O tų spaustu
vininkų buvo tik keli... Knygų 
spausdinimo tempas, jų gausu
mas augo, nebuvo kur jų su
krauti. Abu broliai į tas švie
sias kultūrines viltis 'sudėjo vi
sas savo santaupas.

Knygos buvo siunčiamos di
džiulėmis siuntomis į caro pa
vergtą Lietuvą. Daugybė siuntų 
rusų cenzūros dėl kažkokių maž
možių buvo grąžintos Amerikon. 
Be to, ir įsteigtieji lietuviški 
knygynai neatsilygino.

“Gėda į Ameriką siųsti uba
giškus grašius”, — rašydavo ar 
sakydavo žmonės iš Lietuvos. 
Daug pinigų buvo įdėta, daug 
darbo atlikta, ir viskas vėjais 
nuplasnojo. Visdėlto prie Lietu
vos švietimo, kultūros lygio kė
limo tikriausiai prisidėta.

1917 m. Matas dirbo “Garso” 
redakcijoje. Spausdino 
straipsnius “žvaigždėje”, 
se”, “Amerikoje”.

Lietuvon ir atgal
Kai Lietuva buvo paskelbta 

nepriklausoma valstybe, 1920 
m. Matas su žmona ir vaikais su
grįžo į šeštokus. Pradžioje dir
bo pramonės įmonių steigime, o 
vėliau — jų administravime. 
Persikėlė gyventi į Kauną, kur 
gavo nuolatinę tarnybą Lietu
vos Banke — buvo vyresniuoju 
kasininku iki Lietuvos suvere
numo praradimo valandos, kai į 
Lietuvą 1940 m. birželio 15 d. 
įžygiavo raudonoji armija su 
tankais ir lėktuvais.

Kaune M. Milukas pergyveno 
Maskvos raudonąją ir vokiečių 
rudąją okupacijas. 1944 m., kai 
raudonoji armija tamsiu kruvi
nu debesiu aptemdė Europos 
padangę, Matas Milukas su visa 
savo šeima pasitraukė į Vaka
rus. 1944 m. spalio 17 d. ties 
Vištyčiu perėjo sieną. Pradžioje 
gyveno Vienoje, Austrijos sos
tinėje, vėliau persikėlė į Inns- 
brucką, kur surado ir savo šei
mą.

1945 m., Vokietijai karą pra
laimėjus, Matas su šeima persi
kėlė į Stuttgartą, kur tremtinių

savo 
“Gar-

stovykloje ėjo sekretoriaus ir 
anglų, rusų, lietuvių, lenkų kal
bų vertėjo pareigas. 1946 m. lie
pos 15 d. M. Milukas trečią kar
tą perplaukė Atlanto vandeny
ną ir grįžo į antrąją savo tėvy
nę Ameriką. Vėliau atvyko ir vi
sa šeima. Tik vienas sūnus bu
vo suimtas ir pasiliko okupuoto
je Lietuvoje, bet po daugelio 
metų žiaurios kančios šaltajame 
Sibire sugrįžo Amerikon ir da
bar dirba “Lietuvių Dienų” žur
nalo redakcijoje, Kalifornijoje.

4.000 straipsnių
Matas retomis progomis savo 

straipsnius pasirašydavo tikrąja 
pavarde. Tai darė dėl kuklumo. 
Amerikoje įgyvendamas rašė tik
rai įdomius reportažus. Jam bu
vo pavesta rašyti vedamuosius 
straipsnius. Tokių straipsnių 
yra parašęs nemažiau kaip 
4.000! Bendradarbiavo “Ameri
koje”, “Garse”, “Vienybėje”, 
“Žvaigždėje”, “Dirvoje”, “Dar
bininke”. Nepriklausomoje Lie
tuvoje gyvendamas bendradar
biavo keliuose laikraščiuose. 
Buvo nuolatinis “Lietuvos Ai
do” bendradarbis. Pvz. už vieną 
man žinomą romano vertimą 
(konkurso keliu) Matui Milukui 
buvo išmokėta 1.000 litų premi
ja. Jis išvertė: H. R. Haggard 
“Marija” — romanas; 1939-1940 
Charlotte M. Yonge “Lady Kla- 
reta” I-II. Be to, buvo išspaus
dinti mažesni dalykai — apsa
kymai, novelės, legendos. Turi 
parašęs atsiminimus “Mano gy
venimas”, dedikuotus savo vai
kams.

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) «Tel. 535-6252 
Greitas patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

MEDUS- 
reikalingas sveikatai 

Natūralus,, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

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

Telefonas 534-0563

pominklų.

galėtume ne
darbą pagal

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 meniškai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimą pagamintų

Užsakykite jau dabar, kad mes 
skubėdami atlikti visą menišką

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757

Namų telefonas 278-4529

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

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

SUDARYTA NAUJA PARAPIJOS 
CHORO VALDYBA. Chorui vado
vauti vėl sugrįžo K. Mileris, kuriam 
talkins balsų seniūnai: sopranų — 
St. Kanopienė, altų — D. Jonikie
nė, tenorų — D. Stukas ir bosų — 
P. Zubas. Choristai išreiškė gilią 
padėką už pasidarbavimą savo buvu
siai valdybai, ypač jos buvusiam 
pirm. G. Jasevičiui, kurio sumanaus 
vadovavimo dėka buvo surengtas 
pernai gražus choro koncerto-šokių 
vakaras. Be to, choras gerai pasiro
dė dainų ir taut, šokių šventėje. Po 
visų praėjusių koncertų choras šie
met nebeplanuoja vėl rengti savo 
koncertą-šokių vakarą. Nebus progos 
chorui papildyti savo kasą. Praeity 
visą laiką buvo mecenatų, kurie pa
remdavo mūsų chorą savo aukomis. 
Tokios mielos paramos choras lauks 
ir šiemet.

Paskutiniu laiku chorą palietė 
skaudžios nelaimės. Staigiai mirė J. 
Paškevičienės vyras ir, ilgai sirgusi, 
Aid. Matulienės mamytė. J. Petraus
kienė yra išvykusi į Lenkiją aplan
kyti ten savo artimųjų. Choras padi
dėjo vienu sopranu. Į chorą įsijun
gė anksčiau giedojusi Delhi parapi
jos chore ir ten gyvenusi E. Kai
rienė. Mūsų choras buvo pakviestas 
atlikti meninę programą Š. Fondo 
vakare.

N. METŲ SUTIKIMUI jau prade
da ruoštis Bendruomenės valdyba. 
Netrukus bus pradėti platinti įėji
mo bilietai ir stalų rezervacijos. Su
tikimas įvyks Jaunimo Centro salėje, 
gros J. Vaičiaus “Continental” or
kestras, maistu rūpinsis tos pačios, 
kaip ir pernai ir užpernai, gardžių 
patiekalų šeimininkės.

STAIGMENĄ O. Ant. Jusiams pa
darė jų draugai lapkričio 1 d. ne
lauktai suvažiavę į jų gražią rezi
denciją Stoney Creek. Priežastis — 
25 m. vedybų sukaktis, kurią sukak
tuvininkai buvo planavę atšvęsti ty
kiai savo šeimoj. Iš planuoto tykaus 
sukaktuvinio vakaro pasidarė labai 
triukšmingas balius, nes suvažiavu
sieji atsivežė savo valgius, gėrimus, 
muziką ir gerą nuotaiką. Sidabriniij 
vedybų sukaktuvininkus gražiu žo
džiu pasveikino pats to viso organi
zatorius J. Kareckas, po to kalbėjo 
jų vedybų buvęs pabrolys G. Jase
vičius, AV par. choro pirm. K. Mile- 

' ris ir Hamiltono šaulių vardu — 
Alf. Patamsis. Buvo įtiekta jiems 
gėlių ir gražus sidabrinis padėklas 
su sidabro taurelėmis. Susijaudinę 
sukaktuvininkai padėkojo neprašy
tiems savo svečiams ir pasidžiaugė, 
kad gali tokį svarbų vakarą pabūti 
savo draugų tarpe.

O. Ant. Jusiai yra užauginę gražiai 
lietuviškai kalbančius dukrą ir sūnų, 
kurie dabar yra studentai Western 
universitete. Sūnus Algis labai ak
tyvus lietuvių studentų veikloj ir pa
saulio liet, jaunimo kongreso orga
nizaciniame darbe. Keletą metų O. 
Ant. Jusiai buvo išsikėlę iš Hamilto
no, kai turėjo viešbutį Windsore. 
Dabar Ant. Jusys turi čia prižiūrė
tojo darbą vienoje įmonėje. O. Ju- 
sienė — veikli paskautininkė. Dabar 
eina draugininkės pareigas vyr. 
skaučių būrelio “Šatrijos Raganos” 
draugovėj. Ji taip pat ilgametė cho
ristė ir geras altas AV par. chore. 
Linkime sukaktuvininkams dar daug 
gražių vedybinio gyvenimo metų.

K. M.

Pajieškojimas
Giminės Lietuvoje prašo atsiliepti 

Vacį Rimką. Kreiptis į Antaną Šilei
ką telefonu vakarais Toronte 244- 
0080.

KLK Moterų Draugijos centro valdybos pirmininkė dr. O. Gustainienė kalba 
dail. H. J. žmuidzinienės paveikslų parodoje Toronte Nuotr. St. Dabkaus

SKAITYTOJAI PASISAKO
žo-

“LIETUVIAIS ESAME MES 
GIMĘ ...”

Tai kitataučio (Sauerveino) 
džiai, mums parašyti. Kol gyvenome
laisvoje Lietuvoje, visur ir visada 
gerbdavome savo tautos istorinius 
vyrus ir moteris. Didi pagarba buvo 
mūsų valstybės herbams ir vėlia
voms (tautinė ir valstybinė). O kaip 
yra dabar? Štai buvo spalio 19 d. 
Toronto Lietuvių Namų narių susi
rinkimas Karaliaus Mindaugo menė
je. Toje menėje nieko karališko ne
simatė: nei paveikslų, nei herbų, nei 
tautinės vėliavėlės (kad ir mažos!). 
Tiesa, karališkai įrengtoje (kainavo 
$18.000) scenos gilumoje kabojo pla- 
katinis užrašas: “Lietuvių Namai yra 
mūsų tvirtovė. ..” Kitose salėse (me
nėse), pavadintose žymiais vardais, 
ta pati istorinė tautinė tuštuma. Tik 
senelių (pensininkų) kambarys kaip 
reikiant pasipuošęs.

Kodėl mes taip slepiame tą lietu
viškumą? Gal ekonominiais sumeti- 
mias? Patys savęs jau bijome?

Svetainę “Lokį” gražinome, deko
ravome, įkišome labai daug pinigo. 
Nieko lietuviško nematome (be ke
lių staliaus medžio darbų). Galų ga
le rytinėje svetainės sienoje užlipdė . 
š. vakarų Ontario išdegusio miško 
vaizdą. Aiškina, kad meškos miške 
gyvena. Išdegusiame miške nieks ne
begyvena. Keliolika metų joks auga
lėlis neauga dėl degimo pelenuose 
susidariusių cheminių rūgščių, šar
mų ir kt. Vietoje išdegusio miško ga
lėjo būti lietuviški vaizdai ar audi
nių raštai. Tik lietuviškai išpuoštos 
menės-salės, kavinės ir svetainės 
bent kiek padės mūsų jaunimui su
prasti Lietuvos praeitį, kurioje jų 
tėvai ir protėviai gyveno.

Daugiausia pinigo į visus lietuvių 
visuomenės statytus pastatus yra su
dėjęs (aukojęs) senimas, todėl jų 
ir yra pareiga reikalauti, kad tie 
pastatai (salės, namai, šventovės) 
bent viduje būtų puošiami lietuviš
kai. Ab. R-a

LN narys
LAIKRAŠTIS ARGENTINOJE

Rašau Jums iš tolimos Argentinos! 
Esu čia jau nuo rugsėjo mėnesio 
III JK reikalais.

Vakar traukiniu nuvažiavome į 
Berisso miestą, kuriame gyvena apie 
300 lietuvių šeimų. (Ten žmonės 
smarkiai pasidalinę politiškai). Teko 
man dalyvauti Mindaugo draugijos 
pensininkų pietuose.

Vietinė bažnyčia užleido patalpas 
lietuviškom Mišiom už jų 
narius. Susirinko apie 75 
senukai. Pasijutau kaip 
lietuviškame kaime (nors

niekad nebuvau, bet taip įsivaizduo
ju). Traukė giesmes iš visos širdies, 
liaudiška harmonizacija pasigirdo 
“Pulkim ant kelių”. “Dievas musų 
priebėga ir stiprybė” skambėjo per- 
visą bažnytėlę, lyg būtų armija vi
duj! Taip nuoširdžiai giedojo.

Po Mišių, kartu su visais sene
liais, nuėjau i jų ruošiamus “asado” 
pietus. Ir štai ką noriu pasakyti. 
Kai sužinojo kas aš ir iš kur, pradė
jo man pasakoti, kaip džiaugiasi lie
tuviška spauda. Štai prieina viena 
moteris, ištraukia sulankstytą perei
to gegužės mėnesio “Tėviškės Žibu
rių” numerį ir duoda savo draugei: 
“Dabar tavo eilė, kai perskaitysi per
duok p.......”. Ir man paaiškino jų
pirmininkė, kad kadaise išdrįso pa
rašyti Jums laišką, prašant vienos 
prenumeratos. Ir štai kaip dalinasi!

Už kelių minučių mačiau, kaip ki
tas' pensininkas pasidalino kitu laik
raščiu, ir taip “Tėviškės Žiburiai” 
keliauja iš rankų į rankas. Nesvarbu, 
kad žinios pasenusios, jos duoda 
energijos ir atgaivina senas, nuvar
gusias lietuvių širdis.

Čia žmonės labia vargsta. LABAI! 
Gyvenamam krašte suirutė, o pini
go kritimas dar labiau apsunkina gy
venimą. O ką kalbėti apie pensinin
kus!

žodžiu, norėjau pasidžiaugti ir pa
sakyti Jums, kaip “Tėviškės žibu
riai” šviečia lietuviams toli, toli. Jie 
dėkoja jums, kad siunčiat jiems.

Jei kartais Šiaurės Amerikoj lietu
vis nežino, kaip ir kur ką paaukoti, 
tegu kam nors prenumeruoja “Tėviš
kės žiburius”, nes esu liudininkė, 
kokia puikią misiją atlieka šis laik
raštis.

Artėja kongresas ... Lietuviai lau
kia, nors truputį išsigandę, nežinoda
mi ko tikėtis. Bet reikia tikėtis, 
kad bus gerai ir visiems išeis į 
naudą. Sesuo Igne

2483 Lakeshore Blvd. West Toronto 14, Ontario

V/S(J /?Ū5/Į/ D P A L/D A 20 MFTįJ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė
PARKSIDE X“tket
335 Roncesvalles Avė., 535.^53
TORONTO, ONTARIO
• ------- UŽSAKYMĄ/ PRIIMAMI TELEFONU —
• ---------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS --------

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

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

,L'™V‘V Baltic Exporting Co."82 Jo"£“vno"“o Ave’‘
ĮSTAIGA Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai
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mirusius 
lietuviai 

gražiame 
tokiame

Tautinio identiteto... 
kiais, dainomis ar vaidinimu. 
Programa taptų įdomesnė ir pil
nesnė, o mes galėtume iš karto 
susipažinti su didesne dalimi sa
vo kultūros.

Nors Toronte yra daug vie
netų, aš pasigendu jaunimo cho
ro ir liaudies meno būrelio. Jau
nimo choras, toks kaip “Birby
nė”, galėtų mokyti jaunimą dai
nuoti lietuviškas liaudies dainas. 
Liaudies meno būrelis, kaip 
Montrealio “Vaivorykštė”, mus 
supažindintų su audimu, šiau
dinukų gaminimu, kiaušinių 
marginimu, kilimų audimu ir 
kitomis meno sritimis. Mūsų 
juostos, tautiniai drabužiai ir 
kiti liaudies meno kūriniai la
bai skiriasi nuo visų kitų tau
tu. Jie rodo mūsų lietuvišką 
identitetą svetimtaučių tarpe. 
Tuo reikia didžiuotis.

Gediminas Kalinauskas,
III PLJK atstovas, Toronto

(Atkelta iš 3-čio psl.) 
papildyti kultūrines mūsų ži
nias. Kiti ansambliai šoka kitus 
tautinius šokius, dainuoja kitas 
liaudies dainas, groja kitais 
liaudies instrumentais ar vaidi
na kitas dramas. Mes turėtume 
praplėsti savo kultūrinį akiratį 
ir pakviesti juos į Torontą. 
Rengdami savo koncertus, mes 
turėtume juos praturtinti įjun
giant daugiau įvairių kultūrinių 
pasirodymų į programas. Galė
tume pasirodyt su tautiniais šo-

BALTIC MOVERS
Visų rūšių pervežimas baldai 
ir kt. Vežamas turtas pilnai 

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

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. S1MINKEVIČIUS

Latvijos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktis buvo pami
nėta lapkričio 14 ir 15 dienomis. 
Peųktadienį įvyko priėmimas 
svečiams Dauguvos Vanagų na
muose. Dalyvavo nemažai kana
diečių ir pasakė atitinkamas 
kalbas. Lietuviams priėmime 
atstovavo KLB krašto valdybos 
pirm. J. R. Simanavičius ir 
krašto valdybos narė j. Meikle- 
john su savo vyru. Šeštadienį 
iškilmingas minėjimas buvo su
rengtas Eatono auditorijoje. 
Lietuvai ir lietuviams jame at
stovavo gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas, KLB pirm. J. R. 
Simanavičius ir Moterų Baltie- 
čių Tarybos pirm. I. Kairienė. 
Latvių šventę trumpa informa
cija paminėjo “The Toronto 
Star”.

Estė Ludmila Naarismaa Win- 
tario loterijoje laimėjo $100.- 
000. Ji su savo vyru šveicuoto- 
ju atvyko Kanadon prieš 25 me
tus ir apsigyveno Toronte.

Toronto,
“T. Žiburiai” išeina kas sa

vaitę reguliariai ir pašto strei
ko metu. Toronte jie pardavinė
jami L. Namuose, “Paramoje”, 
Prisikėlimo bankelyje ir lietu
vių krautuvėse. Sekmadieniais 
po pamaldų visose lietuvių pa
rapijose prašoma atsiimti “TŽ” 
prie įėjimo į šventoves. Galin
tieji atvykti į “TŽ” administra
ciją Anapilyje pasiima laikraštį 
sau ir savo kaimynams. Iš toli
mesnių lietuvių kolonijų atvyks
ta tautiečiai ir paima “TŽ” vi
siems savo vietovės gyvento
jams. Tos vietovės, kurios dar 
neatsiėmė “TŽ”, prašomos ką 
nors atsiųsti į laikraščio admi
nistraciją ir jį paimti.

Metiniam “Atžalyno” tėvų su
sirinkime spalio 29 d. L. Na
muose išrinktas naujas tėvų ko
mitetas, kuris pirmame savo po
sėdyje pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Janina Bubulienė, vice- 
pirm. Saulius Macijauskas, pa
rengimų vadovas Pranas Dovi- 
daitis, ižd. Valteris Dauginis, 
sekr. Petras Šturmas, nariai — 
Irena Biskienė ir Alfonsas Mar- 
cis. Revizijos komisija liko ta 
pati.

Š.m. lapkričio 30 d., 3 v.p.p., 
L. Namuose įvyks “Atžalyno” 
loterijos traukimas, bus trumpa 
programa; visi svečiai bus pavai-. 
Sinti kava ir pyragais. Įėjimas 
— laisva auka. “Atžalynas” lau
kia visų. Gausiu atsilankymu 
paremsite jaunimo veiklą.

“Atžalynas”
Prof. R. Vaštokas ir prof. J. 

Vaštokienė lapkričio 15-16 d.d. 
lankėsi Toronte. Jiedu dėsto Pe- 
terboro universitete ir renka 
medžiagą net penkiem leidi
niam. Jų specialybė — archeo
logija ir antropologija. Apie Ka
nados indėnų meną akmenyje 
yra išleisdinę knygą. Praėjusią 
vasarą jiedu tos rūšies meną 
tyrinėjo Kanados vakaruose. R. 
Vaštokas yra surinkęs daug me
džiagos studijai apie lietuvius 
Kanadoje. Dar nesuteikta me
džiaga apie Toronto ir Mont
realio lietuvius. Jo paruoštą 
knygą išleis Kanados vyriausy
bė etninių grupių studijų seri
joje. Prof. R. Vaštokas yra taip
gi “Ontario Heritage Council” 
narys.

VI. Pūtvlo šaulių kuopos teat
ras “Aitvaras” Detroito lietuvių 
visuomenei lapkričio 8 d. suvai
dino komediją “Generacijos me
dis”. Vaidintojai publikos buvo 
labai šiltai priimti.

Viešnia iš Egipto Irma Kuš- 
neraitytė lankosi pas brolį Os
valdą ir Vitą Kušneraičius. Pas 
juos taip pat lankosi jo motina 
O. Kušneraitienė iš Vokietijos.

Papildymas. D. Viskontienės 
straipsnyje “Dainų šventė muzi
kiniu požiūriu” “TŽ” 45 nr. pra
leista vieno dirigento pavardė, 
būtent, A. Paulionio. Atsipra
šome. — “TŽ” aplankė Juozas 
Dženkaitis, lydimas Jono Žėko 
(ne Čeko, kaip per klaidą pa
skelbta “TŽ” 46 nr.)
Ar jūsų vaikai jau lanko litua
nistinę mokyklą?

Ontario
Valės Staškevičiūtės ir Vinco 

Baliūno jungtuvės buvo ne tik 
dviejų šeimų, bet ir visuomenės 
šventė. Lapkričio 15 d., 4 v.p.p., 
Į Prisikėlimo šventovę susirinko 
gausus būrys tautiečių. Jungtu
vių apeigas atliko jaunosios bro
lis kun. Jonas Staškus, pamoks
lą pasakė kun. P. Ažubalis, o 
koncelebracines Mišias atnašavo 
— kun. J. Staškus, kun. P. Ažu
balis ir kun. Aug. Simanavičius, 
OFM. Giedojo sol. R. Strimaitis 
ir “Varpo” choras, pagerbda
mas savo narę. Vestuvinis poky
lis įvyko Anapilio salėje. Jam 
vadovavo dr. Arūnas Dailydė. 
Jaunavedžius sveikino giminių 
vardu Br. Staškevičius iš Mont
realio, taip pat J. Dementavi- 
čius, Prisikėlimo parapijos — 
kun. A. Prakapas, OFM, “Var
no” choro — J. Šarūnas ir kt. 
Taip pat gauta daug sveikinimo 
telegramų iš Lietuvos, Kanados 
ir JAV. Nuoširdų sveikinimo žo
di tarė jaunosios tėvelis J. Staš
kevičius. Jaunavedžių padėkos 
žodį tarė V. Baliūnas. Dalyvių 
tarpe, kurių buvo apie 300, ma
tėsi svečių iš Montrealio, Čika
gos, Klevelando ir kitų vieto
vių. Iškilmė buvo ypač tuo ma
loni, kad buvo vartojama tiktai 
lietuvių kalba. Nuotaiką kėlė 
ypač varpiečių dainos. Sekančią 
dieną p.p. Staškevičių ir p.p. Ba- 
liūnų artimiesiems buvo sureng
ti pietūs mažojoj Anapilio salėj. 
Jaunavedžiai po šių pietų išvyko 
povestuvinėn kelionėn.

Poetė Julija Švabaitė-Gylienė 
iš Čikagos lankosi savo dukros 
Aušros ir dr. R. Karkos šeimo
je, kuri susilaukė dukrelės Vili- 
jos-Aistės. Viešnia, lydima J. 
Karkos, aplankė “TŽ” redakci
ją. šiuo metu ji rengia naują 
poezijos rinkinį pavergtos Lie
tuvos temomis. Į tą linkmę ją 
paskatino apsilankymas tėvynė
je. J. Karka yra parašęs savo at
siminimus apie Lietuvos žydų 
gelbėjimą vokiečių okupacijos 
laikais. Lankymosi proga J. 
Karka paliko $25 čekį — rėmė
jo prenumeratą ir $10 auką. J. 
Švabaitė-Gylienė pratęsė savo 
prenumeratą ir pridėjo $5 auką.

Lietuvių Profesijonalų ir 
Verslininkų Sąjungos susirinki
me išrinkta nauja valdyba: adv. 
G. Balčiūnas, adv. A. Juodagal
vis, S. Janušauskas, S. Masionis, 
P. Raudys; revizijos komisijon 
— V. Bačėnas, G. Beresnevi
čius, E. Kundrotas.

Toronto dienraščiai pasisakė 
prieš neracionalų paštininkų 
streiką, ypač “The Toronto 
Sun”. Į tai aštriai reagavo ko
munistai. Jų vadovai kreipėsi į 
Ontario premjerą, prašydami 
imtis akcijos prieš tą dienraštį. 
Be to, jie apeliavo į socialistus 
ir darbininkus, kviesdami boiko
tuoti tą dienraštį. Jiems ypač 
nepatiko šis “The Sun” pareiš
kimas: “Drumsčiantieji elemen
tai gali būti įveikti. Jei Toron
tas parodys iniciatyvą, dr4są, 
ryžtą, streikas bus nugalėtas, iš
mintis atstatyta, nesveikas, anti
demokratinis elementas elimi
nuotas ...”

743-0100
FRANK BARAUSKAS, FRI

Nuosavybių pirkimas ir 
pardavimas; pirmų ir 
antrų mortgičių 
sudarymas

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

burner į įftrtėr- ~

FRANK BARAUSKAS LIMITED, Realtor

Dresher-Barauskas insurance agency ltd.
Visų rūšių drauda • VALTERIS DREŠERIS

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

V BaČėnaS All Seasons Travel, B.D
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.

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. - 6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

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

(prie Howard Park Ave.)

Kabineto tel. 531-4251
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais 
nuo 10 v. ryto iki 4 v. p.p.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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— Šį sekmadienį, lapkričio 23, 
yra Lietuvos kariuomenės šventė. 
11 v. pamaldose organizuotai daly
vauja Toronto VI. Pūtvio šaulių kuo
pa. Pamaldos baigiamos Lietuvos 
himnu.

— Tikybos pamokos vaikams 
vyksta kas sekmadienį 11 v. kleboni
jos patalpose.

— Henrikui Matušaičiui, mirus 
jo tėveliui Lietuvoje, nuoširdi užuo
jauta. Už velionį lapkričio 15 d. at-
laikytos gedulingos pamaldos.

— Lapkričio 15 d. susituokė: Vin
cas Baliūnas ir Valentina Staškevi- 
čiūtė; Antanas Zimnickas ir Stasė 
Malinauskaitė. Gausios Augščiausio- 
jo palaimos abiem naujom lietuviš
kom šeimom!

— Vykstant pašto streikui, laikraš
tis “Tėviškės Žiburiai” gaunamas 
Anapilio salėje po sekmadieninių 
pamaldų.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 8 v.r., 
už a.a. Povilą Kalesinską; sekmadie
nį, 10 v.r., už a.a. Juozą Indą. 11 v.r. 
už a.a. Rozaliją Jokūbaitienę, a.a. 
Juliją Pleirienę ir a.a. Jurgį Jasiūną 
(užpr. šakalinių šeima).

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienio popietėje daly

vavo apie 200 svečių. Svečių knygo
je pasirašė: I. Kušneraitytė iš Egip
to, O. Kušneraitienė iš Vokietijos, 
U. Juodvalkis ir Liza Katz iš Provi
dence, JAV, N. Aukštikalnis iš Sault 
Ste. Marie, O. S. A. Medeliai iš 
Ošavos.

— LN Moterų Būrelis dėkoja lap
kričio 8 d. koncerto-baliaus daly
viams L. Namuose už punktualumą. 
Rengėjos, o ypač solistai, dalyvių 
punktualumu buvo labai patenkinti.

— Hamiltono Lietuvių Pensininkų 
Klubo valdybos nariai lankėsi To
ronto Lietuvių Pensininkų Klube ir 
visus pakvietė dalyvauti hamiltoniš- 
kio klubo vienerių metų sukakties 
minėjime lapkričio 30 d., 4 v.p.p., 
AV parapijos salėje, 48 Dundurn 
St. N.

— LN, talkinami LN Moterų Bū
relio, ir šiais metais, ruoš bendras 
lietuvių Kūčias. Bendrą Kūčių stalą 
sudarys grandinė apskritų “šeimų” 
stalų. Prie “šeimos” stalo galės su
sėsti 10 asmenų. Mažos šeimos turė
tų susigrupuoti. Numatoma ir įdo
mi programa.

— LN bibliotekai padovanojo 50 
knygų Ona ir Kazys Kudukiai iš Lon
dono, Ont., ir 20 knygų — Adolfas 
Kvedaras. LN biblioteka jiems labai 
dėkoja.

— LN nario įnašus sumokėjo: Ona 
kudukienė, Bronė Cirūnienė ir 
Adolph Dickson po $100; Andrius 
Gaputis $50; Antanas Bacevičius ir 
A. Meles po $25; P. X. $20.

— Informaciniame LN susirinki
me buvo išdalintas lapas su pirmojo 
pusmečio balansu. Jį palyginus su 
pr. metų LN balansu lengva suskai
čiuoti, kiek LN numokėjo skolų per 
pirmą š.m. pusmetį. Visdėlto dauge
lis tebeklausia tą patį klausimą. 
Pranešama lieutvių visuomenei, kad 
per š.m. pirmą pusmetį LN sumaži
no savo skolas $57,694.48.

Augštesniuosiuose Toronto Li
tuanistiniuose Kursuose šiemet 
studijuoja 51 moksleivis iš įvai
rių Toronto ir jo priemiesčių 
gimnazijų. Kursuose veikia dvi 
gimnazijos užskaitų klasės ir 
viena klasė pradedantiems. 
Miesto mokyklų taryba duoda 
pilnai aprūpintas patalpas ir 
mokytojų atlyginimą. Užskaitų 
mokiniai mokesčio už mokslą 
nemoka. Pradedantieji ir tie, 
kurie gyvena už metropolinio 
Toronto ribų, moka $15 į metus. 
Dėsto mokytojai — A. Rinkū- 
nas, Giedrė Paulionienė t ir V. 
Taseckas, kuris kartu yra ir kur
sų administratorius. Bėgamo
sioms išlaidoms padengti kursai 
pradeda gauti aukų. Kanados 
Lietuvių Fondas įteikė $200 pa
šalpą, o Anapilis sumokėjo mo
kestį už mokslą kursantams, gy
venantiems Mississaugoje. Ačiū 
geradariams. Vedėjas

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvalles 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel. 
533-8008. Bernardas Naujalis, R.M. 
Npt. R.N.A.
SPRINGHURST BEACH parduoda- 
mas su baldais ir dvigubu sklypu bei 
elektros-aiyvos šildymu, gerai izo
liuotas vasarnamis. Skambinti tel. 
759-8118 Toronte.

MIAMI BEACH 98 toje gatvėje iš
nuomojamas pilnai apstatytas vieno 
miegamojo butas. Galima nuomoti 
savaitėmis arba mėnesiais. Skambin
ti tel. 532-4660 Toronte.
JONAS BANYLIS atleika visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo- 
nu 535-4329.
MIKOLAINIS VALTERIS atlie
ka staliaus, plytelių dėjimo, vonių, 
tualetų ir prausyklų įrengimo dar
bus už prieinamą kainą. Skambin
ti 769-5024, Toronte.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
534-5615.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Giliai užjaučiame Henriką Ma- 

tušaitį, Lietuvoje mirus jo tėveliui, 
ir Leoną Kalinauską, Niujorke mirus 
jo sesutei.

— Pensininkų pobūviai vyksta tre
čiadieniais, 4 v.p.p., Parodų salėje.

— Choro repeticijos — ketvirta
dieniais, 7.30 v.v. Muzikos studijoje.

— Vėlinių novenos Mišios laiko
mos kasdien 8 v.r., o šeštadieniais 
ir sekmadieniais — 9 v.r. Į noveną 
yra įjungtos ir tos intencijos, kurios 
dėl pašto streiko mūsų dar nepa
siekė.

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

— Uždaros rekolekcijos vyrams — 
gruodžio 5-7 d.d. pas augustinijonus 
King City. Registruotis pas A. Bum
bulį 769-6038 arba pas V. Sondą 769- 
0671.

— Santuokai rengiasi Elaine E. 
Donnelly ir Leonard Baviera.

— šventovės atnaujinimo darbai 
jau gerokai pažengę priekin. Lau
kiame vitražų ir miesto leidimo su
tvarkyti galinei sienai, išpjaunant 
dalį plieninio balkio, kad choras bū
tų geriau girdimas. Nuoširdi padėka 
visiems prisidėjusioms prie remon
to auka ir darbu.

— Dail. V. Vizgirdos meno paro
da ir kun. L. Andriekaus, OFM, lite
ratūros vakaras bus kovo 27 d.

— Neilson bendrovės autoaikšte,
277 Gladstone, jau galima naudotis. 
Įvažiavimas iš Gladstone gatvės; šo
feriams galima išeiti pro vartus į 
Rusholme Pk. Cres.

— Mišios šeštadienį, 8 v.r. — už 
Jurgį Smolskį, užpr. J. Smolskienės; 
8.30 v. — už Vincą Girdauską, užpr. 
E. Girdauskienės; 9 v. — Vėlinių 
novenos Mišios; 9.20 v. — už Elzbie
tą ir Petrą Šlekius, užpr. E. K. Šle
kių; 10 v. — už Antaną ir Agnietę 
Kežinaičius, užpr. B. A. Petkevičių
— metinės; sekmad., 8 v. — už An
taną Sapijonį, užpr. B. Sapijonienės; 
9 v. Vėlinių novenos Mišios; 10 v.
— už Stasį Vaitiekūną, užpr. B. Vai
tiekūnienės; 11.30 v. — už žuvusius 
už Lietuvos laisvę, užpr. savanorių;
7 v.v. — už Agnietę Kežinaitienę, 
užpr. B. A. Petkevičių.

“Baltijos” jūrų šaulių kuopa
— šauliai ir šaulės uniformuoti 
dalyvauja pamaldose lapkričio 
23, sekmadienį, šiose šventovė
se: evangelikų liuteronų 9.30 v. 
r., Prisikėlimo — 11.15 v.r. Da
lyvavimas būtinas. — Šios kuo
pos nariai bei narės yra pa
kviesti Floridos šaulių dalyvau
ti jų kuopos vėliavos šventinime 
ir ten praleisti Kalėdas bei N. 
Metus. Iš Toronto apie 20 j. šau
lių važiuos savais automobiliais 
ir grįš po N. Metų.

“Aukuro” spektaklis — lap
kričio 23, sekmadienį, 8 v.v., St. 
Lawrence Centre. Vaidins anglų 
kalba rašytojo Jurgio Jankaus 
dramą iš Lietuvos partizanų gy
venimo “Peilio ašmenimis”. 
Lietuviai kviečiami gausiai daly
vauti. Taip pat vertas visų dė
mesio latvių teatro spektaklis 
minėtame teatre lapkričio 21, 
penktadienį, 8 v.v.; vaidins ang
lų kalba A. Landsbergio dramą 
“Penki stulpai turgaus aikš
tėje”.

Vietoje kalėdinių sveikinimų 
įprastiniais atvirukais savo gi
minėm bei pažįstamiem paauko
jo “T. Žiburiams” $15 Aldona ir 
Jonas Ranoniai.

Alfonsui ir Onai Skrebūnams 
jų naujai pastatytame name 
Mississauga Rd. giminės ir bi
čiuliai suruošė įkurtuves. A. 
Skrebūnas sėkmingai dirba vers
lo srityje, yra dalininkas “New
port” viešbučio.

V. Čerškus su Ponia iš Wind- 
soro lankėsi Toronte ir ta pro
ga aplankė “T. Žiburius” Ana
pilyje. Kadangi paštas streikuo
ja ,atvežė laikraščiui korespon
dencijų ir paėmė “TŽ” Windso- 
ro tauitečiams. Keletą metų p.p. 
Čerškai turėjo viešbutį. Pasta
ruoju metu jį pardavė. Dabar 
galės laisviau gyventi.

Mielai MAMYTEI 
APOLONIJAI BUTĖNIENEI

Lietuvoje mirus, sūnų PETRĄ su šeima ir 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

J. ir V. Vingeliai 
E. ir V. Baleišos 
P. ir B. Sapliai

Mielą narę TERESĘ BAČĖNIENĘ ir šeimą, 

jos mylimai mamytei
SALOMĖJAI SODAITIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

Toronto Lietuvių Namų

Moterų Būrelis

Maloniai kviečiame Jus atsilankyti į TORONTO 
ATEITININKŲ TĖVŲ KOMITETO ruošiamą tradicini

Havajų
VAKAR
lapkričio 22, šeštadienį, 7 v. vakaro, 
Prisikėlimo parapijos auditorijoje 
Programoje: Toronto mergaičių oktetas, turtinga loterija, 
stiprūs gėrimai, skanūs užkandžiai. Šokiams gros geras orkestras. RENGĖJAI

BILIETŲ KAINA: 
suaugusiems — $3.00, 
studentams ir 
pensininkams — $2.00

S
 Lapkričio 22, šeštadienį, 7 v. v., Toronto LN

Mindaugo menėje VI. Pūtvio šaulių kuopa rengia
TRADICINĮ-METINĮ POBŪVI

KAR'SI MINĖJIMĄ
Programoje: trumpa oficialioji dalis, kurioje kalbą pasakys gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
Žmuidzinas; teatras "Aitvaras", vad. rež. A. Dargytės - Byškevičienės, suvaidins smagią 
2 v. komediją "Plutelė ir pelės". Veiks bufetas, gausi loterija ir gros 5 asmenų orkestras. 
Bilietai: $3, studentams ir pensininkams — $2. Atsilankyti maloniai kviečia —

Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopa

Toronto Maironio mokyklos 
tėvų metinis susirinkimas ir Tė
vų Diena bus lapkričio 22, šeš
tadieni, Šv. Vincento mokyk
loje. Tėvų susirinkimas prasi
dės mokyklos salėje 9 v.r. ir 
truks iki 11 v. Bus aptariami 
įvairūs mokyklos reikalai, ren
kamas tėvų komitetas ir revi
zijos komisija. Punktualiai 11 
v. prasidės klasių lankymas. 
Bent vienas iš tėvų maloniai yra 
prašomas pasikalbėti su klasės 
auklėtoju ar auklėtoja. Po pasi
kalbėjimo tėvai su mokiniais 
tuojau pat vyksta namo.

Tėvų komiteto nutarimu, 
šiems mokslo metams mokestis 
už mokslą paliktas tas pats — 
$40 nuo šeimos. Pageidaujama, 
kad aukos mokyklai ir mokestis 
būtų įteikiami čekiais, šeštadie
niais mokykloje mokestį gali
ma sumokėti iždininkui, taip pat 
galima pasinaudoti ir sąskaito
mis “Maironio mokykla” “Para
mos” ir Prisikėlimo parapijos 
bankeliuose. Prašoma mokestį 
sumokėti iki gruodžio 13 d. Nuo
širdi padėka Lietuvos Kankinių 
parapijos katalikių moterų 
draugijai už $25 auką. Vedėjas

VI. Pūtvio šaulių kuopos val
dyba nutarė paaukoti jaunimo 
kongresui $100. Taip pat paskir
ta $200 lituanistinei stipendijai 
Kento un-te. LŠST centro valdy
ba, įvertindama spaudos darbą 
ir ypač informacijos apie šauliš- 
ką veiklą spausdinimą, “TŽ” pa
skyrė $25.'— Lapkričio 22, šeš
tadienį, 7 v.v., LN Mindaugo 
menėje rengiamas Lietuvos ka
riuomenės minėjimas ir pobū
vis. Pusė parengimo pelno ski
riama Toronto L. Namams. Šau
liai jaučia dėkingumą lietuviš
kai visuomenei už paramą pra
eityje ir prašo ją tęsti. Inf.

Kūrėjams-savanoriams. Lap
kričio 23, sekmadienį, Lietuvos 
kariuomenės minėjimo 11 vai. 
30 min. pamaldose kūrėjai-sa- 
vanoriai organizuotai su vėlia
va dalyvauja Prisikėlimo par. 
šventovėje, kur bus atnašauja
mos Mišios už žuvusius ir mi
rusius savanorius. Šiose pamal
dose savanoriams ir jų šeimoms 
vietos bus rezervuotos pirmuo
se suoluose. Renkamasi salėje 
15 min. prieš pamaldas, šven
tės išvakarėse, lapkričio 22, šeš
tadienį, 7 v. v., Lietuvių Na
muose bus Lietuvos kariuome
nės šventės minėjimo oficiali 
dalis, kurioje kūrėjai-savanoriai 
dalyvaus su savo vėliava. Visi 
savanoriai su šeimomis prašomi

^Toronto Lietuvių Moterų Šalpos Grupė "DAINA" rengia
• • •• •

įį įubilėįinį 35 metų

| sukakties BANKETĄ 
lapkričio 29, šeštadienį, 6.30 v.v.,

h Lietuviu Namu “Gedimino Pilies" menėje
• Šilta vakarienė
• Gera muzika
• Įdomi loterija
• Baras

Maloniai kviečiame visus į Toronto PPSK "AUŠROS"

šokiu
Prisikėlimo 
sa,ėjeV aliai a
7 vai. vakaro

• Šokiams gros ukrainiečių * Įvairių gėrimų bufetas 
studentų orkestras * »ėjin,as “ s3’ st«dentams - $2
"Melodija" Toronto PPSK "Aušra"

minėjime ir pamaldose daly
vauti. L. K. Kūrėjų-Savanorių

Toronto sk. valdyba
N. Pr. Marijos seserų rėmėjų 

Prisikėlimo salėje rengtas kon
certas ir vakarienė lapkričio 16 
d. susilaukė per 300 dalyvių. 
Prie skoningai papuoštų stalų 
susėdus svečiams, vakarą pra
dėjo rengėjų vardu Liucija Ku- 
naapuu. Tuoj pat scenoje pasi
rodė populiarieji Čikagos solis
tai —- Nerija Linkevičiūtė ir 
Bernardas Prapuolenis. Jiedu 
atliko penkių dalių programą: 
religinės kūrybos, vokiškų dai
nų, lietuvių kompozitorių due
tų (jų tarpe St. Gailevičiaus 
“Laukiu vis”), operų ištraukų ir 
lietuviškų liaudies dainų. Prie
do publika išprašė dar vieną G. 
Gudauskienės kūrinį. Tai buvo

NAUJI NARIAI IR PLANAI
Naujai išrinkto KLK Centro 

narių posėdis įvyko lapkričio 13, 
ketvirtadienį, Prisikėlimo par. 
posėdžių kambaryje. Iš 15 iš
rinktų narių dalyvavo 11. Pir
mininku vienbalsiai vėl išrink
tas dr. J. Sungaila, I vicepirmi
ninku kun. P. Ažubalis, II vice
pirmininku dr. Br. Povilaitis, 
sekretore — A. Kuolienė. Suda
rytos komisijos: finansų bei re
liginės, šalpos — K. Manglicas 
ir kun. Aug. Simanavičius, OFM; 
planavimo — dr. J. Sungaila, 
prel. J. Tadarauskas, kun. P. 
Ažubalis, kun. Aug. Simanavi
čius, OFM, dr. O. Gustainienė, 
inž. J. Kšivickis ir kun. Pr. Gai
da; liturgijos — kun. A. Praka- 
pas, OFM, kun. J. Staškus, se
suo Loreta (kiti nariai bus koop
tuoti vėliau); jaunimo — kun. 
J. Staškus, L. Underienė, R. Pu- 
teris, R. Urbonaitė (kiti bus ko
optuoti vėliau), informacijos — 
kun. Pr. Gaida, kun. J. Staškus, 
Kęst. Raudys. Svarstytas pasiū
lymas Centrui pakviesti paskai
tų serijai garsųjį sovietų disi

$8
Įėjimas: porai — $15, 

pavieniams — 
Bilietų reikalu skambinti: 
pirm. K. Butienei 233-7817 arba 
ižd. J. Kulikauskienei 233-9692.

rimto lygio koncertas, žavėjęs 
klausytojus duetiniu solistų dai
navimu. Gaila tik, kad solistai 
dėl skubėjimo į aerodromą ne- 
visą užsimotą programą atliko. 
Jiems gabiai ir jautriai akom
panavo Saulius Cibas iš Bosto
no. Padėkos žodį rengėjoms, 
programos atlikėjams ir visiems 
dalyviams tarė N. Pr. Marijos 
seserų vienuolijos vyr. vadovė 
sesuo Margarita Bareikaitė, at
vykusi iš Putnamo, Conn.

Metinis “Tėviškės Žiburių” 
spaudos balius bus 1976 m. va- 
jsario 7, šeštadienį, Anapilio sa
lėje. ' Meninei programai pa
kviestas Klevelando vyrų okte
tas, vadovaujamas Ryto Babic
ko. Jau gautas loterijai leidi
mas. Šiuo metu telkiami laimi
kiai.

dentą Anatoly Levitin-Krasnov, 
dabar gyvenantį Šveicarijoje. 
Apžvelgus galimybes, nutarta 
nesiimti iniciatyvos, bet talkin
ti kanadiečių organizacijai, ku
ri organizuotų tokį žygį. Palai
kyti glaudesniam ryšiui su pa
rapijomis ir organizacijomis nu
tarta leisti biuletenį, kurio re
daktoriumi išrinktas kun. J. 
Staškus, anksčiau redagavęs 
“Ateities” žurnalą. Apžvelgtos 
galimybės kreiptis į Kanados 
katalikų vyskupų konferencijos 
pirm. J. M. Fortier religinės 
laisvės reikalu Lietuvoje. Pagei
dauta, kad Tikinčiosios Lietuvos 
Diena pirmąjį kovo sekmadienį 
būtų švenčiama su didesniu dė
mesiu lietuvių vietovėse, kad ji 
būtų maldos, moralinės ir mate
rialinės paramos Lietuvai die
na. Siūlyta pasikeisti pamoksli
ninkais ir kviesti ta tema kalbė
ti per pamaldas pasauliečius. Nu
matyta surengti simpoziumą pa
šaukimų arba alkoholizmo tema 
Toronte ir kitose vietovėse.

Dailiojo žodžio vakaras. Gruodžio 
6, šeštadienį, 7 v.v., Aušros Vartų 
par. salėje KLK Moterų Dr-jos Mont- 
realio skyrius rengia dailiojo žodžio 
vakarą su aktore, režisore ir rašyto
ja Birute Pūkelevičiūte. Tiem, kurie 
ją prisimena iš ankstyvesnių mont- 
realio Lietuvių Dramos Teatro spek
taklių — “Živilės”, “Pabudimo”, 
“Bubulio ir Dundulio”, “Baltaragio 
malūno”, “Milžino paunksmės”, fil
mo “Auksinės žąsies” bei puikių hu
moristinių škicų teatro balių metu,
— šis parengimas bus gera proga ją 
vėl susitikti ir atnaujinti pažintį. Ku
rie jos dar nėra matę, nei girdėję, 
galės susipažinti. Visi praleis malo
nų vakarą, galės gauti autografus 
premijuotiems ir dar nepremijuo
tiems autorės veikalams.

Rengėjos, pasižymėjusios savo ku
linariniais sugebėjimais, visus pavai
šins skanumynais, o lietuviškų rank
darbių loterija praturtins nevieno 
namus originaliais laimikiais. R.

Aušros Vartų parapijos metinė va
karienė praėjo su dideliu pasiseki
mu. Salė buvo perpildyta ir nema
žai žmonių turėjo grįžti į namus, nes 
jau nebebuvo vietų. Vakarienę pra
dėjo k-to pirm. A. Vaupšas. Klebo
nas kun. J. Kubilius tarė trumpą žo
di ir palaimino vaišes. Meninę pro
gramą atliko sol. Antanas Keblys, 
akompanavo Aleksandras Stankevi
čius.

Didžiosios loterijos fantus laimė
jo: spalvotą televiziją — J. MacIn
tyre nr. 4469, foto aparatą — Alek
sandra Bagužis nr. 5157, $25 čekį — 
V.. Žitkus nr. 933, Olimpinės lot. bil.
— E. Matechus nr. 4095, “super lo
to” bilietą — P. Pakulis, kun. J. 
Kubiliaus “paguodos dovaną” $25 
čekį — Mykolas Ginkus nr. 4619.

Buvo gausi ir mažoji loterija, ku
riai parapijiečiai suaukojo vertingų 
laimikių. Mažąją loteriją pravedė M. 
Vaupšienė ir D. Staskevičienė.

Parapijos k-to narės Elvyros Kra- 
sovvskienės rūpesčiu buvo labai ge
ra vakarienė. Vyr. šeimininkė buvo 
M. Kasperavičienė, padėjėjos: M. 
Grinkienė, J. Sveikauskienė ir A. 
Mitchel. Svečius aptarnavo: A. Ūsie
nė, p. Kušlekienė, E. Intienė, O. Au- 
gūnienė, A. Urbonavičienė, p. Rze- 
vickienė, S. Ževienė, A. Krasowskie- 
nė. Maisto transportu rūpinosi B. 
Kasperavičius, K. Krasowski. Buvo 
nemažai jaunimo. Labai džiugu, kad 
jaunimas nėra nutolęs nuo parapi
jos, todėl kleb. kun. J. Kubilius juos 
išgyrė. Jaunimas savo gražiais šo
kiais ir suaugusius užkrėtė. Malonu, 
kad parapijos šeima kartą į metus 
gausiai susirenka.

Dėl paštininkų streiko, dalis di
džiosios loterijos bilietų negauta, to
dėl jie negalėjo dalyvauti loterijoje. 
Susitvarkius paštui, pavardės tų, ku
rie nedalyvavo didžiojoj loterijoj, 
bus paskelbtos parapijos biuletenyje. 
Kas norės, galės pinigus atsiimti AV 
par. klebonijoje.

Bronius ir Danutė Staškevičiai su 
sūnumis Arūnu, Linu, Romu ir duk
romis Regina ir Alma su jos vyru 
Petru dalyvavo giminaitės Valės 
Staškevičiūtės vestuvėse Toronte.

Lietuviškos vestuvės. Lapkričio 1 
d. Sv. Kazimiero šventovėje kun. dr. 
F. Jucevičius atliko apeigas jung
tuvių Laimos Skučaitės su Stanley 
Rutkausku. Jaunieji Mišių metu lie
tuviškai skaitė Sv. Rašto ištraukas. 
Laimą prie altoriaus palydėjo tėvas 
Juozas ir visa eilė pabrolių bei pa
mergių: Rūta Skučaitė-Slekienė, Lai
ma Zubaitė, Daina Kerbelytė, Ann 
Gardner, Janet Pakulyte-Bernatows- 
ky, Česlovas Vasiliauskas, Leonas 
Murkauskas, Arūnas Šlekys, Alex 
Rutkauskas ir Sergei Singh. Mi
šioms patarnavo Laimos broliai — 
Kaziukas ir Kęstutis. Giedojo Sv. Ka-

Įvaifios draudos atstovas Wal
ter Dauginis perkėlė savo įstai
gą į 1613 Bloor St. W. (kur yra 
adv. H. Steponaičio raštinė). 
Naujas jo įstaigos telefonas: 
533-1121. 

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS 
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

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

MOKA UŽ: 
Einamąsias s-tos 6.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 11.0%

Taupomąsias s-tas .............. 8.0% Nekiln. turto 10.75%
Term. ind. 1 m. 8.5% čekių kredito 12.0%
Term. ind. 2 m. 9.25% Investacines nuo 11%
Term. ind. 3 m.
Duoda nemokamą gyvybės

9.75% 
apdrau- Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000

dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. už paskolos sumą.

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

zimiero parapijos choras, kurio se
niūnė yra Laimos motina Sofija. Di
rigavo muz. A. Ambrozaitis. Kadan
gi svečių tarpe buvo nemažai AV 
par. choristų, muz. A. Ambrozaitis 
juos pakvietė prisidėti prie bendros 
giesmės. Dėlto "Veni Creator” stip
riai skambėjo. Vestuvių vaišės įvy
ko Šv. Kazimiero par. svetainėje. Da
lyvavo per 250 svečių. Grojo studen
tų gintariečių orkestras “Perkūnas”. 
Vestuvių pokylio pranešėju buvo 
Juozas Piečaitis. Jis paminėjo Lai
mos veiklą skautuose, “Gintaro” an
samblyje”, šeštad. mokykloje. Jauna
sis Stanley yra Šv. Kazimiero para
pijos jaunimo klubo valdybos narys. 
Buvo pristatyti jaunųjų palydovai — 
pabroliai, pamergės ir svečiai: V. A. 
Zubai iš Hamiltono, K. V. Šlekiai iš 
Toronto, O. V. Želviai iš Ošavos, Da
na Zubaitė-Adomavičienė iš Niujor
ko, Selenių šeima iš Detroito. Gautas 
sveikinimas iš jaunosios dėdės Al
berto Normanto iš Lietuvos. Kalbėjo 
jaunieji, padėkodami svečiams už 
dalyvavimą ir dovanas. Jaunosios tė
vas Juozas Skučas jaunavedžiams pa
linkėjo laimės ir pabrėžė: “Būtų la
bai gaila, jei po gražių lietuviškų 
vestuvių jūs dingtumėte iš mūsų tar
po ir pražutumėte svetimųjų jūroje. 
Mūsų, lietuvių, gretos retėja, dėlto 
kiekvienas lietuviškos šeimos narys 
yra labai brangus. Jūs ir toliau gy
venkite mūsų bendruomenėje, lietu
viškoje ir katalikiškoje dvasioje, ne- 
nutolkite nuo lietuviškos mūsų para
pijos”.

Laima yra iš gausios devynių vai
kų šeimos. Skučų šeimos vaikai lan
kė ir dar tebelanko lietuvių mokyk
lą, yra aktyvūs skautai, gintariečiai, 
Mišių patarnautojai. Linkime jauna
vedžiams laimės naujame gyvenime, 
o septyniems broliams Skučams — 
neatsilikti nuo savo sesers ir sukurti 
tik lietuviškas šeimas.

Sofija ir Juozas Skučai dukters 
Laimos lietuviškų vestuvių proga lie
tuviškai spaudai paremti “Tėviškės 
Žiburiams” paskyrė $10. A. A.

Po įdomios povestuvinės kelionės 
Meksikoje jaunavedžiai Loreta žižy- 
tė ir Klaudijus Le Blanc pradėjo šei
myninį gyvenimą Montrealyje. Abu 
jaunieji eina atsakingas pareigas 
Bank of Montreal centrinėje įstaigo
je, kur dirbdami prieš kurį laiką ir 
susipažino. Sutuoktuvių apeigas Auš
ros Vartų parapijos šventovėje atli
ko kun. J. Kubilius, SJ. Jungtuvių 
metu giedojo solistė Gina Čapkaus- 
kienė. Saunų vestuvinį pokylį jauno
sios tėvai suruošė Westmounto Vik
torijos salėje, kur, be didelio jauni
mo būrio, dalyvavo ir gausūs žižių 
giminės iš įvairiausių S. Amerikos 
vietovių.

Jaunoji yra baigusi McGill univer
sitete socialinius moksuls. Anksčiau 
baigė lituanistinę mokyklą, buvo 
veikli skautė. Loretos LeBlanc tėvai 
š'uo metu gyvena Dominikos saloje, 
Karibuose, kur Vacys žižys yra vie
tinės vyriausybės ekonominis pata
rėjas (r.).

Jaunavedžiai Klaudijus Le Blanc ir 
Loreta žižytė po jungtuvių apeigų 
Aušros Vartų šventovėje


