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Gilėjanti naktis
Demokratiniai kraštai paprastai būna laisvės gynėjai, smurto 

aukų užtarėjai, tačiau jie gali būti ir savanaudiški — atsisukti 
prieš savo principus, užmiršti moralę ir nusilenkti jėgai. Taip įvyko 
pastaruoju metu su Australija. Tai britiškai demokratinių tradi
cijų kraštas, kurio darbiečių vyriausybė prieš ketvirtį šimto metų 
mielai įsileido sovietų okupuotų Pablatijo kraštų tremtinius. Dabar 
gi tų pačių darbiečių vyriausybė, galima sakyti, juos suniekino — 
oficialiai pripažino sovietinę okupaciją ir aneksiją Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos. Juk tai kilmės kraštai daugybės Australijos pilie
čių, kuriem toks vyriausybės mostas yra smūgis j pačią širdį. Tai 
labai nehumaniškas vyriausybės aktas, įskaudinąs ne tik daugybę 
savo piliečių, bet ir paneigiąs elementarinę moralę. Juk sovietinio 
smurto pripažinimas yra toks pat aktas, kaip ir vagies pagerbimas. 
Jis yra savanaudiškas, siekiąs politinio laimėjimo, bet šiuo atveju 
laukiamasis laimėjimas yra toks menkas, kad toli gražu neatperka 
moralinės krašto gėdos. Pripažinti vagį ir suniekinti apvogtąjį 
reiškia palikti gėdos dėmę visam kraštui. Argi Australija yra taip 
žemai kritusi šalis, kuriai svarbesnė yra vagies jėga nei apvogtojo 
skriauda? Jei taip, tai jos demokratija atsisuko prieš pagrindinius 
savo principus ir palinko diktatūrinės jėgos pusėn, jėgos, kuri jai 
šiuo metu naudingesnė.

★ ★ ★
Panašus posūkis tarptautiniame gyvenime yra nebe pirmas. 

Nemažiau gėdingą aktą yra atlikę ir švedai, kurie, pastarajam 
karui pasibaigus, išdavė rusams daugiau kaip šimtą baltiečių, 
jieškojusių politinės globos jų šalyje. Opozicinė spauda tokį socia
listinės vyriausybės mostą aštriai kritikavo, tačiau padarytosios 
skriaudos išduotiesiems neatitaisė ir kraštui gėdos nenuplovė. 
Tas faktas buvo pastebėtas irtarptautinėje spaudoje, kuri konsta
tavo demokratinės valstybės nedemokratinį aktą. Daugelio švedų 
sąžinė ir dabar jaučia priekaištą dėl tokio nemoralaus vyriausybės 
nutarimo. Nėra be dėmės ir amerikiečiai, kurie karo metu buvo 
sovietų sąjungininkais. Ir jų kaikurie vadai išdavė rusams baltie- 
čius, ukrainiečius ir kitus. Britai taip pat negali didžiuotis visai 
švariomis rankomis. Dar neseniai jie pasinaudojo Baltijos valstybių 
auksu, laikytu jų banke, savanaudiškose derybose su sovietais. 
Tokių pavyzdžių eilė ateityje ne mažės, o didės. Jeigu jau ir britiš
kosios demokratijos kraštas ima krypti sovietinio smurto pripa
žinimo linkme, yra pagrindo maityti, kad tuo keliu pajudės ir kiti 
kraštai. Australijos pavyzdžiu gali pasekti Britanija, Kanada ir 
kiti kraštai. Juk visi jie žiūri pirmiausia savo naudos, o ne moralės. 
Kai tokioje pozicijoje atsistoja vienas kitas, netrukus atsiranda ir 
daugiau, nes viešoji opinija jau nebegąsdina.

★ ★ ★
Baltiečiams tai reiškia, kad naktis gilėja. Kartu su tuo turėtų 

padidėti ir visų mūsų budrumas. Ten, kur gyvena didesni skaičiai 
lietuvių ir kitų baltiečių, turėtų padidėti spaudimas į vyriausybę ir 
viešąją opiniją. Tiesa, mažumų spaudimas nėra lemiantis, tačiau 
nėra ir bereikšmis. Baltiečiai, pasitelkę kitas tautybes, gali išvys
tyti reikšmingą akciją gyvenamuose kraštuose. Dabar pats laikas 
sukrusti pasauliniu mastu, kad australiškoji gėda nepasikartotų 
kitose šalyse. Galimas dalykas, kad Australijos baltiečiai politinėje 
srityje nebuvo pakankamai aktyvūs, nepalaikė glaudžių ryšių su 
politiniais sluogsniais. Pvz. buvo daug rašoma apie bendravimą su 
okupuota Lietuva, tarpusavyje daug kovota šiuo klausimu, bet 
Lietuvos laisvinimo fronte ryškesnės iniciatyvos nebuvo matyti 
net Bendruomenės atstovų suvažiavimuose. Panašiai gali įvykti 
ir Kanadoje, kur vyriausybės posūkiai į kairę iš seno žinomi. Dėlto 
visiem laikas padidinti politinį savo budrumą, nes ramiai bešokant 
ir bedainuojant sovietai ims skinti vieną pripažinimą po kito. Šioje 
perspektyvoje iškyla ir VLIKo vaidmuo. Apie jį, kaip Lietuvos 
laisvinimo viršūnę, turi telktis visi kiti veiksniai, išjudindami 
bendram žygiui visą išeiviją. Ginčų vietą turėtų užimti planingas, 
pozityvus darbas, atliepiantis dabarties reikalavimams. Pr. G.

Pasaulio drama iš arti
VIKTORAS NAKAS, mūsų bendradarbis Niujorke

KANADOS
ĮVYKIAI Pasaulinis kongresas
VIII pasaulinis sociologų kon

gresas Toronte susilaukė apie 
2.500 dalyvių iš 75 valstybių. Jų 
tarpe nėra Rodezijos, Portugali
jos ir Taivano atstovų. Taivano 
buvo atsisakyta vien tik dėlto, 
kad neužsirūstintų penki komu
nistinės Kinijos sociologai. Or
ganizaciniuose Toronto univer
siteto posėdžiuose buvo pasiūly
ta nesiriboti oficialiais Sovietų 
Sąjungos atstovais, bet taip pat 
pakviesti Amalriką, Bukovskį, 
Medvedevą, Morozą, Sacharovą 
ir net Solženiciną, kurie visi sa
vo raštuose kelia sociologinus 
klausimus, šios minties teko at
sisakyti, nes rengėjų dauguma 
ėmė nuogąstauti, kad tokiu at
veju nedalyvaus oficiali Sovietų 
Sąjungos delegacija. Savo dele
gacijos vadu Kremlius paskyrė 
Fedorą Konstantinovą, Stalino 
laikais redagavusį žurnalą ‘Ko
munistas”, dabartinį komparti
jos centrinio komiteto socialinų 
mokslų akademijos rektorių. 
•Šis poiitrukas yra apkaltinęs 
gruzinų filosofą Ceretelį anti- 
marksištinėmis pažiūromis ir 
pasiuntęs jį koncentracijos sto
vyklom Toronto universiteto so
ciologijos prof. Lewis S. Feuer 
paskelbė sovietų sociologų dele
gacijai skirtą atsišaukimą, de
maskuojantį nieko bendro su 
sociologija neturinčią politruko 
F. Konstantinovo veiklą. Jis pa
brėžė, kad F. Konstantinovas 
yra buvęs vienu pagrindinių 
kompartijos ideologų Stalino 
laikais, aiškinusių to kruvino 
diktatoriaus mintis. Prof. L. S. 
Feuer su F. Konstantinovu pas
kutinį kartą teko susitikti Mask
voje 1963 m. Jo teigimu, tada 
jis prisipažino nė karto nepakė

lęs balso prieš Stalino nusikal
timus ir neigė Sovietų Sąjun
goje viešpataujantį antisemitiz
mą, kurį dabar visam pasauliui 
išryškino sovietų žydų veržima
sis Izraelin. Prof. L. S. Feuer 
pataria sovietų delegacijos na
riams ir F. Konstantinovui, ku
rio pagrindinis uždavinys šiame 
kongrese tėra prižiūrėti ir sau
goti sovietų sociologus nuo gali
mo pabėgimo, išeiti į Toronto 
gatves, laisvai pasišnekėti su 
torontiečiais, aplankyti knygy
nus, pilnus tokių knygų, kurių 
neįmanoma gauti Sovietų Sąjun
goje. Sarkastiškai jis pastebi, 
kad toks žygis nebūtų lengvas, 
nes didžiąją dalį sovietų 65 at
stovų sudaro specialūs KGB 
agentai. Toronto suvenyrais 
prof. L. S. Feuer sovietam so
ciologam siūlo pasirinkti A. Sol- 
ženicino “Gulago salyną”, atsi
šaukimą baigdamas prasmingais 
žodžiais: “Atsiminkite, kad Ka
nada yra laisvas kraštas ir kad 
jūsų čia niekas nesuims už savo 
minčių dėstymą. Įsidėmėkite, 
kad Kanada neturi politinės 
cenzūros, kad jos vyriausybė ne
bijo savo gyventojų, nenaudoja 
slaptosios policijos išsilaikyti 
valdžioje.”

Šiemetinę CNE parodą To
ronte po ilgos pertraukos vėl 
papildė plaukimas per Ontario 
ežerą iš Youngstowno, Niujorko 
valstijoje. Šį 32 mylių ruožą 
prieš 20 metų pirmoji įveikė 
Marilyn Bell, o vėliau ir keli 
kiti plaukikai. Pradžioje tas 
plaukimas buvo įtrauktas į ofi
cialius parodos rėmus, bet jo te
ko atsisakyti dėl plaukikams 
sunkiai įveikiamų srovių ir per-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Baltiečiai protestuoja prieš Australijos vyriausybės nutarimą oficialiai pripažinti Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
prievartinę aneksiją Sovietų Sąjungon. Demonstracija buvo surengta rugpjūčio 12 d. baltiečių jaunimo organiza
cijos “Baltic Youth For Freedom” prie australiečių bendrovės “Qantas" Įstaigos Niujorke Nuotr. L. Tamošaičio

Protestai Australijos vyriausybei
Sujudo protestuoti ne tik baltiečiai, bet ir kitos tautybės Įvairiuose kraštuose

Australijos ir laisvojo pasau
lio baltiečius sukrėtė rugpjūčio 
3 d. spaudoje paskelbtas prane
šimas apie Pabaltijo pripažini
mą Sovietų Sąjungai, atliktas 
komunizmui pataikaujančio 
Australijos darbiečių premjero 
G. Whitlamo vyriausybės. Rug
pjūčio 4 d. ALB Melburno apy
linkės valdyba sušaukė specialų 
susirinkimą Lietuvių Namuose 
ir sudarė komitetą protests 
veiksmams koordinuoti. Valdy
bos pirm. A. Pocius tos pačios 
dienos vakarą jau turėjo pasi
kalbėjimą su dienraščio “The 
Age” ir ABC radijo atstovais. 
Miesto aikštėje bendra lietuvių, 
latvių ir estų demonstracija, su
silaukusi daugiau kaip 3.000 da
lyvių, įvyko rugpjūčio 9 d. Žodį 
jiems tarė parlamento atstovas 
A. S. Peackok. Centrinėmis 
Melburno gatvėmis buvo neša
mi protesto plakatai. Demonst
racija užbaigta trijų tautybių 
dvasininkų trumpomis maldo
mis už laisvės kankinius, Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos him
nais. Į šį įvykį atitinkamą dė
mesį atkreipė vietinė televizija 
ir spauda.

Masinė demonstracija
Tą pačią dieną, rugpjūčio 9, 

buvo suorganizuota ir masinė 
demonstracija Sydnėjuje. Ini
ciatyvos ėmėsi ALB Sydnėjaus 
apylinkės valdybos pirm. J. 
Maskvytis, Lietuvių Klube su
šaukdamas tautinių grupių ir 
organizacijų vadovų specialų po
sėdį. Prezidiuman buvo pa
kviesti: N. Zelandijos ir Aust
ralijos Latvių Bendruomenės 
pirm. Bratz, Estų Bendruome
nės pirm, p-lė Kroli, ukrainie
čių atstovas p. Ratkevič, lenkų 
laikraščio redaktorius ir Lenkų 
Federacijos valdybos pirm. p. 
Karvickis. Posėdin atvykęs li
beralų partijos jaunas senato
rius dr. Peter Baume rinko pi- 
pildomas informacijas ir apgai
lestavo, kad Pabaltijo įjungimo 
Sovietų Sąjungon klausimo ne
bus galima iškelti artimiausia
me parlamento posėdyje, nes 
jis yra bendras abiem rūmam, 
atliekamas be klausimų kėlimo. 
Red. p. Karvickis pasisiūlė savo 
“Lenkų Žinių” visą puslapį at
spausdinti anglų kalba ir 
skirti jį gėdingam premjero G. 
Whitlamo žygiui. Buvo taipgi 
siūlyta išleisti baltiečių laikraš
čių specialias laidas anglų kal
ba, bet pasitenkinta nutarimu 
dėti apmokamus specialius skel
bimus vietinėje Australijos 
spaudoje. Posėdžio dalyviai pri
ėmė rezoliuciją premjerui G. 
Whitlamui, reikalaujančią at
šaukti Pabaltijo pripažinimą So
vietų Sąjungai.

Anglikonų katedroje
Adelaidės baltiečiai savo de

monstraciją rugpjūčio 9 d. va
karą pradėjo jautriu jaunosios 
latvių kartos veikėjo dr. I. V. 
Ozols žodžiu, pasmerkusiu prem
jero G. Whitlamo rinkiminiame 
vajuje duotų pažadų sulaužymą. 
Federacinių atstovų’rūmų narys 
Wilson dalyvius supažindino su 

iš Kanberos nesuskubusio at
vykti senatoriaus Davidsono 
protesto mintimis. Demonstra
cijoj dalyvavęs kitas liberalų se
natorius D. S. Jessop pranešė, 
kad jis ir jo kolegos taipgi yra 
pasiuntę protesto raštus prem
jerui G. Whitlamui. Darbiečių 
užsienio politikos posūkį griež
tai pasmerkė nuo jų atskilusios 
dešiniosios DLP grupės vardu 
P. Australijos atstovas Poza, 
Pavergtųjų Tautų Komiteto ir 
Ukrainiečių Bendruomenės var
du — pirm. Pasiczynski. Apie 
2.000 demonstracijos dalyvių su 
deglais rankose nužygiavo į 
anglikonų Šv. Petro katedrą, 
kur ji buvo užbaigta religine da
limi, jungtiniam lietuvių, lat
vių ir estų chorui sugiedojus 
“Requiem”, paskiroms tauty
bėms — savo himnus, prie ku
rio buvo prijungtas ir Austra
lijos himnas.

Prie parlamento rūmų
Kanberos baltiečių demonst

racija prie Australijos federa
cinio parlamento rūmų įvyko 
rugpjūčio 7 d. Ji buvo pradėta 
rūmų piketavimu, kurį atliko 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sios baltietės su savo tautinėmis 
vėliavomis, perrištomis gedulo 
kaspinais. Vakare susirinko 
apie 800 baltiečių ir jų bičiu
lių, kurie puslankiu išsirikia
vo prieš parlamento rūmus su 
degančiomis žvakėmis rankose.' 
Pagrindinį žodį, išryškindamas 
Australijos vyriausybės Pabal
tijui padarytą skriaudą, tarė 
Estų Bendruomenės pirm. Net- 
liv. Skaudų įvykį apgailestavo 
Kanberos vyskupijos atstovas 
mons. T. J. Wright, sukalbėjęs 
specialią maldą. Į demonstran
tus prabilo ir du parlamento at
stovai — p.p. Wentworth ir 
Conoelly. Pirmasis netgi paža
dėjo savo asmeninį protestą pa
reikšti Australijos gubernato
riui John Kerr, o antrasis šį 
premjero W. Whitlamo žingsnį 
pasmerkė liberalų partijos 
vardu.

Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos valdyba protesto te
legramas pasiuntė ne tik par
lamentarams, bet ir Australijos 
vyskupams. Bene pirmasis į šią 
telegramą reagavo Sydnėjaus 
vysk. E. Kelly rugpjūčio 9 d. 
įvykusiame Sydnėjaus vakarų 
apygardos kunigų ir pasaulie
čių atstovų susirinkime, kuria
me buvo svarstomi šventųjų 
Metų reikalai. Vysk. E. Kelly, 
priminęs susirinkimo dalyviam 
gėdingą Australijos vyriausybės 
žingsnį, ragino juos šią skau
džią neteisybę kelti viešumon. 
Lietuvių parapijos vardu jam 
padėkojo kun. P. Butkus, visų 
lietuvių — Balys Barkus. Jų pa
dėkas susirinkimo dalyviai suti
ko nuoširdžiu plojimu.

Opozicijos telegrama
Spauda paskelbė Australijos 

opozicijos vado Bill Sneddeno 
telegramą darbiečių premjerui 
G. Whitlamui. Jos tekstą pa
teikė “Tėviškės Aidai” rugpjū
čio 13 d. laidoje. B. Snedden 

pažėrė eilę aštrių klausimų: 
“Kada buvo padarytas šitas 
sprendimas? Kas jį padarė? Ar 
tą sprendimą patvirtino minis- 
terių kabinetas ir taryba? Kodėl 
tas sprendimas laikomas būtinu 
šiuo metu? Kada Australijos 
ambasadorius buvo painformuo
tas? Kada buvo painformuota 
sovietų valdžia? Kodėl Austra
lijos žmonės ir parlamentas ne
buvo painformuoti apie šį užsie
nio politikos pakęitimą? Ar da
bar Australijos valdžios požiū
riu lietuvių, latvių ir estų tau
tybių žmonės, gyveną Australi
joje,’laikomi be pilietybės? Ka
da Latvijos konsulas Melburne 
buvo painformuotas apie šį 
sprendimą? Ar jis daugiau jau 
nebeturi jokio diplomatinio sta
tuso? Jeigu taip, tai kada jam 
atimtas diplomatinis statusas? 
Norėdamas būti tikras, kad 
Australijos žmonės yra tinka
mai informuojami apie valdžios 
užsienio politiką, prašau sku
biai atsakyti į šiuos mano klau
simus.”

Šie opozicijos vado B. Sned
deno klausimai liudija, kad dar
biečių premjero G. Whitlamo 
užsienio politikos posūkis jam 
buvo netikėtas, kad Australija 
apie jį sužinojo ne iš savo vy
riausybės, o iš spaudos agentū
rų Maskvoje. Keistai atrodo ir 
skubus Australijos ambasado
riaus James Plimsoll pasiunti
mas Pabaltijin oficialiam įjungi
mo pripažinimui užantspauduo
ti. Australijos liberalų partijos 
NSW skyrius, paskelbdamas B. 
Sneddeno telegramos klausi
mus, taipgi primena darbiečių 
traukimąsi iš Vakarų demokra
tijų stovyklos. Jį liudija ne tik 
Pabaltijo įjungimo Sovietų Są
jungon pripažinimas, bet ir dip
lomatinių ryšių užmezgimas su 
Š. Korėja, pataikavimas P. Viet
namo provizorinei komunistų 
vyriausybei, priešinimasis JAV 
karo laivyno bazei Diego Gar
da Indijos vandenyne, kur vis 
labiau įsigali sovietų laivynas, ir 
netgi atsisakymas pratęsti su 
JAV pasirašytą sutartį, kuri 
amerikiečiams buvo leidusi pa
čioje Australijoje naudotis 
North West Cape stotimi erdvių 
skrydžiams.

Dienraščiai
Beveik visi didieji Australijos 

dienraščiai paskelbė opozicijos 
vado B. Sneddeno telegramos 
tekstą ir jo liberalų partijos at
sišaukimą, reikalaujantį iš dar
biečių premjero G. Whitlamo 
skubaus pasiaiškinimo. Dienraš
tis “The Herald” paskelbė ir dė
mesio vertą vedamąjį “Mūsų pa
laiminimas niekšiškam sandė
riui”, primindamas premjerui 
G. Whitlamui, kad ankstyvesnė 
darbiečių vyriausybė pokario 
metais buvo atidariusi duris de
šimtims tūkstančiu baltiečių, 
kurie iš savo tėvynių buvo pri
versti pasitraukti dėl sovietinės 
okupacijos. Tas pats dienraštis 
rugpjūčio 7 d. į skaitytojų laiš
kus įjungė aštrią Onos Jakutie
nės reakcija “Durklas į nuga
rą”. Ji nori žinoti, kodėl Austrą-

Retas žmogus turi progos at
sidurti tokioje situacijoje, kur 
pasaulio istorija dramatiškai 
keičiasi. Žinoma, stebime per te
leviziją, kaip kandidatas į Ame
rikos prezidentūrą nušaunamas 
ar kaip astronautai nusileidžia 
ant mėnulio. Tačiau visai kitoks 
jausmas, kai pats dalyvauji ten, 
kur istorija kuriama, negu kai 
stebi televizijoje kad ir drama
tiškiausius įvykius.

Atvykęs į Niujorką dirbti ir 
mokytis Jungtinėse Tautose, 
maniau dažnai teks būti istori
nių įvykių liudininku. Tačiau, 
artėjant penkių savaičių galui, 
buvau truputį nusivylęs ir pra
dėjau abejoti, ar Jungtinės Tau
tos atsibus iš vasaros stagnaci
jos ir pradės karštai veikti. Pa
galiau tą penktą savaitę diplo
matai buvo priversti atsibusti— 
Kipre prasidėjo karas!

Įtampos nuotaikoje
Man teko praleisti Jungtinėse 

Tautose dvi dienas, kai pasaulio 
įvykiai įsitempė. Arkivyskupas 
Makarios jau buvo graikų vado
vaujamos kariuomenės nuvers
tas ir pabėgęs į Maltą. Klausi
mas kyla, kodėl taip jaudintis 
dėl vienos valstybės, kurios pi
liečiai gyvena nedidelėje saloje? 
Atsakymas lengvas — pasauli
nio karo grėsmė. Jau seniai Tur
kija ir Graikija dėl šios salos at
eities kariauja. Graikija nori ją 
pasisavinti, nes dauguma gyven
tojų yra graikų kilmės. Tačiau 
Turkija tam niekados nepritars, 
nors tik 20% gyventojų yra tur
kai. Konfliktas tarp Graikijos ir 
Turkijos bei graikų ir turkų gy
ventojų Kipre buvo taip aršus, 
kad Jungtinės Tautos prieš eilę 
metų savo kariuomenę buvo nu-

Pirmoji dainų ir šokių šventė
Ateinančiais metais KLB Ha

miltono apylinkė švenčia 25-rių 
metų įsteigimo sukaktį. Šią iš
kilmę ' valdyba nutarė atšvęsti 
1975 m. spalio 5-13 d.d. Kana
dos Lietuvių Dienos proga, ku
rios kulminaciniu punktu būtų 
1975 m. spalio 12 d. I-oji Kana
dos lietuvių dainų ir šokių šven
tė. Jau sudarytas organizacinis 
komitetas: pirm. L. Skripkutė, 
vicepirm. dr. V. Kvedaras ir A. 
Patamsis, sekr. V. Stanevičienė 
ir K. Baronas, ižd. J. Kareckas, 
A. Juozapavičius, O. Stasiulis 
(kartu evangelikų atstovas), pa
rengimų — K. Mikšys, P. Kano
pa, P. Grybas, tautinių šokių va
dovė — G. Breichmanienė, dai
nų — V. Verikaitis, K. Mileris, 
J. Pleinys, leidinio — St. Dalius 
ir K. Baronas, meno bei parodų 
— A. Matulienė, A. Trumpic- 
kas, jaunimo — K. šeštokas ir 
R. Repšys, nakvynių — K. Deks- 
nys.

Pirmame posėdyje sudaryti 
lija, pripažindama Baltijos vals
tybes Sovietų Sąjungai, smogė 
durklu į nugarą jos mylimai 
Lietuvai. Negi už tai po 30 me
tų buvo gauta 30 sidabrinių? O 
gal tai buvo visiškas sąžinės ir 
žmoniškumo praradimas? Lietu
vos laisvę užgniaužė Sovietų Są
jungos, imperialistinio kaimyno, 
godumas. O. Jakutienė primena 
Australijai, kad ir ji turi tokį 
didelį kaimyną komunistinę Ki
niją ir kad istorija yra linkusi 
kartotis.

Vyriausybės motyvai
Premjero G. Whitlamo vy

riausybė į gausius priekaištus 
reagavo užsienio reikalų minis- 
terio pareiškimu senate rugpjū
čio 13 d. Jo pilną tekstą PLB 
valdybai parūpino Australijos 
generalinis konsulas Čikagoje. 
Pabaltijo pripažinimas Sovietų 
Sąjungai teisinamas kaip logiš
kas žingsnis realybės kryptimi, 
nes Baltijos respublikos jau 34 
metus yra, Sovietų Sąjungos da
lis, o prieš I D. karą jos buvo 
Rusijos dalimi daugiau kaip 100 
metų. Girdi, Australija nėra pir
moji, suteikusi šį de jure pripa
žinimą. Anksčiau už ją taip pa
sielgė Suomija ir Šveicarija. Pri
pažinimą bandoma pateisinti 
labai abejotinos vertės praktine 
nauda:

Šis pripažinimas palengvins kai- 
kurių konsuliarinių funkcijų vykdy
mą, šeimų suvienijimo atvejus, tur
to klausimų sprendimą ir kitus rei- 

siuntusios palaikyti tvarkos. 
Arkivyskupo Makarios valdo
mas Kipras buvo gana ramus. 
Tačiau, kai perversmas įvyko, 
visos senos problemos iškilo ir 
pasyvus konfliktas tarp šių 
dviejų etninių grupių vėl atgijo^ 
Todėl Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba turėjo sušaukti posėdį ir 
šį rimtą įvykį aptarti.

Jungtinėse Tautose aš galiu 
gan laisvai vaikščioti, nes turiu 
spaudos kortelę (oficialiai atsto
vauju “Tėviškės žiburiams”). 
Paprastai, kai susirinkimas bū
na atviras publikai ir korespon
dentams, įeinant tereikia paro
dyti spaudos kortelę. Nors Sau
gumo Tarybos posėdis ir buvo 
viešas, dėl daugybės žmonių, no
rinčių jį stebėti, korespondentai 
turėjo gauti specialius bilietus 
iš JT spaudos viršininko. Gavęs 
tokį bilietą, nuskubėjau į spau
dos sekciją, parodžiau jį sargui 
ir atsisėdau. Be reikalo’ skubė
jau — posėdis pavėlavo visą va
landą. Pagalvojau, kad lietu
viams patiktų būti šios organi
zacijos nariais ... Laukdamas 
susirinkimo pradžios, stebėjau 
įvairius diplomatus, sekdamas jų 
gestus. Ypatingai domėjausi Ki
nijos diplomatu, norėdamas pa
matyti, kaip jis elgsis su “buržu
aziniais kapitalistais”. Deja, nie
ko ypatingo nepastebėjau — jis 
elgėsi kaip tipiškas diplomatas.

Jaudinanti užbaiga
Susirinkimui prasidėjus dai

riausi, kiek yra žiūrovų. Balko
nas, skirtas spaudai ir publikai, 
buvo % užpildytas. Pirmam 
augšte, kur sėdi diplomatai, sek
retorės, įvairūs ekspertai ir gar
bingi svečiai, irgi buvo daug

(Nukelta į 7-tą psl.)

provizoriniai šių iškilmių met
menys, prašant Kanados lietu
vių 1975 m. Padėkos savaitgalį 
rezervuoti iškilmėms Hamilto
ne. Vietos užteks visiems, ka
dangi šeštadienio pobūviui bus 
paimta kareivinių salė, o dainų 
ir šokių šventei — 4000 vietų 
arena. Numatoma, kad dainų 
šventėje dalyvaus apie 250 cho
ristų ir 400 šokėjų (su vaikų 
grupėmis).

Org. komiteto inform.
“AIDAS”EUROPOJE

Hamiltono mergaičių choro 
“Aidas” kelionė vyksta sėkmin
gai. Visos laimingai pasiekė 
Angliją. Koncertai praėjo su la
bai dideliu pasisekimu. Londo
ne koncerto klausėsi arti 400 
žmonių, o Mančesteryje — 700 
žmonių. Publika labai šiltai 
priėmė mergaičių ir sol. V. Ve- 
rikaičio dainas. Šiandien, VIII. 
22, išvykstame į Vokietiją, 
kalus, kurie reikalauja kontaktų su 
Pabaltijo valstybių vyriausybėmis. 
Taip pat bus lengviau teikti bet- 
kurią konsuliarinę pagalbą baltie
čių bendruomenių nariams Austra
lijoje, lankant tėvų žemėje saviš
kius. Dabar Australijos ambasado
rius gali lankytis Pabaltijo respubli
kose ir betarpiškai stebėti jų Įvy
kius ...

Pareiškimas baigiamas užtik
rinimu, kad sprendimas buvo 
padarytas be jokio spaudimo 
Australijos vyriausybei, kaip 
daug kas įtaria. Esą, šiuo klau
simu buvo tartasi su draugiško
mis vyriausybėmis, iš kurių ne
buvo susilaukta kritikos. Logi
kos stoką liudija vienas pareiš
kimo sakinys: “Sovietų federaci
joje dabar jos (Baltijos valsty
bės) turi respublikų statusą ir 
neatrodo, kad sovietų vyriausy
bė jų teritorijoms suteiktų ne
priklausomybę.” Taigi, jeigu 
Baltijos kraštai negaus nepri
klausomybės iš Sovietų Sąjun
gos, juos reikia atiduoti Maskvai 
ir pripažinti de jure įjungimą. 
Tačiau tas Kremliaus vadų ne
sutikimas duoti nepriklausomy
bę Baltijos respublikoms kaip 
tik ir pabrėžia faktą, kad jos 
yra okupuotos. Laisvoje san
draugoje toks klausimas nė ne
kiltų, juo labiau, kad išsijungi
mą iš Sovietų Sąjungos garan
tuoja pastarosios konstitucija, su 
kurios paragrafais nesiskaito 
imperializmu mintantys kompar
tijos vadai.
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Komunistinės sistemos jaunimas
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PADĖKA
Mylimam mūsų vyrui ir tėvui dr. Antanui Paplauskui- 

Ramūnui staiga užbaigus žemiškąją kelionę, artimųjų, bi
čiulių, idėjos draugų, kolegų maldos, mirusiojo pagerbimas 
ir užuojauta, ypač gausūs ir jautrūs jo buvusių studentų 
laiškai, palengvino mums netekimo skausmą.

Dėkojame kun. dr. V. Skilandžiūnui, kun. dr. A. Poškui 
ir kun. D. D. Macdonald už Rožinį ir maldas laidotuvių 
namuose; KLB Otavos apylinkės pirm. V. Priščepionkai ir 
valdybai už gėles, visiems mieliems Otavos lietuviams už 
velionies pagerbimą, maldas, šv. Mišių aukas ir užuojautą, 
auką lietuviškai mokslo knygai vietoje gėlių.

Dėkojame Otavos universiteto vadovybei už iškilmingo 
paminėjimo - pamaldų surengimą, Velionies paminėjimą 
televizijoje, spaudoje, radijuje; universiteto rektoriui dr. R. 
Guindon, OMI, už šv. Mišių atlaikymą, augštiesiems Tėvų 
oblatų pareigūnams bei profesoriams, lietuvių kapelionui 
kun. dr. Skilandžiūnui už koncelebravimą; dr. R. Shevenell, 
buvusiam dekanui ir artimam bičiuliui, už eulogiją; kole
gom profesoriam, uniformuotom garbės sargybom už karsto 
sutikimą ir palydėjimą, ypatingai už jaudinantį su mirusiu 
kolega atsisveikinimą — Antano propaguotos Bendrijos 
dvasioj in corpore Eucharistijos priėmimą.

Nuoširdžiausias mūsų ačiū visiems Toronto draugams, 
surengusiems lietuviškas laidotuves (jau antras tą pačią 
dieną) ir savo jautriu nuoširdumu palengvinusiems mums 
saulei leidžiantis tarti paskutinį sudiev ir palikti savo bran
gų Antanėlį, nors ir svetimoj žemelėj, bet tarp savųjų, po 
žaliais Anapilio berželiais.

Dėkojame: Šv. Jono Kr. parapijos klebonui kun. P. Ažu
baliui už visą laidotuvių organizavimą, kapavietės parin
kimą, liturginių apeigų suorganizavimą ir į kapus palydė
jimą; J.E. vyskupui V. Brizgiui uš šv. Mišių celebravimą, į 
kapus palydėjimą; koncelebravusiems — kun. P. Ažubaliui, 
kun. St. Kulbiui, SJ, kun. A. Simanavičiui, OFM, kun. J. 
Staškevičiui, mons. dr. J. Tadarauskui; kun. dr. Pr. Gaidai 
už gilų pamokslą — Velionies mokslininko-apaštalo gyve
nimo apžvalgą; solistui V. Verikaičiui už giedojimą bažny
čioje ir kapinėse; kolegoms buvusiems marijonų gimnazijos 
auklėtiniams už karsto nešimą ir šv. Mišių aukas: P. Bra- 
žukui, J. Didžbaliui, dr. A. Josiukui, J. R. Simanavičiui, E. 
Siekiui, V. Tamulaičiui, J. Varanavičiui, dr. J. Vingiliui, 
A. Gurevičiui (už atsisveikinimą); adv. A. Puteriui už kalbą 
KLB krašto valdybos vardu; A. šeškuvienei už laidotuvių 
vaišių suorganizavimą; A. Puterienei, A. Kuolienei, A. 
Valienei, L. Murauskienei už šeimininkavimą; ponioms — 
už pyragus; visiems bičiuliams torontiečiams, hamiltonie- 
čiams, bramptoniečiams, palydėjusiems Velionį į amžino 
poilsio vietą.

Ypatinga mūsų padėka priklauso idėjos ir minties drau
gams, laikraštininkams — kun. dr. Pr. Gaidai už pagalbą 
laidotuves tvarkant, už moralinę paramą, už jo redaguoja
muose "Tėviškės Žiburiuose" išspausdinimą Pr. Alšėno, 
kun. dr. V. Bagdonavičiaus, MIC, A. Gustaičio ir kun. dr. 
A. Poškaus nekrologinių rašinių; "Aidų" redaktoriui dr. J. 
Girniui už straipsnio parašymą; LKM Akademijos Metraš
čio redaktoriui kun. dr. A. Liuimai, SJ, už prof. J. Račkaus
ko nekrologo-straipsnio parūpinimą; dr. D. Jasaičiui, "Tėvy
nės Sargo" radaktoriui; "Nepriklausomos Lietuvos" — J. 
Paukštaičiui už J. Lukošiūno straipsnį; "Darbininko", "Dir
vos", "Draugo" "Keleivio", "Laisvosios Lietuvos", "Nau
jienų" laikraščiams už nekrologus.

Dėkojame už dr. A. P. Ramūno pagerbimą ir užuojautos 
pareiškimą: Ontario švietimo ministeriui Thomas Wells, 
generaliniam Lietuvos konsului ir Poniai už užuojautos iš
reiškimą ir dalyvavimą laidotuvėse; generalinei Lietuvos 
konsolei p. J. Daužvardienei; pasiuntinybės patarėjui Va
šingtone dr. S. Bačkiui ir Poniai; Vilniaus universiteto rek
toriui dr. J. Kubiliui; Antano mokslo draugams ir giminėms 
Lietuvoje.

Su didžia pagarba —
Dr. Marija Paplauskienė - Ramūnienė 
Duktė Ramūno su šeima 
Sūnus Antanas su šeima 
Sūnus Mykolas 
Duktė Teresėlė
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Mylimai sesutei

a.a. Stanislovai Subalkaitei
staiga mirus, skausmo valandoje BRONĘ VEN-
SLOVIENĘ, jos šeimų bei visus artimuosius nuošir

džiai užjaučiame —

L. Eug. Klevai J. V. Raguckai
A. J. Gedrimai

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MASINOS • VAIKŲ BALDAI 

jVAIROS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. 0X9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

Sovietų Sąjungos komunizmo 
ideologams ir politikams kelia 
rūpesčio dabartinis jaunimas, 
jau išauklėtas komunistinėje 
sistemoje, pagal visas marksiz
me ir ateizmo taisykles. Tasai 
jaunimas turėtų būti stipriau
sias komunistinės sistemos 
ramstis ateityje, o tuo tarpu 
jaunimo tarpe vis didėja reiš
kiniai, kurie nesiderina su ko
munistinio auklėjimo pastango
mis. Tai, iš vienos pusės, jauni
mo linkimas Į religiją, o iš ant
ros — vis labiau plintantis kri- 
minalizmas.

Spaudos balsai
Maskvos "Žinija” išleido dvi 

V. Arsenkino brošiūras: “Reli
gijos krizė ir jaunimas” ir 
“Ateistinis jaunimo auklėji
mas”, kuriose konstatuojama, 
kad “ir socialistinės visuome
nės sąlygose yra galimybė gy
vuoti religinėms atgyvenoms”.

“Jaunasis Komunistas” (kom
jaunimo organas) taip pat yra 
susirūpinęs jaunimu. Esą, pagal 
turimas statistikas, 30% tikin
čiųjų jau yra užaugę komunis
tinėje sistemoje. Tai asmenys 
tarp 30 ir 60 metų amžiaus. 
Daugelis jų priklauso komunis
tinei jaunimo organizacijai — 
komsomolui. Tai rodo, kad nei 
jaunimo organizacijos, nei mo
kykla, nei šeima nepajėgia duo
ti tinkamo atsakymo į jaunimo 
asmenines pažiūras pasaulėžval- 
giniais klausimais. Tokie klau
simai, kaip gyvenimo prasmė, 
gėrio ir blogio problema bei pa
našūs, lieka migloti. Arsenkino 
teigimu, pagrindinė atsakomy
bė tenka “nebuvimui gerų pa
vyzdžių ir nepajėgumui auklė
tojų”.

Toliau Arsenkinas pastebi, 
jog paskutiniais metais “bažny
tininkai” yra pakeitę savo tak
tiką. Jie “atsisako tradicinių 
komplikuoty formulių ir naudo
ja modernišką kalbą. Jie krei
piasi tiesiog į žmogų, į jo patirtį, 
problemas ir aiškina, kokia yra 
žmogaus vieta pasaulyje. Dar 
daugiau: amžių patirtis duoda

jiems galimybės pažinti žmo
gaus vidų ir tuoj pat reaguoti į 
beviltiškas žmogaus situacijas”..

Arsenkinas raminasi, kad to
kie reiškiniai “nėra automatinė 
dvasios pažanga”. Kaip vaistą, 
pasiūlo sustiprinti seną metodą: 
suintensyvinti informaciją (pro
pagandą) ir asmeninius kontak
tus su tikinčiaisiais.

Nusikaltimai
Kita problema — jaunimo nu

sikalstamumas. Praėjusiais me
tais Azerbaidžano sostinėje Ba
ku buvo nuteisti mirti du jau
nuoliai: K. Džamalovas ir S. Ka- 
zibekovas, abu antrųjų metų 
universiteto studentai, taigi apie 
20 metų vyrukai. Ką jie padarė, 
kad reikėją skirti bausmę, kurią 
sovietinis kodeksas vadina 
“augščiausia bausmės forma”, 
nėra aišku. Atrodo, kad buvo 
pasinešę j ginkluotus plėšikavi
mus, kurių metu nužudė dvi mo
teris policininkes.

Tų dviejų studentų biografi
jas, daug ką nutylėdamas, pa
pasakojo Azerbaidžano respub
likos kompartijos sekretorius 
Ali-Rza-Ogly Alijevas XXIX 
komsomolo suvažiavime š.m. va
sario mėn. Baku mieste. Esą 
tie du jaunuoliai vedę dvilypį 
gyvenimą — vienas jų buvęs 
ekonomijos instituto komjauni
mo skyriaus valdyboje. Jo at
vaizdas ilgai kabojo “garbės 
lentoje” kaip labai pažangaus 
studento, bet jo gyvenimo už
kulisiai buvę visai kitokie.

Alijevas savo kalboje iškėlė 
šiandien Sov. Sąjungoje labai 
rimtą problemą — jaunimo nu
sikalstamumą. Džamalovo ir 
Kazibekovo atvejai nėra kraš
tutiniai. Tame pačiame institu
te, kur tie jaunuoliai mokėsi, 
1972-73 m.m. buvo teismo nu
bausti 37 studentai: 24 už “chu
liganizmą”, 5 už girtavimą ir 
vienas už narkotikų vartojimą. 
Alijevo žodžiais, “daugelis jau
nuolių nepaiso studijų, mokosi 
blogai, gyvenimo prasmę mato 
rengtis pagal paskutinę madą, 
linksmintis, lankyti kavines,

karčiamas, girtuokliauti ir orga
nizuoti įvairias orgijas pas save 
namuose.”

Nežino kodėl
Yra atvejų, kai jaunuoliai pa

daro baisiai žiaury nusikaltimą, 
negalėdami paaiškinti, kodėl 
taip pasielgė. Maskvos “Litera- 
turnaja Gazeta” aprašė, kaip 
Celebinsko mieste (Urale) du 
šešiolikamečiai — Sluginas ir 
Bulbakovas nužudė be jokio 
tikslo keturis asmenis. Besival
kiodami, jau gerai išgėrę, suti
ko moterį ir be jokio tikslo, 
vien tik “malonumui”, ją nudū
rė peiliu. Eidami toliau, rado 
pakelyje darbo pertraukoje be
miegančius tris darbininkus. Jų 
vieną subadė peiliu, o kitu du 
užmušė akmenimis, sutraiškin- 
dami jiems galvas. “Nužudymo 
smulkmenos — rašo “Literatur- 
naja Gazeta — yra tiek baisios, 
kad verčiau apie jas nekalbėti.” 
Du jauni žmogžudžiai pasiėmė 
aukų batus, kelias kapeikas ir 
dėžutę cigarečių. Dėlto teisme 
buvo apkaltinti žmogžudyste 
apiplėšime tikslu. Bet tai tik 
formali kaltinimo pusė. Teisė
jas, suprasdamas nusikaltimo ir 
jo aplinkybių baisumą, norėjo 
surasti motyvus, kurie pastūmė
jo tuos du jaunuoliu tuo pat 
metu nužudyti keturis asmenis, 
kurių jie nepažino ir su jais ne
turėjo nieko bendro. Bet teisė
jo pastangos nedavė vaisiy. Bul
bakovas tik kartojo: “Uzmušė- 
me be jokio tikslo”, o Sluginas 
tik tiek pasakė: “Užmušėme ir 
tiek. Negaliu paaiškinti dėlko 
taip padarėme. Nužudėme tik 
taip sau ...” Maskvos “Litera- 
turnaja Gazeta” pasitelkė vieną 
teisininką ir psichologą, kad jie 
paaiškintų tų dviejų jaunuolių 
nusikaltimo esmę. Psichologas 
tik tiek išaiškino, kad jų nu
sikaltimas dėl aukų skaičiaus ir 
nužudymo žiaurumo yra neeili
nis. O “eilinių” jaunimo nusi
kaltimų Sov. Sąjungoje yra tiek 
daug, kad apie juos nekalbama 
ir nerašoma. J.V.

(Bus daugiau)

Mielam choro nariui

a.a. STASIUI ČERNIAUSKUI
mirus, jo žmonų JANĘ, dukras — DANGUOLĘ, 
SIGITĄ bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjau
čia —

Toronto lietuvių choras "Varpas"
Į Į

At A
STASIUI ČERNIAUSKUI |

iškeliavus amžinybėn, jo žmonų JANINĄ, dukras g
SIGITĄ, DANGUOLĘ su vyru ir visus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučia —
/. P. Čiurliai T. Kobelskienė

A. J. Kutkai

Negrįžtamu amžinybės keliu išėjus

a.a. STASIUI ČERNIAUSKUI, | 
giliai užjaučiame žmonų JANINĄ, dukras — 

DANGUOLĘ su vyru, SIGITĄ. Į gilų jūsų skausmų
I . , i

jungiamės kartu —
St. Pranckevičius St. Barškutis |

I
STASIUI ČERNIAUSKUI j 

mirus, žmonų JANĘ, dukteris SIGITĄ, DANGUOLĘ 

su vyru, PRANCKEVIČIŲ ir BUŠINSKŲ šeimas bei 
kitus gimines nuoširdžiai užjaučiame —

Bronė ir Stasys Juozapavičiai

i

(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Karalius Vienaakis
Jonas Liaksemburgietis, kovojęs ir Lietuvoje, 
beletristiniu bei istoriniu požiūriu E. Fedaras |

i

K

ANTANUI SAPIJONIUI
mirus, žmonų BRONĘ, dukrų, sūnų, gimines ir jų 

šeimas liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame 
ir kartu liūdime —

Riterių turnyrai
Jonas Liuksemburgietis ne

pripažino ramaus gyvenimo. Tik 
sugrįžęs iš karo žygio jis pradė
davo organizuoti įvairius riterių 
turnyrus, kurie trukdavo savai
tėmis ir mėnesiais. Šių turnyrų 
metu jis sukviesdavo riterius iš 
įvairių kraštų, iš jų sužinodavo 
paskutines naujienas. Taip jis 
išgirdo apie stebuklingą gaminį 
— paraką, kurį jis nusprendė 
panaudoti savo karo žygiuose. 
Manoma, kad Vakarų Europoje 
karalius Jonas buvo pirmas pra
dėjęs vartoti šaunamuosius gink
lus. Bet turnyruose vien tik jie- 
tys ir kardai dusliai daužė rite
rių šarvus. Vieno tokio turnyro 
metu karalius Jonas savo opo
nento liko nutręnktas nuo žirgo. 
Pusgyvis buvo ištrauktas iš po 
arklio pasagų.

Bohemijos karūna
Kitas, mažiau užsigrūdinęs ka

rys būtų likęs invalidu visam 
amžiui, bet ne Jonas Liuksem
burgietis. Tiesa, jis sunkiai ir il
gai sirgo. Būdamas ilgiau na
muose, jis pasidarė geresnis sa
vo žmonai Elzbietai. Pastaroji 
dėl nesutikimo ir net pavojaus 
gyvybei gyvendavo pas savo 
dukrą Guttą Landshutte, Bava
rijoje. 1330 m. karalienė mirė. 
Per vedybas su ja Jonas Liuk
semburgietis gavo Bohemijos 
(Čekijos) karaliaus vainiką ir ka
ralystę. Į laidotuves betgi, žmo
nių pasipiktinimui, jis negrįžo. 
Tuo metu jis buvo užimtas kari
niu žygiu Italijoj, Korintijoj. 
1334 m. jis vedė Beatrice - Ma
riją, Prancūzijos karaliaus Ka
rolio IV seserį. Šiomis vedybo
mis karalius Jonas ir prancūzai 
buvo labai patenkinti.

Antrąkart Lietuvon
“ ... nemanykite, kad aš esu tiek ak
las, jog nerasčiau kelio Į mūšio lau
ka.... ”

1337 m. pradžioje Jonas Liuk
semburgietis organizavo antrą 
žygį į Lietuvą. Kvietė ir samdė
si riterius iš Vakarų Europos. 
Atvykęs iš Prahos į Breslaują, 
laukė kitų susirenkant. Jo viltys 
ir laukimas pasiteisino. Susirin
ko daugybė dalyvaujančių: veng
rų karalius Liudvikas, Niuren- 
bergo grafas Albrechtas, broliai 
Henrikas ir Giunteris — Švarc- 
burgo grafai su savo kareivių bū
riais bei tarnais. Prisdėjo prie 
jų Olandijos, o vėliau ir vokie
čių pulkai.

Jau per Prūsiją keliaujant pa
sirodė, kad šitas žygis bus bevil
tiškas: žiema buvo švelni, upės 
neužšalusios, pelkės atviros, 
šlapias sniegas trukdė judėti. 
Teko sustoti prie Nemuno. Kurį 
laiką žygininkai padėjo čia be- 
santiems kryžiuočiams statyti 
Bajerburgo ir Marienburgo pi
lis. Po to apie mėnesį laiko siau
tė po artimesnes lietuvių apylin
kes, bet niekur nesutiko jų ka
riuomenės. Daugybė pelkių ir 
ežerų, kurių ledas baigė ištirpti, 
sudarė Lietuvos užpuolikams 
labai nepalankias sąlygas.

Netenka akies
Nusivylę šiuo nevykusiu žy

giu, riteriai nusprendė grįžti at
gal. Taip ir padarė. Pasiekęs 
Breslaujos miestą, karalius Jo
nas buvo priverstas jieškoti gy
dytojo pagalbos, nes akies užde
gimas, kurį gavo Lietuvoje, ėjo 
vis blogyn? Kažkoks prancūzas 
gydytojas bandė akį gydyti, bet 
pasidarė dar blogiau. Įsiutęs ant 
šio gydytojo, Jonas Liuksembur
gietis įsakė jį paskandinti Ode
rio upėje. Sugrįžęs į Prahą, jis 
kreipėsi į vieną arabą gydytoją, 
bet sis nesutiko akies net apžiū
rėti, nes nežinojo ar galės ją iš
gydyti. Tik gavęs paties kara
liaus riterišką pažadą, kad jo gy
vybė nebus pavojuje, jei nepa
siseks išgydyti, bandė, bet nepa
jėgė padėti. Karalius visiškai 
apako dešiniąja akimi ir tapo 
vienaakiu. Mažai jis bematė ir 
kairiąja akimi; 1340 m. jis visiš
kai apako. Dabar, priimdamas 
svečius dažnai rankoje laikyda
vo knygą, kad sudarytų įspūdį 
skaitančio žmogaus.

Bet ir apakęs jis negalėjo nu
sėdėti savo pilyje. Bekariauda
mas Silezijoj jis susipyko su 
Lenkijos karaliumi Kazimieru. 
Po trumpos kovos Kazimieras 
pasislėpė už Krokuvos pilies 
saugių sienų ir pasiuntė tarpi
ninkus pas karalių Joną. Baigti 
karui jis pasiūlė dvikovą. “Aš 
pasiūlymą priimu, — atsakė 
Jonas, — jeigu ir Kazimieras iš- 
sidurs sau abi akis, taip kad 
dvikova būtų lygi”.

Testamentas
Neužilgo atėjo karaliui Jonui 

paskutinė valanda. 1346 m. jis 
su savo kariuomene atskubėjo 
pagelbėti prancūzams kovoje su 
anglais. Prie Crecy įvyko mūšis, 
kurio metu Jonas klausėsi žodi
nio pasiuntinų pranešimo. Vėl 
užvirė seno kareivio kraujas, ir 
jis nusprendė pats aktyviai ko
voje dalyvauti. Kareiviai priri
šo jo žirgą tarp kitų dviejų ri
terių arklių ir išjojo į kovos lau
ką. Bet ką gali akla drąsa pa-

^♦s^r^^r***'*^******-***,

daryti? Karalius Jonas buvo su
žeistas, nublokštas nuo savo žir
go ir trypiamas arklių kojų. Ko
va pasibaigė, o jis dar vis buvo 
gyvas.

Begulint jam ten sužeistarh, 
gal pro akis praslinko jo triukš
mingas ir neramus gyvenimas. 
Tikriausiai pagalvojo ir apie 
testamentą, kurį buvo parašęs 
prieš mūšį 1340 m. rugsėjo 9 d. 
savo palapinėje prie Bouvig- 
nies. Nors šis testamentas buvo 
sudarytas prieš šešerius metus, 
bet, kaip ir visi kiti mirtingieji, 
neįstengė nieko padaryti, kad 
jam mirus kiti pasirūpintų tes
tamento vykdymu. Jame, tarp 
kitko, buvo pažymėta, kad būtų 
grąžinti arba atlyginti visi ne
teisingai įgyti turtai; apmokėti 
tarnai už neatlygintas algas; 
ypatingai pabrėžta, kad po įvai
rių pamaldų ir apeigų jo kūnas 
būtų palaidotas Clairfontaine 
prie Arlon.

Blaškomi palaikai
. gyvam esant reikia judėti, 

nes numirus bus užtenkamai lai
ko ilstėtis . . .”

Kaip karalius Jonas Liuksem
burgietis gyvas būdamas visur 
trankėsi, taip ir miręs negalėjo 
rasti ramios poilsio vietos. Pir
miausia jis buvo palaidotas Val- 
loires vienuolyne. Vėliau vienas 
iš jo sūnų gavo leidimą parvežti 
tėvo kūną į Liuksemburgą ir pa
laidoti Miunsterio vienuolyne. 
Ir viena, ir antra vieta buvo lai
kinio pobūdžio. Deja, metai ėjo, 
ir karaliaus Jono palaikai buvo 
palikti čia iki to laiko, kai pran
cūzai užpuolė Liuksemburgą ir 
padegė miestą. Karaliaus kars
tas buvo išvežtas į pranciškonų 
vienuolyną. 1529 m., kai miestas 
vėl buvo atstatytas, Miunsterio 
vienuolynas pareikalavo šiuos 
palaikus grąžinti. Po ilgų ginčų 
tai ir buvo padaryta. Vienas 
Austrijos princas davė didelę 
sumą pinigų paminklui pasta
tyti.

1684 m. prancūzai vėl paskel
bė Liuksemburgui karą. Vyks
tant kovoms, karstas, kuriame 
buvo karalius Jonas, liko iš
trauktas iš degančio vienuolyno 
pastato ir pervežtas į benedik
tinų vienuolyną. 1744 m. čekų 
pulkas žygiavo pro Liuksem
burgą. Kareiviai prašė, kad 
karstas, kuriame gulėjo jų bu
vusio karaliaus kūnas, būtų ati
darytas. Tai padarius, jie visi 
griebė draskyti neblogai išsili- 
kusius karaliaus drabužių liku
čius.

Ramybės link
Prancūzų kariuomenė 1795 

metų karo metu vėl užėmė

Lorencų šeima
*•

B I
Af A

i ANTANUI SAPIJONIUI I
išsiskyrus su šiuo pasauliu, jo žmonų BRONĘ ir 
likusių šeimų, ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia
me — f

Marija Chockevičienė
Jolanta ir Mykolas Kiziai Zosė Cirtautienė

!

Antanui Sapijoniui
iškeliavus amžinybėn, žmonų B R O N Ę, dukrų 

AUŠRELĘ, sūnų ALGĮ su šeima ir visus gimines 

nuoširdžiai užjaučiame —

Springhurst Beach, Ont.
J. D. Kaunaitės

I I
Af A

JULIUI NARUSIUI
mirus, reiškiame gilių užuojautų PRANUI ir 
PRANEI NORUŠIAMS, VITUI NARUŠIUI su šeima 

ir visiems artimiesiems —
Ona ir Vladas Čėsnos

Liuksemburgą. Karaliaus Jono 
palaikai slaptai buvo pervežti Į 
vieną kepyklą ir paslėpti po 
malkų krūva. Ten išbuvo virš 
trejų metų, kol vienas kunigas 
juos pervežė ir paslėpė puodų 
įmonėje. Vėliau karstas su pa
laikais buvo perduotas Prūsijos 
Fridrikui Wilhelmui. Prie Kas- 
tel-sur-Sarre buvo pastatyta pui
ki koplyčia ir joje palaidoti šio 
keliaujančio karaliaus žemiškie
ji palaikai.

Liuksemburgiečiams neatro
dė logiška, kad jų vado palaikai 
būtų palaidoti Vokietijoje. Juk 
jis mylėjo Liuksemburgą, dėl 
šio krašto garbės jis kariavo ir 
čia juk jam vieta ilsėtis numi
rus, — sakė liuksemburgiečiai. 
Bet vokiečiai nesutiko palaikų 
grąžinti. Tik pagaliau 1946 m. 
600 metų sukaktuvėse po jo

mirties okupacinė valdžia Vo
kietijoje karaliaus palaikus grą
žino Liuksemburgui.

Taip sugrįžo karalius Jonas 
Liuksemburgietis iš karų ir ke
lionių į savo tėviškę, dėl kurios 
garbės ir praturtėjimo jis gyvas 
būdamas kovojo.

Norintieji plačiau susipažinti 
su šia istorija gali pasiskaityti 
šiuos veikalus:

Schoetter, J., JOHANN GRAF 
VON LUXEMBURG UNO KOENIG 
VON BOEHMEN, 2 t. Luxemburg, 
1865.

CazeUes, R., JEAN L’AVEUGLE, 
COMTE DE LUXEMBOURG, ROI 
DE BOHEME. Burges, Tardy, 1947.

Meltzer, F., DIE OSTRAUMPOLI- 
TIK KOENIG VON BOEHMEN. Ein 
Beitrag zur Ostraumfrage im XIV 
Jahrhundert. Jena, G. Fischer, 1940.

I
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PAMINKLAS, KURIAM NĖRA VIETOS
Juodas lenkų obeliskas Katyno aukoms įieško vietos Londone

K. KRAUZĖ, mūsų bendradarbis Britanijoj
Britanijos sostinė Londonas 

didelis miestas. Jame visko yra. 
Ir visokiausių paminklų ne
trūksta. Deja, tam naujam pa
minklui, kurį lenkai norėtų pa
statyti, nėra vietos. Gal dar bus, 
bet šiuo metu vyksta pasigin- 
čijimai, atsikalbinėjimai, kliū
čių jieškojimai, sąlygų staty
mai, o tai reiškia, kad kol kas 
maža vilties.

Lenkų Britanijoje yra daug. 
Stambūs ir gausūs centrai Lon
done. Kad jų daug, jau galėtų 
liudyti ir tai, jog jie pajėgia 
čia leisti net savo dienraštį, ku
ris pardavinėjamas daugelyje 
spaudos kioskų kartu su angliš
kais laikraščiai (tik neribotą 
fantaziją turįs lietuvis galėtų 
svajoti apie galimybę tuose kios
kuose pardavinėti lietuvišką 
“Europos Lietuvį”). Lenkai ir 
nusipelnę yra, nes jie juk karo 
metu buvo sudarę savo dalinius 
ir kovojo Vakarų sąjungininkų 
eilėse.

Dabar jie nori Londone pa
statyti didelį juodo granito obe
liską 23 pėdų augštumo. Tuo 
paminklu jie norėtų pagerbti 
4.500 savo karių, kurie buvo iš
žudyti ir palaidoti masiniuose 
kapuose Katyne prie Smolens
ko. Iš tikro trijose tsovyklose 
Katyne buvo 14.500 lenkų karo 
belaisvių, ir niekas nežino, kur 
dingo visi kiti, nes kapuose su
rasta tik puspenkto tūkstančio. 
Paminklas būtų visiems — ir 
tiems, kurių palaikų vieta žino
ma, ir tiems, kurie galbūt kaž
kur užkasti guli. Lenkai norėtų, 
kad paminkle šviestų toks įra
šas: “Atminimui 14.500 lenkų 
karo belaisvių, kurie dingo iš 
trijų stovyklų Sovietų Sąjungo
je 1940 m. ir kurių 4.500 vė
liau buvo atpažinti 'masiniame 
kape Katyne.”

Lenkai norėtų, kad šalia to 
dar būtų kitas įrašas: “Pasaulio 
sąžinė šaukiasi teisybės dėl Ka
tyno aukų”. Bet atitinkamo ra
jono miesto savivaldybės tary
ba nesutinka, kad šitoks įrašas 
būtų praleistas. Jo vietoje siūlo
mas biblijinis įrašas iš šv. Po
vilo pirmojo laiško korintie- 
tiečiams 13 skyriaus 4 ir 6 eilu
čių: “Meilė... nesidžiaugia netei
sybe, ji džiaugiasi tiesa”. Lenkų 
pasirinktąsis įrašas, žinoma, yra 
kaltinamasis aktas tiesiogiai ne
nurodytu, bet savaime aiškiu 
adresu. Nors iki šiol dar tebesi- 
svaidoma kaltinimais, rusai sa
ko, kad tai vokiečių neriboto 
žiaurumo įrodymas, 6 vokiečiai 
— kad rusų, bet 1940 m. Katy-

nas buvo rusų valdomas, ir pa
saulio sąžinė, jeigu tokia iš vi
so yra, turėtų krypti teisingu 
adresu, bet..

Kol tasai “bet” bus išspręstas, 
gali praeiti nemažai laiko. Pini
gų paminklui lenkai yra surin
kę 25.000 svarų iš savųjų ir ki
tų tautybių žmonių, kurie jau
čia, kad Katyno aukos turi šauk
tis pasaulio sąžinės. Didžiojo 
Londono taryba pasiūlė pa
minklui dvi vietas, kurių nė 
viena nepriimtina: arba prie 
Wormwood Scrubs kalėjimo, ar
ba prie Battersea karuselės ra
jono. Toliau bejieškant priimti
nesnės vietos, ryžosi padėti Ken- 
singtono ir Chelsea rajono savi
valdybės, kurias tvarko konser
vatoriai (kaip žinia, konservato
rių eilėse yra žymiai daugiau 
žmonių, kurie rodo palankumo 
nuo sovietinių režimų kenčian
čioms tautoms' ir Britanijoje gy
venantiems jų atstovams). Jos 
pasiūlė leisti statyti paminklą 
Chelsea rajone, buvusiose Šv. 
Luko parapijos kapinėse-šven 
toriuje. Bet leisti ar neleisti pri
klauso ir nuo Šv. Luko parapi
jos vadovybės, kuri yra naudo
jusis tuo sklypu. Dėlto rinkosi 
ir kelias dienas tarėsi konsisto
rijos atstovai, paminklo statymo 
komitetas ir savivaldybės tary
bos atstovai, bet reikalas nebu
vo išspręstas. Tačiau lenkai pa
siryžę eiti per visas galimas in
stitucijas ir vistiek pastatyti tą 
juodą obeliską.

Lenkų komitetas jau suti
ko šv. Rašto tekstu pakeisti tą 
į pasaulio sąžinę nukreiptą įra
šą. Pasitarimuose kitų atstovų 
imta betgi abejoti, ar tinka 
statyti paminklą anglikonų pa
rapijai priklausiusioje žemėje, 
kai daugumas lenkų yra katali
kai. Ar iš tikrųjų tame rajone 
gyvena daug lenkų? Šv. Luko 
šventovės vienas atsakingų va
dovų tvirtino, kad vieta blogai 
parinkta, nes net ir savivaldybė 
esanti nutarusi labai atsargiai 
elgtis su paminklų statymu. Be 
to, toks didelis paminklas ir ne
tiksiąs toje vietoje. Jeigu jis ten 
būtų statomas, tai, sako, turėtų 
būti mažesnis, ne toks “agresy
vus”, idant būtų “išvengta pro
vokacijų”. Savivaldybės atsto
vai net pasiūlė paminklui staty
ti surinktuosius pinigus panau
doti labdarybės ar švietimo rei
kalams. Šv. Luko parapijos at
stovė surado tokį 90 metų se
numo įstaytmą, kuris draudžiąs 
ką nors statyti nebenaudojamo
se kapinėse, žodžiu, kyla kliū
tis po kliūties.

Jaunųjų ūkininkų Ratelių instruktoriai nepriklausomoje Lietuvoje 1937 m. 
Sėdi iš kairės: Bumelis, Sačkutė, Tiškus — sąjungos vadovas, Dailydė, 
Dambrauskas; stovi: Vaitekūnas, Gaidžiūnas, Balsys, Baniūnas, Liaugaudas, 
Neniškis, Petruškevičius

“BALTIC” APARTAMENTAI
(CONDOMINIUMS)

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

TORONTO MIESTAS
PRANEŠIMAS 

atmatų išvežimo reikalu
Kadangi pirmadienis, rugsėjo 2, yra nedarbo diena 

miesto tarnautojams, todėl tą dieną atmatos nebus 

išvežamos.

Pirmadienio išvežimas bus atliktas antradienį, o 

antradienio — trečiadienį.
R. M. Bremner

Toronto miesto viešųjų darbų 
priežiūros viršininkas

—L..... y

Vakarų Vokietijos Lietuvių Sielovados suvažiavimo dalyviai, apsvarstę dvasinius savo tautiečių rūpesčius Bad 
Nauheime. Grupės viduryje stovi vysk. A. Deksnys, kuriam pavesta rūpintis lietuviais Europoje.

Jaunųjų ūkininku idėja —
Šiemet sukanka 50 metų, kai 

nepriklausomoje Lietuvoje bu
vo įsteigta žemės Ūkio Akade
mija Dotnuvoje. Šia proga no
riu pasidalinti žiniomis apie ne
tiesioginę ŽŪA įtaką mūsų kai
mui per jaunųjų ūkininkų rate
lius, kuriem daug naujų idėjų 
davė ŽŪA dvaro jaunųjų ūki
ninkų ratelis. Jį suorganizavo ir 
jam visą laiką vadovavo doc. 
Stasys Nacevičius, 1945 m. pa
keltas ekstraordinariniu profe
soriumi. Apie šešerius metus 
man teko dalyvauti šio ratelio 
veikloje, todėl iš arti pažinojau 
St. Nacevičių.

Asketiškas profesorius
Iš jo pasakojimų patyriau, 

kad jis buvo caro armijos pul
kininko sūnus. Gimė 1881. XII. 
27 Riazanėje, mirė 1947. VI. 6 
Lietuvoje. 1906 m. Maskvoje 
baigė gamtos ir agronomijos 
mokslus. Po to studijavo dar 
Ženevoje. Gyvendamas Dotnu
voje, namuose vartojo tik lie
tuvių kalbą, kurios mokėsi pas 
agr. Klivečką. Laisvai žodžiu ir 
raštu vartojo rusų, vokiečių, 
prancūzų ir anglų kalbas. Buvo 
blaivininkas ir vegetaras. Pini
ginę jis vadino bakterijų lizdu. 
Pinigus, jei turėdavo, laikyda
vo laiško voke. Drabužius jam 
siūdavo invalidė sesutė. Sekma
dieniais eidavo pėsčias 4 km į 
Dotnuvos miestelio lietuviškas 
pamaldas. Nesutikdavo pavėži
namas. Jautėsi vienišas, buvo 
nevedęs.

Atsikėlęs su saule, lankyda
vo savo mokomąjį daržą, vėliau 
dirbdavo laboratorijoj su stu
dentais ar paskaitose akademi
joje. Vakare būdavo dažnas sve
čias pas mane. Kartą radęs ma
no bute iš Jonavos atsiųstus 
naujus baldus neiškentė nepa
reiškęs savo nuomonės: “Visa 
tai nereikalinga ir beprasmiš
ka. Prieš 1914 m. karą, būda
mas Šiaulių gimnazijoj mokyto
ju, buvau įsigijęs baldus ir bib
lioteką. Karo metu viskas žuvo. 
Antrą kartą viską praradau per 
1917 m. revoliuciją Rusijoj. Kas 
žino, ar vėl koks perversmas 
neįvyks!” Jo manymu, visa rei
kia skirti kaimo švietimui.

Kai 1931 Naujųjų Metų pro
ga su agr. stud. VI. Tiškum nu- 
ėjova jo pasveikinti, kambary 
tebuvo viena kėdė, vienas stale-
lis ir viena su šiaudiniu čiužiniu 
lova. Man teko sėstis ant lovos, 
o mano draugui pasienyje ant 
dėžių su knygomis.

St. Nacevičius 1932 m. buvo 
pakeltas docentu ir turėjo pri
sistatyti . Lietuvos Respublikos 
prezidentui. Kažin kieno patar
tas, Kaune nusipirko kaklaraiš
tį, bet pamiršo užsidėti. Taip ir 
prisistatė prezidentui su kakla
raiščiu kišenėje. Su docento ti
tulu padidėjo ir jo alga, rodos, 
iki 750 litų į mėnesį. Tada jis 
atsisakė algos padidinimą pri
imti, nes jam ir 3 sesutėm pra
gyvenimui esą užtenka ir lek
toriaus pajamų. Kun. prof. Fab. 
Kemėšis jį įtikino algos priedą 
priimti ir išleisti visuomeni
niams reikalams.

Ugdyti kaimo jaunimą
Gal kaikas ir suabejos reika

lingumu jungti JŪR 9 nr. su 
ŽUA penkiasdešimtmečio minė
jimu. Bet šitas JŪR, doc. St. Na
cevičiaus dėka, buvo jungiantis 
ryšys tarp ŽUA ir Lietuvos kai
mo. Šiame ratelyje daug stu
dentų agronomų atliko savo pir
mąją praktiką visuomeniniame 
darbe.

Ratelio jaunesniųjų grupė 
veikė prie ŽUA dvaro pradžios 
mokyklos, kuriai vadovu teko 
būti man. šią mokyklą 1930 m. 
pastatė ŽŪA, davė dviem mo
kytojam butus, elektros šviesą, 
kurą, sargą-valytoją ir % ha 
žemės JUR kooperatiniam dar
žui. Rektorius prof. Juozas Ton
kūnas parinkdavo mokytojus, o 
švietimo ministerija mokėjo al
gas. Studentai, lektoriaus dr. 
Klemenso Ruginio vadovauja
mi, ateidavo į mokyklą atlikti 
pedagoginės praktikos ir daly
vaudavo JŪR susirinkimuose.

JŪR idėja kilo JAV-se. Ir da
bar JAV jaunieji ūkininkai te-
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besivadina Young Farmers 
Clubs, sutrumpintai — 4 H 
(Heart, Head, Health and Hand). 
Tai reiškia — širdis, protas, 
sveikata ir rankos turi dalyvau
ti jaunojo ūkininko auklėjime, 
kad jis pamiltų žemės ūkį ir ne
bėgtų į miestus.

Mūsų JŪR šūkis buvo “Per 
darbą ir mokslą į tėvynės gero
vę”. Ženklas — trilapis dobilo 
lapas baltame apskritime. JŪR 
vėliava — balta ir žalia su tau
tine vėliavėle viršutiniame kam
pe. JŪR himnas:

Mes gimtų laukų artojai, 
Iš dirvų usnis išrovę, 
Sėjai lauką atkartoję, 
Kursim Lietuvai gerovę.

Darbas, mokslas ugdo galią, 
Mes su jais vaga nueisim 
Ir išarsim šviesią dalią, 
Puoš tėvynę žygių vašiai.

Nepaliausim mes vis kūrę, 
Kas netingi daug ką turi, 
Ei. visi į darbo buri 
Pajudėsime jaunai.

žodžiai — Petro Vaičiūno, 
muzika — Stasio Šimkaus. Buvo 
ir antroji dainelė, sukurta pagal 
Žemės Ūkio Rūmų užsakymą ir 
premijuota:

Mes išeinam į darbą didi, 
Mūsų darbui dienų permažai. 
Mūsų žemė žaliuoja, žydi, 
žydi sodai, laukai ir daržai.

(Daugiau posmų nei autoriaus 
nebeprisimenu. Melodiją sukū
rė muz. Stasys Gailevičius).

Mokyklinio amžiaus JŪR na
riams vadovavo mokyt. V. Dai
lydė, o paaugliams — pats doc. 
St. Nacevičius. Abiem vado
vam į talką ateidavo studentai 
agronomai: Pr. Svetika, Urbo
nas, Dom. Šiurna, Vladas Tiš
kus, Paulius Garmus, Jurgis Si- 
rusas, Jonas Meiliūnas, Pr. Ru- 
dinskas, Alf. Vazalinskas ir kt.

Jaunųjų darbai
Ratelio darbai bei gamyba 

buvo įvairūs ir pagal amžių pa
rinkti. Augino įvairias daržoves, 
jų sėklas, vaiskrūmius, vaisme
džius, perino leghornų veislės 
dėsliąsias vištas. Kiekvieną ru
denį buvo rengiama gamybos 
parodėlė. Premijoms pinigus
skirdavo žemės Ūkio Rūmai per 
JUR Sąjungą — vidutiniškai po 
3 litus esamam narių skaičiui 
ratelyje. Prie mokyklos koope
ratiniame darže daugiausia dir
bo nariai, kurie neturėjo tinka
mų darbo sąlygų namie.

Darbams teoriškai nariai bū
davo paruošiami žiemą sekma
dienių vakarais. Pats doc. Na
cevičius atsinešdavo prožekto
rių į mokyklą ir laboranto pa
dedamas rodydavo spalvotus 
paveikslus. Tai būdavo lyg kino 
seansai.

Kasmet ratelis dalyvaudavo 
JŪR S-gos paskelbtame bent 
viename konkurse: referatų 
skaitymo, tautinių vėliavų pla
tinimo, knygų skaitymo, knygy
nėlių steigimo ir pan. Už lai
mėtas premijas jaunieji ūkinin
kai būdavo nuvežami į Kėdai
nius, Šiaulius, Palangą, Klaipė
dą ir Kauną.

Su atitinkamomis programo
mis jaunieji taipgi dalyvau
davo Motinos Dienos minėjime, 
medelių sodinime, Vasario 16 
šventėje.

1933 m. balandžio 17 d. pir
mą kartą viešai pasirodė JŪR 
dūdų orkestras. Vadovas doc. 
St. Nacevičius supirko instru
mentus, pasamdė iš kariuome
nės atleistą kapelmeisterį ir jam 
mokėjo po 120 litų į menesį.

Veiklos siela — Nacevičius
Prie mokyklos buvo įkurta 

meteorologijos stotis. Kasdien 
buvo registruojamas kritulių 
kiekis, saulėtumas, debesuotu
mas, vėjo kryptis ir stiprumas, 
temperatūra. Kitaip sakant, bu
vo užregistruojamas vietos mik
roklimatas.

Fenelogijai vadovavo pats Na
cevičius. Drauge su paauglių 
grupe registravo faunos bei flo
ros reiškinius. Doc. St. Nace-

iš Amerikos
vičius Lietuvoje buvo pirmas 
fenelogas. Jo pastangomis ir lė
šomis JUR 9 nr. vardu Kėdai
niuose buvo atspausdinti šie 
leidiniai: “JŪR 9 nr. Metraš
tis”, “JŪR Balsas”, “Naujoji Va
ga”. Prof. Fab. Kemėšis J. Ke- 
liuočio redaguojamoj “Naujo
joj Romuvoj” 1933 m. 111 nr. 
atspausdino labai išsamų 
straipsnį prie mano parašytos 
JŪR steigimosi pasaulyje isto
rijos.

Neturiu žinių, kodėl antrajam 
karui kilus doc. St. Nacevičius 
turėjo palikti ŽŪ Akademiją ir

Kaikada žmogus imi galvoti 
apie tolimą ir artimesnę mūsų 
tautos praeitį. Galvoji, ir liūd
nas pasididžiavimas apima min
tis. Kiek daug metų lietuvis, pa
prastas žemdirbys, amatininkas, 
audėja ir motina, ant savo pa
linkusių pečių nešė šeimos ir 
tautos kasdienes varganas. Ne
šė tyliai, kantriai nesitikėdami 
liaupsinimų ar atpildo. Nešė ir 
išnešė iš baudžiavos ir paver
gimo metų ne tik lietuviškas 
tradicijas, ne tik išsaugojo kal
bą, nors ir prikimštą “čainikų”, 
“petelnių”, “videlčių”, “vied- 
rų”, “patrovų” ir panašių “per
lų”, bet ir savo priaugančiai 
kartai įskiepijo tėvų kalbos mei
lę bei pagarbą.

Kai po pirmojo pasaulinio 
karo iškėlėm savo trispalvę, kai 
aplyginome duobes, apsitvėrėm 
naujom tvorom, pasipuošėm 
naujom sodybom, — ėmėm ir 
kalbą valyti. Lietuvė šeiminin
kė iš virtuvės išmetė “petelnes” 
ir “viedrus”, jų vieton pristatė 
žvilgančių kibirų ir pasikabino 
keptuves. Net ir oras, laisvės 
oras, tapo savo, lietuviškesnis, 
negu prie caro ar baudžiavos.

Tačiau Lietuvos, o taip pat 
ir kitų dviejų seserų laisvės 
dienos ėmė trumpėti. Vakarų 
ir rytų vėjai išblaškė tyrą lais
vės orą ir juodais debesimis už
klojo Pabaltijo mėlyną padangę. 
Trumpas laisvės laikotarpis pa
sibaigė. Dundant patrankom, 
krauju aplaistytais keliais pasi-
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apsigyventi Vilniuje. Jo pragy- pylėm į visas puses. Instinktas 
venimo šaltinis buvo ŽŪ vady- Sy.vienys~daugelį mūsų at- 
bos mokama alga, kad parašytų ~ *
fenologijos vadovėlį. Jam mi
rus, fenologijos vadovėlio ant
roji laida buvo atspausdinta 
1958 m.

Teko girdėti, kad jis Vilniuje 
nepaprastai skurdžiai gyveno — 
badavo ir šalo. Jo buvę studen
tai šelpė jį maistu ir kuru.

Tokia plačiai išsišakojusi mi
nėto jaunųjų ūkininkų ratelio 
veikla buvo įmanoma tik vado
vo Nacevičiaus dėka, kuris bu
vo atsidavęs šiam rateliui kūnu, 
siela ir pinigine. Gautų iš JŪR 
S-gos premijoms pinigų nepa
kakdavo nei premijoms, nei eks
kursijoms, nei leidiniams išleis
ti, nei orkestrui įsteigti ir jam 
išlaikyti. Nariai jokio nario mo
kesčio nemokėjo, o mecenatų 
nebuvo.

Per dešimtmetį (1930-1940) 
JUR S-ga išaugo į 1250 ratelių 
su 40,000 naujo lietuviško kai: 
mo kūrėjų. Nemaža Lietuvoje 
buvo JŪR, kurie turėjo savo or
kestrus, kooperatinius daržus, 
medelynus nors ir mažesniu 
mastu. Apie 90% JŪR vadovų 
buvo pradžios mokyklų mokyto- 
jai-mokytojos, kurių dauguma 
nešė šią naujo kaimo kūrimo 
idėją be jokio atlyginimo, be ap
mokamų antvalandžių, be 
streikų.

bloškė į svetimos žemės pakraš
čius. Likome gyvi. Nors sužalo
tomis širdimis, įsikūrėm. Pradė
jom dairytis apie save. Metai po 
jmetų gyvybines šaknis šulei! 
dom svetimos aplinkumos dir
vose. Sutvirtėjom ekonomiškai, 
susigyvenom su svetimais, apsi- 
pratom.

Rodos, viskas vėl gerojon pu
sėn mūsų likimo laivus vedė.

Kasdienių gėrybių apsčiai turė
dami, jau rečiau ir rečiau pri
simindami praeities pergyveni
mus, — skausmus pakeitėm kas
dieniais materialiniais blizgu
čiais, sočiais veidais ir taukais 
apaugusias širdis lengvu snau
duliu apvilkę brangią kalbą per- 
lengvai pamirštame. Jau ne nau" 
jiena išgirsti, kai lietuviškuose 
parengimuose Rimgaudas 
Kuosa porina kaimynui:

— Su tuo pasiparkinimu 
tikras trobelis. Simas tikietą 
vo, o Glemžienė negalėjo is 
ro išlipti — šiušės namuos 
liko.

— čia tai niekis, — porina 
Kuosa ar Salys.

— Aš draivinau nuo Hamil
tono ligi Toronto. Tai trafikas 
dar so-so. Bet nuo Okvilės ligi 
Lietuvių Namų, tai jau tikras 
džiamas. Karas prie karo, visi 
birbina hornus. Ėmė net galvą 
gelti. Turėjau sustoti prie drug
stores tablečių nusipirkti...

Pagalvoji žmogus: gal lietu
vis nori kam nors atsikeršyti už 
gražios lietuvių kalbos teršimą 
praeityje? Gal dėlto svetimą 
kalbą lietuvina. Jei taip, tai čia 
geri norai?

Man rodosi, jei jau “karas” 
sugedo, tai jau bent automobi
liu važiuokim. O jei Glemžienė 
“šiušės” užmiršo, tai batelius 
atsargai įsidėkim ilgesnei kelio
nei.

Daugiau kaip šimtmetį lietu
viai “viedrus” vilko, kol kibirus 
atrado. O per purvą brisdami 
vieton purvabridžių ar kaliošų 
“roberius” pradedam vartoti. 6 
ką jau kalbėti, kai prie pusryčių 
stalo pasigirsta:

— Mama, duok man dar tos
to ir džiamo! lit IMU

— Važiuosim į pikniką. Neuž
mirškit džindžirėlio, ten vis 
brangiau kainuoja . . . Na, tai 
“see ju leiter...”

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

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

Buvusios
firmos

Europietiškos mėsos ir 
sekančiose krautuvėse

Meats"
skanėstai
visuomet

kainomisgaunami pigesnėmis 
("BUDGET PRICE SPECIALS"):

Yorkdale Shopping Centre • Fairwiew Mall •
Ziggy's at Sherwoy Gordens • Scarborough Town Centre • 
Bramalea City Centre • Huron Square Shoping Centre, Cooksville 
(2500 Hurontario St.) • Westcliffe Mall, Hamilton (Mohawk Rd. & Upper
Paradise) •
480 St. Clair Ave. West • 
Eastgate Square, Stoney Creek 
596 Montreal Rd., Ottawa • 
2241 Riverside Drive, (Billings 
1040 Princess St., Kingston • 
1727 Bloor St. West (orieš Keele požeminio traukinio stoti)

Ir šiose LOBLAWS krautuvėse:
2877 Bayview (Bayview Village S. G.) •
• White Oaks Plaza, London •
2085 Carlingwood, Ottawa • 
Bridge) Ottawa •

Saugumas
Tai dalykas, kurį Royal Bank užtikrina jums.

Royal Bank padeda žmonėms tvarkyti pinigus 
jau daugiau kaip 100 metų.

Toje srityje mes turime didelę patirtį.
Mūsų noras - dalintis ir su jumis turimęja 
patirtimi.

Mes galime patikimai patarti jums, kaip 
naudingiausiai panaudoti lėšas. Kaip geriausiai 
taupyti jas. Kaip planuoti išlaidas. Kaip persiųsti 
jas į namus savo giminėms. Kitaip tariant - 
visais finansiniais klausimais.

Kodėl tad neužeiti šiandiena? Mes mielai 
padėsime.

Atsilankę pas mus, pamatysite kodėl 
Royal Bank žinomas visoje Kanadoje kaip 
‘‘paslaugus bankas”.

ROYAL BAN K
the helpful bank
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© WERCTOJE TIYMJE
NAUJOS MOKYKLOS aiškų kiekvieno mokytojo veiklos

■ •

© LIF,TUVIAI PASAULYJE
Ministerių tarybos kultūros sky

riaus vyr. referentas L. Bridžius 
“Tiesos” 172 nr. svarsto naujų mo
kyklų problemas. Jų statybai šiemet 
buvo paskirta 30,8 milijono rublių: 
“Planuojama atiduoti naudojimui 
daugiau kaip 25.000 vietų mokyklų, 
7.600 vietų ikimokyklinių vaikų 
įstaigų, 11.300 kv. m gyvenamojo 
ploto bendrabučių, 7.900 kv. m gy
venamojo ploto butų mokytojams...” 
Po tokios gražiai skambančios įžan
gos L. Bridžius užgieda graudžius 
verksmus statybininkų atsilikimui. 
Pasirodo, per pirmąjį pusmetį bend
rojo lavinimo mokyklų statybai te
panaudota 41,4% paskirtų lėšų, iki
mokyklinių vaikų įstaigų — 40,4%. 
Toliau pateikiamas ilgokas uždelstų 
ir kaikur dar nepradėtų statybų są
rašas. Nors iki rugsėjo 1 d. tebuvo 
likusios 37 dienos, statybininkai už
sakytojams dar buvo skolingi 136 
švietimo objektus ir statybos mon
tavimo darbų už 17,5 mil. rublių.

STOJAMIEJI EGZAMINAI
Naujuosius mokslo metus augštų- 

jų ir specialiųjų vidurinių mokykOų 
pirmuose kursuose pradės apie 33.- 
000 studentų bei moksleivių. Iki lie
pos 20 d. vienuolika Lietuvos augš- 
tųjų mokyklų jau buvo gavusios 
apie 12.400 pareiškimų, o vietos jose 
tėra 7.815 abiturientų. Stojamieji 
egzaminai prasidėjo rugpjūčio 1 d. 
“Tiesos” pranešimu rugpjūčio 2 d. 
laidoje, juos laikė apie 17.000 vai
kinų ir merginų. Naujų studentų 
skaičių nuo 7.815 iki 12.000 padidins 
vakariniai ir neakivaizdiniai skyriai. 
Nemažo dėmesio šiemet susilaukė 
mokytojo profesija. Vilniaus peda
goginis institutas, galėjęs priimti 
770 studentų, gavo 1.724 pareiški
mus. Po jame vykstančių egzaminų 
nuotrauka rašoma: “Populiariausia 
moteriška specialybė — chemija-bui- 
ties kultūra, čia didžiausias konkur
sas. Daug norinčių studijuoti rusų 
kalbą, du pareiškimai į vieną vietą 
paduoti matematikos specialybėm Iš 
viso institutas ruošia 17-kos specia
lybių mokytojus.”

MOKYTOJŲ ATESTAVIMAS
Tokia antrašte rugpjūčio 4 d. 

“Tiesa” paskelbė pasikalbėjimą su 
švietimo ministerijos kadrų sky
riaus viršininku Vytautu Valkūnu. 
Jis nušviečia maskvinės komparti
jos centrinio komiteto ir Sovietų 
Sąjungos ministerių tarybos įvestą 
mokytojų darbo bei kvalifikacijos 
tikrinimą kas penkeri metai. Tas 
atestavimas bus taikomas visiems 
bendrojo lavinimo I-XI klasių mo
kytojams, išskyrus mokyklų vado
vus, užklasinio ir užmokyklinio dar
bo organizatorius, auklėtojus, vyr. 
pijonierių vadovus, mokyklų inspek
torius. Pradiniai žingsniai šia kryp
timi okupuotoj Lietuvoj bus žengti 
1975 m. keturiuose rajonuose, o nuo
latinis mokytojų tikrinimas prasi
dės 1976 m., pasinaudojant 1975 m. 
sukaupta patirtimi. V. Valkūnas 
aiškina: “Mokytojų atestavimo nuo
statuose nustatyta, kad mokyklos 
direktorius, suderinęs su profsąjun
gos vietos komitetu, patvirtina ates
tavimo grafiką pagal dėstomus, o 
mažesnėse mokyklose pagal klasių 
grupes. Mokyklos direktorius kartu 
su partine ir profsąjunginėmis orga
nizacijomis parašo atestacinį lapą 
(atsiliepimą - charakteristiką) apie 
kiekviena mokvtoia ir duoda vieną

SAU LT STE. MARIE, ONTARIO
MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ 

Klubas “Briedis” turėjo savo metinį 
narių susirinkimą A. šimkevičiaus 
viešbučio salėje “Lock City”. Daly
vavo nemažas skaičius narių. Išrink
ta nauja valdyba: A. Šimkevičius 
(T. Sims) — pirmininkas, I. Girdze- 
vičius — sekretorius, J. Doba — iž
dininkas, G. Poderys — medžiotojų 
bei šaudymo sekcijos vadovas, S. 
Gronskis — išvykų ir žūklautoj ų sek
cijos vadovas. Revizijos komisija: 
V. Mockus, Vyt. Skaržinskas ir L. 
Jokumaitienė. Po susirinkimo buvo 
pramoginė dalis su skoningai paruoš
ta vakariene, kurią gerai suorgani
zavo senoji valdyba. Vakarienės me
tu įteiktos taurės geniausiem žve
jam: V. Girdzevičienei už didžiausią 
eršketą, R. Dabulskytei — už di
džiausią upėtakį, V. Mockui ir P. 
Puteikiui — už didžiausias lydekas.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 44"Į* 
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryto.
Nemokamo gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš §5.000.000

kiekvieno skoniui

Mėsos ir pufkūs dešros gaminiai 

Skanėstai

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

įvertinimą. Atestavimo nuostatuose 
numatyti keturi įvertinimai: pirmas 
— tinka einamoms pareigoms ir yra 
nusipelnęs paskatinimo “Vyresniojo 
mokytojo” ar “Mokytojo metodinin
ko” vardui gauti. Antras — tinka ei
namoms pareigoms. Trečias — tinka 
einamoms pareigoms su ta sąlyga, 
jeigu įvykdys komisijos rekomen
dacijas. ši sąlyga bus taikoma mo
kytojams, kurie neturi reikiamo iš
silavinimo, ir jie nustatytu laiku 
turi įsigyti aukštąjį išsilavinimą. Ir 
ketvirtas įvertinimas — netinka mo
kytojo pareigoms ...” Mokytojų 
įvertinimas bus atliktas mokyklose, 
liaudies skyrių švietimo grupėse ir 
respublikinėje komisijoje, kad būtų 
išvengta klaidų. Kai mokytojo netin
kamumą svarstys respublikinė komi
sija, jis turės būti pakviestas į jos 
posėdį. Iš pirmo žvilgsnio toks moky
tojų tikrinimas sudaro įspūdį, kad 
jo tikslas tėra darbo kokybė bei kva
lifikacijų kėlimas. Susimąstyti betgi 
verčia pora V. Valkūno prasitarimų: 
“... atestuojant mokytoją, pirmiau
sia reikės atsižvelgti į jo darbo ko
kybę, dalykinės kvalifikacijos tobu
linimą, komunistinę moralę, idėji
nius įsitikinimus.” Kitoje vietoje V. 
Valkūnas atestavimą šitaip aiškina: 
“Jo tikslas — didinti kiekvieno mo
kytojo asmeninę atsakomybę už vai
kų mokymą ir komunistinį auklėji
mą ...” Kaip matome, tikrinimo me
tu bus kreipiamas dėmesys ne tik j 
mokytojo kvalifikacijas, jo darbo 
kokybę, bet ir į komunistinį vaikų 
auklėjimą, paties mokytojo komu
nistinę moralę ir net jo idėjinius įsi- 
tikinimius. Taigi, toks tikrinimas 
lengvai galės būti nukreiptas prieš 
mokytojus, kuriais kompartija nepa
sitiki dėl politinių priežasčių, ir ga
lės tapti Stalino laikus primenančia 
valymų banga.

PLATINA GELEŽINKELI
Siaurojo geležinkelio linija tarp 

Švenčionėlių ir Utenos jau prapla
tinta iki Saldutiškio, šį rudenį ti
kimasi užbaigti ir antrosios dalies 
platinimo darbus. Tada iš Vilniaus 
į Uteną pradės kursuoti dizeliniai 
keleiviniai traukiniai. Utenos mies
tas turi du didelius ežerus ir ke
turis jį juosiančius upelius, per 
centrą tekančią Krašuoną ir Utenė- 
lę. Miesto ribose yra 12 didesnių ir 
mažesnių tiltų, keletas tiltelių pės
tiesiems. Spaudoje nusiskundžiama, 
kad upeliai buvo užteršti konservų 
dėžutėmis, buteliais, o Raudesa prie 
trikotažo fabriko paversta sąvarty
nu. Jiems išvalyti kolektyvines tal
kas ėmė organizuoti Lietuvos gam
tos apsaugos draugijos Utenos rajo
no skyrius, pasikvietęs trikotažo 
fabriko darbininkus, moksleivius ir 
upelių pakrantėse įsikūrusius gy
ventojus. Šiai iniciatyvai pritarė ir 
sudeikiškiai, pradėdami tvarkyti 
Alaušo ežero pakrantes, tenykščius 
paplūdimius.

LANKĖSI A. ŠELEPINAS
Maskvinės kompartijos politbiuro 

narys A. Šelepinas Vilniuje susitiko 
su I sekr. P. Griškevičium bei kitais 
kompartijos ir valdžios pareigūnais. 
“Tiesa” 185 nr. skelbia: “Pokalbių 
metu buvo apsvarstyti respublikos 
ekonomikos ir kultūros vystymo, der
liaus nuėmimo, pasiruošimo rudens 
sėjai klausimai.” Jis taipgi susipa
žino su Vilniaus pastatais ir Palan
gos kurortu. V. Kst.

Naujoji valdyba, susirinkusi pirmo 
posėdžio, nutarė surengti dviejų die
nų išvyką rugsėjo 7 ir 8 d.d.

Išvyka rugsėjo 7 d. Echo Lake 
pasirūpina savo priemonėmis žvejy
bai. Bus skiriamos taurės. Viena 
taurė bus tarpklubinė pereinamoji, 
kitos trys — geniausiem klubų žve
jam. Rugsėjo 8 d. bus išvyka su. 
programa Laimučio Umbrazo ūkyje. 
Ten bus šaudymas iš 22 kalibro šau
tuvų (šauliai turi turėti savo šau
tuvus ir šovinius). Šaudymas bus 
tarpklubinis su pereinamąja taure, 
kitos trys — geniausiem šauliam. Po 
vanžybų bus “kalakutų šaudymas” iš 
12 kalibno šautuvų (šoviniai gauna
mi klube). Visos taurės bus įteik
tos išvykoje. Kviečiame visus daly
vauti mūsų rengiamoje išvykoje — 
nariai ir nenariai bei kaimyniniai 
klubai. “Briedžio” valdyba

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)........ 6%
santaupos (nuo š. m.
liepos 1 d.) ............  8% %
term, depozitus 1 m. 9'/i % 
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto posk. 11%

k . Ltd 'ennintjer

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

AUGŠTĄJĮ MOKSLĄ 
BAIGUSIEJI

Londono, Ont., lietu
vaitės. Iš kairės: R. 
Bliskytė ir L. Petra- 
šiūnaitė. Abi baigė 
universitetą. Trečio
ji — V. Petrašiūnai- 
tė, ligšiolinė vargo
nininkė, studijuoja 
muziką konservato
rijoje.

Tęsiame toliau aprašymą Londono 
lietuvių, baigusiųjų augštąjį mokslą.

Leonas Buikus lankė Catholic 
Central ir Central gimnazijas. Bai
gęs XIII skyrių, įstojo į Vakarų On
tario universitetą, kurio teisių fa
kultetą gerais pažymiais šiemet bai
gė. Dabar atlieka praktiką “Shell 
Canada” bendrovės advokatų skyriu
je Toronte. Numato būti bendrovių 
advokatu. Pradžioje buvo skautas ir 
“Baltijos” ansamblio dalyvis, o pas
kui daugiausia reiškėsi sporto klube 
“Tauras” kaip krepšininkas — gra
žaus stiliaus metikas ir klubo vice
pirmininkas, o paskutiniu laiku jo 
pirmininkas. Buvo ir studentų klubo 
nariu.

Irena Jakubaitytė, baigusi fiziotlo- 
giją ir farmakologiją, ruošiasi ma
gistro laipsniui ir numato siekti far
makologijos daktarato. Ji yta labai 
aktyvi lietuviškoje veikloje: įvairių 
komitetų narė, viena iš skaučių va
dovių, “Baltijos” ansamblio narė, 
aktyvi studentų klubo veikėja ir ... 
Bendruomenės apyl. valdybos pirmi
ninkė! Labai gerai kalba lietuviškai. 
Be to, dar žinomojo “Rasos” kvarte
to dainininkė, gitariste ir vadovė, 
paruošusi kvarteto dainas, nuskam
bėjusias subtiliu darnumu. “Rasos” 
kvartetas netrukus numato išleisti 
savo plokštelę.

Adelė Plėtaitė baigė mediciną. 
Smulkesnių žinių nepavyko surink
ti, nes tik baigusi išvyko į Kanados 
rytus.

Remigija Bliskytė, baigusi studi
jas, išvyko į Floridą ir todėl nepavy
ko gauti daugiau žinių apie jos bai
gimą. Baigė, rodos, fiziologiją. Ji 
taip pat buvo labai aktyvi lietuviš
koje veikloje: ilgametė skautė, įvai
rių vaidinimų ir deklamacijų daly
vė, “Baltijos” ansamblio narė ir 
“Rasos” kvarteto dainininkė, turinti 
didelį talentą menui: vaidybai, šo
kiui, muzikai ir t.t.

Mediciną baigė ir Julius Puodžiu
kas, pusiau torontiškis, pusiau lon- 
doniškis, įsitikinęs — nesvyruojan
tis jav.nas lietuvis, savo dideliu už
sispyrimu laimėjęs kovą prieš įvai
rius iš šalies jam darytus trukdy
mus tapti medicinos daktaru. Jis — 
stropus “Baltijos” ansamblio narys. 
Plačiau apie jį jau buvo rašyta “T. 
Žiburiuose” anksčiau.

Be minėtųjų, šiemet universitetą 
dar baigė R. Gocentaitė ir A. Jaku- 
baitis. Apie juos dar tikiuos gauti 
daugiau žinių. D. E.

RITA DIRSYTĖ iš Dclh , Ont., apy
linkės šiemet sėkmingai baigė To
ronto universitete psichologiją baka- 
laurės (B.Sc.) lapsniu. Planuoja tęs
ti mokslą ten pat švietimo srityje, 
šalia mokslo mėgo ir sportą: krep
šinį jau žaidė Delhi gimnazijos rink
tinėj, o universitete buvo mergaičių 
krepšinio komandos kapitonė. Pri
klausė studenčių Alpha-Phi organiza
cijai. Rita reiškėsi ir lietuviškoj jau
nimo veikloj: buvo aktyvi skautė, 
tautinių šokių grupės narė, lietuviš
kos šeštadieninės mokyklos mokinė.

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

lęšiai (contact lenses).

S HAMILTON™
MALDOS DIENA Midlande prie 

Lietuvos kankinių paminlVo bus rug
sėjo 8 d. Išvykstame 10 v. ryto nuo 
Aušros Vartų šventovės ir grįžtame 
6-7 v.v. Aukokime maldas Marijos 
žemės laisvei. Informacijos ir regis
tracijos reikalu iki rugsėjo 1 d. 
kreipkitės pas Eleną Gudinskienę 
telefonu 547-1967. M.L.

TAUTOS ŠVENTĖS ir pirmojo 
Lietuvos prezidento A. Smetonos pa
minėjimą rengia DLK Algirdo šau
lių kuopa, susitarusi su KLB Hamil
tono apyl. valdyba, rugsėjo 8 d. Iš
kilmingas pamaldas laikys ir mo
mentui pritaikytą pamokslą pasakys 
par. klebonas orei. dr. J. Tadaraus- 
kas 11 v. Oficialioji ir meninė dalis 
— 4 v. p.p. Jaunimo Centro salėj, 58 
Dundurn St. N. A. Smetonos 100 m. 
gimimo ir 30 m. mirties sukakties 
proga paskaitą skaitys karo aviacijos 
atsargos kapitonas, visuomenininkas- 
žurnalistas J. Vaičeliūnas iš Toronto. 
Meninę dalį atliks Hamiltono mer
gaičių choras “Aidas”, vadov. V. Ve- 
rikaičio. Visos organizacijos pamal
dose prašomos dalyvauti su vėliavo
mis. Iškilmėse Hamiltono ir apylin
kės lietuviai kviečiami gausiai daly
vauti. Valdyba

Š. AMERIKOS BALTIEČIŲ šaudy
mo pirmenybes šiemet rengia Lat
vių Medžiotojų ir Žūklautojų klubas 
“Lielupe” savo šaudykloj. Kviečia
mi ir lietuviai, šaudymas įvyks rug
sėjo 14 d., 9 v. ryto. Bus šaudomos 
molinės lėkštės iš 22 kalibro. Ge
riausi šauliai bus premijuojami. Re
gistracijos mokestis — $5 kiekvie
nam šaudymui. Važiuojama 6-ju ke
liu iki Kaledonijos; paskui pasukti 
į kairę 54-ju keliu iki York. Jį pra
važiavus už 1,5 myl. dešinėj pusėj 
bus latvių klubas.

HLŽ ir M klubo “Giedraitis” v-ba
Į MOKYTOJŲ STUDIJŲ SAVAI

TĘ Dainavoje iš Hamiltono buvo nu
vykę mokyklos ved. J. Mikšys, Ant. 
Mikšienė, G. Repšienė ir K. Parėš- 
tytė. Pastaroji ten skaitė paskaitą 
apie mokytojų ir mokinių pažiūras 
į mūsų lituanistines mokyklas, visa 
pailiustruodama savo surinktais sta
tistiniais duomenimis.

IŠ LIGONINĖS grįžo ir dabar na
muose gydosi E. Berzinienė. Šv. Juo
zapo ligoninėje serga Br. Šopys. Ne
seniai Detroite mirė ir ten buvo pa
laidota jo motina a.a. Anastazija Šo- 
pienė, sulaukusi 85 metų. Velionė 
buvo kybartietė, išauginusi 3 sūnų 
ir dviejų dukterų šeimą. Anksti li
kusi našlė ir vargdama rūpinosi, kad 
jos visi vaikai baigtų bent gimna
zijas. Vienas sūnus ir šiandieną dar 
tebėra Sibiro tremty. Amerikoj, pas 
savo dukterį, ji išgyveno 25 metus.

IŠ FLORIDOS čia savo senus 
draugus lanko Ant. Dirsė, kuris šį 
pavasarį ten pardavė su A. Pilipavi
čiais turėtą motelių verslą.

RAMUTEI RIBYTEI mergvakaris 
buvo surengtas sekmadienį Jaunimo 
Centre. Į lietuviškąjį pintuvių va
karą buvo suėję nemažas būrys jos

Delhi,
APYLINKĖS LIETUVIŲ skaučių 

Birutės draugovė nustojo veikusi. 
Parašytas likvidacinis aktas, kur tu
rima suma banke — $450 padovano
ta Romuvos stovyklavietei. Pirmoji 
to priežastis — įsisteigęs lietuvių 
tautinių šokių ansamblis “Palanga” 
savo gyva veikla apėmė visus ir ma
žai bepaliko vietos skautėms, antroji
— stoka priaugančio jaunimo.

ELENOS IR ALBERTO AUGUS- 
TINAVICIŲ šeima liepos 20 d. at
šventė savo sidabrinį jubilėjų šaunia 
puota Delhi vengrų salėje. Giminių 
ir svečių dalyvavo apie porą šimtų. 
Iškilmingajai šventės daliai vadova
vo sukaktuvininkų dėdė Česlovas 
Sinkevičius iš Toronto, pabaigoj gra
žiai, eiliuotai apibūdinęs ryškesnius 
Augustinavičių dvidešimtpenkmečio 
momentus. “Jaunavedžius” sveikino: 
parapijos klebonas kun. dr. J. Gu
tauskas, V. Ignaitis iš Rodnės, Linas 
Kairys — “Palangos” ansamblio ir 
buvusių šeštadieninės mokyklos mo
kinių vardu, V. Treigys, K. Lukošius
— parapijos choro vardu, D. Augai- 
tytė skaučių vardu, Kęstutis Glenn 
Lawson, tautinių šokių grupės moky
tojas, ir dukrelė Rūta. Įteikta ir gau
sybė dovanų. Jaunimo vardu gintarų 
pynę įteikė Daiva Ratavičiūtė ir Li
nas Kairys, o draugų vardu dovanas 
įteikė A. Ratavičienė ir V. Ignaitis. 
Giminių ir paskiros draugų dovanos 
vos tilpo ąnd poros stalų. Pabaigoj 
pats didysis , šventės “kaltininkas” 
A. Augustinavičius dėkojo už svei
kinimus, dovanas ir gausų dalyva
vimą, kviesdamas visus dalintis 

draugių, tetų ir “Aido” choro mer
gaičių, kuriame ir Ramutė dainuo
ja. Būsimai jaunamartei buvo įteik
ta vertingų dovanėlių ir palinkėta 
geros sėkmės suplanuotam jos gy
venimo posūkiui. Rugsėjo 28 d. ji 
išteka už Edmundo Kudirkos iš Lon
dono. K. M.

PADĖKA
Labai nuoširdžiai dėkojame už 

mums surengtą 25 metų vedybinės 
sukakties paminėjimą. Ačiū rengė
jams: H. R. Rimkevičiams, J. Pranc- 
kevičienei, mūsų vaikams — Edwar- 
dui ir Ramonai. Ačiū K. Mileriui, 
sveikinusiam mus atsilankiusių var
du. Nuoširdus ačiū visiems prisidė- 
jusiems ar atsilankiusiems: mons. J. 
Tadarauskui, J. Bajoraičiams, A. 
Dronsutavičiams, R. Giedraičiams, P. 
Gužams, M. Jonikams, A. Kerniams, 
H. Kerniams, A. Krakaičiams, J. 
Kriaučiūnams, J. Mažulaičiams, K. 
Norkams, G. Pitmanams, J. Pici
niams, L. Pliūroms, S. Rakščiams, J. 
Rudaičiams, V. Rusinavičiams, V. 
Sakams, J. Steibliams, A. šilgaliams, 
A. Šiiinskiui, L. šilinskienei, J. Tar
vydams, P. Vaitoniams. Dėkojame už 
taip gražias ir vertingas dovanas. 
Tas gražus vakaras ir mielų drau
gų atsilankymas mūsų pagerbti pa
siliks mūsų širdyse nepamirštamai.

Gailutė ir Juozas Krištolaičiai

GINTAS PERKAUSKas baigė Ha
miltono McMaster universiteto betve
riu metų komercijos fakultetą ir jau 
pradėjo dirbti Įmonėje Toronte, tu
rinčioje daugely kraštų savo sky
rius. Gintas, vienturtis VI. ir Br. Per- 
kauskų sūnus, gražiai kalba ir rašo 
lietuviškai, nes yra baigęs Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinę mokyklą. Jis 
veikė ateitininkuose, skautuose, vie
tos šaulių būryje, universitete buvo 
aktyvus liet, studetų sąj. skyriaus 
narys. Yra iliustravęs daugelį litua
nistinės mokyklos leidinėlių.

HAMILTONE IŠNUOMOJAMI du 
gražūs butai su atskirais įėjimais ir 
patogumais iš dviejų kambarių ir 
virtuvės trečiame augšte ir trijų 
kambarių ir virtuvės antrame. Skam
binti nuo 5 v.v. iki 9.30 v.v. tel. 528- 
0968. Pageidaujami suaugę.

Ontario
džiaugsmu ir vaišėmis jo šeimos 
šventės proga. — Didžiausios dova
nos E. ir A. Augustinavičiai susilau
kė iš savo dukrelės Ritos šeimos — 
mėlynakės, skaistaveidės anūkėlės 
Raselės Jurkuvėnaitės. Ji buvo pa
krikštyta sekančią dieną po jų šei
mos šventės. Krikštynų vaišės įvyko 
jau Augustinavičių puošnioj sodyboj 
giminių ir artimųjų tarpe.

Taip gražiai, iškilmingai ir lietu
viškoj dvasioj dvigubą šeimos šventę 
tik ir galėjo surengti tokia dvasiškai 
ir ekonomiškai stipri E. ir A. Augus
tinavičių šeima, kurios jaukioj, vai
šingoj pastogėj taip gražiai bendra
darbiauja net keturios kartos. Kor.

St. Catharines, Ont.
TAUTOS FONDU! 1974 m. au

kojo $50: J. D.; $30: Veteranų sąj. 
“Ramovė”, J. Balukas iš Wejlando; 
$25: kun. J. Liauba, OFM, J. Kalai- 
nis, J. Šarapnickas; $20: J. Girevi- 
čius, A. Staugaitis, K. Stundžia; $10: 
A. Gverzdys, Z. Jokubonis, P. Pol- 
grimas, J. Paukštys, P. Meškaus
kas, St. Šetkus, P. Šukys; $5: J. Dai
nora, P. Balsas, M. Kukanauskas, J. 
Skeivelas, A. Paulionis, B. Racevi- 
čius, J. Ališauskas, J. Vyšniauskas, 
J. Alonderis, L. Markelis, A. Vicko- 
sas, St. Janušonis, A. Zubrickas, K. 
Jasevičius, J. Žemaitis, A. Musteikis 
iš Buffalo; $3: V. Alonderis; $2: 
S.X.1, S. Gudaitis, P. Baronas, K. 
Bogušis; 50 et.: R. Karvelienė. Iš 
viso: $406.50. Nuoširdus ačiū visiems 
aukotojams. A. Gverzdys,

T. Fondo įgaliotinis

J. A. Valstybės
VLIKO TARYBA rugpjūčio 10 d. 

Niujorke įvykusiame posėdyje ap
žvelgė nuveiktus darbus ir dabarti
nes problemts. Pranešimą padarė 
valdybos pirm. dr. K. J. Valiūną pa
vadavęs vicepirm. J. Valaitis, pla
čiau paliesdamas VLIKui ir lietu
viams labai skaudų Australijos dar- 
biečių vyriausybės žingsnį — Pabal
tijo pripažinimą Sovietų Sąjungai. 
Jis taipgi perskaitė VLIKo protesto 
raštą, kuris rugpjūčio 9 d. buvo iš
siųstas Australijos premjerui Gough 
Whitlam: “Australijos vyriausybei 
oficialiai pripažinus Sovietų Sąjungos 
smurto aktą, kuriuo lygiateisės tarp
tautinės bendruomenės ir buvusios 
Tautų Sąjungos narės — Lietuva ir 
kitos dvi Baltijos valstybės Latvija 
ir Estija — buvo 1940 m. sovietinių 
karinių pajėgų užgrobtos ir Krem
liaus apgaulingomis machinacijomis 
savavališkai inkorporuotos, VLIKas, 
kaip teisėta lietuvių tautos atstovy
bė, reiškia griežčiausią protestą 
prieš tokį Australijos vyriausybės 
poelgį ...” Toliau primenama, kad 
Australijos vyriausybė šiuo savo 
mostu pažeidė tarptautinės teisės 
principus, civilizuoto pasaulio ir 
ypač anglosaksų pripažįstamą laisvo 
tautų apsisprendimo teisę, sustip
rino Sovietų Sąjungos imperialisti
nius siekius Europoje, susilpnino lie
tuvių, latvių ir estų tautų išsilaisvi
nimo viltis, sumenkino savąjį orumą 
Australijos baltiečių ir kitų R. Euro
pos kilmės tautybių akyse.

ATSIŠAUKIMUS Į LIETUVIUS, 
raginančius siųsti protesto laiškus 
bei telegramas Australijos darbiečių 
premjerui E. G. Whitlamui, paskel
bė ALTos pirm. dr. K. Bobelis ir 
PLB valdyba. Į šiuos raginimus ati
tinkamą dėmesį turėtų atkreipti visi 
lietuviai. PLB valdyba taipgi patei
kia ir opozicijos vado adresą: Hon. 
Billy Mackie Snedden, Leader of 
Opposition, Parliament House, Can
berra, A.C.T. 2600, Australia. Gali
mas dalykas, jis tokiem protesto raš
tam parodys didesnį dėmesį už patį 
premjerą, nuo pat atėjimo valdžion 
pataikaujantį komunizmui. Opozici
jai tokie raštai gali būti labai nau
dingi ir parankūs debatams parla
mente, ypač jeigu jų būtų gautas 
didelis skaičius. Vyriausybė, supran
tama, šio klausimo parlamente ne
kels, bet jį galėtų iškelti opozicija.

JAV LB KRAŠTO VALDYBA pa
tvirtino pirm. Anatolijaus Kairio 
pateiktą naująją kultūros tarybą, ku
rią sudarys du skyriai — planavimo 
ir vykdomasis. Planavimo skyriun, 
b.e paties pirm. A. Kairio, įjungti: 
“Naujosios Vilties” red. dr. J. Balys, 
Xavier universiteto prof. dr. V. Bie
liauskas, Detroito universiteto prof, 
dr. A. Damušis, “Bibliografinių Ži
nių” red. P. Gaučys, Ročesterio uni
versiteto prof. dr. A. Klimas, “Var
po” red. A. Kučys, St. Joseph kole
gijos prof. dr. T. Remeikis, Ohio uni
versiteto prof. dr. R. Šilbajoris, rašy
tojai V. Volertas ir A. Vaičiulaitis. 
Vykdomajame skyriuje jaunimo rei
kalams vadovaus L. Alenskas, sek
retoriatui — A. Bagdonas, finansams 
ir iždui — M. Grėbliūnienė, specia
liems uždaviniams — J. Jasaitis, 
knygynui — A. Kareiva, LB jaunimo 
teatrui — kompoz. D. Lapinskas, 
teisiniams klausimams — A. Ostraus
kas, jaunimo ryšiams ir informaci
jai — E. Pakštaitė.

JAV LIETUVIŲ FONDO valdybos 
posėdyje, dalyvaujant LF tarybos 
pirm. dr. J. Valaičiui ir adv. P. Žum- 
bakiui, buvo konstatuota, kad š.m. 
liepos 30 d. LF jau turėjo $942.517 
kapitalą, kurio šiemet surinkta 
$46.745. Lėšų telkimą sulėtino JAV 
užgriuvusios ekonominės negerovės. 
Dėl šios priežasties LF valdyba, no
rėdama užbaigti pirmąjį dolerių mi
lijoną, sumažino lietuvių kolonijom 
numatytas, bet lig šiol neįvykdytas 
kvotas. Iš Niujorko dabar lakiama 
$10.000, Klevelando — $15.000, De
troito — $15.000, Los Angeles — 
$10.000, iš kitų vietovių — mažesnių 
sumų. Čikagoje įvykusiame posėdyje 
adv. P. Žumbakis taipgi perskaitė 
naujai paruoštą sutartį su dr. D. 
Fainhauzu, kuris yra pakviestas už
baigti a.a. prof. dr. Z. Ivinskio pra
dėtą rašyti Lietuvos istoriją. Hono
raras jam bus mokamas kas keturi 
mėnesiai, patikrinus lietuvių istori
kų komisijai jo atliktą darbą. LF 
vadovybė yra gavusi daug laiškų, 
pritariančių dr. D. Fainhauzo pakvie
timui, nors buvo ir protestuojančių.

Brazilija
SAO PAULO BALTIEČIŲ meno ir 

tautodailės paroda liepos 19-28 d.d. 
susilaukė apie 10.000 lankytojų iš 
užsienio kraštų bei įvairių Brazilijos 
vietovių. Lietuvių skyrių suorganiza
vo Brazilijos Lietuvių Bendruomenė 
su komitetu, kurio brandnolį sudarė 
J. Ciuvinskas, V. Šukys ir D. Šukytė. 
Parodos lankytojus su Lietuva supa
žindino ne tik menininkų ir tautodai
lės kūriniai, bet ir jos vaizdų skaid
rės, parodytos A. Petraičio ir J. Lu
koševičiaus. Programoje dalyvavo 
kun. J. Kidyko, SJ, paruoštos kankli
ninkės ir tautinių šokių grupė “Ne
munas”. Lietuviai atliko ir parodą 
uždarančio baigminio koncerto pro
gramą, kurią stebėjo apie 2.000 žiū
rovų. Gražiai pasirodė tautinių šo
kių grupė “Nemunas” ir Lietuvių 
Katalikų Bedruomenės choras. Pas
tarasis rugpjūčio 4 d. surengė pietus, 
kurių pelnas buvo skirtas Šv. Juoza
po parapijos vargonų remontui.

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS kle
bonu Villa Zelinoje paskirtas kun. 
Juozas Šeškevičius, buvęs vikaru šio
je parapijoje prieš 12 metų, prisi
dėjęs prie klebonijos ir Jaunimo 
Namų statybos, plačios ateitininkų 
veiklos. Pastaruosius 12 metų jis 
dirbo vietinėje seminarijoje, indėnų 
misijoje, jo paties pastatydintame 
pastoraciniame užmiesčio institute. 
Prieš pusketvirtų metų Šv. Juozapo 
parapiją iš prel. P. Ragažinsko buvo 
perėmę lietuviai saleziečiai. Jų kle
bonas kun. M. Gaidys dabar yra ga
vęs vietinę parapiją Campos de 
Jordano mieste, kun. Pr. Gavėnas ir 
kun. St. Šileika persikėlė į vietinių 
saleziečių centrą Sao Paule, o kun. 
H. Šulcas vieši Š. Amerikoje, telk
damas aukas Brazilijos lietuvių jau
nimo stipendijom. Naujojo klebono 
kun. J. Šeškevičiaus įvesdinimo apei
goms rugpjūčio 4 d. vadovavo rajo
ninis vikaras kun. F. Vieira. Savo 
pirmajame pamoksle kun. J. Šeške
vičius, SJ, prašė parapijiečius savo 
pasiūlymais prisidėti prie ateities 
veiklos ir pastoracijos planavimo.

Urugvajus
KAZIMIERAS ČIBIRAS, Lietu

vos pasiuntinybės spaudos attache, 
nuo širdies smūgio mirė rugpjūčio 
11 d. Montevideo mieste. Buvo pa
šarvotas lietuvių parapijos salėje. 
Palaidotas rytojaus dieną Montevi
deo kapinėse Buceo. Velionis buvo 
plunksnos žmogus, plačiai tą ginklą 
panaudojęs kovoje už Lietuvos lais
vę. Be to, jis daug rašė lietuvių 
spaudoje, reiškėsi visuomeninėje 
veikloje ir buvo “T. Žiburių” bend
radarbiu. Plačiau apie jį — kitame 
“TŽ” nr.

MONTEVIDEO LIETUVIŲ JAU
NIMAS, ruošdamasis III pasauliniam 
lietuvių jaunimo kongresui, liepos 
24 d. pradėjo leisti biuletenį “Kri
vūlė”. Tos dienos vakarą buvo ap
tarti kongreso reikalai su Urugva- 
jun iš Brazilijos atvykusiu kun. A. 
Saulaičių, SJ. Urugvajaus lietuvių 
jaunimo komiteto adresas — Casilla 
2313, Cerro, Montevideo, Uruguay. 
Tel. 31-1674.

Argentina
LIETUVIŲ CENTRO tautinių šo

kių ansamblio metinę šventę Buenos 
Aires rugpjūčio 3 d. įvadiniu žodžiu 
pradėjo vicepirm. J. Gaidimauskas, 
pakviesdamas ansamblio naująjį va
dovą dr. A. Stanevičių supažindinti 
dalyvius su atliekamais šokiais. Pro
gramai vadovavo Aldona Cikštaitė ir 
Jorge Delbene, akordeonais grojo J. 
Mikėnas ir svečias iš Urugvajaus V. 
Majauskas. Ansamblį SLA jaunimo 
vardu sveikino p. Baliūnaitė, “Nemu
no” draugijos vardu — A. Dulkė. An
sambliečiai atliko dviejų dalių pro
gramą, kurią V. Rymavičiaus ir 
argentiniečių liaudies dainomis pa
pildė sol. E. Zdanavičiūtė-Banilienė, 
sopranas. Programos atlikėjams pa
dėkojo Lietuvių Centro pirm. A. 
Ruplėnas. Jaunimo šventė užbaigta 
bendromis vaišėmis ir šokiais.

Šveicarija
LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ XXI 

SAVAITĖS dalyviai paskelbė šį at
sišaukimą: “Susirinkę į Morshachą, 
prie Maironio apdainuoto Keturių 
Kantonų ežero, įkvėpti šveicarų lais
vės didvyrio Viliaus Telio dvasios, 
XXI Lietuviškųjų Studijų Savaitės 
dalyviai iš Anglijos, Austrijos, Belgi
jos, Italijos, Izraelio, JAV, Kanados, 
Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos ir 
V. Vokietijos širdingai sveikina visus 
geros valios ir laisvę mylinčius Lie
tuvos žmones tėvynėje ir visame pa
saulyje. Visą savaitę, globojami Švei
carijos lietuvių, mes svarstėm lietu
viškus reikalus, reiškėme gyvą kūry
binę mintį, bendraudami savo tarpe 
ir su mums palankiais kitų tautų 
žmonėmis, skleidėmė Lietuvos var
dą Europos širdyje. Drauge su gar
bingais tautinio darbo veteranų kar
tos ir išeivijoje gimusio jaunimo 
atstovais mes pažymėjome praėjusį 
egzodo trisdešimtmetį ir atnaujino
me ryžtą tarnauti Lietuvai, neužslo
pinamam jos laisvės troškuliui. Šia 
iškilminga proga mes pareiškiame, 
kad Lietuvos žmonių teisėtas reika
lavimas laisvės Lietuvai yra mūsų, 
laisvėje gyvenančių, didžiausias sie
kimas. Laisvės mintis nemiršta!” Sa
vaitės dalyviai taipgi pareiškė pro
testą Australijos vyiiausybei dėl Pa
baltijo pripažinimo Sovietų Sąjun
gai ir paprašė Vatikaną skirti dides
nį dėmesį Lietuvai.

Vokietija
UŽSIENIEČIŲ PABĖGĖLIŲ NA

MUOSE Miunchene apsilankiusį kar
dinolą J. Mindszenty lietuvių vardu 
pasveikino namų kuratorijos narė 
ir lietuvių jaunimo “Ratuko” vadovė 
Alina Griniuvienė su sekr. Kristina 
Pauliukevičiūte. Pasipuošusios tau
tiniais drabužiais, jos kardinolui 
įteikė dievdirbio St. Kinčino žemai
tišką koplytėlę. Kardinolas J. Mind
szenty, priimdamas dovaną, pagyrė 
gerą lietuvių tautą, o jo sekr. mons. 
T. A. Meszaros, Sibire kalintas kartu 
su lietuviais, pareiškė nuoširdžiau
sius linkėjimus lietuviams. Užrašęs 
telefono numerį, jis pakvietė aplan
kyti kardinolą ir jį Vienoje, kur yra 
jų nuolatinė buveinė. Devyniolikos 
tautybių vardu kardinolui J. Mind
szenty buvo įteikta didelė, puošni 
žvakė su tautybių vėliavomis. Vieš
nagės proga kardinolas J. Mindszen
ty atnašavo Mišias už kenčiančią 
Katalikų Bendriją.



Ketvirtosios metinės baltiečių parodos Sao Paulo mieste, Brazilijoje, budė
tojos — Kristina Valavičiūtė (dešinėje) ir Silvanija Aradzenkaitė su drau
ge latvaite. Paroda įvyko liepos 19 • 28 dienomis. Ją aplankė apie 10.000 
Įvairių tautybių žmonių Nuotr. R. Idikos

MUSŲ VAIKŲ “EGLUTE”

Sekančio šimtmečio jaguaras
Ar tai nebus Čiurlionio vizijų tikrovė? LEONAS URBONAS, Australija

Pražydo “Eglutė” gražiausiais 
žiedais! Argi ne pavasaris? Ge
gužės mėnesio “Eglutės” nume
ris linksmai nušvitęs Birutės 
Pūkelevičiūtės eilėraščiais. “Pa
nelė vyšnelė” nekaltai nuraus
ta, vėjo pabučiuota . . . Eilėraš
tis muzikaliai parašytas, pilnas 
grakštumo, lyg menuetas. Jo es
tetinė pusė pasigėrėtina —

Vėjelis dainavo
Ir švilpavo man.
Tada ... pabučiavęs
Nubėgo miškan.
Puikūs ir kiti jos eilėraščiai. 

“Margarita” — vargšė papūga, 
kuriai gražioji plunksna iškrito. 
Nepaprastai gyvas ir įdomus 
laikraštis, zuikių parduodamas 
po vieną centą. Juose pilna nau
jienų, sąmojų, įvairių žinių, vai
kams suprantamų:

Gandras užvakar išskrido 
Visai žiemai į Floridą ...

Jei kas kosti, jei kas čiaudo,
Ar kojytę išsisuko,
Jeigu kam pilvuką skauda 
Ar galvelė kam sunki,

plokštelių, odos, medžio dirbinių, 
išdirbinių pasirinkimas. ----------

%

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

2019 YONGE ST., Toronto 7 (tarp Davisville ir Eglinton) 
TeL 487-2147, vakarais 445-8955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

S. Prapuolenytė-Bunker
Vasara ’74
Vasara yra laukas, oras, vanduo, saulė, 
miškas. Vasara yra palapinė sultingoje 
paraistėje, po eglėmis. Vasara yra žuvis, 
pliauškianti vandenyje.
Vasara yra žmogus ir valtis. Anksti rytą, 
kai saulė keliasi ar vėlai vakare, kai 
paraudusi dingsta už akiračio; kai 
blizga ramūs vandenys ar šturpsta nuo 
vėjo, šiaušiasi.
Vasara yra grožybės dovana. Atskrendantis 
su paukščiais dvelkimas žydinčių papievių. 
Palinkęs vandeniop berželis, 
mėnesienoje tylintis miškas.
Vasara yra mėlynės, 
žiūrinčios kobalto akutėmis, 
tarp švytruojančių žalumu lapelių. 
Mėlynės pakelėse, paraistėse, 
mėlynės, augančios prie uolų, prie kelmų. 
Vasara. Eiva rinkti aviečių. Vasara.

| Simon s television I
I 2385 Bundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772 j 
Į Netoli Lietuvių Namit prie Bloor-Dundas požeminio. • Prieš pirkda- j 
j m i kitur, pasiteiraukite apie mūsų kainas. • Garantuotas sutaupymas. i 
, TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM
‘ Savininkas — V. SIMINKEVICIUS

[ Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ 

GIFTS INTERNATIONAL INC.
2501 W. 71st STREET, 
CHICAGO, ILL. 60629. 
Čia gausite lietuviškų knygų, 
----------- Ypač didelis gintaro

Telefonas 471-1424
f

Kvieskit daktarą Ežiuką — 
Telefonas: trys - penki...
Toliau — mielas Pakalnytės 

eilėraštis “Ačiū”. Įdomūs pasa
kojimai vaikams — “Sveikini
mai mamytei” Pušelės, “Žibu
rys lange” — pagal Paulių Jur
kų “E.J.”, “Lapiukas” Jotvingy- 
tės, “Didelės imtynės” Audrės 
Nelsaitės (12 metų).

Birželio “Eglutės” turinį nu
skaidrina nuotaikingas Albinos 
Kašubienės ilgėlesnis eilėraštis 
apie dviratį. Jos kūrinėliai spal
vingi, gyvi ir visuomet turiningi. 
Čia ir liaudies dainelę miela pa
matyti. Gausu apsakymų D. Sa- 
dūnaitės, V. Abromaičio, Rap. 
Ridiko ir kt. Įdomūs lituanisti
nės mokyklos mokinių aštunto
kų atsiliepimai apie mamą.

Kaip visuomet, “Paveikslų 
parodos” puslapėliai labai įdo
mūs. Vaikai daro pažangą, ga
biai piešia, rašo ... Tepadeda 
jiems Dievas sveikiems užaugti.

Eglutės adresas: “Eglutė”, Put
nam, Conn. 06260, USA. Vieno nu
merio kaina 50 et.

Janina Narūne

Sekiau įkandin “jaguarą”. 
Kaip skalikas lapei ant kulnų li
pau. Ko gero miškuoto kalno po
sūkiuose dings iš akių, ir jo lan
dynės nerasiu.

Vakar šnekėjau telefonu su S. 
Ostoja-Kotkowski. Nurodė susi
tikimo vietą. Šiandien atvykom į 
Sterling kaimelį. Atvyko jis ir 
tarė: “Sek paskui mano automo
bilį”. Sekti naują “Jaguarą” su 
senu “Valiant” stačiais kalnų 
keliais nėra lengva.

Nurimau, kai sekamas auto
mobilis nėrė į mažą garažą. Su
burzgė, užgeso. Išlipo stambo
kas, didokas vyras; galbūt mano 
amžiaus. Atidarė duris ir kvietė 
į atelje.

Stan Ostoja-Kotkowski, lenkų 
kilmės dailininko pavardę, ži
nau seniai, bet matau jį pirmą 
sykį. Ostojos darbai yra Aust
ralijos galerijose, vardas — 
spaudoj ir knygese. Jautrus, 
greitas ir darbštus. Vienas iš 
pirmųjų Australijon įnešė “Op” 
meną^ “Op” — “Pop” ir kitų 
meno srovių antplūdžius perbri
do jis greitai. Sušlapo gal, prisi
siurbė naujų Idėjų ir štai bel
džiasi į sekančio šimtmečio du
ris — į ateities meiną. Štai ko
dėl dviejų tūkstančių mylių ke
lionės svarbiausias tikslas buvo 
pamatyti šio menininko studiją.

Veržiausi į šviesią, švarią pa
talpą, žvalgiausi visur iš karto. 
“Gaila, tik vienai valandai” — 
buvo įspėta per telefoną. Vienai 
valandai!

Elena sakė vėliau, kad Stan 
jai priminė Solženiciną. Man jis 
pats ir jo patalpos — šių dienų 
daktarą Faustą. Arui, pusantrų 
metų amžiaus sūnui, jis vargu 
ką priminė. Net nepažvelgęs į 
menininką, ėmė jis “studijuoti” 
dailininko atelje. Studijuoti ten 
yra ko. Iš karto reikėjo pamirš
ti tradicines studijas su nutep
liotais molbertais, dažais apke- 
pusiom paletėm. Nesimatė ir 
puodų, pristatytų iki kaulo nu
trintų teptukų. Nebuvo baigtų, 
nebaigtų, nepradėtų tapyti dro
bių. žodžiu, nebuvo nieko, kas 
bent kiek liudytų, kad šis Welt- 
schmerz’o atžymėtas patrauklus 
veidas priklauso vienam žymiau
sių Australijos dailininkų. Kad 
bent kampe matytųsi vinimis 
prikalta prie sienos paklodė — 
užuolaida, už kurios paprastai 
pozuotoja savo vystančio grožio 
nuogybę aprenginėja, nurengi- 
nėja.

Modernaus Fausto laboratori
ja. Elektronų pasaulis. Jungtu
kai, laidai jungia prie sienų ir 
vieną prie kitos dėžes ant stalų, 
kėdžių, grindų pastatytas. Dėžių 
veidai nusagstyti rodyklėm, 
mygtukais, sagom, ekranais. Mū
sų akį, o Aro pirštus daugiausia 
traukė apskritame kubinės di
mensijos rėme sutalpinta miste
riška aparatūra. Kas gi atspės 
reikšmę ir paskirtį (jei tokia 
yra) tų visų lempučių, spyruok
lių, veidrodžių, stiklo vamzde
lių?

Dailininko pirštai mikliai ran
kiojo mygtukus, jungė laidus. 
Studijoj pasigirdo radijo muzi
ka. Su ja pabudo ir sferiniai ju
desiai —- lemputės sumirksėjo, 
veidrodžiai, reflektoriai ėmė 
suktis, virpėti, vamzdeliai nušvi
to ir burzgė. Ekrane pasirodė 
gyvi, spalvingi paveikslai. Spal
vos, linijos, plokštumos gimė ir 
blyško, viena su kita lenktynia
vo. Sakytum “Aurora Australis” 
filmuota paskubintame judesy
je. Šio abstraktaus paveikslo ta
pytojas — radijo aparatas. Spal
vos, vaizdai ir formų ritmai tie
siog iš muzikos garsų. Ar tai ne
bus Čiurlionio svajonių realybė: 
garsų ir spalvų santaka?

S. Ostoja - Kotkowski kalbėjo 
apie pasakiškas meno galimy
bes. Ant staliuko šviesios patal
pos viduryje stovėjo dėžė. Jos 
priekis padengtas mygtukais, 
rodyklėm. Apačioj — maža kla
viatūra; netikra, ant popieriaus 
nupiešta. Dailininko pirštai vėl 
rankiojo mygtukus, sukaliojo 
galvutes ir perbėgo pirštais kla
viatūra. Paprastutė melodija su
gaudė vargonų garsais.

Dailininkas užbaigė savo kom
poziciją. Ta pati melodija grįžo 
orkestruota, tarsi simfonija. Jos 
transponuotojas, orkestrantas ir 
dirigentas — skaitytuvas. Nau
jus jungiklius spaudė, sukaliojo 
Stanislovas. Keitėsi kompozici
ja, sklido nauji tonai, vibracijos.

Nedidelė lentyna kampe už
pildyta albumais. Tai dokumen
tacija S. Ostoja-Kotkowskio lai
mėjimų: nuotraukos freskų, vit
ražų, skulptūrų, atliktų ir būsi
mų planų. Štai brėžinys ateities 
teatro. Didžiulė auditorija su 
plačiu ekranu. Veikėjai: kelioli
ka žmonių susėdę prie ilgo sta
lo, kurio paviršius padengtas 
jungikliais, skaitliukais, rodyk
lėm, tarsi lėktuvo ar laivo kont
rolės lenta. “Veikėjų” galvos ap
mautos šalmais, kuriuos vielų 
pluoštai jungia prie kontrolės 
stalo. Vaizdai ekrane ir stereofo
ninė muzika — tiesiog iš žmo
gaus smegenų.

— Ateities opera? — klausiu 
Stanį.

— Vadink taip, jei nori. Man 
gi tik nauja fotografija evoliuci
jos albume.

— O gal nužmogintas teatras? 
Ir jeigu jis taps ateities realybe, 
ar to laiko žmogus nepasiges tra
dicinės operos, dramos, komedi
jos? Ar gali užtekti tokio spek
taklio be turinio, be siužeto, ab
straktaus judesio, be jokio ap
čiuopiamo dalyko? — Lyg sam
protaudamas klausinėjau.

— Gerai! Kas gi yra opera, 
drama, komedija? Kas? Ar tai 
nebus atspindžiai žmonių kon
fliktų, susipynusių neurozių 
tinkle? Tai, kas iš senų senovės 
buvo literatūros, poezijos, dra
mos, komedijos neišsemiamas 
įkvėpimo šaltinis, šiandien, 
mokslo atradimų šviesoj, baigia 
išdžiūti. ‘ Psichiatrija ištraukė 
minkštą kilimą poetams iš po ko
jų, — šnekėjo Ostoja, žiūrėda
mas į apsilupusį eukaliptą už 
lango.

— “Future Shock”. Ar ne?
Bauginanti ateitis! Ar tu kartais 
nesijauti esąs vienas iš tų, kurie 
spartina jau ir taip beprotiškai 
įsibėgėjusią civilizaciją? O kaip 
gi su tais, kurie nespėja? Ar 
apie juos nepagalvoji?
Stanislovas susimąstė. Už va

landėlės prabilo.
— Į mano akiratį jie neįeina. 

Aš matau tik tuos, kurie spėja.

Windsoro “Aušros” mergaičių kvartetas Detroito aerodrome rug
pjūčio 12 d. prieš išskrendant į P. Ameriką koncertuoti. Iš kairės: 
Nijolė Giedriūnaitė, Dana Kozulytė, akordeonistė Kristina Pui- 
daitė, Aldona Tautkevičiūtė, Rūta Čerškutė ir vadovė Valė 
Tautkevičienė

Profesinio teatro belaukiant
AL. GIMANTAS

Naivu būtų pradėti elementa
riniais aiškinimais apie pasto
vaus, reguliaraus ir profesinio 
lygio teatro svarbą bei paskirtį 
išeivijos lietuvių gyvenime. Vi
sa tai jau kartota, aiškintasi ir 
visada prieita vieninga išvada: 
teatras mums būtinai reikalin
gas, jei iš viso drįstame kalbėti 
apie kultūra besisielojančią lie
tuviškąją visuomenę.

Teatrą šiuo atveju supranta
me kaip draminį kolektyvą, pa
teikiantį žiūrovui draminį ir sa
tyrinį žanrą. Galimas dalykas, 
kad vėliau prie jo galėtų šlietis 
muzikiniai ar net ir baletiniai 
pastatymai. Bet pradžiai reikė
tų remtis drama, pirmoje eilėje 
interpretuojant savųjų, kaiku- 
riais atvejais ir svetimųjų kū
rybą.

Pačioje visuomenėje teatrinei 
idėjai, atrodo, kliūčių nėra. Prie
šingai, jei spėti iš girdėtų nuo
monių ir atsiliepimų, nuolatinis 
ir pastovus teatras būtų laukia
mas, pageidaujamas ir visoke
riopai remiamas. Visi puikiai 
supranta, kad toks meninis jun
ginys negalės tobulėti, plėstis ir 
gyvuoti, jei nebus sudarytas 
bent jau minimalus materialinis 
pagrindas. Atseit, čia jau būti
nas “sponsorius”. Kam priklau
sytų toji garbė — Lietuvių 
Bendruomenei, Lietuvių Fon
dui ar kuriam susivienijimui, 
tai lyg ir antrinės reikšmės klau
simas. Svarbiausia suburti ko
lektyvą, turėti aktorių ir tech
nišką personalą, kurio baze bū
tų kuri nors pajėgesnė lietuviš
koji kolonija. Iš čia tas kolek
tyvas galėtų lankyti kiekvieno 
sezono metu artimesnių ir toli
mesnių kolonijų tautiečius. To
kios meno dienos taptų tikra 

Kanados krašto apsaugos ministeris James Richardson tarp Toronto ginta- 
riečių Winnipege Lietuvių Dienos pobūvyje. “TŽ” 33 • 34 nr. 7 psl. po 
nuotrauka turėjo būti parašas: Kanados krašto apsaugos ministeris J. 
Richardson kalba su KLB Hamiltono apylinkės pirm. L. Skripkute Lietuvių 
Dienoje Winnipege Nuotr. A. Nausėdo

Per juos aš galiu dar daugiau 
skubėti.

— Skubėti, kur? Ką tu nori 
pasivyti?

— Gal save?
— O gal amžinybę?
— Gal. Jei ne dėl savęs, tai 

dėl tų, kurie vėliau ateis. Galbūt 
aš bandau būti savimi.* * *

Siaurais, vingiuotais keliais 
jieškojom vieškelio į Sydnėjų. 
Suradom. Pasukom į šiaurę. Pie
tuose, slėnyje, pasiliko Adelai
dės miestas, o ant kalvos sekan
čio šimtmečio Jaguaro lizdas. Su 
mumis keliavo įspūdžiai, patirti 
per tris valandas Jaguaro lizde.

— Būti savimi šiandien neleng
va, bet įmanoma — samprotavo 
dailininkas. — Kristus išdrįso 
būti savimi, ir ji ant kryžiaus pa
kabino. Jo vardan kryžiavo, de
gino ir kitus. Šiandien gali iš
drįsti būti savimi ir natūralios 
mirties tikėtis.

— Ar tiki žmonės tavo vizi- 
jom?

— Yra, kurie tiki, bet žmoni
ja visuomet vengia tiesos, šian
dien ji ginasi naujais ginklais: 
atsiskyrėliu vadina, bepročiu, 
pravardžiuoja genijum, apšau
kia aiškiaregiu. Tai nėra komp
limentai. Tai atsisakymas būti 
savimi, tai delegavimas pareigų 
ir darbo kitam.

kultūrine atgaiva bei švente, 
ypač tokioms vietovėms, kurios 
nepajėgia surengti savo kad ir 
mėgėjišką spektaklių. Visuome
nė, priešingai kaikieno įsiti
kinimui, nėra šykšti ir, reikalui 
esant, tikrai neišsigąstų ir augš- 
tesnių bilietų kainų, jei tik nuo
latinis teatras egzistuotų ir 
skleistų tikrą, skaidrią rampos 
šviesą reguliariai tiek Kanado
je, tiek ir JAV-se.

Turime savo tarpe buvusių 
profesijonalų aktorių, turime ei
lę puikiai užsirekomendavusių 
mėgėjų. Netrūksta dekoratorių 
ir visos eilės pagalbinio perso
nalo narių. Sudaryti tokio teat
ro branduoliui kažin ar būtų di
desnių sunkumų. Su repertuaru 
nebūtų didelių problemų. Eilė 
veikalų čia, o kaikurie ir iš 
anapus laukia sceninio apipavi
dalinimo. Yra pagaliau ir anks
tesnių mūsų dramos klasikų kū
rinių, belaukiančių pakartojimo 
ar atnaujinimo. Taigi, su reper
tuaro parinkimu nebūtų kompli
kacijų. Mūsų minimas ir pagei
daujamas teatrinis seonas turė
tų apimti 3 - 4 mėnesių laikotar
pi — maždaug nuo rudens iki 
pavasario, gal su kalėdine per
trauka. Į visą sezono laiką rei
kėtų įskaityti ir būsimas gastro
les, kurios būtų laikomos neat
skiriama teatrinio gyvenimo da
limi.

Suprantama, tokio projekto 
įgyvendinimas sutiktų visą eilę 
įvairių kliūčių, kurios" čia net ir 
neminimos. Pozityvus nusistaty
mas ir optimistinė nuotaika tu
rėtų prisidėti prie rimtesnių 
svarstymų, žinant, kad pasto
vaus teatro įsteigimas yra be
veik gyvybinės reikšmės daly
kas sveiko išeivijos mentaliteto 
išlaikymui ir intelektualiniam 
brendimui.
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m KiiTiiiinn veikioji
JUOZUI KRALIKAUSKUI Lietu 

vių Rašytojų Draugijos $1.000 pre
mija už romaną “Tautvilą” buvo 
įteikta liepos 28 d. Kennebunkporte, 
Maine. Iškilmę suorganizavo ten gy
venantis LR Draugijos pirm. kun. 
Leonardas Andriekus, OFM, garbės 
prezidiuman pakvietęs patį laureatą, 
vienuolijos provincijolą kun. J. Gai
lius}, OFM, Lietuvių Fondo atstovą 
A. Škudzinską, vasarvietėje viešėju
sius rašytojus J. Jurkų, N. Mazalai- 
tę, S. Santvarą, A. Landsbergį, smui
kininką I. Vasyliūną ir dail. K. Že
romskį. Pirmiausia kun. L. Andrie
kus, OFM, supažindino iškilmės daly
vius su LRD premijos istorija, susie
ta su Lietuvos švietimo miinsterijos 
valstybine literatūros premija. Iš tik
rųjų LRD premija yra tos valstybi
nės premijos išeivijoje gimęs įpėdi
nis. Mecenatas — JAV Lietuvių Fon
das, pradžioje skyręs po $500, dabar 
skiriantis po $1.000. Vertintojų ko
misijos sekr. P. Jurkus, perskaitęs 
premijos protokolą, nušvietė jos pa
skyrimo aplinkybes, išryškino J. 
Kralikausko kūrybos mindauginius 
bruožus, pagrindines “Tautvilos” 
idėjas. Premiją J. Kralikauskui įtei
kė šio fondo atstovas A. škudzinskas 
iš Bostono. Laureatas J. Kralikaus- 
kas, visiems padėkojęs, metė plates
nį žvilgsnį į lietuviškąją kūrybą ir 
literatūrą išeivijoje, pabrėždamas jų 
vaidmenį lietuvių tautos ugdymui. 
Lietuviškas žodis esąs didžiausias 
mūsų tautos turtas. Antrąją iškilmės 
dalį ištraukos skaitymu iš premi
juoto romano pradėjo Stasys Santva
ras, paprašytas paties laureato J. 
Kralikausko. Programą užbaigė mon- 
trealietė sol. Gina čapkauskienė sa
vo koncertu, kuriame skambėjo 
Haendelio trijų oratorijų ištraukos, 
Mocarto operos “Žaidė” arija, Bud- 
riūno “Mano meilė”, “Dainos gimi
mas”, Gudauskienės daina be žodžių 
“Meilės sapnas”, Laumenskienės 
“Tyra meilė”, Gruodžio “Aguonėlės”, 
“Rugiagėlės”, Gaidelio “Poetas”, so
listės atliktas poetui L. Andriekui, 
OFM, koloratūrinės Verdi “Rigo- 
letto” ir “Traviatos” operų arijos. 
Viešniai iš Montrealio akompanavo 
bostonietis dr. Vytenis M. Vasyliū- 
nas. Antrosios dalies programai va
dovavo Paulius Jurkus. Sceną sko
ningai buvo papuošusi Beatričė Va- 
sarė, panaudodama V. Kašūbos “Rū
pintojėlį” ir didelę puokštę lauko 
gėlių. Po koncerto įvykusiose vai
šėse LR Draugijos pirm. L. Andrie
kus, OFM, pasiūlė du tostus — už 
laureatą J. Kralikauską ir populia
riąją sol. G. Čapkauskienę. Premijos 
įteikimas pirmą kartą buvo suorgani
zuotas ne mieste, o lietuviškoje va
sarvietėje atostogų metu.

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪ
DŽIO penkiasdešimtmečiui skirta sto
vykla Dainavoje buvo pradėta rug
pjūčio 26 d. ir bus užbaigta rugsėjo 
2 d. Jos programoje gausu praneši
mų bei paskaitų: J. Dainausko — 
“Lietuva dabar”, V. Statkaus — 
“ASS 50 metų veiklos istorinė ap
žvalga”, G. Mariūnaitės — “Lituanis
tinių šeštadieninių mokyklų progra
mų vertinimas”, D. Brukšytės — 
“M. K. Čiurlionis”, J. Lukoševičienės 
— “Lietuvių identitetas”, dail. A. 
Tamošaičio — “Lietuvių tautodailės 
būdingieji bruožai”, V. Kamanto — 
“Lietuvių Bendruomenės įtaka tarp
tautinėje politikoje”, dr. T. Remei- 
kio — “Modernizacijos įtaka tauti
niam identitetui Lietuvoje, Latvi
joje ir Estijoje”, architekto dr. A. 
Kulpos — “Vilniaus barokas”, dr. D. 
Valiukėnaitės — “Dvi bevaisės T. S. 
Eliotto ir Tomo Venclovos žemės”, 
F. Strolios — “Lietuviški motyvai 
lietuvių kompozitorių kūryboje”. 
Yra ir du diskusijom skirti prane
šimai: kun. dr. J. Kubiliaus — “Re
liginės, moralinės ir tautinės verty
bės”, I. Lukoševičienės — “Kas pa
deda lietuviškai šeimai?” Jaunimo 
svarstyboms numatytos dvi temos — 
skaidrėmis iliustruota tema “Jauni
mo įspūdžiai lankantis Lietuvoje” ir 
“Lituanistinių mokyklų problemos 
Amerikoje”.

SANTAROS-ŠVIESOS federacijos 
suvažiavimas įvyks rugsėjo 5-8 d.d. 
Tabor Farm, Sodus, Mich. Progra
moje — visa eilė kultūrinių rengi
nių. Paskaitos: Vyt. Kavolis — 
“Struktūra, antistruktūra ir emble
mų motinos”; A. Mickūnas — “Isto
rijos supratimas dabartiniame Euro
pos galvojime”; M. Drunga — “Pras
mė, kalba ir pasaulis”; V. Dukas — 
“Socialistinis turinys lietuvių roma
ne”; A. Banionytė — “Mažųjų tautų 
problemos;” A. Štromas — “Visuo
meninė opinija ir teisėtumo proble
mos Sov. Sąjungoje”; K. Girnius — 
“Abortas, Sigitas Geda ir pasekmės”. 
Taip pat bus poezijos, dramos ir mu
zikos vakaras, J. Dovydėno foto pa
roda, R. Šležo skaidrės apie kelionę 
Lietuvon, demonstravimas radijo 
programų, paruoštų Bostono univer
sitetui, literatūros kritikų seminaras, 
vad. K. Ostrausko, organizacinis san- 
tarviečių-šviesiečių posėdis. Regist
ruotis pas V. Adamkų, Tabor Farm, 
Sodus, Mich. 49126, USA.

M. K. ČIURLIONIO monografiją 
Brazilijoje rašo dvi italų kilmės Sao 
Paulo universiteto meno istorijos 
profesorės — Franca Cavalli ir Hil
da Barracco. Pirmoji M. K Čiurlio
nio kūrinius nagrinės meniniu požiū
riu, antroji atskleis jų simbolizmą. 
Medžiagą apie M. K Čiurlionį įvai
riomis kalbomis joms telkia Alfon
sas ir Rosa Petraičiai.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS OPEROS VETERA

NAS Juozas Katelė atšventė amžiaus 
devyniasdešimtmetį. Muziko kelią jis 
pradėjo 1901 m. vargonininku Pane
munėlyje, baigęs Rokiškio muzikos 
mokyklą. 1905-07 m. lankė J. Nau
jalio vargonininkų ir chorvedžių kur
sus Kaune, vėliau dirbo dainavimo 
ir muzikos mokytoju Samaroje, da
bartiniame Kuibyševe. Nepriklauso- 
mon Lietuvon grįžo 1920 m. ir įsijun
gė į operos teatro kūrėjų gretas. 
Pirmajam G. Verdi “Traviatos” spek
taklyje jam neteko dalyvauti, bet Se
nojo tarno vaidmenį jis atliko Lie
tuvos operos antrojoje premjeroje —■ 
A. Rubinšteino “Demone”. Bosas J. 
Katelė beveik 20 metų dainavo ope
ras. buvo sukūręs net Mefistofelio 
vaidmenį Ch. Gounod “Fauste”. 1940 
m. įsijungė į Kauno muzikinės ko
medijos teatrą, kuriame dirbo iki 67 
metų amžiaus, o po to dėstė dainavi
mą J. Gruodžio augštesniojoje muzi
kos mokykloje Kaune, vadovavo cho
rams, vokaliniams ansambliams. Jis 
ir šiandien aktyviai reiškiasi Lietu
vos Teatro Draugijos scenos vetera
nų sekcijos veikloje.

“SVEMA - 74” FOTOKONKURSĄ 
surengė Šostkos chemijos kombina
tas, kasmet susilaukiantis labai gau
sių dalyvių. Šiemetiniame konkurse 
speciali premija buvo paskirta Lie
tuvos Fotografijos Meno Draugijai, 
nes jos nariai susilaukė geriausio 
įvertininmo. Diplomus ir premijas 
laimėjo: I — Vaclovas Straukas už 
nuotraukų ciklą “Jaunoji Klaipėda”, 
II — Antanas Sutkus už ciklą Lazdy
nai” ir už nuotrauką “Žemė”, III —: 
Jono Kalvelio ir Anatolijaus Stre- 
leckio konkursui pateikti darbai. Iš 
viso šioje konkursinėje parodoje dip
lomų susilaukė net 18 Lietuvos foto
grafų.

VOKALINIŲ ANSAMBLIŲ FES
TIVALYJE “Liepos žiedas-74” Esti
joje, Piarnu mieste, Lietuvai atsto
vavo Šiaulių dviračių-variklių gamy
bos estradinis ansamblis. Iš Piarnu 
jis parsivežė “Liepos žiedo-74” di
plomą.

LIAUDIES MUZIKOS tarptauti
niame festivalyje Suomijoje, Kaus- 
tineno miestelyje, dalyvavo Dalios ir 
Povilo Mataičių vadovaujama Lietu
vos liaudies buities muzėjaus teatro 
grupė, “Sutartinės” ansamblis su va
dovu Tranu Tamošiačiu, Vilniaus 
operos solistai V. Bakas, V. Kuprys, 
M. Aleškevičiūtė ir Vilniaus filhar
monijos sol. V. Bičkutė. Savaitę tru
kusio VII festivalio koncertai buvo 
rengiami Kaustineno muzikos insti
tute, sporto aikštelėje, vasaros est
radoje, vietinėje gimnazijoje. Be lie
tuvių ir pačių suomių, šiemetiniame 
festivalyje buvo susilaukta dalyvių iš 
Airijos, Lenkijos, Belgijos, V. Vo
kietijos, Švedijos ir Japonijos.

VILNIAUS TELEVIZIJOS TEAT
RAS paruošė premjerą, kuriai buvo 
pasirinkta A. Vienuolio “Paskenduo
lė”. Spektaklį režisavo televizijos rež. 
Petras Bielkis ir Vilniaus dramos 
teatro rež. Kazimiera Kymantaitė, 
kurios pastatyta “Paskenduolės” in
scenizacija teatre jau suvaidinta dau
giau kaip 500 kartų. Televizijos “Pa
skenduolė” gerokai skyrėsi nuo sce
ninės versijos, nes kaikurie epizo
dai buvo filmuoti prie senosios me
dinės Rumšiškių bažnytėlės, Širvin
tos tvenkinių Bajorų kaime ir Lietu
vos liaudies buities muzėjuje. Spek
taklį apipavidalino dail. Jonas Vilu- 
tis, filmavo operatoriai — J. Boty- 
rius, V. Dapkus, Z. Gurskas, R. Juod
valkis. Pagrindinį Veronikos vaid
menį atliko Vilniaus dramos teatro 
aktorė Vaiva Mainelytė, talkinama 
aktorių O. Šauleckaitės, O. Juodytės, 
P. Saudargo, A. Kernagio, G. Jakavi- 
čiūtės, P. Zulono, A. Zalansko, F. 
Jakščio, O. Mažeikytės, A. Sabalio, 
J. Meškausko, J. Vaitiekaičio, S. Si- 
paičio, liaudies dainų atlikėjos V. 
Janulevičiūtės.

SĄJUNGINIAME TELEVIZIJOS 
FILMŲ festivalyje “Žmogus ir jūra”, 
surengtame Kaliningradu pavadin
tame Karaliaučiuje, vieną pagrindi
nių prizų laimėjo Vilniaus televizijos 
studijos filmas “Nepavyduliauk jū
rai, mamai”, sukurtas rež. K. Mus- 
nicko pagal I. Pikturnos scenarijų.

MIŠKO MUZĖJUS “GIRIOS AI
DAS” atidarytas Druskininkuose. Jo 
projekto autorius — Algirdas Vala
vičius. Lankytojus pirmiausia pasi
tinka dirbtinė kopa su pajūrio re
taisiais žolynais, gulinčiu žalčiu, miš
kininkų prieš keletą metų pasodinta 
Egle, jos sūnumis Ąžuolu, Uosiu, 
Beržu ir dukra Drebule. Medinis mu
zėjaus pastatas turi ąžuolo, eglės, 
baržo menes, medžioklės salę II 
augšte. Menių įrengimai atlikti iš 
minėtų medžių, rodiniai — jiems at
stovaujantys. Beržo menėje lankyto
jai netgi gali paragauti tikros iš 
beržo lašančios sulos. Medžioklės sa
lėje — miškų gyventojų ir paukš
čių iškamšos natūralioje aplinkoje.

KAMERINIS LIETUVOS ORKES
TRAS, vadovaujamas Sauliaus Son
deckio, po tradicinių “Nakties sere
nadų” koncertų Palangoje išvyko 
tris savaites truksiančių gastrolių į 
Chabarovską, Južno Sachalinską ir 
Vladivostoką. Išvykos repertuare — 
M. K. Čiurlionio preliudai, F. Bajoro, 
A. Bražinsko kameriniai kūriniai, G. 
Rossini “Sonata styginiams instru
mentams”, V. A. Mocarto “Zalcbur- 
gietiškos simfonijos”.

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

408 Roncesvalles Avė. Tei. 535- 1944
VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS l NAMUS

(Atkelta iš 1-mo psL) 
šalto vandens. Netikėtą staigme
ną šiemet padarė 16 metų am
žiaus gimnazistė Cindy Nicho
las, per ežerą perplaukusi per 
15 valandų ir 18 minučių j pra
mogoms skirtą pakrantės salą 
Ontario Place, kur ją sutiko 
tūkstančiai parodos lankytojų. 
C. Nicholas pirmąjį Marylin 
Bell rekordą pagerino beveik 
šešiom valandom, pralenkdama 
ir lig šiol greičiausiai perplau
kusią Brendą Fisher, kuri eže
re buvo praleidusi 18 vai 50 
min. Kontroversinės užbaigos 
susilaukė nesėkmingas Angelės 
Kondrak bandymas. Penkiolik
tuosius metus baigianti jaunuo
lė norėjo tapti jauniausia ežerą 
Įveikusia plaukike, bet ji buvo 
ištraukta iš vandens po 24 vai. 
17 min., kai iki Toronto jai buvo 
likusi tik nepilna mylia. Pas
kutines tris valandas A. Kon
drak nedarė jokios pažangos,

buvo praradusi orientaciją ir 
netgi kartais bandė plaukti prie
šinga kryptimi. Iš ežero ji be
veik be sąmonės buvo nuvežta į 
Toronto vaikų ligoninę, kur 
greitai atgavo prarastas jėgas. 
Spaudoje nemažos kritikos susi
laukė jos tėvai ir treneris Art 
Duresne už pavėluotą Angelės 
ištraukimą iš ežero. Daug kam 
atrodo, kad ši nepilnametė mer
gaitė buvo kankinama tris va
landas vien tik dėl tėvų bei tre
nerio puoselėto grabės troškimo 
ir finansinės naudos. Laikraščių 
vedamieji siūlo ateity į plauki
kų palydovų eiles įjungti gydy
toją su teise sustabdyti ežero 
negalinčių įveikti plaukikų kan
kinimąsi ir tuo būdu apsaugoti 
jų sveikatą. Abi plaukikės — 
Cindy Nicholas ir Angela Kon
drak, kaip jau įprasta tokiais 
atvejais, gavo daug dovanų ir 
nemažas dolerių sumas.

Toronto viešojo susisiekimo

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

ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

AKTYVAI — virš 6,8 milijonų dolerių
Kasos valandos: Moka už:
Pirmadieniais .... 10- 3 term, indėlius 2 metų .... .... 9%
Antradieniais .... 10- 3 term, indėlius 1 metų .... 8 Į/2 %
Trečiadieniais uždaryta taupomąsias-savings s-tas 81/4%

Ketvirtadieniais 10- 7 depozitų-čekių s-tas ........ ...6%
Penktadieniais 10- 8 Duoda paskolas:
Šeštadieniais .... 9-12 asmenines iki $10.000 ... ...9%
Sekmadieniais 9.30- 1 nekiln. turto iki $70.000 . ....9%
Skyrius Anapilyje veikia sekmadieniais nuo 10 v.r. iki 1 v.p.p.

S PORTAS

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

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

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

ir Bloor Autorite Garage, ?t99£®?ncdkaąį7illp-p)' (tarp Dundas ir College)
Atliekame visus autovežimių mechaninius pataisymus — priekinių ratų 
išlyginimą (wheel alignment), ratų išbalansavimą ir kt. Parduodame 
MICHELIN, B. F. GOODRICH, RADIAL ir kt. padangas. Sąžiningas 
ir greitas patarnavimas. Savininkas FRANK PETIT

NUO Lt) IN OS IKI DANGORAlilOI 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
(RENGIMAI, PRIEŽIORA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras Prakas
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:

pajamų mokesčių atskaitas 
pensijų planus 
tauporpuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą

studentų draudos
fondus mokslui eiti

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

CTEDEJABI’Q ET II DC 406 Roncesvclles A»C dltrHANd rUilO telefonas536-593L
Forduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

SOLD 
UNITED 
TRUST

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

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas 
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, tel. 279-4371) 

persikėlė į naujas patalpas. Važiuoti į vakarus Dundas St. W. nuo 427 
kelio 1 mylią, sukti kairėn prie pirmųjų šviesų (į pietus) Wharton 
Way, važiuoti Wharton Glen gatve tiesiog j garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Golfo žaidynėms 
artėjant

Rugppjūčio 11 d. Boltono golfo 
aikštyne įvyko antrosios atrankinės 
rungtynės. Nors žaidėjų buvo dau
giau nei pirmosiose rungtynėse, ta
čiau pasekmės buvo šiek tiek silp
nesnės. Štai geresnių pasekmių eilė: 
S. Podsadeckis 77, R. Jull 77, Aug. 
Simanavičius ir Alz. Kuolas po 81, 
A. Stauskas ir H. Stepaitis po 82, M. 
Ignatavičius ir A. Banelis po 84, P. 
Stauskas 85, R. Strimaitis 86, S. Kra- 
šauskas ir V. Balsys po 89. Po šių 
atrankinių rungtynių, su mažomis 
išimtimis, buvo sudarytos 3 koman
dos, kurios atstovaus Torontui tarp
miestinėse rungtynėse Toronte rug
pjūčio 3- — rugsėjo 1 d. Komandą 
paprastai sudaro 9 žaidėjai, tačiau, 
tik 6 geriausios pasekmės įskaito
mos į tarpmiestines rungtynes.

Toronto komandos sudarytos su 
keliais atsarginiais, kad nepritrūktų 
žaidėjų. Pirmąją komandą sudaro:
l. A. Sergautis, 2. S. Podsadeckis,
3. E. Astrauskas, 4. A. Kališauskas, 
5. A. Siminkevičius, 6. A. Simanavi
čius, 7. R. Jull, 8. A. Stauskas, 9. V. 
Dementavičius, 10. M. Ignatavičius. 
Antroji komanda: 1. Aug. Simana- 
vičiuš, 2. R. Strimaitis, 3. V. Ubeika,
4. P. Stauskas, 5. R. Šimkus, 6. V. Si
minkevičius, 7. A. Banelis, 8. Alz. 
Kuolas, 9. Vine. Baliūnas, 10. S. 
Krasauskas. Trečioji komanda: 1. V. 
Balsys (B), 2. J. Žukas, 3. H. Stepai
tis, 4. R. Dementavičius, 5. E. Ku- 
chalskis, 6. V. Balsys (I), 7. S. Kėkš
tas, 8. J. Danaitis, 9. A. Giniotis, 
10. Vyt. Baliūnas, 11. R. Kymantas, 
12. L. Baziliauskas.

Džiugu, kad daugiau jaunių įeina 
į I komandą, būtent, A. Siminkevi
čius, V. Dementavičius ir ypač A. 
Stauskas, kuris dar neseniai žaidė 
jaunučių klasėje. Gaila, kad dau
giau patyrę žaidėjai atrankinėse 
rungtynėse nebuvo sėkmingi.

Komandinėse varžybose dalyvaus 
2 Čikagos komandos, 1 Klevelando,
I Detroito ir galbūt 1 Ročesterio. 
Individualinės ŠALFASS pirmeny
bės įvyks A, B, C ir D klasėse vy
rams, jauniams (gim. 1956 m.), jau
nučiams (1958 m.>), senjorams (1919
m. ) ir taip pat moterims (amžius ne
ribotas).

Rungtynės bus šeštadienį, rugpjū
čio 31, ir sekmadienį, rugsėjo 1, 
Boltono aikštyne. Rungtynių pra
džia 10 v. ryto. Paskutinė žaidynių 
registracija — penktadienį Sherway 
Inn, 5487 Dundas St. W., kur kartu 
bus apnakvydinti visi svečiai. Žai
dėjų ketveriukės bus sudarytos iš 
anksto. Iškilmingas žaidynių užbai
gimo balius golfininkams ir jų sve
čiams įvyks rugsėjo ld. Prisikėlimo 
par. salėje. Baliaus reikalu prašoma 
kreiptis pas S. Kėkštą tel. 233-0266.

Boltono golfo aikštynas, nors ir 
turi daug kliūčių, nėra labai sunkus, 
tad reikia tikėtis daug gerų pasek
mių. Komandinėse žaidynėse dėl lai
mėtojų taurės varžysis Toronto ir 
Čikagos pirmosios komandos. Galima 
susilaukti labai gero pasirodymo iš 
Toronto antrosios komandos, kuri 
bandys įveikti Klevelandą ir Detroi
tą. Ročesterio žaidėjų pajėgumas 
mums dar nėra žinomas, tačiau ga
lime susilaukti staigmenos. Be perei
namųjų taurių komandinėse varžy
bose, pirmosios 3 komandos bus at
žymėtos individualinėmis dovanomis. 
Visose klasėse yra paskirta laimė- 
tojamas nemažai dovanų, net labai 
vertingų.

Golfo žaidimas Š. Amerikos lietu
vių tarpe darosi vis populiaresnis. 
Čia susitinka visokio amžiaus lietu
viai.

Žaidynių rengėjų komitetas, vado
vaujamas P. Stausko, stengiasi šias 
žaidynes surengti kuo sėkmingiau. 
Tikėkimės, kad jiems tai pavyks. 
Tad iki pasimatymo and žaliosios!

A.S.

SPORTAS LIETUVOJ
Sov. Sąjungos jaunių plaukimo 

pirmenybėse Charkove dalyvavo 3 
Lietuvos plaukikai. Iš jų geriausiai 
pasirodė, šiaulietis Vladas Petkevi
čius. 200 m. l.s. plaukime jis atplaukė 
pirmas ir tapo Sov. Sąjungos jaunu
čių meisteriu. Jo laikas — 2 min. 2 
sek. Tai kartu ir Lietuvos vyrų bei 
jaunių rekordas. Jis taip pat laimėjo
II v. 100 m. l.s. plaukime (56,7 sek.).'

400 m. l.s. plaukime nors telaimėjo 
V v., pagerino Lietuvos vyrų ir jau
nių rekordą — 4:20,2.

Lietuvių jaunių rankinio komanda 
dalyvavo Alma Atoje Sov. Sąjungos 
pirmenybėse ir laimėjo I v.

Kaunietis A. Daukša Sovietų šau
dymo pirmenybėse laimėjo I v. Ma
žojo kalibro šaudyme gulomis jis 
pasiekė 392 t. iš galimų 400.

Europos jaunių krepšinio pirme
nybėse Prancūzijoj sovietų koman
doje žaidė Kauno politechnikos insti
tuto studentas Mindaugas Arlauskas.

SPORTAS VISUR
Danutė Valaitytė Toronte įvyku

siose kviestinių lengvaatlečių rung
tynėse 800 m. bėgime laimėjo II v. 
(2:08,4). Ji tik 0,9 sek. atsiliko nuo 
pirmos vietos laimėtojos Abby Hoff
man (2:7,5).

Europos jaunių krepšinio pirmeny
bėse Prancūzijoje I v. antrą kartą iš 
eilės laimėjo Jugoslavija. Baigmėje 
jugoslavai pratęsime įveikė Ispaniją 
80:79 (71:71). Trečioje vietoje liko 
Italija, nugalėjusi Švediją 77:69. Pir
mųjų keturių pirmenybių laimėtoja 
Sov. Sąjunga, nugalėjusi Lenkiją 
86:60, turėjo pasitenkinti V v.

LENGVOSIOS ATLETIKOS 
VARŽYBOS

Š. Amerikos baltiečių varžybos 
įvyks rugsėjo 14, šeštadienį, Kleve- 
lande, Cuyahoga Community College 
stadijone. Rengia LSK Žaibas. Pra
džia — 12 v., registracija — nuo 
11 v.r. Programa apima vyrų, mo
terų, prieauglio B, C, D ir E klases. 
Registruotis iki rugsėjo 7 d.: A. 
Belskus, 13813 Othello Ave., Cleve
land, Ohio 44110, USA. Tel. 216- 
681-9143.

ŠAUDYMO VARŽYBOS
Š. Amerikos baltiečių šaudymo 

varžybos įvyks rugsėjo 14, šeštadie
nį, latvių šaudykloje “Lielupė” prie 
Hamiltono, Ont. Rengia latvių klubas 
“Lielupė”. Pradžia 9 v.r.

Š. Amerikos lietuvių šaudymo pir
menybės įvyks rugsėjo 15, sekmadie
nį, Hamiltono lietuvių šaudykloje 
“Giedraitis”. Pradžia — 9 v.r. į abe
jas varžybas registruotis iki rugsėjo 
7 d.: J. Usvaltas, 75 Evelyn Ave., 
Toronto, Ont. Tel. 416-162-5019.

VYČIO ŽINIOS
Tarpapygardinės lengv. atletikos 

rungtynės įvyks rugsėjo 21 d. To
ronte. Pirmenybės bus pravestos 
vyrų, moterų, jaunių ir mergaičių 
B (15-14 m.) ir C (13 m.) klasėse. 
Vyčio lengvaatlečiai po ilgos per
traukos žada vėl pasirodyti aikštėje. 
Norintieji dalyvauti prašomi kreip
tis pas A. Suproną tel. 259-8895 ar
ba pas klubo ižd. L. Radzevičių Oak- 
vilėje.

A. Klimas, šaudymo sekcijos va
dovas, gavo medalį, kurį laimėjo 
Toronto HA s-gos pirmenybėse. B 
klasės “trap” šaudyme jis laimėjo 
I v. Iš 100 galimų pataikymų jis pa
siekė 98.

Tarpusavio golfo turnyre ir toliau 
pirmauja E. Kuchalskis s-a 18 t., S. 
Rukša 14, A. Balnis 13, A. Klimas ir 
L. Radzevičius po 9. Sezonas artėja 
prie galo, ir golfininkai raginami su
žaisti kiek galint daugiau tarpusavio 
rungtynių.

Reiškiame ypatingą padėką B. 
Maskeliūno draudos įstaigai, Leonui 
ir Zosei Jelioniams iš Čikagos už 
paramą mūsų klubui. A.S.
AUŠROS ŽINIOS

Lengvosios atletikos treniruotės 
vyksta kiekvieną antradienį 6.30 v.v. 
West Toronto mokyklos stadijone 
prie College ir Lansdown gatvių san
kryžos. Visus lengvaatlečius kvie
čiame dalyvauti. Įvyks dvejos rung
tynės: baltiečių Klevelande rugsėjo 
14 d. ir pirmosios tarpapygardinės 
lietuvių rungtynės Toronte — rug
sėjo 21 d.

Negailestinga mirtis iš mūsų tarpo 
išplėšė taurų lietuvį, gerą klubo bi
čiulį Antaną Sapijonį. Buvusiai val
dybos narei J. Sapijonienei, taipogi 
Aušrelei ir Algiui, netekusiem bran
gaus vyro ir tėvelio, reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime. 
Mirties angelas aplankė ir kitą auš- 
riečių šeimą. Po ilgos ir sunkios li
gos Čikagoje mirė p. Šapočkinienės 
mamytė. Kaz. Šapočkinui ir Poniai 
reiškiame gilią užuojautą.

TTC bendrovės streikas jau už
baigė dvi savaites. Problemą 
komplikuoja net 142 L. Moyne- 
hon vad. unijos pateikti reika
lavimai, kurių svarbiausias yra 
atlyginimų padidinimas 40% se- 
kantiem dvejiem metam. Unija 
prisipažįsta, kad dabartinis vi
dutinis jos narių savaitinis už
darbis yra apie $200. Jos reika
lavimų patenkinimas Toronto 
miestui per sekančius dvejus 
metus atneštų $125 milijonus 
papildomų išlaidų, kai tuo tarpu 
šiemetinis pilnas TTC biudže
tas tėra $123 milijonai. Išlai
doms padengti dabartinis $0.25 
susiekimo bilietėlius tektų pa- 
brangtini iki $0.50 arba kiek
vienam Toronto gyventojui įves
ti papildomus $62* metinius mo
kesčius. Vidutinis TTC tarnau
tojų valandinis atlyginimas tada 
nuo $5 būtų pakeltas iki $7. Ky
la klausimas, kiek gi Toronte 
yra gyventojų, kurie neuždirba 
ne tik $5, bet ir $3 per valandą. 
Susisiekimo dvigubas pabran
ginimas jiems būtų didelė našta. 
Tiesa, dabartinius TTC nuosto
lius pusiau padengia miestas ir 
Ontario provincinė valdžia, bet 
jie siekdavo tik keliolika milijo
nų dolerių. Derybose, kurioms 
vadovauja provincijos tarpinin
kas J. Speranzini, beveik dvi sa
vaitės buvo sugaištos neesminių 
klausimų svarstymui. Kiek ga
lima spręsti iš skaitytojų laiškų 
pagrindinuose Toronto dienraš
čiuose, unija kasdien susilaukia 
vis didesnių priekaištų. Senelių 
ir pensininkų reikalams buvo 
įvesti specialūs autobusai, bet ši 
paslauga pradėta labai pavėluo
tai. Spauda siūlo Ontario prem
jerui W. Davis streikininkus grą
žinti darban specialiu provin
cinio parlamento potvarkiu, 
abiejų pusių nesutarimus paves
ti arbitro sprendimui.

Kanados transporto komisija 
leido Bell telefono bendrovei 
pabranginti savo paslaugas. Po
kalbiai iš viešųjų telefono būde
lių nuo 10 centų pabranginami 
dvigubai. Mėnesinis telefono 
mokestis privačiuose namuose 
pakeliamas iki $6.50, įstaigose 
— iki $19. Kvebeko ir Ontario 
provincijose tolimų nuotolių pa
sikalbėjimam pridėdamas $1 už 
minutę. Mokestis už telefono 
įvedimą privačiuose namuose 
pabranginamas $1, įstaigose — 
$4.50. Už telefono operatorių 
pagalbą surasti reikiamą 
numerį knygoje bus reikalauja
ma $0.25. Visi šie potvarkiai 
Bell bendrovės metines paja
mas padidins $50 milijonų. 
Prieš tokį paslaugų pabrangini
mą pasisako ne tik privatūs as
menys, bet ir kaikurie valdžios 
pareigūnai, jų tarpe ir Kvebeko 
ryšių ministeris J. P. l’Allier.

Skautų veikla
• XII Romuvos skautų-čių stovyk

la užbaigta rugpjūčio 10 d. paskuti
niuoju laužu, kuris buvo skirtas lais
vės kovotojams prisiminti. Laužą pa
ruošė v. sk. G. Tarvydienė ir ps. B. 
Paliulytė. Tekstą ir dainas atliko 
visi stovyklautojai. Po laužo žibintais 
nušviestu keliu vykome į Sv. Mišias, 
kuriose stovyklos kapielionas kun. St. 
Kulbis priminė visų mūsų pareigas 
Dievui, Tėvynei ir žmonijai.

• Stovyklai baigiantis, jūrų skau
tų budžių įžodį davė Vytautas Ketur
akis; jūrų skautų įžodį: Paulius 
Stauskas, Ričardas Punkrys, Jonas 
Miniotas, Andrius Baziliauskas; jaun. 
skautų įžodį — Juozas Radžius (iš 
Otavos); jaunesnės skautės įžodį — 
Asta Sukauskaitė.

• Į vyresniškumo laipsnius pakel
ti: į skiltininkės-o — v. sk. V. Gry
bienė, v. sk. I. Mackevičienė, M. Ša
rūnas, Tomas Senkevičius, G. Senke
vičius; į paskiltininko — Vilija Ga- 
čionytė, Edvardas Grybas.

• Skautiško patyrimo laipsnius 
gavo: I pat. 1. — Vida Stulginskaitė, 
Vilija Gačionytė, Eglė Gačionytė, Ri
ma Karosaitė, Vida Turūtaitė, Ra
minta Jankaitytė; II pat. 1. — A. Ba- 
ziliauskaitė, R. Simanavičiūtė, L. Ka
rosaitė, L. Radzevičiūtė, M. Šarūnas, 
E. Grybas.

• Stovyklautojai dėkingi visiems 
svečiams, atsilankiusiems Romuvo
je, ir p.p. Strazdams atvežusiems 
lauktuvių visiems stovyklautojams 
ledų.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tai sveikina ps. Birutę ir Mečį Abro
maičius, mininčius 25 m. vedybinę 
sukaktį. Daug laimės!

• “Gintaro” vadovių mokyklą bai
gė šios “Šatrijos” tunto skautės ir. 
gavo už stovyklinę dalį atitinkamus 
pažymėjimus: E. Gačionytė, V. Ga
čionytė, J. Bekerytė, V. Bumbulytė, 
Ž. Silininkaitė ir V. Pilipavičiūtė.

Studentų žinios
• Penktadienį, rugsėjo 13, bus 

susipažinimo vakaras — vyno ir sū
rio balius. Tai pirmas šių mokslo 
metų studentų klubo susirinkimas. 
Jis bus 7 v.v. universitete — Hart 
House Music Room. Visi studentai 
kviečiami dalyvauti.

• šeštadienį, rugsėjo 21, bus ke
lionė į Stratfordą pamatyti vaidini
mo “Love’s Labour’s Lost”. Dar yra 
bilietų. Kaina — $6.50. Galima įsi
gyti studentų valdyboje. Siųskite če
kius, išrašytus TULSK, Sigitai Dū- 
daitei, 787 Jane St., Apt. 906, To
ronto, M6N 4B7. Gausite patvirtini
mą bilietų, gausime čekius. Bus ke

liaujama automobiliais.
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REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys

Telefonai: 536-2738 • 536:2664 • 1611 BLOOR St. West
MANSFIELD, ONTARIO, ūkis — 4% akrų žemės su trobesiais, 
du tvartai, prie gero asfaltuoto kelio, graži aplinka su šaltinio upeliu; 
savininkai išvažiuoja į Albertą; papiginta kaina; dėl smulkesnių 
informacijų skambinkite St. Dargiui.
RONCESVALLES GATVĖ, dupleksas — 9 kambariai, 3 vonios; prašo 
$69.000.—. Dupleksas — 12 kambarių; prašoma kaina $79.000.—.
BLOOR — ALHAMBRA, atskiras 11 kambarių mūrinis namas, 5 vir
tuvės, 4 prausyklos, viskas naujai atremontuota, dvigubas garažas, 
gilus sklypas, netoli Lietuvių Namų, namas be skolų. Įmokėti apie 
$20.000.
BLOOR — DUNDAS, visai nauji 6 kambarių kvadratinio plano, mū
riniai namai, garažai su privačiu įvažiavimu, ramioje gatvėje, netoli 
Bloor požeminio bei krautuvių. Bus baigti maždaug už 3 mėnesių.

Turime gerą pasirinkimą namų High Parko rajone 
ir visame vakarų rajone.

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

St. Dargis namų tel. 248-9196

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n A A A A A 
TORONTO LIETUVIŲ PARAMA
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

moka m ima
6% už depozitus

9% už asm. paskolas
8V^% už taupymo s-tas
9% už 1 m. term. dep. || 8’/2% už mortgičius 

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

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

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

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL po pietų, išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį nuo 10 v. r. iki 8 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 1A6

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai Ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (•Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ontario Tel. 533-5454 Lietuviams daroma 

NUOLAIDA

AMADKIC Dnolfnv* * SąiUningas patarnavimas.
■ Va Ivlvllllld ncdlior • Parūpiname mortgičius 

perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
102 Riverwood Parkway Telefonas

Toronto, Ontario M8Y 4E9 233-5996

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje
‘ 1576 Bloor St. Weit • Telefonai: Įstaigos: 537-3431

Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 
Tel. 636-9811. Atidaryta nuo 9 vai. ryto — 6 vai. vakaro, 
ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v. r. iki 9 v. v.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
97 J College St., Toronto 4, Ont.

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
p r o g r a m o s, 
visi verslo bei 
rėkia mj n i o i 
s p a u, d i n i a i

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY

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

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

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

Skambinti tel. LE 4 -1403 
30 DEWSON St., Toronto, Ont
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<: Čikagos lietuviu horizonte ;į
< Vladas Ramo jus —1

SUDBURY, ONTARIO

DERLINGAS RUDUO
Atrodo, kad artėjantis ruduo Či

kagos lietuvių gyvenime bus labai 
judrus, nes kiekvienas savaitgalis 
iki Advento iš anksto jau apkrautas 
Įvairiais renginiais. Vienas didžiųjų 
rudens įvykių — ALTos rengiamas 
Amerikos lietuvių kongresas rugsėjo 
27-28 d.d. Conrad Hilton viešbutyje 
Čikagoje. Uždaromajame kongreso 
bankete numatoma susilaukti net 
1.000 svečių. Per pastaruosius mėne
sius įsisteigė visa eilė naujų ALTos 
skyrių: West Palm Beach, Fla.; 
Wilkes Barre, Pa.; Scranton, Pa.; 
Hot Spring, Ark.; Cicero, Ill. šie 
faktai rodo, kad ALTa dar neartėja 
prie mirties slenksčio. Paskutiniu 
metu centrinė jos įstaiga Čikagoje 
išvystė gana gyvą veiklą informaci
jos srityje, kai tiem reikalam tvar
kyti pasikvietė kun. dr. J. Prunskį. 
— Lietuvių Žurnalistų Sąjungos cen
tro valdyba, baigdama savo kaden
ciją jau pavasarį buvo suplanavusi 
neeilinį vakarą pagerbti vienam iš 
mūsų žymiųjų žurnalistų Broniui 
Railai jo 65 m. amžiaus sukakties ir 
naujausio veikalo “Paguoda” pasiro
dymo proga. Rugsėjo pabaigoje ir 
spalio pradžioje Br. Raila su žmona 
atvyks j rytinį JAV pakraštį ir, 
grįždami atgal į Kaliforniją, sustos 
Čikagoje. LŽS cv spalio 5 d. buvo 
išsinuomojusi Tautinių Namų salę 
vakarui su Br. Raila, suplanavusi ir 
akademinę programą. Deja, dėl kaž
kokio nesusipratimo salė atiduota 
kitiems. Vakarą tenka perkelti į sek
madienį ar penktadienio vakarą. Sek
madienį, spalio 6, Marijos mokyklos 
salėje rengiamas A. Smetonos minė
jimas su rašyt. V. Alanto paskaita. 
Taip ne dėl mūsų kaltės LŽS cv pla
nai liko labai sumaišyti. Visa tai dar 
paryškina, koks darbingas ir įvairiais 
renginiais apkrautas bus lietuvių gy
venimas Čikagoje šį rudenį.

NETENKAM TRIJŲ KUNIGŲ
Prieš porą metų su liūdesio šešė

liais veiduose Čikagos lietuviai suti
ko žinią, kad į Montreal} iškeliamas 
Čikagos Jaunimo Centro statytojas 
ir buvęs jo direktorius kun. J. Kubi
lius, vienas populiariųjų kunigų Či
kagos lietuvių tarpe. Dabar gi, lie
pos karštyje, vėl pasirodė spaudoje 
kita žinia, kad į Klevelandą klebono 
pareigoms iškeliamas lietuvių jėzui
tų provincijolas ir Jaunimo Centro 
direktorius kun. Gediminas Kijaus- 
kas, Čikagos lietuvių tarpe turintis 
ne priešus, bet tik draugus įvairių 
pažiūrų žmonių tarpe. Kadangi kun. 
G. Kijauskas skiriamas klebonu nau
josios Klevelando lietuvių parapijos, 
kurią vyskupas paveda administruo
ti lietuviams jėzuitams, tai naujasis 
klebonas su savim išsiveža ir du asis
tentus — kun. A. Zarembą ir kun. 
K. Pečkį. Po tokio pareigų pasidali
jimo lietuvių jėzuitų centras Čika
goje gerokai sumažės. Iš neoficialių 
šaltinių teko patirti, kad nuo šio 
rudens Jaunimo Centro direktorium 
bus kun. Alg. Kezys, o jo pavaduo
toju — kun. V. Gutauskas. Galimas 
dalykas, kad greitu laiku Jaunimo 
Centrui administruoti prisireiks ir 
civilio žmogaus, nes kun. A. Kezys, 
būdamas gyvas ir talentingas kūrė
jas, ilgesniam laikui negalės nuoša
lyje palikti foto ir savo mėgstamo 
filmo meno.

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., « . rnr iijrn 
TORONTO, ONTARIO i 61.
• —_ UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------  •
• ------------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS--------------  •

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS 
į Lietuvę, Latviją, Estija, Ukrainą, Sov. Sujungę 

paprastu ir orn paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki 193z4 svarų 
orvno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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

LIETUVIŲ r, ... ,___.. . 480 RONCESVALLES AVI..
ĮSTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO j, Ontario

Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KAL0ZA

V. BaČėnaS All Seasons Travel, b.d.
2224 Dundas Street W., 
Toronto, Ontario 
M6R 1X6

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

te/. 533-3531

KEZYS MEKSIKOJE
Guadalajara mieste Meksikoje yra 

jėzuitų institutas, kuris puoselėja 
meną. Angliškai jis vadinamas “Je
suit Institute for the Arts”. Jame 
naudojamas ir savotiškas metodas: 
nėra jokios nustatytos programos, o 
tik pilnutinė laisvė įvairių žanrų 
menininkams. Ten suvažiuoja rašy
tojai, dailininkai, skulptoriai, akto
riai, išraiškos šokio bei baleto, foto
grafijos bei filmo sričių menininkai 
ir kt. Šiais metas birželio pabaigoje 
ten buvo nuvykęs ir mūsų foto bei 
filmo menininkas kun. Alg. Kezys. 
Jo kelionė į tą meno šentovę jau 
buvo nebe pirmoji. Šiemet kelionė 
įdomi ta prasme, kad kun. A. Keziui 
Guadalajara mieste teko susipažinti 
su filmų meno žinovais. Pvz. jis ten 
nusivežė ir vieną paskutiniųjų savo 
filmų “Statyba”. Čikagoje, Los An
geles ir gal dar kur kitur tas moder
nus, visai naujo sukirpimo filmas 
apie naujojo Jaunimo Centro statybą 
lietuvių buvo sutiktas kartais su ne
palankiais komentarais. Tuo tarpu 
Meksikoje, jėzuitų institute, žinovai 
filmą vertino kaip vieną geriausių 
pavyzdžių. Pvz. vienas buvusiųjų 
kun. A. Kezio kurso draugų semina
rijoje John Pannington, SJ, dabar 
rašąs daktarato tezę apie vaizdo, 
garso ir žodžio prasmę, “Statybos” 
filmą priėmė kaip tarptautinį, kaip 
tobulą pavyzdį, prakalbantį kiekvie
nam pasaulio piliečiui savo vaizdais, 
kur žodžių suprasti net nereikia. Vi
sa tai pasako, kaip kartais skiriasi 
nuomonės konservatyviųjų mėgėjų 
ir tikrųjų žinovų. Būnant jėzuitų in
stitute Meksikoje kun. A. Keziui vėl 
atgijo noras fotografuoti. Jis parsi
vežė naujų, įdomių darbų. Aštuonias 
naujas meniškas nuotraukas išsiun
tė į jėzuitų instituto Meksikoje tarp
tautinę foto parodą, o per tą laiką iš 
Paryžiaus vėl atėjo kvietimas daly
vauti tenykštėje foto parodoje.

KEISIS OPEROS PLANAI?
Pirmaeilis mūsų tenoras Stasys 

Baras vėl buvo sunegalavęs širdimi 
ir kurį laiką gydėsi Michigan City 
ligoninėje. Iš neoficialių šaltinių te
ko patirti, kad dėl St. Baro ligos 
gali keistis ir Čikagos Lietuvių Ope
ros numatytas planas ateinančiam 
sezonui. Buvo numatyta pastatyti G. 
Verdi “Otelio” opera su Stasiu Baru. 
Solistas jau buvo davęs sutikimą. 
Dabar esą gal reikės parinkti tokią 
operą, kurioje pagrindinį vaidmenį 
turėtų sol. Arnoldas Voketaitis. Bet 
ta žinia nėra patikrinta, nes rašant 
apžvalgą operos valdybos pirm. Vyt. 
Radžius buvo atostogose. Didžioji 
sol. St. Baro gerbėjų šeima linki 
jam greit pasveikti, atgauti jėgas ir 
vėl sugrįžti į sceną, kuri be St. Baro 
toli gražu nebus tokia įdomi, kokia 
būdavo su juo. Tai liudija ir paskuti
niai St. Baro pasirodymai Toronto ir 
St. Catharines miestuose.

Elektros rangovas

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

Savininkas A. ČEPONIS

SKAITYTOJAI PASISAKO
SENATVĖ IR ATEITIS

Tūlas “Lietuvis komoksietis” “TŽ” 
32 nr. (1974.VIII.8) pensininkams 
perša palankią klimatinę aplinką ir 
geras įsikūrimo sąlygas Vankuverio 
saloje, Br. Kolumbijoje.

Dėl įsikūrimo ir palankių gamti
nių sąlygų nėra reikalo ginčytis, nes 
ten gyvenantis geriau jas pažįsta ir 
teisingai aprašo (jei nėra kokios 
bendrovės agentas ar šiaip asmeniš
kai suinteresuotas). Apie gražias ir 
geras įsikūrimo vietoves daugelį 
kartų skaitėme lietuviškoje spaudo
je, ypač JAV. Kai vienas pensininkas 
apsigyvena ir pradeda nuobodžiauti, 
tada įsimano girti tą vietovę ir kvies
ti kitus toje aplinkoje kurtis, lyg 
atradęs žemėje rojų.

Tokių gražių ir patogių vietų yra 
daug, ypač JAV, bet ar mums lietu
viams pensininkams verta tik sting
stančiais sąnariais rūpintis galbūt 
pratęsti keliais mėnesiais likusį gy
venimą ir atsiskirti nuo lietuviškų 
telkinių bei lietuviško kultūrinio gy
venimo. Galimas dalykas, kad aplin
kos pakeitimas kaip tik atneš nepa
geidaujamų reiškinių ir sutrumpins 
likusias gyvenimo dienas.

Rugpjūčio 1 d. “Tėviškės Žibu
riuose” redakciniame straipsnyje 
pensininkų persikėlimo reikalu bu
vo labai logiškkai ir pamatuotai 
pasisakyta. Redakcijos iškeltos min
tys turėtų būti spaudoje toliau sklei
džiamos, mūsų didžiųjų organizaci
jų vadovai turėtų paruošti planą ir 
skatinti pensininkus nenutolti nuo 
lietuviško kultūrinio ir visuomeninio 
gyvenimo, o kurtis netoli lietuviškų 
junginių. Kas iš to, jei kūnas džiaug
sis malonia šiluma ir gražia aplinka, 
o siela verks netekusi lietuviškos 
aplinkos ir kutūrinio gyvenimo.

A. Juodvalkis,
East Chicago, Ind., JAV

L. NAMAI IR RADIJAS
Nusibosta restorano valgiai. Nu

važiuoju į Toronto Lietuvių Namus 
koldūnų užvalgyti. Pasitinka pažįs
tamas ir nurodo kur eiti. Nematyti 
jokio užrašo. Prieinu prie stalo. Ke
liolika asmenų tašo koldūnus ir ki
tokius lietuviškus patiekalus. Tylu, 
nėra nė lietuviškos muzikos. Mat, 
visi pensininkai. Būtų gera, kad tuo 
metu būtų perduodama lietuviška 
radijo programa, nes nuo rugpjūčio 
25 d. sekmadieniais ji girdima nuo 
1.30 iki 2 v. p.p. Būtų nauda ir L. 
Namams ir “Tėvynės prisiminimų” 
radijo programai. Nuo pirmadienio 
iki penktadienio pastaroji transliuoja
ma nuo 3.30 iki 4 v. p.p. iš CHIN ra
dijo stoties 101 FM banga. Lietuviš
ka televizijos programa transliuoja
ma per 10 kanalą ir Maclean-Hunter 
Cable antradieniais 6-6.30 v.v., ket
virtadieniais 7.30-8 v.v. Visų šių 
programų vedėjas — J. R. Simanavi
čius. Visuomenė turėtų parodyti 
daugiau susidomėjimo tomis progra
momis. K. Cinčius

SĖKMINGIAUSIA PRIEMONĖ — 
SPAUDA

Lietuvybės išlaikymo klausimu pa- 
reiškiam daug žodžių, bet mažai pa
sakom. Be to, nevisi pareikšti žodžiai 
yra priimtini. Pvz. “Laiškai Lietu-

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

Toronto. TeL 531-8422

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

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

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

30 Dcwson St., Toronto 4, Ont. 

Eagles Nest 
Telefonas 534-0563 

viams” savo premijuotu rašiniu, tarp 
kitų negudrių dalykų, paskelbė, kad 
lituanistinės mokyklos yra tik pinigų 
eikvojimas ir laiko gaišinimas, kad 
turime savo jaunimą siųsti į Rusiją, 
kur specialiai paruošti agentai iš 
LTSR duoda pilną ir išsamų kultūri
nį apšvietimą. Sį pareiškimą nutylė
dami, išreiškiam savo pritarimą.

Kanados vyriausybė yra pasinešus 
remti tautinių mažumų kultūrinę 
veiklą. Tai nėra dovana — valdžia 
savo pinigų neturi. Tai nėra mamos 
saldainis paklusniam vaikui. Tai yra 
mūsų kasdieninės duonos trupinėliai 
iš mūsų pačių darbu ir mokesčiais 
sudaryto bendro duonos kepalo (so
cial pie). Tos sumos turėtų būt iš
leidžiamos pirmoje eilėje visų bend
ram reikalui, ne atskiro vieneto nau
dai. Pirmos eilės bendras reikalas 
yra spauda. Mūsų sąlygose ji yra 
vienintelė veiksminga priemonė lie
tuvybės, savo kultūros išlaikymui. 
Chorai, šokėjai ir kt. yra tautos 
atstovai. Būtų netikslu turėt atsto
vaujančius be atstovaujamųjų, atseit,

Pasaulio drama iš arti
(Atkelta iš 1-mo psL) 

žmonių. Gaila, kad nepasižymė
jau to susirinkimo įspūdžių — 
dabar daug detalių esu pamir
šęs, tačiau paties susirinkimo ga
lo niekados neužmiršiu. Iš 15 
Saugumo Tarybos narių maž
daug pusė savo pareiškimuose 
apgailestavo prezidento Maka
rios demokratijos nuvertimą. 
Kai visi baigė pareiškimus, tary
bos pirmininkas {iš Peru) klau
sė, ar kas turi baigiamųjų ko
mentarų. Kipro atstovas (jis ne
buvo vienas iš 15 Saugumo Ta
rybos narių, bet specialiai pa
kviestas svečias) drebančiu bal
su prašė ką nors padaryti, kokią 
nors rezoliuciją priimti, kad 
kautynės Kipre sustotų. Sakė, 
kad Saugumo Tarybos moralinė 
pareiga išleisti atsišaukimą mū
šiams nutraukti, nes kiekvieną 
minutę miršta vienas kiprietis. 
Kipro atstovui baigus, Saugumo 
Tarybos pirmininkas padėkojo 
už pareikštą nuomonę ir paklau
sė, ar yra daugiau norinčių kal
bėti. Kadangi norinčių nebebu
vo, pirmininkas susirinkimą bai
gė. Minutėlei buvo labai tyku. 
Staiga visi pakilo ir pradėjo kal
bėtis o as sėdėjau išsižiojęs. 
Sunku buvo man tikėti (jaučiau, 
kad aš ne vienintelis taip galvo
jau), kad po tokios jautrios kal
bos diplomatai nieko nepadarė.

Žiūrovų spūstis
Grįžęs į Jungtines Tautas kitą 

dieną, buvau žymiai gudresnis. 
BATUNo sekretorė p. Vallens, 
turinti daug patyrimo JT veiklo
je, paaiškino, kad visi Saugumo 
Tarybos nariai ateina į posėdį iš 
anksto žinodami ką sakys. Daž
nai jų kalbų gairės būna nusta
tytos jų valstybių augščiausių 
pareigūnų. Todėl nežiūrint labai 
ypatingos situacijos, jie nekei
čia savo pozicijų. Taip atsitiko 
ir šį kartą. Šiandien Jaukiau 
naujų įvykių, konkrečios veik
los. Makarios buvo atskridęs į 
Niujorką. Kad šis Saugumo Ta
rybos posėdis svarbesnis, supra
tau vien pasivaikščiojęs JT ko
ridoriais. Paprastai tušti korido
riai tą dieną jau buvo puspilniai 
(retas atsitikimas).

Tarybos posėdis oficialiai tu
rėjo prasidėti 3.30 v. p. p. Aš 
suabejojau, ar iš viso pateksiu į 
posėdį, nes buvo tiek daug žmo
nių, o mano spaudos kortelė tik 
trečios klasės. Pirmos klasės 
kortelė duodama didelių laik
raščių ir spaudos agentūrų ats
tovams. Antros klasės kortelę 
gauna tie, kurie dirba mažes
niems laikraščiams ir taip daž
nai JT nelanko. Trečios klasės 
kortelė yra laikinis leidimas, 
duodamas viešinčiam žurnalis
tui. Mano laimė, kad ponia Val
lens kartu su manim tą dieną 
JT lankė. Jai, turinčiai antros 
klasės kortelę, buvo didesnė ga
limybė patekti į Saugumo Tary
bos posėdį. Kadangi ji tam po
sėdžiui pasilikti negalėjo, nu
sprendė man savo kortelę ati
duoti. Net ir su antros klasės 
kortele ji galėjo įsigyti tik pub
likos bilietą. Skirtumas tarp

ĮSIDĖMĖTINAS IŠRADIMAS | 
□oriausias Amerikoj ir Europoj "JIB Hoarpfiege-Lotion" preparatas sulaiko | 
plaukų slinkimų, naikina pleiskanas, pašalina niežėjimų, plaukų skilimų, i 
stiprina plaukų šaknis, padeda atgauti natūralių plaukų spalva. J IB var- : 
rodami nebūsite nei žili, nei pliki 100%. Įrašyti vaistinių RED BLUE knygoj. | 
J IB Medicine Liq. 8 uncijos 16 savaičių $6.00. Pinigus siųsti mūsų atstovybei: Į 
2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ontario, Canada arba 1 
J. I. B. Laboratory 1437 So. 49th. Ave., Cicero, I 

Illinois'60650, U. S. A. Į

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

turėt paukščio plunksnas be paties 
paukščio.

Gal milijonas lietuvių gyvena 
Amerikos kontinente, bet neturi sa-
vo tautinės nesrovinės spaudos. JAV- 
se yra gausi srovinė lietuvių spauda. 
Mes, išskiriant vieną sėkmingą sa
vaitraštį ir antrą nepajėgiantį susi
tupėti, nė to neturim. Srovinė spau
da patenkina tik savo srovės lietu
vius. Būti lietuviu nebūtina priklau
syti specialiai srovei. Be to, dėl 
netvarkingos pašto tarnybos dien
raščiai iš JAV būna labai suvėluoti 
Mums trūksta nesrovinio lietuviško 
dienraščio ir sąlygų jį tvarkingai 
gauti. Sis reikalas gali ir turi būt 
tvarkomas organizuotai. Toks orga
nas yra Bendruomenės krašto valdy
ba. Jei ji turėtų gerų norų ir mes 
energijos ją paraginti, nuverstume 
kalnus- B. Bačiūnas,

Simcoe, Ont.

Pajieškojimas
Moliui Jonui iš Kontenių km., Tel

šių apskr., yra laiškas nuo giminių. 
Atsiimti “T. Žiburių” administraci
joj. Žinantieji apie jį prašomi pra
nešti jo adresą.

spaudos ir publikos sekcijų yra 
tik tas, kad pirmojoj staliukai 
pritaisyti prie kėdžių ir sėdima 
arčiau diplomatų.

Pasiėmęs tą bilietą, nuskubė
jau į Saugumo Tarybos posėdžių 
salę ir buvau nustebintas, pama
tęs eilę laukiančių žmonių. Kaip 
ir spėjau, įėjus į salę nesimatė 
nė vienos tuščios kėdės balkone. 
Daug žmonių stovėjo. Pirmame 
augšte, kur keliolikos tautų dip
lomatai sėdėjo aplink pasagos 
formos stalą, adjutantai ir sek
retorės skubėjo kaip skruzdėlės. 
Suradęs gerą vietą stovėti, vėl 
nustebau. Posėdis prasidėjo be
veik laiku! Saugumo Tarybos 
pirmininkas, atidaręs posėdį, pa
kvietė arkivyskupą Makarios 
prie stalo. Į salę, juodai apsiren
gęs, sargų apsuptas, įžengė Ma
karios. Dauguma žmonių galeri
joje atsistojo ir jam plojo. Tai 
buvo pirmas kartas per penkias 
savaites, kad kas nors susirinki
me būtų plojęs. Nors arkivysku
pas kalbėjo angliškai, sunku 
man buvo suprasti, ką jis sakė, 
nes stovėjau pačiam salės gale 
ir dvidešimt “Nikon” foto apa
ratų triukšmas trukdė klausyti.

Protestai ir kalbos
Prezidentui Makarios baigus 

ir išėjus iš salės, dingo ir daug 
žiūrovų. Suradau laisvą kėdę ir 
lengvai atsidusau ne tik todėl, 
kad nustojo skaudėti kojas, bet 
ir todėl, kad atmosfera nebebu
vo tokia įtempta. Tie visi arki
vyskupo sargai, man, prisižiūrė
jusiam televizijos ir filmų ir jau
čiančiam visų šio susirinkimo 
dalyvių susijaudinimą bei kažko 
laukimą, sugestijonavo, kad 
kiekvieną minutę koks beprotis 
atsistos ir pradės šaudyti. Ačiū 
Dievui, jokių didelių incidentų 
nebuvo. Vieną sykį balkone sar
gai beveik išmetė kelis prokip- 
riečius, kurie pritarė diplomatų 
kalboms plojimu, bet nieko dau
giau.

Penktadienio Saugumo Tary
bos posėdis truko tris valandas 
ir penkiolika minučių. Per tą 
laiką visi diplomatai puolė Grai
kiją dėl jos imperialistinio elge
sio. Graikų atstovas, nebūdamas 
vienas iš penkiolikos narių, bet 
specialiai pakviestas svečias, gy
nėsi, bandydamas įrodinėti, kad 
Makarios ir jo draugai buvo na
ciai. Keliose vietose jis taip nu
šnekėjo, kad žiūrovai šaipėsi ir 
net kikeno. Man patiko, kai tas 
atstovas atrėžė sovietams, kurie 
buvo vieni iš aršiausių Graikijos 
kritikų. Graikų atstovas užsimi
nė, kad Sovietų Sąjunga neturi 
teisės pamokslus sakyti apie 
Graikijos įsibrovimą Kipre, nes 
ji pati tai darė Čekoslovakijoje 
1968 m. Ne vien graikai puolė 
sovietus. Kažkodėl po Graikijos 
sovietai buvo daugiausia kriti
kuojami. Britų atstovas įsižeidė, 
kai sovietų diplomatai bandė 
Įrodinėti, jog visos nelaimės 
Kipre buvo Šiaurės Atlanto Są
jungos darbas. Žiūrovai ir net 
diplomatai garsiai juokėsi, kai 
britų atstovas subarė sovietų at
stovą: “Netikėk viskuo, ką skai
tai Pravdoje”.

EDUARDAS GLIZICKAS susituo
kė su Kathleen Cechetto. Vargonais 
grojo Danguolė Remeikytė, solo gie
dojo jaunojo sesutė Irena Černienė 
iš Londono. K.A.S.

ŽVEJŲ IR MEDŽIOTOJŲ klubas 
“Geležinis vilkas” rugsėjo 1 d. V. 
Gudriūno ūkyje rengia išvyką ir na
rių šaudymo varžybas dėl pereina
mosios taurės. Kviečiame narius ir 
visus Sudburio apylinkės lietuvius 
gausiai dalyvauti bei stebėti kam 
teks garbė būti geriausiu 1974 m. 
klubo šauliu bei laikiniu pereinamo
sios taurės savininku. Iki pasimaty
mo! Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkoju už man su

ruoštą 60 metų amžiaus paminėji
mą ir įteiktas brangias dovanas: p.p. 
S. Poderienei, Albrechtams, Karkli
niams. Nuoširdus ačiū už apsilanky
mą ir įteiktas dovanas mieliems bi
čiuliams iš Sault Ste, Marie: p.p. 
Poderiams, Dibulskiams, Girdzevi- 
čiams, Gasparienei; iš Hamiltono — 
S. Martinkutei ir jos motinai; iš To
ronto — D. Remeikytei, B. Gatau- 
tytei. Dėkoju kun. A. Sabui ir J. 
Kručui už gražius žodžius. Nuoširdus 
ačiū už Jūsų triūsą: Povilui Jute- 
liui, p. Labuckienei ir p. Gatautienei.

ŠYPSENOS
Dolerinės vedybos

Į viengungio tautiečio skelbi
mą laikraštyje, jieškantį gyve
nimo draugės, atsiliepė viena 
našlė ir pasiūlė vedybas. Pirma
sis viengungio klausimas kandi
datei buvo šis:

— Kiek turto paveldėjai iš 
pirmojo savo vyro?

(V. Matutis)
Alga ir svoris

Sugrįžęs vyras iš darbo penk
tadienio vakarą įteikė žmonai 
savaitinio uždarbio čekį. Žmona, 
pažvelgusi į čekį, riktelėjo:

— Tik šimtas dešimt?! Kad 
būtų bent du šimtai dvidešimt!

— Atsistok ant svarstyklių ir 
pamatysi 220 — patarė vyras.

(V. Matutis)
Bibliotekoje

— Šitoje knygoje radau pen
kis rublius. Ar neturite daugiau 
to paties autoriaus knygų?

Pirkėjas
Zoologijos parduotuvėje pir

kėjas paprašo kalbančios papū
gos.

— Deja, kalbančias papūgas 
visas jau pardavėme. Galiu 
jums pasiūlyti genį.

— Ar genys gali kalbėti?
— Genys puikiai moka Mor

zės abėcėlę. Parinko Pr. Alš.

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

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

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas Namų telefonas 

278-2757 278-4529

FRANK BARAUSKAS Limited 
REALTOR

3828 Bloor Street West, Islington, Ontario
231-6226

• Didelis namų pasirinkimas Islingtone, Mississaugoje 
ir užmiesčiuose

• Finansuojame [mokėjimus, sudarome naujus 
mortgičius

• Perkame ir parduodame mortgičius
• 70 asmenų pasiruošę jums patarnauti

|B|C|inAMPB" V?- G- Dresher Insurance ir 
HlvUHHIwFrank 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) •
____________________________________________________ I

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 

Ačiū visiems mieliems Sudburio lie
tuviams, kurie prisidėjote ir atsilan
kėte į šį mano 60 metų amžiaus su
kakties pobūvį, kuris ilgai pasiliks 
mano širdyje.

Nuoširdžiai dėkingas visiems —
K. Jonikas

VANCOUVER, B.C.
KUN. IZ. GRIGAITIS yra išvykęs 

trim mėnesiam į Argentiną pas savo 
brolį. Kada grįš ir kur apsigyvens, 
tuo tarpu dar nėra žinių. Grįžęs 
paskelbs naują savo adresą “T. Ži
buriuose”. i

VASAROS METU nemažai tautie
čių iš kitų vietovių lankėsi gražia
jame Vankuveryje. Jų tarpe buvo ir 
komunistinių veikėjų, kaip “L. Bal
so” redaktorius J. Yla su žmona iš 
Toronto. Ta proga pas p.p. Grinkus 
įvyko priėmimas, kuriame dalyvavo 
ir keletas Vankuverio raudonųjų. 
Jie “L. Balsui” suaukojo apie $280. 
J. Sasnauskas paaukojo $50, O. ir A. 
Grinkai — po $25, K. Makarevičius, 
V. Valiukas, V. Bareišis, J. Naruše
vičius, J. Krisiūnas — po $20 ir t.t. 
Vankuveryje tebėra saujelė “LB” 
rėmėjų, daugiausia senosios kartos 
ateivių tarpe. Prisideda ir vienas 
kitas iš naujųjų ateivių. Kor.

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

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

R. Statulevičius

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Ave,

Toronto 3, Ont. 
Tel. 533-7954

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

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

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

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

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

— Gautas iš Toronto arkivysku
pijos kanclerio kun. dr. Leonard 
Wall laiškas, kuriame šiltais žodžiais 
sveikina Anapilio parapiją, kunigus 
ir parapijiečius iš senosios j naująją 
vietovę persikėlimo proga. “Aš ti
kiu, kad esate labai patenkinti per
sikėlę į naująją vietą ir džiaugiatės 
įsikūrę naujojoje klebonijoje, turė
dami gražią aplinką bei visų institu
cijų artumą jūsų uolioje tarnyboje”. 
Kancleris savo laiške duoda kaikurių 
praktiškų sugestijų naujosios šven
tovės planus ruošiant.

— Nuo rugsėjo 2 d. Anapilio so
dyboje pradedamas antrasis savai
tinis bingo. Reikia dar keleto apmo
kamų talkininkų. Skambinti telefo
nu 277-1270. Penktadienių bingo jau 
duoda gerą pelną.

— Statybai aukojo $1000: V. Per- 
minienė (savo a.a. vyro Vlado at
minimui); po $200: L. J. Kulniai iš 
Sudbury, A. E. Sergančiai iš Oakvil- 
lės. Geradariams nuoširdi padėka.

— Sv. Jono lietuvių kapinėse Ana
pilyje palaidota: a.a. Vladas Kon
čius ir a.a. Leona Vitman-Jasutienė. 
Velionių artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Parapijos persikėlimo sukakčiai 
paminėti rugsėjo 22 d. rengiamos iš
kilmės Anapilio salėje.

— Springhurste šį sekmadienį 
paskutinį kartą bus dvejos Mišios. 
Po ilgojo savaitgalio sekmadieniais 
bus laikomos tik vienerios Mišios.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 4 v.p. 
p., jungtuvių pamaldos; sekmadienį: 
10 v.r. Petronėlės Baikauskienės šei
mos intencija, 11 v. — už a.a. Julių 
Juzėną; Springhurste 10 v.r. — už 
a.a. Liudą Racevičių, 11 v. — už a.a. 
Alę Balčiūnienę.

— Sutuokta: Linas R. Kilius ir Pa
mela A. Woodword; Jonas Arštikai- 
tis ir Linn Baker.

— Pakrikštyta: Laura Nadine Burt 
ir Stacey Lynn White-Vaitukaitis.

“Tž” svečiai. Anapilį aplan
ko tautiečiai iš toli ir arti. Ta 
proga jie neaplenkia ir “T. ži
burių”. Toronto šaulių kuo
pos pirmininko St. Jokūbaičio 
lydima lankėsi Emilija Pūtvy- 
tė, šaulių Sąjungos steigėjo 
dukra, gyvenanti JAV-se. Ji da
lyvavo šaulių gegužinėje Hamil
tone ir ta proga aplankė lietu
vių institucijas Toronte. Iš Aust
ralijos lankėsi Stefanija Mar
cinkienė, lydima p. Buntinie- 
nės. Iš JAV buvo atvykęs Jonas 
Kvietys su žmona pas J. A. Ur- 
kius. Apžiūrėję spaustuvės ir 
redakcijos įrengimus, užsisakė 
“Tž”. Jiedu yra uolūs lietu
viškos spaudos rėmėjai. Taip 
pat naujais įrengimais domėjo
si viešnia iš Čikagos Veronika 
Lenkevičienė, lydima brolio 
^uozo Jakubausko, gyv. Oak- 
villėje. Ji uoliai talkina Tauti
niams Namams Čikagoje. J. Ja
kubauskas yra “TŽ” skaitytojas 
nuo jų įsteigimo. Anksčiau jis 
dirbo įvairiose Kanados vieto
vėse. Dabar dirba Oakvillėje.

“T. Žiburiams” persikėlimo 
proga aukojo $100: kun. Vacį. 
Martinkus; $40: dr. Marija Ra
monienė; $25: Antanas Firavi- 
čius, Bronius Stasiulis; $20: B. 
Pauža, Vladas Būtėnas; $10: Ve
ronika Lenkevičienė; $7: Liudas 
ir Lilė Medeliai; $6: P. Žemai
tis. Reiškiame nuoširdžiausią 
padėką mieliems spaudos rėmė
jams.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA- 
LAUŠ GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvales Avė., Toronto 154, Ont. 
TeL LE 3-8008.
IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su 
virtuve High Park rajone. Skambin
ti tel. 532-4706 po 6 vai. vakaro.
IŠNUOMOJAMAS antrame augšte 
kambarys su galimybe virtis. Pagei
daujama studentė-as. Geras susisie
kimas — netoli požeminio. Telefonas 
533-6074. Po 5 v. vakaro.

AR SUINTERESUOTAS 
vyras arba moteris padaryti karjerą 
“Real Estate” srityje? Malonus dar
bas. Atlyginimas toks, koks dera 
profesionalui. Gerai žinoma ir spar
čiai auganti įstaiga. Skambinti Vol
teriui Drešeriui tel. 233-3334 arba 
231-2661, Frank Barauskas Ltd., 
Realtor.
SPRINGHURST VASARVIETĖJE 
šalia “Victor’s Pro-Hardware” atida
ryta nauja maisto krautuvė. Lietuviai 
savininkai. ,

ATLIEKU VISUS NAMU DAŽYMO 
DARBUS — išorėje ir viduje. Lie
tuviams pigesnė kaina. Skambinti 
po 5 v.p.p. tel. 535-2581 (klausti Joe).

JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefonu 
535-4329.
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui teL 
,7674737.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Rugpjūčio 24 d. mūsų švento

vėje susituokė Audra Čeponytė su 
Ronald Grinham.

— Nuoširdžiai užjaučiame A. 
Jurkšaitienę, kurios mamytė Kotry
na Brunkienė mirė Lietuvoje.

— Pasibaigus vasaros sezonui, 
pradedant rugsėjo 8 d., sekmadie
nio vakarinės Mišios vėl bus 7 v. 
vak.

— Šį sekmadienį bus daroma ant
roji rinkliava parapijos skoloms ma
žinti. Prašome visus, ypač tuos, ku
rie vasaros metu rečiau lankėsi šven
tovėje, didesne auka prisidėti prie 
parapijos išlaikymo ir prie skolų 
mažinimo.

— Maldininkų kelionė į Midlan- 
dą įvyks rugsėjo 8 d. Pamaldos — 
12.30 p.p.

— Waubaushene ir apylinkėje gy
venantiems lietuvių kalba Mišios bus 
šį sekmadienį, 5 v.p.p., A. Venskaus 
vasarvietėje.

— Šį sekmadienį tretininkų Mišios 
ir susirinkimas įvyks 12 v.

— Kiekvieną antradienį 8 v.r. lai
komos Mišios už pranciškonų gera
darius.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš
tadienį 8 v.r. už Juozą ir Mariją 
Jurkšaičius, užpr. O. Vėlyvienė; 8.30 
v. už Pijų ir Algimantą Grajauskus, 
užpr. K. Grajauskienė; 9 v. už Bro- 
nislavą, užpr. P. M. Sekmadienį 8 
v. už Antaną Sapijonį, užpr. J. O. 
Gustaniai; 9 v. už Mečį Senkevičių, 
užpr. Česlovas Senkevičius; 10 va
landą už Kazimierą Ardavičių, užpr. 
N. ir Ir. Ardavičienė; 11.15 v. už 
Mykolą Dervinį, užpr. S. Dervinie- 
nė; 12 v. tretininkų Mišios; 8.30 
v.v. už Kazimierą Ardavičių — tre
čiosios metinės, užpr. žmona.

Lietuvių Namų žinios
— Dėl susisiekimo streiko LN 

bingo lankytojų skaičius sumažėjo. 
Pirmą streiko savaitę jų vidurkis 
buvo apie 580, ir bingo davė labai 
mažai pelno. Antrąją savaitę lanky
tojų skaičiaus vidurkis pakilo iki 
672 ir davė apie 70% normalių bin- 
go pajamų.

— Praėjusią savaitę užbaigtos 
tvarkyti į pastatą įėjimo durys ir 
apdažyti langų rėmai. Pataisytos du
rys atrodo gana gerai ir patį pasta
tą kiek atjaunino. Dabar ateina eilė 
pažadėtam scenų tvarkymui. Planas 
jau paruoštas. Netrukus bus pradė
ti darbai.

— LN valdybos rugpjūčio 21 d. po
sėdyje išryškėjo susirūpinimas nau
jais nariais. LN nariais turėtų būti 
daugumas Toronto lietuvių, nes jie 
yra steigti visiems lietuviams. Jų 
veikla turėtų būti Toronto lietuvių 
kolonijos veidrodis. Ypač pasigenda
ma Kanadoje užaugusios kartos. 
Nors dabartinėje valdyboje yra 3 
mokęsi Kanados mokyklose, o LN 
reikalų vedėjas yra Kanadoje gimęs 
ir išsimokslinęs, tačiau norėtųsi, kad 
po 8 mėnesių sekančioje valdyboje 
būtų bent 5 ar 6 naujosios kartos at
stovai. Tai įvyktų, jei jaunoji To
ronto lietuvių karta įsirašytų į LN 
narius.

— Daugelis šeimų pradeda grįžti 
iš vasarviečių. Dėlto mažėja reika
las LN gaminti “viengungiams” va
karienę. Pradedant ateinančia savai
te, antradieniais vakarienė LN ne
bus duodama. Kitomis dienomis, iš
skyrus antradienį ir šeštadienį, lie
tuviška vakarienė bus gaminama ir 
išduodama nuo 5 iki 8 v.v.

— LN rangovams baigiant patai
syti netinkamai atliktus darbus, at
ėjo laikas sumokėti likusius pinigus. 
Sulaikytų pinigų yra apie $14.000. 
Apie tiek pat yra dar neišparduotų 
paskolos lakštų. Visi lietuviai kvie
čiami neatidėliojant tuos paskutinius 
paskolos lakštus išpirkti ir tuo pa
lengvinti LN valdybos darbą. Praėju
sią savaitę LN paskolos lakštų nu
pirko Alfonsas Šmigelskis už $1000. 
Nario įnašus sumokėjo: Angelė Ab
romaitytė $100 ir Jonas Zabulionis 
$50. Valdyba

Metinės Kanados parodos pro
ga Toronte lankėsi iš Lenkijos 
dainų ir šokių ansmablis, kuris 
pasirodė su atitinkama progra
ma. Dalis lenkų jo spektakliuo
se dalyvavo, kita — boikotavo, 
juoba, kad tai buvo kariuome
nės ansamblis. Tai buvo pirmas 
tokio pobūdžio pasirodymas Š. 
Amerikoje. Parodos rengėjai 
pasiūlė Kanados Lenkų Bend
ruomenės (Kongreso) vadovybei 
nemokamus bilietus, bet jie at
sisakė jais pasinaudoti. Lenkų 
Moterų Federacijos pirm. Alina 
Kennedy pareiškė, kad lenkų 
organizacijos negali pritarti to
kio ansamblio iškvietimui, kuris 
atstovauja komunistiniam reži
mui Lenkijoje. Priešingą pažiū
rą išreiškė “Polish Alliance of 
Canada” pirm. T. Glista. Esą 
jo organizacija pasitraukusi iš 
Kongreso 1972 m. dėl skirtingos 
pažiūros į ryšius su dabartine 
Lenkija. Jo nuomone, lenkai tu
rį palaikyti ryšius šu lenkų tau
ta betkokiomis sąlygomis. “Mes 
nepritariame Lenkijos valdžios 
sistemai, bet jei Lenkijos gy
ventojai laisvuose rinkimuose 
rytoj pasisakytų už komunistinę 
sistemą, mes nesišalintume” — 
pareiškė T. Glista, jaunesnės 
kartos atstovas. Tai rodo skili
mą lenkų išeivijoje.

Archit. dr. A. Kulpa-Kulpavi- 
čius yra pakviestas į Akademikų 
Skautų Sąjungos 50 metų sukak
ties garbės komitetą. Sukaktu
vinėje jų stovykloje Dainavoje 
rugpjūčio 26 — rugsėjo 2 d. jis 
skaitys paskaitą, iliustruotą 
skaidrėmis, apie Vilniaus baro
ką.

Darbo šventė Kanadoje — 
rugsėjo 2 d. Pašto tarnyba ne
veiks. Laiškai iš pašto dėžučių 
metropoliniame Toronte ilgąjį 
savaitgalį bus išimami. Regulia
ri pašto tarnyba bus pradėta 
rugsėjo 3 d.

“Paramos” kredito koopera
tyvas praneša, kad pradedant 
rugsėjo 7 d. raštinė bus atidara 
šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 v. 
p.p.

Tradicinė lietuvių maldinin
kų kelionė į Midlandą bus rug
sėjo 8, sekmadienį. Pamaldos: 
12.30 v.p.p. Mišios. Po pietų 
pertraukos—susikaupimas prie 
Lietuvos kankinių garbei pasta
tyto lietuvių kryžiaus ir kry
žiaus keliai.

Rudens meno festivalis, ren
giamas Kiwanis klubo (Kings- 
way) įvyks rugsėjo 6-8 d.d. 
“Carling Plant” patalpose prie 
401 vieškelio ir Airport Ex
pressway. Dalyvaus apie 400 
menininkų su 5000 paveikslų, 
skulptūrų, keramikų ir kitokio 
meno darbais. Įėjimas — 50 et. 
Festivalis prasidės rugsėjo 6 d. 
4 v. p.p. Lankymo valandos šeš
tadienį ir sekmadienį — nuo 
12 v. iki sutemos. Ar dalyvaus 
ten ir lietuvių, nėra žinių.

Ryšium su Australijos vyriau
sybės pripažinimu sovietinės 
Pabaltijo aneksijos KLB krašto 
valdyba pasiuntė protesto raš
tą ir ragina lietuviškąsias orga
nizacijas bei apylinkių valdybas 
tokius protestus siųsti Austra
lijos min. pirmininkui: Mr. G. 
Whitlam, Prime Minister of 
Australia, Canberra, Australia. 
“T. Žiburių” vardu protesto 
laiškas pasiųstas prieš dvi sa
vaites.

Wasagoje šiuo metu vasaroja 
gana daug lietuvių. Atvyksta 
svečių bei viešnių ir iš JAV. 
Sekmadieniais 10 ir 11 v.r. būna 
pamaldos Gerojo Ganytojo sto
vyklavietės salėje. Veikia p. Lie- 
gienės restoranas. Antanas Bu
kauskas su žmona iš JAV savo 
įspūdžius iš Wasagos plačiai ap
rašė “Naujienų” liepos 29 d. nu
meryje. Torontiškio brolio Au
gustino jis buvo apgyvendintas 
p. p. Bleizgių vasarnamyje. 
Apie pastaruosius autorius rašo: 
“Ponai J. U. Bleizgiai kaip ir ki
ti atvyko į šį kontinentą su ryšu
lėliu, bet dabar jau įsikūrė ge
rai, turtas siekia, jei neperdėsiu, 
arti milijono.”

Toronto policijoj tarnauja ir 
keletas lietuvių. “The Globe a. 
Mail” VIII.14, aprašydamas vie
no nusikaltėlio rizikingą vijimą, 
mini, kad jame dalyvavo ir John 
Rutkauskas.

Sutuoktuvių sukaktis. Rugpjūčio 3 
d. į Liusės ir Simo Barčaičių namus 
Toronte susirinko jų giminės ir bi
čiuliai pagerbti jų 25 metų sutuok
tuvių sukaktį. Liusė ir Simas, abu 
zanavykai, praėjusio karo metu, vie
nas, kaip nuginkluotas karys, o kita, 
kaip gail. sesuo, vokiečių buvo išvež
ti iš Lietuvos. Daug vargo juodu pa
tyrė, kol pagaliau atsidūrė Hanau 
stovykloje. Liusė dirbo stovyklos li
goninėje gail. seserimi, bet Simui 
su ja čia susipažinti neteko. Išvažia
vę į Kanadą darbams, juodu susiti
ko Hamiltone, Ont., ir jų širdys su
liepsnojo noru mylėti ir vienas ki
tam pasišvęsti. Juodu 1949 m. rug
pjūčio 10 d. susituokė Sv. Jono šven
tovėje Toronte. Sutuoktuvių vaišes 
tada jiems iškėlė Simo dėdė (jau 
miręs) ir jo žmona Ona — Barčai- 
čiai.

Ir praskrido 25-ri metai, ir susi
rinko Simo ir Liusės giminės jų pa
sveikinti. Atvyko Simo teta Ona 
Barčaitienė - Pajuodienė, jos dukra 
Ada Sadonis, pusbrolis S. Gudaitis ir 
žmona Marija, iš North Bay atvažia
vo Liusės pusbrolis, North Bay regi- 
jono plaučių ligų vyriausias gydyto
jas dr. Jonas Baltrušaitis ir jo žmo
na gail. sesuo Bronė, iš Hamiltono 
— Liusės sesers (mirusios Lietuvo
je) duktė Genutė Karalėnienė, jos 
vyras Stasys ir jų sūnus chem. inž. 
Jonas, toliau studijuojąs mediciną, 
iš JAV — Liusės sesuo Pranė Jasie- 
nė, jos vyras Jonas ir jų dukra Da
nutė su vyru ir dviem vaikais. Bičiu
liams atstovavo V. ir Br. Misevičiai. 
Liusei ypač talkino Genutė Karalė
nienė, iškepusi ir atvežusi du didžiu
lius jubilėjinius tortus. Sukaktuvi
ninkai gavo ir gražių dovanų. Ilgiau
sių ir laimingiausių metų, Liuse ir 
Simai! Jurg. Ežer.

STUDENTAI! ATVYKITE į

VYNO ir ŠORIO BALIU
penktadienį, rugsėjo 13 d., 7 v. vakaro,
HART HOUSE MUSIC ROOM. Įėjimas — 25 et. Bus vyno, 
sūrio ir dainininkų. Ateikite visi ! ŠEŠTADIENĮ, rugsėjo 21, 
bus kelionė į Stratfordą. Pamatysime "Love's Labour's 
Lost". Įsigykite bilietus. Apie tai skaitykite šios savaitės 
"Studentų žinias" 6 psl.
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“Gintaras” dėkoja mie^ems savo bičiullams-rėmėjams, 
------------------------------------— savo auka palengvinusiems ginta- 
riečių išvykas į Vakarų Kanadą: po $100 — VI. Paliuliui, “Paramos” 
bankui (pakartotinai), adv. H. ir V. Steponaičiams; po $20 — Alf. 
Burneikai, pensininkui, iš New Britain, JAV, dr. A. ir Z. Pacevi- 
čiams, inž. P. ir G. Stauskams, Slavai Vytei; po $10 — J. Kaknevičie- 
nei, Br. ir Pr.' Sapliams, P. Švarcui, po $5 — O. Ažubalienei, p.p. 
Čižikienei ir Valadkienei, Hon. Stan Haidasz, P. Z. Jonikams, D. 
Keršienei, p. Krasauskienei, inž. G. Šernui. Mes nuoširdžiai dėkojame 
visiems dalyvavusiems gintariečių “Laimingos kelionės” vakare ir 
taip draugiškai ir nuoširdžiai praleidusiems tas kelias valandas pa
drąsinant mūsų jaunimą neužsidaryti siaurame ratelyje, bet siekti 
platesnių ryšių, pažinčių ir draugų plačioje Kanadoje išsiblaškiusių 
lietuvių tarpe. Ačiū visiems buvusiems su mumis!

Gintariečiai ir tėvų komitetas
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Mielus šaulius

Eugenijų Sičiūna ir
Jūratę Baranauskaitę,

sukūrusius lietuviškų šeimų, nuoširdžiai sveiki

Toronto VI. Pūtvio kuopos šauliai ir šaulės

na —

JONUI PETKŪNUI
mirus, broliui BERNARDUI ir šeimai, seseriai ir 
šeimai Čikagoje, žmonai, dukroms, sūnui ir broliui 
Lietuvoje reiškiame gilių užuojautų ir kartu liūdi
me —

Juzė, Romas ir Juozas Sedlickai

Birutė ir Vitalis Litvinai Pranas Slatkevičius

JONUI PETKŪNUI

mirus, PETKEVIČIŲ šeimai bei giminėms gilių 

užuojautų reiškia —
H. ir B. Šmitai

Mielam choro nariui

a.a. LIUDUI RACEVIČIUI
atsiskyrus su šiuo pasauliu, liūdinčių jo žmonų 

NIJOLĘ bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia —

Toronto lietuvių choras "Varpas1

Liudui Racevičiui
mirus, jo žmonų NIJOLĘ, uošvius Žilvičius, seserį
BIRUTĘ VYTIENĘ su šeima nuoširdžiai užjaučiu —

Janina Narūne - Pakštienė

i

Doktorantas Arūnas Ališauskas 
(John Hopkins universitetas, Balti
more) pakviestas “Commission inter
national des etudes slaves”, kurio 
centras yra Mainze, V. Vokietijoje, 
o pirmininkas Bernard Michel, gy
venantis Paryžiuje, — dalyvauti 
slavistikos studijų konferencijoje 
1975 m. San Francisco mieste.

Skautų stovykla, trukusi dvi sa
vaites “Baltijoje”, buvo naši. Sto
vyklautojų buvo gana daug, Nors 
oras nebuvo pardaug palankus, bet 
skautiškas darbas buvo įvykdytas ge
rai. Salia vyresniųjų vadovybę suda
rė studentai-akademikai: R. Danytė, 
D. Kerbelytė, R. Lukoševičiūtė, žur- 
kevičiūtė, R. Ališauskas, G. Brikis, 
G. Nagys ir kiti.

Skautų veikėjai Romas ir Emilija 
Verbylos trim savaitėm atostogų iš
skrido į Europą. Išsinuomoję auto
mobilį, žada aplankyti žymesnes 
Europos vietoves ir Venecijoje su
sitikti su prof. Romo Knystauto šei
ma.

Aušros Vartų choristai — studen
tai Rūta Danaitytė, Vilija Malciūtė 
ir R. Bulota dviem mėn. atostogų iš
vyko j Europą. Jie jau aplankė Pran
cūziją, Šveicariją, Austriją, V. Vo
kietiją, Italiją, Jugoslaviją ir Grai
kiją. Rugpjūčio mėn. grįš į Montre
al} tęsti studijų. Rūta ir Vilija yra 
lituanistinės mokyklos mokytojos. 
Jos galės papasakoti savo įspūdžius 
mokiniams.

Kun. K. Pečkys, ilgą laiką darba
vęsis AV parapijoje vikaru ir klebo
nu, ilgesnį laiką atostogavo Mont- 
realyje. Savaitę laiko su kun. J. Ara- 
nausku praleido pas Tėvus jėzuitus 
St. Jerome mieste.

Judrusis kun. J. Kubilius spėja at
laikyti pamaldas net ir lietuvių va
sarvietėse. Dainavos vasarvietėje, 
kur turi vasarnamių daug lietuvių, 
buvo nuvykęs du sekmadienius. Pir
mos pamaldos buvo Z. ir H. Lapinų

Toronto, Ontario
Vladas Ramojus, “TŽ” bend

radarbis, pavasarį lankęsis To
ronte ir Montrealyje, “Draugo” 
dienraštyje išspausdino net 15 
reportažų apie Kanados lietuvių 
gyvenimą. Inf®rmacijas surinko 
iš įvairių asmenų, su kuriais 
turėjo progos pasikalbėti, be 
to, dalyvavo kaikuriuose rengi
niuose. šalia pasigėrėtinų da
lykų, jis pastebėjo ir susirūpi
nimą keliančių — gausias miš
rias santuokas, mokinių mažėji
mą šeštad. mokyklose, ypač 
darželiuose ir pan.

Neperiodinis pogrindžio lei
dinys “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios Kronika”., kurio iki šiol 
išėjo 10 numerių, jau prieina
mas ir plačiajai visuomenei — 
septyni jo numeriai išleisti 336 
psl. leidiniu Čikagoje. Kaina — 
$2.50. Gaunamas ir “TŽ” ad
ministracijoje. Be to, joje gau
namos knygos: prof. A. Ramūno 
“Iš sutemų į aušrą”, kun. prof. 
St. Ylos “Dievas sutemose” ir 
kitos. Taip pat lietuviškų knygų 
galima gauti ir abiejuose para
pijų spaudos kioskuose.

vasarvietėje, antros — p.p. Povilai
čių. Į pamaldas susirinkdavo visi va
sarotojai, kurie sudarė nemažą būrį.

Aušros Vartų parapijos choras 
spalio pradžioje Niujorko Liet. 
Bendruomenės pakviestas koncertuo
ti. Pelnas skiriamas lietuviškų mo
kyklų išlaikymui. Vienas koncertas 
bus Niujorke, kitas — New Jersy. 
Choro repeticijos jau praėtos rug
pjūčio 20 d. Visi choristai prašomi 
dalyvauti.

Antanas ir Stasė Danaičiai, akty
vūs AV parapijos ir liet, bendruome
nės rėmėjai, išnuomoję tabako ūkį, 
persikėlė į Montreal}, kur Ville La
Salle nusipirko gražius namus.

Dr. Jonas ’ Šemogas su žmona iš 
Sudburio lankėsi Montrealyje — vie
šėjo sesers Jurkuvienės šeimoje, da
lyvavo Violetos Adomonytės vestu
vėse, kuri ištekėjo už Roderick 
Ramsay.

Janina Rukšėnienė, buvusio ilga
mečio “N. Lietuvos” administrato
riaus Gedimino Rukšėno žmona, at
vykusi iš Los Angeles, dvi savaites 
praleido Montrealyje. Viešėjo pas 
brolį Vaclovą ir Anelę Šipelius, bro
lienę Jadvygą Sipelienę ir pas jos 
vaikus Vitalį ir Iną. Keletą dienų 
praleido “Baltijoje” krikštaduktės 
Inos Sipelytės-Kličienės vasarvietėje.

Leonas ir Pranė žėruoliai viešėjo 
pas Bronę ir Mečį Makauskus. P. 
Žėruolienė yra B. Makauskienės se
suo. P.p. Makauskai sūnaus archi
tekto Vytauto universiteto baigimo 
proga suruošė gražias vaišes, kurio
se dalyvavo apie 40 svečių — tai gi
minės ir artimi bičiuliai.

Danutė Augienė lankėsi pas seserį 
ilgametę nepriklausomos Lietuvos 
mokyklos mokytoją Gečienę.

Agronome Janina Vasiukevičienė 
aplankė savo gimines R. ir P. Bri- 
kius, taip pat ir kitus draugus.

Dramos aktorius Leonas Baraus
kas su žmona viešėjo pas savo sese
ris — T. Cipkienę ir Barysienę.

Aldona Juodkojytė ir Edvardas 
Barisa rugpjūčio 17 d. susituokė A. 
Vartų šventovėje. Apeigas atliko 
kun. J. Kubilius. Šventovė buvo la
bai gražiai papuošta. Vestuvinėse 
vaišėse dalyvavo apie 200 svečių.

Jonas ir Marija Adomaičiai, didie
ji lietuviškos spaudos rėmėjai, tris 
savaites vasarojo Cape Code pas p. 
Adomaitienės seserį B. Krikščiukai- 
tienę. Taip pat buvo sustoję Bostone, 
kur gyvena trys p. Adomaitienės se
serys.

Ipolitas ir Sofija Tauterai su anū
ke atostogas praleido Cape Code.

Operos solistė Elzbieta Kardelienė 
vasaroja Kennebunk Porte.

Albertas Jonelis atostogas pralei
do gražiame Prince Edward salyne. 
Jis yra mėgėj:as žuvauti. Kadangi 
žvejonė buvo sėkminga, grįždamas 
lėktuvu namažai parsivežė ir dorių.

Reikalingas tarnautojas. 
Montrealio “Lito” Aušros Vartų 
skyriui reikalingas nuolatinis 
tarnautojas ar tarnautoja. Pir
menybė žodžiu ir raštu mokan
tiems prancūzų kalbą. Informa
cijų reikalu kreiptis į “Lito” ve
dėją tel. 766-5827 (Sklb.)

! Greitas ir tikslus patarnavimas!

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

PETRAS ADAMONIS
C. I. B. 

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE.
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Tautinių šokių vadovus MIRĄ ir DANĄ CHAI- 
NAUSKUS su šeima, Miro brolį RAIMUNDĄ MER
KĮ ir jo šeimų Čikagoje, brangiai seseriai

BRONEI LUDONIENEI
netikėtai mirus Brocktone Mass., nuoširdžiai 
užjaučia ir liūdi —

Londono jaunimo ansamblis "Baltija"

BRONEI LUDONIENEI
staigiai mirus Brocktone Mass., brolį MIRĄ CHAI- 
NAUSKĄ, jo šeimų 

užjaučia

A. I. Dragūnevičiai
E. G. Petrauskai

S.

bei kitus artimuosius giliai 
ir kartu liūdi —

K. J. Valaičiai
A. O. Švilpos

B. Kerai

Mielų mūsų ansamblio narę

SIGITĄ ČERNIAUSKAITĘ,
netekusių mylimo tėvelio, nuoširdžiai užjaučiame —

Toronto "Gintaras" ir tėvų komitetas
“ 7~-, " ‘ s"'
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MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781
Albertas NORKELIONAS, B.A. C.S.C., I.B.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas_________6.0%
Taupomąsias s-tas 8.75%
Term. ind. 1 m.__ .______10.0%
Term. ind. 2 m.9.5%
Term. ind. 3 m. 9.0%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 11.5%
Nekiln. turto___________ 11.0%
Čekių kredito 12.0%
Investacines nuo_________11.5%

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

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

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

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


