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Prezidentinė Lietuva
Senosios Lietuvos viršūnėje stovėjo karaliai bei didieji kuni

gaikščiai, o naujosios — prezidentai. Vieni ir kiti simbolizavo vy
riausią valdžią, kad ir labai nelygios galios bei apimties. Vir
šūnėse atsispindėjo didieji krašto rūpesčiai, per jas ėjo vienoks 
ar kitoks tvarkymas, per jas sklido valstybinės idėjos ir įvairios 
įtakos. Jų atsakomybė, kad ir labai nelygaus laipsnio, buvo’ ne
palyginti didesnė nei pavaldinių. Joms pilna prasme taikytinas 
posakis “noblesse oblige” — iškilumas įpareigoja. Iš jų daug rei
kalaujama, bet daug ir duodama. Didžioji pavaldinių reiškiama pa
garba tenka viršūnėms. Jų vardais atžymima krašto istorija, nes 
apie jas paprastai telkiasi visi didieji istoriniai įvykiai. Karaliai ir 
prezidentai įeina istorijon, nors visa eilė tų, kurie pagelbsti tą 
istoriją padaryti, lieka užmarštyje. Kai skaitome Lietuvos istoriją, 
matome ją išmargintą daugiausia karalių, kunigaikščių ir prezi
dentų vardais. Jie tapo Lietuvos istorijos nešėjais, nes jų rankose 
buvo sutelkta vyriausia atsakomybė, žinoma, ne jie vieni darė isto
riją — Lietuvos istorija yra ir viso krašto istorija, tačiau pagrindi
nis vaidmuo joje ženklinamas viršūnėse budėjusių asmenų var
dais. Kalbėdami apie juos, negalime išvengti nekalbėję apie visą 
valstybę. Ir tai ne Liudviko XIV prasme — “valstybė tai aš”. Ne. 
Viršūnės žmogus nebūtinai turi būti absoliutus valdovas. Užtenka 
vien fakto, kad jis yra viršūnėje ir tampa visos valstybės atstoviniu 
ženklu.

★ ★ ★
Įvairūs buvo Lietuvos valdovai, įvairios buvo ir jų gyventos 

epochos. Per senosios Lietuvos sceną pražygiuoja įvairiausio cha
rakterio, užmojo ir sėkmingumo valdovai, o per naujosios, nepri
klausomos Lietuvos areną — trys prezidentai — Antanas Smeto
na, Aleksandras Stulginskis ir Kazys Grinius. Jie atstovauja ryš
kiai sušvitusiai dviejų dešimtmečių Lietuvai, kurioje tautinė sąmo
nė sužėrėjo visu ryškumu. Tiesa, jie nevienodi savo ideologija, po
litine galvosena, religiniais įsitikinimais, charakteriais, tačiau vie
nodi valstybine ir tautine sąmone. Jiem visiem pirmoje eilėje rū
pėjo Lietuvos valstybės atstatymas, jos gerovė, pažanga ir ateitis. 
To tikslo jie siekė skirtingais keliais. A. Stulginskis, remdamasis 
krikščionybės ir tautybės principais, siekė demokratiniu būdu 
sukurti valstybę, kuri būtų atspari moraliai, sąmoninga tautiškai, 
tvirta ekonomiškai, teikianti pakankamai laisvės mažumoms ir ap
lamai visiems gyventojam. Panašiu keliu ėjo ir Kazys Grinius. 
Nors krikščionybė nebuvo jam įkvėpimo šaltinis, siekė demokra
tinės Lietuvos, teikiančios plačias laisves visiem, jieškančios atra
mų liberalinės — socialistinės srovės idėjose, ugdančios pilietinę 
sąmonę. Žymiai kitokiu keliu pasuko A. Smetona. Pradžioje buvo 
jis liberalinės dešinės žmogus, demokratas, bet vėliau pasuko dik
tatūrinės santvarkos linkme, kurioje per eilę metų įsitvirtino ir pa
čią santvarką įtvirtino..... . .

* * * , *
Pastaruoju metu iškilo iniciatyva, skatinanti minėti A. Sme

tonos šimtąsias gimimo metines. Iniciatyva nėra peiktina. Nors 
velionis yra padaręs didelių klaidų, bet ir didelių darbų. Turėjo 
daug priešų, bet ir daug šalininkų. Jo nuopelnai Lietuvai įeis is
torijon, ir jokie priešininkai jų nesunaikins. Jo klaidos taip pat 
bus pažymėtos, ir jokie propagandistai jų neužtušuos. Sekant 
betgi velionies prezidento A. Smetonos minėjimus, kyla mintis, 
kad mums, laisvosios Lietuvos auklėtiniams, trūksta sintetinės 
perspektyvos. Mes puolamės liaupsinti vieną, o pamirštame kitus 
prezidentus. Negirdėti, kad kokiomis nors progomis būtų rengia
mi A. Stulginskio ir K. Griniaus minėjimai. Ar jie bolgesni? 
Anaiptol, žiūrint iš tolimenės perspektyvos, jie švyti kaip ištver
mingi demokratijos nešėjai labai sunkiose sąlygose. Jų nuopelnai 
atsikuriančioje Lietuvoje nė kiek nebuvo mažesni, juoba, kad jie
du Į prezidentinę viršūnę buvo iškelti daugumos gyventojų bal
sais. Dėlto, žvelgdami į nepriklausomą Lietuvą, turėtume matyti 
ne kurį vieną prezidentą pagal savo spalvą, bet visus tris kaip 
valstybės atstovus. Jų visų portretai turėtų kaboti Lietuvių Na
muose, Tautiniuose Namuose ir visose institucijose, kuriose tel
kiasi lietuviai. Mūsų jaunimas turėtų įprasti matyti nepriklauso
mą Lietuvą su visais jos pagrindiniais atstovais — prezidentais. 
Tokį žvilgsnį apsunkina vyresnieji, kalbėdami savo spaudoje ir 
veikloje tik apie vieną. Klaidina jaunimą ir tie, kurie visas Lie
tuvos nelaimes suverčia vienam, o kiti — visus nuopelnus. Teisin
giausia laisvąją Lietuvą matyti sintetinėje perspektyvoje.

KANADOS i t •• • . *1
ĮVYKIAI Uni os ir streikai

Pasaulio įvykiai
EKONOMINIU POŽIŪRIU LABIAUSIAI NEGALUOJANTYS KRAŠTAI 
Europoje yra Italija ir Britanija, šiemetinis Italijos prekybos de
ficitas sieks apie $9 bilijonus, o infliacija vidurvasaryje buvo paki
lusi iki 19,3%. Pagalbos ranką Italijos premjerui M. Rumorui iš
tiesė V. Vokietijos kancleris H. Schmidtas, per centrinį banką su
teikdamas $2 bilijonų paskolą. Ją reikės grąžinti po pusmečio, bet 
grąžinimą bus leista atidėti 18 mėnesių, jeigu kiltų reikalas. Kanc
leris H. Schmidtas taipgi nori, kad $3,5 bilijono paskolą duotų ir 
Europos Bendroji Rinka, tačiau su tokiu pasiūlymu nesutinka Bri
tanija. Jos premjero H. Wilsono pečius slegia sunki ekonominių 
problemų našta, nedaug lengvesnė už Italijos. Infliacija Britani
joj taip pat baigia artėti prie 20%, o mėnesinis prekybos defici
tas kartais jau siekia bilijoną •-------------------------------------

Toronto viešo susisiekimo 
bendrovė TTC užbaigė 23 die
nas trukusį streiką Ontario par
lamento įsakymu. Pradžioje 
unijos nariai du kartus viešu 
balsavimu pasisakė prieš strei
ko nutraukimą ir tik slaptu bal
savimu pritarė premjero W. 
Davis reikalavimui. Streiko 
užbaiga nelegaliai buvo užtęs
ta keletą dienų, nors streikinin
kam grėsė $1.000 bauda, unijai
— $10.000 bauda už kiekvieną 
tolimesnio streiko dieną. Toron
to savivaldybė turi teisę reika
lauti šios baudos vykdymo, bet 
nedrįsta judinti širšių lizdo. 
Ontario parlamento priimtas 
potvarkis TTC tarnautojams 
jau padidino atlyginimus nuo 
s. m. liepos 1 d. 12%, o galutinį 
sprendimą turės padaryti val
džios paskirtas arbitras. Strei
kas turėjo vieną teigiamą pusę
— didžiuosius Toronto dienraš
čius privertė pasmerkti viešojo 
gyvenimo unijų kvailiojimus, 
kurie iš tikrųjų nėra nukreipti 
prieš darbdavius, bet prieš 2,5 
milijono miesto gyventojų. 
Sarkastiškai buvo sutiktas To
ronto CNE parodoj surengtos 
Darbo Dienos metu padarytas 
Kanados Darbo Kongreso pirm. 
J. Morris pareiškimas, kad uni
jų narius desperacijon yra įstū
musi infliacija. Dienraštis “The 
Toronto Star” jam primena, 
kad jos jungia tik mažiau kaip 

trečdalį dirbančiųjų kanadiečių, 
gaunančių augščiausius atlygi
nimus. Taip, infliacija sumaži
no jų $5-10 valandinius atlygi
nimus, bet ta pati infliacija 
dar skaudžiau palietė kanadie
čių daugumą, kurie apie tokį at
lyginimą gali tik svajoti. Jeigu 
unijų nariai jaučia desperaciją, 
ką turi jausti kanadiečiai, ne
gaunantys nė $3 į valandą? 
“The Toronto Sun” dienraštis 
atkreipė skaitytojų dėmesį į 
daugelio nepastebėtą faktą, kad 
“Canadian Pacific” orinio su
sisiekimo bendrovė savo goriau
siems lakūnams metines algas 
padidino iki $73.000, kai tuo 
tarpu premjeras P. E. Trudeau 
tegauna $52.000. Tiems lakū
nams yra patikimas lėktuvas su 
pora šimtų keleivių, o premjero 
P. E. Trudeau rankose yra 22 
milijonų kanadiečių ateitis. To 
paties Kanados Darbo Kongreso 
duomenimis, 20% kanadiečių 
1951 m. atlyginimas tesudare 
4,4% visų Kanados pajamų ir 
po 20 metų nukrito iki 3,6%. 
Jiems iš tikrųjų tinka tas “des
peracijos” žodis, neatsargiai pa
vartotas savuoju atlyginimu 
premjerą P. E. Trudeau pralen
kusio Kanados Darbo Kongreso 
pirmininko J. Morris. Dienraštis 
“The Globe and Mail” klausia 
skaitytojus, kas atlygins Toron
to gyventojams TTC streiko me- 
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Popiežius Paulius VI priima savo vasaros rezidencijoje Kanados lietuvaičių chorą “Aidas” ir jo dirigentą sol. 
V. Verikaitį. Audiencijos metu choras pagiedojo lietuviškų giesmių ir padainavo liaudies dainų

Anglas Rygoje ir Vilniuje
Pateikiame čia iš britų “The Guar

dian” 1974. VIII. 26 vertimą Jona
than Steele reportažo, pavadinto “In
dividualistai kolektyve”. Skaitytojas 
pastebės reportaže kaikurių klaidų 
ar netikslumų, o tarpais gal perdi- 
deli pasitikėjimą oficialia sovietinių 
pareigūnų informacija, bet apskritai 
įspūdžiai įdomūs mums, ypač tie, 
kurie susiję su Lietuva ir Vilniumi.

RED.
Nors jos turi visus įprastinius 

sovietinės valstybės bruožus, 
pradedant tuo, kad jų pagrin
dinės gatvės pavadintos Lenino 
vardu ir baigiant šūkiais apie 
taiką, socializmą ir dvidešimt 
ketvirtąjį partijos kongresą, — 
vistiek akivaizdu, kad Lietuva ir 
Latvija nėra panašios į Rusiją. 
Tačiau tos dvi Baltijos valsty
bės, dvi Sovietų Sąjungos nau
jausios respublikos, nėra pana
šios ir viena į kitą.

Daugelis maskviečių sako, kad 
Baltijos sritis psichologiškai ir 
kultūriškai, jei ir ne politiškai, 
yra dalis “Vakarų”. Atvykęs iš 
centrinės Rusijos, keliautojas 
laukia skirtumo ir randa jį. Bet 
taip pat intriguojantis yra tas 
dalykas, kad visdėlto tokios 
skirtingos tarpusavyje yra ir tos 
abi tokios mažos kaimynės, ku
rių gyventojų skaičius per abi 
tesudaro mažiau kaip šešis mili
jonus.

Rygoje, Latvijos sostinėje, 
jaučiamas kvapas šiaurės, jū
ros, protestantizmo ir vokišku- 
mo, nes kadaise ji, kaip ir Dan
cigas, Rostockas ir Hamburgas, 
buvo Hanzos uostas, ir jos vi
duramžiškos gatvės turi griež
tus, augštyn iškilusius šiaurie
tiškos vokiškos architektūros 
fasadus.

Pastatų stogai skalūnu deng
ti ir statūs. Jos šventovės su 
augštais, lyg tvirtovių bokštais 
yra mūrinės. Jie dairosi po ža
lias lygumas, plačią plieno pil
kumo upę ir uostą, į kurį iš už 
15 mylių iš Baltijos atplaukia 
laivai.

Nė valandos neskridęs į pie
tus, atsiduri kultūriniame Vidu
rio Europos pasaulio centre. 
Vilnius tebeturi visas savo len
kiškos senovės žymes. Iki pirmo
jo pasaulinio karo tai buvo len
kų ir žydų miestas. Dabar be
veik visi lenkai yra išsi- 
kraustę, ir skysta pokario me
tais išlikusi apie 40.000 asmenį} 
žydų bendruomenė per pusę su
mažėjo per pastaruosius trejus 
ar ketverius metus dėl emigra
cijos.

Vilnius dabar priklauso imi
grantams iš Rusijos, Gudijos ir 
lietuviams, kurie visada yra gy
venę aplinkiniuose kaimuose, 
bet niekada negalėjo sudaryti 

jo buržuazinio sluogsnio. Dėlto 
vietinė kultūra buvo daugiausia 
lenkiška. Namai yra žemi, pa
prastai dviaugščfai. Raudonų 
čerpių stogai iš palengvo lei
džiasi žemyn. Pro tarpuvartes 
įeini į kiemus, kuriuose vasarą 
moterys dar tebesiskalbia atvi
rame ore. Miesto dangus nu
barstytas barokinių šventovių 
bokštais.

Kai rugpjūčio vakarą eini pa
gal Neries upę, sunku net gal
voje laikyti mintį, kad esi Sov. 
Sąjungoje. Viename krante 
stūkso įspūdingas stiklinis fasa
das naujųjų operos rūmų ir teat
ro, drąsesnio stiliaus pastatų 
negu betkoks statinys Maskvo
je, Leningrade arba net Jere
vane ar Tbilisyje. Kitame kran
te nauji laiptai veda į dvibokštę 
šventovę.

Šiokiadienio septinta valan
da. Šventovė pilna žmonių — 
abiejų lyčių ir visokio amžiaus. 
Maskvos ortodoksų cerkvė būna 
lyg jūra palinkusių žemyn ir ju
dančių skarelių. Latvijoje tiek 
protestantų (pagrindinė religi
ja), tiek katalikų šventovėse 
aną sekmadienio rytą maldinin
kus taip pat sudarė daugiausia 
vyresnio amžiaus moterys.

Vilnius teikia tokį pat prieš
taringą vaizdą kaip ir Lenkija: 
akivaizdžiai atkakli katalikiška 
bendruomenė su apskritai pil
nesnėmis šventovėmis beveik 
kaip betkur Vakarų Europoje.

Už tos šventovės susidursi su 
mase žmonių, plaukiančių į nau
jai pastatytą universalinę savi
tarnos parduotuvę ar iš jos. Ei
na vyrai ryškių spalvų kelnė
mis ir trumpais “džins” tipo ža
ketais ir merginos ilgais “mak
si” sijonais, pakankamai atlie
piančiais vakarietiškas madas, 
kurios išvirto beveik į jaunimo 
uniformą visoje Rytų Europoje. 
Daugumas tų dalykų nėra im
portuoti, net ir iš artimų Len
kijos ar Čekoslovakijos. Jie ga
minami Lietuvoje ir ten pat vie
toje išparduodami. Atrodo, ne
daug tokių gaminių perleidžia
ma centrinėms respublikoms.

Lietuva tuo pažangumą ro
dančiu oru dalijasi su Latvija. 
Ir štai čia tas nepalyginamas 
skirtumas, kuris prasideda tarp 
Baltijos srities ir tikrosios Ru
sijos. “Iki 1950 m.”, sako Povi
las Dragelis, Lietuvos valstybi
nio plano komiteto pirmininko 
pavaduotojas, “mes buvome ant
roji neturtingiausia respublika 
SSSR sudėtyje. Dabar mes esa
me tretieji, turintieji augščiau- 
sią gamybos nuošimtį vienam 
gyventojui. Tik Latvija ir Es
tija turi augštesnį”.

Baltijos respublikos dabar 
yra tarp pagrindinių kasdieni
nio vartojimo gaminių tiekėjų 
visam kraštui. Vienas iš dvie
jų geležinkelių vagonų, kas ket
virtas radijo aparatas, kas ant
ras telefonas ir kas šeštas Sov. 
Sąjungoje pagaminamas šaldy
tuvas būna Latvijos darbo. Lie
tuva, kaip pareigūnai tvirtina, 
yra pati didžiausia spalvotų te
levizijos priimtuvų gamykla vi
soje Europoje.

Žymi dalis tų gaminių lieka 
Baltijos kraštuose, ir beveik 
kiekvienoje statistikos lentelė- 
ja, rodančioje, kiek gyventojai 
yra įsigiję tų ilgalaikio varto
jimo gaminių, Baltijos respub
likos pirmauja. 1973 m. pradžio
je kiekvienam 100 latvių šei
mų teko 103 radijo priimtuvai, 
70 televizijos primtuvų ir skal
bimo mašinų, 60 šaldytuvų. Pri
vačių automobilių savininkų yra 
žymiai mažiau, vidutiniškai apie 
10 jų tenka 100 šeimų, bet ir 
tai sudaro žymiai didesnį nuo
šimtį, negu kur nors kitur Sov. 
Sąjungoje.

Bet didelio modernėjimo vaiz
do nereikia perdėti. Motociklai 
yra dar pati dažniausia priva
taus susisiekimo priemonė. Bū
tų labai trūksta. Tačiau statybos 
vykdomos paskubomis. Atrodo, 
kad ir šioje srityje Baltijos 
kraštuose lygis yra augštesnis 
kaip Maskvoje. Galbūt toks 
vaizdas ir klaidinantis. Apie Ry
gą ir Vilnių mažiau pristatyta 
naujų gyvenamųjų pastatų, kai 
palygini juos su milžiniškais 
blokais Maskvos pakraščiuose. 
Prie Vilniaus gyvenvietės pasta
tytos medžiais apaugusių kalne
lių pašlaitėse, stengiantis išsau
goti kiekvieną medį.

Patys įdomiausi pastatai su
projektuoti gerokai už Lietu
vos sostinės. Būdingas Baltijos 
kraštų kaimietiškos aplinkos 
bruožas yra ilgą tradiciją turįs 
statymas izoliuotų sodybų. “Mes 
visada buvome individualistų 
tauta”, sakė neseniai universi
tete vakarini anglų kalbos kur
są baigęs. ’......... ’

Tarytum gindamiesi nuo ap
linkos begalinių platybių, Rusi
jos kaimai linkę savo namus sta
tyti vieną šalia kito ar išdriek- 
ti juos ilgomis eilėmis abiejo
se vieškelio pusėse. Baltijos 
kraštuose sodybos pastatytos 
kiekviena atskirai savuose že
mės akruose. Po karo žemė bu
vo sukolektyvinta, bet tik pas
taraisiais metais valdžia pradė
jo bandyti grupuoti žmones su
telktinėse gyvenvietėse.

Pagal 1970 m. pradėtąją vyk
dyti schemą namai statomi kai- 
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dolerių. Kraštą nuo kojų nuva
rė labai karingų darbo unijų 
pergausūs ir perilgi streikai. 
Daug valstybių, kurios pramo
nės gaminius užsakydavo Bri
tanijoje ir juos dėl streikų gau
davo su labai dideliu pavėla
vimu, dabar tokius užsakymus 
atiduoda kitiem kraštam, ypač 
Japonijai. Kovą su infliacija 
bei ekonominėmis negerovėmis 
trukdo šių metų pradžioj prem
jero H. Wilsono rinkimuose iš
sikovota mažumos vyriausybė, 
kurios planus jau nekartą yra 
atmetusi opozicija jungtinėmis 
jėgomis. Atrodo, premjeras H. 
Wilsonas ruošiasi naujiem par
lamento rinkimam spalio pra
džioje. Darbo unijoms jis pasiū
lė vadinamąją socialinę sutartį, 
pagal kurią unijų vadai ir na
riai sutinka nereikalauti per- 
augštų atlyginimų ir tenkintis 
tik infliacijos atneštos žalos iš
lyginimu. Premjeras H. Wilso
nas už tai jiems žada atsilygin
ti algų didinimu mažiausiai už
dirbantiems darbininkams, kai
kurių įmonių suvalstybinimu, 
didesniu pačių darbininkų bal
su pramonėje. Šiai nepasirašy
tai socialinei sutarčiai jis gavo 
Britanijos profsąjungų kongre
so pritarimą Brightone įvyku
siame atstovų suvažiavime. Tai 
buvo svarbus’premjero H. Wil
sono laimjimas, nes profsąjun
gos turi apie 10 milijonų narių, 
tačiau jį šiek tiek sumenkino in
žinerinės specialybės unijų ne
pritarimas minėtai sutarčiai. 
Tos unijos turi apie 1,4 milijo
no narių, kurių žinioje yra Bri
tanijos elektros jėgainės. Parla
mento rinkimai ir vėl gali baig
tis mažumos vyriausybe. Už dar- 
biečius dabar pasisako 41,5% 
britų, už konservatorius — 
36%, už liberalus — 19,5%. 
Paskutiniuosius rinkimus pra
laimėjęs konservatorių premje
ras E. Heath šį kartą jau iš 
anksto žada koalicinę vyriausy
bę su J. Thorpo vadovaujamais 
liberalais.

NETEIS R. NIKSONO
Prez. G. Fordas, remdamasis 

JAV konstitucijos jam suteikta 
galia, paskelbė pilną visų pra
sižengimų dovanojimą ekspre- 
zidentui R. Niksonui. Valstybė 
jam nekels jokios bylos, kuri 
tebūtų pratęsusi tą visą Water
gate įvykių įtampą ir toliau skal
džiusi amerikiečius. Pasak prez. 
G. Fordo, atėjo laikas visiškai 
užversti Watergate knygą. R. 
Niksonas esąs susilaukęs pakan
kamos bausmės savo priversti
niu atsistatydinimu. Ryšium su 
šiuo sprendimu dabar gali keis
tai atrodyti buvusių R. Nikso- 
no pagrindinių bendradarbių 
prasidedantys teismai. Kaikurie 
jų liudininku nori kviestis R. 
Niksoną. Prez. G. Fordas pra
ėjusią savaitę taipgi viešai Įsi
pareigojo kovą su infliacija lai
mėti iki 1976 m. liepos 4 d., t.y. 
iki sekančių prezidento rinki
mų, kurie bus tų metų rudenį. 
Prez. G. Fordas jau yra paskel
bęs, kad tuose rinkimuose jis 
žada būti respublikininkų par
tijos kandidatu.

ŽENEVOS KONFERENCIJA
Europos saugumo ir bendra

darbiavimo konferencija šią sa
vaitę vėl prasideda Ženevoje. 
Sovietų Sąjungai ir jos sateli
tams šioje 35 valstybių konfe
rencijoje aštrių priekaištų pa
žėrė naujasis Kanados užsienio 
reikalų ministeris A. MacEa- 
chenas, pakeitęs tokių pareiš
kimų vengusį M. Sharp'ą. Pasak 
A. MacEacheno, didžiausią pro
blemą sudaro kaikurių dalyvių 
užsispyrimas savuosius vietinius 
įstatymus laikyti didesniais už 
konferencijos nutarimus. Dėl to 
užsispyrimo niekais nuėjo va
kariečių diplomatų pastangos 
užtikrinti šeimų sujungimą, pa
lengvinti emigraciją, kultūrinį 
bendradarbiavimą tarp Rytų ir 

Vakarų valstybių. A. MacEa- 
chen priminė Kanados prieš 
metus padarytą įspėjimą JAV 
vyriausybei, kad’ konferencija 
truks ilgą laiką, pabrėždamas, 
jog ir šį kartą reikės labai daug 
pastangų, jeigu norima susi
laukti veiksmingų ’rezultatų. A. 
MacEacheno nuomone, jeigu tų 
rezultatų nebus įmanoma pa
siekti, geriau yra atsisakyti sa
vęs apgaudinėjimo ir konferen
ciją paskelbti nesėkminga.

ATŠAUKĖ DELEGACIJĄ
JAV žemės ūkio departamen

tas buvo pasiuntęs Sovietų Są- 
jungon grupę savo specialistų 
susipažinti su šešiomis pavasa
rinių kviečių sritimis. Kai ame
rikiečių delegacija atvyko Mask
von, jai buvo pareikšta, kad bus 
leista lankytis tik vienoje tų 
pagrindinių sričių. Pustrečios 
savaitės turėjusios trukti kelio
nės staigus suvaržymas nebuvo 
paaiškintas. Amerikiečiai tikė
josi, kad toks apsilankymas pa
grindinėse šešiose pavasarinių 
kviečių srityse jiems leis tiksliai 
apskaičiuoti Sovietų Sąjungos 
kviečių derlių. Kelionės suvar
žymams paaiškėjus, specialistų 
delegacija tuojau pat grįžo Va- 
šingtonan, nė kojos neiškėlusi 
iš Maskvos. KGB agentai Mask
voj suėmė žydų aktyvistą Vi
talijų Rubiną, kiniečių filoso
fijos'specialistą, kaip parazitą, 
mintantį kitų žmonių prakaitu. 
Iš tikrųjų V. Rubinas, pareiš
kęs norą išvažiuoti Izraelin, 
prieš porą metų buvo atleistas 
iš Maskvos Mokslų Akademijos 
rytietiškųjų studijų instituto ir 
buvo priverstas susirasti priva
tų mokslinį darbą.

MASINIAI KAPAI
Kipro problemą dar labiau 

pradeda komplikuoti atrasti du 
masiniai civilių gyventojų ka
pai. Aloa kaime turkų kariuo
menė rado 57 turkų kilmės kip- 
riečių kapą, o prie Maratos kai
mo šiukšlėmis užverstame kape 
surasti 72 kaimiečių palaikai. 
Sušaudyti buvo vyrai, moterys 
ir net vaikai. Kaikuriems netgi 
nukirstos galvos, o rankos už 
nugaros surištos viela. Kipro 
turkų bendruomenės vado R. 
Denktašo pranešimu, masiniuo
se kapuose taipgi ilsisi 96 tur
kų kilmės kipriečiai iš Palodhia 
kaimo, 62 — iš Timi kaimo. 
Kipro naujasis prez. G. Clerides 
neleidžia Jungtinių Tautų atsto
vams tirti žudynių. Turkus jis 
kaltina šimtų graikų kilmės kip- 
riečių išžudymu, nors jų dar nė 
vieno kapo niekas nėra radęs. 
Dėl šių kapų Turkijos prez. B. 
Ecevitas pradeda šnekėti ne tik 
apie Kipro padalinimą į dvi da
lis, bet ir jų prijungimą prie 
Turkijos ir Graikijos, šiaurinį 
salos trečdalį prisijungtų Tur
kija, likusius du trečdalius — 
Graikija.

N. CHRUŠČIOVO ANTKAPIS
Maskvos kapinėse buvo ati

dengtas 10 pėdų augščio N. 
Chruščiovo antkapis su bronzi
niu jo biustu. Projekto auto
rius — skulptorius Ernestas 
Neizvestnas, pagarsėjęs susi
kirtimu su N. Chruščiovu 1962 
m. modernaus meno parodoje. 
N. Chruščiovas, jo kūrinius pa
vadinęs šiukšlėmis, drįso viešai 
teigti, jog geresnių rezultatų 
pasiektų asilas su savo uodega. 
E. Neizvestnas jam atšovė, kad 
pagrindinis žodis kūryboje pri
klauso ne Sovietų Sąjungos val
dovui, o pačiam kūrėjui. Pa
minklą pas skulptorių E. Neiz- 
vestną užsakė šeima tuojau pat 
po jo mirties 1971 m. rugsėjo 
11 d., bet tik dabar buvo gautas 
kultūros ministerijos sutikimas 
antkapiui pastatyti. Susikirtimo 
su N. Chruščiovu dėka skulpto
rius E. Neizvestnas susidrauga
vo su Nikitos sūnumi Sergejum 
Chruščiovu, matyt, turėjusiu ki
tokias pažiūras į meną.
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Žiburys, uždegęs šimtus žiburėliu
Pranešimas iš Lietuvos apie kan. P. Raudos laidotuves
1974 kovo 7 rytą 11 v. Svė

dasuose mirė kan. Petras Rau
da. Jis buvo gimęs 1894 m. Rad
viliškyje. Velionies kunigo tė
vas — buvęs knygnešys, o jam 
pačiam teko mokytis pas “da
raktorių”. 1917 m. tapęs kuni
gu, velionis visą gyvenimą šven
tai atliko savo pareigas. Vika
raudamas Joniškyje, daug prisi
dėjo prie Lietuvos respublikos 
kūrimo. Ilgą laiką kapelionavo 
įvairiose Lietuvos vietose. Kle
bonaudamas Utenoje, keletui 
žydų tautybės piliečių išgelbėjo 
gyvybę. 1944 m. vysk. K. Pal
tarokas pakelia velionį į garbės 
kanauninkus ir paskiria Kauno 
kunigų seminarijos vicerekto- 
rium. Pokario metais buvo sau
gumo organų persekiojamas ir 
nuteistas 8-eriem metam kalėti 
už tai, kad žinodamas apie P. 
Klimo, Lastienės ir kt. asmenų 
ruoštą memorandumą į užsie
nį dėl Lietuvos okupacijos ne
pranešęs apie tai saugumui.

Kan. P. Rauda kalėjo Turins- 
ke, Okuneve ir Molotovsko la
geriuose. Kauno saugume kan. 
P. Raudai teko kalėti su liaudi
ninkų partijos lyderiu advoka
tu Toliušiu ir partizanų dalinio 
vadu “Vanagu”. Kanauninko 
inteligencija ir romumas, ©“Va
nago” didvyriška kančia ir mir
ties bausmė atvedė Zigmą To- 
liuši prie Dievo ir Bažnyčios. 
Grįžęs iš lagerio Z. Toliušis kal
bėdavo: “Pamačius bažnyčios 
bokštus, norisi verkti — dar 
gyva Lietuva!”

1957 m. kan. P. Rauda suima
mas antrą kartą už dienoraštį, 
kuriame aprašė pirmojo kalini
mo tardymus ir lagerio gyveni
mą. Nuteisiamas 10-čiai metų 
kalėti. Mordovijos lageriuose 
kalėdamas, kan. P. Rauda pa
žino Ukrainos Katalikų Bažny
čios primą, metropolitą J. Sli- 
pyj (dabartinis kardinolas ir 
Vatikano Akademijos narys) ir 
su juo artimai bendravo.

Po 5-erių metų, palaužta svei
kata, kan. P. Rauda grįžo į Lie
tuvą. 1965 m., visiškai apakęs, 
vistiek eina kunigiškąsias parei
gas Svėdasuose. Paskutinėje li
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goje jis kalbėjo, kad savo skaus
mus skiria už Panevėžio vysku
piją, o į vieno kunigo klausimą, 
ką norįs pasakyti kunigams, at
sakė: “Kad visi kunigai būtų to
kie pareigingi, kaip kan. Br. 
Antanaitis.” Kan. P. Rauda mo
kėjo 6 svetimas kalbas. Tėvynė
je ir lageryje jį supo jaunimas 
ir inteligentai. Per visą gyveni
mą džiaugėsi uoliai pareigas at
liekančiais kunigais ir meldėsi 
už išduodančius Bažnyčios rei
kalus. Kan. P. Rauda ruošė mir
čiai prof. Jurgutį, o rašytojas 
Vienuolis-žukauskas net du kar
tu pas jį atliko išpažintį. Tauta 
neteko tauraus lietuvio, Baž
nyčia — ištikimo kovotojo ir 
aukos vyro. Užgeso didelis ži
burys, per ilgus metus uždegęs 
šimtus mažų žiburėlių.

Svedasiškiai gausiai rinkosi į 
bažnyčią pasimelsti už mylimo 
kanauninko vėlę. Pamokslinin
kai gražiai nušvietė velionies 
gyvenimą, darbus ir kančią. Bu
vo manoma laidoti sekmadienį, 
bet Utenos rajono vykdomasis 
komitetas neleido, nes bijojo 
milžiniškos religinės demonst
racijos, kuri “neigiamai” galėjo 
paveikti moksleivius. Utenos 
valdžia neleido laidotuvių da
lyviams paruošti pietus valgyk
loje. Anykščiai ir Utena neda
vė keleivinių mašinų žmonėms 
nuvežti iš Svėdasų į Uteną. 
Anykščių, Kupiškio, Rokiškio ir 
Utenos rajonų kolūkiams buvo 
uždrausta duoti laidotuvėms 
sunkvežimius. Anykščiai maši
ną išnuomojo vien karstui vežti. 
Koks nuostabus ateistų rūpes
tingumas — net mirusiojo kuni
go neužmiršta! Vainikams vežti 
mašina buvo iškviesta iš kunigų 
seminarijos. Iš Svėdasų į Uteną 
kan. P. Raudos karstą lydėjo 
40 privačių automobilių. Gat
vės visur buvo užtvindytos žmo
nėmis. Valdžios pareigūnai, įdė
miai sekę laidotuvių procesiją, 
galėjo įsitikinti, kaip liaudis 
moka pagerbti dvasios vadus.

Laidotuvėse dalyvavo vysk. 
R. Krikščiūnas, vysk. J. Stepo
navičius, vysk. L. Povilonis ir 
180 kunigų.

Bendros pastabos
Daugelis priekaištauja prezi

dentui A. Smetonai, ano meto 
vyriausybei bei vyr. laipsnio ka
riams, kodėl buvo priimtas len
ku ultimatumas. Čia noriu iš
aiškinti, kodėl tie priekaištai ne
turi pagrindo. Visų pirma dau
gelis tautiečių anuomet nežino
jo ir dabar nežino apie 1935— 
1937 m. mūsų vyriausybės su 
Lenkija vestas*derybas dėl nor
malių santykių užmezgimo. Man 
tuo laikotarpiu teko tarnauti 
prezidento asmens adjutantu 
bei būti lyg ir prezidento pri
vačiu sekretorium. Taigi, nors 
derybos su Lenkija buvo ve
damos labai slaptai, man bu
vo žinomi mūsų slaptų pasiun
tinių važinėjimai į Varšuvą bei 
kitas susitikimo vietas, taip pat 
kaikurių tų mūsų slaptų pasiun
tinių parvežti lenkų pasiūlymai. 
Kitaip sakant, man buvo žino
ma anų derybų užkulisių dalis. 
Kol esti gyvas, noriu palikti sa
vo atsiminimus, nes apie tas de
rybas su lenkais spaudoj labai 
nedaug tebuvo rašyta. Nedaug 
asmenų apie derybas žino, ir 
tie patys tyli.

Politinės aplinkybės
Senoji mūsų karta prisimena, 

kad visą nepriklausomybės lai
kotarpį mūsų užsienio politi
ką dominavo santykių su Len
kija klausimas. Pirmiausia dėl
to, kad Lenkija visą laiką no
rėjo Lietuvą, palikus jai tam 
tikro laipsnio autonomiją, Įjung
ti atgal į Lenkijos respublikos 
sudėtį, kaip kad prieš paskutinį 
1795 m. padalinimą. Be to, ne
užmirštamas buvo Vilniaus

Manitobos lietuviai ūkininką
»< >«■»»«■»'< >•«■»< >«■»•< P. LIAUKEVIČIUS - o-----------------

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Juozas Butkevičius, kilęs iš Žemai

tijos. Lietuvoje tarnavo policijoje. Į 
Kanadą atvažiavo 1947 m. Kurį laiką 
dirbo miške. Vėliau vedė našlę Vero
niką Antanavičienę ir jos ūkyje ūki
ninkauja kartu su posūniu Vytautu. 
Ūkį padidino, augina daug gyvulių.

Vladas Giedraitis, kilęs iš Seinų 
apskr., Lazdijų v., Vieštartų k. Tar
navo Lietuvos kariuomenėje. Į Ka
nadą atvažiavo 1930 m. ir dirbo įvai
rius darbus. Vėliau su broliu Jonu 
pradėjo ūkininkauti Saskačevano 
provincijoje, Prince Albert apylin
kėje. Kai Jonas mirė, Vladas iš Ang
lijos atsikvietė Birutę Lygutaitę, bu
vusią gailestingą seserį, ir 1949 m. 
ją vedė. Vėliau jis persikėlė į Ma- 
nitobos provinciją, kur pavyzdingai 
ūkininkavo 560 akrų ūkyje. 1973 m. 
ūkį pardavė ir persikėlė gyventi į 
Portage La Prairie miestelį.

Vladas Virkutis, kilęs nuo Mažei
kių. Jis, kaip karo pabėgėlis, į Ka
nadą atvyko iš Vokietijos. Manito- 
bos provincijoje, Carberry valsčiuje, 
pirko 160 akrų ūkį. Keletą metų ūki
ninkavo. Jam ūkininkauti nesisekė. 
Ūkį pardavė ir išsikėlė gyventi į 
Winnipegą. Iš profesijos buvo foto
grafas. Bandė verstis kitokiais vers
lais. Išaugino tris sūnus ir dvi duk
ras. Visi gražiai kalba lietuviškai.

Anduliatis (Hansel) ūkininkavo 
Lengrut apylinkėje prie Manitobos 
didžiojo ežero. Winnipege vedė is 
Lietuvos atvykusią mergaitę. Išaugi
no sūnų ir 4 dukras. Vaikai yra su
kūrę savas šeimas ir gyvena atskirai. 
Palaidotas Portage La Prairie mies
telio kapinėse.

Povilas Vaškevičius į Kanadą at
vyko po antrojo pasaulinio karo iš 
Vokietijos. Carberry valsčiuje pirko 
160 akrų ūkį. Dirbo ir kitus dar
bus, nes buvo kalvis-suvirintojas. Iš
augino 3 sūnus. Vėliau jis ūkį par
davė ir išsikėlė į Saskačevano pro
vinciją.

Pranas Vavelavičius, kilęs nuo Kau
no iš Rumšiškių. Į Kanadą atvažiavo 
1931 m. ūkininkavo Albertos, Onta
rio ir Manitobos provincijose. Prie 
Mac Gregor miestelio turėjo 160 ak
rų ūkį. Po kelerių metų ūkį pardavė 
ir išsikėlė atgal į Ontario provinci
ją, kur prie Dundaville (?) pirko 
ūkį. Užaugino sūnų Kazį. Kai Pra
nas mirė, našlė ištekėjo už kito.

Jonas Yanušas į Kanadą atvyko 
prieš pirmąjį pasaulinį karą. Ilgą 
laiką dirbo Naujosios Škotijos pro
vincijoje, anglies kasykloje. Vėliau 
vedė iš Lietuvos atvykusią lietuvai
tę Eleną. Jie išaugino du sūnus ir 
4 dukras. Jie visi kalba lietuviškai. 
Kurį laiką gyveno Montrealyje, vė
liau atvyko į Manitobos provinciją 
ir ūkininkavo prie Mac Gregor mies
telio iš Satkūnų išsinuomotame 160 
akrų ūkyje. Netrukus mirė. Palaido
tas vietos miestelio kapinėse. Našlė 
su sūnum Petru pirko ūkį ir kurį 
laiką ūkininkavo. Vėliau ūkį pardavė 
ir išsikėlė į Torontą. Čia ji ištekėjo 
už naujo ateivio Prano Lackaus. Ji 
mirė 1967 m. Palaidota Toronto lie
tuvių kapinėse.

Baltramiejus (Jonas) Šimkus, vie
nas senųjų lietuvių kanadiečių. Ki
lęs nuo Raseinių. Gimęs 1888 m. 
Prieš atvykdamas į Kanadą, jis gy
veno Vokietijoje ir Anglijoje. Iš Lie
tuvos išvyko 1905 m., o į Kanadą 
atvyko 1911 m. Jis nemokėjo nei 
skaityti, nei rašyti, dėlto jam susi
darė didelių sunkumų. Kurį laiką 
gyveno Montrealyje. Iš čia nuvažiavo 
į Vankuverį, kur pramoko kiek skai
tyti ir rašyti. Vėliau persikėlė į Sas
kačevano provinciją ir prie Weyburn

Lenkai, ultimatumas, užkulisiai
miesto ir krašto apgaulingas už
grobimas 1920 m. spalio mėn. 
Mūsų politiniai vadai, ypač A. 
Smetona, bijojo lenkų kultūros 
įtakos ir todėl delsė užmegzti 
normalius santykius su Lenki
ja, kol Lietuva prisiaugins di
desnį skaičių savo lietuviškos 
šviesuomenės.

Lietuva su visomis Europos 
valstybėmis turėjo normalius 
diplomatinius, prekybinius ir 
kultūrinius santykius. Tik su 
Lenkija santykiai buvo blogi, 
kartais įtempti. Mus skyrė ne 
siena, o demarkacijos linija, per 
kurią judėjimo nebuvo.

Per ištisą dvidešimtmetį Lie
tuva neturėjo tikrų sąjunginin
kų, nors daugiausia rėmėsi Sov. 
Sąjunga ir ginče su Lenkija, 
ir Vokietija. Apie Pabaltijo 
valstybių karinę sąjungą buvo 
daug kalbama, bet mažai spau
doj rašoma ir dar mažiau vei
kiama. Mat, Latvija ir Estija ne
siryžo sudaryti tokios sąjungos 
su Lietuva, kol mūsų byla-gin- 
čas dėl Vilniaus su Lenkija ne
buvo išspręstas. 1931-1933 m. 
Vokietijoj iškilus į valdžią A. 
Hitleriui, dėl nacių partijos 
veiklos Klaipėdos krašte, mūsų 
santykiai su Berlynu labai pa
blogėjo. Tuomet mūsų užsienio 
politikos vadovam pasidarė aiš
ku, kad Lietuva negali turėti 
abu savo didžiuosius kaimynus 
priešais. Reikėjo būtinai jieš- 
koti santykių pagerinimo.

Santykių su Lenkija pagerini
mo rėmėjais buvo užsienio rei
kalų ministeris S. Lozoraitis,

miestelio pirko 320 akrų ūkį. Keli 
nederliaus metai jo ūkį sužlugdė. 
Prie geležinkelio darbų užsidirbęs 
pinigų, jis vėl pirko 320 akrų ūkį 
Manitobos provincijoje netoli Daufi- 
no miestelio. Ir čia jam nelabai se
kėsi: šalnos nušaldydavo javus. 1972 
m. jis jau ėjo 84-sius savo amžiaus 
metus. Susilpnėjo jo sveikata, klausa 
ir apako. Dabar jis yra Portage La 
Prairie senelių namuose. Šių eilu
čių autorius retkarčiais jį aplanko. 
Jis dažnai apsiverkia, kai pradedi 
kalbėti lietuviškai. 1950 m. jis ban
dė važiuoti į Lietuvą, bet rusai ne
davė leidimo. Su giminėmis nesusi
rašinėjo, nes nemokėjo rašyti, o vė
liau ir antrašu^ pamiršo. Gal kur 
yra jo giminių? Atsiliepkite.

Matas Žilinskas, kilęs iš Vilkaviš
kio, Lankeliškių. Jis į Kanadą atvy
ko po antrojo pasaulinio karo. Kurį 
laiką gyveno Montrealyje. 1959 m. 
atvyko į Manitobos provinciją ir pir
ko 320 akrų ūkį. Jam ūkininkauti ne
sisekė. Vokietės žmonos verčiamas, 
ūkį pardavė, išsikėlė į Ontario pro
vinciją ir pirko ūkį Karnival (?) 
apylinkėje.

Tiek iš mūsų apylinkės lietu
vių ūkininkų. Kita lietuvių ūki
ninkų kolonija pradėjo kurtis 
Dauphin apylinkėje. Rodos, bu
vo įsikūrusios 7 šeimos. Bet 
jos neprigijo ir dauguma jų iš
sikėlė į Albertos provinciją.*Čia 
ūkininkavo ir Nausėda. Dabar 
jis gyvena Kalgario mieste. Dau
phin apylinkėje yra likusi viena 
lietuviškai kalbanti lietuvaitė, 
ištekėjusi už ukrainiečio ūkinin
ko Lesevich. Jie gyvena netoli 
Mac Rery miestelio. Gal dar ir 
yra užsilikęs vienas kitas lietu
vis ūkininkas, bet man jie ne
žinomi.

Portage La Prairie miestelyje 
gyvena ar gyveno keletas lietu
vių. Be jau minėtų ūkininkų, ku
rie persikėlė gyventi į šį mies
telį, jame gyvena Zigmas Bra
zauskas, kun. P. Brazausko bro
lis, vilkaviškietis. Jis į Kanadą 
atvyko po Antrojo pasaulinio 
karo ir šiame miestelyje dirba 
atsilikusių vaikų ligoninėje. Zig
mas yra aistringas muzikantas. 
Vieną aklą berniuką išmokė gro
ti akordeonu. Turėjo pasirody
mus per televizijos ir radijos 
stotis ir apie 100 koncertų įvai
riuose Manitobos provincijos 
miesteliuose. Zigmas savo šei
moje išaugino dvi dukras — Rū
tą ir Zuzaną. Jo žmona mirė 
prieš keletą metų.

Taip pat čia kurį laiką gyve-

Povilas Liaukevičius ūkyje Manitobos provincijoje 1963 m. Iš kairės: knn.
Pr. Gaida, p. Liaukevičienė, P. Liaukevičius, kun. J. Bertašius

V, ŠLIOGERIS 
mūsų diplomatiniai atstovai di
džiosiose Vakarų valstybėse ir 
mūsų kariuomenės vadovybė. 
Tuo reikalu pageidavimus reiš
kė per mūsų užsienio atstovus 
Anglija ir Prancūzija. Preziden
tas A. Smetona iš pradžių lyg 
svyravo, bet politinės padėties 
Europoj akivaizdoj sutiko pra
dėti slaptus pasitarimus, nes ne
buvo aiškūs galimi rezultatai. 
Pasitarimai buvo pradėti pa
čiam A. Smetonai prižiūrint.

Slaptos derybos
Pasitarimai truko arti 3 me

tų. Rimčiau jie buvo pradėti 
1935 m. rugsėjo mėn. mūsų už
sienio reikalų min. S. Lozorai
čiui susitikus* Ženevoj su Len
kijos užsienio reikalų ministe- 
riu J. Becku. Kaip prie to pa
sitarimo prieita, aš nežinau. 
Greičiausiai anksčiau buvo susi
tarta per žemesnių pareigūnų 
susitikimus.

Pasitarimus su Lenkija vedė 
specialūs prez. A. Smetonai la
bai patikimi pasiuntiniai, ku
rie rezultatus referuodavo už
sienio reikalų min. S. Lozorai
čiui, min. pirm. J. Tūbeliui ir 
prez. A. Smetonai. Tokiais svar
besniais pasiuntiniais buvo: min. 
dr. J. Šaulys, nepriklausomybės 
akto signataras, diplomatas, bu
vęs Lietuvos atstovu Vokietijoj, 
Šveicarijoj, Vatikane, Lenkijoj; 
kun. VI. Mironas, buvęs min. 
pirmininkas, vienas pačių pati
kimiausių A. Smetonos patarė- 

no Kazys Blažys, vilkaviškietis. 
Jis dirbo prie geležinkelio. Da
bar gyvena Winnipege. Lietu
voje buvo eigulis ir ūkininkas. 
Gyveno čia ir Antanas Griška, 
bet jis faktinai ūkininkavo ne
toli to miestelio esančiame savo 
160 akrų ūkyje. Ūkį pardavė 
ir išvyko kitur. Buvo* nevedęs.

Pabaigai
Ši lietuvių ūkininkų grupelė 

padėjo Lietuvai ir savo tautie
čiams. Jie rinko aukas lietuviš
kai veiklai. Sudarė sutartis iš 
Vokietijos į Kanadą atkviesti 
savo giminėms ir net negimi- 
nėms.

Pirmasis lietuvis kunigas, kuris 
aplankė šio rajono lietuvius ūki
ninkus, buvo kun. S. Kulbis. 
Jis čia vieno ar kito lietuvio 
ūkininko troboje atlaikydavo 
lietuviškas pamaldas. Jis pa
krikštijo Satkūnų visus tris sū
nus: Tomą, Vytautą ir Danielių 
(Denin).

Winnipege įsikūrus lietuvių 
parapijai, ją aplankydavo ir ki
tų vietovių lietuviai kunigai. Ta 
proga jie aplankydavo ir Mani
tobos lietuvius ūkininkus. Čia 
buvo atvykę Tėvai pranciškonai 
— Placidas Barius ir Barna
bas Mikalauskas. Atvykdavo ir 
dabartinis Winnipego lietuvių 
parapijos klebonas kun. J. Ber- 
tašius. Kartais jis atlaikydavo ir 
lietuviškas pamaldas. Atvykda
vo lietuvių kunigų ir iš toliau: 
vysk. V. Brizgys ir prel. Alba- 
vičius iš Čikagos. Prel. Albavi- 
čius yra mano pusbrolis. Kartą 
čia lankėsi “Tėviškės Žiburių” 
redaktorius kun. Pr. Gaida. Lie
tuvių ūkininkų vietovėje vykda
vo gegužinės — Povilo ir Jono 
Liaukevičių, Giedraičio, Virku- 
čio ir kitų ūkininkų sodybose ar 
šalia jų.

Gaila, kad čia aprašytų lie
tuvių ūkininkų vaikai neliko tė
vų ūkiuose, bet išvyko duonos 
jieškoti į miestus. Ir ši lietuvių 
ūkininkų gyventa vietovė — 
Carberry Hills, kuri yra lyg 
lietuviškas kaimelis, kaip jį pa
vadino “Naujienų” laikraščio 
bendradarbis žurn. J. Pronskus, 
kuris taip pat mėgdavo čia apsi
lankyti, baigia išnykti.

Šių eilučių autoriui visą laiką 
rūpėjo įamžinti šio kaimelio bu
vimą. Gal už kiek metų mūsų 
proanūkiams į rankas pateks 
šios žinios. Jie* galės prisiminti 
savb senelius, prosenelius ir sa
vo lietuvišką kilmę. 

jų; Martynas Yčas, teisininkas, 
rusų Dūmos (seimo) atstovas I 
D. karo metu, buvęs finansų mi
nisteris, pažinojęs dar iš Rusijos 
seimo eilę lenkų atstovų ir šiaip 
svarbių Lenkijos veikėjų. Buvo 
ir antraeilių neoficialių pasiun
tinių, kaip Donatas Malinaus
kas, nepriklausomybės akto sig
nataras; agr. K. Narutavičius, 
sūnus St. Narutavičiaus, nepri
klausomybės akto signataro, ir 
kiti.

Lenkijos siūlymai
Įdomiausių ir galbūt geriau

sių rezultatų* iš pasitarimų par
vežė M. Yčas. Juos aš pats gir
dėjau iš jo lūpų. Laukdamas 
audiencijos pas prezidentą, M. 
Yčas sėdėjo mano kabinete. 
Kaip senam pažįstamam dar iš 
Peterburgo laikų išdėstė jis 
man lenkų siūlymus. Jie buvo 
tokie: Lenkija Vilniaus mums 
grąžinti nesutinka, tačiau su
tinka grąžinti 12 valsčių apie 
Punską-Seinus ir Švenčionių ra
jone — iš viso apie 120.000 gy
ventojų. Be to, žada lietuviams, 
likusiems Vilniaus krašte, leisti 
kultūrinę veiklą. M. Yčo nuo
mone, tai labai geros sąlygos, ir 
jas reikia priimti. Po pranešimo 
prezidentui išėjęs iš jo kabine
to vėl atsirado pas mane. Atsi
sėdęs pradėjo karštai, lyg ir 
pasipiktinęs, dėstyti man, kad, 
deja, A. Smetona su lenkų sąly
gomis nesutinka. Pasak M. Yčo, 
A. Smetona sutikti bijo, nes jei 
sutiktų, karininkai padarytų su
kilimą ir pašalintų iš prezidento 
pareigų. M. Yčas esą bandęs įro
dinėti, kad A. Smetona, kaip 
Tautos Vadas, gali savo sutikimą 
duoti. Visa visuomenė jo pa
klausysianti, nes esamomis są
lygomis pasiūlymas priimtinas. 
M. Yčo įtikinėjimai negelbėjo, 
ir A. Smetona pareiškė dar 
kartą negalįs sutikti. M. Yčas 
paklausė mane, ar, mano nuo
mone, karininkai rengtų suki
limą? Kiek atsimenu, atsakiau 
jog vyresnio laipsnio karininkai 
tai tikrai revoliucijos nekels, 
bet iš leitenantų, kapitonų, gal 
vieno kito majoro, gali susida
ryti revoliucinė grupė. Apie šį 
M. Yčo paruoštą lenkų pasiūly
mą už normalių santykių užmez
gimą grąžinti *12 valsčių man 
niekur neteko skaityti.

Pasitarimai su lenkais ėjo be
veik iki pat ultimatumo, t. y. 
1938 m. kovo 17 d. Sakoma, 
lenkai, nesulaukę mūsų atstovų 
1938 m. sausio-vasario mėn. at
vykimo i galutinius pasitarimus, 
nusprendė “paskubinti”. Lietu
vos atstovai esą neatvyko dėl
to, kad tuo metu min. pirm. J. 
Tūbelis sirgo. Aš tų paskutinių 
dviejų mėnesių pasitarimų už
kulisių, deja, nežinau, nes bu
vau perkeltas tarnybai į krašto 
apsaugos ministeriją. Turiu tik 
žinių nuotrupas bei šį tą iš in
formacijų, vėliau skelbtų spau
doj. Pastarojoje buvo minėta, 
kad keletą savaičių prieš ulti
matumą Lietuvai Lenkijos už
sienio reikalų min. J. Beckas 
per pasimatymą Berchtesgade- 
ne su A. Hitleriu pajudino Lie
tuvos klausimą. Esą J. Beckas 
iš A. Hitlerio negavo pažado, jog 
prasidėjus Lenkijos-Lietuvos 
karui Vokietija laikytųsi neut
raliai. A. Hitleris nepritaręs 
J. Becko siūlymui pasidalyti 
Lietuvą tarp Lenkijos ir Vokie
tijos. Turbūt A. Hitleris rengėsi 
greitai pats užimti Lietuvą.

Yra pagrindo manyti, kad A. 
Smetona, nesant J. Tūbelio, del
sė, nesiryžo pats spręsti ir visuo
menę informuoti apie ilgai ves
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IRENAI GUREVIČIENEI
mirus, jos vyrų ANTANĄ, sūnų TADĄ ir jo žmonų 

liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiu —

Kun. B. Pacevičius

Mieliems
ANTANUI, TADUI ir LYDIJAI GUREVIČIAMS, 
netekusiems savo mylimos žmonos ir mamytės 

a + a IRENOS
reiškiame gilių užuojautų ir kartu liūdime — 

R. V. E. Sondos

IRENAI GUREVIČIENEI

A. ir R. KarkaM. ir J. Karka

mirus, nuoširdžiausių užuojautų reiškiame vyrui 

ANTANUI ir sūnui TADUI —

tas derybas su lenkais bei nu
matomas susitarimo sąlygas. Tą 
išvadą darau gerai žinodamas A. 
Smetonos būdą bei J. Tūbelio 
nuomonės svorį, kai reikėdavo 
daryti betkurį svarbesnį spren
dimą.

Iš po karo paskelbtų informa
cijų matyti, kad lenkai gerai 
žinojo mūsų norą užmegzti nor
malius santykius. Jiems nusi
bodo mūsų vadovybės ilgiau už
trukęs neryžtingumas. Galimas 
dalykas, kad Beckui negavus iš 
A. Hitlerio nesikišimo pažado, 
ir ultimatumas buvo suredaguo
tas palyginti švelniai. Kaip ulti
matumas buvo priimtas, čia 
smulkiau nekartoju. Tai apra
šyta gen. St. Raštikio ir kitų. 
Skaitytojui gal kils klausimas, 
ar gavus ultimatumą mūsų ka
riuomenė ruošėsi atremti gali
mą puolimą?

Kariuomenės laikysena
Aš tuomet buvau kariuome

nės ūkio inspektorium, taigi, 
krašto apsaugos ministerijos 
pareigūnu. Turiu pareikšti, kad 
iš mūsų pusės nebuvo daroma 
jokių rimtesnių karinių pasiruo
šimų. Nebuvo nei atsarginių 
šaukimo, nei dalinės mobilizaci
jos. Kariuomenės daliniai buvo 
tik perspėti apie galimus įvy
kius. Mes kariauti nesiruošėm, 
nors buvo žinoma apie lenkų 
dviejų divizijų koncentravimą Į 
vakarus nuo Vilniaus apie Lent
varį. Dar viena divizija iš Len
kijos gilumos buvusi permesta į 
Vilniaus kraštą. Be to, lenkai 
dar turėjo dvi pėstininkų divi
zijas Suvalkų-Gardino rajone. 
Taigi, ir lenkai nebuvo sutelkę 
didesnių karinių pajėgų. Jų ap
imtis rodė, kad lenkai pulti ne
siruošė. Atrodo, lenkai tik de
monstravo, norėdami turbūt 
pagąsdinti mūsų vyriausybę. Jei 
lenkai būtų ruošęsi pulti rim
tai, tai būtų sutelkę bent 10 
pėstininkų ir* kavalerijos divizi
jų. Mes taikos metu turėjom 3 
pėstininkų ir vieną kavalerijos 
diviziją su* įvairiais pagalbiniais 
daliniais. Karui kilus, per 48 
valandas mūsų kariuomenė iš 
taikos meto jėgos (25.000 vyrų) 
būtų išaugusi į 125.000 vyrų 
kariuomenę. Iš jėgų balanso at
rodo, jei Lietuva ultimatumą 
būtų ir atmetusi, lenkai nebūtų 
puolę.

Lenkų puolimo atveju Lietuva 
būtų narsiai kovojusi, bet vie
na. Vokietija ne tik nebūtų pa
dėjusi, bet dargi puolusi iš va
karų. Lietuvą abu užpuolikai 
būtų pasidalinę. Ultimatumą 
priėmę, mes pratęsėm Lietuvos 
valstybės gyvenimą dar apie 
dvejus metus.

Kur dingo žadėti valsčiai?
Aš manau, kad M. Yčui anks

čiau lenkų įteiktas pasiūlymas 
grąžinti 12 valsčių Lietuvai bu
vo tikras. Lenkų ultimatume 
apie šį pažadą nieko nebuvo. 
Ultimatumą priėmę, užmezgėm 
normalius santykius ir nieko ne
gavom. Tai dar neišaiškintas da
lykas, kodėl taip atsitiko. Mūsų 
derybininkų su lenkais daugu
ma išmirė ir nieko tuo reikalu 
neparašė. Dar likę gyvi, ypač 
užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnai, tyli. Gal koks len
kas mokslininkas, pasirausęs 
Lenkijos užsienio reikalų minis
terijos archyvuose, kada nors 
atskleis paslaptį. Nelabai tikėti
na, kad likę gyvi mūsiškiai tą 
paslaptį atidengtų. Galima tik 
spėlioti, kad lenkai, nepasisekus 
normaliu būdu susitarti, išnau
dojo progą, nes ultimatumo bū
du pasiekė normalių santykių 
ir nieko anksčiau žadėto ne
davė.
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PASAKA AR DARBAS?
Kalba gyvenimo patirtis

BALYS BRAZDŽIONIS
Nauja mokymo priemonė,Daug kas skundžiasi sunkokomis ir dažnai neįdomiomis pamokomis lietuviškose mokyklose. Jų paįvairinimui ir pagyvinimui buvo paruoštos skaidrės, kurios suteikia tikrą vaizdą apie aiškinamą dalyką. Jos yra labai plačiai naudojamos beveik visose lietuvių mokyklose visame pasaulyje, išskiriant tik tėvynę dėl visiems žinomų priežasčių. Nauja iniciatyvaPaskutiniame dešimtmetyje lietuvių mokyklos sulaukė daugiau vertingų vadovėlių, kuriuose vaizdžiai aiškinami reikalingi dalykai. Deja, beveik visose mūsų mokyklose mokytojas stovi prieš klasę, pasakoja, aiškina ar skaito iš tų vadovėlių. Gerai, jei mokytojas yra sumanus ir pajėgia sudominti mokinius dėstomu dalyku. Yra blogiau, kai mokytojas aiškina savo dalyką pagal vadovėlį, o mokiniai gyvena savomis idėjomis-

MONSINJORAS DR. J. TADA- 
RAUSKAS, ligi šiol turėjęs po
piežiškojo kamerlingo titulą, pa
keltas į garbės prelatus. Hamiltono 
vyskupas Paul Reding savo kuni
gams rugpjūčio 9 d. išsiuntinėjo 
pranešimą, kuriame sakoma, kad 
Jo šventenybė popiežius Paulius 
VI monsinjoro Tadarausko titulą 
paaugštino iš popiežiškojo kamer
lingo į garbės prelato su monsin
joro titulusvajonėmis ar įspūdžiais, gautais už pamokos ribų. Tada mokytojas “atlieka” pamoką, o mokiniai prasėdi arba pražaidžia. Tokia pamoka pasidaro nemaloni mokytojui, nes jis nepajėgia sudominti mokinių, o mokiniams tokia pamoka pasidaro ilga ir nemaloni valanda. Sekantį kartą mokinys atlieka tik prievolę eidamas į tokias pamokas. Panašiai praleistos pamokos neduoda gerų vaisių, dažnai turi neigiamą įtaką mokinių jausmams ir galvosenai.Prieš porą metų Toronte kelių mokytojų iniciatyva 'buvo pradėtos ruošti pamokų kortelės, kurių pagalba visi mokiniai įtraukiami į pamokos darbą. Sis pamokų kortelių metodas yra pritaikytas lietuvių mokykloms pagal beskyrę mokyklų sistemą. Tačiau šis kortelių metodas nėra beskyrė mokyklos sistema. Pamokų kortelės yra taip pritaikytos lietuvių mokyklai, kad su jomis galima turėti atskirą pamoką su visa klase. Kitą pamoką galima pravesti senu pasakojamuoju metodu ar kortelių metodu. Tai mokytojo pasirinkimas.Kortelių metodo principas: kiekvienas mokinys dirba skirtingą darbą toje pačioje pamokoje ir su savo darbu supažindina kitus mokinius. Pamoka yra bendra visai klasei. Kiekvienas mokinys dirba atskirai tik toje bendroje pamokoje.g
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mirus, jos brolį S. ŠETKŲ su šeima nuoširdžiai
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A4. ir A. Gverzdžiai
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ONAI KANIAUSKIENEI 
mirus, jos broli S. JANUŠONj su šeima nuoširdžiai 

užjaučiame —

M. ir A. Gverzdžiai

M. ir S. Šetkai

K. ir P. Šukiai

B. ir P. Balsai

A. ir J. Dainorai

galinti sudominti mokiniusKiekvieno mokinio pamokos paruošimo darbas yra paskirstytas atskirose kortelėse. Tėvynės pažinimo kortelės yra trijų rūšių — pagal medžiagos šaltinius. Kortelėms A medžiaga paimta iš įvairių vadovėlių, skaitytinų knygų; kortelėms B — žemėlapių, modelių, piešinių; kortelėms C — skaidrių.Pamokos eigaPradžioje pamokos mokiniai pasirenka po vieną skirtingą kortelę, kurioje nurodomi darbo uždaviniai ir medžiagos šaltiniai. Nurodytą medžiagą mokytojas turėtų paruošti, kad mokinys galėtų ja naudotis. Jei mokytojui būtų sunku turėti nurodytas knygas, tai reiktų bent lapo kopijas padaryti arba tokią kortelę išimti iš rinkinio prieš pamoką. Jos vietoje mokytojas galėtų paruošti naują kortelę iš jau turimos medžiagos. Mokytojas supažindina mokinius su kortelėmis, pamokos tema ir mokinių darbu. Mokiniai atlieka kortelėse pažymėtą darbą per 15 minučių, jei mokytojas kitaip nenurodo. Kaikuriuos darbus mokinys galės pabaigti namuose. Mokinių darbo metu mokytojas pagelbsti mokiniams, jeigu jiems kyla kurių nors klausimų. Po 15 minučių darbo kiekvienas mokinys paeiliui referuoja savo darbą klasei. Mokytojas įvertina mokinio darbą ir, jei reikia, prideda savo pastabas. Pamokos pabaigoje mokytojas padaro bendrą pamokos apžvalgą ir darbų parodėlę. Tokiu būdu kiekvienas mokinys iš skirtingų šaltinių pats paruošia pamokos žinių dalį ir perduoda kitiems mokiniams. Visų mokinių darbas ir pranešimai sudaro pilną pamoką. Taip mokiniai ruošia patys pamoką, girdi bei mato kitų mokinių darbus, o taip pat būna įvertinti — išgirsta bendras mokytojo pastabas bei pamokos apžvalgą. Mokiniai gauna tas pačias žinias savo pačių darbu. Tokioje pamokoje visi dirba ir nelieka laiko užsiimti svajonėmis ar paša- linais niekniekiais. Būtų naudinga, kad kiekvienas mokinys metų laikotarpyje apsiimtų padaryti vieną didesnį darbelį (projektą).Atspausdintos kortelės1973 m. buvo atspaustos pamokų kortelės vyresniųjų skyrių Lietuvos istorijos ir geografijos pamokoms. Jos pavadintos “Laisva Lietuva”. Teko girdėti iš Toronto ir Los Angeles lietuvių mokyklų mokytojų, kad, naudojant kortelių metodą, visi mokiniai mielai įsitraukia i pamokos darbą. Gal yra truputį daugiau darbo mokytojui paruošiant medžiagą bei pritaikant norimas korteles, bet būna žymiai geresni darbo vaisiai su mielai dirbančiais mokiniais. Šiems mokslo metams yra atspaustos tėvynės pažinimo pamokų kortelės, kurias paruošė mokytoja Regina Valickienė su A. Rinkūno ir V. Matulaičio pagalba. Korteles galima gauti šiuo adresu: KLB Mokslo Priemonių Komisija, 44 Long- bourne Dr., Suite 506, Weston, Ont. M9R 2M7, Canada.“Laisva Lietuva”yra 188 pamokų kortelės (storas popierius), “Tėvynės pažinimas” — 168 pamoki} kortelės. Už pamokų kortelių rinkinį reiktų atsiųsti po $5 ir pridėti $1.50 oro pašto išlaidoms ar $0,65 paprasto pašto. Užsisakant abu rinkinius, kainuotų $9 ir pašto išlaidos. Čekius rašyti KLB Mokslo Priemonių Komisijos vardu.Šių pamokų kortelių rinkinys nėra nauja mokslo programa, kuri būtų svarstytina mokyklų vadovybių, šiose kortelėse yra suskirstyta mokyklinė medžiaga, esanti dabar vartojamuose vadovėliuose, žemėlapiuose, knygose bei skaidrėse. Tai yra tik skirtingas darbas su ta pačia medžiaga. M. Vitalius

Kanados lietuvaičių choras “Aidas” priėmime pas popiežių Paulių VI jo vasaros rezidencijoje Castel Gandolfo. 
Popiežius matyti tarp kunigų ir chorisčių. Šalia jų — vadovas sol. V. Verikaitis, o galinėje eilėje (augštai
atsistojęs) — choro administratorius J. Pleinys

Ar reikia lietuviui Kanadoje sunykti?Kanadoje federacinė valdžia stambiomis sumomis remia etninių grupių kultūrą. Kanadoje švietimas, taigi ir kalbų mokymas, priklauso provincijom. Pažvelkime tad, ką tuo reikalu daro provincijų valdžios, ypač Ontario, kur yra didžiausi etninių grupių telkiniai.Jau nuo seno Ontario provincijoje leista gimnazijose dėstyti vokiečių, italų, ispanų, rusų ir graikų kalbas. Tik, matyt, dėl tų etninių grupių nežinojimo ar nesirūpinimo retai kurioje gimnazijoje tos kalbos buvo dėstomos. Po II d. karo imigravus į Kanadą, ypač į Ontario provinciją, didesniam kiekiui naujų ateivių, 1971 m. spalio m. Ontario švietimo ministerija išsiuntinėjo visų Ontario gimnazijų direktoriams ir švietimo vady- boms (Board of Education) potvarkį įvesti etninių grupių kalbų dėstymą gimnazijų 11-13 klasėse, kur tik atsiras pakankamas tokių mokinių skaičius. Ten nurodoma, kad tų kalbų mokytojai turi turėti Ontario gimnazijos mokytojo cenzą, šį kartą sujudo didesnis etninių grupių skaičius ir prašė, kad būtų įvestas gimnazijose jų kalbų mokymas. 1972-73 mokslo metais jau buvo pradėta, pvz. Toronte, dėstyti žydų kalbą 5 gimnazijose, ukrainiečių — trijose, lenkų — vienoj ir vengrų — vienoj. Buvo užsimoję ir Toronto lietuviai, kad vienoj gimnazijoj, kur daugiausia lietuvių mokinių, būtų įvesta lietuviu kalba. Bet po poros pasitarimų pabijota, kad lankantieji gimnazijoje tas pamokas nebelankys lituanistinės mokyklos ir pan. Taip nuo to užmojo atsisakyta. Buvo pradėti žygiai ir Hamiltone, bet kadangi ten beveik visi mokiniai mokosi katalikiškose gimnazijose, buvo kreiptasi į katalikišką švietimo vadybą. Pastaroji pareikalavo iš mokinių mokesčio už mokslą. Dėlto toliau nieko nebedaryta.Daugelyje gimnazijų nesusidaro pakankamas mokinių skaičius, kad būtų galima įvesti svetimos kalbos dėtymą (1972 m. buvo reikalaujama bent 24-25 mokinių, dabar 20). Ypač sunku tą minimumą sudaryti mažesnėm etninėm grupėm. Todėl pradėta organizuoti gimnazijas lankantiems etninių grupių mokiniams kalbos dėstymą vakariniuose suaugusių kursuose, laikant tą mokymą pratęsimu dieninės gimnazijos programos. Ir šiuo atveju švietimo vadybos moka mokytojams atlyginimą, nereikalauja iš mokinių rndkėti už mokslą ir gimnazijoje duoda užskaitas. Šiais mokslo metais Toronte teisę tokiomis sąlygomis mokyti savo kalbas gavo italai, portugalai, ukrainiečiai ir vokiečiai.Šiemet ir Toronto lietuviai ryžosi pasinaudoti tokiomis galimybėmis. Jei Ontario švietimo ministerija suspės patvirtinti programą, šiais mokslo metais Toronte vakarais bus dėstoma XI ir XII klasėse lietuvių kalba ir už ją duodamos dvi užskaitos. Dėstant tas kalbas vakarais, reikalaujamas minimumas tik 15 mokinių.Be to, tokiuose vakariniuose suaugusių kursuose etninės grupės gali savo kalbas dėstyti ir tuo atveju, kai kursantai nelaikomi gimnazijos mokiniais. Ir šiuo atveju švietimo vadyba duoda kanadiškų mokyklų patalpas, moka mokytojui atlyginimą, duoda kursantams užskaitas. Tik šiuo atveju kursantai turi mokėti už mokslą. Tokiomis sąlygomis Londono lietuviai gavo teisę iš vietinės švietimo vadybos mokyti lietuvių kalbą XIII klasėje.Pagaliau tuose švietimo va- dybų globojamuose, bet be užskaitų kursuose etninės grupės

L. TAMOŠAUSKASgali mokyti savo kalbų suaugusius ir jaunimą, kurie jau nebemoka arba labai silpnai moka savo kalbą. Tokių kursų Toronte šiais mokslo metais turi net devynios tautybės. Tuose kursuose galima dėstyti, šalia kalbos, istoriją, geografiją ir pan. Jais naudojasi jau nuo praėjusių mokslo metų Otavos lituanistinė mokykla. Tokiems kursams švietimo vadybos taip pat leidžia naudotis kanadiškų mokyklų patalpomis ir kitais patogumais, bet iš mokinių ima atlyginimą už mokslą. Iš šių be- atskaitinių kursų mokytojų nereikalaujama nė Ontario mokytojo cenzo.Nors tie kursai vadinami vakariniais suaugusių kursais, bet tai nereiškia, kad juos gali lankyti tik suaugusieji ir tik
Entuziastingai sutiktos aidietės EuropojŠiandien, rugpjūčio 15, ketvirtadienį, dalyvaujant gausiam būriui tėvelių bei pažįstamų, prel. J. Tadarauskui palaiminus, “Aidas” pradėjo savo vargus. Į Londoną atskridome 2 v.p.p. Londono laiku. Mergaitės su palydovais išbuvo 15 valandų kelionėje su persėdimais. Atvažiavusios turėjo laisvą dieną ir poilsį, kad galėtų pasiruošti koncertams. Kadangi V. Verikaitis buvo atvykęs savaitę anksčiau, paruošė dirvą Londone. “Aidą” pasitiko Londone S. Kasparas, p. Baublys ir kiti Londono lietuviai drauge su V. Verikaičiu. šeštadienis buvo darbo diena — repeticijos ir koncertas. Koncertas pavyko puikiai. Žmonių susirinko apie 400. “Aidą” pasveikino Ward Cornell, vyriausias Ontario namų šeimininkas, kuris išbuvo per visą koncertą, perdavė linkėjimus Mančesteriui ir pareiškė didelį pasitenkinimą “Aido” dainavimu bei muzikalumu. Londone buvo ir daugiau augš- tų visuomenės atstovų.Sekmadienio rytą “Aidas” išsijudino į Mančesterį, čia, pa vaišintas vaišingų vietinių lietuvių, 3 v. atnašaujant prel. J. Gp- tauskui Mišias, “Aido” choras giedojo giesmes su sol. V. Verikaičiu. Koncerto metu, dalyvaujant 700 žiūrovų—Mančesterio ir apylinkės lietuvių, “Aidas” buvo entuziastiškai priimtas, prašomas kartoti ir kartoti. Tą pačią naktį grįžome į Londoną. Aplankę įdomesnes Londono miesto vietoves, išplaukėm laivu į Hamburgą per Olandiją.Hamburge “Aidą” pasitiko kun. V. šarka su gražiu būriu jaunimo, kuris padėjo mer- 

Išlydint iš Hamiltono mergaičių chorą “Aidas” i Europą. Iš kairės: choro 
administratorius J. Pleinys, V. Seniūnas, choro komiteto atstovė E. Norkienė

Nuotr. M. Stungevičiaus

vakarais. Gali būti ir kitaip.Panašiai yra ir kitose provincijose, kur yra didesnis skaičius etninių grupių. Pavyzdžiui, Ma- nitoboš provincijoj nuo seno yra daug ukrainiečių. Ten nuo seno gimnazijose dėstoma ukrainiečių kalba.Yra tikras nesusipratimas, kai daugelis mūsų tėvų ir jaunimo nekreipia dėmesio į savo kalbos bei kultūros išlaikymą, o Kanados valdžios — tiek de- deracinė, tiek provincinė, tos kalbos ir kultūros išlaikymą brangina bei remia. Ar tokių tėvų elgsena nereiškia beprasmio savęs nuvertinimo ir nužeminimo? Aišku, Kanadoje, kaip ir kiekvienoje valstybėje, reikia mokėti oficialiąją, valstybinę kalbą, bet tai nereiškia, kad reikia išsižadėti savos kalbos, kultūros bei papročių, kad kaipo lietuviui reikia išnykti.
gaitėms sukrauti jų sunkius daiktus į autobusą ir pervažiuoti į apsistojimo vietą. “Aidas” buvo apgyvendintas modernioje Katalikų Akademijoje — viešbutyje. ’Čia “Aidas” tikrai buvo užsiėmęs. Ketvirtadienį, Lietuvių Savaitės atidarymo proga, “Aidas” turėjo repeticiją-koncertą. Penktadienį aplankė miesto rotušę, kur buvo priimtas, miesto majorui išvykus, jo įgaliotinio. Jis pavaišino, aprodė 16 š. statytą ir puikiai išsilaikiusią miesto rotušę. Ten “Aidas” buvo paprašytas padainuoti keletą dainų. Padainavo lietuviškai, angliškai ir vokiškai. Po to “Aidas” nuvyko į televizijos stotį, kur dalyvavo televizijos programoje su daina. Iš ten aidie- tės skubėjo į koncertą.Puikioje universiteto salėje, kur telpa 1000 žmonių, “Aidas” buvo publikos nepaprastai entuziastiškai priimtas. Dalyvių buvo apie 700. “Aido” nenorėjo išleisti nuo scenos — buvo išprašytas papildomai padainuoti 5 dainas. Po koncerto “Aidas” Hamburgo lietuvių buvo pui- priimtas.šeštadienį, vadovaujant kun. V. šarkai su būriu jaunimo, “Aidas” autobusu apžiūrėjo įdomesnes miesto vietas. Plaukdamas laivu, apžiūrėjo Hamburgo uostą, vieną didžiausių pasaulyje. Vakare, 6.30 v., kartu lietuviai su vokiečiais dalyvavo pamaldose. Jų metu “Aidas” giedojo giesmes. Jose taip pat dalyvavo Hamburgo vyskupas. Po pamaldų aidietės atsisveikino su Hamburgo lietuviais ir 10.15 v.v. pajudėjo Miuncheno kryp-Enigma

Nors religijos, mokyklos, tėvai rūpinasi, kad ateities šeima būtų stipri, bet užėjo lyg pasiutimo laikotarpis—jaunimas nieko nenori klausyti. Jam padeda šlykšti pornografija, įvairūs filmai ir kaikurie patvirkėlių sambūriai. Baisu, kad ir mūsų mažoj lietuvių šeimoj tiek daug ištuokų. Kodėl mes, ypač tėvai, griežčiau prieš visa tai nekovojame?Perankstyvos santuokosMergaitė ar berniukas dabar mažai tevertina savo moralę. Keturiolikos metu mergaitės, paju- tusios lytini issivystymo procesą, sakosi subrendusios ir daro, ką nori. Jai svarbu tik nutverti partnerį, prisivilioti berniuką. Jokių patarimų iš tėvų ar gydytojų nenori. Lytinių funkcijų subrendimas dar nereiškia asmens, charakterio subrendimo. Nuo perankstyvo nėštumo ar lytinio gyvenimo dauguma mergaičių patenka į psichinius sutrikimus, gimdymai būna sunkūs, komplikuoti, suserga toksikozėmis, naujagimiai miršta. Todėl nesistenkite peranksti kurti šeimas.Baisus palaidumas vyrauja kaikuriuose universitetuose. Seniau dar būdavo atskiri bendrabučiai, net atskiros klasės, o dabar—maišatis. Todėl iškyla perankstyvos meilės. Poros pradeda nebesimokyti, nors tėvai ir labai vargsta, kol sudaro lėšas. Taip ateina katastrofa. Jei atsiranda vaikų, neturi kur jų dėti. Tenka skirtis, vaikus atiduoti į prieglaudas ar tėvams. Šeimos dorovė sugriūva. Tada nė vienam nebesvarbu su kuo jie toliau gyvens. Gaila, kad mūsų jaunuolių dalis patenka ištvirkėlių ir hipių gretosna, kuriose naikina save ir be laiko keliauja į kapines.Pirmiausia pasiruoštiAbiejų lyčių jaunuoliams turi rūpėti pirmiausia sukurti pastovią ir dorą asmenybę, išugdyti charakterį, pasiekti mokslą, o ne švaistytis perankstyva meile. Galima pamažu draugauti. Meilė auga be išorinio blizgesio, tampa harmoningu charakterių deriniu. Gyvuliškas instinktas nenuves žmogaus į stiprią meilę. Po medaus mėnesio į gyvenimą jau žiūrima kitaip. Todėl visad rašiau, kad nereikia jokių lytinių santykių prieš vedybas. Jei sutaps jaunuolių būdai, charak

Rūta ir Arūnas šlekiai po jungtuvių Montreaiyje Šv. Kazimiero šventovėje

Lietuviškos vestuvės Montreaiyje
Vestuvės yra šeimų šventė. Dabar 

lietuviškas vestuves reikėtų laikyti 
ne tik šeimų, bet ir visos lietuvių 
bendruomenės švente, nes tai yra 
tęstinumas mūsų tautos, išsklaidytos 
po visą pasaulį.

Liepos 6 d. Montreaiyje Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun. dr. 
F. Jucevičius sujungė ir palaimino 
šeimos gyvenimui Rūtą Skučaitę ir 
Arūną Šleki. Kun. Rafaelis Šakalys, 
OFM, laikė Mišias. Jaunosios sesuo 
Laima buvo vyriausia pamergė, o 
Arūno draugas adv. V. Augaitis — 
vyriausias pabrolys.

Po Mišių Šv. Kazimiero parapijos 
salėje buvo gražiai paruoštos vaišės. 
Jaunuosius salėje sutiko su duona ir 
druska bei vyno taurėmis jų tėvai ir 
apie 200 svečių. Vaišėse patarnavo 
profesinis haras *r buvo patiekti 
puikūs pietūs iš prancūzų restorano. 
Jaunųjų stalą puošė didžiulis lie
tuviškas raguolis. Salėje buvo pa
puoštas trykštantis fontanas. Vaišių 
metu bei šokiams grojo puikus or
kestras. Vaišių programai vadovavo 
J. Kisielius.

Jaunieji susilaukė daug sveikini
mų iš svečių ir iš neatvykusių laiš
kais bei telegramomis. Nemažą dali 
svečių sudarė torontiškiai, nors ir to
limas kelias į Montreal). Buvo svečių 
iš Niujorko, Baltimorės, Čikagos, 
Los Angeles. Montrealiečių svečių 
tarpe teko matyti ir 6 Arūno bend
radarbius. Rūtos teta atvyko net iš 
Vokietijos, o Arūno sesuo artistė Ži
vilė — iš Britanijos. Vestuvėse da
lyvavo daug lietuvių jaunimo. Dina
miškus šokius pravedė Arūno drau
gas Linas Bačkauskas, atvykęs iš 
Los Angeles.

Sekančią dieną daugelis svečių nu
važiavo į naujai pirktą jaunųjų 
ūkį, kuris yra tik apie 30 mylių nuo 
miesto centro. Jaunieji pasivaišino 

teriai, išmokslinimas, turtas, ti kėjimas, tautybė ir kt., sulauksime palaimingos šeimos.Bendras idealas — abipusis dvasinis turtėjimas, draugiška pagalba, subrendęs, išbalansuotas charakteris yra jaunimo laidas j gražų rytojų.Kokių jieškoma?Kai jaunuoliai veda ar išteka nesulaukę 18 m., jų laimė greitai dingsta, lytinis bendravimas nusibosta, geismai išsenka, lydi nusivylimas. Mergaitės turėtų suprasti, kad skaistybė ir doros išsaugojimas iki sukūrimo šeimos neša laimę ateičiai ir būsimai kartai. Vyrai nelinksta, jei rimtai galvoja vesti, prie tokių mergaičių, kurios su visais bendrauja ir pačios siūlosi į jų glėbį. Vyrai pamilsta mergaitės orumą, dorovę, jos ištikimybę. Atminkime, ypač mergaitės, nes jūs tapsite motinomis. Kaip miela bus pažiurti į jūsų vaikus, jų nekaltas širdis, kai jie augs, užaugę dėkos, jog tikru keliu ir jie siekia gyvenimo.Išvadoje tenka pažymėti, kad meilė nėra smerktina, tik svarbu, kad ji nebūtų perankstyva. Pasak gydytojų, 20-24 m. laikotarpis yra pats geriausias amžius kurti seimas. Reikia būti protingiems, nesišvaistyti jaunystėje. Ką joje sukrausite, senatvėje turėsite. Nors nesu daktaras ir augštų mokslų pasiekęs, bet giliai jaučiu ir matau šių dienų jaunimo žuvimą. Mums ir mūsų tautai bus didžiausias džiaugsmas, jeigu jaunimas pasieks tobulumo, dorovės, laikysis tikėjimo, bus sąžiningas, drausmingas, bus gerais ambasadoriais pavergtos Lietuvos, kovos už jos laisvę, bus garbingi ir ir ištikimi jos palikuonys.
ČESNAKAS- 
SVEIKATAU

Kaip puikus, natūralus prieskonis, čes
nakas šimtmečiais buvo vartojamos 
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 skoniol

su svečiais savo ūkyje ir tuoj išskri
do į Karibų salas porai savaičių 
atostogų.

Rūta yra gimusi Montreaiyje Juo
zo ir Sofijos Skučų gausioje lietuviš
koje šeimoje. Ji yra baigusi McGill 
universitete matematiką bakalaurės 
— B. Sc. laipsniu ir fizinį auklėjimą. 
Mokytojauja Pointe Claire gimnazi
joje. Rūta visą laiką buvo veikli 
lietuvių skaučių gretose.

Arūnas atvažiavo su tėvais Elizie
jum ir Ksavera Šlekiais iš Europos. 
Toronte visą laiką labai gerai mokė
si ir žaidė krepšinį gimnazijoj, uni
versitete ir Prisikėlimo parapijos 
sporto klube “Aušra” apie 10 metų. 
1937 m. Toronto universitete laimėjo 
“Engineering Society” taurę ir bu
vo atžymėtas kaip geriausias tų me
tų krepšininkas. 1968 m. baigė To
ronto universitete elektros inžineri
ją bakalauro — B. Sc. laipsniu. 1970 
m. Urbanos universitete, Illinois 
valst., gavo magistro laipsnį. Po to 
ketverius metus dirbo erdvės sateli
tu susisiekimo teorijoj technologijos 
institute — Jet Propulsion Laborato
ry, Pasadenoje, Kalif. Tuo pačiu 
metu gilino studijas Los Angeles uni
versitete. Š. m. pavasarį užbaigė 
mokslą ir išlaikė egzaminus dakta
ro laipsniui. Universitete dirbo kar
tu su prof., dr. A. Avižieniumi. Dabar 
Arūnas rašo disertaciją tema “Com
puter systems architecture”. Š. m. 
balandžio mėnesį Arūnas persikėlė į 
Montrcalį ir pradėjo dirbti “Bell” 
telefonų bendrovėje kaip “Minicom
puters and communications systems” 
vedėjas.

Tenka pasidžiaugti, kad abu jau
nieji yra veiklūs, gerai pasiruošę 
gyvenimui, ir laukti, kad lietuvių 
visuomenėje taipgi būtų aktyvūs 
darbininkai. Daug laimės ir džiaugs
mo lietuviškos šeimos gyvenime!

M.V.



© WERCTQJE TE/YlttJE
NAUJIEJI RŪMAI
Vilniaus operos ir baleto teatras 

Į naujuosius savo rūmus persikėlė 
rugpjūčio 12 d. Teatro 55-tasis sezo
nas buvo pradėtas specialiu mitin
gu, kuriame kompartijai, vyriausy
bei bei statybininkams už naująjį 
pastatą padėkojo operos ir baleto 
partinio biuro sekr. sol. J. Stasiū
nas, meno vadovas ir direktorius V. 
Laurušas, sol. V. Noreika ir kiti ko
lektyvo nariai. Juos visus sveikino 
kultūros ministerio pavaduotojas A. 
Kiudulas, rūmų projekto autorė vyr. 
achitektė N. Bučiūtė, statybos vir
šininkas V. Šimonis. Rūmų staty
bos užbaiga buvo uždelsta net kele
tą metų. Dėl šios priežasties ir 
Lietuvos operos penkiasdešimtmetį 
teko atšvęsti labai ankštame senaja
me pastate. Platesnių informacijų 
apie naujuosius rūmus pateikia “Tie
sa” 187 nr.: “Teatro scena visiškai 
mechanizuota, pritaikyta nemaža 
technikos naujovių. Į erdvią salę ve
da šviesūs fojė, kuriuos juosia bal
konai. Iš jų patenkama į ložių tipo 
balkonus. Rūmuose yra repeticijų sa
lė su kino projektoriumi ir garso 
Įrašymo Įrenginiais, dvi baleto stu- 
d jos, speciali salė choro repetici
joms, dvi dekoracijų ruošimo salės. 
Tarp technikos naujovių paminėti
nos vidaus televizijos sistema, taip 
pat penkių kalbų vertimo sistema 
konferencijoms ir suvažiavimams. 
Statyboje panaudotos įvairios spe
cialiai sukurtos medžiagos ir deta
lės. Salę ir fojė puošia dailios kera
minės plytelės, fojė — spalvoto me
talo ir stiklo elementai. Kolonoms, 
priešgaisrinei scenos uždangai, du
rims panaudoti štampuoti žalvario 
elementai. Pagrindinio vestibiulio ir 
terasų grindys atkreipia dėmesį savo 
piešiniu iš marmuro. Visa tai su
kūrė dailininkas J. Markejevas ...” 
Kaip atrodo visiškas scenos mecha- 
nizavimas, paaiškina “Komjaunimo 
Tiesa” 158 nr.: “Pagrindinėje sceno
je sumontuotos pakeliamos ir nu
leidžiamos aikštelės; yra sukamoji 
scena, judamos šoninių scenų plan
šetės, tranformuojama orkestrinė. 
Scenos apšvietimą reguliuos daugia- 
programinis reguliatorius.” Dėl sta
tybininkų vėlavimo teatras spektak
lius- pradės tik po poros mėnesių.

VILNIAUS VANDENTIEKIS
Senoji Lietuvos sostinė visą van

denį gauna iš požeminių šaltinių. Di
džiausia miesto vandenvietė prade
dama įrengti Viriuose, netoli Antavi
lių. Iš jos Vilniaus vandentiekio tink
las per parą susilauks 60.000 kubi
nių metrų vandens — jo tiekimas, 
lyginant su dabartiniu kiekiu, bus 
padidintas visu trečdaliu. Naujoji 
vandenvietė turės visą eilę gręžinių, 
trijų pakėlimo stočių kaskadas, dvi 
pagrindines 15 km tiekimo linijas. 
Jų vamzdžių skermuo — beveik vie
nas metras. Požeminio vandens iš
teklių daugiausia rasta Neries pa
krantėse, kur jau yra įrengtos Tri- 
napolio, Smėlynės, Bukčių vanden
vietės. Ateityje vandentiekio lini
ja bus tiesiama Neries augštupio 
kryptimi.

ŠVIETIMO NAUJOVĖS
Lietuvos augštosios mokyklos kas

met priima tik ribotą busimųjų stu
dentų skaičių. Tiems, kurie nueina 
dirbti į kolchozus ar įmones, įstoji
mą stengiamasi palengvinti paren
giamuoju skyriumi. Vilniaus univer
siteto parengiamasis skyrius šiemet 
išleido jau ketvirtą busimųjų p’rma- 
kuršių laidą, kurią sudarė 75 jau
nuoliai, egzaminus išlaikę minėtame 
skyriuje. Jie buvo priimti universi
tetan be stojamųjų konkursinių eg
zaminų, kurie yra būtini gimnazijų 
abiturientams. Busimuosius pirma
kursius į parengiamąjį skyrių nu
kreipia įmonių, organizacijų, kolcho
zų vadovybės. “Komjaunimo Tiesos” 
158 nr. Vilniaus universiteto pa
rengiamojo skyriaus vedėjas Adol
fas Berenis rašo: “Parengiamajame 
skyriuje sudarytos geros sąlygos 
klausytojų dalykiniam, politiniam 
pasiruošimui. Užsiėmimus, kurių po

JAUNOJI SOLISTĖ ANITA
š. m. rugpjūčio 11 d. Hamiltone, 

prie City Hali, įvyko miesto valdy
bos visuomenei rengtas koncertas, 
kuriame solo ir duetą dainavo Anita 
Pakalniškytė. Po dviejų dainų vie
tinės radijo stoties pranešėjas tarė: 
“Anita yra lietuvaitė, 16 metų, XII 
sk. mokinė, surinkusi įvairiose dai
navimo varžybose pietinėje Onta
rio dalyje 200 medalių, 30 trofėjų 
ir 35 stipendijas”. Dalyviai, kurių 
buvo apie 500, sužavėti jos dai
navimu, labai plojo. Toliau pranešė
jas aiškino, kad jinai yra rekomen
duota Mohawk College muzikos sky
riaus kaip “outstanding pupil in 
voice” jau nepirmą kartą. Anita 
dainavo ištraukas iš “Sound of Mu- 
sik”, “My Fair Lady” ir kitų plačiai 
žinomų filmų. Publika stipriai plojo. 
Tokiu momentu ir mano pakeleivin
ga lietuviška širdis suplakė stipriau. 
Kartu su Anita, besišypsančia ant 
pakylos, norėčiau atsistoti ir pasidi
džiuodama sušuti: aš irgi priklausau 
prie “Lithuanians”.

Koncertui pasibaigus, visa eilė da
lyvių skverbėsi prie Anitos, spaus
dami ranką linkėjo jai dainoje ir 
toliau tobulėti. Prieinu ir aš. Susi
pažinęs nustembu jos geru lietu
vių kalbos mokėjimu. Besišnekučiuo
damas sužinau, jog šitoks publikai 
pasirodymas jai tik eilinis dalykas. 

būdį galima nusakyti kaip vidurinės 
mokyklos pamokas su aukštųjų mo
kyklų užsiėmimų elementais, veda 
aukštos kvalifikacijos dėstytojai, mo
kantys derinti bendrojo lavinimo mo
kyklos programą su busimųjų stu
dijų keliamais vienai ar kitai dis
ciplinai reikalavimais ...” Naujovę 
įsivedė ir inžinierių kalve vadina
mas Kauno politechnikos institutas, 
šiemet priėmęs apie 3.500 abiturien
tų. Stojamųjų egzaminų krūvis bu
vo sumažintas tiems, kurie brandos 
atestate neturėjo trejetų ir kurių 
vidurkis buvo didesnis nei 4,5. To
kiem pakako dviejų išlaikytų egza
minų dviem penketukais arba penke
tuku ir ketvertuku. Visų kitų egza
minų jiems nereikėjo laikyti. Ši nau
jovė atrodo, turi tikslą palengvinti 
įstojimą institutan gabiausiems abi
turientams ir sutaupyti egzaminato
rių su jais gaištamą laiką.

SUAUGUSIŲ ŽAIDIMAS
“Tiesa”, susirūpinusi derliaus nu

ėmimu, rugpjūčio 16 d. skaityto
jams pranešė: “Respublikos laukuose 
karštas darbymetis. Šiuo metu le
miamą reikšmę turi pavyzdingas dar
bo organizavimas, įgalinantis maksi
maliai išnaudoti kiekvieną valandą, 
kiekvieną mašiną ir agregatą. Šalia 
kitų ūkinių bei masinių politinių 
priemonių didelis vaidmuo šioje 
kampanijoje tenka spaudai, televizi
jai ir radijui...” Iš ilgoko prane
šimo paaiškėja, kad masinių infor
macijos organų uždaviniai derliaus 
nuėmimo metu netgi buvo aptarti 
specialiame vilniškės kompartijos 
centrinio komiteto posėdyje, kur 
juos bandė išryškinti iš Maskvos at
siųstas II sekr. V. Charazovas. Skai
tai tokias kasmet papūgiškai karto
jamas eilutes ir negali atsistebėti 
suaugusių partiečių žaidimu. Kana
doje nei spauda, nei radijas su 
televizija nė nebando mokyti ir ska
tinti ūkininkų, o jų išaugintų kvie
čių ne tik užtenka vietiniams gy
ventojams, bet ir dar lieka Sovietų 
Sąjungai su jos okupuota Lietuva, 
net komunistinei Kinijai. Matyt, tas 
suaugusių partiečių žaidimas ne pa
deda, o kenkia derliaus nuėmimui.

NYKSTANČIOS SODYBOS
Kretingietis I. Jablonskis “Tie

sos” 179 nr. savo rašiniu “Išsaugoti 
mūsų ainiams” atkreipia dėmesį į 
nykstančias senąsias sodybas. Jis 
džiaugiasi, kad daug gražių pastan
gų buvo parodyta Lietuvos liaudies 
buities muzėjaus Įsteigimu, bet taip 
pat primena nepakankamą senųjų 
sodybų globą. 1973 m. Mleistan “Lie
tuvos TSR kultūros paminklų sąra- 
šan” kaikurios sodybos buvo įtrauk
tos kaip vietinės reikšmės architek
tūriniai paminklai. Šiandien tas są
rašas jau yra sumažėjęs: “Per trejus 
pastaruosius metus Skuodo rajone 
iš 11 saugomų sodybų sunyko 3, o 
Kretingos rajone — iš 21 sunyko 4 
sodybos. Manau, kad ir kituose rajo
nuose yra panašių faktų. Daugelio 
saugomų pastatų stogai praleidžia 
vandenį. Antai jau šešti metai be 
stogo Skuodo rajono Bartuvos kol
ūkio Tauzų kaime esanti klėtelė, sta
tyta 1740 metais. Ne geriau atrodo 
tame pat kolūkyje esanti irgi XVIII 
amžiuje statyta J. Kinčicnės sodyba. 
1643 metais statyta sodybėlė Kre
tingos rajono Barzdžių kaime taipo
gi nesulaukia rimtesnio kultūros 
paminklų saugotojų dėmesio. Su
prantama, kol kaimas tebėra labai 
svarbi grandis statybų pastoliuose, 
sunku paskubinti jame esančių ar- 
ch'tektūrinių paminklų restauravi
mą. Tuo tarpu užtektų juos apsau
goti nuo drėgmės, sutvarkyti sto
gus ...” Prie šio labai kuklaus rei
kalavimo reikėtų pridėti I. Jablons
kio nutylėtą mintį: dėl lėšų stokos 
nyksta senosios XVIII š. trobelės bei 
klėtelės, o paminklų saugotojai res
tauruoja . . . buvusią Dimitravo 
darbo stovyklą vien tik dėlto, kad 
joje nepriklausomos Lietuvos lai
kais bausmes teko atlikti J. Palec
kiui, V. Niunkai, M. šumauskui ir 
kitiems komunistams. V. Kst.

Ranka parodo kitoje gatvės pusėje 
stovinčius naujus teatro rūmus ir 
paaiškina, kad jų atidarymo pro
ga juose dainavo net keletą kartų. 
Ji suminėjo keletą pavadinimų, da
tų, vėl ranka pamojo į teatro rūmus, 
kuriuose dainuos spalio mėnesį. 
Baigdama pasikalbėjimą, pastebi, jog 
kitataučiai sunkiai ištaria jos pavar
dę, todėl ją vadina “Anita, the sing
ing Lithuanian girl”. Sėkmės ateity
je Tau, Anita, “singing Lithuanian 
girl”! Žarys

Garsėjanti jauna dainininkė 
Anita Pakalniškytė

Kanados Lietuvių Dienos koordinatorius kun. J. Bcrtašius (dešinėje) kalbasi su svečiais Winnipege. Iš kai
rės: susipažinimo vakaro vedėjas J. Grabys, krašto apsaugos min. J. Richardson, jo žmona, prcl J. Balkūnas

RŪTA URBONAITĖ, baigusi Toron
to universitete sociologiją bakalau- 
rėš laipsniu ir mokytojų kolegijos 
kursą. Nuo šio rudens ji dirba kaip 
mokytoja James Culnan mokykloje 
Toronte, kur moko V-VI skyriaus 
mokinius. Kurį laiką yra dirbusi To
ronto lietuvių šeštadieninėje mokyk
loje. Dalyvauja ateitininkų organiza
cijoj; vadovavo ateitininkų stovyk
lai N. Wasagoje. Sekančiais metais 
ketina tęsti pedagogines studijas 
OISE institute magistrės laipsniui 
gauti

PETRAS STANKEVIČIUS baigė Ma- 
nitobos universitete elektroninės in
žinerijos fakultetą ir yra pakviestas 
dirbti prie Manitoboje esančio ato
mo skaldytuvo. Petras aktyviai reiš
kėsi lietuviškame darbe, buvo daug 
metų tautinių šokių grupės šokė
jas. Minėjimuose skambindavo pia
ninu. Siame mene yra augštai pako
pęs. Buvo lietuvių parapijos vargo
nininku. Tikimės, kad ir dabar ne- 
atitrūks nuo lietuviško gyveninio.

CHILLIWACK, B.C.
PADĖKA

Išreiškiame nuoširdžiausią padėką 
Britų Kolumbijos Lietuvių Medžio
tojų ir Meškeriotojų Klubo “Bebras” 
valdybai bei nariams, o taip pat ir 
KL B-nės Vankuverio apylinkės pir
mininkui E. Gumbeliui, atstovavu
siam lietuvių bendruomenei, ir vi
siems kitiems svečiams už suruoš
tas mums taip netikėtas ir įspūdin
gas įkurtuves. Lietuviškas ačiū už 
tuos gražius ir jaudinančius svei
kinimus bei linkėjimus ir už taip 
vertingas dovanas. Ypatinga padėka 
priklauso tų įkurtuvių iniciatoriams 
— klubo pirmininkui Vincui Skabei- 
kiui ir sekretorei poniai Leonardai 
Macijauskienei, nes tik jų nepailsta
mos ir neišsemiamos energijos dėka 
šios šaunios įkurtuvės, kaikurių da
lyvių nuomone, buvusios savo įvai
rumu ir jaukumu pačios pirmosios 
Vankuverio lietuvių istorijoje.

Pagaliau nuoširdžią padėką išreiš
kiame visiems prisidėjusiems prie tų 
įkurtuvių paruošimo ar jose dalyva
vusiems: p.p. Goronsams, Vanagams, 
Nutautams, Bukauskams, Herma
nams, Kenstavičiams, dr. Juliui Sa
kalauskui, ponioms — A. Skabeikie- 
nei ir E. Gumbelienei, Birutei Valy
tei, A. Kvietinskui, L. Bielskiui, A. 
Sidaravičiui, E. Leimaniui, A. Stalio- 
niui ir kt.

Brangieji, Jūsų gražūs ir jautrūs 
sveikinimai bei linkėjimai pasiliks 
neužmirštami ne tik mums palikto
je įrekorduotoje juostoje, bet ir mū
sų širdyse. Tad dar sykį ačiū visiems.

Jūsų — F. S. Valiai

LIETUVIŠKOJI SPAUDA —
• MŪSŲ TAUTINĖ ŠVIESA. •
• Remkime jq ir skleiskime! •

S HAMILTON™
“AUKURAS” NEPAPRASTAI yra 

dėkingas “Carling O’Keefe Art Foun
dation” už $1,600 paramą dviem pa
statymam. Ši parama mus įgalina ir 
toliau tęsti lietuviško teatro darbą. 
Rugsėjo 7 d. “Aukuras” pradeda sa
vo sezoninį darbą su išvyka į St. 
Catharines, kur suvaidins V. Alanto 
komediją “Šiapus uždangos”. Spalio 
13 d. Toronto Lietuvių Namuose 
“Aukuras” pakviestas suvaidinti 
Anatolijaus Kairio veikalą “Žmogus 
ir tiltas”. Spalio 27 d. Hamiltonas 
kviečia Ročesterio Jaunimo Teatrą, 
vadovaujamą P. Zemenio. Scott 
Park gimnazijos auditorijoje 4 v. 
p. p. suvaidins A. Kairio veikalą 
“Palikimas”. Lapkričio 9 d. Toronto 
Lietuvių Namuose įvyks menės ati
darymas. Šia proga Aukuras” atliks 
montažą, paruoštą E. Dauguvietytės- 
Kudabienės, bus S. Kairio kankli
ninkės ir išraiškos šokėjos, vado
vaujamos L. Krikščiūnaitės. Lapkri
čio 11 d. “Aukuras” dalyvaus tau
tybių dramos festivalyje St. Lawren
ce Centre Toronte.

“GYVATARAS” rugpjūčio 26 d. 
vėlai vakare grįžo iš baltiečių sto
vyklos Exshaw (apie 20 mylių nuo 
Banff). Aštuonias dienas praleido 
puikioje Vakarų Kanados gamtoje, 
miegojo indėnų palapinėse, aplankė 
Columbia Icefields — ledynus, da
vė du koncertus Banff kurortinia
me mieste kartu su latvių ir estų 
grupėmis iš Toronto. Estams at
stovavo 22 mergaičių choras. Lat
viai pasirodė su savo tautiniais šo
kiais. “Gyvataro” nariai patenkinti 
išvyka ir dėkingi organizatoriams iš 
vakarų. Naują 25 metų darbo sezoną 
“Gyvataras” pradeda rugsėjo 18 d., 
7 v.v. Į grupę tą pat dieną gali re
gistruotis ir nauji nariai — mergai
tės ir berniukai nuo 13 m. amžiaus. 
Repeticija ir naujų narių registra
cija bus Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Norintieji įsijungti į vaikų gru
pę prašomi skambinti Irenai Jokū- 
bynienei tel. 389-3205. Vaikų am
žius — nuo 8 iki 12 m. Inf.

JAUNIMO CENTRO salę vysku
pija pasirinko naujojo vyskupo pa
galbininko Londonui konsekracijos 
banketui. Kristaus Karaliaus kated
roje vyskupu buvo konsekruotas St. 
Charles Garnier parapijos klebonas 
kun. John M. Sherlock. Iškilmėse 
dalyvavo ir vietos lietuviai kunigai.

PARAPIJOS CHORAS su Tautos 
švente pradėjo savo veiklos sezoną.

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street East, telefonas 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 v. 
Liepos-rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda.
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.
Kapitalas — virš $5.000.000

kiekvieno skoniui

Mėsos ir putkūs dešros gaminiai 

Skanėstai

284 KING STREET E„ • GUELPH LINE prie PROSPECT,
HAMILTON —- 528-8468 • BURLINGTON — 639-0510
740 UPPER JAMES ST., • LLOYD D. JACKSON SQUARE,
HAMILTON — 389-4113 • HAMILTON — 525-9641
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“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.i.

Nuotr. N. Mileišio

Šiemet turės veiklius darbo metus, 
nes sekančių metų rudenį reikės da
lyvauti Hamiltone rengiamoje Kana
dos lietuvių dainų ir tautinių šokių 
šventėje. Norima, kad choras pa- 
stiprėtų dar naujom jėgom. Todėl 
kviečiami visi anksčiau chore dai
navusieji ir galintys dainuoti įsi
jungti į AV parapijos choro eiles.

KOSTĖS IR JUOZO BLEKAICIŲ 
antrasis sūnus Gedas St. Catharines 
lietuvių šventovėje sumainė aukso 
žiedus su Alina Smith. Jungtuvių 
apeigas atliko prel. dr. J. Tadaraus- 
kas. Per pamaldas giedojo A. V. 
Paulioniai. Vaišės įvyko erdvioje 
“Black Sea” salėje, kur dalyvavo 
daug svečių iš St. Catharines, Hamil
tono ir kitur. Banketui dviem kal
bom ir su didele humoro doze vado
vavo G. Breichmanas. Daug įvairu
mo įnešė K. Deksnys su savo akor
deonu, kuris savo muzika ir išpro- 
vokuotom dainom užpildė betkokias 
parengime , atsirandančias spragas. 
Jaunavedys praėjusiais metais bai
gė Brock’s universitetą ir dabar tu
ri tarnybą Stelco įmonėj. Jaunoji 
yra mokytoja. Susipažino bestudijuo
dami. Be dviejų jau vedusių sūnų, 
K. J. Blekaičiai turi dar du gražiai 
išaugusius ir dar nevedusius sūnus. 
Vienas jų — Algis, inžinierius, turi 
darbą Toronte ir jau suplanuotas lie
tuviškas vedybas. Jauniausias — Ro
mas, geologijos studentas Brock’s 
universitete St. Catharines.

Iš EUROPOS sugrįžusias aidietes 
pasitiko didelis būrys hamiltoniečių 
su sveikinimo plakatu ir vaišėmis. 
Pirmoji susitikimo scena atrodė gal 
ir kiek graudi, nes dėl ilgesnio tė
velių ir dukrų nesimatymo daugelio 
akyse galėjai matyti ašaras. Sutiki
mo organizatorių vardu pirmas pa
sveikino Kęst. Norkus, pasidžiaug
damas mūsų jaunosiomis lietuvių 
ambasadorėmis. Dar sveikino par. 
kleb. prel. dr. J. Tadarauskas, apyl. 
v-bos vardu K. Mikšys ir lituanis
tinės mokyklos ved. J. Mikšys. “Ai
do” vad. sol. Vcl. Verikaitis suglaus
tai papasakojo apie choro kelionę 
ir jį globojusiųjų rūpesčius. Choro 
administratorius J. Pleinys pasi
džiaugė mergaičių parodytu draus
mingumu. Choristė Ramutė Ribytė 
bandė sakyti savo su choru atsisvei
kinimo žodį, bet susijaudinimas ir 
ašaros neleido jo užbaigti. Choris
tės rodė ir savo nuotraukų audien
cijoj kartu su Šv. Tėvu. K.M.

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)......... 6%
santaupas (nuo š. m.
liepos 1 d.) ...............83/Ą%
term, depozitus 1 m. 9 Vi % 
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 

nekilo, turto pask......11%
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'enninc^cr

4 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1974. IX. 12 — Nr. 37 (1284)

e LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

PAVERGTŲ EUROPOS TAUTŲ 
SEIMAS Pabaltijį Sovietų Sąjungai 
pripažinusiai Australijos vyriausy
bei pasiuntė ilgą protesto laišką, pri
mindamas istorinius faktus, liudi
jančius Baltijos kraštų pavergimą, 
pagrindinių žmogaus teisių laužymą, 
lietuvių, latvių ir estų gyvą lais
vės kovą.

KUN. DR. J. PRUNSKIS, tvarkan
tis ALTos informacijas, iš N. Zelan
dijos ambasados Vašingtone gavo 
premjero N. E. Kirk pareiškimą, ku
riuo Lietuva, Latvija ir Estija de ju
re pripažįstamos Sovietų Sąjungai. 
N. Zelandijos darbiečių premjero N. 
E. Kirk sovietų agresijai suteikto 
pripažinimo pagrindiniai argumen
tai yra lygiai tokie patys, kaip ir 
Australijos darbiečių premjero G. 
VVhitlamo. Nepritariama Pabaltijo 
teritorijos įsigijimo metodams, bet 
po 30 metų nusilenkiama realybei 
vien dėlto, kad Baltijos valstybės 
dabar yra visiškoje Sovietų Sąjun
gos kontrolėje. N. Zelandijos ir 
Australijos darbiečiai yra socialistai, 
turintys didelį polinkį į kairę, pa
taikaujantys komunistams ir komu
nistinėms valstybėms. Abu vadai 
menkai tesusigaudo užsienio politi
koje. Australijos premjerui G. Whit- 
lamui galbūt akis pravers gausūs 
baltiečių protestai, jas visiškai kada 
nors atvers Sovietų Sąjungos sukty
bės, pačioje Australijoje besikeičian
čios rinkėjų nuotaikos. N. Zelandi
jos premjero N. E. Kirk karjerą ir 
gyvenimą jau užbaigė netikėta mir
tis. Nelemtasis Pabaltijo pripažini
mas Sovietų Sąjungai yra jo pasku
tinis politinis žygis, deja, nedarantis 
garbės velioniui, kaip žmogui ir po
litikui. Naujuoju N. Zelandijos 
premjeru ir savo vadu darbiečiai iš
sirinko buvusį finansų ministerį 
Wallace Rowlingą, 46 metų amžiaus.

PROF. DR. A. SALIO ANTKAPĮ 
Filadelfijos kapinėse pašventino 
kun. K. Sakalauskas, asistuojamas 
Šv. Andriejaus parapijos klebono 
kun. J. Degučio. Liturgines apeigas 
gražiu žodžiu velioniui papildė rašy
tojas Antanas Vaičiulaitis. Iškilmė 
buvo pradėta specialiomis pamaldo
mis minėtos parapijos šventovėje, 
kur prof. dr. A. Salys skaitydavo Mi
šių liturgijos dalį. Antkapis yra 
lietuviško stiliaus, sukurtas pagal 
dail. V. K. Jonyno projektą, nors 
šiek tiek suvaržytas dėl kapinių ad
ministracijos griežtų reikalavimų.

AMERIKOS LIETUVIŲ VIII 
KONGRESAS, rengiamas ALTos, bus 
rugsėjo 28-29 d. d. Čikagoje, Pic 
Congress viešbutyje. Kongrese, be 
ALTos tarybos centro narių, laukia
ma po 6 atstovus iš centrinių, bend
rinių organizacijų, po 1 atstovą nuo 
10 narių iš vietinių draugijų, klubų, 
kuopų bei skyrių, po tris laikraščių 
redakcijų ir lietuviškų radijo prog
ramų atstovus. Iškilmingas kongre
so pokylis — rugsėjo 28, šeštadienį 
7 v. v., to paties viešbučio salėje. 
Bilietų kaina asmeniui — $12.50. 
Juos galima įsigyti asmeniškai ar 
paštu pas pokylio vadovę Oną 
Gradinskienę, 2512 VV. 47th St., Chi
cago, Ill. 60632, USA. Tel. FR 6-1998.

NIUJORKE IR ČIKAGOJE VIE 
SĖJO svečiai iš Paryžiaus — inž. 
Adolfas Venskus ir jo žmona Birutė 
Šlepetytė • Venskuvienė, atvykę ap
lankyti uošvių ir tėvų T. J. Šlepečių. 
B. Venskuvienė, prancūzų kalba lei
džiamo “Eltos” biuletenio redaktorė, 
su vyru apsilankiusi VLIKo įstaigo
je, turėjo ilgą pasikalbėjimą su 
VLIKo informacijų tvarkytoju vice- 
pirm. J. Audėnu. Prancūziškoji biu
letenio laida turi didelį pasisekimą 
Prancūzijos universitetuose, politi
nėje visuomenėje, net ir prancūziš
kai kalbančiuose Afrikos kraštuose. 
Svečiai iš Paryžiaus taipgi aplankė 
B. Venskuvienės sesers Aldonos Ja- 
načienės šeimą, dalyvavo lietuvių 
krikščionių demokratų tarybos po
sėdyje Čikagoje.

LIETUVIU VALSTIEČIŲ LIAU
DININKŲ SĄJUNGAI sekančius 
trejus metus vadovaus visuotinin 
balsavimu Čikagoje sudarytas prezi
diumas: pirm. inž. G. J. Lazauskas, 
sekr. A. Luneckas ir ižd. L. Jakovic- 
kienė. Sąjungos tarybą prezidiumas 
sudarys iš įvairių vietovių atstovų.

LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS centro valdyba, paskyrusi 
Rimai Janulevičiūtei $300 stipendi
ją iš P. Daužvardžio fondo, nusiun
tė ją į vasarinius žurnalistikos kur
sus Northwestern universitete Evan- 
stone, III. Kursuose dalyvavo apie 80 
jaunuolių, kuriems talkino aštuoni 
22-29 m. amžiaus mokytojai, turintys 
bakalaureatus. Kursų programos va
dovu buvo prof. Jack Williams. Bu
simieji žurnalistai čia turėjo progą 
susipažinti su žurnalistikos pagrin
dais bei praktiniu darbu. R. Janule- 
vičifitė yra baigusi Pedagoginį Li
tuanistikos Institutą, “Grandies” šo
kėja, lietuvių spaudos bendradarbė, 
norinti studijuoti žurnalistiką, kai 
baigs gimnaziją.

Brazilija
PO SĖKMINGOS BALTIEČIŲ pa

rodos Sao Paule visų trijų tautybių 
jaunimas turėjo bendrus pietus rug
pjūčio 10 d. Jų metu keliasdešimt 
dalyvių svarstė bendravimo galimy
bes ir bendros studijų dienos suren
gimą. Problemą sudaro palyginti 
nedidelis latvių ir labai mažas estų 
skaičius šiame mieste. Sao Paulo 

lietuvių kolonija yra šešis kartus di
desnė už latvių ir keliasdešimt kar
ti} gausesnė už estų.

MODERNIAUSIĄ MEDICINOS 
NOS CENTRĄ visoje Amazonės sri
tyje baigia įrengti misijonierius 
kun. F. Bendoraitis. Prancūzų laik
raščio “Lettre d’Amazonie” praneši
mu, naujasis centras turės apie 40 
lovų ir teiks daugelį medicininių pa
tarnavimų. Ypač įspūdingas esąs of
talmologijos skyrius, kuriame aklie
ji po kataraktos operacijos vėl pra
regi.

Argentina
“NEMUNO” DRAUGIJA Berisse 

1974-75 m. veiklos laikotarpiui išsi
rinko naują valdybą: pirm. — A. 
Dulkę, vicepirm. — J. C. Baluką, I 
sekr. — L. Radžiūną, II sekr. — J. C. 
Nicolach, protokolų sekr. — A. San- 
tuchi, I ižd. — J. Survilą, II ižd. — 
Pr. Dulkę. Valdybos nariai — J. 
Meškauskas, J. Yakus, V. Paniguetti, 
A. Kalibatas, Br. Aksinavičius ir K. 
Marcinkevičius. Revizijos komisiją 
sudarė A. Siperka, V. Valuntas ir 
V. Brazdžiūnas.

JADVYGA ŽEGRAKALIENĖ po 
35 darbo metų Berisso “Swift” Įmo
nėje išėjo pensijon. Vadovybė ją 
apdovanojo aukso medaliu, padėkos 
raštu ir gėlėmis, o bendradarbiai su
rengė jaukias išleistuves, kuriose 
taip pat buvo įteikta daug dovanų.

Australija
ADELAIDĖS LIETUVIAI turi ar

timus ryšius su ukrainiečiais. Pernai 
ukrainiečiai Lietuvių Namuose pir
mieji surengė koncertą, o šiemet to
kiu pačiu koncertu Ukrainiečių Na
muose jiem atsilygino Rasos Kubi- 
liūtės vadovaujamas “Dainos” choras 
ir tautinių šokių grupė “Žilvinas” 
su vadove Rūta Bielskyte. Koncer
to programą papildė du ukrainiečių 
chorai ir jų tautinių šokių grupė. 
Programos atlikėjam bei dalyviam 
padėkojo Ukrainiečių Bendruome
nės pirm. T. Pasiczynskyj, ALB Ade
laidės apylinkės valdybos pirm. B. 
Mikužienė. T. Pasiczynskij yra vedęs 
lietuvaitę.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS Sydnėjaus skyriaus valdy
bą sudaro pirm. A. Skirka, sekr. J. 
P. Kedys ir ižd. A. Kramilius. Pirm. 
A. Skirkos adresas: 84 Cumberland 
St., Cabramatta, NSW 2166, Aust
ralia.

AUKSINŲ VEDYBŲ SUKAKTĮ 
iškilmingomis pamaldomis Banks- 
towno šventovėje ir jaukiu pobū
viu Sydnėjaus lietuvių klube pami
nėjo Teofilė ir Aleksandras Šuniš
kai. Jiedu buvo sutuokti Suvalkų 
Kalvarijos bažnyčioje 1924 m. lie
pos 24 d. Sukaktuviniame pobūvy
je dalyvavo vaikai, anūkai ir arti
mieji.

KUN. A. KAZLAUSKAS, MIC, 
ilgokai gydęsis Adelaidės Calvary li
goninėje, grižo į Lietuvių Katali
kų Centrą, bet vis dar yra reika
lingas nuolatinės priežiūros. Jį glo
boja klebonas kun. A. Spurgis, MIC, 
ir E. A. Žakai, specialiai apsigyvenę 
šalia ligonio miegamojo esančiame 
Lietuvos Katalikių Moterų Draugi
jos kambaryje.

Vokietija
KUN. PETRAS GIRCIUS sidabri

nę kunigystės sukaktį atšventė Vech- 
toje, Šv. Jadvygos prieglaudoje, kur 
jis kas antrą sekmadienį atnašauja 
Mišias dešimčiai prieglaudoje gyve
nančių lietuvių. Prieglaudos koply
čioje su sukaktuvininku koncelebra- 
cines Mišias laikė kun. dr. K. Gul
binas ir kun. V. Šarka. Pirmasis 
taipgi pasakė ir progai pritaikytą 
pamokslą apie kunigystę. Iškilmėje 
ir po jos įvykusiose vaišėse daly
vavo apie 70 lietuvių. Sukaktuvinin
ką sveikino “Caritas" direktorius H. 
Wattermann, kun. V. Šarka, kun. dr. 
K. Gulbinas, du vietinių dienraščių 
žurnalistai ir atskirų vietovių at
stovai. Daug sveikinimų buvo gauta 
raštu. Bad Zwischenahno lietuviai 
kun. P. Girčiui įteikė paveikslą, 
Hamburgo lietuviai — svečių knygą 
su dalyvių sveikinimais, kun. V. 
Šarka — gražų bronzinį kryžių.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIU
TERONŲ BENDRIJOS išeivijoje 
vyr. taryba praretėjusias kunigų ei
les V. Vokietijoje papildė Vasario 
16 gimnazijos mokytojo F. Skėrio 
šventinimu į kunigus dijakonus. F. 
Skėrys dabar pakeis 1973 m. rug
pjūčio 4 d. mirusi kun. J. Stanai
tį pietinėse V. Vokietijos srityse. Rū
pintis lietuvių evangelikų liutero
nų sielovada V. Vokietijoje tebuvo 
likę trys kunigai: kun. A. Gelži- 
nius Braunschweige, kun. J. Urdzė 
Bonnoj-Bad Godesberge ir kun. A. 
Keleris Bremene. Vienas jų jau yra 
pensininkas, kitas pensijon išeis šį 
rudenį, o paskutinysis — po trejų 
metų. Kun. dijakonas F. Skėrys yra 
ūkininko sūnus, gimęs 1919 m. Ka- 
lėnuose, Klaipėdos krašte, mokęsis 
K. Donelaičio gimnazijoj Pagėgiuo
se ir 1940 m. baigęs Tauragės mo
kytojų seminariją. Nuo 1955 m. pa
vasario jis dėsto vokiečių kalbą Va
sario 16 gimnazijos mokiniams, ti
kybą — evangelikams ir vadovauja 
Lietuvių Evangelikų Rateliui. F. 
Skėrys taipgi yra pasižymėjęs gim
nazijos kalėdinių eglučių renginiais, 
kurie jo dėka susilaukdavo labai pa
lankių atsiliepimų ne tik lietuviam, 
bet ir visai Lietuvai vietinėje vo
kiečių spaudoje.



"SEPTYNI SAULĖS PATEKĖJIMAI"
A. TYRUOLIS

“Septyni saulės patekėjimai” 
—- naujausias, antras Julijos 
švabaitės - Gylienės eilėraščių 
rinkinys. Autorė, viena ryškes
niųjų šio pokario išeivijos poe
čių, su poezijos rinkiniais rodo
si retokai: nuo pirmojo jos eilė
raščių rinkinio “Vynuogės ir 
kaktusai” pasirodymo praėjo 
net 11 metų. A. Jakštas savo 
metu dėl reto rodymosi buvo 
kiek papriekaištavęs net Puti
nui. Visdėlto ir uolusis kritikas 
turėjo pripažinti, kad svarbiau 
kokybė, ne kiekybė, poezijos tū
ris, ne jos infliacija.

Tą pat galima pasakyti ir apie 
J. švabaitės poeziją. Ji savo po
būdžiu nauja, gaivi, sugestyvi, 
išreikšta taipgi nauja, nebanalia 
forma. Turinio atžvilgiu tai lyg 
ir “Vynuogių ir kaktusų” rin
kinio tęsinys, kur buvo atkurti 
paliktos tėvynės atgarsiai ir 
naujo žemyno (Australijos) vaiz
dai. Tik dabar netektos žemės 
atgarsių mažiau begirdėti: pir
masis rinkinio skyrelis ta tema 
teturi vos 4 eilėraščius. Spragą 
užpildo kitos užuominos ir Re
quiem motyvas — mirusių drau
gų ir dienų prisiminimams. Ką 
daugiau poetė dainuoja? Bene 
išimtinai dienos temomis — apie 
savo kasdieninę kaip motinos, 
moters ir šeimininkės buitį. 
Tam pašvęsti skyriai “Pasodin
siu vijoklį” ir “Septyni saulės 
patekėjimai”. Šio pastarojo var
du, apgiedant septynias savaitės 
dienas, pavadintas visas rinki
nys.

Virtuvės motyvas mūsų poezi
joj, berods, bus naujas. Rašyti 
poeziją apie svogūną ir bulvę 
kaikam atrodys gal lyg ir bana
lu. Kiti gal sakys, geriau tai pa
likti Aliūnui ar Gustaičiui. Bet 
svarbiau ne apie ką, o kaip ra
šysi. Čia J. Švabaitė žengė sėk
mingą žingsnį: anas kasdienines 
temas ji pakėlė, sakytum, į 
šventadienišką augštumą. Iš 
kasdienybės vadavosi lengvo hu
moro ar pasakiškos groteskos 
priemonėmis:

O mums galva nuo bulvės apsisuko, 
ir mes visi, 
lubas ir stogą prasikirtę, 
i dangų kopsime 
per bulvę. (“Bulvė)
Duona ir druska — dažnas po

etinis įvaizdis. Poetė aiškiai pa
sisako virtuvėje j ieškanti įkvė
pimo (p. 15) Ta vieta jai turi tu
rėti gilesnę prasmę, ne tik fizi
nio alkio pasotinimą (plg. Luko 
10, 41-42). Pasisodintas ten vi
joklis liūdnas, rites be “saulės ir 
šviesos”. Taip pereinama į sim
boliką. Jau pat pradžioj buvo 
pasakyta, kad diemedėlis, par
neštas iš svetimo lauko, neža
liuos, reikia suprasti, ant miru
sių kapo svetur. Prie baltai 
dengto stalo sėdi “alkanas, ner
vingas laikas”, neduodąs sielai 
ramybės, kūrybai atgovio, dėlto 
poetė jaučiasi esanti “vargšė”, 
kartais tiesiog norėtų toj aplin
koj “eilėraščiais užsikloti”, vis
ką metus. Čia poezija reiškia 
vadavimąsi iš kasdieninės bui
ties, imant tai ir platesne pras
me:

Tur būt,
iš čia jau niekad neišeisiu, 
paskendusi tarp šimto rūpesčių.

(p. 15)
Šeimos buitį apmąstant, grįž

ta ir kaktuso motyvas. Spygliuo
tis gal mažiau žeistų nei tie tre
čiadienio dygsniai jautrią sielą, 
kai nesėkmė atrodo lyg “pasau
lio galas” (p. 48). Po to — mo
tinos ir vaiko problema. Šeimos 
džiaugsmas persipina su giliu 
liūdesiu, vaiko netekus, prisimi
nus pirmgimio ašarą. Poetę tie
siog vejasi gyvenimo trapumo 
mintis:

Pavirs mano virtuvė, 
pavirs mano vijoklis dulkėm------
Ištirps vaškinių rankų dvylika 
kaip žvakių 
ant saulės delno 
žalio. (p. 22)
J. švabaitės poetinis žodis 

sodrus, sultingas, kartu ir vaiz
dingas, kaip šit:

PROF. IKUO MURATA, japonas, iš
vertęs j japonų kalbą 144 eilutes K. 
Donelaičio “Metų”. Taipgi jis yra 
išvertęs Algirdo Sabaliausko straips
nį apie lietuvių kalbos tyrinėtoją 
šleicherį ir pasakas “Eglė žalčių ka
ralienė” bei “Mildutė”. Vienintelį 
savo sūnų profesorius pavadino Egle. 
Si nuotrauka padaryta Britanijos 
Londone sol. V. Verikaičio, kuriam 
jis užrašė savo minėtąjį “M e t ų” 
vertimą.

Raudonos liepos
tavo akyse,
aukštos degančios pušys
gaisrų agonijoj, (p.8)
Bet kartais pasitaiko ir į pro

zą pasinešęs šlaitiško atspalvio 
pasisakymas (pvz. “O aš vis ieš
kau virtuvėje sau įkvėpimo” ir 
toliau, p. 15). Bet tokių vietų 
maža. Laisvais ritmais parašyto
se eilėse rimuoto teksto ir tradi
cinių strofų kaip ir nebėra (jų 
buvo daugiau pirmajame rinki
ny). Rimo jieškojimas poetę, at
rodo, varžo ir jai su ta technika 
lyg ir nepakeliui. Laisvame ei
liavime gal bus susirastas tikra
sis kelias, gal čia kiek ir naujo
sios anglų (amerikiečių) poezijos 
įtakos. Bet jaučiama vidinė nau
jos strofos ritmika, o tai jau sva
rus laimėjimas. Tik prisiminęs 
tą pamirštamą rimą, vis dėlto 
pasigestum tokio grakštaus 
skambumo eilučių iš “Vynuogių 
ir kaktusų”, kaip:

Dulkės ant mano rankų
Lyg mirties pelenai, 
Lyg sudeginti saulėj 
Vyturėlių sparnai

(Dulkės, p. 69)
Tokiu skambumu šiame nau

jame rinkiny pasižymi “šešta
dienis VI” — ritminis šedevriu- 
kas:

Išpuošiu sienas gėlėmis, 
išrausiu veidrodžiui šaknis, 
ir tarsiu laikui: — dar sustok, 
dar valandėlę paaukok, 
ir leisk man būti mylimai, 
ir leisk man būti amžinai----------

(p. 56)
J. Švabaitė eilėraštį rašo lyg 

štrichais, brūkštelėdama, kaip 
dailininkas. Dėlto jos kalba 
trumpasakė, pilna gerų įvaiz
džių, į kurių tarpą tik retkar
čiais įsipina koks mackinio po
būdžio (pvz. “šizofreniškas ge
gužis”). Rūpestingai puoselėtoj 
kalboj reiktų dviejų žodžių pa
taisos: diemedėlis (ne diemede- 
lis) ir armonikėlė (ne: armonikė- 
lis).

Atitinkamai Danguolės Ston- 
čiūtės užsklandomis papuošta 
knyga bus miela dovanėlė nau
jos gaivios poezijos mylėtojui.

Julija švabaitė-Gylicnė, SEPTY
NI SAULĖS PATEKĖJIMAI. Ei
lėraščiai. Čikaga, Ateitis, 1974. 
80 psl. Kaina — $3.50.
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Atsiųsta paminėti
Krivūlė nr 2(13), liepa. V. Euro

pos lietuvių sielovados biuletenis, 
leidžiamas kas keturi mėnesiai. Ad
resas: 8939 Bad Woerishofen, Kir- 
chenstr. 5, W. Germany.

Juozas šiušis, ILGESIO GIESMĖS. 
Eilėraščių rinkinėlis, išleistas auto
riaus 1973 m. Argentinoje, Buenos 
Aires mieste. 46 psl. minkštais vir
šeliais.

Joseph Ehret, LOS BALTICOS 
OLVIDADOS — “Užmirštieji baltie- 
čiai. Ispanų kalbon išvertė Pierre 
Maurice. Išleido 1974 m. Buenos Ai
rėse Argentinos Lietuvių Organizaci
jų ir Spaudos Taryba. Leidinio me
cenatas — čikagietis prof. Balys Vit
kus. 30 psl. minkštais viršeliais. Ti
ražas — 3.000 egz. Kaina nepažy
mėta.

Šaltinis nr. 3(1304), birželis. Reli
ginės ir tautinės minties žurnalas. 
Leidėjas — Sv. Kazimiero Sąjunga 
ir Marijonai, 16 Hound Rd., West 
Bridgford, Nottingham NG2 6AH, 
Britain.

Mūsų Sparnai nr. 36, birželis. Lie
tuvių evangelikų reformatų žurna
las, gaunamas pas administratorių 
Joną Palšį, 5718 So. Richmond St., 
Chicago, Ill. 60629, USA.

Laiškai Lietuviams nr. 7-8, liepa- 
rupjūtis. Mėnesinis žurnalas, leidžia
mas jėzuitų, 2345 West 56th St., Chi
cago, Ill. 60636, USA.

Hamiltono mergaičių choro “Aidas” dalis koncerto metu. Aidietės praėjusią vasarą sėkmingai koncertavo Europoj

Kantas ir jo lietuviškoji kilmė
Kelios pastabos didžiojo filosofo 250 gimimo metinių proga 

J. JAKŠTAS(Tęsinys iš praėjusio numerio)
3. Apie Kanto lietuvišką kilmę

Br. Genzelis savo straipsnio 
pabaigoje pažymi, kad XIX a. ga
le imta domėtis Kanto pažiūro
mis į lietuvius ir kartu jo lietu
viška kilme. “Tada ir gimė ver
sija, esą L Kantas yra kilęs iš 
lietuvių, jo seneliai gyveno ne
toli Šilutės” — sako Genzelis. Iš 
tikrųjų apie Kanto lietuvišką kil
mę samprotauti neturėta tikrų 
duomenų iki paskutinių laikų. 
Vis pasikliauta paties* Kanto 
1797. X. 13 laišku švedų vysku
pui Lindblomui, kur jis rašė, jog 
jo senelis praėjusio amžiaus (t. 
y. XVII) pabaigoje ar sekančio 
pradžioje atsikėlė iš Škotijos ir 
gyveno Tilžėje. Kanto metu ško
tai buvo gerai žinomi Rytprū
siuose, kur jų nemažai atbėgo 
po ilgo pilietinio karo Anglijo
je, pasibaigusio katalikų valdo
vų Stiuartų pralaimėjimu pačia
me XVII a. gale. Tada Stiuartai, 
kaip ir daugelis katalikų, emig
ravo ir dalis pasiekė Mažąją ir 
net D. Lietuvą. Kaip žinoma, Va
lančius savo raštuose mini ško
tus Žemaičiuose. Dėl buvusių M. 
Lietuvoje pasklidusių škotų 
Kanto šeimoje ir galėjo susida
ryti padavimas, kad jų senelis 
kilęs iš Škotijos. Iki paskutinių 
pokarinių laikų neturėta duome
nų abejoti paties Kanto liudiji
mu. Todėl visur įsitvirtino nuo
monė, jog Kantas buvo škotų ki
limo. Pagal turėtus šaltinius bu- 
vo žinoma, kad Kanto senelis gy
veno Klaipėdoje, vertėsi bal- 
niaus amatu ir 1693 m. nuomo
jo ūkį prie Klaipėdos. Nuomos 
nepajėgė mokėti ir nuo ūkio li
ko pavarytas. Jo sūnus Jonas 
Jurgis, taip pat balnius, nusikė
lė į Karaliaučių, kur gimė I. 
Kantas.

Šias anksčiau turėtas žinias 
papildė žymus Rytprūsių praei
ties tyrinėtojas H. Mortensenas. 
1952 m. jis paskelbė straipsnį 
“Kanto is tėvo pusės protėviai ir 
jų aplinka” (Jahrbuch der Al
bertus Universitaet zu Koenigs- 
berg Pr. 3). Mortensenas susekė 
pagal atrastus Karaliaučiaus ar
chyve dokumentus Kanto pro
tėvius iki XVI a. pabaigos ir 
juos siejo su Kantvainių kaimu, 
netoli Šilutės, kuris minimas 
jau XVI a. Mortensenas pabrėž
tinai kalbėjo apie , Kanto prose
nelį Ričardą, kuris 1667 m. lai
kė viešbutį ir smuklę Verdai- 
nėj (prie Šilutės) ir buvo liutero
nas. Tad negalėjo būti skotas, 
nes škotai buvo katalikai ar 
presbiterininkai. Be to, Morten
senas nurodė, kad Ričardas Kan
tas, sudarydamas testamentą, 
naudojosi vertėju. Iš to spręsti
na, kad silpnai mokėjo ar nemo
kėjo vokiečių kalbos. Jo gimto
ji kalba tuo atveju turėjo būti 
lietuvių, kuria kalbėjo Maž. Lie
tuvos gyventojai, ypač rytinia
me pakraštyje. Tuo būdu Kanto 
lietuviškoji kilmė nėra “versi
ja”, kaip Genzelis pažymi, bet is
torinė tikrovė.

4. Kantas ir Rėza
Likimas suvedė du didžiuo

sius, bent kilme, lietuvius tame 
pačiame Karaliaučiaus mieste ir 
jo universitete. Tuo tarpu kai 
Kantas, gimęs ir visą gyvenimą 
praleidęs vokiškame mieste, bu
vo jau nutolęs nuo lietuvybės ir 
jos kalbos nemokėjo, Rėza, išė
jęs iš lietuviško Neringos kopų 
kaimo, turėjo išlaikęs lietuvybę^ 
nenusmelktą vokietybės. Dėl di
delio amžiaus skirtumo jie tega
lėjo bendrauti kaip mokytojas 
su mokiniu. Rėza turėjo progos 
klausyti Kanto paskaitų vos 

vienerius metus (1795-96). Ta
čiau buvo pamėgęs profesorių 
bei jo filosofiją ir teologinei di
sertacijai pasirinko temą: “Apie 
šventųjų knygų moralinę inter
pretaciją pagal Kantą” (1807).

Kaip Rėza vertino Kantą ir jo 
mokslą, galima spręsti iš jo eilė- 
raščio-elegijos, parašytos Kantui 
mirus (1804). Eilraštis išspaus
dintas poezijos rinkinyje “Pru- 
tena oder preussische Volkslie- 
der” (1809). Jis susideda iš 19 
ketureilių posmų. Tai giliai per
gyventų jausmų išreiškimas, pa
vaizdavimas visame plačiame 
pasaulyje pajusto didelio išmin
čiaus netekimo, yra kelios užuo
minos apie Kanto mokslo tezes 
Pvz. viename posme sakoma:

Jis mokė mirtinguosius skaistes
nės dorybės ir išmatavo proto augš- 
tą lauką, skverbėsi i neišmatuoja
mas sielos gilumas ir pastatė am
žiną akmens ribą.

Čia primintas Kanto idealisti
nis (formalinis) doros mokslas ir 
pažymėta žmogaus protui paži
nimo riba, štai kitas posmas:

Tiesos laukas skiriasi nuo svajo
jamojo (lauko). Galvosenos paslaptis 
atsiskleidžia: laikas ir erdvė esan
čios tik žvilgsnis (Anschaun), Die
vas ir Visata, Matas ir Įstatymas 
tik per Aš tampa.

Šiais žodžiais poetas Rėza 
labai sutrauktai nusakė Kanto 
apriorinį pažinimo principą ir 
kartu pažinimui nubrėžtas ribas: 

Joks lieptas neveda — paskutinė 
uola rodo augštus žodžius: Dievas 
ir nemirtingumas. Toliau nesibrauk, 
žmogau, ir tikėk, veržkis per dorovę 
į augščiausią Gėrį.

Kaip žinoma, Kantas savo vei
kalu “Grynojo proto kritika” 
nubrėžė žmogui jo pažinimo sie-

FILMAS APIE KANADOS VOKIEČIUS
ALVYN EDWARDS

Neatsitiktinai Horst Koehler 
pagamino filmą vokiečių kilmės 
kanadiečiams, kad jie patogiau 
jaustųsi atvykę į Kanadą. H. 
Koehler žino iš patyrimo, ką 
reiškia atvykti suaugusiam į 
naują kraštą, norint čia gerai 
įsikurti. Jis atvyko į Kanadą iš 
Hamburgo prieš 22 metus, bet 
vis dar prisimena atvykimo die
ną.

24 minučių spalvotas filmas 
ištisai atliktas anglų kalba, kad 
būtų prieinamas ir kanadiečiam, 
gimusiem Kanadoje. Jis vaiz
duoja vokiečių kilmės kanadie
čių laimėjimus juos priėmusia
me krašte, laimėjimus, kuriais 
džiaugiasi ir pats H. Koehler. 
Be savo filmų verslo Vankuve
ryje, jis vadovauja vokiečių kil
mės kanadiečių savaitinei tele
vizijos valandai.

Nors vokiečių kilmės žmonės 
atstovauja trečiajai didžiausiai 
etninei grupei su 1.3 milijono 
gyventojų, Vankuverio filmų 
gamintojas mano, kad jie iš tik
rųjų nepasirodo kaip didelė jė
ga Kanados gyvenime. Vokie
čiai yra darbštūs, bet labai ne
pastebimi. Ir tai, pasak H. 
Koehlerio, yra šio filmo atsira
dimo priežastis. “Aš bandau 
parodyti vokiečių kilmės kana
diečiams, kad jie lygiai turėtų 
didžiuotis savo protėvių paliki
mu, kaip ir savo nauju kraštu”, 
sako jis.

Filme yra tiek pasakojimo, 
kiek būtinai reikalinga. Dau
giausia jis sudarytas iš vokiečių 
kilmės kanadiečių pareiškimų. 
Žymiausias jų yra federacinės 
vyriausybės teisingumo ministe- 

ną, bet kitu veikalu “Praktiško
jo proto kritika” jis nukėlė ją ir 
atidarė protui neribotą kelią 
siekti augščiausiojo Gėrio, šia
me kelyje Dievo ir nemirtingu
mo jis neginčijo.

Tai tik kelios užuominos. O 
būtų pasitarnauta ir lituanisti
niam mokslui, jei kas imtųsi pa
nagrinėti Kanto įtaką Rėzai ir 
kiek ji atsispindi jo mokslo dar
buose.

Elegijos gale poetas Rėza sva
joja, kaip “prie Dievo šviesaus 
sosto” Serafinas priveda Kantą 
ir čia pat prie jo renkasi išmin
čiai:

Jau renkasi buvusių laikų išmin
čiai: Sokratas, Platonas ir Zoroast- 
ra, Kopernikas, Bakonas, Niutonas 
ir Mendelsonas. Ir kas rungėsi dėl 
tiesos, tą apjuosia palmių vainikais; 
jį, kuris atėjo iš didelių kovų... 
O mes žiūrime iš tamsaus klonio ir 
džiaugiamės vainikavimu kilnios sie
los, kuri pagražino ir pakilnino mū
sų žvaigždę. Nebus jis daugiau tau
toms vadovu. Tačiau stipriau nei 
geležyje ir marmure stovės jo pa
minklas mūsų širdyse.

Baigiamajame posme Rėza 
kreipiasi į Priegliaus upę, te
kančią pro Karaliaučių, ir jai 
kalba:

O tu, Priegliau, oški šimtmečiais 
per savo šešėlius didį Kanto vardą 
ir dalinki ainiams vešlias savo kran
to gėles jo kapui puošti.

Mažosios Lietuvos sūnus Rėza 
sukūrė gilios jausminės išraiš
kos elegija nesenstantį pamink7 
lą savo tėvynainiui. Gal jų abie
jų bendra kilmė suartino juos, 
ir ši elegija yra to išraiška. Tad 
ji šiais Kanto metais dera, kad 
ir netobulai, būti išvilkta iš už
maršties ir parodyta lietuviui 
skaitytojui.

ris Otto Lang. Jo tėvai yra vo
kiečių imigrantai, įsikūrę va
karų Saskačevano provincijos 
centre. Šiame filme p. Lang taip 
sako apie savo tautiečius, vokie
čių kilmės kanadiečius: “Žino
ma, vokiečiai atvyko labai pasi
ryžę dirbti ir kurti, ir tai mato
ma bendruomenių išsivystyme. 
Vokiečių atliekamas tam tikras 
vaidmuo viso krašto mažuose 
versluose, manau, prisideda prie 
krašto pajėgumo.”

Ed. Schreyer, Manitobos 
premjeras, dr. N. Geiger To
re), Kanados operos bendrovės 
Toronte direktorius, Horst 
Schmidt, Albertos kultūros, jau
nimo ir poilsio ministeris yra 
žymūs asmenys Kanados gyve
nime. Taip pat minėtinas sėk
mingas architektas, du broliai, 
įdarbinę 300 asmenų savo ma
sinu fabrike Ričmonde, Vanku
verio priemiestyje, chirurgas, 
virtuvės šefas, tapytojas, skulp
torius ir Vankuverio policijos 
seržantas.

H. Koehlerio filmas susilaukė 
geresnio kritikos įvertinimo, ne
gu tikėjosi. ŠĮ filmą įsigijo Al
bertos vyriausybė rodyti jį uni
versitetuose. Be to, jis rodomas 
daugiau kaip per 30 Kanados 
televizijos stočių. Jis buvo paro
dytas konsuliariniam korpusui 
Vankuveryje Vakarų Vokieti
jos 25 metų sukakties proga.

Po to į p. Koehlerį kreipėsi ki
niečių ir ukrainiečių bendruo
menių nariai, norį paruošti pa
našius filmus. Deja, jie daug 
kainuoja. Jis sako, kad toks fil
mas atsieina nuo 35,000 iki 

(Nukelta į 6 psl.)
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d KULTMO VEIKIOJE
VILNIAUS 650 METŲ SUKAK

TIES minėjimą Adelaidės Lietuvių 
Namuose surengė Australijos Lietu
vių Bendruomenės šeštadieninė mo
kykla, vadovaujama V. Staknicko, 
tarusio įvadinį žodį. Programai va
dovavo mokytojas A. Bernaitis, o ją 
pasakojimais, referatėliais ir dekla
macijomis atliko 13 mokinių. Daly
vius ypač džiugino jų meilė Vilniui 
ir palyginti gan geras lietuvių kal
bos mokėjimas. Minėjimą papildė 
salėje atidaryta paroda “Vilniaus 
mokinių darbuose”, fotografo V. Vo
syliaus parodytos Vilniaus vaizdų 
skaidrės.

RAMŪNAS KONDRATAS, ruo
šiantis doktoratą amerikiečių Har
vardo universitete, rugpjūčio 25-31 
d.d. dalyvavo XXIV tarptautiniame 
medicinos istorikų kongrese Buda
pešte ir skaitė pranešimą “Juozapo 
Franko medicininės idėjos bei kli
nikinė praktika”. R. Kondratas gar
sėja savo studijomis, skirtomis Vil
niaus medicinos istorijai. Budapešte 
padarytas pranešimas yra jų dalis, 
nes J. Frankas 1804-23 m. buvo Vil
niaus universiteto patologijos ir spe
cialiosios terapijos profesorium, va
dovavusiu klinikai, įsteigusiu Vil
niaus Medicinos Draugiją, patologi
nės anatomijos muzėjų ir keletą in
stitutų. Savo doktorato disertacijai 
Harvarde R. Kondratas taip pat yra 
pasirinkęs temą iš Vilniaus universi
teto istorijos.

MARIJA BARAS, Londono lietu
vių dailininkė, laimėjo metinę Ja
mes Shurrock premiją už tapybos 
darbus, skiriamą Ealing technikos 
kolegijos. Šia premija kasmet pažy
mimi geriausiai parodose įvertinti 
darbai. Ealingo savivaldybė dail. M. 
Baras kūrinių parodas dabar rengia 
savo didžiųjų įmonių salėse. Rugpjū- 
čoi 2-17 d.d. jos paroda buvo Ealingo 
meno klubo salėj.

MELBURNO UNIVERSITETO BA
BEL PASTATO auditorijoje A. Ka
razijienė skaitė paskaitą anglų kalba 
“Lietuva nuo Mindaugo iki Vytauto 
Didžiojo laikų”. Paskaitas R. Euro
pos kultūros bei istorijos temomis 
organizuoja šiame Australijos mieste 
veikianti Draugija R. Europos Kul
tūrom Studijuoti.

MAGDALENA EGGLESTON (Raš- 
kevičiūtė), gimusi Bankhead, Alber
ta, Kanadoje, reiškiasi kanadiečių 
prozoje ir poezijoje. S.m. pavasarį 
išleistoje poezijos antologijoje 
“Poets of the Capital” yra išspaus
dinti du jos eilėraščiai — “Ghost 
Town”, “When you return”. Šiame 
rinkinyje dalyvauja 46 poetai, gyve
ną Kanados sostinėje Otavoje. Iš 
pridėtos trumpos autorės biografi
jos matyti, kad ji literatūroje pra
dėjo reikštis jau mokykloje. Vėliau 
pradėjo bendradarbiauti spaudoje 
kaip rašytoja ir žurnalistė: rašė apie 
Kanados pijonierių moteris ir apie 
Kanados rašytojus JAV spaudoje. 
Vienas žymiausių jos prozos kūrinių 
yra romanas “Mountain Shadows”, 
kuriame ji vaizduoja lietuvio ang
liakasio šeimos gyvenimą ir jauno
sios kartos asimiliaciją. Autorė gy
vena Otavoje. Jos vyras Wilfrid 
Eggleston yra žymus žurnalistas, poe
tas, profesorius, parašęs 9 knygas.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
SAVAITĖ, įvykusi Dainavoje, Miči
gano valstijoje, rugpjūčio 4-11 d. d. 
užbaigta dainos ir literatūros vaka
ru, kuriam vadovavo dr. V. Ma
jauskas. Savo eilėraščius skaitė Ber
nardas Brazdžionis, ištrauką iš bū
simo romano — Vytautas Vo- 
lertas, humoristiniais eilėraščiais 
dalyvius linksmino Aloyzas Baronas. 
Sol. Gina Čapkauskienė padainavo 
dainų ir operų arijų su pianisto S. 
Cibo palyda. Savaitė pasižymėjo pa
skaitų, pranešimų ir svarstybų gau
sa, nedaug laiko tepalikusia poilsiui. 
Programos vykdytojų buvo apie 30, 
o jų trečdalį sudarė jaunimo atsto
vai. Iš diskusinių paskaitų minėti
nos: kun. K. Pugevičiaus — “Ame
rikos Lietuvių Katalikų Tarnyba”, 
“Spaudos, radijo ir televizijos panau
dojimas lietuvių ir Lietuvos bylos 
reikalui”, dr. A. Klimo — “Kas mus 
jungia ir skiria”, A. Kairio—“Žvilgs
nis į mūsų kultūrą”, B. Brazdžionio 
— “Gyvenamasis momentas ir jo 
statomi reikalavimai literatūrai”, 
St. Barzduko — “Žvilgsnis į lietuviš
kus istorinius stebuklus ir ribojan
čias galimybes”. Svarstybose buvo 
paliestos kelios temos — LFB są
jūdžio ateities darbai ir žygiai, Lie
tuvių Bendruomenės veikla, lietu
vių proveržis į plačiąsias amerikie
čių mases Lietuvos laisvinimo klausi
mu, lietuvių dalyvavimas amerikie
čių visuomeninėj, kultūrinėj, moks
linėj ir politinėj veikloj bei jo 
nauda lietuviams ir Lietuvos bylai, 
jaunimo pasiruošimas visuomeninei 
veiklai bei Lietuvos laisvinimo dar
bui. Pastarąją temą nagrinėjo šeši 
studentai — M. Eivaitė, D. Kojelytė,. 
L. Kojelis, S. Kuprys, A. Razma ir 
L. Sidrys.

OSKARO MILAŠIAUS BIČIULIŲ 
DRAUGIJOS Paryžiuje išleistame 
devintajame neperiodiniame sąsiu
vinyje pagrindinis dėmesys skiria
mas jo penkiolikai laiškų, kuriuos 
1930-38 m. jis yra parašęs prancūzų 
rašytojai Jeane Ives Blanc. Ši rašy
toja yra daug prisidėjusi prie O. Mi
lašiaus kūrybos ir lietuvių kultūros 
garsinimo Prancūzijoje, ypač daug 
straipsnių parašiusi apie mūsų pa
sakas ir dainas. Ji taipgi yra išleidu
si 1937 m. knygą apie Lietuvą.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
JUOZO GRtlŠO PJESE “Meilė, 

džiazas ir velnias” Stavropolio kraš
to M. Lermontovo teatre pastatė rež. 
Michailas Moreida. Recenzente G. 
Voronina laikraštyje “Kavkazkaja 
Zdravn'ca” apie šį lietuvio dramatur
go kūrinį rašo: “Planetoje yra nuo
stabi šalis. Ji neturi ribų, ir jos ne
rasi žemėlapyje, bet ji turi kiekvie
nam gerai žinomą Gėrio pavadinimą. 
Šioje šalyje gyveno mergaitė Beat
ričė, visai neseniai atsisveikinusi su 
vaikyste. Ji įžengė į pasaulį, gyve
nantį pagal suaugusių sukurtus dės
nius, pasaulį, kuriame tik suaugusie
ji pamiršdavo, jog jie ir patys buvo 
vaikai, mėgo pasakas, tikėjo stebuk
lais ir žvaigždėmis, krintančiomis iš 
dangaus. O Beatričė tikėjo, kad su 
žmogum auga ir šviesa, ir viltys, ir 
gėris, pasėti pačioje gyvenimo pra
džioje. Ir labai norėjo to išmokyti 
kitus, kurie gyvenimo kasdienybėje 
prarado vaikystės svajas, jos tyru
mą ir tiesą ...” Šioje pjesėje pa
grindinis dėmesys skiriamas dabarti
niam jaunimui — džiazo muzikan
tams Andriui, Juliui ir Lukui, kurie 
repetuoja, groja, geria ir mušasi, 
pasirinkę veltėdžių gyvenimą, nu
traukę ryšius su tėvais. Beatričė, 
įsijungusi orkestran kaip dainininkė 
ir šokėja, bando juos ištraukti iš 
nakties tamsos, teigdama: “Jie turi 
sielą, tik ji miega. Jie tiesiog pasi
metė.”

VILNIAUS KONSERVATORIJOS 
folklorinė ekspedicija, vadovaujama 
D. Krištopaitės, pirmą kartą lankėsi 
Kupiškio rajone. Augštaičių muzi
kinį folklorą praturtino ekspedici
jos dalyvių į magnetofono juostas 
įrašytų daugiau kaip 1.000 dainų bei 
instrumentinės muzikos pavyzdžių. 
Ypač vertingi yra ganymo, šiena
pjūtės, vaikų ir vestuvių, dainų Vil
niun parsivežti įrašai.

PALANGOS VASAROTOJAMS 
koncertų ciklą surengė Vilniaus fil
harmonijos simfoninis orkestras, 
programon įtraukęs eilę J. Štrauso, 
L. Bethoveno, J. Sibelijaus, A. Dvor- 
žako, P. Čaikovskio, A. Račiūno, M. 
K. Čiurlionio bei kitų kompozitorių 
kūrinių. Didžiojoje vasaros estrado
je vykusiuose koncertuose taipgi 
dalyvavo keli lietuviai dirigentai, 
solistai, svečiai V. Tretjakovas, I. 
Aleksejevas, E. Gilelsas. Specialia 
simfoninės muzikos programa buvo 
paminėtas Palangoje palaidoto kom- 
poz. Balio Dvariono 70-tasis gimta
dienis.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS, vado
vaujamas rež. S. Ratkevičiaus, iš
vyko gastrolių į P. Ameriką. Iki spa
lio pabaigos truksiančiose gastrolė
se bus apsilankyta Kostarikoje, Hon
dūre, Salvadore, Nikaragvoje, Pana
moje, Venecueloje, Kolumbijoje, Pe
ru, Bolivijoje ir Argentinoje. Išvy
kos repertuare yra du spektakliai — 
bulgarų dramaturgo P. Dančevo 
“Zuikių mokykla”, sovietų rašytojo 
I. Štoko “Velnių malūnas”. Taigi, 
nieko lietuviško. Spektaklių režiso- 
rius — S. Ratkevičius, dailininkas — 
V. Mazūras, kompozitorius — B. Gor- 
bulskis. Abi pjesės, ispanų kalbon iš
verstos Vilniaus universiteto dėsty
tojos B. Smilgiūtės, bus atliekamos 
ispaniškai. Šios kalbos mokėsi 17 ak
torių, bet didžiausias krūvis teko pa
grindinių vaidmenų atlikėjam — R. 
Čeponienei, A. Ignatavičienei, E. že- 
kienei, A. Stankevičiui ir A. Luko
ševičiui. Kadangi išvykos kraštuose 
yra lietuvių, jiems buvo paruošta 
speciali lietuvių poezijos vakaro pro
grama. Į gastrolių rėmus taipgi yra 
įjungtos ir dvi meninių nuotraukų 
parodos. Išvykoje, skleidžiančioje 
slavų kūrybą, dalyvauja kultūrinių 
ryšių komiteto atstovai V. Kazake
vičius ir R. Diktoraitė.

VILNIAUS UNIVERSITETO stu
dentų dainų ir šokių ansamblis de
vynias dienas viešėjo Austrijoje, kur 
buvo surengtas tradicinis tarptauti
nis liaudies kūrybos festivalis. Ja
me dalyvavo saviveikliniai vienetai 
iš dešimties Europos kraštų. Ypatin
go austrų dėmesio vilniečiai susilau
kė Zalcburge įvykusiame koncerte, 
kuriame jiems talkino vietinis an
samblis.

SKULPTŪROS DARBŲ PARODĄ 
Kauno M. K. Čiurlionio dailės muzė- 
juje surengė du Robertai Antiniai 
— tėvas ir sūnus. Abu skulptoriai 
parodai buvo pateikę maždaug po 20 
darbų, monumentaliosios skulptūros 
eskizų bei nuotraukų. Jų tarpe buvo 
keli bendri tėvo ir sūnaus kūriniai.

AURELIJA KIŠKELYTĖ, Vilniaus 
konservatorijos IV kurso studentė, 
paveikslų galerija paverstoj senojoj 
katedroj surengė savo pirmąjį var
gonų muzikos koncertą. Jis buvo 
pradėtas J. S. Bacho kūriniais ir už
baigtas su violončelistu C. Mendelso- 
nu atliktomis G. Martinio, A. Arios- 
čio sonatomis. Debiutante koncerto 
programon taipgi buvo įtraukusi pir
mą kartą atliekamą J. Karoso kom
poziciją “Akvarelė nr. 4”. A. Kiške- 
lytė yra žymiojo vargonininko Leo
poldo Digrio mokinė, teikianti gražių 
vilčių ateičiai.

ŽEMĖS ŪKIO STATYBOS projek
tavimo instituto ansamblis “Rasa” 
laimėjo III laipsnio diplomą Molda
vijoj įvykusiame III sąjunginiame 
liaudies šokių saviveiklinių ansamb
lių festivalyje. “Rasos” repertuare 
buvo choreografo J. Lingio sukurti 
liaudies šokiai “Rugučiai", “Klum
pius” ir “Rusnietis”. V. KsL
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EKSPORTAS
Golfo pirmenybių pasekmės

LIETUVIO savininko vaistinė

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

408 RoncesvaJies Avė. Tel. 535- 1944
PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT’’ RECEPTUS.

VAISTAI. KOSMETIKOS PREKES, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS 1 NAMUS

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. MS H IA8 e 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 .... 81/2%
Trečiadieniais uždaryta taupomąsias-savings s-tas 814%
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.

Devintosios SALFASS golfo pir
menybės ir tarpmiestinės rungtynės 
įvyko rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 d. 
d. Toronte “Bolton Golf and Country 
Club” aikštyne. Dalyvavo apie 100 
golfininkų iš Toronto, Čikagos, Det
roito, Klevelando ir Ročesterio. Lai
mėtojai išryškėjo iš dviejų dienų 
pasekmių, šalia tarpmiestinių rung
tynių įvyko individualinės pirmeny
bės vyrų A, B, C, D ir senjorų, mo
terų, jaunių ir jaunučių klasėse. 
Štai pirmenybių laimėtojai ir kaiku- 
rios pasekmės.

TARPMIESTINĖSE RUNGTYNĖ
SE I v. laimėjo I-ji Toronto koman
da su 940 smūgių. Toliau sekė Čika
gos I-ji su 974 ir Toronto II-ji su 
1006. Komandą sudarė 9 žaidėjai, 
tačiau buvo skaitomos tik 6 geres
nių žaidėjų pasekmės. Laimėtojui 
teko Detroito Lietuvių Bendruome
nės pereinamoji taurė. Vyrų A kla
sė — 1. M. Petrošius, C, 146, 2. S. 
Podsadeckis, T, 148, 3. A. Siminke- 
vičius, T, 151. Su išlyginamaisiais 
smūgiais čia laimėtoju buvo V. Si- 
minkevičius 137. Vyrų B. klasė —
1. R. Strimaitis, T, 160, 2. V. Ubei- 
ka, T, 162, 3. Aug. Simanavičius, T, 
167 ir su išlyginamaisiais smūgiais 
R. Strimaitis 134. Vyrų C klasėje 
įvyko maža klaida, ir laimėtojų eilė 
turėtų atrodyti sekančiai: 1. R. De- 
mentavičius, T, 173, 2. A. Smolskis, 
T, 175, 3. H. Stepaitis ir E. Kuchals- 
kis, abu T, po 177; su išlyginamai
siais smūgiais R. Dementavičius 133. 
Vyri} D. klasė — 1. Tamulionis, T, 
192, 2. V. Štuikys, T, 201, 3. Gru- 
mulaitis, C, 209; su išlyginamaisiais 
smūgiais Tamulionis 142. Senjorų 
klasė — 1. V. (B.) Balsys, T, 170,
2. J. Račila 171, 3. E. Styra, R,

172. Laimėtojui atiteko “Lithuanian- 
American Lawyers Assn.” pereina
moji taurė. Jaunių klasė — 1. A. 
Stauskas, T, 156, 2. V. Sergautis, T, 
167. Laimėtojui atiteko inž. Ant. Ru
džio pereinamoji taurė. Jaunučių 
klasė — 1. E. Nakas, C, 169, 2. P. 
Stauskas, T, 182, 3. Petrulis, D, 189. 
Pereinamąją taurę laimėtojui pasky
rė Illinois Lietuvių Gydytojų Drau
gija. Moterų klasė — 1. G. Širme- 
nienė, R, 199, 2. E. Kėkštienė, T, 
202, 3. N. Dėdinienė, R, 202. Perei
namąją taurę paskyrė “American 
Travel Service Bureau”. Su išlygina
maisiais smūgiais geriausiai žaidė D. 
Jagutis, C, 126.

Sviedinuką vyrų klasėje toliausiai 
numušė R. Kezenius, D, 270 jardų. 
Jam atiteko J. Talandžio pereinamo
ji taurė. Arčiausiai prie vėliavėlės 
trimis smūgiais sviedinuką primetė 
R. Burdulis, T, 40 colių. Dovaną lai
mėtojui paskyrė M. Duliūnas. Ar
čiausiai vėliavėlės sviedinuką vienu 
smūgiu primetė A. Banelis, T, 84 co
liai. Jaunių ir jaunučių klasėjo svie
dinuką prie vėliavėlės vienu smūgiu 
arčiausiai primetė V. Sergautis. Do
vaną paskyrė V. Siminkevičius. Mo
terų klasėje sviedinuką toliausiai nu
mušė G. Širmenienė. Dovaną paskyrė 
dr. A. Kazlauskienė. Sąžiningiausių 
žaidėjų dovanos atiteko vyrų klasė
je Želniui, R, 251 (dovana V. Simin- 
kevičiaus) ir moterų klasėje Grumu- 
laitienei, C, 307. Laimingam golfi- 
ninkui, sužaidusiam 18-tą žaliąją 
vienu smūgiu, torontietis S. Kėkštas 
buvo paskyręs tūkstantinę. Deja, 
niekam nepavyko to padaryti ir lai
minguoju tapo pats S. Kėkštas sutau
pęs $1000. Daugiau apie šias golfo 
žaidynes sekantį kartą. A. S.

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, ?,96 Brock Ave.7 (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 L O t N O S IKI DANGORAI1IOI 
VERSLO BEI VRAMONtS PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA ir kiti darbai

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

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
KĄ REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:

pajamų mokesčių atskaitas 
pensijų planus 
taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudę
• šeimos apsaugą 

studentų draudos 
fondus mokslui eiti

KANADOS SPORTO APYGARDA
skelbia SALFASS tarpapygardines 
varžybas Toronte. Dalyvaus Čikagos, 
Klevelando, Ročesterio, Niujorko ir 
Kanadoj klubai. Lengvoji atletika 
bus rugsėjo 21 d. West Toronto Se
condary School prie College St. ir 
Lansdowne. Pradžia — 12 v. Lauko 
teniso pirmenybės įvyks West To
ronto Secondary School ir jei įma
noma, York universitete rugsėjo 21 
d. Baigmės įvyks rugsėjo 22 d. 
West Toronto Secondary School.

Visus lietuvius ir jų svečius kvie
čiame dalyvauti šeštadienio vakaro 
šokiuose Lietuvių Namuose Bloor St. 
West — Dundas St.

Rugsėjo 22 d. Kanados sporto apy
garda kviečia golfininkus į Boltono 
golfo aikštyną dalyvauti atvirame 
Kanados golfo turnyre. Pradžia — 
11.30 v.r. Prašome golfininkus tuo
jau registruotis su klubais, kadangi 
turime nustatyti dalyvių skaičių.

O. Kušneraitis
Kanados sporto apygardos pirm.

VYČIO ŽINIOS
V. Nešukaitytė po stalo teniso pir

menybių Kanados parodos metu iš
vyko 4 mėnesiam į Japoniją pasito
bulinti stalo teniso žaidime. Malonu, 
kad šią jos išvyką parėmė CP AIR 
lėktuvų bendrovė, nemokamai davu
si kelionės bilietą. Šiai išvykai pašal
pą taip pat paskyrė Kanados sporto 
ir fizinio lavinimosi vadovybė.

Trys Nešukaitytės dalyvavo stalo 
teniso atvirose pirmenybėse Kana
dos parodos metu Toronte. Sėkmin
giausiai sužaidė G. Nešukaitytė, lai
mėjusi pirmą vietą mergaičių iki 13 
m. grupėje. V. Nešukaitytė taip pat 
laimėjo I v. moterų dvejete. Ji po
roje su P. Korėjos In-Suk Na įveikė 
I. Cordas (Jug.) ir R. Banneju (In
dija) 21:14; 12:21; 21:10; 21:14. Mo
terų vienete Violeta pusbaigmyje 
pralaimėjo savo dvejeto partnerei 
In-Suk Na. Korėja yra pasaulio mote
rų komandinių varžybų meisteris ir 
Na yra antroji Korėjos žaidėja. Flo
ra Nešukaitytė moterų A klasės var
žybose, nors ir buvo favorite, ket- 
virtbaigmyje pralaimėjo torontietei 
Glorijai Hsu. Šios pirmenybės tam
pa augštos klasės varžybomis ir su
traukia pajėgių žaidėjų iš viso pa
saulio. A. S.

HAMILTONO KOVAS
Baltiečių lauko teniso turnyre lie

tuviams atstovavo 5 Kovo žaidėjai.
D. Grajauskaitė išsikovojo II v. 
mergaičių A klasėje ir III v. — mo
terų. Grabošaitė laimėjo III v. mer
gaičių grupėje. Turnyre dalyvavo 
per 50 teniso žaidėjų iš įvairių Ka
nados ir Amerikos vietovių. Vyrų 
dvejete čikagiečiai Grybauskas ir 
Mikonis laimėjo II v. Kiti lietuvių 
žaidėjai iškrito nepasiekę baigmės.

Jaunučiai Kovo tenisininkai (12 
m. ir žemiau) turėjo tarpusavio tur
nyrą, kuriame I v. iškovojo A. Juo
delė, II — A. Liškauskas, III — R. 
Kalvaitis, IV — Stanaitis. Dalyvavo 
6 žaidėjai. Du pirmieji dalyvaus rug
sėjo 21 d. komandiniame lietuvių 
turnyre Toronte. Be jų, dalyvaus 
dar 7 Kovo lauko tenisininkai.

24 Kovo krepšininkai dalyvavo Vy
čio krepšinio stovykloje Wasagoje. 
Dabar laukia, kada galės pradėti tre
niruotes. šiemet turėsime 6 krepši
nio komandas, kurios žais įvairiose 
lygose. Kol kas krepšinio salė nėra 
gauta, bet tikimasi greitu laiku kur 
nors gauti. A. G.
TORONTO TAURAS

Darbo dienos savaitgalyje praves
tos molinių lėkščių ir meškeriojimo 
varžybos. Rezultatai šaudyme: I. v.
E. Andrulis, II A. Andrulis, III K. 
Kremeris; meškeriojime: I v. A. 
Andrulis, II N. Jukna, III A. Ta
mošaitis. Varžybos įvyko klubo ūky
je, 170 mylių nuo Toronto, Perry 
Sound apylinkėje. Šaudyme dalyva
vo 17 asmenų, meškeriojime — 13.

V. Š.

Ateitininkų žinios
Sveiki sugrįžę iš vasaros atostogų. 

Moksleivių Ateitininkų Sąjunga ir 
jos centro valdyba pradeda naują se
zoną. Prasideda susirinkimai, išvy
kos, iškylos ir kursai. Globėjams ir 
kuopų valdyboms jau kyla įvairūs 
rūpesčiai. Nauji planai ir darbai 
prieš akis! Eikime kartu į ateitinin- 
kišką darbą. Pagrindiniai mūsų prin
cipai tegul nustato gaires visai veik
lai ir įkvėpia narius. Tiek sendrau
giai, tiek studentai, moksleiviai ir 
jaunučiai turime pareigą įgyvendin
ti Kristaus idealą ir jungtis Jo dva
sioje. MAS cv linki visiems at-kams 
Dievo palaimos ir globos.

Garbė Kristui,
MAS cv, Hamilton

Pasibaigus vasaros atostogoms grei
tai vėl prasidės naujų mokslo metų 
ateitininkiška veikla. Šiais metais ti
kimasi tam tikro persiorganizavimo, 
kuris pagyvins ateitininkiško jauni
mo veiklą.

Vyr. moksleiviai ruošia studijų 
dienas, kurios įvyks pranciškonų sto
vyklavietėje Wasagoje rugsėjo 13-15 
d.d. Pradžia — penktadienio vakarą 
7 v. Mokestis už visą savaitgalį — 
$15. Į studijų dienas atvyksta moks
leivių iš Hamiltono, Detroito, Kle
velando ir kitų vietovių. Numatomi 
paskaitininkai: Algis Puteris, Kęst. 
Sušinskas ir V. Kliorys. Bus įdomu. 
Torontiškiai kviečiami gausiai da
lyvauti.

“Atsinaujinimas” bus pagrindinė 
šių mokslo metų veiklos tema.

Studentų ateitininkų sąjungos su
važiavimas įvyks Toronte lapkričio 
8-10 d.d.

Havajų vakaras, kurį kas metai 
ruošia tėvų komitetas, įvyks lapkri
čio 9 d. Havajų vakaras jau kelin
ti metai yra tapęs vienu iš popu
liariausių parengimų Toronte.

Skautų veikla
• LSS tarybos suvažiavimas To

ronte spalio 25-26-27 d.d. įvyks Pri
sikėlimo parapijos patalpose, 1011 
College St. Pirmieji posėdžiai nu
matomi pradėti spalio 25, penktadie
nį, 6 v.v.; suvažiavimo pabaiga — 
spalio 27, sekmadienį, 4 v.p.p. Tech
niškam suvažiavimo paruošimui su
darytas komitetas. Jo pirmininkas — 
v.s. K. Batūra, 102 Government Rd., 
Toronto, Ont. Registraciją tvarko s. 
M. Vasiliauskienė, 51 Smithfield Dr., 
Toronto, Ont., tel. 251-5126.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
vadijų bendras posėdis — rugsėjo 
22, 11 v.r., skautų būkle. Visi na
riai kviečiami būtinai dalyvauti.

• Dvyliktoj Romuvos stovykloj 
vilkiukų I pat. 1. išlaikė J. Karpis 
ir A. Balsys; II pat. 1. S. Namikas, L. 
Garbaliauskas ir P. Karosas; kelro
džio specialybę įsigijo A. Balsys.

• Jaun. skaučių į I pat. 1. išlaikė 
K. Šimkutė; į II pat. 1. — A. Senku
tė, Alma Senkutė, R. Slapšytė, D. 
Šlenytė ir Daiva šlenytė; “Lakštin
galos” ženklą įsigijo A. Sinkevičiūtė.

• Po sėkmingų vasaros stovyklų, 
iškylų ir atostogų vėl pradedami 
mokslo metai ir kartu skautiškoji 
žiemos sezono veikla, kurioje pir
maujančiu veiksniu tampa regulia
rios draugovių sueigos. Tėvai yra 
prašomi į jas žiūrėti kaip į labai 
svarbią skautiško lavinimo dalį. 
Svarbu laiku registruotis, uoliai jo
se dalyvauti ir kopti patyrimo laips
niais augštyn. Skautybė savitu me
todu padeda išeivijos jaunimui or
ganizuotai gyventi ir tarpusavy bend
rauti. C. S.
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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 gatv.ėje, 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 F\ A n A A A A 
TORONTO LIETUVIŲ rAKA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE --------------------------------

moka ||l ima

6% už depozitus I
II n 9% už asm. paskolas 

814 % už taupymo s-tas
9% už 1 m. term. dep. || 81/2% už mortgičius 

Kapitalas — astuoni milijonai dolerių

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

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

KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. 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

EB. KONŪRATAS, 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., — . Ęjcd Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 el" *>-*J"*>**»><» NUOLAIDA

Al MADICIQ Da^IIav* ’ Sąžiningas patarnavimas.
u Ua IvIVIIllIO llvdllUl • Parūpiname mortgičius 

perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
102 Riverwood Parkway Telefonas
Toronto, Ontario M8Y 4E9 233-5996

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

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

STEPHAN’S FURS
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvima*

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

SOLO 
UNITED 
TRUST 

‘sS.REAlTOM

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

persikėlė j 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 į garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. •

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas j

FILMAS APIE...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

60,000 dolerių, nes didelės yra 
kelionių išlaidos, be to, reikalin
gas didelis filmų kiekis, iš kurio 
galima būtų padaryti galutinę 
vaizdų atranką.

“Aš tikiuosi, kad kas nors ki
tas galės pagaminti daugiau to
kių filmų, nes tai prisideda prie 
geresnių santykių tarp ateivių ir 
čia gimusių”, sako H. Koehler. 
Jis mano, kad tai tiesa, nes jo 
filmas buvo [vertintas visų tų, 
kurie jį buvo matę, nežiūrint jų 
kilmės. Canadian Scene

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamq 
nuosavybę, mielai jums patarnaus 

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

reikaluose ir MISSISSAUGA apylinkėje 
1576 Bloor St. West • Telefonai: Įstaigos: 537-3431 
Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

Buvusios 
firmos

Meats" 
skanėstai 
visuomet 

kainomis

Europietiškos mėsos ir 
sekančiose krautuvėse 
gaunami pigesnėmis
("BUDGET PRICE SPECIALS/):

Yorkdole Shopping Centre • Foirwiew Mall •
Ziggy's at Sherway Gardens • Scarborough Town Centre •
Bramalea City Centre • Huron Square Shoping Centre, Cooksville 
(2500 Hurontario St.) • Westcliffe Mall, Hamilton (Mohawk Rd. & Upper
Paradise) • |r Jjose LOBLAWS krautuvėse:
480 St. Clair Ave. West • 2877 Bayview (Bayview Village S. C.) • 
Eastgate Square, Stoney Creek • White Oaks Plaza, London • 
596 Montreal Rd., Ottawa • 2085 Carlingwood, Ottawa • 
2241 Riverside Drive, (Billings Bridge) Ottawa • 
1040 Princess St., Kingston •

1727 Bloor St. West (prieš Keele požeminio traukinio stotį) •

Studentų žinios
— Neužmirškite šį penktadienį, 

rugsėjo 13, pirmojo studentų klubo 
susirinkimo — vyno ir sūrio baliaus 
Hart House Music Room universite
te. Visi studentai maloniai kviečia
mi dalyvauti. Prasidės 7 v.v.

— Mažai bilietų liko kelionei rug
sėjo 21 d. į Stratfordą — į Šekspy
ro “Love’s Labour’s Lost.” Siųskite 
čekius $6.50, TULSK vardu Sigitai 
Dūdaitei, 787 Jane St., Apt. 906, To
ronto, Ont.

— TULSK valdyba pritaria L. 
Bendruomenės laikysenai Australi
jos vyriausybės atžvilgiu dėl Lietu
vos aneksijos. TULSK valdyba yra 
pasiruošusi prisidėti prie Bendruo
menės komiteto, jeigu toks būtų su
darytas tam klausimui spręsti. Stu
dentų valdyba taip pat ragina visus 
studentus rašyti laiškus šiuo klau
simu ministeriui pirmininkui ir sa
vo parlamento nariams.

Elektros rangovas

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

’ Toronto, Ontario
Savininkas A. ČEPONIS

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

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

1000 College St. * LE 1-3074 *sav. p. užbaiis

DAN^
BALDŲ PROJEKTUOTOJAI IR GAMINTOJAI 
IS BURMOS MEDŽIO (TEAK FURNISHINGS)

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN 8t SON LIMITED 
25 Le Page Court, Downsview, Ontario. — Keele ir Finch 

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

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

Telefonas: 533-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 
DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Diurbas sąžiningas ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

Įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai, 
programos, 
visi verslo bei 
r e k I □ m i n i a i 
spaudiniai-

r

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustai 

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



Čikagos lietuviu horizonte
___________ Vladas Ramojus

KULTŪRINĖS DIENOS
Darbo šventės savaitgalyje, kai 

baigiasi vasara ir atsisukama j ru
deni, Čikagoje papūtė šiaurės vėjas, 
smarkiai atvėso vakarai ir buvo pa
čios geriausios akimirkos po karštos 
vasaros vėl grįžti Į sales, galerijas, 
vėl gėrėtis įvairiais meniniais bei 
kultūriniais atspindžiais. O tam sa
vaitgaliui savo suvažiavimą iš anksto 
buvo numatę Hanau stovykloje, V. 
Vokietijoje, gyvenusieji lietuviai. 
Kadangi suvažiavimas buvo gerai su
planuotas su įvairiomis meninėmis 
bei kultūrinėmis apraiškomis, tai, 
atrodo, ir dangus hanaviškiams pa
dėjo, po tvankių karščių pasiuntęs 
vėsaus, rudeniško oro srovę. Rug
pjūčio 30 d. vakarą i Čiurlionio ga
leriją, kur buvo išstatyti net IS-kos 
Hanau stovykloje gyvenusių lietu
vių dailininkų meno kūriniai, paro
dos atidaryti susirinko apie 200 as
menų. Parodą atidarė iš Niujorko 
atvykęs dail. V. K. Jonynas, o savo 
kūrinius, labai įvairius, nuo realiz
mo iki kraštutinio abstrakto, išsta
tė šie dailininkai: D. Ancevičienė- 
Verbickaitė, O. Baužienė, A. Bubnys, 
M. Girdvainienė, V. Ignas, S. Juod
valkis, J. Kaminskas (miręs), J. Ke- 
tėčius, P. Kesiūnas, A. Kurauskas, A. 
Lipskis, I. Mickūnienė, O. Mickū- 
nas, N. Palubinskienė, E. Rastonienė 
ir D. Stončiūtė. Jau vien toks gau
sus dailininkų skaičius aiškiai sako, 
kokį svarų kultūrininkų potencialą 
savo laiku turėjo buvusi pati didžiau
sia amerikiečių zonoje Hanau lietu
vių stovykla.

VAKARAS ŽODŽIUI IR DAINAI
Tas buvęs Hanau stovykloje kultū

rininkų potencialas dar labiau iš
ryškėjo rugpjūčio 31 d. vakare, kai 
hanaviškių suvažiavimo proga Jauni
mo Centro salėje įvyko muzikos, dai
nos ir grožinio žodžio vakaras. Pro
gramą atliko Hanau gyvenę aktoriai, 
rašytojai, dainininkai. Į šį tikrais 
kultūriniais niuansais sužibėjusį va
karą suplaukė apie 600 asmenų. Ne
mažas būrys buvusių hanaviškių su
važiavo iš kitų vietovių, taip pat ir 
iš Kanados. Atidarydamas vakarą, 
suvažiavimui rengti k-to pirm, rašyt. 
P. Gaučys susirinkusią auditoriją ke
liolikai minučių nukėlė į Hanau lai
kus. Jo žodžių pasiklausyti buvo įdo
mu ne tik hanaviškiams, bet ir ki
tiems, kurie į vakarą atvyko pasi
klausyti rimtos ir iš anksto gerai 
suplanuotos meninės programos, 
nors ji paskutinėmis valandomis ir 
buvo kiek pakeista, staiga susirgus 
akt. E. Vilutienei, dėl techniškų klai
dų iškritus vakaro pranešėjai V. 
Ruibytei-Vasaitienei ir akompania
toriui muz. A. Vasaičiųi. Pastarie
siem pakaitalai buvo greit surasti. 
Programą gražia tarena ir maloniu 
tembru pranešinėjo buvusi veikli 
hanaviškė B. čaplikaitė-Kožicienė, gi 
solistėms akompanavo muz. M. Mote- 
kaitis. Žiūrint į meninius vakaro 
niuansus, tenka pasakyti, kad pir
muoju sužibėjo akt. J. Kelečius, švie
sų ir muzikos efektuose perdavęs P. 
Andriušio lyrinę apysaką “Neįleido”. 
Klausantis šio talentingai perduoto 
vaizdo, kilo mintis, kodėl aktorius 
nepasirinko kito rašytojo, taip pat 
augštaičio M. Katiliškio, gyvenusio 
Hanau, kai tuo tarpu P. Andriušis 
ten nėra gyvenęs? Pasirodo, kad M. 
Katiliškį skaityti buvo numačius Ha
nau gyvenusi akt. I. Nivinskaitė-Jo-

nynienė. Jai susirgus, M. Katiliškio 
kūrinys iš programos iškrito. Poezi
jai su ryškiu šių dienų formos bei 
turinio braižu atstovavo V. Bogutai- 
tė-Keblienė. Iš pačios autorės lūpų 
išgirsta jos poezija skamba žymiai 
įdomiau ir, regis, atveria gilesnę 
prasmę, negu ją skaitant žurnaluose 
ar knygose. Rašytojas Al. Baronas 
pasirodė ne su įprastomis satyromis, 
kurios klausytojus dažnai pakelia net 
iš kėdžių, bet su trumpu gabalu iš 
didesnės apimties kūrinio. Tie trys 
žmonės ir atstovavo lietuviškam 
grožiniam žodžiui. Visi trys susilau
kė šiltų ir nuoširdžių plojimų.

Mūsuose jau taip yra, kad dažniau
siai daina nustelbia grožinį žodį, nes 
dainos kalbą žmonės labiau supranta 
ir tuo pačiu išreiškia jos atlikė
jams daugiau entuziazmo. Laimingi 
buvo hanaviečiai, vakaro programoje 
turėję dvi stipriausias šių dienų lais
vojo pasaulio lietuves solistes — Gi
ną Čapkauskienę ir Daną Stankai- 
tytę, abi savo laiku gyvenusias Ha
nau stovykloje. Ypač populiari G. 
Čapkauskienės koloratūra, po J. 
Krištolaitytės ir M. Kripkauskienės 
pasitraukimo, retai begirdima, visur 
žavi mases. Jai aplodismentų buvo 
labai daug. D. Stankaitytė, dramati
nis sopranas, turinti ne tik didelį 
talentą, bet ir gerą akademinį pasi
ruošimą, kiekvienam pasirodyme 
publikos negreitai nuo scenos palei
džiama. Taip buvo ir šį kartą. Abi 
solistės vakarą užbaigė gražiu due
tu iš “Hofmano pasakų”. Čiurlionio 
“Nokturną” paskambino jaunosios 
kartos atstovė R. Valdytė II dalies 
įžangoje.

PAGARBA RENGĖJAMS
Suvažiavimo proga išleistame lei

dinyje skaitome žodžius: “Daug kas 
pasikeitė. Vieni užaugo, kiti subren
do ir naujas atžalas augina, treti 
nusirpo lyg uogų kekės, ketvirti iš
ėjo negrįžti. O gyvenimas skuba ir 
neša mus ...” Tikrai, gal buvę ha- 
naviškiai kada nors ir paskelbs sta
tistiką, kiek tų uogų “nusirpo”, at
seit, dingo iš lietuviško gyvenimo 
emigracijos tėkmėje. Tai būtų įdo
mu. Visdėlto Hanau lietuvių suva
žiavimo dienos aiškiai parodė, kad 
ten gyvenę kūrėjai tikrai “nėnu- 
sirpo”, kad nevienas jų išaugo į di
delius vardus laisvėje gyvenančių 
lietuvių tarpe. Prisiminkime tik dail. 
V. K. Jonyno (nors sovietinės Lie
tuvos spaudoje ir nusiplepėjusio), 
dail. Vyt. Igno, dail. A. Kurausko, 
akt. J. Kelečiaus, rašyt. Al. Barono, 
rašyt. M. Katiliškio, sol. G. Čap
kauskienės, sol. D. Stankaitytės ir 
kt. vardus. Pamatęs eilę tų vardų 
bei veidų buv. hanaviškių suvažiavi
mo meno dienose tikrai nesigailė
jai, kad šiemet ruduo anksti pasuko 
į Čikagą. Už gražų suvažiavimo or
ganizavimą pagarba tenka rengėjų 
komisijai: P. Gaučiui, K. Dočkui, St. 
Džiugui, P. Griškeliui, J. Janušai- 
čiui, V. Kleizai, B. Kožicienei, A. 
Lipskienei, A. Modestui, K. Repšiui 
ir J. Valdienei.

PATIKSLINIMAI
Mano paskelbta žinia apie kun. K. 

Pcčkio, SJ, iškėlimą į Klevelandą 
tuo tarpu nepasitvirtino. Informaci
ją buvau gavęs iš paties lietuvių jė
zuitų provincijolo, bet per savaitę 
kitą reikalai kitaip susiklostė. Taip 
pat ALTa pranešė, kad Amerikos 
Lietuvių, kongreso proga rugsėjo

27-28 d.d. paskaitą skaitysianti jau
nosios kartos atstovė J. Jasaitytė. 
Ten nebeminima žurn. Alg. Rukšėno 
pavardė, kai tuo tarpu ankstyves
niuose pranešimuose jis buvo pa
brėžtinai minimas.

London, Ontario
RUDENS SEZONO ATIDARY

MAS įvyks spalio 5, šeštadienį. Kaip 
ir pridera, jis pradedamas spaudos 
baliumi, rengiamu “Tėviškės Žibu
rių” 25 metų sukakties proga. Todėl 
malėnėkite šią datą rezervuoti at
vykimui į Londoną. Baliui rengti 
šiuo metu sudaromi net du komite
tai: darbo komitetas ir garbės ko
mitetas. Pirmasis pasirūpins baliaus 
paruošimu, o antrasis balių globos 
ir parems spaudą finansiškai. Mece
natų komiteto sudarymu rūpinasi 
daug kam gerai žinomas

JONAS BUTKUS
Jis yra ne tik praktiškas visuome
nininkas, bet ir pats stipriausias bei 
sėkmingiausias Londono lietuvis 
verslininkas. Kanadon jis atvyko su 
viena dešimke dolerių, o dabar jo 
turto ir prekybos teisės vertė prašo
ka $650.000 ir netrukus turbūt jau 
sieks visą milijoną dolerių. Jis čia 
turi nuosavas modernias “Midas 
Muffler” įmones. Visuomeninėje 
veikloje jis buvo pirmas metęs prak
tišką šūkį: “Be pinigo visi mūsų pla
nai lieka tik popieriuje, ir niekam 
iš to nėra naudos. Pirmoje eilėje 
mes turime sudaryti veiklai finan
sinį pagrindą”. Išrinktas KLB Lon
dono apyl. pirmininku jis ir pradėjo 
veikti ta kryptimi. Jo vadovaujama 
apyl. valdyba pastatydino namą, jį 
pardavė ir gautą gryną pelną apie 
$1500 įnešė apyl. v-bos iždan. Iš jo 
visuomeninės veiklos paminėsiu tik 
du pagrindinius laimėjimus. Stei
giant lietuvių parapiją Londone, iš 
pasauliečių jis buvo pats svarbiau
sias asmuo — steigiamojo komiteto 
pirmininkas, o po to — ilgametis ir 
labai sėkmingas Londono lėšų tel
kimo skyriaus pirmininkas. Tas sky
rius per 10 metų parapijai paaukojo 
daugiau kaip $20.000, o lietuviškai 
veiklai dar stambesnę sumą. Linkė
tina jam tokios pat sėkmės visuose 
frontuose ir ateityje. D. E.

Winnipeg, Manitoba
VEDYBOS. Gegužės 11 d. lietuvių 

Šv. Kazimiero šventovėje susituokė 
William Shnider ir Ruth Bartnik. 
Vestuvinė puota įvyko parapijos sa
lėje. — Birželio 28 d. Sv. Andrie
jaus anglikonų šventovėje susituo
kė Norman Bernard Yuška su Carey 
Leigh Hooker. Apeigas atliko ang
likonų parapijos klebonas Johnson 
ir kun. J. Bertašius.

SUKAKTYS. Povilas ir Julija 
Liaukevičiai liepos 5 d. atšventė 
25-tą vedybinę sukaktį. Ta proga jų 
vaikai jiems Lietuvių Klubo salė
je suruošė pagerbimą. — Valenti
nas ir Aldona Rutkauskai liepos 27 
d. paminėjo vedybinę sukaktį. Ta 
proga jų vaikai parapijos salėje su
ruošė pobūvį.

FOLKLORAMA 74. 33 tautybių 
pasirodymas nuo rugpjūčio 10 iki 
17 d. šiais metais Winnipege pra
ėjo su dideliu susidomėjimu. Lietu
vių paviljonas buvo įrengtas Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Parodą su
tvarkė E. Šarauskienė ir E. Kala- 
sauskas. Atidarymas paviljono “Kau
nas” įvyko rugpjūčio 10 d., 4 v.p.p. 
Ta proga dalyviai buvo supažindin
ti su paviljono karalaite Irena Ma- 
rozaite. Paviljono burmistru buvo J. 
Grabys, šeimininke —- T. Timmer- 
manienė. Paviljonas susilaukė dide
lio susidomėjimo—per visus vakarus 
buvo pilna žmonių. Rugpjūčio 13 d.

(Atkelta iš 1-mo psl.)
tu patirtus nuostolius? Buvo to
kių torontiečių, kurie dėl strei
ko negalėjo pasiekti darbovie
čių, ir tokių, kurie didžiąją savo 
ribotų pajamų dali buvo privers
ti atiduoti taksistams už nuveži
mą į darbovietes bei pervežimą 
namo. Visi trys Toronto dienraš
čiai reikalauja, kad federacinė 
Kanados vyriausybė uždraustų 
streikus viešosios tarnybos uni
joms ir rastų būdą atlyginimų 
padidinimą reguliuoti teisingu 
arbitro sprendimu. Dabar arbit
rų sprendiman perdidelės įtakos 
turi šantažinio pobūdžio strei
kai.

Dalis Kanados unijų priklau
so tarptautinėm organizacijom, 
kurių centrai yra JAV. Kanados 
statistikos duomenimis, tos tarp
tautinės unijos 1972 m. iš kana
diečių surinko $52,7 milijono, 
o jiems teišleido $26,2 milijono. 
1971 m. tarptautinių 88 unijų 
pajamos Kanadoje buvo $50,6 
milijono, išlaidos — tik $25,6 
milijono. Kanados statistika 
taipgi pabrėžia, kad toms tarp
tautinėmis vadinamoms ameri
kiečių unijoms priklauso net 
60% Visų Kanados unijų narių.

Skilimą premjero P. E. Tru
deau vyriausybėje liudija viešas 
dviejų ministerių susikirtimas 
dėl 15 milijonų sugedusių kiau
šinių sunaikinimo. Kainas regu
liuojančią valstybinę kiaušinių 
supirkimo įstaigą atkakliai gina 
žemės ūkio ministeris E. Whe
lan, pataikaunantis ūkininkams, 
o ją puola ministeris vartotojų 
reikalam A. Ouellet. Pritarda
mas kainų reguliavimo pirmi
ninkei B. Plumtre, jis smerkia 
peraugštas kiaušinių kainas, ku
rias užtikrina minėtosios agentū
ros vartotojų rinkon išmetami 
milijonai dolerių.

Federacinės vyriausybės dar
bo jėgos ir imigracijos ministe- 
rio R. Andras pranešimu, šią žie
mą vėl bus išleista apie $80 mi
lijonų vietinės iniciatyvos LIP 
darbų programai. Darbų projek-

KANADOS ĮVYKIAI |
tus pasiūlo patys bedarbiai, o 
juos patvirtina valdžios atstovai. 
1972-73 m. žiemą šiai programai 
buvo išleista rekordinė $200 mi
lijonų suma, kuri 1973-74 m. žie
mą buvo sumažinta iki $83 mili
jonų. Programa susilaukė nema
žos kritikos spaudoje dėl dauge
lio nevykusių ir visiškai nereikš
mingų projektų bei nevienodo 
dolerių paskirstymo. Ligšioli
niai duomenys liudija, kad dau
giausia pinigų gauna liberalų at
stovaujamos rinkiminės apylin
kės, net du kartus pralenkda
mos konservatorių apylinkes.

Japonijos premjeras K. Tana
ka viešės rugsėjo 23-2.6 d.d. Pa
sak P. E. Trudeau, pagrindinis 
dėmesys pasitarimuose bus ski
riamas ekonominiams reika
lams, ypač kanadiškų žaliavų 
tiekimo sumažinimui. Japonija 
suteikė teisę “Canadian Paci
fic” orinio susisiekimo bendro
vei nusileisti ir pasipildyti kurą 
Tokijo aerodrome skrydžiuose į 
komunistinę Kiniją. Juos numa
toma pradėti spalio mėnesį. Už 
šią paslaugą nebus reikalauja
ma atsilyginimo, nes Kanados 
lėktuvai Tokijo aerodrome ne
galės papildyti savo keleivių 
skaičiaus. Už leidimą Tokijo ae
rodrome priimti keleivius ir ga
minių pervežimą Japonijos vals
tybinė orinio susisiekimo bend
rovė reikalautų teisės skristi į 
Torontą.

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

Toronto. Tel. 531-8422
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& SKAITYTOJAI EiSISAKO*
“NĖRA KAS VEIKTI”

Gaila žiūrėti į lietuvį, kuris atme
ta, kas jam ar jai siūloma, ir skun
džiasi karčiamoje prie “linksmosios” 
sikliuko, kad nėra kas veikti savait
galiais. Kartais norėtųsi sudaryti 
lietuvišką “Salvation Army”, kuri 
galėtų visus aplankyti ir nurodyti 
tokiems pasimetusiems, kur atlieka
mą laiką praleisti. Organizacijos rė
muose jie galėtų būt išgelbėti. Tik 
Dievas gali gyventi vienumoje ir 
padaryti nuostabius darbus, bet mir
tingasis žmogus, būdamas vienišas, 
jaučiasi kaip mažas drambliukas, ne
galėdamas surasti motinos uodegos 
(kurios jis paprastai turi laikytis, 
žygiuodamas per džiungles).

Organizacijų mes turime daugiau 
negu reikia. Viena jų yra šauliai. To
ronte turime net dvi grupes: jūrų 
šaulių ir sausumos. Kas dideliame, 
nedraugiškame mieste vienišo gy
venimo ar šiaip monotoniško gyve
nimo yra prislėgtas, ras šioje organi
zacijoje užuovėją bei lietuviško židi
nio šilumą.

Kaikurios organizacijos, neišski
riant nė šaulių, mėgina moteris nu
stumti užnugarin. Tai didelė klaida, 
nes jos paprastai organizacijoje veik
lesnės. Gal vyruose dar vis perdaug

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno: 
30 Dcwson St., Toronto 4, Ont.

Eagles Nest
Telefonas 534 - 0563

atsilankė Kanados karalaitė. Iš mies
to rotušės buvo pranešta, kad va
karienei ateis miesto burmistras Ju
ba su palyda. Oficialiems svečiams 
buvo visą laiką specialiai rezervuo
tas stalas. Burmistrui buvo įteikta 
tautinė juosta, o jo žmonai — stal
tiesėlė. Rugpjūčio 16 dieną atvyko 
Western filmų bendrovės atstovai ir 
filmavo paviljoną, jame dirbančius. 
Jie buvo prašyti parkų ir poilsio 
ministerijos paruošti filmą apie Ma- 
nitobą. Uždarymas įvyko vėlyvą 
rugpjūčio 17 d. vakarą. Irena Maro- 
zaitė gavo federacinės valdžios do
vaną — vienerių metų stipendiją 
socialiniam darbui Kostarikoje. Ji 
Winnipego universitete studijuoja 
sociologiją. Kostarikoje dirbdama 
nori studijuoti ispanų ir prancūzų 
kalbas. Kor.

D R U D A
Balio Maskeliūno įstaiga
Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

1
>

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
plokštelių, odos, medžio dirbinių, 

išdirbinių pasirinkimas. ----------

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 
PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., T . rnr 1QCQ 
TORONTO, ONTARIO I 6l> Uv3“IZuO
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------  •
• ------------- NEMOKAMAS PRISTATYMAS-------------- •

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

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUSi

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS
į Lietuvę, Latviją, Estiją,-Ukrainq, Sov. Sujungę 

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motocikloi, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirma pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki !93/i svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

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

LIETUVIŲ D ... C',' 480 RONCESVALLB AVI
IŠTAIGA Baltic exporting Co. TORONTO s, Ontario

Telefono* LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALOZA

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

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

Illinois 60650, U. S. A.

Užsakykite dabar per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ 
(dabar geriau nei buvo 

anksčiau)
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

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

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

aukščiausia verte.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.60 
SI KAINA APIMA VISKĄ— 
JOKIŲ KITŲ MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO
KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 

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

Labai svarbu!
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis ir šių 
naujų modelių 

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3494.00
Naujausias pagerintas
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $4007.00
Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3853.00
Eksportinis modelis 
“MOSKVIČIUS”412IE $3544.00
“MOSKVIČIUS’ 
408 IE $3259.00
Station Wagon 
“MOSKVICIUS”426IE $3698.00
Station Wagon
"MOSKV1ČIUS”427IE $3968.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 $2234.00
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 E naujas $2389.00
Visos kainos JAV doleriais
Prašykite mūsų specialių 
biuletenių su automobilių ir 
apartamentų iliustracijomis 
vartoti drabužiai 
Svarbu žinoti lankytojams iš 

Sovietų Sąjungos.
PRAŠYKITE MŪSŲ . SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ
Mes turime 25 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintų 

klientų.

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

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

tel. 533-3531

ANGLAS...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mų centruose, ir iki 1990 m. 
apie 140.000 gyventojų turės į 
juos persikelti.

Tai politikai pateisinti parei
gūnai iškelia dvi pagrindines 
priežastis. Viena jų “senieji 
sodybų pastatai trukdo vykdyti 
mechanizaciją”. Savininkai gau
na tam tikrą kompensaciją už 
savo namus, kuriuos nuvertus 
galima sudaryti didesnius lau
kus. Kita priežastis — taupy
mas pinigų, teikiant žmonėms 
patarnavimus, pradedant asfal
tuotais keliais ir baigiant vamz
džiais tiekiamu vandeniu ir nau
jom mokyklom.

Abiejose kelio tarp Vilniaus 
ir Kauno pusėse matyti nauji 
kaimai su mūriniais pastatais 
vienai šeimai gyventi. Nusilenk
dama individualistinei tradici
jai, valdžia nestatė blokinių pa
statų butams.

Net ir taip darant, kaip pla
navimo įstaigų pareigūnai nu
rodo, “sunku tvarkytis. Senie
ji žmonės nenori pajudėti iš 
vietos, o jaunieji linkę iškeliau
ti'į didesni miestą”.

Išvertė Krz.

ambicijos. Jie nenori pripažinti, kad 
bent pusė tų šulų, kuriais organiza
cijos remiasi, yra moterys. Nereikėtų 
bijoti konkurencijos, nes lietuvės 
tikrai nemėgina Adomo ainių vir
šyti, bet tik būti jiems lygios, jei ne 
ūgiu, tai dvasinėm pajėgom bei 
tautiniu susipratimu. Jos jieško vis 
naujų kelių, kaip apeliuoti į vyrų 
širdis taikiu būdu, ir kartu nori būti 
tinkamai įvertintos.

Gunda Adomaitienė
REIKIA REFORMŲ

Toronto miesto TTC streikas per 
22 dienas visiems sudarė daug ne
patogumų ir nuostolių. Kanados fe
deracinė ir provincinės valdžios tu
rėtų išleisti įstatymus, draudžiančius 
streikuoti viešo pobūdžio įstaigoms, 
įmonėms, kaip susisiekimo, pašto, 
policijos, kariuomenės, ligoninių, gy
dytojų, mokytojų ir pan. Valdžios 
įstatymo keliu turėtų nustatyti at
lyginimų lenteles 3-5 metams pagal 
pragyvenimo lygio kilimą. Tų įstai
gų, įmonių tarnautojai turėtų žino
ti iš anksto savo pareigas ir paja
mas be teisės streikuoti. Modernio
se valstybėse tas jau praktikuojama. 
Demokratija gera, kol ji pati savęs 
negriauna. Kaip Kanada, taip ir JAV 
reikalingos didelių reformų, kol dar 
neprieita prie anarchijos ar dikta
tūros. J. Vaidlonis

[TyPSENO^
Apie poeziją

“Už eilėraštį laimėjus 500 do
lerių, Br. Railos žodžiais, gali
ma “išdidžiai papūsti uodegą”. 
Bet ir pro “papūstą uodegą” 
matyti, kad ir už gerą “kainą” 
sunku sulaukti geros patriotinės 
poezijos” (Dr. J. Girnius)

“Paukščiukas”
— Tetule, ar tavo paukščiu

kas taip gražiai gieda, kaip ir 
mano?

— Aš neturiu paukščiuko, 
vaikeli!

— Tai kodėl mano tėtė vakar 
sakė, kad tetulė turi paukščiuką 
galvoje?...

Juo daugiau...
— Juo daugiau klausaisi rin

kiminių kandidatų pažadų, juo 
labiau supranti, kodėl JAV va
dinama pažadėtąja žeme.

Nesutaria
— Jie jau dešimt metų susi

žadėję. Kodėl nesusituokia?
— Ji nenori už jo tekėti, kai 

jis girtas, o jis nenori jos vesti,, 
kai blaivas. 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
„4 „J REALTOR

3828 Bloor Street West, Islington, Ontario
231-6226

• Didelis namų pasirinkimas Islingtone, Mississaugoje 
ir užmiesčiuose

• Finansuojame įmokėjimus, sudarome naujus 
mortgičius

• Perkame ir parduodame mortgičius
• 10 asmenų pasiruošę jums patarnauti

G- Dresher Insurance ir 
IHwUnnllUL Frank 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) •

OKULISTAS
L LUNSKY, R.O.

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

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

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

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

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

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

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

— Parapijos persikėlimo šventė 
— rugsėjo 21, šeštadienį. Iškilmėje 
dalyvaus Toronto vysk, pagalbinin
kas Thomas B. Fulton, daug lėmęs 
parapijos persikėlime į Anapilį. Kon
certo programą atliks Hamiltono 
mergaičių choras, vad. V. Verikai- 
čio. Vakarienės paruošimui vadovau
ja S. Aušrotienė ir S. Petraitienė. 
Pakvietimai gaunami abiejose para
pijose sekmadieniais po pamaldų 
per Anapilio moterų būrelio ir kat. 
moterų dr-jos nares. Telefonu užsa
kyti pakvietimus: p. Ottienė 654- 
4961, p. Lapienė 445-9598, p. Urbo
nienė (Brampton) 451-0404; Okvil- 
lėje p. Žrūraitienė VA7-3409. Ponios, 
galinčios paaukoti pyragų, maloniai 
prašomos skambinti tais telefonais.

— Pirmosios Komunijos vaikų 
nuotraukas bus galima pamatyti šį 
sekmadienį Anapilio salėje po pa
maldų ir jas užsisakyti.

— Šią savaitę vyksta Anapilio 
aplinkos tvarkymas. Statybos fon
dui aukojo: A. S. Kalūzos $300 ir 
V. L. Korsakai iš Wasaga Beach 
$200. Geradariams nuoširdi padėka.

— Pirmadieniais Anapilio patal
pose pradėtas antrasis bingo, sutrau
kęs pirmą kartą gausų lošėjų skai
čių. Du trečdaliai šeštadienių 1975 
m. Anapilio salėje jau užimti.

— Springhurste pamaldos šį sek
madienį — tik 11 v.r.

— Pamaldos: šį šeštadienį, 4 v. 
p.p., vestuvių pamaldos Šv. Kotry
nos šventovėje; sekmadienį, 10 v.r., 
už a.a. Povilą Razmą, 11 v. už a.a. 
Joną Senkevičių, p. Tamulaitienės 
tėvelį. Springhurste 11 v.r. už a.a. Jo
ną ir Vincą Kondrotus. 10 v. pamal
dos, turėjusios būti už a.a. Juozą 
Paškevičių, nukeliamos į spalio 6 
d. 11 vai.

“The Toronto Sun” VIII. 28 
paskelbė J. Mangus laišką, ku
riame sakoma: premjeras Tru
deau panaikindamas daugiakul- 
turių reikalų ministeriją, paro
dė tipišką makiavelizmą. Kai et
ninių grupių balsai pasidarė rei
kalingi, buvo įsteigta daugia- 
kultūrių reikalų ministerija. Et
ninės grupės balsavo už P. E. 
Trudeau. Laimėjęs rinkimus, 
jis juos atmetė. Redakcija pri
duria: “Tokia ir mūsų nuomo
nė.”

Parduodantiems namus. Nuo 
1974 m. balandžio 9 d. Ontario 
prov. veikia “Land Speculation 
Tax” įstatymas. Pagal jį, pilie
tis, parduodantis II namą ar že
mę turi mokėti 50% mokestį 
nuo sumos, kuri susidarys nuo 
1974. IV. 9 ir pardavimo dienos. 
Parduodant turtą, atsiranda 
daug neaiškumų. Juos galima iš
siaiškinti raštu: Land Specula
tion Tax Department, Succes
sion Duty Branch, Ministry of 
Revenue, Queen’s Park, Toron
to, Ont. Galima kreiptis ir te
lefonu 965-1774.

PER 15% UŽDARBIO 
$9,600 perka $11,000 antrą mortgičių, 
$7,500 perka $8,200 antrą mortgičių. 
Skambinti 231-6226 arba 233-3323 

FRANK BARAUSKAS LIMITED, 
REALTOR

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 
privačiu įėjimu ir galimybe virtis. 
Arti Bloor-Keele požeminio, tinka
mas studentui-ei. Tel. 766-3886.
JIEŠKOMA MOTERIS prižiūrėti 5 
metų berniukui ir bendriems namų 
ruošos darbams Boltone, Ont. (apie 
30 mylių nuo Toronto). Bus gyvena
ma kartu. Skambinti tel. 769-0726.
PARDUODAMI slyvų medeliai ir 
agrastų krūmai. Kreiptis 2 Churchill 
Ave., Toronto 3, Ont.
JIEŠKAU GYVENIMO DRAUGĖS 
35-45 metų amžiaus. Turiu gerą pre
kybą ir nekilnojamą nuosavybę. Laiš
ke nurodyti savo adresą, telefoną ir 
pridėti nuotrauką. Siųsti “TŽ” ad
ministracijai, pažymint ‘‘perduoti 
Klevui”, šiuo adresu: 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3, 
Canada.

AR SUINTERESUOTAS 
vyras arba moteris padaryti karjerą 
“Real Estate” srityje? Malonus dar
bas. Atlyginimas toks, koks dera 
profesijonalui. Gerai žinoma ir spar
čiai auganti įstaiga. Skambinti Val- 
teriui Drešeriui tel. 233-3334 arba 
231-2661, Frank Barauskas Ltd., 
Realtor.
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. 
534-5615.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname: Vladą ir Apolina

rą Kazlauskus savo artimųjų tar
pe atšventusius 50 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį; Bronių ir Marytę 
Genčius, kurie parapijos salėje at
šventė 10 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

— Giliai užjaučiame Zitą Urbo
nienę ir Sofiją Stirnienę, kurių ma
mytė Magdalena Kviecinskienė ne
seniai mirė Amerikoje.

— Kun. Bronius Jurkšas šią sa
vaitę išvyksta iš Toronto. Parapijos 
vadovybė reiškia jam gilią padėką 
už jo ilgametį darbą parapijoje.

— Ateinantį sekmadienį antroji 
rinkliava — Šv. Tėvo ir Kanados 
vyskupų organizuojamai šalpai.

— Parapijos choro repeticija — šį 
ketvirtadienį, 7.30 v.v. Parapijos va
dovybė ir naujasis vargonininkas 
Eugenijus Krikščiūnas kviečia visus 
buvusius ir naujus choristus jung
tis į chorą.

— Ateitininkų moksleivių studi
jų dienos bus Tėvų pranciškonų va
sarvietėj Wasagoje rugsėjo 13, 14 ir 
15 d.d. Visi moksleiviai kviečiami 
dalyvauti. Informacijų kreiptis į Ni
jolę Cižikaitę tel. 537-3051.

— Santuokai rengiasi Ramūnas 
Underys ir Laima Gustainytė.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 8 v. — už Marcelę Zakšauskie- 
nę, užpr. J. A. Žakų; 8.30 v. — už 
Tatjaną Katelienę, užpr. A. V. La
paičių; 9 v. už Bartusevičių šeimos 
mirusius, užpr. O. Grigaravičienės; 
sekmad., 8 v. — už Jokūbą Šimkų, 
užpr. St. Bubelienės, 9 v. — už Joną 
Valatką, užpr. A. S. Štuikių; 10 v.
— už Edvardą Stankaitį, užpr. J. Br. 
Stankaičių; 11.15 v. — už Kazimie
rą Juodviršį, užpr. O. Juodviršienės; 
7 v.v. — už Izabelę, Uršulę ir Ma
tusevičių šeimos mirusius, užpr. M. 
Matusevičienės.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Pamaldos laikomos kas sekma

dienį 9.30 v.r. Pamaldų metu vyksta 
ir sekmadienio mokykla. Pamaldos 
rugsėjo 29 įvyks 1.30 v.p.p., bet ne 
9.30 v. ryto, nes kun. Žilinskas yra 
pakviestas sakyti pamokslus dviejo
se liuteronų bažnyčiose, neskaitant 
lietuviškųjų pamaldų tą sekmadienį.

— Konfirmandų pamokos prasidės 
rugsėjo 27 d., 6.30 v.v., bažnyčioje. 
Prieš arba po pirmųjų pamokų kon
firmandų tėvai bus kviečiami posė
džio aptarti šių mokslo metų pro
gramos.

— Parapijietės bei visos lietuvių 
visuomeninių moterų organizacijų 
narės arba jų atstovės kviečiamos į 
Elzės Jankutės 80 metų jubilėjaus 
sukakties priėmimą, kuris įvyks rug
sėjo 20 d. p-lės Jankutės namuose, 
22 Hewitt Avenue, tarp 5 v.p.p. ir 9 
v.v. Priėmimą ruošia Išganytojo Pa
rapijos Moterų Draugija.

Lietuvių Namų žinios
— Prasidėjus rudens sezonui, LN 

sekmadienio popietės pagyvėjo. Pra
ėjusį sekmadienį pritrūko valgių, o 
patarnavimas buvo lėtokas. Tikimasi, 
kad ateinančioms sekmadienio po
pietėms bus pasiruošta geriau. Gera 
LN virtuvė, augšta, erdvi ir graži 
salė sudaro sąlygas geram pasiruo
šimui.

— Praėjusią savaitę bingo lanky
tojų skaičiaus vidurkis priartėjo prie 
800 asmenų.

— Alhambros pusėje didžiosios sa
lės scenos darbas jau daugiau kaip 
įpusėjęs. Tikimasi, kad dar šią sa
vaitę pasirodys amatininkai tvarky
ti ir vakarinės pusės.

— Pavasarį LN valdyba buvo pa
žadėjusi rugsėjo 22 d. sušaukti in
formacinį susirinkimą. Tas pažadas 
LN valdybos buvo svarstomas lie
pos 31 d. posėdyje. Nutarta informa
cinį susirinkimą sušaukti spalio 6 
d. Susirinkimas atidėtas dviem sa
vaitėm, kad apimtų 6 mėnesius šios 
valdybos darbo.

— LN paskolos lakštai $300.000 
vertės jau išparduoti. Į LN pasko
los lakštus pinigus investavo daug 
lietuvių. Tai gal vienas geriausiij lie
tuvių investavimų: jis atneš inves
tavusiam palūkanas, o lietuvių vi
suomenei didelį patogumą ir turtą
— Lietuvių Namus. Valdyba

Violeta Rukšaitė - Tapinienė, 
lituanistė iš Vilniaus, rugpjūčio 
15 d. atvyko paviešėti pas savo 
tėvą Balį Rukša. Kanadoje nu
mato pabūti apie du mėnesiu.

PADĖKA
Vestuvės įvyko nuostabiai darnio

je nuotaikoje. Buvo jaučiama Evan
gelijoj minimos Galilėjos Kanos ves
tuvių nuotaika. Kun. Benediktas 
Bagdonas, OFM, palaiminęs jungtu
ves Toronto Prisikėlimo šventovėje, 
atvažiavo į ūkį ir taip pritinkančiai 
mokėjo pakalbėti, kad ir gyvuliai 
suprato. Jaunieji paskaitė savo kū
rybos tai šventei pritaikyta tema. 
P. Karnalavičius ir p. Gabrielė 
Chvedukienė žavingai padainavo. Al
dona Rygelytė iš Niujorko visus su
žavėjo savo pranešinėjimais.

Jaunieji nuoširdžiai dėkoja savo 
tėveliams, p.p. Jonui ir Teresei Kar- 
tavičiams, davusiems savo ūkį vi
siems pasilinksminti. Ypatinga pa
dėka Vidui Kartavičiui, taip gražiai 
papuošusiam daržinę.

Liekame prisimintinai dėkingi at
silankiusiems —

Audra čeponis-Grinham

j**
ANAPILIO lietuvių parapijos persikėlimui atžymėti Siį

4SS-

$ šeštadienį, rugsėjo 21 d., 5.30 v.v., Anapilio salėje Įvyksta I
į AKADEMIJA-KONCERTAS Į

• PROGRAMOJE: trumpa oficialioji dalis, muz. V. Verikaičio vadovaujamas
-------------------Hamiltono mergaičių choro "AIDAS" koncertas, vakarienė, šokiai, Jjį.
grojant estų orkestrui. įėjimas: suaugusiems — $6, jaunimui — $4.

Anapilio parapijos taryba visus tautiečius iš arti ir tolimesnių vietovių maloniai kviečia atsilankyti.

Toronto Maironio šeštadieni
nė mokykla mokslo metus pra
deda šeštadienį rugsėjo 14 d., 
9 v.r.,pernykščiose Šv. Vincento 
mokyklos patalpose (tarp Fer
managh ir Westminster gatvių 
prie Roncesvalles). Šį šeštadienį 
mokiniai bus paleisti 12 v., o ki
tais šeštadieniais — 12.30. Tė
vai maloniai prašomi visus vai
kus atsiųsti į mokyklą jau pir
mąjį šeštadienį. Bus išdalinami 
vadovėliai, pratimų sąsiuviniai. 
Mokiniai bus paskirstyti į kla
ses, registruojami ir nauji. Į pa
rengiamąjį skyrių (darželį) pri
imami vaikai nuo nuo 4 metų 
amžiaus, o į pirmąjį skyrių — 
nuo 6 metų? Taip pat priimami 
mokiniai, kurie ir lietuviškai ne
kalba. Mokykla laukia visų lie
tuviukų. Vedėjas

Į lituanistinį seminarą kvie
čiami nedelsiant registruotis 
baigę šeštad. mokyklos X skyrių 
bei kiti gimnazijų mokiniai ir 
studentai pas seminaro vedėją 
V. Tasecką tel. 535-6659 arba 
parapijų raštinėse. Labai svarbu 
iš anksto žinoti būsimų studentų 
skaičių. Nuo to priklausys ofi
cialių užskaitų - kreditų gavi
mas.

“Gilmour Albums” AM trans
liuojamoje radijo programoje 
per visą CBC sistemą rugsėjo 
15, nuo 11 v. r. (Toronte 740 
CBLT) ir CFPL AM Londone 
rugsėjo 13, penktadienį, 11 v.v., 
muzikos kolektorius Gilmour 
pristatys lietuvių bosą Daunorą 
radijo bangomis plačiai Kana
dos visuomenei, kartu pakarto
damas ir V. Noreiką. C. Gilmour 
apgailestavo, kad neturima šių 
abiejų nepaprastų balsų įrekor- 
duoto dueto. Gilmour pareiškė 
žinąs dabartinę Lietuvos padėtį, 
teiravosi, kiek lietuvių yra Ka
nadoje, ir stebėjosi nepaprastais 
šių dainininkų balsais. Jau anks
čiau Gilmour" transliavo sol. V. 
Noreikos įdainuotų plokštelių ir 
paminėjo, kad šis operų solistas 
yra reto balso lietuvis. Sov. Są
jungos visai neminėjo. Apie V. 
Daunorą Gilmour pareiškė, kad 
šis baritonas-bosas esąs geriau
sias iš jo girdėtų šios klasės dai
nininkų.

“T Žiburių” 25-rių metų su
kaktis bus minima spalio 27, 
sekmadienį, 5 v. p. p., Anapilio 
salėje. Numatoma koncertinė - 
kultūrinė programa su pilna va
kariene. Iš anksto visi kviečiami 
toje iškilmėje dalyvauti.

“T. Žiburiams” persikėlimo 
proga aukojo $20: Jonas Jonai
tis; $5: Kazys Balčiūnas. A.a. 
Irenos Gurevičienės atminimui 
vietoje gėlių R. V. Sondos “T. 
Žiburiams” paaukojo $25. Nuo
širdus ačiū spaudos rėmėjams.

Maldininkų kelionė rugsėjo 8 
d. į Kanados "kankinių šventovę 
Mičilande, prie kurios yra pasta
tytas stilingas kryžius Lietuvos 
kankiniams pagerbti, buvo sėk
minga. Dalyvavo gausus tautie
čių skaičius. Pamaldas laikė 
kun. J. Staškus. Pastarasis pa
sakė pamokslą. Po pamaldų bu
vo einami Kryžiaus keliai, pasi
naudojant naujais kun. K. Žit
kaus sukurtais tekstais. Iškil
mės baigtos prie lietuvių kry
žiaus giesme “Marija, Marija” 
ir Lietuvos himnu.

Prisikėlimo parapijos kredi
to kooperatyvas pakėlė palūka
nas už indėlius. Nuo š.m. spalio 
1 d. bus mokama: už taupomą
sias sąskaitas (savings) — 
914%, termininius vienerių me
tų indėlius — 9,5%.

“The Mississauga Times” sa
vaitraštis rugsėjo 4 d. laidoje iš
spausdino stambiom raidėm in
formaciją apie Paulių Kleviną, 
laimėjusį jaunių grupėje I v. 
tarpt, stalo teniso turnyre Ka
nados parodos metu. Įdėjo ir di
delio formato nuotrauką.

“The Toronto Sun” rugsėjo 4 
d. laidoje išspausdino Kanados 
Baltiečių Federacijos pirminin
ko pareigas einančio G. Suksės, 
latvio, laišką, kuriame kritiškai 
pasisakoma prieš Kanados reli
ginių Bendrijų vadų laikyseną, 
kurioje atsispindi dvejopas 
mastas — priespauda nekomu
nistiniuose kraštuose nuolat 
smerkiama, o komunistiniuose 
kraštuose net neminima. Klau
siama, kodėl vadų pareiškimuo
se neminimos sovietų okupuotos 
valstybės. Tuo reikalu Kanados 
Baltiečių Federacijos valdyba 
tikisi gauti pasimatymą su Ka
nados Bendrijų Taryba spalio 
mėnesį.

STUDENTAI! ATVYKITE Į

VYNO ir SŪRIO BALIŲ 
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 Stratfordę. Pamatysime "Love's Labour's 
Lost". Įsigykite bilietus. Apie tai skaitykite šios savaitės 
"Studentų žinias" 6 psl.

PANELĖS ELZĖS JANKUTĖS
80 metų sukakties proga Išganytojo 
parapijos moterų draugija ruošia

PRIĖMIMĄ.
Maloniai kviečiame visus, norinčius pagerbti mūsų 
mielą sukaktuvininkę, atsilankyti jos rezidencijoje, 
2 2 Hewitt Avenue, nors trumpai ' valandėlei.

PRIĖMIMAS įvyks rugsėjo 20 d. tarp 5 v.p.p. ir 9 v.v.
Organizacijų atstovai prašomi susisiekti su ponia R. 
Žilinskiene tel. 277-2148 arba 439-7059. Rengėjos

KLB krašto valdyba pasiuntė 
N.•> Zelandijos vyriausybei raš
tą, protestuojantį prieš jos ofi
cialų pripažinimą Pabaltijo 
valstybių aneksijos. Ji taip 
pat ragina visas savo apylinkes 
ir organizacijas skubiai siųsti 
protestus N. Zelandijos atsto
vui Otavoje (H. E. Jack Shep
herd, High Commissioner of 
New Zealand, 77 Metcalfe St., 
Suite 804, Ottawa, KIP 5L6.) 
Naujojo N. Zelandijos premje
ro adresas: Rt. Hon. W. Row
ling, Wellington, New Zea
land.

Protesto raštą N. Zelandijos 
vyriausybei ryšium su jos pri
pažinimu prievartinės Lietuvos 
aneksijos pasiuntė gen. Lietu
vos konsulas dr. J. Žmuidzinas 
per N. Zelandijos atstovą Ota
voje (H. E. High Commissioner 
of New Zealand, 77 Metcalfe 
St., Suite 804, Ottawa KIP 5L6). 
Rašte primenamas N. Zelandi
jos nusikalstamumas tarptauti
nei teisei, išreikštai JT deklara
cijoje, tarptautinio teismo 
sprendimui Nuernberge ir tau
tų laisvo apsisprendimo teisei.

“Atžalyno” tautinių šokių 
grupė šiuo metu priima berniu
kus (12-16 metų amžiaus), no
rinčius šokti tautinius šokius. 
Kreiptis pas D. Jurkštaitytę 
532-8852.

Ramunė Sakalaitė, vienerius 
metus gilinusi studijas Prancū
zijoje, atostogas praleido Toron
te. Tęsti studijų išvyko į Mont
real), kur įsirašė į magistrės 
laipsnio kursą. R. Sakalaitė ku
rį laiką redagavo “TŽ” jaunimo 
puslapį. Dabar ji ruošiasi ver
tėjos profesijai.

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

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

R. Statulevičius

Darželyje yra kas veikti. Nuotrauka daryta Toronto Lietuvių Vaikų Namų 
darželyje, kuriam vadovauja N. Pradėtosios Marijos seserys

Muz. St. Gailevičiaus 70 metų 
sukakties proga rengiamas spe
cialus koncertas lapkričio 30 d. 
Anapilio salėje. Programoje — 
sukaktuvininko kūriniai. Tam 
tikslui organizuojamas specia
lus choras — tik tam koncertui. 
Jame dalyvauti kviečiami visi 
“Varpo”, Anapilio ir Prisikėli
mo choristai. Vadovauti pa
kviestas sol. V. Verikaitis. Pir
moji repeticija — rugsėjo 11, 
trečiadienį, 7.30 v.v., Prisikėli
mo par. muzikos studijoje. Šio 
laikinojo choro pirmininkas yra 
J. R. Simanavičius. St. Gailevi
čiaus įnašas į lietuvių, ypač Ka
nados lietuvių, gyvenimą yra 
neabejotinai stambus. Savo me
tu be jo neapsieidavo nė viena 
didesnė šventė. Tikimasi, kad jo 
darbo pagerbimas ir jo kūry
bos vakaras susilauks didelio 
dėmesio iš choristų ir visuome
nės. Šiuo metu mtiz. St. Gaile- 
vičius vadovauja Lietuvos Kan
kinių parapijos chorui Anapi
lyje/

“Laisvės Radijo” pareigūnas 
Zbigniew Sztumpf iš Miunche
no, kur paruošiamos translia
cijos Rytų ir Vidurio Europai, 
lankėsi Toronte ir baltiečių 
laikraščių redakcijas informavo 
apie organizuojamas programas 
lietuvių, latvių ir estų kalbo
mis. Ta proga jam buvo pateik
tos kaikurios sugestijos. Z. 
Sztumpf yra lenkų kilmės. Jam 
pavesta tvarkyti radijo translia
cijas įvairiomis kalbomis.

Inž. G. Mitalas, dirbąs valdi
nėje tyrimų institucijoje (Natio
nal Research Council), kartu su 
kitais šešiais inžinieriais, visą 
spalio mėnesį vadovaus semina
rams apie energijos konservavi
mą ir statybos projektavimą. 
Šie seminarai skiriami archi
tektams, inžinieriams ir statybi
ninkams. Jie bus rengiami To
ronte, Montrealyje, Winnipege, 
Halifakse, Kalgaryje ir Vanku
veryje. Inž. G. Mitalas yra in
žinerijos magistras, mokslus 
baigęs Toronto universitete.
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Bl MONTREAL
Elzbietos Kardelienės muzi

kos studija po vasaros atostogų 
pradėjo muzikos pamokas rug
sėjo 9 d. Priimami nauji moki
niai. Tel. 767-0473.

Pamokos lituanistinėje mo
kykloje prasideda rugsėjo 14, 
šeštadienį, 811 Cherrier St. Mo
kyklos vedėja — M. Jonynienė. 
Tel. 489-2106.

Akademikų skautų stovyklo
je Dainavoje" dalyvavo kun. J. 
Kubilius, SJ, ir Ir. Lukoševičie
nė ir skaitė paskaitas.

Dainavos vasarvietėje prie 
Montrealio AV parapija turi 
sklypą ir ketina ten pastatyti 
pamaldoms tinkamą pastatą. 
Sklypas jau gražiai aptvarkytas. 
Nekartą ten jau buvo laikomos 
pamaldos.

Aušros Vartų parapijos šven
tovėje rugpjūčio 31 d. susituokė 
Alma Staškevičiūtė su Petru 
Drešeriu. Santuoką palaimino 
jaunosios pusbrolis iš Toronto

Naujasis prezidentas ir lietuviai
Dabartinis JAV prezidentas 

Gerald R. Ford nėra svetimas 
žmogus ir baltiečiams, ypač lie
tuviams. Daug kas iš jų pas jį 
seniau yra lankęsis kaip pas 
JAV kongreso narį ir informa
vęs apie Baltijos valstybių pa
dėtį sovietinėje okupacijoje. 
Bene daugiausia reikalų su juo 
yra turėjęs rezoliucijoms remti

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

lęšiai (contact lenses).

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

valdžios pripažintas plomberls, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

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

AP AMONIS
INSURANCE AGENCY INC.

Dėkoja klientams ir visiems Montrealio 
lietuviams už pasitikėjimų,, pavedant 

savo apdraudas ir parodytų 
įstaigai dėmesį

20 metu darbo 
laikotarpyje 
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA - 

P. Adomonis
C. I. B.

Tel. 722-3545

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781 
Albertas NORKELIŪNAS, B.A. C.S.C., LB.

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. 

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

kun. Jonas Staškevičius, o su 
juo Mišias koncelebravo kun. J. 
Aranaūskas, SJ, ir kun. St. Kul- 
bis, SJ. Parapijos salėje įvyko 
šaunios vaišės, kurioms vado
vavo kitas jaunosios pusbrolis iš 
Toronto Vytautas Staškevičius. 
Vestuvėse dalyvavo daug jauni
mo. “Gintaro” ansamblis, kuria
me jaunavedžiai dalyvauja, gie
dojo ir grojo pamaldų metu. 
Sekančią dieną, sekmadienį, 
jaunosios tėvai, Bronius ir Da
nutė Staškevičiai, atšventė savo 
25 m. vedybinio gyvenimo su
kaktį. Jų intencija atnašautose 
Mišiose bei vaišėse dalyvavo vi
si jų artimieji.

Buvę montrealiečiai, dabar 
gyveną kitose vietovėse, vasa 
ros metu aplankė Montreal}, pa
rapijas, gimines ir draugus.

Susituokė AV šventovėje Ma
rytė šetkauskaitė su Pierre Jet
te, Celine Jean su Garfield A. 
Anderson.

komitetas, vadovaujamas L. Va
liuko. G. R. Fordas pasirodė 
esąs palankus baltiečių akcijai 
ir 1964 m. rugpjūčio 6 d. patei
kė Atstovų Rūmams šį rezoliu
cijos projektą nr. 342:

kadangi Jungtinių Tautų 
charta skelbia kaip vieną savo 
tikslų — puoselėjimą draugiškų 
santykių tarp tautų, paremtą 
“respektu lygių tautų teisių bei 
laisvo apsisprendimo "principo”;

kadangi Sovietinių Socialisti
nių Respublikų Sąjunga jėga už
gniaužė Latvijos, Lietuvos, Es
tijos tautų laisvę ir toliau nei
gia jų apsisprendimo teisę lais
vais rinkimais;

kadangi Latvijos, Lietuvos ir 
Estijos tautų laisvės užgniauži
mas yra smurto skatinimas ir 
grėsmė taikai, — tebūnie

nutarta Atstovų Rūmų (kartu 
ir Senato), kad Jungtinių Vals
tybių prezidentas siektų per 
Jungtines Tautas bei kitais bū
dais atitraukimo sovietinių pa
jėgų, esančių Latvijoje, Lietu
voje, Estijoje, ir įvykdymo lais
vų rinkimų tose valstybėse, kad 
jos ir vėl gyvuotu kaip laisvos, 
nepriklausomos ir suverenios 
narės valstybių bendruomenėje.

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.


