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Smūgiams didėjant
Ir po 30 metų sovietinės vergijos dar negalime sakyti “pava

saris eina Karpatų kalnais”. Jis eina kituose kontinentuose, bet 
Lietuvoje tebėra žiema, t.y. nelaisvė, iš kurios pasprukti mažai 
kam pavyksta. Net ir didžiausi optimistai nedrįsta sakyti, kad lais
vės pavasaris jau čia pat. Priešingai, akylesnieji politikai skatina 
ruoštis ilgai nelaisvei, nes nėra ženklų, rodančių laisvės aušros 
spindulių artėjimą. Prie tokių ženklų prisideda ir pastarieji įvy
kiai politinėje srityje. Kai daugelį tautų pavergusi Sovietų Sąjunga 
vadinamoje Europos saugumo konferencijoje visu svoriu stengiasi 
įsitvirtinti užimtose srityse bei išgauti tarptautinį pripažinimą, 
atsiranda laisvojo pasaulio valstybių, pritariančių tokiai užgrobimų 
politikai. Pastaruoju metu į tokių tarpą įsirikiavo Australija ir 
Naujoji Zelandija. Iki šiol Britų Bendruomenės kraštai sąžinin
gai laikėsi laisvo tautų apsisprendimo principo ir prievartinio 
Lietuvos prijungimo prie Sov. Sąjungos nepripažino. Deja, atsi
rado spraga ir Australijoj, ir N. Zelandijoj, valdžion atėjus dar- 
biečių partijoms. Nelemtoji spraga gali padidėti pirmiausia Britų 
Bendruomenės kraštuose, kur politiniuose sluogsniuose, bent kai- 
kurių partijų, ima įsigalėti nuomonė, kad po 30 metų ir vagystė 
tampa legaliu veiksmu. Tokie ir panašūs įvykiai turėtų sukrėsti 
visą išeiviją ir kelti klausimą, ar viskas iš jos pusės padaryta.

★ ★ ★
Pirmiausia turėtų stipriai pasireikšti išeivijos reakcija Aust

ralijos bei N. Zelandijos atveju. Visi kiti kraštai, ypač Britų Bend
ruomenės, turi pajusti, kad laisvajame pasaulyje yra stipri mora
linė jėga, smerkianti tokią užgrobimų ir pripažinimų politiką. Jei 
neužtenka savų pajėgų, reikia organizuoti iškiliųjų pasaulio inte
lektualų peticiją ir ją skelbti didžiojoj spaudoj. Tegu pamato vie
tinės vyriausybės savo gėdą ir tenedrįsta kitos eiti pramintuoju 
keliu. Be to, naujieji smūgiai laisvės frontui teatkreipia dėmesį ir 
į pačios lietuvių išeivijos laikyseną. Vadinamasis “bendradarbiavi
mas” su okupuota Lietuva gali lengvai patarnauti pagunda vyriau
sybėms nueiti Australijos keliu. Kai vyriausybė mato, kad atitinka
mo krašto išeiviai nebekreipia dėmesio į senosios savo tėvynės 
okupaciją ir elgiasi taip, lyg ji būtų laisvas kraštas, gali lengviau 
pasukti prosovietine linkme. Dabartiniai smūgiai turėtų paskatinti 
visą išeiviją daugiau dėmesio teikti Lietuvos laisvinimui. Stipres
nės jėgos turėtų telktis pavergtojo krašto laisvės bylos kėlimui. 
Deja, nematyti, kad tos jėgos ateitų iš “bendradarbiavimo” pozi
cijas užėmusių, nes jose reikia rodytis su sovietams priimtinu 
veidu. Ir kas tik pasirenka šį kelią, iš laisvinimo fronto tyliai pasi
traukia. Jei ši laikysena bus plečiama, Lietuvos laisvės byloje dir
bančiųjų skaičius mažės ir silpnės. Liks tautiečiai, kuriems rūpi 
lietuviškoji kultūra, bet nerūpi jos klestėjimo pagrindas — Lietu
vos laisvė bei nepriklausomybė.

★ ★ ★
Smūgiams didėjant, būtina peržiūrėti savąsias laisvinimo pozi

cijas. Pavojaus ženklai turėtų sujudinti visus mūsų politikos žmo
nes labai rimtai apsvarstyti 30 metų veiklos balansą, šalinti trū
kumus, rasti bendrą, vieningą kelią ir svarbiausia mobilizuoti pajė
giausius žmones. Yra vilties, kad šiuo keliu pasuks rudeniop įvyks
tanti laisvinimo veiksnių konferencija Niujorke. Nedaug apie 
ją girdėti, bet jau pats konferencijos faktas leidžia manyti, kad sie
kiama stipresnės veiklos. Per 30 metų turėjo visiem paaiškėti, kad 
vieningo laisvinimo fronto vadu tegali būti viena viršūnė. Kai atsi
randa daug generolų, o mažai kareivių, prasideda savikova, susilp
nėja ginamasis frontas. Vieningo politinio autoriteto turėjimas 
politinio pobūdžio išeivijoje yra esminis dalykas. Besiskaldančios 
viršūnės skaldo ir periferijas. Tiesa, mūsų visuomenė yra diferen
cijuota, bet iš esmės vieninga Lietuvos laisvės byloje. Jei atsiranda 
metodinių skirtumų, galima juk išlyginti juos. Tik nežabota am
bicija nesiduoda išlyginama. Tokiame atsakingame darbe ir ji turi 
nusilenkti svarbesniem dalykam. Be to, esmingai svarbu, kad Lie
tuvos laisvinimo veikloje dalyvautų visa išeivija. Tai politika, kuri 
turi rūpėti kiekvienam sąmoningam lietuviui. Apsiribojimas tiktai 
politine viršūne, nuošaliai paliekant plačiąją vsuomenę, yra didelė 
klaida. Viršūnė turi vadovauti, bet jokia žymesnė veikla nebus 
įmanoma be atramos masėse. Dėlto linkėtina, kad busimoji veiks
nių konferencija būtų žingsnis į naują laikotarpį.

Pasaulio Įvykiai
JAV PREZ. G. FORDAS PASKELBĖ SĄLYGINĘ AMNESTIJĄ VISIEMS 
Vietnamo karo dezertyrams ir karinės prievolės vengėjams. Tiks
lus jų skaičius nėra žinomas. Pats prez. G. Fordas yra linkęs ma
nyti, jog tokių užsienin pabėgusių jaunuolių gali būti apie 50.000. 
Didžioji jų dalis įsikūrė kaimyninėje Kanadoje. Amerikiečių duo
menimis, jų čia turėtų būti apie 3.000, tačiau pačių bėglių orga
nizacijos kalba apie 25.000. Kanados imigracijos ministerijos duo
menimis, 1964-72 m. Kanada įsileido 32.200 amerikiečių tarp 15 
ir 29 metų amžiaus. Amnestijai pritaria JAV kongresas, bet prieš 
ją griežtai pasisako karo veteranų organizacijos, primindamos tuos 
jaunuolius, kurie buvo sužeisti ar net žuvo kovos lauke. Vetera
nai bėglius laiko paprasčiausiais negarbingais bailiais, savo krašto

MN4DOS 
ĮVYKIAI
Politinės globos Kanadoje 

praėjusią savaitę pasiprašė ru-' 
munas N. Mihalache, vengras E. 
Olah ir čilietis G. C. Pizzaro. Ru
munijos prekybos delegacijos 
atstovas N. Mihalache buvo at
vykęs į Toronto CNE parodą, ku
rioje rumunai turėjo savo sky
rių. Laikinę globą jam suteikė 
imigracijos įstaiga Toronte, bet 
po devynių dienų jis pakeitė 
nuomonę ir pareiškė norą grįžti 
Rumunijon. Pasirodo, su juo tu
rėjo pasikalbėjimą Rumunijos 
konsulato atstovai Toronte, nors 
imigracijos įstaiga jiems ir ne
buvo davusi jo adreso. Vengras 
E. Olah yra žemės ūkio specia
listas, su oficialia trijų narių de
legacija atvykęs į tarptautinį pa
sitarimą, kurio tikslas — pasi
ruošti Romoj įvyksiančiai Jung
tinių Tautų maisto ir žemdirbys
tės organizacijos konferencijai. 
Nuo delegacijos jis atsiskyrė 
Niagara Falls mieste, nuvažia
vęs pasižiūrėti krioklių, čilietis 
šokėjas ir kūno kultūros moky
tojas G. C. Pizzaro priklausė 
gastroliuojančiai šokėjų grupei. 
Sprendimą pasilikti Kanadoje 
jis padarė Edmontone, kur jau 
yra įsikūrę 29 čiliečiai.

Kanados provincijų premjerų 
XV metinė konferencija Toron
te pagrindinį dėmesį skyrė kraš
to ekonominiams reikalams. Jos 
dalyviai atmetė kainų ir atlygi
nimų kontrolę, remdamiesi fe
deracinio parlameto rinkimų re
zultatais. R. Stanfieldo ir jo kon
servatorių pralaimėjimas liudi

Nauji atbėgėliai
ja, kad kanadiečių dauguma to
kios kontrolės nenori, nors ji ga
lėtų būti veiksminga priemonė 
kovoje su infliacija. Provincijų 
premjerus užrūstino ministerio 
pirmininko P. E. Trudeau pa
reiškimas, atmetantis specialius 
pasitarimus ekonomijos reika
lais, ir jo teigimas, kad provin
cinės vyriausybės vengia atsako
mybės, laukdamos federacinės 
vyriausybės veiksmų. Kaikurie 
premjerai tokį P. E. Trudeau 
teigimą sutiko kaip jo aroganci
jos atsinaujinimą. Konferenci
joj buvo pabrėžtas Kanadai šiuo 
metu būtinas federacinės ir pro
vincinių vyriausybių bendradar
biavimas, ypač biudžetų paruo
šime, nes jų išlaidų sumažini
mas yra bene veiksmingiausia 
priemonė infliacijai apkarpyti. 
Provincijų premjerai pagrindi
niais savo uždaviniais laiko: 1. 
kanadiečių pasitikėjimo užtikri
nimą ekonominėje srityje. 2. 
perdidelio kainų kilimo sumaži
nimą, 3. pakankamą parūpinimą 
naujų darbų. Deja, priemonės 
šiem uždaviniam įgyvendinti ne
buvo numatytos, tik pažadėtas 
glaudesnis tarpprovincinis bend
radarbiavimas. Speciali tarppro- 
vincinė patarėjų taryba bus su
daryta naftos bei kitų energijos 
šaltinių reikalams. Ontario 
premjeras W. Davis yra susirū
pinęs biudžetinių išlaidy didini
mu. Pavasarį Ontario iždininko 
J. White paskelbtame biudžete 
jos buvo padidintos tik 14,5%, o 

(Nukelta Į 6 psl.)

“Sveiki, tautiečiai! Mūsų tautiniai šokiai atgaivins jus ir atjaunins.” Taip byloja platus Klevelando “Grandinėlės” 
šokėjų mostas, pradedant koncertus įvairiose lietuvių kolonijose J. Garla

Pabaltijo karininku tragedija
Nauji faktai buvusio komunisto leidinyje apie estų, latvių ir
Buvęs Izraelio komunistų par

tijos generalinis sekretorius, 
Kominterno narys, ilgus metus 
sėdėjęs sovietų kalėjimuose ir 
Sibiro koncentracijos stovyklo
se, dabar Tel Avivo universiteto 
Bar-Ilan profesorius Iosif Ber
ger (Barsilai) 1973 m. išleido 
savo pergyvenimų knygą “Kru- 
senie Pokolenija”. Puslapiuose 
238-241 pasakoja matęs, kaip 
Maskvos įsakyti komunistų sau
gumo organai išžudė 400 lietu
vių, latvių ir estų karininkų 
Norilsko (Sibire) koncentracijos 
stovykloje. Jis rašo:

“Kai Sovietų Sąjunga 1940 
m. prijungė Estiją, Latviją ir 
Lietuvą, visi tų šalių karininkai 
gavo tokį pat rangą raudonojoj 
sovietų armijoj, kokį buvo turė
ję prieš tai. 1941 m. birželio 
mėn. sovietai pašaukė į Maskvą 
didelę tų šalių karininkų dalį — 
400 lietuvių, 400 latvių ir 250 
estų. Jie buvo pakviesti ta
riamai kariniam apmokymui. 
Maskvoje jie buvo nuginkluoti, 
suimti, nieko nelaukiant suso
dinti į prekinius vagonus ir iš
siųsti į Sibirą. Paskui juos lai
vais gabeno Jenisėjaus upe į 
Norilską. Norilsko koncentraci
jos stovykloje jiems buvo pra
nešta, kad bus teisiami. Vargšai 
karininkai buvo be galo sujau
dinti. Kaikurie jų rašė prašy
mus Vyriausiai Sovietų Sąjun
gos Karo Tarybai, reikšdami sa
vo lojalumą ir žadėdami atlikti 
karinę tarnybą betkuriame so
vietų kariniame dalinyje. Bet į 
tuos jų prašymus ir protestus 
nebuvo kreipiama nė mažiausio 
dėmesio. * * *

Dalis tų Pabaltijo kraštų kari
ninkų pateko į tą patį skyrių, 
kur buvau laikomas ir aš. 
NKVD norėjo juos laikyti to
liau nuo pašalinu akių, bet No
rilsko koncentracijos stovyklos 
kalėjimai buvo perpildyti ir ne
buvo įmanoma atskirti baltiečių 
karininkų nuo kitų.

Kaikurie jų iki pat savo gy
venimo galo tikėjosi, kad kas 
nors juos užsienyje užtars, ir 
jie išsigelbės. Stovykloje propa
gandistai kalbėjo apie Atlanto 
Chartą, kurią pasirašęs ne tik 
Rooseveltas ir Churchillis, bet 
ir Stalinas. Mums tvirtino, kad 
pagaliau pasaulyje daugiau ne
bebus baimės ir karų. Kaikurie 
baltiečiai karininkai turėjo gi
minių Amerikoje ir Anglijoje. 
Jie visaip bandė susirišti su 
jais. Veltui. NKVD neleido. Ka
rininkai buvo apimti gilios de
speracijos. Kas dvi savaites iš 
mūsų kameros sušaudydavo ka
rininkų grupę. Juos išvesdavo 
po vieną į vadinamąjį “teismą”. 
Pastarasis vykdavo' čia pat, 
kalėjimo koridoriuje. Vienas 
NKVD tarnautojas paskaityda
vo kaltinimo aktą ir tuos straips
nius, kuriais remiantis jie buvo 
“teisiami”. Vienus karininkus 

NKVD kaltino, kad jie palaikę 
santykius su penktąja kolona, 
kitus, kad skleidę antisovietinę 
propagandą ar kad tolimoje 
praeityje, kai jų šalys dar buvo 
nepriklausomos valstybės, kaž
kuo nusikaltę komunistams. Ka
rininkams buvo leidžiama pasa
kyti 5-10 minučių,£ynįmosi kalr 
bą. Bet tai buvo tik formalu
mas, apgavystė, nes juos daž
niausiai pasmerkdavo sušaudy
ti. NKVD dar turėdavo gauti 
mirties sprendimo patvirtinimą 
iš Maskvos, tačiau tas patvirti
nimas ateidavo labai greitai, ir 
juos netrukus sušaudydavo.

Taip buvo sušaudyta, geriau 
sakant, nužudyta nemažiau kaip 
400 baltiečių karininkų, prade
dant estų generolu Brede ir bai
giant jaunesniaisiais leitenan
tais. Skelbiant mirties sprendi
mus, nebuvo kreipiama jokio 
dėmesio į tų karininkų politines 
pažiūras. Pvz. estų generolas 
Brede buvo liberalas ir anti
fašistas. Tačiau vistiek buvo su
šaudytas. Esu įsitikinęs, kad iš 
Maskvos buvo duotas įsakymas 
sušaudyti tam tikrą Pabaltijo 
tautų karininkų skaičių. Kai nu
statytą skaičių nužudė, nutrau
kė likvidaciją bei šaudymus. Tų 
žmonių naikinimas mūsų sto
vykloje paliko šiurpu įspūdį 
(psl. 241).

* * *
Stebėdamas gyvus likusius 

Pabaltijo tautų karininkus, aš 
įsidėmėjau kaikuriuos būdingus 
bruožus, kurie skyrė vienos tau
tos karininkus nuo kitos. Pavyz
džiui, dauguma lietuvių karinin
kų nemokėjo rusų kalbos ir bu
vo labai patriotiškai nusiteikę. 
Tačiau jie gana gerai prisitaikė 
prie sunkių stovyklos sąlygų, 
organizavo savo brigadas ir 
dirbdami labai sąžiningai, net 
sunkiausiose sąlygose išpildyda
vo normas. Jie buvo valstiečių 
kilmės, baigę gimnazijas. Jų

Tautinių šokių ir dainų šventė
Š.m. rugsėjo 12 d. įvyko ant

ras organizacinio komiteto po
sėdis. Jame buvo nustatyti Ka
nados Lietuvių Dienų dainų ir 
tautinių šokių šventės metme
nys. Pasitraukus iš meno ir 
spaudos sekcijos A. Trumpic- 
kui, į jo vietą pakviesta A. Zub- 
rienė, į tautinių šokių — I. Jo- 
kūbynienė ir L. Verbickaitė, 
dramos — E. Kudabienė. Ap
tarti salių reikalai. Meno ir 
spaudos parodai bus paimtas 
Daugiakultūris Centras, dramai 
— Hamilton Place mažoji sa
lė, jaunimo suvažiavimui — 
Jaunimo Centras ir AV parapi
jos salė, tautinių šokių ir dainų 
šventei — Forum arena, pasi
linksminimui — kareivinių sa
lė. Sekmadienio pamaldomis rū
pinasi prel. dr. J. Tadarauskas. 
Evangelikų lietuvių atstovas 
yra O. Stasiulis. Visi parengi
mai telkiami miesto viduryje, 

lietuvių karininkų sušaudymų 
tarpe aš sutikau labai inteli
gentiškų žmonių.

Gyvus išlikusius latvių kari
ninkus galima būtų skirstyti į 
dvi grupes. Vieni jų laikėsi pa
našiai kaip lietuviai, kiti nuo
lat rašė protestus ir skundus, 
kaltindami saugumo organus 
(NKVD) sovietinių įstatymų ne
silaikymu. Šitos grupės latviai 
karininkai atsisakydavo kalbėti 
rusiškai.

Su ypatingu liūdesiu prisime
nu estų karininkus. Jie, matyti, 
buvo priėję išvadą: kadangi ne
bėra nepriklausomos Estijos, tai 
ir jų pačių gyvenimas pasidaręs 
beprasmis. Jie atsisakydavo 
dirbti, skelbdavo bado streikus, 
baigdavo gyvenimą nusižudyda
mi pavieniui ar net ištisais bū
riais. Po kelerių metų tik vienas 
kitas liko gyvas.

Sovietų Sąjunga nepasitenki
no sunaikindama Pabaltijo tau
tų — Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos karininkų korpusą. Iš tų ša
lių buvo ištremta į Sibirą šimtai 
tūkstančių paprastų piliečių. 
Daugelis jų ten ir žuvo.”

Šiais faktais laisvojo pasaulio 
lietuviai turėtų plačiai pasinau
doti. Iki šiol sovietai, terorizuo
dami ir išeivijos baltiečius, ne
kartą kreipėsi į jų gyvenamų 
kraštų vyriausybes, reikalauda
mi išduoti “karo nusikaltėlius”. 
Taip pat nekartą jie skelbė už
sienio spaudoje tų tariamųjų 
“nusikaltėlių” sąrašus. Kažko
dėl iki šiol niekas nebandė kelti 
pasaulio viešumon Sov. Sąjun
gos karo nusikaltėlių, kurie 
tūkstančiais žudė nekaltus žmo
nes — civilius ir kariškius. Re
miantis surinktais faiktais, rei
kėtų atitinkamu keliu kreiptis į 
JT žmogau^ teisių komisiją ir 
tarptautinį tribunolą. Be to, atė
jo laikas visą sutelktą dokumen
taciją apie baltiečių naikinimą 
išleisti bent keliomis kalbomis.

Veteranas

kad nebūtų sunkumų vykstant 
iš vienos patalpos į kitą.

Baigiamas ruošti dainų ir šo
kių repertuaras. Organizacinis 
komitetas prašo Kanados lietu
vių chorus skubiai registruotis 
pas K. Milerį, 152 Kensington 
Av. So., Hamilton, Ont. Tel. 
545-4058, o visas Kanados lie
tuvių tautinių šokių grupes — 
pas I. Jokūbynienę, 40 Organ 
Cr., Hamilton, Ont. Tel. 389- 
3205. Visom grupėm ir visiem 
choram numatoma atlyginti da
lį kelionės išlaidų. Tai priklau
sys nuo valdžios finansinės pa
ramos ir mūsų tautiečių daly
vavimo šventėje. • Ankstyvesnės 
Kanados LD Hamiltone su
traukdavo apie 2000 lietuvių. 
Šis skaičius turės stipriai pa
didėti, nes vien tik meninės pro
gramos dalyvių bus per 700.

Dar kartą primename Kana- 
<Nukelta j 7 psl.) 

išdavikais. Tiems, kuriems sąži
nė neleidžia imti ginklo į ran
kas, JAV įstatymai sudaro gali
mybę prievolę kovos lauke at
likti be ginklo, dažniausiai pir
mosios medicininės pagalbos 
vienetuose, gelbstint sužeistus 
draugus. Nusistačiusieji prieš 
karą taip pat turėjo galimybę 
kovoti teismuose prieš šaukimą 
kariuomenėn. Jie betgi pasirin
ko lengvesnį ir patogesnį pabė
gimo iš JAV kelią, atsisakyda
mi teisminės kovos už savo įsiti
kinimus. Prez. G. Fordo sąlygi
nė amnestiją įpareigoja visus 
bėglius iki 1975 m. sausio 31 d. 
grįžti į JAV ir užsiregistruoti 
savo buvusiuose daliniuose ar 
federacinių prokurorų įstaigose. 
Teisingumo departamentas ta
da jiems paskirs viešosios tar
nybos menkai apmokamus dar
bus, kurių trukmė gali siekti 
dvejus metus. Tokiais darbais 
jie vėl patvirtins savo ištikimy
bę Amerikai ir taps pilnateisiais 
jos nariais. Toronte įvykęs bėg
lių organizacijų atstovų suvažia
vimas atmetė prez. G. Fordo są
lygą, joje įžiūrėdamas dezerty
rus ir karinės prievolės vengė- 
jus žeminančią bausmę.

TERORISTŲ SIAUTĖJIMAS
P. Vietnamo kariuomenės 

kpt. Le Due Tan, pažemintas 
į leitenantus, keleivinį lėktuvą 
bandė nukreipti į Hanojų. La
kūnams nepaklusus, jis susprog
dino dvi rankines granatas. Nu- 
kritusiame lėktuve kartu su juo 
žuvo 70 keleivių bei įgulos na
rių. Trys japonai teroristai, pri
klausantys revoliucinei Raudo
nosios Armijos grupei, įsiveržė 
į Prancūzijos ambasadą Hago
je. Už ambasadoriaus J. Senar- 
do ir 10 įkaitų gyvybes jie pa
reikalavo laisvės Paryžiaus ka
lėjime uždarytam teroristui J. 
Furujai ir milijono dolerių. 
Olandijos vyriausybė ambasado
rių su įkaitais išlaisvino už 
$300.000 ir J. Furujos atgabeni
mą ambasadon. Specialiu lėk
tuvu tie keturi teroristai buvo 
nuskraidinti į Sirijos sostinę 
Damaską, kur jų globa pasirū
pino Palestinos Išlaisvinimo Or
ganizacija.

NAUJA POLITINĖ AUDRA?
Nespėjus nutilti Watergate 

incidento triukšmui, amerikie
čių spauda pradėjo kelti JAV 
įsivėlimą į Čilės įvykius. Pir
muoju smuiku ir vėl groja tie 
patys dienraščiai — “The New 
York Times”, “The Washington 
Post”, skelbdami iš senato kaž- 
kuriais keliais gautas informa
cijas. Kadangi tas įsivėlimas bu
vo pradėtas 1970 m., kai H. Kis- 
singeris buvo pagrindiniu prez. 
R. Niksono patarėju saugumo 
reikaluose, nejučiomis susidaro 
įspūdis, kad tokiais pranešimais 
siekiama jo sukompromitavimo 
bei pašalinimos iš valstybės sek
retoriaus pareigų. Prez. G. For
das buvo priverstas prisipažin
ti, kad 1970-73 m. prez. R. Nik
sono vyriausybė per ČIA žval
gybos agentūrą Čilėje išleido 
apie $11 milijonų opozicijai 
prieš marksistą prez. S. Allendę. 
Senato užsienio reikalų komite
tui pats H. Kissingeris patvirti
no prez. G. Fordo pareiškimą, 
pabrėždamas, kad pinigai buvo 
skirti opozicinėms partijoms bei 
laikraščiams, bet ČIA neplanavo 
ir neprisidėjo prie karinio su
kilimo, kuris 1973 m. rugsėjo 11 
d. baigėsi prez. S. Allendės mir
timi. Finansine parama buvo ti
kimasi užsitikrinti opozicinių 
partijų laimėjimą 1976 m. prezi
dento rinkimuose. Vašingtono 
įsikišimą padiktavo prez. S. Al
lendės atnešta komunizmo grės
mė, galimas vienos partijos val
dymo sistemos įvedimas, susi
dorojimas su opozicija, nors 
prez. S. Allendė rinkimuose te
gavo 36%, vos 1% pralenkęs 
savo pagrindinį varžovą. JAV 
vyriausybės ir ČIA agentūros 
vaidmenį Čilės įvykiuose dabar 

ruošiasi tirti W. Fulbrighto va
dovaujamas senato užsienio rei
kalų komitetas. Kaip paprastai 
tokiais atvejais, amerikiečių li
beralioji spauda, viešai kompro
mituodama savo kraštą, nutyli 
nepalyginamai didesnę Sovietų 
Sąjungos paramą marksistui S. 
Allendei ir jo režimui. Sovietų 
kišimasis buvo pradėtas dar 
prieš prezidento rinkimus spe
cialiu iliustruotu žurnalu čilie- 
čiams, sovietiniais bei kitų ko
munistinių kraštų filmais, kurių 
rodymo išlaidas universitetuo
se, klubuose ir net televizijoje 
padengdavo Maskva. Mažes
nėms radijo stotims buvo siūlo
mos į magnetofono juosteles 
įrašytos propagandinės progra
mos. Viena tokia stotis turėjo 
reguliarią savaitinę programą, 
kurią Maskvos Lumumbos uni
versitete paruošdavo čiliečiai 
studentai.

TEISMAI JUGOSLAVIJOJE
Kalėjimo bausmės iki 14 me

tų buvo paskirtos 32 jugosla
vams, planavusiems Tito nuver
timą ir palaikiusiems ryšius su 
emigrantais. Tokio oficialaus 
kaltinimo susilaukė 27 asmenys 
Peco miestelyje Serbijoje ir 5 
asmenys Montenegros respubli
kos sostinėje Titograde. Neofi
cialiai betgi paaiškėjo, kad ši 
pogrindinė grupė Jugoslaviją 
norėjo sugrąžinti Sovietų Sąjun
gos įtakon. Ją rėmė Sovietų Są
junga, Čekoslovakija, Vengri
ja, sovietinis KGB saugumas ir 
Maskvoje gyvenantys pabėgė
liai iš Jugoslavijos.

RUMUNIJOS DILEMA
N. Ceausescu vadovaujama 

rumunų kompartija paskelbė 
pareiškimą, atmetantį komunis
tinių valstybių koordinacinį 
centrą, nes jis esąs nepraktiš
kas dėl kompartijų skirtingos 
veiklos, skirtingų ' aplinkybių. 
Nors Sovietų Sąjunga ir nemi
nima, visiems yra aišku, kad 
tokiu centru R. Europoje buvo 
Maskva. Rumunijos komunistai 
taipgi atsisakė kištis į kompar
tijų ideologinius ginčus, be abe
jonės, turėdami galvoj Maskvą 
ir Pekingą. Tai jau nepirmas ru
munų kompartijos nepriklauso
mybės pareiškimas. Jo priežas
tis netiesiogiai atskleidžia V. 
Vokietijos žurnalas “Quick”. 
Sovietų Sąjunga, laukdama Ju
goslavijos kompartijos vado B. 
Tito mirties, tikisi šį kraštą su
sigrąžinti savo orbiton, bet pro
blemą jai sudaro kariuomenės 
dalinių pasiuntimas Rumunijos 
teritorija atskirton Bulgarijon. 
Maskva iš Bukarešto reikalavo 
specialaus koridoriaus Juodo
sios jūros pakrante. N. Ceau
sescu šį reikalavimą atmetė, bet 
buvo priverstas priimti Varšu
vos Sąjungos pasiūlytą kompro
misą, leidžiantį sovietų karinin
kams Rumunijos teritorija vyk
ti Bulgarijon. Ši nuolaida dabar 
tapo Trojos arkliu — ištisi so
vietų kariniai traukiniai jau rie
da Bulgarijon, o Rumunija ne
drįsta jų sulaikyti.

SOVIETINĖ KULTŪRA
Trylikos dailininkų abstrakti

nio meno parodą, atidarytą 
Maskvos priemiesty po atviru 
dangum, kompartija uždarė bul
dozerių, sunkvežimių ir gaisri
ninkų automobilių pagalba. 
Apie 500 meno mėgėjų išvaikė 
buldozerių ritenami kanalizaci
jos vamzdžiai, sunkvežimių ver
čiama žemė, gaisrininkų augšto 
spaudimo vandens čiurkšlės. 
Sovietinei kultūrai atstovavo pa
veikslų draskymas, mindymas 
kojomis, drabstymas purvu. Šiai 
akcijai vadovavę KGB agentai 
savo talkininkams leido apkulti 
amerikiečius žurnalistus Ch. 
Wren, M. Parks ir netgi juos 
bandžiusią gelbėti žurnalistę L. 
Olson. Suimti buvo šeši daili
ninkai ir keli žiūrovai. Dail. Na- 
dežda Elskaja jau gavo 15 parų 
kalėjimo už... chuliganizmą.
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MES KENČIAME, O PASAULIS TYLI
Pranešimas iš okupuotos Lietuvos apie tikinčiųjų rūpesčius
Dabartiniu metu Lietuvos ku

nigų tarpe plačiai kalbama, kad 
Vatikanas galįs nominuoti nau
jus vyskupus, kurių kandidatū
ras iškels ne Lietuvos tikintieji, 
bet, per valdžiai pataikaujančius 
dvasiškius, Religijų Reikalų Ta
ryba. Jeigu būtų paskirti nauji, 
valdžiai nuolaidžiaują vyskupai, 
ateistai pasiektų šiuos tikslus:

1. Būtų sugriautas Šv. Tėvo 
autoritetas, kuris iki šių dienų 
Lietuvos tikinčiųjų ir kunigų 
tarpe buvo labai stiprus. Lietu
vos kunigai ir sunkiausiose są
lygose parodė savo ištikimybę 
Apaštalų Sostui. Nepavyko at
eistų bandymai sukurti Lietuvo
je popiežiaus jurisdikcijos ne
pripažįstančios tautinės Katali
kų Bažnyčios. Vienam iš nuteis
tųjų 25-eriems metams kunigų 
už tai buvo siūloma laisvė, Sv. 
Jono bažnyčia Vilniuje ir, 100, 
000 rublių kyšis. Tylos Bažny
čiai niekada nebus suprantama 
diplomatija, kuri sudarytų sąly
gas ateistams triumfuoti, kad 
net Vatikanas nepritariąs kovo
jantiems ir kenčiantiems už ti
kėjimą kunigams ir tikintie
siems. Už diplomatines nuolai
das ateistinė valdžia galinti 
daug pažadėti, pasirašyti gra
žiausias sutartis, bet jos liks ne
gyvos, kaip ir ateistinės valdžios 
pasirašyta “Žmogaus Teisių De
klaracija”. Lietuvos kunigai ir 
tikintieji mano, jei pasaulio vys
kupai ir katalikai savo laiku bū
tų tinkamai reagavę, gal būtų 
buvusi išsaugota vysk. V. Bo- 
risevičiaus gyvybė. Tą patį ga
lima pasakyti ir apie masinius 
kunigų suiminėjimus. Šiuo atve
ju mums pavyzdžiu galėtų būti 
pasaulio komunistai, kurie taip 
energingai gynė Manolį Glezą, 
Andželą Davis ir dabar tebegina 
Čilės komunistus.

2. Garbingi Lietuvos vysku
pai, kaip arkiv. J. Matulevičius, 
arkiv. T. Matulionis, arkiv. M. 
Reinys ir kt. augštai iškėlė ti
kinčioje visuomenėje vyskupo 
autoritetą. Jei Šv. Sostas nomi
nuotų į vyskupus netinkamus 
kandidatus, būtų sugriautas vys
kupo autoritetas ir tuo pačiu pa
daryta didelė žala Lietuvos Ka
talikų Bažnyčiai.

3. “KLB Kronika” sumini tik 
mažą dalį faktų — dėl persekio
jimo daugiau jų surinkti nepa
jėgia — liudijančių apie ateistų 
terorą ir tikinčiųjų vargus. Lie
tuvos tikintieji laukia paramos 
iš savo dvasios vadų. Tuo tarpu 
valdžios parinkti dvasiškiai skel
bia, kad mūsuose Bažnyčia nėra 
persekiojama. Kaip nusiviltų 
Lietuvos tikintieji, jei Vatika
nas tokių dvasiškių skaičių dar 
padaugintų.

4. Valdžiai nuolaidžiaujančių 
naujų vyskupų paskyrimas būtų 
moralinis smūgis tautos gerbia
miems vyskupams - tremtiniams 
J. E. vysk. J. Steponavičiui ir 
J. E. vysk. V. Sladkevičiui. To
kiu būdu būtų nuvertinta jų au
ka, tarsi pasmerkta jų ištikimy
bė Šv. Tėvui, Bažnyčiai ir galu
tinai sunaikinta galimybė jiems 
sugrįžti į savo pareigas.

5. Kai ateistinė valdžia viso
mis galimomis priemonėmis 
prievartauja Bažnyčios vadovus, 
versdama juos išleisti pastoraci
jai kenksmingų potvarkių, Lie
tuvos kunigams lengviau susi
orientuoti, jei juos pasirašo ne 
vyskupas, o tik vyskupijos val
dytojas.

Todėl Lietuvos kunigai ir ti
kintieji maldaute maldauja Šv. 
Tėvą ir Romos kuriją: a. kad 
nebūtų skiriami nauji, ateistams 
pataikaują vyskupai; b. kad, ski
riant vyskupus, apie kandidato 
vertę būtų atsiklausiama trem
tinių vyskupų arba jų įgaliotų 
kunigų nuomonės. Tai galima 
įgyvendinti, jei naujos vyskupų 
kandidatūros Vatikano bus pa
skelbiamos ne vėliau, kaip pus
metis iki jų nominavimo; c. kad 
nebūtų ateistams daroma diplo
matinių nuolaidų, pasitikint jų 
gera valia. Iš ateistų negalima 
sulaukti nuolaidi} derybų keliu 
— Lietuvos katalikai tiek turės 
laisvės, kiek jos išsikovos. Šią 
tiesą liudija nevienas dabarties 
išsikovojimas. Lietuvos katali
kai bus pajėgūs ką nors laimėti 
tik tada, kai juos plačiai rems 
pasaulio viešoji opinjia ir Kata
likų Bažnyčios augštieji hierar- 
chai.

Lietuvos katalikai yra dėkingi 
Vatikano radijo laidų organiza
toriams, užsienio lietuvių ir vi
so pasaulio katalikų ir nekatali- 
kų spaudai, keliančiai viešumon 

Lietuvoje daromus ateistų nusi
kaltimus, taip pat visiems,' kurie 
meldžiasi ir daro žygių, kad Lie
tuvos katalikai turėtų daugiau 
religinės laisvės. Apgailestauja
ma, kad “Amerikos Balsas” 
šiam reikalui visiškai neskiria 
dėmesio. Todėl nenuostabu, kad 
jo laidos vis mažiau yra klauso
mos. Už tikėjimą kenčiantį lie
tuvį sunku sudominti ekonomi
nėmis krizėmis arba politinėmis 
aferomis.

Lietuvos tikinčioji visuome
nė, skaudžiai pergyvendama 
saugumo siautėjimą, kai vienas 
po kito kalėjime atsiduria ge
riausi tautos ir Bažnyčios sūnūs, 
stebisi, kodėl iki šiol pasaulio 
katalikai negina suimtųjų. Ateis
tinė valdžia siekia, kad,' pasau
liui tylint, lengviau būtų su jais 
susidoroti.

KANADOS LIETUVIŲ 
KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS

įvyko rugsėjo 10 d. Hamiltono 
lietuvių par. klebonijoje. Daly
vavo 15 kunigų, kurių 2 buvo 
svečiai iš JAV. Buvo pagerbtas 
kun. J. Tadarauskas į garbės 
prelatus pakėlimo proga. Taip 
pat buvo atsisveikinta su kun. 
Br. Jurkšu, išvykstančiu Ispa
nijon. Išrinkta nauja valdyba 
dvejiem metams: prel. dr. J. Ta
darauskas — pirm., kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM — 
sekr. ir kun. Juvenalis Liauba, 
OFM — ižd. Pirmajai suvažia
vimo daliai pirmininkavo prel. 
J. Tadarauskas, antrajai — 
kun. F. Jucevičius; sekretoriavo 
kun. Antanas Prakapas, OFM, 
Pranešimus apie JAV Lietuvių 
Kunigų Vienybės veiklą ir kitas 
kunigų • draugijas padarė jos 
pirm. prel. J. Balkūnas ir kun. 
L. Budreckas. Tarp kita ko bu
vo pranešta, kad 1975 m. įvyks 
pasaulio lietuvių kunigų suva
žiavimas Romoje liepos 22-29 
d.d. Tarptautiniame eucharisti
niame kongrese Filadelfijoj 
planuojama 3 dienų lietuvių 
programa.

Priimtos šios rezoliucijos:
1. išreikšti nuoširdžius sveikini
mus prel. J. Tadarauskui į gar
bės prelato pakėlimo proga;
2. išreikšti padėką kun. Br. 
Jurkšui už jo darbus Kanadoje 
per 23 metus lietuviškos gies
mės ir dainos srityje; 3. išreikš
ti padėką lietuviškai spaudai už 
lietuviškų katalikiškų reikalų 
gynimą; 4. išreikšti padėką Ha
miltono vyskupui už išrūpintą 
prel. J. Tadarauskui paaugšti- 
nimą; 5. pasveikinti J.E. vysk. 
V. Brizgi, Pasaulio ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenę; 6. iš
reikšti padėką Kanados valdžiai 
už teikiamą pašalpą kultūri
niams lietuvių reikalams. '

Sekretorius

Naktinė adoracija 
būna kiekvieną pirmąjį mėne
sio šeštadienį Sv. Juozapo li
goninėj (Queensway & Ronces- 
valles Toronto, Ont.). Šv. Mi
šios — 8.30 v. vakaro, po Mi
šių Švenčiausias būna išstaty
tas pagarbinimui visą naktį iki 
ryto — 8 v. šv. Mišių. Taip pat

NAKTINĖ ADORACIJA
būna rytiniame Toronte Imma
culate Heart of Mary švento
vėje (131 Birchmount & Dan
forth Ave.). Šv. Mišios — 6.30 
v. vakaro, po šv. Mišių Šven
čiausias būna išstatytas pagar
binimui iki ryto. Šv. Mišios 
sekmadienį — 8.30 v. ryto. 
Immaculate Heart of Mary 
šventovė atidaryta 24 vai. į parą 
ir yra įvesta registruota ado
racija, kad būtų meldžiamasi 
be pertraukos, aukojant maldas 
Dievui už žmonių daromus įžei
dimus ir komunizmo žlugimą.
Informacijų teirautis lietuvių 
kalba 6-9 v. vakaro telefonu 

7634233 Toronte.

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

lęšiai (contact lenses).

Tikslios datos, kada Vilnius 
pradėjo kurtis, iki šiol neturi
me. Jo pradininku turėjo būti 
geras strategas, gerai numatęs 
ateities centrinę ir labai svarbią 
vietą toje rytų srityje.

Vilnius egzistavo daug metų 
prieš paskelbimą jo Lietuvos 
sostine 1323 m. Nuo to laiko, 
kai Vilnius buvo paskelbtas Lie
tuvos sostine, jo valdytojai ku
nigaikščiai pradėjo garsėti viso
je Europoje. Jų miestas tapo 
svarbia Europos prekybine ir 
strategine Rytų Europos kryž
kele. Pirmą kartą oficialiai Vil
nius minimas Gedimino laiškuo
se. Viename jų minimi 1323 m. 
sausio 25 d.

Vilniaus įkūrimo garbė pri
klauso kunigaikščiui Gediminui. 
1323 m. jau buvo nemažas mies
tas, tinkamas valstybės sostinei. 
Gediminas buvo numatęs Vilniui 
dideles galimybes prekyboje. Jis 
kreipėsi į Hanzą, kuri tuo laiku 
vienijo Vokietijos, Anglijos ir 
Skandinavijos prekybinius cent
rus, kad Vilnius gautų tokias 
pat teises, kaip Ryga.

Į naują erą
Karalius Steponas Batory, 

1579 m. balandžio 1 d. būdamas 
Vilniuje, patvirtino Lietuvoje 
galiojančią privilegiją, pagal ku
rią Vilniaus kolegija padaroma 
augštąja mokykla. Popiežius 
Gregorius XIII savo bulėje mo
kyklą pavadino “Alma acade
mia et universitas Vilnensis so- 
cietatis Jesu”. Tai buvo vienin
telis ir pirmas universitetas vi
soje šiaurėje. Tame universite
te mokėsi vėlesni garsūs valdo
vai, rašytojai, mokslininkai ir 
dvasininkai. Čia mokėsi Adomas 
Mickevičius, Juozas Ignas Kra
ševskis ir kiti, kurie daug rašė 
apie Lietuvą ir lietuvius. Uni
versiteto lektoriais buvo žinomi 
Europos mokslininkai, filosofai, 
menininkai ir dvasiškiai. Vil
nius tapo universitetiniu mies
tu. Jo reikšmė įgavo nemažą 
svorį Europoje. Pirmuoju rekto
riumi buvo garsus pamokslinin
kas kunigas Petras Skarga, vadi
namas “auksaburniu”.

Vilniuje buvo išspausdintas 
M. Daukšos išverstas Jokūbo Le
dėsiuos katekizmas. Tai buvo 
pirmoji knyga, spausdinta Vil
niuje. 1610 m., didelio gaisro 
metu, Vilniuje sudegė nemažai 
šventovių ir daugybė pastatų. 
Po to gaisro šventovės ir namai 
buvo statomi baroko stiliaus. 
Dėlto Vilnius dažnai buvo vadi
namas “barokiniu miestu”.

1904 m. buvo sugrąžinta spau
dos laisvė. I D. karas labai nu
alino Lietuvą. Ją okupavo vo
kiečiai. Karo pabaigoje JAV 
prezidentas paskelbė 14 punktų 
deklaraciją, kuri sako, kad visos

Amerikos pensininkų mieste
(Tęsinys iš praėjusio numerio)

Du lietuvių klubai
St. Petersburge yra du lietu

vių klubai. Vieno lietuvių klubo 
nariai kovoja už Lietuvos lais
vę, o kito klubo nariai — už Lie
tuvos pavergimą.

— Ar kito klubo nariai yra 
rusai? —- paklausiau vieną vie
tinį lietuvį.

— Ne, — atsakė jis. — Tik 
tie lietuviai yra su rusiškais pa
kaušiais. Kaikurie jų taip suru
sėję, kad Maskva juos veltui ve
ža į pavergtą Lietuvą, sudaro 
jiems sąlygas pagyventi tenai 
net porą mėnesių. Bet jie ir vėl 
grįžta į “prakeiktą” Ameriką. 
Nė vienas lietuvis su rusišku pa
kaušiu nenori visam laikui pasi
likti pavergtoje Lietuvoje, kur, 
anot jų pačių, dabar yra “ro- 
jus”.

Viena tautietė pasakojo kartą 
nuėjusi į lietuvių komunistų 
klubą. Paklausė savo pažįstamą 
komunistę:

— Kodėl čia nėra lietuviškos 
vėliavos?

— O kam ji reikalinga? — at
sakė ta.

— Kodėl nėra Lietuvos did
vyrių paveikslų?

— O kokia iš jų nauda? — vėl 
monotoniškai atsakė komunistė.

— Kas jūsų klubui paruošia 
įstatus?

— Mes nusirašome nuo kitų 
panašių klubų.

Ta tautietė sakė, kad ji aštres
nių klausimų pateikti ir nedrįso, 
nes už tokius klausimus komu
nistai ir savo svečius išmeta iš 
klubo patalpų. Pas komunistus 
logika ir žmoniškumas neegzis
tuoja.

Kitas senas lietuvis, kuris į 
JAV atvyko dar prieš I D. karą, 
pasakojo, kad St. Petersburge 
yra du lietuvių klubai: komunis
tų ir socialistų.
'— Kodėl antras klubas yra 

socialistų? — paklausiau jį.
— Jie neleidžia lietuviui ku

nigui klubo patalpose laikyti 
lietuviams pamaldų. Šimtininkų 
lentoje yra vienas kunigas (da
bar jau miręs). Jis nepažymėtas 
“kun.” ar “Rev.”, kaip pažymimi 
daktarai ar kiti laipsniuoti žmo
nės.

Tuo reikalu pasikalbėjau su 
to klubo nariu K. Kleiva. Jis pa-

Vilniaus klausimas tebėra gyvas
tautos turi teisę apsispręsti. Lie
tuva, per amžius kovojusi dėl sa
vo laisvės, pasinaudojo ta teise 
ir pasiskelbė nepriklausoma. 
Lietuvos Taryba 1918 m. vasa
rio 16 d. paskelbė Lietuvą ne
priklausoma su sostine Vilniumi.

Kolonistai sostinėje
Deja, mūsų sostinę Vilnių ne

užilgo užėmė lenkai, sulaužyda
mi pasirašytą Suvalkų sutartį 
1920 m. spalio 9 d. Tai įvykdė 
Pilsudskio inspiruojamas gen. 
M. Zeligowskis. Suklaidinti są
jungininkams žygis buvo vadi
namas “maištu”.Zeligowskis pa
skelbė kuriąs naują savarankiš
ką valstybę “Vidurinę Lietu
vą” — Litwa Srodkowa. Teko 
girdėti vėliau, jis tikėjosi tapti 
naujos valstybės prezidestu.

Taip Vilnius ir Vilniaus kraš
tas paliko lenkiško erelio naguo
se. Nuo tos dienos prasidėjo Vil
niaus krašto lietuvių sunki gol- 
gota. Lenkai Vilniaus krašte su 
gyventojais elgėsi kaip kolonis
tai. Tikrų lenkų ten kaip ir ne
buvo, išskyrus negausius dvari
ninkus. Vėliau čia buvo atgaben
ti ir įkurdinti Lenkijos kariš
kiai. Lenkija taip pat nesilaikė 
Versalyje pasirašytos sutarties, 
liečiančios mažumų teises. Savo 
konstituciją, kurioje buvo užtik
rinta mažumoms savo kalbos ir 
religijos laisvė, jie ignoravo. 
Lenkai, užėmę Vilnių, pamatė, 
kad lietuviai turi gražius pasta
tus, kuriuose buvo lietuvių gim
nazija, prieglaudos vaikams, 
bendrabučiai studentams ir mo
kiniams. Pradėjo tuos pastatus 
atiminėti. Iš lietuvių gimnazijos, 
kuri buvo gražioje pagrindinėje 
gatvėje, vėliau pavadinta Mic
kevičiaus vardu, mokiniai ir bal
dai buvo išmesti į gatvę. Moki
niai ir mokytojai išbuvo 3 pa
ras rudens šaltyje. Vėliau ten 
buvo įkurta lenkų Lelevelio gim
nazija. Tas pats atsitiko ir su lie
tuvių našlaičių prieglauda, ku
rioje'buvo nepilnamečiai, vaikai 
Subačiaus gatvės 16 nr.

I Lietuviai kunigai — Beliaus- 
kas, Rašutis, Čibiras, Viskontas, 
Kraujalis, klierikai, mokytojai 
bei veikėjai buvo naktį suimti ir 
pasodinti į Lukiškių kalėjimą. 
Vaikai iš lietuviškų prieglaudų, 
padedami šv. Zitos draugijos 
moterų, nešdavo jiems į kalėji
mą maistą kibirais, kur valando
mis reikėjo stovėti eilutėje, kol 
pareigūnai priimdavo maistą. 
Dažnai maistas visai nebūdavo 
priimamas. J^iek vėliau buvo 
leista steigti lietuviškas mokyk
las Vilniaus, Trakų ir Švenčio
nių apskrityse. Deja, tas leidi
mas neilgai truko.

J. VAIČELIŪNAS
JAV užsienio ir vidaus politiką. 
Vienas jų sakė, kad JAV pasau
linė politika buvo nuspręsta II 
D. karo metu, ir tai labai blogai: 
daug milijonų žmonių atiduota 
raudoniesiems Maskvos valdo
vams, milijonai žuvo Maskvos 
kacetuose ar už jų ribų, nes ir 
visoje Sovietų Sąjungoje yra ka- 
cetinės gyvenimo sąlygos. Ame
rika to karo metu pasaulio liki
mą galėjo pasukti į gerą ar blo
gą pusę, nes ji tuo metu buvo 
galingiausia pasaulio valstybė. Ji 
pasaulio likimą pasuko į blogą 
pusę. Tai palietė ir pačią Ame
riką: jau po II D. karo JAV nu
stojo apie 100.000 savo geriausio 
jaunimo ir į padanges išleido 
per 400 bil. dolerių. O pasek
mės: beveik pusė pasaulio rau
donųjų naguose, Korėja tebėra 
padalinta, o P. Vietnamas net 
sumažintas. Ir šiandien milijo
nai žmonių kenčia raudonųjų 
vergijoje, kenčia ir Amerika^ 
nes ir jos ateitis miglota: ji turi 
du didžiulius ir aršius priešus. 
Amerika tarp tų priešų tik la- 

narių. Žinofna, St. Petersburge viruoja, o ne kovoja. Tos politi- 
pernai mirė daugiau lietuvių, 
nes čia jų esama per 1.000.

Lietuvių klube vyksta įvairūs 
minėjimai, pramogos, o sekma
dieniais — pietūs su loterija, šo
kiais, dainomis. Ir į pietus prisi
renka iki 200 tautiečių. Pietų 
metu supažindinama su svečiais, 
atvykusiais į St. Petersburgą va
saroti. Aktyviai veikia to klubo 
moterų sekcija.

Lietuvių klubas per metus tu
ri per $10.000 pajamų. Gal kiek 
nuostabu, kad klubas neprenu
meruoja nė vieno lietuviško 
laikraščio. To klubo narys muz. 
A. Mateika man pasakė girdė
jęs, kad “Tėviškės Žiburių” at
karpoje ėjęs aprašymas apie žy
miausią pasaulio karo lakūną 
Hartmaną. Jam esą būtų buvę 
įdomu apie tai paskaityti. Man 
rodosi, jei klubas prenumeruotų 
keletą lietuviškų laikraščių, jų 
tarpe ir “Tž”, tai daugelis klubo 
narių galėtų pasinaudoti tais 
laikraščiai j bei atkarpose 
spausdinamais aprašymais. Jis 
pažadėjo tai priminti klubo val
dybai.

aiškino, kad šis klubas nėra so
cialistų, bet įvairių pažiūrų lie
tuvių. Jis priminė, kad ir komu
nistų klube yra ir neblogų lietu
vių, tik jų komunizmo suprati
mas nėra toks, kokį turime mes, 
kurie komunizmą pergyvenome 
praktikoje.

Vėliau tuo reikalu kalbėjau 
su to klubo valdybos pirminin
ku K. Jurgėla. Jis taip pat aiš
kino kaip ir Kleiva. Dėl pamal
dų jis pareiškė: “Per metus čia 
turime ketverias lietuviškas pa
maldas šventovėje. Jei tokių pa
maldų neturėtume, nuspręstu
me jas turėti klubo patalpose. 
Tas šimtininkas kunigas čia taip 
įrašytas dar prieš mano pirmi
ninkavimą.”

Šiam lietuvių klubui priklauso 
per 300 narių, kurių 88 yra šim
tininkai, paaukoję klubui po 
$100. Jų pavardės įrašytos len
toje. Yra ir 16 tūkstantininkų, 
paaukojusių! klubui po $1.000. 
Jų pavardės įrašytos kitoje len
toje. Pernai mirė 14 to klubo

Politika
Buvo įdomu pasikalbėti su se

nosios kartos lietuviais apie

STEPAS VARANKA
Lietuvių priespaudos darbą 

vykdė administracija, kariuome
nė ir dvasiškija. Lietuvius vei
kėjus, kiek galėjo, persekiojo. 
Lietuvį vyskupą Antaną Karosą, 
seminarijos lietuvius profeso
rius, kunigus ir klierikus trėmė 
į Lietuvą. Vyskupą Jurgį Matu
laitį persekiojo visokiom intri
gom ne tik lenkų politinė polici
ja, bet ir lenkų dvasiškiai. Jis 
buvo kaltinamas visokiais nebū
tais dalykais. Dėl to jis 1925 m. 
turėjo atsisakyti vyskupo sosto 
ir palikti Vilnių. Visus tuos žiau
rumus, kokius pergyveno lietu
viai, sunku čia išvardinti. Sten
giamasi tą medžiagą surinkti į 
vieną vietą ir knygos forma ją 
išleisti, kad ateities lietuviai ži
notų, kiek ir kaip jų broliai vil
niečiai kentėjo nuo lenkų.

Užmojis sunaikinti
Kai Lenkija vėliau apsitvar

kė, išleido daug įvairių potvar
kių, varžančių lietuvių veiklą. 
Buvo įvestos pasienio zonos. Jo
se veikė ypatingi įstatymai. Tų 
zonų gyventojai galėjo būti su
imami be jokių įrodymų ir be 
teismo siunčiami į kalėjimus. 
Vėliau tam tikslui buvo įsteigta 
speciali stovykla Bereza Kariš
ka, kuri vėliau labai pagarsėjo 
savo žiaurumais. Augšti Vil
niaus krašto pareigūnai naudo
josi ta teise. Vienas jų — tai 
vaivada Bocianskis, kuris lietu
viams buvo tikras Muravjovas. 
Lietuvių persekiojimai dar 
labiau pagyvėjo 1935-1939 m. 
Vilniuje augštais pareigūnais li
ko paskirti Lietuvos lenkai, bu
vę slaptos lenkų karinės organi
zacijos POW nariai, kuriems ne
pavyko surengti sukilimą Lietu
voje. Vilniaus krašto jaunimui 
buvo keliamos teisminės bylos. 
Jis buvo kaltinamas kurstymu 
atskirti Vilniaus kraštą nuo 
Lenkijos, teikimu slaptų žinių 
Lietuvai, lietuviškų laikraščių ir 
knygų platinimu. Dažnai jauni 
lietuviai būdavo suimami bū
riais po 5 — 7 ir kalinami už 
priešvalstybinę veiklą bei šnipi
nėjimą. Bausmės būdavo sun
kios — nuo dvejų metų kalėji
mo iki gyvos galvos. Buvo su
imti keli lietuviai, tarnavę len
kų kariuomenėje, apkaltinti šni
pinėjimu ir sušaudyti. Vienas to
kių buvo Juozas Bakanauskas iš 
Molių kaimo — sušaudytas 1932 
m. spalio 14 d. Vilniuje. 1938- 
1939 m. Lenkijos kalėjimuose 
sėdėjo maždaug 125 lietuviai, 
jų 80-90 buvo nubausti 2-12 
metų sunkiųjų darbų kalėjimu, 
likusieji — iki' gyvos galvos.

nės ir neskanios košės Amerikai 
priviręs nrez. F. D. Rooseveltas 
su savo štabu.

JAV vidaus politikoje kalti
nama krašto vyriausybė, kad ji 
nesugeba tvarkyti krašto reika
lų. Apie 70% gyventojų nu
sivylę savo krašto valdžia. — 
kongresu. Vienas senas lietuvis 
sakė: “JAV kongresas nežiūri 
krašto reikalų, o žaidžia Water
gate žaidimą, kurs įgriso ne tik 
JAV, bet ir viso pasaulio žmo
nėms. Dėl to juokiasi net Afri
kos puslaukinės tautos. Prie ko 
priėjo Amerika? Per paskutinius 
25 metus Amerikoje buvo nužu
dyta 75.000 žmonių, o vyriausy
bė žmogžudžių ne tik negaudo, 
bet dargi savotiškai globoja. J. 
A.V. vyriausybė tik skelbia, kad 
krašte didėja nusikaltimai, kad 
bus sustiprinta policija, kad bus 
išleista daugiau pinigų ir bus 
pakelti valstybiniai mokesčiai. 
Buvau juodoje Afrikoje. Tenai 
manęs niekas neužpuolė, o Ame
rikoje buvo užpuolę negrai. Af
rikos negrai yra kultūringesni už 
Amerikos negrus, o gal tenai ge
resnė valdžia.”

(Bus daugiau)

Kaip Lenkijai rūpėjo nutau
tinti Vilniaus krašto lietuvius, 
parodo faktas, kad 1936 m. 
Lenkijos ministerių kabinetas 
nutarė Vilniaus krašto lietuvių 
reikalus perduoti užsienio reika
lų ministeriui J. Beckui. Jis iki 
Lenkijos žlugimo turėjo progos 
parodyti savo galybę. Ministeris 
Beckas norėjo išprovokuoti konf
liktą, kad galėtų užimti Lietuvą, 
kaip Čekoslovakijos Zaolzę. 
Daug vėliau paaiškėjo, kad Len
kijos vyriausybė turėjo paruo
šusi labai slaptą planą, kaip nusi
kratyti Vilniaus krašto lietu
viais. Kai Lietuvai buvo įteiktas 
ultimatumas 1938 m., buvo nu
matytas surengti pogromas. Ar
tėjantys didesni politiniai įvy
kiai tuos planus sustabdė. Kad 
ir buvo užmegzti prievartiniai 
santykiai, Lenkija nesiliovė nai
kinti Vilniaus krašto lietuvių 
kultūrinio gyvenimo. Vokiečių- 
lenkų karas sustabdė Lenkijos 
politiką lietuvių atžvilgiu. Len
kijos valdovai ir pats pulkinin
kas Jozef Beck, kuris buvo toks 
drąsus Vilniaus krašto lietuvių 
naikinime, pabėgo į Rumuniją, 
o daugumas į ji panašių — į 
Lietuvą, kur jieskojo prieglobs
čio.

Lenkija prarado savo nepri-

Dainų ir šokiu
K. BARONAS

1954 m. išleistame albume 
“Lietuviai Hamiltone” rašoma:

Hamiltono miestas su 225 tūkst. 
gyventojų yra laikomas Kanados 
plieno pramonės širdimi. Jame yra 
susitelkusi ir trečioji lietuvių skai
čiumi Kanados Lietuvių Bendruome
nė, skaitanti apie 1300 narių (statis
tiniai duomenys čia randa 2.200 lie
tuvių — K.B.) Iki naujųjų ateivių 
atvykimo čia gyventa apie 40-50 lie
tuviškų šeimų. Buvo įkurta keletas 
organizacijų, tačiau jos ilgai neišsi
laikė. Su naujųjų ateivių atsiradimu 
Hamiltone atverstas naujas lietuvių 
gyvenimo lapas.

Jau 1948 m. gegužės mėn. 9 d. 
įsteigiamas Kanados Lietuvių Tary
bos sk., davęs užuomazgą Lietuvių 
B-nės gyvenimui. Po nesėkmingojo 
Kanados lietuvių seimo Montrealyje 
Hamiltono lietuviai, norėdami išsau
goti kolonijos gražiai pradėtą orga
nizacinį darbą, pasirenka vidurio ke
lią — likdami neutralūs. Todėl 1949 
m. gegužės 22 d. KLT sk. visuoti
niame susirinkime panaikinamas, 
įkuriant Hamiltono Lietuvių Drau
giją, kuri 1950 m. sausio mėn. 15 d. 
persiorganizuoja į KLB-nės Hamil
tono ap., tebedirbančią iki šiai die
nai.

Taigi, 1975 m. vietos KLB 
apylinkei sukanka 25-eri veik
los metai. Šią sukaktį nutarta 
paminėti 1975 m. spalio 5-12 
d.d., surengiant Lietuvių Die
nos rėmuose pirmąją Kanados 
lietuvių dainų ir šokių šventę.

Atrodytų, laiko daug, ir dar
bą galima būtų pradėti ateinan
čiais metais, tačiau Hamiltono 
apyl. valdyba visą šventės ratą 
nutarė užsukti dar šiemet, su
darydama organizacinį komite
tą, kuris jau turėjo du posė
džius.

Be eilinės ir “sausos” infor
macijos, lietuviškos spaudos 
puslapiuose mūsų visuomenė 
norėtų daugiau sužinoti apie at
liekamą darbą, o organizacinis 
komitetas pageidautų iš Kana
dos lietuvių sumanymų bei pasi
sakymų šios rengiamos šventės 
proga. Tai gal palengvintų ha- 
miltoniečiams atlikti šį milži
nišką darbą, nes dainų ir tauti
nių šokių šventė yra ne vien 

Viešėdami Čikagoje, 
neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ 
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klausomybę, b er e i k alaudama 
Vilniaus ir rytinių sienų. Lenkai 
iki šiol nepasimokė. Jie vis dar 
serga Vilniaus ir Lvovo liga. Po 
tiek metų negali praregėti ir 
pradėti realiai galvoti, t. y. nesi- 
savinti to, kas jiems istoriškai ir 
teisiškai nepriklauso. Lenkai 
kur tik gali steigia įvairias orga
nizacijas Vilniaus vardu. Kana
doje, Ontario provincijoje, len
kai turi įsteigę nemažą kaimą 
Wilno su šventove ir kitom in
stitucijom. Tą kaimą įsteigė vie
nas kunigas.

Budėkime organizuotai
Gerai, kad išeivijoje yra susi

organizavę Vilniaus krašto lie
tuviai į Rytų Lietuvos Rezis
tencinį Sąjūdį ir Vilniaus Kraš
to Sąjungą. Jie budi, kovoja ir 
rūpinasi, kad ateityje nepasikar
totų sunki golgota Vilniaus kraš
to lietuviams. Sąjūdžio tikslas 
— nuolat priminti visiems lie
tuviams, kur jie bebūtų, kad 
Lietuva be Vilniaus nėra pilna 
Lietuva. Net patys lenkai Lietu
vą vadina “Litwa Kowienska”— 
Kauno Lietuva. Tas reiškia, kad 
yra ir kita, pilna Lietuva su sos
tine Vilniumi. Visa mūsų pasau
lio lietuvių bendruomenė turi 
budėti, kad mūsų atsakingieji 
veiksniai neužmirštų ir Vilniaus 
klausimo, jį aiškiai ir drąsiai vi
sur ir visada pabrėžtų.

šventė Kanadoje
Hamiltono kultūrinis įvykis, bet 
visos Kanados lietuvių. Į Kana
dos plieno pramonės širdį nu
matoma sutelkti apie 700 vien 
scenos dalyvių.

Pirmajam posėdyje tautinių 
šokių vadovė G. Breichmaniene 
pasiūlė surengti didingą tautinu 
šokių šventę (kaip Čikagoj!) pa
kviečiant į pagalbą JAV tauti
nių šokių grupes. Suprantama, 
G. Breichmanienei tenka visa 
šokių šventės atsakomybė. Ir 
pasisekimas ar nepasisekimas 
būtų ženklinamas pliusais ar 
minusais. Išskyrus vieną komi
teto narį, visi sutiko, kad šven
tėje dalyvautų bent 3-4 JAV lie
tuvių tautinių šokių grupės. 
Deja, pasiteiravus valdžios įstai
gose dėl finansinės paramos, 
gautas labai sausas atsakymas 
— ne! Dalyvaujant JAV gru
pėms, apie piniginę paramą ne
galima nė galvoti. Tad liko tik 
kanadiškos pajėgos, kurių su 
vaikų grupėm susidarytų apie 
400. Panašiai norėjo padaryti 
ir dainų šventės vadovas sol. V. 
Verikaitis, tačiau abiejų gražūs 
norai atsimušė į stiprias Otavos 
parlamento rūmų sienas ... Be 
to, tuo atveju nebūtų galima 
dėti iškilmingo įrašo “Pirmoji 
Kanados lietuvių dainų ir tauti
nių šokių švente”. Taipgi būtų 
paliesta Kanados lietuvių ambi
cija. Kaip teisingai vienas aus- 
tralietis pareiškė: “Ar jūs, ka
nadiečiai, nieko negalite pada
ryti be tų amerikiečių?”

Ambicingas Hamiltonas, kaip 
jis kanadiečių vadinamas, dar
bą pradėjo be mūsų pietų kai
myno pagalbos, mesdamas į 
darbą visas jėgas, nes be kulmi
nacinio renginio — dainų ir 
tautinių šokių šventės į 25-rių 
metų sukakties šventę įjungia
mos meno bei spaudos parodos, 
drama, jaunimo suvažiavimas, 
pasilinksminimas ir kt. įvykiai. 
Norima sudaryti programą visai 
savaitei. Tuo būdu 1975 m. spa
lio 5-12 d.d. pilna prasme bus 
Lietuvių Dienos.

Tad sekime informacijas spau
doje ir skirkime iš anksto 1975 
m. Padėkos savaitę svetingam 
ir ambicingam Hamiltonui.



3 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1974. IX. 26 — Nr. 39 (1286)

Kanados Lietuvių Dienoje Winnipege. Iš kairės: Kanados krašto apsaugos 
min. J. Richardson, jo žmona, KLB Winnipego apylinkės pirm. A. Eimantas, 
mons. dr. J. Tadarauskas Nuotr. M. Borusienės

Lietuvių kurorte rusiškos gatvės
A. RIMGAUDAS

Žemės Ūkio Akademijai 50 metu

P r o p a gandinis laikraštukas 
“Gimtasis Kraštas” dažnai gi
riasi, jog Lietuva šiandien lie
tuviškesnė, negu betkada. Ro
dos, ten dabar nebūtų rusifikaci
jos nė kvapo.

Štai, perskaičiau okupuotoje 
Lietuvoje išleistą informacinę, 
turistams skirtą knygelę “Po 
Druskininkus ir apylinkes”. 
Druskininkai — garsusis kuror
tas, pasižymintis ne tik minera
liniais šaltiniais, bet ir puikiais 
gamtos vaizdais. Lenkų okupaci
jos metais čia, Nemuno pakran
tėje, žiūrėdamas į nepriklauso
mos Lietuvos pusę, dūsaudavo 
diktatorius Pilsudskis, galvoda
mas, kaip lenkiškom užmačiom 
pavergti laisvąją Lietuvą.

Šiandien į Druskininkus pri- 
garma visokių rusiškojo impe
rializmo didžiūnų ir partijos tū
zų. Paprastas Lietuvos kolchozi- 
ninkas tik labai išimtinais atve
jais turi progos pasidžiaugti 
šiuo maloniu ir nepaprastai nuo
taikingu Lietuvos kampeliu. Da
lis Druskininkų apylinkių pri
skirta prie Gudijos, o kita dalis 
prie Lenkijos. Tik pats mieste
lis priklauso vadinamai “tarybi
nei” Lietuvai, o kaip kurortas 
yra visasąjunginės reikšmės, 
arba lietuviškai išsireiškus — 
priklauso rusiškai imperijai.

Apie lietuviškųjų žemių iš- 
draskymą kalbama ir knygelėje. 
“Keliaudami pievų takučiais 
Pervalko kaimo link” Baltgudi- 
joje (p. 81). Taigi, Pervalko kai
mas — Gudijoje. Čia ir norėtų
si paklausti: kada gi Pervalko 
kaimas atsidūrė Gudijoje? O gi 
nuo pirmosios rusų - bolševikų 
okupacijos. Tiktai. Nuo neatme
namų amžių čia buvo lietuvių 
gyvenamos žemės. Čia buvo Lie
tuva ir tebėra Lietuva pagal pa
čių bolševikų 1920 m. pasirašy
tą Maskvoje sutarti, kurią vė

Š. m. spalio 6, sekmadienį, 4 vai. p. p.,

CHRIST THE KING katedroje,

na lietuvių kalba tarp 6-9 valandos vakaro

Marijos Fatimos statula, vainikuota 
popiežiaus Pauliaus VI 1973. V.

EKSKURSIJA i
ir

LIETUVA. 
___________________________________________ b 

lapkričio 7-15 dienomis
• VILNIUJE - 6 dienos 
® Maskvoje - 1 diena

------Smulkesnių žinių teiraukitės pas---------

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

liau jie išmetė i šiukšlyną drau
ge su šiuo iškilmingu pasižadė
jimu: “Rusija be atodairų pripa
žįsta Lietuvos valstybės savaran
kiškumą ir nepriklausomybę su 
visomis iš tokio pripažinimo ei
nančiomis juridinėmis sėkmė
mis ir gera valia visiems am
žiams atsisako nuo visų Rusijos 
suvereniteto teisių, kurių ji yra 
turėjusi lietuvių tautos ir jos 
teritorijos atžvilgiu”. (Lietuvos 
ir Tarybų Rusijos taikos sutar
tis 1920 m. liepos 12 d., Lietu
vos istorijos chrestomatija, p. 
140).

Rusiškasis okupantas išdras
kė ne tik gražiąsias lietuviškas 
Druskininkų apylinkes, bet 
ir subjaurojo net paties mieste
lio lietuvišką atspalvį. Minėtoje 
knygelėje pridėtas Druskininkų 
gatvių planas. Skaitai gatvių pa
vadinimus ir galvoji, jog tai Ru
sijos gilumos miestelis. Štai 
Druskininkų gatvių vardai: Kra- 
sovo gatvė, Lenino gatvė, Ge
gužės pirmosios gatvė, Gorkio 
gatvė, Dzeržinskio gatvė, Kirovo 
gatvė, Engelso gatvė, Ckalovo 
gatvė, Kalinino gatvė ir t. t. Lai
mė, kad per visą planą nutįsusi 
Čiurlionio gatvė ir kelios kitos 
šalutinės gatvelės lietuviškais 
vardais pūsteli lietuvišku vėje
liu. Rusiškom gatvėm išmargin
tame lietuvių kurorte šiandien 
skamba rusiška kalba, šūkalioja 
iš kažkur atsitrenkę burliokai ir 
lėbauja įsiganiusi rusiška-komu- 
nistinė buržuazija, kažkaip ana
logiškai panaši į vergų būryje 
puotaujančius ano meto pasau
lio užkariautojus romėnus prieš 
pat Romos imperijos galą.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. WA 2-7981, 261-0537
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(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Moksliniai laipsniai

ŽŪA baigusiems buvo duoda
mas laipsnis (degree); pradžioje 
— “diplomuotas agronomas” ar 
“diplomuotas miškini nkas”, 
maždaug pagal Vokietijoje pri
imtus laipsnius (pvz. Diplom- 
landwirt etc.). Čekoslovakijoje 
tolygus laipsnis buvo “agrono
mas inžinierius”. Anglo - saksų 
kraštuose buvo ir yra daugiau 
generalizuojama, nes pirmasis 
laipsnis yra vadinamas “baka
lauru” (Bachelor’s degree), uaž- 
niausiai nurodant į specializaci
ją, pvz. Bachelor of Science, Ba
chelor of Science in Agricultu
re, Bachelor of Arts ir t. t. Ant
rasis mokslo laipsnis angliškai 
kalbančiuose kraštuose yra ma
gistro, pvz. Master of Science, 
Master of Arts, Master of Enge- 
neering ir t. t. Senojoje ir sovie
tinėje Rusijoje, o taip pat ir da
bartinėje Lietuvoje, šiam laips
niui tolygus yra “mokslo kandi
dato”. ŽŪA anų laikų “dipl. 
agr.” pagal savo reikalavimus 
buvo tarp anglosaksų bakalauro 
ir magistro laipsnių. Jis buvo 
augštesnis už bakalauro laipsnį, 
nes reikėjo parašyti ir apginti 
vad. diplominį darbą (tezę), bet 
buvo žemesnis už magistro laips
nį, nes kandidatui nereikėdavo 
klausyti specialių kursų ir lai
kyti egzaminų. Daktaro laips
niui gauti ŽŪA, kaip ir kitur 
Lietuvoje ar Europoje, be tezės, 
nereikėjo klausyti kitų specialių 
kursų ir laikyti papildomų egza
minų; ne taip, kaip JAV, Kana
doje ar kitur.

ŽŪA duodami pirmojo laips
nio pavadinimai nevisada buvo 
vienodi. Jie dažnai buvo komp
likuoti, nepatogūs vartoti ir ke
lią neaiškumų, kai juos reikia 
išversti ir palyginti su užsienio 
universitetų duodamais laips
niais. ŽUA steigiant buvo numa
tyti laipsniai “diplomuotas agro
nomas” ir “diplomuotas miški
ninkas”. Tačiau 1927 m., kai 
miškininkystės skyrius buvo už
daromas, nutarta žemės ūkio 
mokslą padalinti į sekcijas. Jų 
pradžioje buvo trys: augalinin
kystės, gyvulininkystės ir žemės 
ūkio ekonomijos. Laipsnių pa
vadinimai buvo priimti tokie: 
diplomuotas agronomas fitotech- 
nikas, diplomuotas agronomas 
zootechnikas ir diplomuotas ag
ronomas žemės ūkio ekonomis
tas.

1930 m. ministerių kabineto 
nutarimu buvo įsteigta ketvirto
ji ŽŪA sekcija namų ūkio studi
joms, į kurią priimdavo gimna
zijas baigusias mergaites. Nema
žą opoziciją šiai sekcijai steigti 
nugalėjo du broliai Aleksos: 
Konradas J.Aleksa, 1881-1956, e. 
o. profesorius, veterinarijos gy
dytojos, tuo laiku ŽŪA prorek
torius, ir Jonas P.Aleksa, 1879- 
1955, Dr.h.c., Vyt. Didžiojo Uni
versiteto docentas, tuo metu že
mės ūkio ministeris. Baigus 
mokslus, pirmojo laipsnio pa
vadinimas buvo — diplomuota 
agronome šeimininkė. Steigiant 
šią sekciją, iš anksto paruošto 
mokomojo personalo visai nebu
vo. Jis ir net vėliau nebuvo spe
cialiai ruošiamas, todėl visą de
šimtmetį buvo jieškota ir, re
gis, nesurasta nei nesuformu
luota šiai mokslo krypčiai tinka
mas mokslinis objektas. Namų 
ūkio sekcija buvo galutinai už
daryta sovietams okupavus Lie
tuvą 1944 m. Neteko girdėti, 
kad kas nors panašaus į buvusią 
namų ūkio sekciją būtų dabarti
nės ŽUA programoje.

Rektoriai
Pagal statutą vyriausias ŽŪA 

vadovas buvo rektorius, respub
likos prezidento skiriamas. Rek
torius buvo ne tik vyriausias sa
vo titulu, bet taip pat vyriausias 
ŽŪA administracijos pareigū
nas, kurio asmenyje buvo su
kaupta dviguba atsakomybės ir 
atskaitomybės linija. Tai ir bu- 
vo_ svarbesnioji priežastis, kodėl 
ŽUA rektoriai nebuvo taip daž
nai keičiami, kaip tai buvo Vyt. 
Didž. Universitete. Reikėjo pri
pažinti, kad visi buvusieji nepri
klausomos Lietuvos laikų rekto
riai buvo verti savo padėties ir 
tai padėčiai prideramos pagar
bos. Verta juos nors trumpai pa
minėti;

1. POVILAS MATULIONIS, 1860- 
1932, pirmasis ŽŪA rektorius 1924- 
1928. Miškininkas, augštuosius moks
lus baigęs Petrapilio universitete, 
Rusijoje, 1889. Vytauto Didžiojo 
Universiteto, o vėliau ir ŽŪA ordi
narinis profesorius. Dr. h. c. — 1929 
iš VD Universiteto. Jis buvo nepa
mainomas autoritetas pirmuosius sa
varankiškus žingsnius bežengiančiai 
ŽŪA.

2. JUOZAS TONKŪNAS, 1894- 
1968, rektorius 1928-1934. Augštuo- 
siua agronomijos mokslus baigė 
Maskvos ŽŪA. Vėliau tobulinosi Ka
raliaučiaus universitete lauko ban
dymų srityje. ŽŪA e. o. profesorius. 
1934-1939 švietimo ministeris. Iš
tremtas Sibiran ten išbuvo 1941- 
1955. Grįžęs iš Sibiro, gavo mokslo 
kandidato laipsnį ir dirbo Žemdir
bystės Mokslinio Tyrimo Institute. 
Buvo gabus administratorius. Stu-

DR. BR. POVILAITIS
dentų mėgstamas kaip teisingas rei
kalų tvarkytojas. Parašė eilę vado
vėlių ir daug mokslinių straipsnių.

3. VINCAS VILKAITIS, 1892-
1942, rektorius 1934-1940. Botanikos 
mokslus baigė Berlyno universitete 
ir ten gavo daktaro laipsnį 1925. Bu
vo e. o. profesorius. Specializavosi 
fitopatologijos srityje. Daugiau do
mėjosi moksline savo pareigų puse. 
Vadovavo savanoriškai personalo 
grupei, tyrinėjančiai augštupelkius 
r ji ("amano;, Š.psta).

1941 išvežtas su šeima į Sibirą, kur 
ir mirė skorbutu.

4. JONAS KRISCIŪNAS, 1888- 
1973, rektorius 1940-1941 pirmą kar
ta užėjus sovietams. Prieš pat rusų- 
vokiečių karą su grupe išvyko lan
kyti Maskvoje vykstančios žemės 
ūkio parodos ir iš ten sugrįžo į Lie
tuvą antrąkart sovietams ją užėmus. 
Po to jis vėl kurį laiką buvo rekto
rium. Labai darbštus. Daug rašinėjo 
į ūkininkų spaudą. Išleido eilę kny
gų. Specializavosi bitininkystėje. 
Augštuosius mokslus baigė Petrapi
lio universitete 1913.

5. BALYS VITKUS, g. 1898, rek
torius 1941 ■ 1944. Mokslus baigė 
Breslavo universitete 1925. Speciali
zavosi gyvulių ūkio srityje. Vieninte
lis dar su mumis iš pirmojo ŽŪA 
dvidešimtmečio rektorių (žr. apie jį 
str. “Aidai” 1973 m., 5 nr„ 224-225 
psl.).

6. Nuo 1944 eilė kitų asmenų yra 
buvę ŽŪA rektoriais. Paminėtinas 
ANTANAS KONDRATAS, ŽŪA e. 
ord. profesorius inžinerijos daly
kams; VIKTORAS RUOKIS, ŽŪA e. 
ord. profesorius agronominės chemi
jos ir dirvožemio dalykams; JONAS 
BULOVAS, ŽŪA auklėtinis ir selek
cininkas Dotnuvos Selekcijos Sto- 
stotyje.

Kiekvieno buvusių rektorių 
per pirmąjį ŽŪA dvidešimtmetį 
asmenybė buvo vis kitokia. Nė
ra abejonės, kad jų mintijimas, 
skelbiamos idėjos ir asmeninis 
charakteris turėjo įtakos į tuo 
laiku vykusį akademinį gyveni
mą, jį vienaip ar kitaip formuo
jant. Tačiau pilnai pasireiktši 
jų įtaka negalėjo, nes dvidešimt

J. KRISCIŪNAS, ketvirtasis Dotnu
vos Žemės Ūkio Akademijos rekto
rius, 1940-1941

A. KONDROTAS, penktasis DŽŪA 
rektorius, 1941

B. VITKUS, šeštasis DŽŪA rekto
rius, 1941-1944

metų yra per trumpas laiko tar
pas institucijos augimui ir for
mavimuisi. Penkiasdešimt metų 
laikas jau būtų pakankamas jų 
įtakai apžvelgti, jei laisvės žibu
rys nebūtų prieš trisdešimt me
tų užgesęs ir jei nepūstų žvar
būs Maskvos vėjai. Viena mes 
tikrai žinome ir matome, kad 
ŽŪA steigėjų, jos pirmųjų mo
komojo personalo narių bei pir
maisiais keleriais metais įstoju
sių į akademiją studentų didelis 
pasitikėjimas vieni kitais, pasi
šventimas darbe ir gilus reikalo 
supratimas žymiai padėjo visam 
Lietuvos žemės ūkiui pasitemp
ti. Padaryta milžiniška pažanga, 
ir tik spėlioti galime, kaip toli 
Lietuvos žemės ūkis būtų nu
ėjęs, jei per paskutinius trisde
šimt metų jis nebūtų prievarta 
rikiuojamas pagal rusiškąjį lygį.

Krašto gerovės kilimas
Visi sutiksime, kad ŽŪA mo

komojo personalo ir jos auklėti
nių indėlis į Lietuvos valstybės 
pakilimą, į jos gamybinio pajė
gumo padidėjimą, į jos žemės 
ūkio gamybos konsolidavimą, į 
ūkininko ir žemės ūkyje dirban
čiųjų asmeninės gerovės pakili
mą buvo pakankamai didelis. 
Taip pat nemažų rezultatų pa
siekta ir žemės ūkio bei bendro
jo švietimo srityje. Užtenka tik 
mesti akį į padėtį prieš antrąjį 
pasaulin karą, t. y. prieš pat Lie
tuvai prarandant nepriklauso
mybę. Štai keletas apibendrintų 
faktų. ŽŪA buvo žinoma beveik 
visuose Lietuvos kampuose. Jos 
auklėtiniai dirbo rajonuose, pa
tardami ir atsakydami į šimtus 
ūkininkų keliamų klausimų. Jie 
dirbo ar vadovavo žemės ūkio 
draugijose bei kooperatyvuose. 
Jie dirbo ar talkino Lietuvos Ž. 
Ū. Kooperatyvų Sąjungoje 
“Lietūkis”, “Pieno Centre”. Ak
cinėse bendrovėse “Maistas”, 
“Lietuvos Cukrus” ir daugelyje 
kitų ekonominių organizacijų. 
Jie buvo mokytojai žemesniosio
se žemės ūkio mokyklose, gim
nazijose, nesuskaitomuose trum
palaikiuose žemės ūkio kur
suose. Jų buvo įvairiausių eko
nominių ir kitokių organizacijų 
centruose. Jie organizavo sėk
mingas ūkiui kelti rajonines ar 
apskritines žemės ūkio parodas, 
dažnai kombinuodami su kito
mis ūkio sritimis.

Reikšmingi darbai
Profesūros tarpe buvo nema

žai žmonių, kurių iniciatyva pra
dėti ir įvykdyti darbai ir dabar
tinėje Lietuvos teritorijoje tebe
pripažįstami aktualiais. Anais 
laikais gautais rezultatais ir da
bar tebesinaudojama. Paminėti
nas yra prof. J. Tonkūnas, kurio 
asistentu ilgesnį laiką teko būti 
ir šių eilučių autoriui. Tonkūnas 
vykdė visos Lietuvos mastu na
tūralinių pievų tręšimo bandy
mus, užtrukusius kelerius me
tus. Jis taip pat suorganizavo 
prie savo katedros Sėklų Kont
rolės Stotį, tuo laiku pirmąją ir 
vienintelę Lietuvoje, kurios už
davinys buvo laboratorijoje nu
statyti įvairių žemės ūkio auga
lų sėklinės medžiagos daigumą, 
švarumą, priemaišų kiekį ir ki
tas savybes. Pakėlus sėjamosios 
medžiagos kokybę, buvo siekia
ma pakelti ir ūkininkų laukuose 
auginamų pasėlių derlių bei jo 
kokybę.

Paminėtinas ir prof. V. Vil
kaitis, kutas savo laboratorijoje 
pradėjo vadinamą Augalų Ap
saugos Stotį, kurios tikslas buvo 
tirti ir patarti ūkininkams apie 
įvairius kenkėjus, darančius pa
sėliams žalą. Vilkaitis rūpinosi 
augalų ligomis, o augalų kenkė
jais (vabalais, vabzdžiais ir jų 
lervomis) rūpinosi St. Mastaus- 
kis (vėliau docentas).

Prof. Dionizas Rudzinskis 
(1866-1954), dėstęs ŽŪA geneti
kos ir augalų selekcijos moks
lus, buvo pirmasis Dotnuvos Se
lekcijos Stoties direktorius, ku
rio darbą tęsė dr. Zigmas Mac
kevičius, g. 1900 ir dipl. agr. 
laipsnį gavęs ŽŪA. Iš šios stoties 
išleistos įvairių kultūrinių auga
lų pagerintos rūšys labai žymiai 
pakėlė lauko augalų derlių bei 
kokybę.

Gyvulininkystės srityje nema
žų laimėjimų yra pasiekęs prof. 
B. Vitkus daugiausia per įvai
rias laisvas ūkininkų draugijas. 
Tų draugijų tikslas buvo page
rinti kurio nors naminio gyvulio 
veislę ir prisidėti prie tos veis
lės išplatinimo. Vienos tokios or
ganizacijos turėjo tikslą page
rinti įvairaus tipo arklius, kitos 
— galvijus, kiaules, avis ar 
paukščius. Žemės ūkio mechani
zacijos dalykų dėstytojas prof. 
A. Kondrotas pirmasis ėmėsi 
iniciatyvos organizuoti žemės 
ūkio mašinų bei įrankių tyrimo 
stotį. Pradinis tikslas buvo kuk
lus — patikrinti ūkininkams 
parduodamas įvairių gamintojų 
mašinas, ar jos tikrai tinka skir
tajam tikslui. Daug-ir kitų svar
bių užsimojimų bei laimėjimų 
galima būtų suminėti, tačiau tai 
neįmanoma ribotose galimybė
se. Viena tik tektų pasakyti, kad 
kūrybinės dvasios ir išradingu
mo nestokojo.

Akademikių skaučių draugovė savo garbės nariu išsirinko Aušros Var
tų parapijos Montrealyje kleboną kun. Joną Kubilių (stovi viduryje). 
Draugovės spalvas jam uždėjo ASD pirm. V. Sabaliūnaitė. Kairėje sto
vi Korp! Vytis pirm. Vacys Garbonkus. Nuotr. K. Sragausko

LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS

Lietuviškas “Aidas” ilgai čia aidės
ALINA GRINIENĖ

Įdomus reiškinys: nors visa 
masė mūsų emigracijos yra susi
telkusi Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, Kanados lietuviai 
uoliau aplanko Europą didesnė
mis grupėmis, kultūriniais an
sambliais. Iš JAV Europoje lan
kėsi tik Klevelando “Grandinė
lė”, o iš Kanados turėjome Ha
miltono “Gyvatarą”, Toronto 
“Gintarą” ir, štai, tik ką išlydė
jome didžiausią jaunimo grupę 
— Hamiltono “Aidą”. Jei dar 
pridėsime, kad “Tėviškės Žibu
riai” yra turbūt mieliausias eu
ropiečių skaitomas laikraštis ir 
kad jis greičiausiai mus pasie
kia, tai patikėsite, jog Europos 
lietuviai jaučia dideles simpati
jas ir dėkingumą Kanados lietu
viams.

“Aido” choristės pasiekė Ba
varijos sostinę rugpjūčio 25 d. 
rytą. Veideliai atrodė neišmie
goję, išvargę po ilgos kelionės ir 
koncertų Londone, Mančestery 
ir Hamburge. O dar tą patį va
karą jos turėjo dainuoti Muen- 
cheno “Menininkų namuose” 
lietuviams ir rinktinei svetim
taučių publikai.

Bet jaunimas gajus, o vadovo 
ranka kieta! Taigi, labai punk
tualiai išsirikiavo choras sceno
je ir koncerto rengėjų — Muen- 
cheno taut, šokių grupės “Ratu
ko” vardu — Alfredas Herma
nas supažindino publiką su cho
ru.

Uždangai pakilus — nuosta
bus reginys! Lietuvos-Kanados- 
Vokietijos vėliavų fone, prožek
torių šviesoje sumirgėjo 50 
labai gražių jaunų veidelių ir 
puikių tautinių drabužių! Gaila, 
kad niekas nenufotografavo tuo 
momentu publikos — su nuosta
ba ir susižavėjimu! Suprantama, 
nes Vokietijos lietuviai seniai, 
seniai ką nors panašaus yra ma
tę ...

Švariai, gražia tarsena, jau
nais balseliais sudainavo choras 
net 20 dainų (neskaitant kartoji
mų), vadovui V. Verikaičiui įsi
terpiant solo. Bene gražiausios 
vietos ir dainos buvo — choro su 
solistu drauge.

Iš viso, labai pagirtinas yra 
choro, dirigento ir akompaniato
riaus (J. Govėdo) susiklausymas, 
bendradarbiavimas scenoje. 
Taip ir matai chorisčių veiduose 
kiekvieną vadovo šypsnį ar su
rimtėjimą

Repertuaras visai naujas, čia 
negirdėtas: J. Gaubas, A. Bra
žinskas, J. Bašinskas, V. Klova, 
A. Šidlauskas, B. Budrevičius, 
A. Raudonikis ... Taigi, paten
kinti liko tie, kurie norėjo iš
girsti ką nors naujo; kiek nusi
vylė tie, kurie neišgirdo tradici
nių dainų, daugiau liaudies dai
nelių. Gal, iš tikrųjų, koncertuo

Spalis - ša
KLB Šalpos Fondo komitetas 

skelbia visoje Kanadoje spalio 
mėnesį šalpos mėnesiu. Komite
tas prašo visus skyrius bei šal
pos atstovus savo vietovėse spa
lio mėnesį surengti vajų šalpos 
reikalams. Šis vajus tegu būna 
skirtas j vargą patekusiem tau
tiečiam pagelbėti ir mūsų vie
nintelei laisvajame pasaulyje lie
tuvių gimnazijai — Vasario 16 
Vokietijoje paremti. Laukiančių

Minint ŽŪA 50 metų sukaktį 
nuo jos įsisteigimo, nesistengta 
sukaupti į vieną vietą gausybė 
datų ir pavardžių, kurios šia pro
ga gal ir būtų vertos prisiminti 
ypač tiems, kurie su šia įstaiga 
buvo vienaip ar kitaip susirišę. 
Bendroje išvadoje tektų pasa
kyti, kad ŽŪA pastangos paruoš
ti žmones, kurie galėtų drąsiai 
jaustis betkokiose gyvenimo są
lygose, buvo sėkmingos. Gaila, 
kad tai turėjo apsiriboti tik 
dviem dešimtimis metų. Po to 
sekę trys dešimtmečiai gal irgi 
buvo produktingi, tačiau jie jau 
stokojo minties ir pasireiškimo 
laisvės. 

jant ten, kur retai beužklysta lie
tuviška daina, vertėtų atitinka
mai parinkti dainas. “Aidui” tai 
neturėtų būti sunku, žinant, kad 
jo “dainų skrynelėje” yra net 65 
dainos!

Užbaigus koncertą, pasipylė 
“Ratuko” berniukai su gėlėmis 
ir bučkiais mergaitėm! Mergai
tės įteikė V. Verikaičiui ir J. Go- 
vėdui Miuncheno alaus ąsočius! 
Lyg nugalėtojos, su palmėmis 
rankose gražiai atrodė choristės, 
papuoštos gladijolių šakelėmis. 
Turėjo kartoti ir vėl kartoti...

Po koncerto, pobūvyje, choras 
susitiko tik su lietuviais iš arti 
ir toli. Buvo atvažiavusių iš Švei
carijos ir Italijos. Iš Memmin- 
geno grupė atkeliavo autobusu. 
Mat, jų choras “Darna”, vado
vautas a. a. M. Budriūno, nutilo 
paskiausiai Vokietijoje ... Kon
certe dalyvavo ir visi Vokietijos 
lietuviai kunigai, kurie čia po
sėdžiavo sielovados reikalais.

Man, kaip “Ratuko” vadovei, 
teko pasveikinti ir padėkoti 
“Aidui” už jo tautinę misiją. 
Prie manęs prisijungė ir Muen- 
cheno apyl. pirmininkas K. Au- 
siejus. Dirigentas V. Verikaitis 
papasakojo apie choro uždavi
nius ir darbo sąlygas. Dėkojant 
chorisčių tėveliams už įkvėptą 
lietuviškos dainos meilę, pa
čioms dainininkėms, vadovui 
V. Verikaičiui,akompaniatoriui J. 
Govėdui, choro iniciatoriui ir 
nenuilstamam administratoriui 
J. Pleiniui bei visiems choro 
globėjams, sugiedota ilgiausių, 
laimingų ir dainingų metų.

Sekančią dieną, VIII. 26, cho
ras aplankė Muencheno bur
mistrą Mueller - Heydenreich, 
kuris sveikino choristes už tau
tinių tradicijų tęsimą, folkloro 
skleidimą plačiame pasaulyje. 
Jam atsakė ponia E. Šakienė. 
Pasikeista dovanomis. Rotušės 
kieme švelniai nuaidėjo ketu
rios choro dainos, priviliojusios 
vis daugiau klausytojų nuo “Ma- 
rienplatz”.

“Aido” mergaitės atstovavo 
lietuviams ne tik daina, bet ir 
tautiniais drabužiais. Jais pasi
puošusios jos ėjo iš viešbučių į 
koncertą, paskui pas burmistrą; 
kaikurios vaikštinėjo ir šiaip 
mieste. Daug kas jas fotografa
vo, klausinėjo — iš kur, apčiu
pinėjo ... o kaikurie tiesiog ab- 
stulbusiai stovėjo ir žiūrėjo, lyg 
į deives.

Visas “Aido’-’ kelionės vargas 
apsimokėjo. Jei turizmas ir kiek 
nukentėjo, jei mergaitės galėjo 
mažiau pamatyti, negu paprasti 
turistai, tai jų pasirodymas Eu
ropos lietuvių tarpe buvo didelė 
tautinė misija. “Aidas” dar ilgai 
aidės čia. Aidu siunčiame jiems 
savo ačiū, ačiū, ačiū ...

Ipos mėnuo 
mūsų pagalbos yra daug tautie
čių kituose kraštuose. Taip pat 
laukia iš mūsų paramos ir Vasa
rio 16 gimnazija.

Kanadoje gyvendami esame 
pakankamai turtingi, kad galėtu
mėm padėti savo tautiečiams už
jūryje. Šalpos Fondo komitetas 
gauna daugybę laiškų iš Lenki
jos valdomų sričių lietuvių, ku
rie prašo paramos—dėvėtų dra
bužių. Tokiu būdu mes palaiko
me artimus ryšius laiškais su sa
vo tautiečiais, ten gyvenančiais. 
Ta proga komitetas ragina visus 
šalpos darbuotojus savo vietovė
se organizuoti dėvėtų drabužių 
vajų. Adresų galima gauti KLB 
Šalpos Fondo komitete, 84 Bal
sam Avė., S., Hamilton, Ont. 
L8M 3B3.

KLB Šalpos Fondo komitetas 
kviečia visus geros valios lietu
vius prisidėti bent maža auka 
prie šio kilnaus šalpos darbo. 
Kiekvienas skirkime auką šal
pos reikalams. Aukas prašome 
siųsti: KLB šalpos Fondas, 118 
Fairleigh Ave., S., Hamilton, 
Ont., L8M 2H8.

KLB Šalpos Fondas



® IMRGTOJE TMiUEJE
DABARTINIS KAUNAS
Dabartinį Kauną, atiduodami duok

lę sovietinio “išvadavimo” trisde
šimtmečiui, pavaizdavo du autoriai: 
žurnalistas Gytis Subačius “Gimtojo 
Krašto” 31 nr. ir poetas Algimantas 
Mikuta “Literatūros ir Meno” rug
pjūčio 17 d. laidoj. Pirmasis daugiau 
vadovaujasi sausais statistiniais duo
menimis, antrasis — poeto širdimi. 
Iš G. Subačiaus sužinome, kad 1944 
m. vasarą, pasitraukiant vokiečiams, 
Kaune tebuvo likę apie 80.000 gyven
tojų. Visiškai sunaikintos buvo abi 
miesto elektrinės, vandentiekis, “Me
talo”, “Maisto”, “Silvos”, “Drobės” 
bei kitos įmonės, neliko nė vieno 
sandėlio su maisto ir pramonės ga
miniais. S. m. sausio 1 d. Kaunas jau 
turėjo 337.200 gyventojų, kurie di
džiavosi 12.843 automobiliais. Poka
ryje pastatytų gyvenamųjų namų 
bendras plotas esąs 2,5 milijono kv. 
metrų. Kas tuose namuose apsigyve
no, G. Subačius neskelbia. Tačiau as
meniniai laiškai liudija, kad dar yra 
kauniečių, skurstančių prieškarinėse 
lūšnose, kurių sienos kartais būna 
atremtos į kalvų šlaitus. Butų nau
juose pastatuose jiems nepavyko gau
ti. G. Subačius mini penkias augštą- 
sias mokyklas, kurių didžiausia yra 
Kauno politechnikos institutas, su 
skyriais turintis apie 15.000 studen
tų, nuo 1951 m. gyveniman išleidęs 
49-nių specialybių 25.783 inžinierius. 
Mokslines problemas sprendžia Kau
no fizikinių - techninių energetikos, 
tekstilės pramonės, statybos ir archi
tektūros, pramoninės statybos pro
jektavimo, Lietuvos miškų mokslinio 
tyrimo ir žemės ūkio statybos pro
jektavimo institutai. Kauno pramonę 
garsina garo turbinos, tiksliosios 
staklės, elektrografiniai reprodukci
niai aparatai, radijo priimtuvai, ge
riausios rūšies vilnoniai ir šilkiniai 
audiniai. Su britų pagalba pastatyta 
Kauno dirbtinio pluošto gamykla už
ima 8 hektarų plotą, o jos gaminiai 
keliauja net j užsienio kraštus. Sta
toma šiluminė elektros jėgainė, sa
vuoju pajėgumu dvigubai pralenk
sianti Kauno hidroelektrinę.

NAUJOJI DAINAVA
Poetiškai apžvelgęs Kauno slėnius 

ir šlaitus, A. Mikuta skaitytojus supa
žindina su naujuoju Dainavos rajonu 
Žaliakalnyje: “Žmogus, dešimtmetį 
nebuvęs Kaune, baltamūrę Dainavą 
tikrai gali palaikyti miražu. Išdygo 
ji neįprastai greitai, miestiečiams be
sidalijant iliuzijomis, bespalvinant 
naująsias statybas ir vienokiais, ir ki
tokiais dažais, beginant ir bekriti
kuojant. Mikrorajonas iškilo molin
game Pakaunės kaime, giedant vytu
riams, pempėms gelbstint savo jau
niklius iš buldozerių ir ekskavatorių 
nasrų. Iškilo, galima sakyti, tuščioje, 
lygioje vietoje. Jos grožis dar neišsi- 
skleidęs, bet ir dabar džiugina akį 
lengvumas ir erdvumas. Iš karto au
ga šimtatūkstantinis miestas su mo
kyklomis, stadionais, kino teatrais, 
su aikštėmis ir būsimais parkais, su 
savais rūpesčiais ir džiaugsmais. Ant 
architektų stalo dar tebestovi iš ka
ladėlių ir vielikių sudėliotas jo ma
ketas, o jis jau beveik visas — realy
bė, išsidriekęs už tyliųjų Žaliakalnio 
gatvių, už zoologijos sodo, tarp Vil
niaus plento ir Petrašiūnų. O kai iš
nyks aukšti lyg terikonai molio kal
nai, kai užaugs medžiai, kai skveruo
se pražys alyvos ir sužaižaruos fonta
nai, kai nebegąsdins lietūs ir atly
džiai, kai Dainavon persikels miesto 
centras, sunku bus patikėti, kad kaž
kada čia varlinėjo gandras ...” Kau
no centrą perkelti Dainavon verčia 
gamtinės sąlygos — perdaug siauras 
Laisvės alėjos bei kitų gatvių ruožas, 
įspraustas tarp Žaliakalnio ir Nemu
no, praeičiai atstovaujantis senamies
tis, kuriame dirba restauruotojai. Čia 
savo senąjį grožį jau yra atgavęs 
Perkūno namas prie buvusios Kauno 
jėzuitų gimnazijos, kuri dabar vadi
nama Adomo Mickevičiaus vidurine 
mokykla. Restauruotoje rotušėje įsi
kūrė jungtuvių biuras. Renesansiškai 
atrodo “Medžiotojų užeiga”, kuni
gaikščių puotas menanti “Taverna 
Regia”. Pasak A. Mikutos, Aleksotas 
įgauna vis griežtesnius pramoninio 
priemiesčio bruožus, bet dar yra pa
kankamai erdvus ir žalias. Augštoji

Winnipeg, Manitoba
ETNINIO MENO CENTRAS. 

Spaudos biuletenis “Canadian Sce
ne” rugsėjo 13 d. laidoje išspausdi
no F. S. Manor korespondenciją apie 
Folkloramą. Joje rašoma, kad Win- 
nipego miesto burmistras S. Juba, 
atidarydamas Folkloramą — tauty
bių savaitę, pareiškė gavęs stambų 
čekį iš vienos bendrovės liaudies 
meno centrui statyti. Centennial 
Concert Hall, nauja erdvi salė, ne
galėjo visų atidarymo iškilmių daly
vių sutalpinti. Naujame centre nu
matytas muzėjus, biurai organizaci
joms, pramogų patalpos. Praėjusi 
Folkloramą buvusi labai sėkminga: 
turėta 32 paviljonai su 3000 darbi
ninkų. Pasų iš viso buvo atspausdin
ta 49.000. Visi išparduoti ir dar trū
ko. įvairių paviljonų valgiai buvę 
labai pigūs — $2.50 lėkštė.Pastebė- 
tas visų tautybių draugiškumas. 
Adv. J. Kūteles, Folkloramos pirm., 
pareiškė: “Kai sėkla būna nupūsta 
svetimon žemėn, vistiek išauga ąžuo
lu arba klevu, tačiau skirtingos rū
šies ąžuolu arba klevu, nes minta ir 
gaivinasi skirtinga žeme. Winnipego 
gyventojai daugiau kaip 100 skirtin
gos kilmės šaknų, tačiau visi mes 

Freda nuteikianti archaiškai. Bene 
judriausia atrodo Vilijampolė, kur 
viskas virsta augštyn kojom. Slabada 
vadinta, ji dabar auga ir gražėja. Ne
ries krantinę puošia daugiaaugščiai 
gyvenamieji namai, ištisi jų kvarta
lai, naujos ir atstatytos gamyklos. 
Lampėdžiai ir dabar laukia poilsiau
tojų ir turistų. Kleboniškio ateitis te
besanti neaiški — jis gali likti kaimu 
arba tapti miestu. Šančiuose yra keli 
stambūs fabrikai, tačiau didesnių pa
sikeitimų nenumatoma. Nemunan nu
sileidžiančios gatvelės vis dar vadi
namos krantais. Panemunė, besidi
džiuojanti pušynu ir paplūdimiais, 
pamažu puošiasi. Petrašiūnai, A. Mi
kutos žodžiais tariant, rūksta ir 
spjaudo ugnimi, ryja elektros energi
ją, kurią gamina užtvenktas Nemu
nas. Taigi, jie yra tapę pramoniniu 
Kauno rajonu. Už hidroelektrinės už
tvankos, sujungusios abu Nemuno 
krantu, raibuliuoja kauniečių pamėg
tos marios.

DIDŽIAUSIAS ARUODAS
Jonavoje pradėjo darbą didžiau

siu Pabaltijo aruodu pavadintas ele
vatorius, kuriame bus galima saugo
ti beveik pusę visoj okupuotoj Lie
tuvoj superkamų grūdų. Sunkvežimio 
su priekaba iškrovimas užtruks tik 
3-5 minutes, o džiovykla per valan
dą galės išdžiovinti 50 tonų grūdų. 
Spaudoje pabrėžiama, kad statybi
ninkai ir konstruktoriai, montuoda
mi džiovyklą, buvo padarę klaidų, 
kurias teko ištaisyti vietiniams ele
vatoriaus specialistams. Darban pa
leista tik pusė elevatoriaus, o kitos 
pusės įrengimą tikimasi užbaigti iki 
metų pabaigos. Elevatorius yra ski
riamas Jonavos, Kauno, Kėdainių ir 
Ukmergės rajonų ūkiams.

PREMIJUOTA GYVENVIETĖ
Statybininkų Dienos proga Sovie

tų Sąjungos ministerių taryba pa
skyrė premiją “Želsvelės” kolchozo 
gyvenvietės kūrėjams. Jų ilgame są
raše yra Lietuvos žemės ūkio staty
bos projektavimo instituto skyriaus 
vyr. inž. architektas A. Bagdonas, 
projekto vyr. inž. V. Mačiūnas ir 
netgi “Želsvelės” kolchozo pirm. V. 
Marazas. Tas kolchozas, pagarsėjęs 
gražia gyvenviete, yra buvusioje Ma
rijampolės apskrityje, kuri dabar va
dinama Kapsuko rajonu. Premijos 
paskyrimas buvo pagarsintas “Tie
soj” rugpjūčio 14 d., o “Valstiečių 
Laikraštis” rugpjūčio 13 d. laidoje 
paskelbė liūdniau skambantį savo ko
respondento V. Armužo pranešimą 
“Sodyba be kelio...” Pasirodo, ta 
Anelės Jonuškienės sodyba yra tame 
pačiame “želsvelės” kolchoze. Re
dakcijai atsiųstame laiške A. Jonuš- 
kienė skundėsi: “Jau antri metai, kai 
mes neturime kelio į sodybą. Tenka 
per pelkę klampoti, miežius bristi, 
kol pagrindinį kelią pasiekiame. Su 
vežimu nė nemėgink važiuoti...” 
Kai V. Armužas, nuvykęs “želsve- 
lėn”, kreipėsi į premiją gavusį kol
chozo pirm. V. Marazą, pastarasis 
nė tikėti nenorėjo ir koresponden
tą pasisiūlė automobiliu nuvežti pas 
skundo autorę. Kelionę, pradėtą pui
kiu žvyruotu keliuku, teko nutraukti 
ties vėžėmis, sukančiomis iš keliuko: 
“Tos vėžės — per miežių lauką. Jo
mis ir teko klampoti pas kolūkie- 
tę i namus. Pasvirusios vešlios var
pos daužėsi į kojas. O toliau — pel
kė ir patvinęs upelis, per kurį per
mestas lentgalys. Pats savo akimis 
įsitikinęs, kad skundas pamatuotas, 
pirmininkas eiti pas Jonuškienę ne
panoro. Girdi, ji nė nesikreipusi į 
kolūkio valdybą, kad kelią padary
tų. Teko nuklampoti vienam ...” Vė- 
l’au korespondentui V. Armužui vis- 
dėlto pavyko įrodyti premijuotos 
“želsvelės” vadovams, kad A. Jonuš- 
kienė nekartą kreipėsi į pirm. V. 
Marazą, o jis ją pasiųsdavo pas bri- 
'gadininką R. Juškauską. Pastarasis 
vėl ją grąžindavo pas pirmininką. Iš
vada: “Jau antri metai, kai kelias į 
jų sodybą užariamas ir apsėjamas, o 
sulūžęs tiltelis per upelį neremon
tuojamas ...” Priremtas prie sienos, 
kolchozo pirm. V. Marazas pažadė
jo: “Kiek čia to kelio. Keletas ma
šinų žvyro, keletas lentgalių. Negi 
dėl to spyriosimės...” O visdėlto 
buvo spyriotasi net ištisus dvejus 
metus. V. Kst.

esame kanadiečiai su skirtinga ir 
labai turtinga kultūra.” Kor.

St. Peterburg, Fla.
ĮSISTEIGUSIO LIETUVIŲ KA

TALIKŲ KOMITETO veiklos pra
džia aktyvi. Rugsėjo 8 ir 15 d.d. Mi
šias Holy Name šventovėje lietuvių 
kalba laikė kun. dr. J. Prunskis. 
Šventovė buvo pilna žmonių. Abu 
kartu labai turiningi kunigo pa
mokslai. Mišių metu skambėjo lietu
viškos giesmės. Mūsų kolonijoje tai 
retas įvykis. Kun. dr. J. Prunskis su 
savo mamyte, 87 m., ir sesute Ane
le buvo apsistoję pas A. ir J. Va- 
lauskus, kurie suruošė kunigui pa
gerbti vakarą. Svečių atsilankė gra
žus būrelis. Programa buvo įvairi 
ir įdomi, bet įdomiausia, kai p. Klei
vai paprašius, kun. Prunskio moti
nėlė pasakojo savo įspūdžius ir iš
gyvenimus Sibire ir kaip atvyko pas 
savo sūnų į Ameriką. — Lietuvių 
Katalikų Komitetas ir finansiškai 
praturtėjo. Pirmąją ir gal stam
biausią auką jam atsiuntė A. A. Smi- 
gelskiai — $100. Manau, L. K. Komi
tetas jiems atskirai padėkos. Šis ko
mitetas ir toliau rūpinasi, kad lietu
viškos pamaldos lietuvių kolonijoje 
nenutrūktų. Br. Urbonienė
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| pirma karta už TORONTO ir MONTREALIO ribų

Spaudos Balius Londone!

£

s‘

Pagrindinę lietuviškų dainų ir operos arijų programų atliks solistė Irena Černienė, 
mezzo-sopranas. Akompanuoja Danguolė Remeikytė. • Trumpa oficialioji dalis, 
dalyvaujant "TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ" atstovams. 
Šokiams gros P. Genčiaus jaunimo orkestras. • 
Dainuos seniai begirdėta Danutė Švilpaitė. •

Mecenatų pristatymas ir t. t.
Jaunimo programa.
Bufetas, loterija ir kt.
Pelnas — K. lietuvių spaudai paremti

Organizacijos ir pavieniai asmenys kviečiami įsijungti į spaudos mecenatų ir rėmėjų eiles.

° Laikas - 1974 m. spalio 5, šeštadienį, 7.30 vai. vakaro
• Vieta - 1414 Dundas E., London, Ont.

Visus dalyvauti kviečia šiam vakarui sudarytas RENGĖJŲ KOMITETAS

g
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St. Catharines, Ont.
TAUTOS ŠVENTĖ paminėta šeš

tadienį slovakų salėje. Vietoje pa
skaitos Hamiltono “Aukuro” vado
vė E. Kudabienė paskaitė ištrauką 
iš lietuvių grožinės literatūros. “Au
kuro” aktoriai suvaidino V. Alanto 
“šiapus uždangos”. Už tai jie gavo 
daug katučių bei puokštę gėlių. Po 
to įvyko pasilinksminimas. Žmonių 
galėjo būti daugiau, bet apylinkė 
nedidelė, atostogos, mokslo pradžia, 
tai perdaug norėti ir negalima. Val
dyba tikisi suvesti galus su ga
lais. Tikrai gražaus kultūrinio ren
ginio žmonės nepamirš ilgai.

PREZIDENTO A. SMETONOS MI 
NĖJIMAS pradėtas sekmadienio pa
maldomis, kurias atlaikė ir atitin
kamą pamokslą pasakė kun. J. Liau- 
ba, OFM. Po pamaldų įvyko visų or
ganizacijų pritarimu surengtas aktas, 
kurio įvadą padarė generalinis Lie
tuvos konsulas dr. J. žmuidzinas. 
Gerai paruoštą, išsamią paskaitą 
skaitė Tautos Fondo pirm. Augusti
nas Kuolas. Jis išryškino buvusį 
prezidentą kaip vieną žymiausių mū
sų tautos veikėjų, jos laisvės kovo
tojų, kaip visuomenininką, publicis
tą, filosofą, mokslo žmogų bei gry
nos lietuvių kalbos žinovą, stilistą. 
Abu žymūs svečiai lietuvaičių buvo 
pasveikinti gėlių prisegimu. Salėje 
matėsi gėlių puokštėmis papuoštas 
A. Smetonos portretas, nutapytas St. 
Catharines mieste ir skirtas specia
liai tokiems minėjimams. Čia taip
gi yra tokiems pat tikslams didelis 
prezidento A. Stulginskio portretas. 
Planuojama nutapyti ir Lietuvos pre
zidento dr. K. Griniaus portretą. Mi
nėjimas baigtas Tautos himnu. Po to 
svečiai buvo pagerbti priėmimu p.p. 
Polgrimų naujuose namuose.

NETEKOME dar vieno patrioto — 
mirė Kazimieras Vilbikaitis, savo lai
ku vadovavęs lietuvių pranciškonų 
vienuolyno bei jo koplyčios persta
tymo darbams. Jis buvo gilios sielos, 
labai ramaus būdo žmogus. Paliko 
nuliūdusią žmoną, dukterį ir sūnų, 
kuris yra baigęs augštuosius fizi
kos mokslus geriausiais pažymiais. 
Gili užuojauta jiems visiems. Tebū
na lengva Kazimierui ši kad ir gera, 
bet svetima Kanados žemė.

, TAUTOS FONDO atstovas Anta
nas Gverzdys šiemet Fondui surinko 
rekordinę sumą — $407.50. Tai tik
rai gerai atliktas darbas.

VIEŠĖJO pas draugus Niagara-On- 
The-Lake dr. A. Baltrukėnas su žmo
na iš Akron, Ohio, dr. K. Vilčinskas 
su šeima ir Gabija Juozapavičiūtė, 
pernai baigusi augštuosius mokslus 
magistrės laipsniu. Dr. A. Baltrukė
nas yra Amerikos lietuvhj gydytojų 
draugijos narys. Ši draugija kas me
tai skiria lietuvių kultūriniams rei
kalams po $1.000. K. Vilčinskas pro
fesoriauja Londono, Ont., univer
sitete. Jis yra baigęs elektros inži
nerijos ir fiziologijos mokslus. Abi 
šias sritis naudoja universiteto moks
linių tyrimų darbams. Tai dar jau
nas vyras. Jo žmona yra Čikagos 
lietuvaitė, baigusi augštuosius moks
lus, ir muzikė — piaftistė. Augina du 
mažamečius sūnus, kurie kalbinami 
tik lietuviškai. Gabija neseniai grįžo 
iš P. Amerikos, kur išbuvo tris su 
puse mėnesio. Susitiko su P. Ame
rikos jaunimo veikėjais, kurie ruo
šiasi pasaulio jaunimo kongresui. 
Svečiai aplankė įžymybes šio mieste
lio, kuriame veikia keturi teatrai. 
Miestelis darosi Kanados istoriniu 
centru; neveltui jis yra buvęs pir
mąja Kanados sostine. Kor.

ČESNAKAS - 
SVEIKA TAU

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

LONDON,
VISI I PIRMĄJĮ SPAUDOS BA

LIŲ LONDONE! Nuo Kražių skerdy
nių, nuo vargo mokyklos ligi. .. da
bar. Knygnešių takais ar pogrindžio 
rūsiuose kryžiaus kelius išėjusi lie
tuviškoji spauda jos veikėjų didvy
riško pasiryžimo dėka nesužlugo, bet 
dar ir šiandien ji mus jungia bei 
gaivina. Ar mes pagalvojame apie 
jos svarbą mums ir bendram lietu
viškam reikalui? Ar bent kada mė
giname įvertinti jos atliktus didžius 
darbus, jos darbuotojų didelį pasi
aukojimą ir ar už tai jiems bent ka
da pasakome ačiū? Tad susirinkime 
spalio 5 d. į Londono parapijos salę, 
1414 Dundas St. E. ir savo atsilanky
mu bei nuoširdžia auka, kad ir kuk
lioje aplinkoje, bent sykį pasakyki
me mus nuolat lankančiai ir nuobo
dumą išsklaidančiai spaudai nuošir
dų ačiū. Pasakykime ačiū, kad ji pa
justų, jog mes ją vertiname ir re
miame.

Atsilankę į Londono spaudos ba
lių ne tik spaudą paremsime, bet 
ir patys vakarą maloniai praleisime. 
Vakaro programa nurodyta skelbi
me šiame puslapyje. Apvalūs sta
liukai 8-10 asmenų, už rezervaciją 
sumokant $2 (už visą stalą). Įėjimas

HAMILTON
ŠEŠTADIENĮ, spalio 5, 7 v. v., 

visi renkamės į Jaunimo Centrą, kur 
Tautos Fondo Hamiltono atstovybė 
rengia iškilmingą mūsų sostinės mi
nėjimą. Paskaitą skaitys Vilniaus 
krašto pedagogė P. Ancevičienė iš 
Otavos, o meninę programos dalį 
atliks Toronto “Varpo” choras. Po 
oficialios dalies bus pasilinksmini
mas, grojant D. Ferri orkestrui. Visi 
atvykime į Vilniaus Dieną ir pagerb
kime mūsų senąją sostinę.

HAMILTONO LIETUVIŲ DAILI
NINKŲ paroda rengiama spalio 13 
d. Jaunimo Centre. Bus keletas pa
veikslų, skirtų loterijai, skanumynai 
su kava ir kt. užkandžiai. Apyl. val
dyba prašo tautiečius tą sekmadienį 
po šv. Mišių užsukti į salę ir pasigro
žėti hamiltoniečių meniniais suge
bėjimais. K. B.

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI 
stropiai dirba, rinkdami lėšas savo 
veiklai. Spalio 26 d. ruošia varto
tų laikraščių rinkimą — “paper 
drive”. Visi Hamiltono lietuviai pra
šomi neišmesti savo perskaitytų laik
raščių, nesvarbu, ar tai būtų lietu
viški, ar angliški. Surinktus laik
raščius prašome sekmadienį, spalio 
20 d., atvežti į parapijos salę po 
betkurių pamaldų. Arba paskambin
kite Rūtai Šiūlytei 389-5112 bei Inai 
Vainauskaitei 528-5646, ir laikraš
čiai bus paimti iš jūsų namų. Para
ginkite savo pažįstamus ir praneš
kite savo kaimynams apie mūsų pa
stangas. Prašome visų pagalbos.

Dalia Pajerskaitė
SVEČIAS IŠ ROMOS, mons. Ant. 

Jonušas, lankydamas Amerikos že
myną, buvo apsistojęs ir mūsų para
pijoj, kur sekmadienį atnašavo šv. 
Mišias ir pasakė pamokslą.

DALIA PAJERSKAITĖ šiemet 
pradėjo mokytojauti Vysk. M. Valan-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas “TALKA”
830 Main Street East, telefonas 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 1 0 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

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai

Skanėstai -------------

kiekvieno skoniui

284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113
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ONTARIO
suagusiems $3, jaunimui $1.50. Re
zervacijos reikalu kreiptis į Daniliū- 
nus tel. 438-7694. Pradžia — 7.30 v. 
v. pabaiga — 1 v. r. Programa įvairi, 
bet ilgai neužtruks. Norintieji ją iš
girsti prašomi nevėluoti. Pageidau
jami laimikiai (fantai) loterijai, nau
jos prenumeratos, aukos spaudai ir 
t. t. Organizacijos ir pajėgesni pa
vieniai asmenys prašomi įsijungti į 
spaudos mecenatų eiles. Smulkiau 
apie tai galima sužinoti pas J. But
kų 439-6889 arba pas Danilūną 438- 
7694. Į šį spaudos pagerbimą ir “T. 
žiburių” 25 m. sukakties paminėji
mą Londone atvyks ir visa “T. Žibu
rių” delegacija. Savo atsilankymu 
bei parama parodykime, kad verti
name savo spaudą.

JULIJA NARAKIENĖ, apie 74 m. 
amžiaus, Gražinos Petrauskienės ir 
Reginos Gudelienės motina, š.m. rug
sėjo 20 d. žuvo eismo nelaimėje. 
Apie 11 v.r. ji už miesto ribų ėjo iš 
šventovės namo. Pravažiuojančiam 
žvyro sunkvežimiui nusisuko užpaka
linis ratas ir smarkiai riedėdamas su
davė jai iš užpakalio stiprų smūgį. 
Bevežant į ligoninę ji mirė. Šiais 
metais Londono mieste eismo nelai
mėse žuvo 21 asmuo. D. E.

, ONTARIO
čiaus lituanistinėj mokykloj.

FLORIDOJ, St. Petersburge, mi
ręs a.a. Juozas Stoškus, Eug. Gra
jauskienės tėvelis, buvo atgabentas 
į Hamiltoną. Velionies palaikai vie
ną vakarą buvo pašarvoti J. B. Mar- 
latt laidotuvių namuose, o rugsėjo 
14 d. po gedulingų Mišių AV bažny
čioje artimųjų nulydėtas ir palaido
tas Šv. Jono lietuvių kapinėse, Ana
pilyje.

A.A. JUOZAS ŠKĖMA staigiai mi
rė rugsėjo 15 d. Šv. Juozapo ligoni
nėj. Velionis buvo 50 m. amžiaus. 
International Harvester įmonėj dir
bo 13 metų. Paliko žmoną ir dukterį. 
Palaidotas iš lietuvių šventovės Ha
miltono Holy Sepulchre kapinėse.

NAUJOJI PARAPIJOS CHORO 
VALDYBA turėjo pirmąjį savo po
sėdį, kuriame svarstė galimybes pa
pildyti chorą naujais balsais ir tradi
cinį savo vakarą. Naująją v-bą su
daro: G. Jasevičius — pirm., J. Paš- 
kevičienė — sopranų seniūnė, A. 
Deksnienė — altų, Alf. Lukas — 
tenorų ir A. Muliuolis — bosų. Cho
ras yra įsiregistravęs dalyvauti Ka
nados liet, dainų ir taut, šokių 
šventėje, kuri rengiama 1975 m. 
Hamiltone Padėkos savaitgalį. K.M.

1' M MII M

Pianino ir bendro Į 
j muzikos lavinimosi moko

Jonas Čegys,
Hamilton, Ontario. Pamokos
(45 min. iki vienos valandos Į 

Į — $6.00) duodamos mokinių į 
i namuose, tėvams prižiūrint ir j 
j su jais pasitariant.
i Skambinti tel. 529-3482 į
i : i

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.)__ 6%
santaupas (nuo š.m.
liepos 1 d.) _____8% %
term, depozitus 1 m. 9‘/z % 
IMAME UŽ:
asmenines paskolas 12% 
nekiln. turto pask. 11%%

k . Ltd
'ennmc^er

GUELPH LINE prie PROSPECT, 
BURLINGTON — 639-0510 
LLOYD D. JACKSON SQUARE, 
HAMILTON — 525-9641
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e LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

PLB VALDYBA, remdamasi 
Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Kanberos apylinkės pirm. A. V. Bal
sio telefonine informacija, spaudai 
išsiuntinėjo pranešimą apie Pabal
tijį sovietams išdavusio premjero G. 
Whitlamo atvykimą į Niujorką. "Čia 
jis viešės rugsėjo 28-30 d. d., lanky
damasis Jungtinėse Tautose. Jo 
kalba JT visumos posėdyje yra nu
matyta rugsėjo 30 d. PLB valdyba, 
pritardama Australijos Lietuvių 
Bendruomenės prašymui, ragina 
JAV lietuvius, ypač Niujorko ir apy
linkių, tą dieną surengti dalyviais 
gausias demonstracijas prie Jungti
nių Tautų būstinės. Visi kiti lietuviai 
prašomi siųsti protesto telegramas 
bei laiškus, adresuotus premjerui 
G. Whitlamui, Australijos atstovybei 
Jungtinėse Tautose. Būtų gera, jei 
demonstracijos šia proga Įvyktų ir 
kituose miestuose. Rugsėjo 25 d. į 
JAV atvyks ir Australijos užsienio 
reikalų ministeris, kuris žodį Jung
tinėse Tautose tars spalio 8 d. Atro
do, būtų patartina sekti spaudos pra
nešimus apie šių dviejų vyrų vieš
nagę, nes jų kelionės tvarkaraštis 
gali pasikeisti.

JAV LB VISUOMENINIŲ REI
KALŲ TARYBOS pirm. A. S. Gečys 
nušviečia šios organizacijos veikėjų 
pastangas birželio - liepos mėnesiais 
priminti Lietuvą amerikiečių laik
raščiuose. LB Omahos apylinkės 
pirm. Juozo Navako dėka dienraš
čio “Omaha World Herald” vyr. red.
K. Wilson parašė vedamąjį “Baltic 
States Live”. LB Auroros, III., pirm. 
M. Vizgirdienės laišką apie tragiš
kuosius birželio įvykius straipsnio 
forma paskelbė laikraštis “Beacon- 
News”. “The New Haven Register” 
puslapiuose savo laišku apie So
vietų Sąjungos siekius Europos sau
gumo konferencijoje prabilo šios 
LB apylinkės pirm. A. Gruzdys. Ka
lifornijos dienraštyje “Evening 
Outlook” J. Kojelis laišku reagavo 
į to laikraščio bendradarbio N. Cou
sins klaidingas mintis apie sovietų 
vadams rūpimą pastovumą V. Euro
poje.

CHEMIJOS INŽ. KOSTAS AST
RAVAS, “TŽ” skaitytojams gerai 
pažįstamas iš jo puikių kelionės re
portažų, grįžo į JAV iš Afrikos ara
bų kraštų, kur dirbo naftos produk
cijos patarėju. Dabar jis gavo darbą 
ir įsikūrė Fresno mieste, Kaliforni
joje.

Venecuela
VENECUELOS DIDVYRIO ORDI

NO susilaukė lietuvis gydytojas dr. 
Jonas Hermanavičius, 26 metus dir
bantis Guarico mieste. Labai primi
tyviose sąlygose jis išgelbėjo dauge
lio neturtingų gyventojų gyvybes ir 
įsigijo nepaprastą šio miesto bei 
apylinkių gyventojų pagarbą ir pasi
tikėjimą.

Brazilija
DR. RUDOLFAS MEKŠRAITIS 

Porto Alegre mieste dėsto mediciną 
Rio Grande do Sul universitete ir 
dirba valstybinėje ligoninėje.

LIETUVIŲ IR PORTUGALŲ 
KALBŲ mokyklinį 184 psl. žodyną 
Sao Paule išleido Brazilijos Lietuvių 
Bendruomenė. Jį paruošė Alfonsas 
D. Petraitis ir Liucija Juodelis su ke
liais talkininkais, iliustravo Ona 
Saulaitienė. žodyno kaina — 15 kru- 
zeirų ($1). Galima gauti savaitraščio 
“Mūsų Lietuva” administracijoje, 
Caixa Postal 4421, 01000 Sao Paulo, 
SP, Brazil.

Argentina
ARGENTINOS LIETUVIŲ OR

GANIZACIJŲ ir Spaudos Taryba, 
reaguodama į Australijos vyriausy
bės oficialų pripažinimą Pabaltijo 
įjungimo Sovietų Sąjungon, įteikė 
protesto raštą Australijos pasiunti
nybei Buenos Aires mieste, o kitą 
raštą pasiuntė pačiam darbiečių 
premjerui G. Whitlamui. Opozicijos 
vadui B. Sneddenui pasiųsta padėka 
už Baltijos kraštų gynimą. Protesto 
raštų tekstus anglų kalba Argentinos 
lietuviam parūpina dvisavaitraščio 
“Laikas” redakcija.

Australija
SYDNĖJAUS KARDINOLĄ DR. 

J. FREEMAN aplankė lietuvių dele
gacija — kun. P. Butkus, ALB kraš
to tarybos pirm. V. Bukevičius, ALB 
Sydnėjaus apylinkės pirm. J. Maks
vytis ir lietuvių parapijos atstovas 
B. Barkus. Jam įteiktas išsamus pa
reiškimas su prašymu iškelti Austra
lijos darbiečių vyriausybės Pabalti
jui padarytą skriaudą ganytojiškame 
laiške Australijos katalikams. Kar
dinolas dr. J. Freeman pažadėjo su 
šiuo skaudžiu įvykiu supažindinti 
Australijos vyskupų konferenciją, 
duoti pareiškimus spaudai. Jis taip
gi priminė, kad šiuo klausima jau 
plačiai yra pasisakęs Ballarato vysk. 
R. Mulkearns, Australijos katalikų 
teisingumo ir taikos komisijos pir
mininkas, Viktorijos katalikų savait
raštyje “The Advocate”. Sydnėjaus 
kardinolo pagalbininkas vysk. E. D. 
Kelly darbiečių premjerui G. Whit
lamui pasiuntė telegramą, giliai ap
gailestaudamas gėdingą Pabaltijo 
okupacijos įteisinimą. Minėtasis ka
talikų savaitraštis "The Advocate” 
rugsėjo 5 d. paskelbė Romon išvyks
tančio kardinolo dr. J. Knox pada
rytą pareiškimą Tullamarine aero

drome. Formalų Pabaltijo atidavimą 
Sovietų Sąjungai jis laiko mirties 
kvietimu pačiai Australijai. Kardi
nolas priminė premjerui G. Whitla- 
mui, kad pagal jo logiką panašiai 
turėtų būti pasielgta ir su Australi
ja, jeigu ją okupuotų galingesnė 
valstybė ir savo priespaudoje išlai
kytų 30 metų.

“THE CANBERRA TIMES” dien
raštis Australijos sostinėje į prem
jero G. Whitlamo gėdingą žingsnį 
reagavo jau rugpjūčio 5 d. Laikraš
čio duomenimis, Australijoje yra 
apie 25.000 latvių, 10.000 lietuvių ir 
8.000 estų. Baltijos respublikas So
vietų Sąjunga 1940 m. užėmė su na
cių Vokietijos ir A. Hitlerio sutiki
mu. Australijos vyriausybė šios oku
pacijos įteisinimą yra pradėjusi sa
vo ambasadoriaus Maskvoje J. Plirn- 
soil pasiuntimu į Estiją. Spėjama, 
kad jis greit lankysis taip pat Latvi
joje ir Lietuvoje. Toliau dienraštis 
cituoja telefoninį pasikalbėjimą su 
ALB krašto valdybos pirm. V. Ne- 
verausku Adelaidėje. Iš jo skaityto
jai sužinojo, kad tas pats G. Whit
lamas prieš paskutiniuosius parla
mento rinkimus oficialia raštu pa
tvirtino ligšolinę Australijos vy
riausybės liniją neatiduoti Pabalti
jo Sovietų Sąjungai, o dabar, rinki
mams sėkmingai praėjus, šį pažadą 
viešai sulaužė. Cituojamas ir ALB 
Kanberos apylinkės pirm. A. V. Bal
sio pareiškimas, kad niekas pasauly
je negali įteisinti Sovietų Sąjungos 
įvykdytos vagystės, kurios talkinin
ku buvo Trečiasis Reichas.

Italija
STASYS LOZORAITIS, Lietuvos 

diplomatijos šefas, pasiuntė protesto 
notą Australijos užsienio reikalų mi- 
nisteriui, griežtai pasmerkdamas 
premjero G. Whitlamo vyriausybės 
formalų patvirtinimą Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos įjungimo į Sovietų 
Sąjungą. Istoriniais faktais jis su
griauna Australijos darbiečių vy
riausybės tariamą realybės politiką, 
primindamas Ribbentroppo ir Molo
tovo slaptą sutartį, kuri ir yra ker
tinis akmuo sovietinės agresijos 
prieš Pabaltijį. Jis taipgi primena 
Australijos darbiečiams, kad A. Hit
leris reikalavo Lietuvos įsijungimo 
karan su Lenkija, bet tas reikalavi
mas buvo atmestas, o Lenkija vė
liau tapo oficialia Vakarų sąjungi
ninkų bei Australijos talkininke II 
D. kare. Naciai Lietuvą sovietams 
atidavė kaip tik po šio atsisakymo ir 
neutralumo paskelbimo. Atrodo, 
kad Molotovo-Ribbentroppo slapta
me suokalbyje 1939 m. rugsėjo 28 d. 
yra paslėpta nacių keršto mintis Lie
tuvai.

Britanija
LIETUVIŲ SODYBOJE surengta 

LSS Britanijos rajono XXV stovykla 
buvo skirta prieš 13 metų mirusio 
pirmojo vado v. s. Kazimiero Vait
kevičiaus atminimui. Stovyklos vir
šininku buvo dabartinis rajono va
das s. J. Alkis, komendantu — v. s. 
J. Maslauskas, kapelionu — kun. A. 
Geryba. Seserijos pastovyklė pasi
vadino a. a. v. s. J. Augustaitytės- 
Vaičiūnienės vardu, o brolijos pasto
vyklė savo vardui pasirinko Kauną. 
Buvo susilaukta daugiau kaip 50 
stovyklautojų: stovyklos uždarymo 
iškilmėje dalyvavo 17 sesių ir 37 
broliai. Stovyklon buvo atvykusi ir 
ps. P. Veršelio vadovaujama grupė 
iš V. Vokietijos. Stovyklautojai, mi
nėdami tradicinę Tėvynės Dieną, va
dovavosi šūkiu: “Mūsų mintys, dar
bas ir jėgos tau, brangioji šalie Lie
tuva!” Pašnekesiui apie tėvynę va
dovavo kun. A. Geryba ir s. J. Alkis. 
Prie vakaro laužo padainavę dainų, 
visi dalyvavo kun. A. Gerybes tėvy
nės intencija laikomose Mišiose gam
tos prieglobstyje.

Šveicarija
Šveicarijos radijas rugpjū

čio pabaigoj visą valandą paskyrė 
savo atstovo įspūdžiams iš Vilniaus, 
Rygos ir Talino. Pasikalbėjime buvo 
pabrėžtas Pabaltijo gyventojų vaka- 
rietiškumas, prisirišimas prie savo 
tautinės kultūros, jų rengiamos dai
nų šventės. Radijo atstovas stebė
josi, kad užsieniečiai negali vykti 
tiesiai į Baltijos respublikų sostines, 
bet šią kelionę turi pradėti Mask
voj ar Leningrade. Radijo laida bu
vo paįvairinta lietuvių, latvių ir estų 
dainomis.

“BERNER TAGBLATT”, di
džiausią tiražą turintis sostinės dien
raštis, rugpjūčio 22 d. laidoj savo 
straipsniu “Ir jos buvo nepriklauso
mos” prisiminė Baltijos valstybes 
Stalino ir Hitlerio sutarties trisde- 
šimtpenkmečio proga. Laikraštis tei
singai pastebi, kad šis sandėris leido 
nacių Vokietijai pradėti II D. karą, o 
Sovietų Sąjunga gavo dalį Lenkijos 
ir Baltijos respublikas. Pateikiami 
mums jau gerai žinomi duomenys 
apie sovietų karinių įgulų įvedimą 
Pabaltijin, Maskvos surežisuota rin
kimų komedija, užbaigta tariamu 
Baltijos valstybių įsijungimu Sovie
tų Sąjungon. “Berner Tagblatt” pa
brėžia, kad taitiečių tautos nėra už-, 
miršusios turėtos nepriklausomybės 
ir kad jos kartu su Lenkija dabar 
yra Vakarų kultūros saugotojos so
vietinėje imperijoje. Dienraštis pa
taria Vakarams niekada neužmiršti 
diktatorių politikos aukų, nes jėga ir 
oportunizmas smurto negali pavers
ti teise.
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UNIVERSITETAS: VERTA AR NE?
DAINA KERBELYTĖBirželio mėnesį gražioje Place des Arts salėje aš išdidžiai užlipau ant scenos ir iš nuplikusio senuko — universiteto direktoriaus priėmiau dailiai susuktą, kaspinu perrištą diplomą. Tai mano ilgai lauktas ba- kalaurės laipsnis. Tėvelis šypsojos patenkintas — štai keleto tūkstančių dolerių investa- cijos pelnas. Mama šypsojos nelabai patenkinta — penkeri metai praėjo, o tų žentų kaip nėra, taip nėra. O man — diplomas ant sienos ir surizgę jausmai: garbė, džiaugsmas ir šioks toks netikrumas.Kas bus dabar? Penkerių metų laikotarpyje studijavau įvairius dalykus: kalbas, literatūrą, politiką, istoriją. Tačiau nesu pakankamai kvalifikuota dirbti tose srityse. Negaliu staiga pasidaryti Jungtinių Tautų vertėja, literatūros profesorė, federacinės valdžios patarėja, Anglijos civilinių neramumų žinovė. Išklausius savo vyresniųjų patarimų (“Eik į universitetą, būsi mokyta, gausi geresnį darbą, nereikės fabrike dirbti”) yra nemaloni staigmena objektyviai pažiūrėti į situaciją ir kartais pagalvoti, kad mano universiteto mokslų baigimas yra ne tiktai menkas laimėjimas, bet ir mažai naudingas.Tas diplomas autpmatiškai neatidaro darbovietės durų. Negaliu išeiti iš universiteto klasės j gimnazijos mokytojų eiles — reikia dar vienerius metus mokytis, dar vieną diplomą gauti. Didmiesčių laikraščiai nepriima visų būsimų žurnalistų — reikia dar vienerius metus Otavoje padirbėti. Be to, kaip nors reikia iškombinuoti “pažinčių”. Gal ir noriu perdaug greitai, bet dar vieneri metai universitete atrodo kaip šimtmetis.Įdomu, kad visi mano draugai, kurie taip pat šiemet baigė augštuosius mokslus, yra panašios nuomonės. Pergyvenus visą eilę egzaminų, sunkius uždavinius, rašinius, nuobodžius profesorius ir nemigos naktis, jiems ateina į galvą tik vienas klausimas: ar buvo verta penkerius metus taip praleisti? Visiems rūpi gauti darbą, bet ne paprastą darbą. Jie nori dirbti

AVIACINES TRADICIJAS TĘSIANT
AL. G1MANTASŠiandien, kai vis dažniau kalbama apie lietuviškosios periodikos infliaciją, kalbėti apie dar vieną, nors ir nevisai naują leidinį, gal ir nebūtų populiarus dalykas, tačiau praleisti negirdomis visai nepaminėjus leidinio “Plieno Sparnų” būtų neatleistina.Šis metraštis yra Amerikos Lietuvių Aero Klubo leidinys, redaguojamas ir spausdinamas Čikagoje daugiausia V. Pesecko ir E. Jasiūno pastangomis. Iki šiol “Plieno Sparnų” yra pasirodę keturi numeriai trijuose sąsiuviniuose (antras ir trečias numeris buvo dvigubas, kartu išleistas). Reikia sutikti, kad tokio pobūdžio ir turinio leidinys nėra kiekvienam įdomus, bet visiems tiems, kuriems rūpi lietuviškosios civilinės ir karinės aviacijos raida, metraščio straipsniai bus beveik enciklopedinės svarbos medžiaga.“Plieno Sparnai” yra gausiai iliustruoti ir vaizdžiai rodo, kad lietuviškoji aviacija turėjo beveik moderniausius to laiko lėktuvus ir navigacinius įtaisus. Lietuviškoji aviacija, karinė ir civilinė, pirmavo Pabaltijo valstybių tarpe, buvo žymiai pranašesnė ir modernesnė už kaimynų latvių ir estų.Mūsų aviatorių leidinyje yra daug autentiškos medžiagos. Neabejotina, kad visa tai liečia 

toje srityje, kurioje jaučiasi stiprūs, kuri jiems yra įdomi. Jie nori atsakingų darbų. O tokių darbų, atrodo^ trūksta arba mes nežinome kur ar kaip jų jieškoti.Bet visdėlto abejonės kartais dingsta ir kyla šioks toks pasitenkinimas. Daug pažįstamų, gabesnių už mane, krito ir iš universiteto išėjo savais, man nesuprantamais keliais. Aš pasilikau. Susitikau daugybę studentų, kurių politinės pažiūros nesutapo su mano. Atsimenu marksistus, komunistus, socialistus, kurie juokdavosi iš mano naivių pasakojimu apie Lietuvą, sakydami: “Lithuania is better off now”; aiškindavo man, kad Lietuva dabar laisva. Prieš porą mėnesių susitikau seniai matytą “draugą” buvusį Kvebeko separatistą, kuris labai rimtai, užjaučiamai tarė: “Žinai, aš nemanau, kad Lietuva kada nors bus laisva.” Tai buvo staigmena, kad po penkerių metų jis prisiminė mane ir mūsų pokalbius.Atsimenu, žinoma, ir visus egzaminus, bet dabar jie nebeatrodo tokie baisūs. Buvo daug neįdomių profesorių, bet buvo ir daug energingų mokytojų, kurie sugebėjo perduoti savo entuziazmą studentams. Prisimenu geriausiai profesorius, kurie tikrai domėjosi mūsų darbais. Literatūros profesoriaus, kuris šaltai grąžindavo rašomuosius darbus be žodžio, veido neatsimenu, bet niekad nepamiršiu istorijos profesoriaus, kuris perskaitęs mano rašinį apie nacionalizmą pasakė: “Tu būsi arba gabi istorikė, arba labai protinga namų šeimininkė”. Talkindama universiteto laikraščiui, turėjau progų pamatyti ir pasikalbėti su daugeliu žinomų žmonių bei aprašyti universiteto problemas. Per penkerius metus teko daug prisidėti prie tipiškos universiteto veiklos: žiemos karnavalų, studentų valdžios rinkimų, balių ...Žiūrint atgal, gal ir nebuvo tokie baisūs tie penkeri metai. Buvo daug darbo, daug įtempimo, bet visdėlto ištesėjau — ir tai yra mano didžiausias laimėjimas.
ir nepriklausomos Lietuvos bendrosios istorijos dalį, kuri negali būti ignoruojama. Tai ypač liečia karinę aviaciją, kuri tikrai galėjo būti laikoma Lietuvos ginkluotųjų jėgų pažiba.Pagrindinė metraščio dalis skiriama Lietuvai, bet yra nemažai medžiagos ir apie lietuvių amerikiečių aviacinę veiklą šiame kontinente maždaug tuo pačiu metu, kai pačioje Lietuvoje aviacinis judėjimas buvo pasiekęs patį zenitą.Net ir dabar pvz. Čikagoje lietuviai lakūnai turi 12 savų sportinių lėktuvų, Detroite — vienas, Hamiltone, berods, taipgi vienas. Rytiniame JAV pakraštyje visa eilė tautiečių valdo nuosavus lėktuvus. Organizacinė veikla, išskyrus Čikagą, gal ir menkesnė, bet užtenka entuziazmo, laiko ir lėšų oriniam sportui.Lietuvoje, kiek sąlygos leidžia, jaunoji karta veržiasi į erdves. Tad, galima tarti, tiek šiapus, tiek ir anapus lietuviškosios aviacinės tradicijos—skraidymas, sklandymas, augštasis pilotažas, parašiutizmas ir avio- modelizmas — tęsiamos toliau. Tautiečiai neatsilieka nuo pačių moderniausių laimėjimų bendrojoje aviacijoje.Metraštis “Plieno Sparnai” prisideda prie aviacinių nuotaikų kėlimo ir palaikymo.

Buenos Aires lietuviai klausosi Kanados lietuvaičių kvarteto “Aušra” koncerto Nuotr. A. Kirstuko

Pionieriška Lietuvos istorija
V. Liulevičiaus redaguotas vadovėlis lituanistinėms mokykloms

1. Istorinė tikrovė ir istorijos
mokslasNors daug prirašyta istorijos mokslo teorijų, tačiau nėra nubrėžtų taisyklių, kaip istorijos turi būti rašomos, kas įsakmiai Į jų turinį turi būti įdedama. Tik labai bendra fraze nusakomas jų tikslas: atvaizduoti žmonių buitį laiko slinktyje. Bet žmonių buitis, kitaip tariant, istorinė tikrovė, yra tokia įvairi, susidedanti iš daugybės tarpusavyje surizgusių veiksnių, smulkmenų, kad jos visuma palieka žmogui neaprėpiama. Tik kaikas iš jos pagaunama, stengiamasi suprasti ir aprašyti, sudaryti istoriją. Visos parašytos istorijos turi tik istorinės tikrovės nuotrupas, fragmentus, paimtus iš išlikusių praeities liudininkų, šaltiniais vadinamų. Taigi, istorijos rašomos iš šaltinių.Nuo seniausių laikų pirmiausia dėmesys buvo kreipiamas į tuos šaltinius, kurie žymėjo garsių visuomenės vadų žygius, darbus, nuopelnus jų vadovaujamoms bendruomenėms. Pagal tuos šaltinius parašytos istorijos buvo iš esmės politinės. Jos vyravo ir istorijos moksle Europos viduramžiais ir naujaisiais laikais. Voltaire’as pirmasis drįso pašiepti politines istorijas su jose vyravusiais visokiais tituluotais vadais. Jis jas pavadino “mūšių istorijomis” (histoires dės batailles), nes jose daug kalbama apie karus. Jis pats parašė didelį istorinį veikalą ir davė pradžią vadinamajai kultūros istorijai. Šis terminas buvo greitai pasigriebtas ir nuolat kartojamas iki šių dienų (dažnai pakeistas civilizacijos vardu). Imtos kurti ir nepolitinės istorijos, kurioms galėjo būti taikomas bendrinis kultūros istorijos vardas, tačiau vyravo visdėlto politinės istorijos.Pagal visuotini polinkį ir Lietuvos istorija nuo pat jos rašymo pradžios buvo iš esmės politinė. Politinę istoriją rašė mūsų romantikai, kaip S. Daukantas, Basanavičius, Šliūpas, Maironis. Ją rašė ir istorikai — Pranas Mašiotas, Alekna, Skirmun- taitė, Maironis ir net Šapoka, kurių vadovėliai buvo vartojami ii’ nepriklausomos Lietuvos mokyklose. Politinė istorija iki paskutinių metų buvo dėstoma ir mūsų išeiviškose mokyklose. Pastaruoju metu čia įvyko žymus pasikeitimas.

2. Dvejopa Lietuvos istorija:
kunigaikščių ir temųŠiais (1974) m. JAV Lietuvių Bendruomenės švietimo taryba išleido V. Liulevičiaus redaguotą lietuvių tautos ir valstybės istoriją — vadovėlį IX lituanistinių mokyklų skyriui. Redaktorius pratarmėje pasisako, ką jis vadina kunigaikščių istorija. Jam ji yra “senosios programos”, atseit, iš Lietuvos atvežtos, istorija. Pasak jo, ji ir toliau paliekama pradinėse mokyklose. Pavadinimas “kunigaikščių istorija” skamba kažkaip ironiškai, lyg panieka tiems mūsų garbingiems kunigaikščiams, ir yra artimas anai Vol- taire’o mūšių istorijai. Dėlto jis netiktų leisti į apyvartą. Visai tinkamas jai būtų politinės istorijos vardas. O ši pastaroji, anot redaktoriaus, “sudaryta teminiu būdu”. Joje istorinė medžiaga skirstoma ne chronologine eile, kaip politinėse istorijose, bet parinktomis temomis, sudėstytomis greta viena kitos.

3. Naujoviško vadovėlio turinio 
apžvalgaŠiame pirmame vadovėlio tome gvildenamos keturios temos: geografinės žinios, visuomenės luomai, susisiekimas ir kariuomenė (gal būtų geriau — karyba). Pirmoji tema yra įprastas įvadas i mūsų vadovėlius, kur apibrėžiamos gyvenamos vietos baltų giminių ir jos pačios suminimos. Tenka abejoti, ar sėlių įjungimas i būsimą latvių tautą teisingas, žinant, jog dabartinis Zarasų kraštas nuo pat 13 a. 

įėjo į Lietuvos valstybę ir tapo

J. JAKŠTAS susidariusios lietuvių tautos dalimi. Esminė vadovėlio tema yra antroji — luomai. Kažin ar pateisinamas i š s k y r i m as kunigaikščių į atskirą luomą, laikant juos augštesniais už bajorus. Iš tikrųjų ir vieni ir kiti sudarė augščiausią diduomenės luomą (nobiles) ir ilgainiui susiskirstė laipsniais: kunigaikščiai (vardas kilęs iš germaniško žodžio koni- ge), ponai (magnatai) ir eiliniai bajorai. Istoriškai nepateisinama į kunigaikščių tarpą maišyti didžiojo kunigaikščio titulą, didžiuoju kunigaikščiu laikyti Mindaugą ir betarpiškai po jo sekusius įpėdinius (27 p.). Didžiaisiais kunigaikščiais pirmieji ėmė vadintis Jogaila ir Vytautas, o prieš juos Lietuvą valdė dar kunigaikščiai.Kalbant apie didžiųjų kunigaikščių pajamas netiktų vartoti žodį “monopolis”. Šis žodis yra modernus, atsiradęs naujųjų laikų centralizuotų monarchijų laikais. Kalbant apie senų faikų valdovams priklausiusias išimtines nuosavybės teises, reikėtų vartoti žodį “regalija” (angk royalty).Centrinė Vieta luomų tarpe skiriama valstiečiams ir ryšium su jų istorija dėstoma visuomeninė ir ūkinė tautos buitis. Čia apžvelgiama žemdirbystės raida, vartoti darbo įrankiai,sodybos su ūkiškais trobesiais, bendruomeninis valstiečių gyvenimas, skyrium dėstomos jų baudžiavinės prievolės. Visas valstiečių buities aprašas yra bendrybinis, be paskirų faktų, tačiau daugeriopas — paliečiamos įvairios jų gyvenimo sritys. Didelis papildas, tiesiog Įrodomoji priemonė aprašams, yra tekste įdėtos gausios iliustracijos. Jos yra autentiškos, paimtos iš archeologinių iškasenų, senienų rinkinių ir (paskutinių laikų) iš nuotraukų. Iliustracijos atspausdintos joms tinkamame popieriuje, ryškios, su visokiomis detalėmis. Jos bus patrauklios jaunųjų moksleivių akutėms.Trumpas susisiekimo skyrelis perdaug bendrybinis ir ne ką pasakąs. Be reikalo leidžiamasi į pirmykščius laikus ir spekuliuojama apie susisiekimo priemones. Geriau būtų tikę papasakoti šį bei tą apie D. Lietuvos Kunigaikštijos kelius, pasinaudojus kad ir mažaja “tarybine” enciklopedija, kur jie neblogai aprašyti. Taip pat ir laivininkystė labai paviršutiniškai paliesta. Kiek realiau apie laivininkystę būtų buvę galima papasakoti pasirėmus kad ir išsamiu straipsniu Lietuvių enciklopedijoje. Laivininkystės skyrelyje randame ir nuostabią kažkur pasigautą žinutę: “Danų bažnyčiose (XI a. pusėje) buvo meldžiamasi: “Dieve, apsaugok mus nuo kuršių”. Kad kuršiai tuo metu buvę tiek žinomi ir baisūs danams, tenka labai abejoti. Tas cituojamas posakis ar nebus tik kažkieno pakeisti Vakarų bažnyčiose maždaug X a. dėl didelių normanų puolimų kalbėti maldos žodžiai: “Nuo normanų rykštės gelbėk mus, Viešpatie” (a plaga normanorum libera nos Domine).Paskutiniame skyriuje trumpai, esmingai ir daiktiškai pavaizduota kariuomenė visame Lietuvos istorijos vyksme nuo valstybės pradžios iki nepriklausomybės laikų. Pagrindinai papasakota apie apsiginklavimą ir ginklus. Gausios iliustracijos dar labiau paryškina Lietuvos praeities karybą. Pabaigoie daugiau iliustracijomis aiškinamos ir lietuvių pilys.
4. Visuomeninė (socialinė) 

istorijaJei tradiciniams mūsų istorijos vadovėliams tinka politinių istorijų vardas, tai šiam naujoviškam galima duoti visuomeninės istorijos vardą. Tarp politinės ir visuomeninės istorijos (kaip ir tarp istorijos, aplamai, ir sociologijos) negalima pravesti ryšiuos ribos. Juk abiejų 

objektas yra žmonijos buitis. Šioks toks skirtumas tarp abiejų glūdi ne tiek objekte, kiek dėstymo metode. Istorija tikra to žodžio prasme vaizduoja įvykius (events) laiko slinktyje. Ji dėsto istorinius-įvykius vieną prie kito chronologine eile. Tad istorijai (politinei) svarbu chronologija. Ji yra jos griaučiai. Tuo tarpu visuomeninė istorija, kaip ir sociologija, vaizduoja daugiau istorinę būseną, ir jos dėstymas yra daugiau statiškas. Tokio pobūdžio dėstymui ir chronologija ne taip jau reikalinga. Tad šiame V. Liulevičiaus vadovėlyje su chronologija mažai susiduriama. Tik kur-ne-kur duodamos chro- loginės datos proistoriniams laikams ir retkarčiais prikergiamos prie paminėtų valdovų jų valdymo laikui pažymėti. Statiškas dėstymo būdas neleido nuosekliai -sujungti praeities su dabartimi. Jei vietomis vadovėlyje tai daroma, tai išeina lyg šuolis į dabartį. Esminis šio vadovėlio tikslas — parodyti, kaip tauta praeityje gyveno, dirbo, kovojo. Tas tikslas pasiektas.
5. Naujoviško vadovėlio vertėŠio pagal naują programą sudaryto vadovėlio redaktorius V. Liulevičius pokalbyje su “Draugo” redakcijos bendradarbiu (žr. “Draugas”, 1974. VI. 2) pabrėžė savo kūrinio originalumą itin savaimingu samprotavimu: “Anksčiau Lietuvos istorija susidėjo iš vienų kunigaikščių. Už jų nugaros beveik nebesimatė tautos. Dabar čia rodomi visi tautos luomai”. Nors toks kontrastavi- mas anų tradicinių istorijų ir šios naujoviškos yra kreivokas, tačiau teisingai pažymėtas rengėjo pasirinktas naujas kelias. Vadovėlis teiks moksleiviams naujus mūsų praeities duomenis, skirtingus nuo jų kartą išmoktų. Čia ir glūdi pagrindinė jo vertė. Be to, turinio planavimas, grupavimas su smulkiomis antraštėmis (net įrėmintomis) rodo redaktorių esant prityrusį pedagogą.Sveikintinas redaktoriaus užmojis pritraukti prie vadovėlio ruošimo jaunas, vos į darbą žengiančias istorikes. Gal šios jaunos istorikės, kartą pasirodžiusios su savo darbais, palinks neapleisti Lietuvos istorijos dirvos ir stos į mūsų senių vietą. Jos prisidėtų prie mūsų išeiviškos istorijos tęstinumo, dėl kurio mūsuose dabar kartais paaimanuojama. Pionieriškam kūriniui tiko ir pionierės darbuotojos.

PETRAS JANULIS, baigęs Western 
Ontario universitete Londone antro
pologiją ir gavęs bakalauro laipsni. 
Mėgsta skraidyti lėktuvu ir turi pilo
to leidimą. Planuoja imti aviacijos 
kursą ir gauti malūnsparnio piloto 
pažymėjimą. Aktyviai reiškėsi lietu
vių jaunimo veikloje. Lankė lietuviš
ką mokyklą, šoko tautinius šokius 
“Paiangos” (Delhi) ir “Baltijos” 
(Londose)- ansambliuose. Tėvai — 
Morta ir Petras Januliai turi stambų 
ūki La Salette, Ont. Jaunesnis brolis 
Vytautas mokosi XIII gimnazijos 
klasėje ir pasižymi gabumais mate
matikoje. Abu broliai vasaros metu 
padeda tėvams ūkininkauti. Petras 
ir Vytautas laisvai kalba lietuviškai.

Atsiųsta paminėti
Vytautas Bagdanavičius, INDIJOS 

RELIGINE IŠMINTIS. Upanišadų 
studijos. Atspaudas iš ‘Draugo” 
1969 m. gruodžio 1 d. — 1970 m. 
sausio 27 d. numerių.
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H KUlTfflOVEIKLOJE
SOL. L. SMALENSKAITĖ ■ STE- 

PAITIENĖ, sopranas, rugsėjo 29, 
sekmadienį, 3.30 v.p.p. Čikagos Jau
nimo Centre rengia lietuvių kompo
zitorių ir tarptautinių klasikų reči
talį. Šią vasarą ji koncertavo Itali
joje ir atliko koncertinę programą 
Europos lietuvių studijų savaitėje 
Šveicarijoje.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
STOVYKLA Dainavoje liepos 28 — 
rugpjūčio 4 d. d. dalyviams buvo 
įdomi gausiomis paskaitomis: prof.
K. Skrupskelio — apie politinės 
filosofijos raidą, prof. L. Sabaliūno— 
apie lietuvių socialdemokratų pa
žiūrų kaitą 1890—1918 m., kun. K. 
Trimako, SJ — apie devynis gyveni
mo stilius žmonių santykiuose ir 
visuomenėje, kun. prof. A. Paškaus
— apie psichodelijų grėsmę ir palai
mą krikščionybei, prof. A. Matulio
— apie baltiečius A. Solženicino 
veikaluose, A. Zailskaitės pokalbis 
apie lietuvių liaudies dainų muzikinį 
pobūdį. Paskaitininkų eiles papildė 
latvis germanistikos prof. V. Nol- 
lendorfs pokarinės latvių išeivių li
teratūros apžvalga. Meniniai rengi
niai buvo pradėti pianistės N. Dėdi- 
nienės rečitaliu. Ji yra baigusi Pea
body konservatoriją Baltimorėje, 
muzikos bakalaureatą įsigijusi Duqu
esne universitete. Nemažo dėmesio 
susilaukė dail. D. Stončiūtės litogra
fijų, ofortų ir linoleumo raižinių 
paroda. Litaratūrinei stovyklos da
liai atstovavo dr. J. Bogutos paruoš
tas skaidrių ir magnetofono įrašų 
montažas, skirtas J. Aisčiui, jaunų
jų literatų vakaras, kuriame savo ei
lėraščius skaitė Ž. Bilaišytė, T. Pau- 
tieniūtė ir A. Zailskaitė, feljetoną 
torontietis A. Kuolas. Programą 
papildė R. Neverauskaitės perskai
tyta J. Bradūno novelė, E. Juodval
kytės ir A. Pečiūraitės eilėraščių 
magnetofoniniai įrašai. J. Brahmso 
dainų padainavo sol. B. Prapuolenis. 
Sendraugiai turi gražią tradiciją į 
pagrindinį literatūros vakarą pasi
kviesti tais metais Ateities Fondo iš
leistų knygų autorius. Šiemet jiems 
atstovavo “Šilko tinklų” autorius A. 
Baronas ir poezijos rinktinės “Sep
tyni saulės patekėjimai” autorė J. 
Švabaitė-Gylienė. A. Baronas skaitė 
savo naują novelę ir humoristinius 
eilėraščius, J. Švabaitė — eiles iš sa
vo rinkinių ir pluoštą eilėraščių Vil
niaus temomis, kuriem įkvėpimą jai 
davė apsilankymas senojoje Lietuvos 
sostinėje.

MELBURNO LIETUVIŲ NAMUO
SE įvykusiame inžinierių ir archi
tektų susirinkime paskaitas skaitė: 
chemikas Kęstutis Lynikas — apie 
pinigų pasaulį, inž. Bronius Vingys 
—apie Melburno vandentiekį. K. Ly
nikas, Australijos dolerio spaustu
vės Melburne vyr. chemikas ir do
lerio produkcijos kontrolierius, su
sirinkimo dalyvius supažindino su 
dolerių spausdinimu, mašinomis, po
pierium, apsaugos priemonėmis, ap
sunkinančiomis dolerio falsifikavi
mą. Br. Vingys, pasinaudodamas brė
žiniais, diagramomis ir žemėlapiais, 
kalbėjo apie Melburno vandentiekio 
problemas, vandens atsargų užtikri
nimą nuolatos augančiam miestui, 
kurio kiekvienas gyventojas per pa
rą suvartoja apie 80 galionų. Paskai
ta užbaigta spalvotu filmu, atsklei
dusiu užtvankų statybą, kanalų tiesi
mą, tunelių įrengimą, greitkelių 
pravedimą.

BRONIO RAILOS “PAGUODOS” 
II tomas jau atspausdintas Britanijos 
sostinėje Londone ir atiduotas rišyk
lai. Jame autorius nagrinėja keturių 
išeivijos moterų kūrybą, A. Barono 
romaną “Trečioji moteris”, jauno po
eto L. Skabeikos tragišką gyvenimą. 
Baigminis skyrius “Rauda apie Ais
tį” yra skirtas velionies poeto kūry
biniam keliui.

KUN. JONAS BURKUS, vietinės 
parapijos klebonas Lordsburgo mies
te, N. Meksikos valstijoje, yra pa
ruošęs spaudai studiją apie angelus 
“Du dvasinių būtybių pasauliai”. 
Naujoji kun. J. Butkaus studija yra 
lyg ir tęsinys jo ankstesnės knygos 
“Teresė Neumanaitė”.

BR. BUDRIŪNO VYRŲ KVAR
TETO Detroite plokštelę išleido 
“Gintaras”, 7370 Melrose Ave., 
Hollywood, Calif. 90046, USA. Tai 
yra suvenyrinio pobūdžio leidinys, 
nes šis kvartetas buvo suorganizuo
tas 1951 m. vasario 9 d. Detroite ir 
savo veiklą užbaigė 1953 m. gegužės 
10 d., vadovui kompoz. Broniui Bud- 
riūnui išvykus į Los Angeles miestą. 
Kvartetą sudarė: I tenoras Pranas 
Zaranka, II tenoras Edvardas Skio- 
tys, baritonas Marijus Sodonis ir bo
sas Stasys Sližys, kurį po kelių pasi
rodymų pakeitė Antanas Polikaitis. 
Per trumpą veiklos laikotarpį buvo 
paruoštas daugiau kaip 50 dainų bei 
giesmių repertuaras, išleistas penkių 
(plokštelių albumas. Kvartetas du 
kartus yra dainavęs “Draugo”' roma
no konkurso premijų įteikimo iškil
mėse Čikagoje, dalyvavęs Detroito 
ir apylinkių renginiuose, gastrolia
vęs Klevelande, Tolede, Kanados 
Hamiltone, Rodney, Windsore ir du 
kartus Toronte. Jam taipgi teko sep
tynis kartus atlikti programą ameri
kiečių visuomenei. Suvenyrinėje 
plokštelėje yra 15 dainų, originalių 
Br. Budriūno kompozicijų, jo kvar
tetui pritaikytų kitų lietuvių ir 
svetimtaučių kompozitorių kūrinių. 
Plokštelės aplankas ir techninė ga
mybos priežiūra — Povilo Jasiuko- 
nio. Kaina $6.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
EDUARDUI MIEŽELAIČIUI vil

niškės augščiausiosios tarybos prezi
diumas suteikė Lietuvos “liaudies 
poeto” vardą. E. Mieželaitis yra 
laimėjęs Lenino premiją už poezi
jos knygą “Žmogus”. Rašo jis la
bai daug, bet sausokai, su polinkiu į 
publicistiką. Daugiau gyvybės, šir
dies ir kraujo yra kaikurių kitų poe
tų kūryboje.

ESTRADINĖS MUZIKOS FESTI
VALIO “Liepojos gintaras” pagrin
dinį prizą laimėjo Kauno šiluminių 
tinklų vokalinis-instrumentinis an
samblis. Festivalyje varžėsi 20 savi
veiklinių ansamblių, atstovavusių 
Latvijai, Estijai, Lietuvai, Gudijai, 
Gruzijai ir Rusijai. Lietuviai šio lat
vių festivalio pagrindinį prizą jau 
yra laimėję šešis kartus.

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄ
JUNGĄ papildė du nauji nariai — 
Julius Andrejevas ir Juozas Sir- 
vinskas. Kompoz. J. Andrejevas gimė 
Kaune 1942 m., yra baigęs J. Nau
jalio muzikos mokyklą, Vilniaus kon
servatorijoje — fortepijono klasę 
pas prof. A. Dvarionienę ir kompo
zicijos klasę pas prof. E. Balsį. Nuo 
1967 m. vadovauja B. Dvariono vai
kų muzikos mokyklos fortepijono 
skyriui. Iš jo ligšiolinių kūrinių mi
nėtini: pagal J. Biliūno apsakymą su
kurta opera televizijai “Liūdna pa
saka”, chorinis ciklas E. Mieželaičio 
žodžiais “Feniksas”, “Koncertas sim
foniniam orkestrui”, muzika dramos 
ir lėlių teatrų spektakliams. Kompoz. 
J. Širvinskas yra širvintietis, gimęs 
1943 m. Musninkuose, baigęs Vil
niaus M. K. Čiurlionio meno mo
kyklą, prof. E. Balsio kompozicijos 
klasę Vilniaus konservatorijoje. Dir
ba Vilniaus televizijos ir radijo ko
mitete garso režisorium. Sąjungon 
atsineštą jo kūrybinį kraitį sudaro: 
baletas “Mergaitė su degtukais”, 
“Baladė fortepijonui ir kameriniam 
orkestrui”, pjesių ciklas fortepijo
nui “Spalvos”, “Sonata violončelei ir 
fortepijonui”, dainos vaikams, mote
rų oktetui, muzika dramos spektak
liams.

LEIDYKLA “GYLDENDAL” Ko
penhagoje danų kalba išleido devy
nių tautų rašytojų apsakymų rinki
nį “Gyldendal magazin 14”. Lietu
viams jame atstovauja Romualdo 
Lankausko apsakymas “Balta, juoda 
ir mėlyna”, danų kalbon iš vokiečių 
kalbos išverstas B. Brikio. Rinkinį 
paruošė okupuotoj Lietuvoj lankę
sis E. V. Jensenas.

VILNIAUS JAUNIMO TEATRAS 
rugpjūčio mėnesį praleido gastro
liuodamas Biržų, Kapsuko (Marijam
polės), Vilkaviškio, Pasvalio, Jurbar
ko, Šakių, Kupiškio ir Radviliškio 
rajonuose. Išvykai buvo pasirinkti 
nedaug aktorių, nesudėtingų sceno- 
grafinių sprendimų reikalaujantys 
spektakliai — estų dramaturgo E. 
Vetemos drama “Vakarienė pen
kiems” ir lenkų dramaturgo J. Ni- 
ziurskio komedija “Mes, džiazas ir 
vaiduokliai”. Pastarąja rugsėjo 3 d. 
buvo pradėtas ir dešimtasis šio teat
ro sezonas Vilniuje. Repertuarą nu
matoma papildyti G. Žilio režisuota 
R. Skučaitės pjese vaikams “Viens- 
du-trys”, K. Inčiūros pasaka legen
da “Gulbės giesmė”, kurią režisuos 
dramos teatro veteranė K. Kyman
taitė. Po šių premjerų kompoz. G. 
Kuprevičius ir rež. D. Tamulevičiū
tė paruoš S. Šaltenio ir L. Jacinevi- 
čiaus muzikinį spektaklį “Ugnies me
džioklė su varovais”, maskvietis rež. 
M. Bordonskis — rusų klasiko A. 
Čechovo “Žuvėdrą”. Vilniaus jauni
mo teatras šį sezoną įvairiose mies
to salėse taipgi rengs literatūrinius 
montažus, poezijos vakarus savo 
jauniesiems aktoriams tobulintis.

JUOZAS ZUBĖNAS, dramos teat
ro veteranas, mirė rugpjūčio 17 d. 
Velionis, gimęs Rygoje 1894 m., ak
toriaus kelią pradėjo Rygos dailės 
teatre, pakviestas rež. G. Žibalto. 
1920-34 m. dirbo taip pat Rygoje, 
Tuorniakalnio dramos teatre. Lietu
von atvyko ir Šiaulių dramos teatran 
įsijungė 1934 m., jam atiduodamas 
visą savo likusį gyvenimą. Sukūrė 
daugiau kaip 50 vaidmenų P. Vaičiū
no, S. Kymantaitės-Čiurlionienės, J. 
Grušo, J. Marcinkevičiaus, A. Gri
ciaus, A. Čechovo, J. Rainio, B. Shaw 
bei kitų dramaturgų veikaluose. Rug
pjūčio 19 d. J. Zubėnas ruošėsi švęs
ti amžiaus aštuoniasdešimtmetį, su
silaukė šios sukakties paminėjimo 
spaudoje, bet peranksti užmerkė 
akis amžinam poilsiui.

KLAIPĖDOS KRAŠTOTYROS MU- 
ZĖJUS Nidoje įsteigė etnografinį sa
vo skyrių, kurį sudaro žvejo buities 
sodyba. Jos kieme — trys buriniai 
žvejybos laivai su tinklais. Lankyto
jus su Nerijos žvejų buitimi bei kul
tūra supažindiną trijuose namo kam
bariuose sutelkti baldai, rakandai, 
pakraigėse sukabinėti apyvartos reik
menys, nuotraukų paroda, atspindin
ti žvejų darbą, senąją bei naująją jų 
pastatų architektūrą.

ŽEMĖS ŪKIO STATYBOS pro 
jektavimo instituto tautinių šokių 
ansamblis “Rasa”, laimėjęs III laips
nio diplomą saviveiklinių ansamblių 
festivalyje Moldavijoje, išvyko gast
rolių į Š. Vietnamą. Kauniečiai ten 
viešės pusę mėnesio, surengs kon
certus sostinėje Hanojuje, Haifongo 
uoste bei kituose miestuose. Išvykos 
repertuare — lietuvių ir kitų tau
tų šokiai, dainos, liaudies muzika.

V. KsL



PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

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

visada Jums sąžiningai patarnaus

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

408 Roncesvalles Avė. Tei. 535- 1944
PRIIMA “ONTARIO DRUG BENEFIT” RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKES, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS | NAMUS

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

AKTYVAI — virš 7 milijonų dolerių
Kasos valandos: Moka už:
Pirmadieniais .... 10 - 3 term, indėlius 1 metų..... .9/2%
Antradieniais .... 10- 3 taupomąsias-savings s-tas .914%
Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 10- 7

depozitų-čekių s-tas........
Duoda paskolas:

.... 6%

Penktadieniais 10- 8 asmenines ....................... 101/2 %
Šeštadieniais .... 9-12 nekiln. turto..................... .10%
Sekmadieniais 9.30- 1 investacines iki................ ...12%
Skyrius Anapilyje veikia sekmadieniais nuo 9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

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

ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

Saugesniam žiemos sezono važiavimui patikrinkite 
savo automobilius pas

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

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(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 LUINOS IKI DANGORAI1IO! 
VERSLO BEI PRAMONtS PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras P r a k a s
Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMU SUPRASTI 
Kg REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

Klauskite mane apie:

• pajamų mokesčių atskaitas
• pensijų planus
• taupomuosius lakštus

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudq
• šeimos apsaugą

• studentų draudos 
fondus mokslui eiti

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 kepurė 
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvima<

SOLD 
UNITED 
TRUST

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

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

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

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

EKSPORTAS
TARPMIESTINĖS GOLFO VARŽYBOS

Ilgojo savaitgalio metu Boltono 
golfo aikštyne dvi dienas plevėsavo 
lietuviška trispalvė. Čia vyko šAL 
FAS S-gos golfo pirmenybės. Šalia 
individualinių pirmenybių, jau sep
tinti metai buvo vykdomos ir tarp
miestinės varžybos. Dalyvavo 8 ko
mandos: Toronto 3 komandos, Čika
gos 2, po vieną iš Detroito, Klevelan- 
do ir Ročesterio. Laimėtojas ir čia 
buvo išvedamas iš dviejų dienų pa
sekmių. I v. laimėjo Toronto I 940 
smūgiais. II v. liko Čikagos I su 
974. Toliau sekė Toronto II 1006, 
Detroitas 1040, Toronto III 1055, Či
kagos II 1077, Klevelandas 1094 ir 
Ročesteris 1210.

Toronto I pirmavo jau po pirmos 
dienos varžybų. Tačiau A. Sergau- 
čilli negalint žaisti sekančią dieną, 
Čikaga sužaidė geriau. Toronto pa
dėtį pataisė ir brolį pavadavo jau
nasis Vilius, sužaidęs geriau už IV 
Čikagos žaidėją. Toronto I koman
doje žaidė: S. Podsadeckis 148, A. 
Siminkevičius 151, A. Stauskas 156, 
Gališauskas 156, E. Astrauskas 162, 
V. Sergantis 167. Komandoje dar žai
dė Alg. Simanavičius, R. Jull ir A. 
Sergautis. Čikaga I — M. Petrošius 
146, R. Panaras 153, Dagys 160, E. 
Nakas 169, Kredys 172, J. Baris 174. 
Komandoje dar žaidė O. Nakas. Ge
rai pasirodė Toronto II, laimėjusi 
III v. Žaidė: R. Strimaitis 160, V.

Ubeika 162, Aug. Simanavičius 167, 
R. Šimkus 170, R. Dementavičius 173 
ir P. Stauskas 174. Komandoje dar 
žaidė V. Siminkevičius, A. Banelis ir 
M. Ignatavičius. Neblogai sužaidė ir 
Toronto III, tik 15 taškų pralaimė
jusi Detroitui. Toronto III žaidė: V. 
Balsys (B) 170, J. Žukas 175, E. Ku- 
chalskis 177, Alz. Kuolas 177, H. Ste- 
paitis 177 ir V. Dementavičius 179. 
Taip pat žaidė Vine. Baliūnas, S. 
Krašauskas ir V. Balsys (I). Iki šiol 
tarpmiestines varžybas Torontas lai
mėjo 4 kartus ir Čikaga 3. Kiti mies
tai dar nepajėgūs pasivyti Torontą 
ar Čikagą. Pirmosios tarpmiestinės 

. varžybos įvyko 1968 m. Detroite. Jas 
laimėjo Torontas. Sekančios golfo 
žaidynės įvyks Klevelande.

Kiekvienoje komandoje galėjo bū
ti geresnių žaidėjų. Iš toliau atva
žiuojantiems sunku suburti geriau
sias pajėgas. Kaikurios kritikos su
silaukė ir Toronto komandų suda
rymas. Tą klausimą nėra lengva iš
spręsti — juk ir tų pačių žaidėjų 
pajėgumas dažnai keičiasi. Tačiau, 
kaip iš pasekmių matosi, šiais me
tais pastoviai žaidžiantys R. Strimai
tis ir V. Ubeika tiko žaisti ir I ko
mandoje. Džiugu buvo matyti Ročes
terio komandą, kurios eilėse žaidė 
net kelios moterys. Jos ne tik pra
lenkė kaikuriuos vyrus, bet ir iš
kovojo komandai taškus. A. S.

SPORTAS LIETUVOJ
Maskvoje įvyko Sov. Sąjungos jau

nučių krepšinio pirmenybės, kuriose' 
gerai pasirodė Lietuvos jaunieji 
krepšininkai. Berniukai laimėjo I v., 
mergaitės — III. Geriausiais vidurio 
puolėjais buvo pripažinti A. Lauri- 
tėnas ir V. Masiulytė, o kraštutiniu 
puolėju — G. Ratauskas. Po šio lai
mėjimo j Sov. Sąjungos jaunučių 
rinktinę rungtynėms su R. Vokie
tija pakviesti net 6 lietuviukai: G. 
Jokūbaitis, D. Taskys, A. Lauritėnas, 
G. Ratauskas, R. šurkevičius ir R. 
Trašauskas. Arūnas Lauritėnas yra 
buvusio Sov. Sąjungos rinktinės žai
dėjo Algirdo Lauritėno sūnus, še
šiolikametis Arūnas dar nepraaugo 
tėvo žaidimu, tačiau ūgiu jau jis yra 
2 m. augščio.

J. Gagarino taurės krepšinio tur
nyras įvyko Taline. Jugoslavai, at
vykę į turnyrą be eilės savo geriau
sių žaidėjų, pralaimėjo II-jai sovie
tų komandai 71:86. Sovietų koman
dai šiose rungtynėse daugiausia 
krepšių įmetė Kauno žalgirietis L. 
Žukaitis — 27.

Vladas Česiūnas Jerevane įvyku
siose baidarių ir kanojų pirmeny
bėse, dviviečių kanojų lenktynėse 
laimėjo dvi pirmąsias vietas. Jis ta
po Sov. Sąjungos meisteriu 1000 ir 
10.000 m. kanojų irklavimo pirmeny
bėse. Spalio mėn. jis vyks į pasaulio 
pirmenybes Meksikoje.

Pajėgesnių Lietuvos lengvaatlečių 
varžybose Vilniuje Rima Makauskai
tė pasiekė puikią pasekmę rutulio 
stūmime — pagerino Lietuvos re
kordą ir pirmoji peržengė 18 m. ri
bą nustumdama rutulį 18,13 m. R. 
Makauskaitę vejasi kaunietė Leva 
Bakalytė. Ji kaimo žaidynių varžy
bose Saratove nustūmė rutulį 17,76 
m. Znamenskių atminimui lengv.

atletikos rungtynėse vilnietis J. Ma- 
zurkevičius pagerino asmeninę pa
sekmę, nubėgdamas 5000 m. per 13: 
55,0.

Lina Purvinskaitė, Vilniaus peda
goginio instituto studentė, jaunių pir
menybėse Maskvoje 400 m. bėgime 
laimėjo I v. Ji pagerino savo asme
ninę pasekmę iki 54,4 sek.
VYČIO ŽINIOS

Klebonui kun. P. Ažubaliui nuošir
džiai dėkojame už salę krepšinio 
treniruotėms praėjusį sezoną. Šios 
treniruotės Anapilio salėje buvo po
puliarios ir vytiečiams buvo labai 
naudingos. Džiugu, kad ir šiais me
tais yra gautas klebono leidimas 
naudotis sale krepšinio treniruotėms. 
Treniruotės tuo tarpu vyks antradie
niais, ketvirtadieniais ir galbūt tre
čiadieniais. Tikslus treniruočių lai
kas bus paskelbtas vėliau.

Stalo teniso treniruotės L. Namuo
se bus III augšto salėje antradie
niais nuo 6.30 v.v. Pirmoji treni
ruotė įvyks spalio 1 d. Vadovaus J. 
Nešukaitis. Treniruotės bus paįvai
rintos ir suskirstytos pagal klases. 
L. Namams dėkojame už patalpas 
treniruotėms. Treniruotės buvo nau
dingos sportiniu ir lietuviško bend
ravimo atžvilgiu.

P. Tutlys, reikalų vedėjas, prane
ša, kad krepšinio stovykloje atsira
do daug užmirštų daiktų — drabu
žių, sportinės aprangos ir pan. Visi 
daiktai reikalų vedėjo sutvarkyti ir 
juos galima pas jį atsiimti. Tel. 485- 
2892.

V. Nešukaitytė šiuo metu yra To
kijo fizinio lavinimosi stovykloje bu
vusio pasaulio stalo teniso meiste
rio Ishiro Ogimura priežiūroje. Ogi- 
mura laikomas vienu spalvingiausiu 
ir išradingiausiu stalo teniso žaidėju 
pasaulyje. A. S.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
federacinio finansų ministerio 
J. Turner prieš rinkimus pateik
tame biudžeto projekte — net 
22%. Dėl šio projekto ir teko 
skelbti federacinio parlamento 
rinkimus, kai paramą liberalams 
atšaukė D. Lewis vadovaujami 
NDP socialistai. Naujasis Kana
dos parlamentas posėdžius pra
dės rugsėjo 30 d., o naująjį biu
džetą finansų ministeris J. Tur
ner žada paruošti ir paskelbti 
iki lapkričio vidurio. Ar jame 
bus sumažintos vyriausybės iš
laidos, tuo tarpu nėra aišku. To
kį žingsnį betgi diktuoja inflia
cijos šoktelėjimas iki 14,5%, 
pralenkęs daug kitų valstybių.

Spaudos puslapiuose vis dar 
dažnai minima Kanados kiauši
nių supirkimo valstybinė agen
tūra, kuriai jau teko sunaikinti 
apie 28 milijonus sandėliuose 
laikytų sugedusių kiaušinių. Mi
lijonais dolerių iš valstybės iždo 
vištų ūkių savininkams buvo už
tikrintos augštos kiaušinių kai
nos, skriaudžiančios vartotojus, 
žemės ūkio minsteris E. Whelan 
džiaugiasi savo nepaprastai pa
kilusius populiarumu, nors iš 
tikrųjų jis tėra populiarus ūki
ninkų ir prekybininkų sluogs- 
niuose. Kai kiaušiniai buvo gero
kai pigesni JAV, jų įvežimas į 
Kanadą buvo suvaržytas, o kai 
jie dabar pasidarė brangesni už 
kanadiškus, E. Whelan tuos su
varžymus atšaukė. Otavai pa
ruoštame pranešime siūloma į 
žemės ūkio gaminių tiekimą 
tvarkančias ūkininkų tarybas 
įjungti ir vartotojų atstovus. 
Pirmoji tokią mintį buvo pasiū
liusi maisto kainų reguliavimo 
tarybos pirmininkė B. Plumptre. 
Tuzinas kiaušinių dabar vėl stai
ga pabrango 5 centais. Kyla ir 
kitų gaminių kainos. Duonos ke
palas. pabra'ngęs 3 centais, jau 
pasiekė $0.48. Nuo rugsėjo 30 
d. cigarečių fabrikai jų dėžutę 
taipgi pabrangins 2 centais, mo-

KANADOS ĮVYKIAI
tyvuodami išlaidų padidėjimu. 
Didesnį mokestį už cigaretes bu
vo numatęs ir finansų ministeris 
J. Turner prieš rinkimus pa
skelbtame biudžeto projekte. 
Rūkalai ir alkoholis yra vienas 
didžiausių valdžios pajamų šal
tinių. Gamintojams tenka tiktai 
mažytė dalelė jų kainos, o liūto 
dalį susižeria federacinė ir pro
vincinės vyriausybės.

Kanados saugumą tvarkanti 
RCMP policija, pernai atšventu
si šimtmetį, dabar pirmą kartą 
savo eiles papildė 32 moterimis, 
kurios buvo prisaikdintos jų pri
ėmimo miestuose ir atvežtos ap
mokymui į RCMP centrą Regi-

Ateitininkų žinios
Jaun. berniukų ir mergaičių susi

rinkimai įvyks rugsėjo 29, sekmadie
nį, 2 v. Visi renkasi L. V. Namuose, 
57 Sylvan Ave. Kviečiami ir nauji 
nariai. Jaunučiais gali būti visi, lan
ką I-VIII skyrių. Visi bus suskirs
tyti į būrelius pagal amžių.

Studentų Ateitininkų Sąjungos 
metinis suvažiavimas įvyks Toronte 
lapkričio 8-10 d.d. Laukiama studen
tų iš visų JAV ir Kanados draugo
vių. Suvažiavimą apsiėmė surengti 
Toronto studentų draugovė. SAS pir
mininku šiuo metu yra Linas Sidrys, 
gyvenąs Čikagoje.

Jaunimas, nepriklausąs jokiai or
ganizacijai, kviečiamas įsijungti j 
ateitininkų eiles. Ateitininkiškas jau
nimas yra paskirstytas į jaunučius 
(pradžios mokyklos mokiniai), vyr. 
moksleivius (gimnazistai) ir studen
tus (universiteto). Tėvai yra prašo
mi atkreipti dėmesį į organizacijos 
svarbą jaunimui. Visas informacijas 
ateitininkiškais reikalais teikia nau
jas veiklos koordinatorius Eug. Gir- 
dauskas tel. 533-0342.

Skautų veikla
• Lapkričio 2-3 d.d. Hamiltone 

šaukiamas LS Seserijos sąskrydis, į 
kurį kviečiamos tuntininkės, vieti
ninkės, draugininkės ir židinietės.

-Sąskrydį administruoja Hamiltono 
Širvintos tuntas, programą organi
zuoja LS Seserijos vadija. Regist
ruotis prašoma iki rugsėjo 30 d. 
Skautininkės registruojasi pas ramo
vės seniūnę s. R. Žilinskienę, drau
gininkės pas tuntininkę s. P. Sap- 
lienę.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų žiemos veikla oficialiai pradeda
ma pamaldomis spalio 6 d., 11 v.r., 
Prisikėlimo šventovėje. Tuntų viene
tai dalyvauja uniformuoti ir su vė
liavomis. Po Mišių muzikos studijo
je — abiejų tuntų sueiga.

• Skautės nuo 11 m. amžiaus, 
norinčios mokytis kankliuoti, regist
ruojasi pas v. sk. Snaigę Valiūnaitę 
tel. 762-3738.

• Buvęs “Rambyno” tunto adj. s. 
v. v. si. A. Kobelskis, sėkmingai bai
gęs studijas Toronto universitete, to
limesnio mokslo siekti išvyko į 
Montreal}. Sėkmės broliui Algiui!

• Tėvų k-to narei M. Vaitkienei, 
sveikstančiai po operacijos, skautai- 
tės linki sustiprėjus grįžti į veiklą.

• “Lietuviškosios Skautijos” va
jaus įgaliotinė Toronte ps. B. Abro- 
maitienė pakartotinai prašo grąžinti 
išsiuntinėtus vajaus reikalu laiškus.

C. S.

Studentų žinios
Antras studentų klubo susirinki

mas bus spalio 2, trečiadienį, St. Mi
chael’s College 6.30 v.v. Tema: “TUL 
SK savarankiškumas ar ŠALSS bend
radarbiavimas?” Bus diskutuojamas 
ŠALSS klausimas ir taip pat Aust
ralijos vyriausybės nutarimas pripa
žinti Lietuvą Sov. Sąjungai. Bus taip 
pat rinkimai į naują valdybos pozi
ciją — nario be apibrėžtų pareigų. 
Valdyba pateiks studentų klubo 
konstituciją.

Studentai rengia kelionę autobu
su spalio 12 d. į Kitchener “Okto
berfest”. Informacijų teiraukitės: 
Sigita Dūdaitė, tel. 766-3689.

noje. RCMP vis dar laikosi raito
sios policijos tradicijos, nors žir
gai jau pakeisti automobiliais. 
Pagal kavalerijos tradiciją dali
nius sudaro 32 raitelių grupės. 
Naujokėms teks išeiti rikiuotės 
kursą, išmokti joti ir šaudyti. 
RCMP policininkių, kaip ir poli
cininkų, laukia tas pats darbas 
— nusikaltimų tyrimas, greitke
lių kontroliavimas, infiltracija į 
narkotikų pardavėjų ir vartoto
jų eiles. RCMP vyrams mažiau
sio augščio riba yra 5 pėdos ir 8 
coliai, moterims — 5 pėdos ir 4 
coliai. Pradinė metinė alga — 
10.794, kuri, pasiekus pirmos 
klasės policininko laipsni, paky
la iki $14.150.

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

buvusios 
irmos
Meats"

Europietiškos mėsos ir skanėstai 
sekančiose krautuvėse visuomet 

gaunami pigesnėmis kainomis 
("BUDGET PRICE SPECIALS"):

Yorkdole Shopping Centre • Fairwiew Mall •
Ziggy's at Sherway Gardens • Scarborough Town Centre •
Bramalea City Centre • Huron Square Shaping Centre, Cooksville 
(2500 Hurontario St.) • Westcliffe Mall, Hamilton (Mohawk Rd. & Upper

Paradise) • Ir šiose LOBLAWS krautuvėse:
480 St. Clair Ave. West • 2877 tsayview (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 (orieš Keele požeminio traukinio stotį) •
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garbens
REAL ESTATE

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

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

SKUBIAI REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

AI. 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 JI r> A Al ji 
TORONTO LIETUVIŲ r AK/X/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE -----------------------------------

M0KA II IMA
6% už depozitus II

II | 9% už asm. paskolas 
8^% už taupymo s-tas 
9% už 1 m. term. dep. || 81/2% ui 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

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir 
kelnės (slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), 
megztinės (double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)
1113 Dundas St. W., * ■ CzlCA Lietuviams daroma 
Toronto 3, Ontario 1 el" 544-5404 NUOLAIDA

Al MADIf DaaIIaw * Sąžiningas patarnavimas.
■a Ui IvlvUAId ilCuiWr • Parūpiname mortgičius 

perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę betkuriame rajone. 
102 Riverwood Parkway Telefonas
Toronto, Ontario1 M8Y 4E9 233-5996

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų 
nuosavybę, mielai jums patarnaus 

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

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. Užbalia

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

Baldai tiesiog iš Įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

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

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

Telefonas: 533-4303
LIETUVIAI SAVININKAI

programos, 
visi verslo bei 
r e k I a miniai 
spaudiniai

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

Diirbas sąžiningai ir garantuotas 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustai 

Skambinti tel. LE 4 -1403 
30 DEWSON St., Toronto, Ont
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S **• S;! Čikagos lietuviu horizonte |
(------------------------- Vladas Ramojus ------------------------ <

MŪSŲ ŠVENTOVĖS
Praėjusį pavasarį lankantis Toron

te ir Montrealyje ypač atmintiną 
įspūdį paliko tenykštės lietuvių pa
rapijos, spindinčios ne tik religine, 
bet ir lietuviška tautine šviesa. Savo 
laiku Čikagoje turėjome per 10 lie
tuviškų parapijų. Dabar berastume 
gal tik keturias parapijas, kur dar 
galima išgirsti lietuvišką žodį, ne
skaitant Tėvų jėzuitų ir marijonų 
koplyčių. Tautiškumo atžvilgiu gal 
pati stipriausia yra didžioji Marquet
te Parko Gimimo Šv. Panelės para
pija. Imponuoja muz. VI. Baltrušai
čio vadovaujamas puikus choras, lie
tuviška Suma ir kitos Mišios. JAV 
gimęs klebonas kun. Ant. Zakaraus
kas ir vienas jo asistentų — kan. V. 
Zakarauskas — yra tie stulpai, kurių 
dėka čia lietuviai jaučiasi kaip sa
vuose namuose. Nemažoje parapijos 
mokykloje visiems, kurie tik nori, 
dėstoma lituanistika. Mokykloje dir
ba visa eilė pasauliečių mokytojų. Iš 
šios parapijos klebonas ir kunigai 
nesibaido laidoti lietuvių su religi
nėmis apeigomis ir Tautinėse Lietu
vių Kapinėse. Tik kai jaunavedžiai 
nori, kad jų santuoką palaimintų ku
ris nors lietuvis jėzuitas ar kitas 
kunigas, dirbantis kitur, susidaro 
problema, nes į Gimimo Šv. Panelės 
parapijos šventovę jiems tokiais at
vejais patekti labai sunku. Savo lie
tuviškumu taip pat išsiskiria ir Šv. 
Antano parapija Cicero priemiestyje. 
Daug kam garbę ir džiaugsmą kel
davo vienas tos parapijos buvusių 
ąžuolų — a.a. prel. I. Albavičius. Po 
jo mirties klebono pareigoms atvy
ko JAV gimęs kun. J. Stankevičius, 
kuris dar drąsiau parapiją pasuko 
lietuvišku keliu, turėdamas susipra
tusius vikarus — kun. dr. A. Jušką, 
kun. J. Vyšniauską (kitur iškeltas) 
ir kitus. Čia taip pat užtektinai lie
tuviškų Mišių, yra parapijos choras, 
vad. muz. A. Skridulio, pilnas litua
nistikos kursas parapijos mokykloje, 
o parapijos salė yra visų lietu
viškų renginių centrinė vieta. Nau
joji Brighton Parko Nekalto Prasi
dėjimo parapijos šventovė pastatyta 
jau naujųjų lietuvių ateivių laikais 
ir dalis jų prie šventovės statymo 
prisidėjo nemažomis aukomis, nors 
moderni šventovė pastatyta be jokio 
lietuviško braižo. Ją planavo nelie
tuviai architektai. Joje, kur ilgus 
metus klebonauja JAV gimęs prel. 
D. Mozeris, lietuviai nesijaučia kam
pininkais. Šalia lietuvio klebono, ge
rai mokančio lietuviškai, čia dirba 
ir du lietuviai vikarai, naujieji poka
rio ateiviai — kun. J. Plankis ir 
kun. F. Kireilis. Nors lietuviškos Mi
šios čia laikomos gal ir nelabai pa
togiu laiku, bet kiekvieną sekmadie
nį, ir tai ne vienerius. Jos laikomos 
ir laidotuvių metu, jei kas nori. Li
tuanistinė mokykla, daugelį metų 
veikianti mokyt. S. Jonynienės va
dovybėje, klebonui prel. D. Mozeriui 
nuoširdžiai globojant, Brighton Par
ko liet, parapijoj turi gal pačias 
geriausias sąlygas. Klebonas prel. 
D. Mozeris palaiko nuoširdžius san
tykius su vietos LB apylinke, ypač 
su jos pirm. J. Šlajum. Tik gaila, 
kad šioje parapijoje ir apylinkėje 
lietuviai palengva retėja, nors vieta 
saugi ir juodųjų pavojus tolimas.

Gęstanti šviesa
Per ilgus metus religinė ir tauti

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

2483 Lakeshore Blvd. West, Toronto 14, Ontario

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS

• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
PARKSIDE Xct 
335 Roncesvalles Ave., * ■ reg- 1OKQ 
TORONTO, ONTARIO I Cl. 3o3“IZjO
• ------  UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------- •
o --------------NEMOKAMAS PRISTATYMAS--------------  •

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

paprastu ir oro paštu..
Dovanos be muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Toip 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 19% 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. vakoro.

LIETUVIŲ D ... 4,0 roncesvalles avi.
IŠTAIGA Baltic Exporting Co. TORONTO s, ONTARIO

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

nė šviesa ypač plačiai sklido iš liet, 
šv. Kryžiaus šventovės, kitų vadina
mos net bazilika dėl jos dydžio, gro
žio ir turėtos lietuviams paskirties. 
Ji yra buvusiame skerdyklų rajone, 
Town of Lake apylinkėje. Jau visa 
eilė metų čia lietuviai nebegyvena. 
Apylinkę užvaldė meksikiečiai ir 
portorikiečiai. A.a. klebono kun. A. 
Linkaus ir vėliau jo įpėdinio, JAV 
gimusio klebono kun. E. Abromai
čio laikais į Šv. Kryžiaus šventovę 
rinkdavosi lietuviai iš įvairių Čika
gos vietų ir priemiesčių. “Dainavos” 
ansamblio ir solistų giesmės, religi
niai koncertai, muz. St. Sodeikos ir 
vėliau muz. P. Armono vadovaujami, 
ypač Kalėdų nakties ir Velyktj ryto 
Mišios su procesijomis bei giedoji
mais, sutraukdavo pilnutėlę šventovę 
tautiečių. Dalis jų stoviniuodavo ant 
laiptų ir gatvėje. Kiek lietuvių iš 
šv. Kryžiaus šventovės palaidota, 
kiek jaunų porų čia sutuokta! Pir
mūnų keliu, atrodo, pradžioje dar 
bandė žengti ir dabartinis klebonas 
kun. V. Mikolaitis, bet vėliau pradė
jo keistis. Tiesa, čia yra lietuviška 
Suma, dažniausiai laikoma kun. A. 
Stašio. Sekmadieniais pagieda susi
rinkę “dainaviečiai”. Bet su dvasi
niais patarnavimais lietuviams daro
si vis sunkiau. Pvz. vieno lietuvio 
šeima neseniai norėjo įsirašyti į Šv.

1 Kryžiaus parapiją. Klebono atsaky
mas buvo trumpas: jei ėjot anksčiau 
pas jėzuitus, galit ir toliau eiti. Po 
tokio atsakymo lietuviui beliko įsi
rašyti į amerikiečių parapiją. Kai 
šias eilutes rašantis kartą paprašė 
kleboną, ar giminaitės laidotuvėse 
galėtų pagiedoti vienas žinomas lie
tuvis solistas, pirmasis kelbono at
sakymas buvo: “O kam to iškilmin
gumo reikia?” Ilgainiui iš didžiosios 
Čikagos lietuvių bazilikos ir pasku
tiniai lietuviai gali pasitraukti, nors 
ten lietuviška dvasia visiškai neuž
ges, kol šv. Kryžiaus parapijoje vi
karu bus veiklusis kun. A. Stašys.
PASLAPTINGA KUNIGO MIRTIS

“Draugas” pranešė, kad š.m. rug
sėjo 11 d. mirė kun. Baltrus Būdvy
tis, gimęs 1910. III. 16 Lietuvoje. 
Palaidotas rugsėjo 13 Šv. Kazimiero 
kapinėse, Čikagoje. Kai 1949-50 m. 
iš V. Europos į Čikagą suplaukė 
tūkstančiai lietuvių, nemaža jų dalis 
įsikūrė Bridgeporte, seniausios Čika
gos liet. šv. Jurgio bažnyčios apylin
kėje. Tada i Šv. Jurgio liet, parapi
ją darbuotis atvyko ir kun. B. Būd
vytis, čia dirbęs pastoracinį darbą 
keliolika metų. Vėliau, sunegalavus 
sveikatai, persikėlė į savo namelį ra- 
siškai besikeičiančiam rajone. Lietu
viškoje veikloje niekur nebesirodė. 
Vieną dieną buvo rastas gulintis gat
vėje prie savo namų visai be sąmo
nės. Policijai nuvežus į ligoninę, o iš 
jos perkėlus į kitą, padaryta galvos 
operacija ir rasta, kad mirtinai su
žalotos smegenys. Mirė nebeatgavęs 
sąmonės. Ir giminėms sunku benu- 
statyti, kur kunigas buvo užpultas ir 
taip žiauriai sumuštas: ar savo na
muose, ar gatvėje, kur policija jį ra
do gulintį.

A M RŪPI LIETUVIŠKIEJI 
reikalai išeivijoj, tam rūpi

ir LIETUVA— jos 
laisvė, gerovė ir ateitis

SKAITYTOJAI 
PASISAKO

IKI PASIMATYMO, MAMA!
Tu palikai mus birželyje, kai žy

dėjo Tavo mylimiausios gėlės — ro
žės. Likome skausmo suspaustomis 
širdimis ir tuščiomis rankomis prie 
žemės kupstelio, kuris priglaudė 
Tavo išvargintą kūną ... Aš manau, 
Tu jau kuris laikas ruošei mus prie 
to paskutinio žmogaus gyvenimo 
žingsnio šioje žemėje. Tu, būdama 
giliai tikinti, ir mus visus iš pat 
mažens mokei siekti Dievo bei vi
suomet pasivesti Jo valiai. Atsime
nu, kai prieš daug metų išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo Tavo gyvenimo drau
gas — mūsų tėtis. Stebėjau aš Tave 
anuomet 4 metų vaiko akimis. Ne
galėjau suprasti, kad Tavo akys, man 
matant, neparodė ašarų. Tu tik bė
gai, triūsei, apžiūrėdama svečius, 
namų ruošą, neaplenkdama ir mūsų, 
o ką Tu jutai viduje, težinojo tik 
Jis vienas... Palikai Tu su dešim
čia atžalų ant jaunų savo pečių. Ne
žinau ir dabar, tiesiog negaliu įsi
vaizduoti, kaip Tu viską pakėlei, 
kaip išsivertei. Žinau tik viena, kad 
visada buvom pavalgę ir iš ryto 
vis laukė švarus drabužėlis.

Tu nebuvai demonstratyvi motina, 
bet Tavo meilė mus gaubė iš visų 
pusių. Likę našlaičiais, mes jais ne- 
sijautėm, nes Tu kažkokiu nuosta
biu būdu atstojai abudu — tėtę ir 
mamą. Tikėjimas visuomet buvo Ta
vo gyvenimo pagrindas, ir čia Tu 
tapdavai tarsi Joana Arkietė su Ro
žiniu rankose. Rožinis ir Tavo pirš
tai buvo suaugę ... Neišdils iš ma
no atminties karo dienos, kai atsi
dūrę tolimoj Vokietijoj, amerikie
čiams artėjant į subombarduotą 
miestą, prisiglaudėme jų sulaukti 
vieno namo rūsyje... Tą naktį Tu 
sėdėjai supamoje kėdėje, pamažu 
Rožinio karolėlius leisdama per 
pirštus, o mes, tarsi viščiukai, ap
tūpę Tave, jautėmės saugūs Tavo 
drabužį liesdami.

Ir paskutinį vakarą šioje žemėje 
Tavo vaikai buvo prie Tavęs. Ne
žinau, Mama, ar Tu dar jutai, kai 
prelatas užkabino ant Tavo jau ap
šalusių pirštų Rožinį, tačiau ir šį 
kartą, tarytum tik jo laukdama, už- 
gesai su šypsena veide ...

Mes, giliai savo širdyse įsibrėžę 
kiekvieną Tavo veido raukšlę, Tavo 
lėtą eiseną, Tavo šypseną ir Tavo 
gilią meilę, — tariame: iki pasima
tymo, Mama!

Tave mylinti duktė —
Stasė Zubrickienė

“NĖRA KAS VEIKTI?”
G. Adomaitienė “TŽ” 37 nr. kvie*- 

čia tautiečius šaulių veiklon ir pa
peikia praleidžiančius “linksmąsias 
valandas” karčiamoje. Esą žmogaus 
vienišumas bus nugalėtas organiza
cinėje veikloje. To betgi maža. Vie
nišam žmogui ■ reikia suprantančios
širdies. Štai, mano draugas yra šau
lys ir šautuvą turi, bet' neranda pa
slaugios širdies. Dabar moterys ko
voja už tai, kad vyrai indus plautų. 
Jos nori, kad vyrai jom padėtų, bet 
vyrams padėti jos nenori. Pvz. mano 
minėtasis šaulys yra nepasiturintis. 
Dėlto niekas juo nesidomi. Kartais 
jis neturi pinigų nė bilietui į šaulių 
susirinkimą nuvažiuoti. Tokiem žmo
nėm reikia daugiau pagalbos, o ne 
veiklos. K. činčius

LIETUVOS PREZIDENTAI
Jūsų vedamasis “Prezidentinė Lie

tuva” labai pagirtinas. Apie du bu
vusius prezidentus mažai rašoma, 
dar mažiau kalbama. Atrodo, tary
tum atgimusios Lietuvos nepriklau
somybės istorija prasidėjo ir baigėsi 
su prezidentu A. Smetona.

Petra Jankaitienė

Tautiniu šokiu ir...*, C/
(Atkelta iš 1-mo psL)

dos ir JAV lietuviams, kad Ka
nados Lietuvių Dienos Hamil
tone prasidės 1975 m. spalio 
5 d. ir baigsis spalio 12 d. pir
mąja Kanados lietuvių dainų ir 
tautinių šokių švente.

Org. komiteto inf.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

valdžios pripažintas plomberis, 
atlieka įvairius vamzdžių ir 

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

Elektros rangovas

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

Toronto, Ontario
Savininkas A. ČEPONIS

Naujiesiems ateiviams dainai reikia 
padėti surasti darbo, butą ir draugus. 
Tokią pagalbą Ontario provincija 
kaip tik ir teikia.

Daugeliui žmonių tiltu tarp buvusios ir nau
josios tėvynės yra Ontario Ateivių Namai — 
"Ontario Welcome House". Tai vienintelis dau
giakalbis, įvairių paslaugų centras ateiviams ir 
keleiviams.

Šis jūsų Ontario vyriausybės projektas, ku
ris buvo atidarytas 1973 m. gruodyje, yra skirtas 
sutelkti po vienu stogu kiek galint daugiau 
patarnavimų ateiviams, atvykstantiems j metro
polinį Torontą.

Ateivių Namai, kurių štabe dirba vyriausybės 
patarėjai ir privačios bei savanoriškos organiza
cijos, teikia informacijas apie visus valdinius 
bei privačius patarnavimus naujiems ateiviams.

Ontario Ateivių Namuose yra šie patarna
vimai: darbo suradimas, santraukų darymas, di
plomų bei amato dokumentų vertimai ir įverti
nimas, sveikatos draudos blankų užpildymas, 
šeimos priedai, socialinės draudos numeriai, 
imigracijos blankai kviečiant savo šeim'os narius 
Kanadon, patarimai įvairiais reikalais, įskaitant 
imigraciją ir butų suradimą.

Yra anglų kalbos kursai (veikia dieninis dar
želis vaikams tėvų, lankančių tuos kursus). Ne
mokami drabužiai duodami jų reikalingiems.

Ateivių Namų tarnautojai moka 21 kalbą ir 
teikia savo patarnavimus 400 asmenų kiekvieną 
savaitę. Jie yra pasiruošę padėti jums arba jūsų 
pažįstamiems. Tam jie juk ir yra.

Norint pasiekti Ateivių Namus, reikia va
žiuoti Spadina autobusu (Queen's Quay 77) į 
pietus ir išlipti prie York gatvės. Važiuojant po
žeminiu, reikia išlipti prie geležinkelio stoties 
(Union Station) ir persėsti į Spadina autobusą 
(Queen's Quay 77) Bay ir Front gatvių sankry
žoje; išlipti 8 York-Harbour gatvėje. Taip pat 
galite eiti pėsti nuo Union Station vakarų link
me į York gatvę ir ten pasukti kairėn.

Namai atidaryti nuo pirmadienio iki penk
tadienio 9 v.r. — 9 v.v. Vieši kavutės pobūviai 
rengami šeštadieniais 10 v.r. — 5 v.p.p. Visi 
kviečiami. Tel. 965-3021.

Ministry of Community and Social Services 
Citizenship Branch 
Renė Brunelle, Minister

Government of Ontario
William G. Davis, Premier 

■■nmamomiairai

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas
Induose ar koriuose. Iš bityno: 

30 Dewson St., Toronto 4, Ont.

Eagles Nest 
Telefonas 534 - 0563

VITALITY
Natūralaus maisto, vitaminų, 
kosmetikos ir įvairių dovanų 

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

R. Statulevičius

VANCOUVER, B.C.
Toronto “Gintaras”, koncertuoda

mas Vankuvery, patyrė daug nuošir
dumo iš vietos lietuvių. Ačiū jiems. 
Bet ypatingai gintariečiai dėkingi 
po koncerto įvykusio priėmimo-vai- 
šių organizatoriams: L.' Bielskiui, W. 
ir M. Bukauskams, p.p. Macijaus
kams, dr. J. Sakalauskui, p.p. Vi- 
leitoms. Taip pat ačiū už piniginę 
auką. Vankuverio LB pirm. E. Gum- 
belevičiui gintariečiai dėkoja už 
draugišką priėmimą ir rūpestingą 
globą.

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

Toronto. Tel. 531-8422

“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.

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

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

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

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

/J A FRANK BARAUSKAS Limited
I J REALTOR

3828 Bloor Street West, Islington, Ontario 
231-6226

• Didelis namų pasirinkimas Islingtone, Mississaugoje 
ir užmiesčiuose

• Finansuojame [mokėjimus, sudarome naujus 
mortgičius

• Perkame ir parduodame mortgičius
• 10 asmenų pasiruošę jums patarnauti

---------------------- ---------- 7-----------
Bresher-Barauskas insurance agencyltd:

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 
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.V BaČėnaS All Seasons Travel b.d.

2224 Dundas Street W., 
Toronto, Ontario
M6R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

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



« TORONT©«’
Anapilio žinios

— Pakilioje nuotaikoje paminė
tas parapijos persikėlimas. Vysk. T. 
B. Fulton skatino parapiją pasku
bėti su šventovės statyba. Šventės 
paruošime labai aktyviai dalyvavo 
parapijos moterys, vyrai ir jauni
mas, vadovaujami R. Sirutienės, S. 
Aušrotienės, J. žiūraičio ir G. Kur- 
pio. Visiems talkininkams nuoširdi 
padėka. Sekmadienio koncelebraci- 
nėse padėkos pamaldose dalyvavo 
Prisikėlimo par. klebonas kun. Aug. 
Simanavičius. Po pamaldų apie 150 
dalyvių atsilankė naujojoj klebo
nijoj.

— Statybai aukojo $1000: kat. 
moterų draugijos skyrius; $500: J. 
Danilevičius; $100: J. J. Rovai (400). 
Geradariams nuoširdi padėka.

— Specialus parapijos vadovybės 
posėdis — rugsėjo 25 d. su naujos 
šventovės projekto parinkimu.

— Šį sekmadienį po 11 v. pamal
dų — pirmoji par. choro repeticija. 
Labai prašoma į esamų veteranų 
choro eiles įsijungti naujus choris
tus. Chorui vadovauja muz. S. Gai- 
levičius. Repeticijos — kartą į sa
vaitę, tuoj po 11 v. pamaldų sekma
dieniais.

— Praėjusią savaitę Šv. Jono liet, 
kapinėse palaidota a.a. O. Langienė. 
Velionės artimiesiems nuoširdi užuo
jauta.

— Geriausi sveikinimai nuošir
džiai šios parapijos bičiulei Elzei 
Jankutei, jos 80 m. amžiaus su
kakties proga.

— Pamaldos: šį sekmadienį, 10 v. 
r., už a.a. Stasį Černiauską, 11 v. 
už a.a. Oną Eižinienę (mirties me
tinės ir paminklo šventinimas); 11 
v. Springhurste — už a.a. Uršulę ir 
Antaną (p. Jonaitienės tėvelius).

— Susituokė: Vaidotas G. Lunys ir 
Linda A. Geldutytė.

— Naujosios klebonijos telefono 
numeris: 277-1270.

Prisikėlimo Parapijos kredito 
kooperatyvo valdyba, padidinusi 
mokamas palūkanas už taupo
mąsias (savings) sąskaitas iki 
91/4% ir naujus vienerių metų 
termininius indėlius iki 91/2%, 
nutarė pakelti nuo š. m. spalio 1 
d. gaunamas palūkanas už pa
skolas: asmenines — iki 101/2%, 
inortgičius — iki 10% ir inves- 
tacines — pagal susitarimą ne
daugiau 12%.

Š. m. rugpjūčio mėnesį koope
ratyvas užbaigė su $7,047.591.00 
balansu. Spalio 31 d. komerci
niai bankai prirašo palūkanas 
už taupomąsias sąskaitas. Tai ge
riausias laikas perkelti pinigus 
Į mūsų banką, nes mes mokame 
augštas palūkanas ir patarnau
jame nemokamai. Perkėlimo 
operacija paprasta: reikia atneš
ti banko knygelę į mūsų įstaigą 
spalio pabaigoje ir užpildyti ati
tinkamą pareiškimą. Pinigai bus 
perkelti iš banko, nepraradus 
gaunamų palūkanų. Mums rei
kia daugiau naujų'indėlių, kad 
galėtume patenkinti narių pa
skolų pareikalavimą. Padėkime 
vieni kitiems, stiprinkime savo 
lietuviškus kooperatyvus, nes 
didėjant indėliams ir paskoloms, 
didėja pelnas, kuris proporcin
gai išdalinamas nariams.

J. Varanavičius, vedėjas 
“Vilnius Ranch”. Rugsėjo 7 d. 

atidarytas ir pašventintas V. J. 
Skrebutėnų ūkis Innisfil valsčiu
je (į pietus'nuo Barrie ir Į rytus 
nuo 11 kelio, 1,5 mylios nuo Sim
coe ežero). Šventinimo apeigas 
atliko prie specialiai paruoštų 
vartų Prisikėlimo par. klebonas 
kun. Aug. Simanavičius. Krikšto 
tėvais buvo E. M. Bumeistrai, A. 
Skilandžiūnienė ir B. Jackus. 
Šeimininkams atstovavo D. Dau
ginis. Ūkiui duotas “Vilnius 
Ranch” vardas ir taip bus įre
gistruotas nuosavybių registraci
jos biure. Ūkį atidarė ir kaspiną 
perkirpo Innisfil valsčiaus vir
šaitis G. W. Burton. Dalyvavo 
per 100 kviestų svečių. V. Skre- 
butėnas yra vilnietis ir stipriai 
dirbęs Vilniaus lietuvių veiklo
je dar nepriklausomybės laikais. 
Jam artima ir meno sritis. Ma
nau, nevienas yra laimėjęs jo 
pieštų paveikslų per “TŽ” pa
rengimus. J. Skrebutėnienė yra 
Toronto L. Namų valdyboje. V. 
J. Skrebutėnai yra lietuviškos 
veiklos rėmėjai bei puoselėto
jai; šiuo metu ypač rūpinasi LN 
įrengimu.

Ūkio namas naujai atremon
tuotas ir vietinių gyventojų tar
pe žinomas kaip “White House 
in the 5th Line”. Innisfil valse, 
yra ir daugiau lietuvių, turinčių 
ūkius. Ten numatyta naujo 
miesto statyba. St. D.

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS 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.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sveikiname Lietuvos Kankinių 

parapiją jos persikėlimo į Mississau- 
ga-Anapilį metinių proga.

— Sveikiname Joną ir Bronę Ma
ziliauskus, mininčius savo 25 m. ve
dybinio gyvenimo sukaktį.

— Nuoširdi užuojauta Otonui Be- 
rentui, Lietuvoje mirus jo mamy
tei. Taip pat giliai užjaučiame K. 
Ivanauskienę, Lietuvoje mirus jos 
sesutei.

— Parapijos choro repeticija — 
ketvirtadienį, 7.30 v.v.

— Praėjusią savaitę mūsų parapi
joj lankėsi ir sekmadienį Mišias lai
kė kun. dr. J. Grabys iš JAV.

— Prašytos paskelbti Mišios: šeš- 
tad., 8 v. — už Lukoševičių šeimos 
mirusius, užpr. O. Grigaravičienės; 
8.30 v. — už Simoną ir Mariją Juzu- 
konius, užpr. Algis, Rūta ir Vida Ju- 
zukoniai; 9 v. už Mykolą Valadką — 
užpr. Čižikai ir Valadkienė; 9.30 — 
už M. Kviecinskienę, užpr. J. P. 
Barakauskų; sekmad., 8 v. — pra
šant sveikatos broliui, užpr. V. Sin
kevičiaus; 9 v. — už Bronių Čepai
tį, užpr. K. Čepaičio; 10 v. — už 
Antaną Balnį, užpr. E. G. Kuchals- 
kių; 11.15 v. — Žemės Ūkio Akade
mijos 50-čio proga už mirusius agro
nomus; 7 v.v. — už Aleksandrą Pet- 
kūną, užpr. E. Aukštakalnienės.

— Santuokai rengiasi Rimantas 
Pranaitis ir Danutė Tarailaitė; Jur
gis Jurėnas ir Ursula Wanner.

— Pensininkų susirinkimas-kavu- 
tė — spalio 2, trečiadienį, 6.30 v.v. 
Parodų salėje. Susirinkimas labai 
svarbus, nes bus valdybos rinkimai.

Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Sveikiname Elzę Jankutę jos 

80 metų amžiaus sukakties proga. 
Priėmimas buvo suruoštas parapijos 
moterų dr-jos jos ir p. Dambarų 
bute.

— A.a. Ona Nimertytė-Langienė 
mirė rugsėjo 19 d. Palaidota Sv. 
Jono liet, kapinėse. Visai Langų ir 
Nash šeimai bei kitiems artimie
siems nuoširdi užuojauta.

— Pamaldos du ateinančius sek
madienius — rugsėjo 29 ir spalio 
6 bus 1 v.p.p., nes kun. A. Žilins
kas sakys pamokslus angliškose liu
teronų šventovėse. Nuo spalio 13 d. 
pamaldos vėl bus laikomos sekma
dieniais 9.30 v.r.

— Sekmadienio mokykla visiems 
skyriams, išskyrus konfirmandus, bū
na kiekvieną sekmadienį. Pasitarus 
su II metų konfirmandų tėvais, kon- 
firmandų pamokos prasidės spalio 
11, penktadienį, 6.30 v.v. bažnyčioje. 
Visų metų konfirmandų pamokos 
prasidės spalio 6, 1 v.p.p.

Lietuvių Namų žinios
— Didžiosios salės scenos tvar

kymas tęsiamas. Abiejose scenos pu
sėse jau baigiamos įrengti patalpos, 
kuriose aktoriai galės pasiruošti 
prieš eidami į sceną. Toliau seks 
šviesų ir uždangos įrengimai. Pagal 
gautus pasiūlymus, scenos šviesos 
kainuotų apie $9000, o uždanga su 
visais priedais — apie $5000. Taigi, 
didžiosios salės scenai sutvarkyti rei
kia apie $14.000. Tos lėšos nebuvo 
numatytos statybos planuose. Tuo 
būdu LN atsiduria ties problema, 
kurios, atrodo, greitai negalės iš
spręsti be visuomeninės paramos.

— Praėjusį sekmadienį LN Mote
rų Būrelis buvo susirinkęs apsvars
tyti menės atidarymo programos. 
Menės atidarymo proga lapkričio 9 
d bus suruoštas didelis pokylis-ba- 
lius su įdomia programa.

— Sekmadienio popietės gausėja. 
Pr. sekmadienį į popietę atsilankė 
apie 150 asmenų. Aptarnavo moks
leivės. Susirinkusieji, atrodo, aptar
navimu buvo visiškai patenkinti.

— Sekmadienį posėdžiavo tų or
ganizacijų atstovai, kurios naudo
jasi LN patalpomis. Jų posėdžio tiks
las — laisvomis LN patalpomis pasi
naudoti taip, kad vieni kitiems ne
trukdytų. Sutartos naudojimosi die
nos ir valandos.

— Susirinkime buvo užsiminta ir 
apie būrelio vedamą LN bingo bu
fetą, kuris LN per 3 mėnesius davė 
apie $3.500 pelno.

■ — Spalio pradžioje sueis 6 mė
nesiai, kai naujai išrinktoji LN val
dyba pradėjo darbą. Ji mano, kad 
lietuvių visuomenei įdomu, kas per 
tą laiką padaryta ir kas manoma 
toliau daryti. Dėlto spalio 6 d., 3 v. 
p.p., didžiojoje salėje šaukiamas lie
tuvių susirinkimas. Kviečiami daly
vauti ne tik LN nariai, bet ir visi 
lietuviai, kuriems įdomi LN veikla. 
Bus gera proga gerai apžiūrėti LN ir 
vispusiškai susipažinti su jų veikla.

Valdyba
Jurgis Račys, ilgametis var- 

pietis, kurį laiką buvęs “Varpo” 
choro valdybos pirmininku, pra
ėjusią savaitę buvo ištiktas šir
dies smūgio ir nuvežtas į Brace- 
bridge, Ont., ligoninę. Sunkiai 
serga J. Rudnickas Toronto 
Western ligoninėje.

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

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

Bendra baltiečių demonstra
cija, protestuojanti prieš Aust
ralijos ir N. Zelandijos vyriau
sybių paskelbtą Pabaltijo kraš
tų okupacijos pripažinimą, ren
giama spalio 5, šeštadienį, 11 v. 
r., prie Toronto rotušės. Kalbė
tojais pakviesti žymūs kanadie
čiai veikėjai. Lietuviai ragina
mi gausiai dalyvauti.

Sporto klubo “Vytis” rengia
mi rudens šokiai įvyks spalio 26 
d. didžiojoje LN salėje. Gros A. 
Kaminsko orkestras.

“T. Žiburių” 25-rių metų su
kakties iškilmė rengiama spalio 
27, sekmadienį, 5 v. p. p., Ana
pilio salėje. Programoje bus ofi
cialioji dalis, kencertas ir vaka
rienė. Pakvietimai jau atspaus
dinti. Gaunami “TŽ” adminis
tracijoje, pas platintojus po pa
maldų, “Paramos” ir Priskėlimo 
bankeliuose.

Dailės paroda mažojoj Anapi
lio salėj rengiama lapkričio 3- 
4 d.d. Bus išstatyti R. Žiūraitie- 
nės paveikslai ir V. Balsienės 
keramikos darbai. Rengia Ana
pilio Moterų Būrelis.

Pabaltijo valstybių konsula
tai lapkričio 20 d. Otavoje ren
gia bendrą priėmimą atžymėti 
25 metų sukakčiai naujųjų bal
tiečių ateivių įsikūrimo Kana
doje.'

Š. Amerikos Liet. Studentų 
Sąjungos suvažiavimas įvyks 
lapkričio 28—30 d.d. Toronto 
Royal York viešbutyje. Paskai
tą skaityti jau sutiko dr. A. Mazi- 
liauskienė. Iš kitų paskaitininkų 
dar laukiama atsakymų. Lapkri
čio 28, ketvirtadienį, bus susipa
žinimo vakaras. Lapkričio 29, 
penktadienį, bus jaunimo šo
kiai; lapkričio 30, šeštadienį, 
bus iškilmingas balius, kurio 
meninėje programoje dalyvaus 
rašyt. Aloyzas Baronas. Svečių 
tarpe bus Toronto burmistras D' 
Crombie. Gros žymūs CBC mu
zikantai. Bus prancūziškas bu
fetas. Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama dalyvauti šiame ba
liuje. Studentams trijų dienų 
programa (registracija,' paskai
tos, vakariniai renginiai) kainuos 
$20. A. Šileika

Prel. M. Krupavičiaus pamink
lui statyti ir monografijai išleis
ti komiteto įgaliotiniai Toronte 
surinko $611.60.

Toronto universitete šiais 
mokslo metais bus dėstomas kur
sas — politinė ir socialinė Balti
jos valstybių istorija (Political 
ant social history of the Baltic 
states). Jame bus gvildenama 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos pra
eitis. Paskaitas skaitys keletas 
profesorių, jų tarpe prof. Romas 
Vaštokas. Kursą sudarys 25 se
sijos. Jas koordinuoja prof. J. 
Dreifelds. Kaina — $85. Minė
tasis kursas yra atviras ir plačia
jai visuomenei. Dabar laikas re
gistruotis visiem suinteresuo
tiem. Registracijos lapeliai (ap- 
lication forms) gaunami: School 
of Continuing Studies, 119 St. 
George St., Toronto, Ont., M5S 
1A9. Suplanuotasis kursas išsi
laikys, jei bus pakankamai klau
sytojų. Be to, primenama, kad 
prof. R. Vaštokas dėstys Baltijos 
kraštų proistorę'ir baltiečių įsi
kūrimo Kanadoje istoriją. Bal
tiškasis kursas bus dėstomas 
University College pirmadie
niais 7.30 v. v. — 9.30 v. v. 
spalio 7 — gruodžio 16; sausio 6
— kovo 10.

Lietuvos Kankinių parapijos 
(buvusios Šv. Jono Kr.) persikė
limo metinės buvo iškilmingai 
paminėtos rugsėjo 20 d. specia
liu vakaru-koncertu Anapilio 
salėje. Susirinkus gausiem daly
viam (apie 500), iškilmę pradė
jo par. tarybos pirm. J. žiūrai
tis. Sveikinimo žodį tarė gen. 
konsulas dr. J. Žmuidzinas, Mis
sissauga miesto tarybos atsto
vas Cullahan, KL Katalikų Cent
ro pirm. dr. J. Sungaila, kat. 
moterų skyriaus ir Anapilio mo
terų būrelio vardu p. Sirutienė 
(įteikė $1000 čekį klebonui kun. 
P. Ažubaliui), Anapilio korpora
cijos pirm. A. Rinkūnas ir vysk. 
T. Fulton. Pastarasis sveikino 
savo ir arkivyskupo vardu. Me
ninę dalį atliko hamiltoniškis 
“Aido” choras, vadovaujamas 
sol. V. Verikaičio ir akompa
nuojamas J. Govėdo. Padėkos 
žodį svečiams, dalyviams, rengė
jams bei rengėjoms, ypač Ana
pilio projekto rėmėjams, tarė 
klebonas kun. P. Ažubalis. Vys
kupui T. Fulton įteikta dovana
— liet, kryžius ir leidinys “Li
thuanians in Canada”. Šį leidinį 
taip pat gavo ir miesto atsto
vas. Svečių tarpe buvo kun. Mc
Guire, SJ, prieš 27 metus dir
bęs su lietuviais Winnipege, bu
vęs Toronto miesto valdybos na
rys T. O’Donohue, “The Globe 
a. Mail” leidėjo assitentas C. 
McCollough ir kt. Po vakarie
nės buvo šokiai, kuriais liko už
baigta ši iškilmė.

Svečiai iš V. Berlyno Vokieti
joje — Elena ir Bruno Rehber- 
gai lankėsi Toronte sesers Apo
lonijos ir Vlado Kazlauskų 50 
metų vedybų sukakties proga. 
Aplankė Toroto lietuvių institu
cijas ir įdomesnes Kanados vie
toves. Atvykę Anapilin aplankė 
ir “TŽ” lydimi G. Stauskienės- 
Kazlauskaitės. Svečiai papasako
jo apie V. Berlyną.
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SVARBUS PRANEŠIMAS JAUNIMUI
Šiemet atsirado papildomų 

galimybių daugiau pasilavinti 
lietuviu kalboje ir pagilinti li
tuanistines žinias. Štai trys įsi
dėmėtinos datos tuo reikalu.

Rugsėjo 27, penktadienį, 7 v. 
v., Prisikėlimo parapijos jau- 
mino kambaryje šaukiamas jau
nimo susirinkimas bendram pa
sikalbėjimui ir informacijai. 
Bus aptariami trijų kursų-semi- 
narų reikalai: a. lietuvių kalbos 
ir literatūros užskaitų (kredito) 
klasės augštesniųjų mokyklų 
mokiniams, b. lietuvių kultūros 
seminaras užskaitij nesiekian
tiems, c. lietuvių kalbos kur
sai pradedantiems ar visai mū
sų kalbos nemokantiems. Į su
sirinkimą kviečiami gimnazijų 
mokiniai, studentai ir kiti suin
teresuotieji. Visiems tiems rei
kalams Toronto viešųjų mokyk
lų vadyba apmokės lektorius ir 
duos nemokamai patalpas West 
Park Secondary Schools, Bloor

“T. Žiburių” jaunųjų bendra
darbių posėdis įvyko savaitraš
čio patalpose rugsėjo 10 d. Da
lyvavo apie 10 asmenų iš Toron
to ir Hamiltono. Posėdyje buvo 
apsvarstyti “Jaunimo Žiburių” 
skyriaus redagavimo reikalai. 
Pernai šį skyrių tvarkė stud. A. 
Šileika ir B. Birgelytė. Pirma
jam atsisakius, skyriui redaguo
ti pakviesta Gabija Juozapavičiū
tė ir Ramutė Birgelytė. Pirmoji 
yra baigusi sociologijos mokslus 
magistrės laipsniu, antroji tebe- 
studijuoja Toronto un-te. “Jau
nimo žiburiai” ir toliau pasiro
dys maždaug kartą į mėnesį, iš
skyrus vasaros atostogas.

Elzei Jankutei, M. Lietuvos 
patriarcho Martyno Jankaus 
dukrai, 80 m. amžiaus proga 
rugsėjo 28 d. buvo surengtos pa- 
gerbtuvės jos rezidencijoje To
ronte. Iniciatorių vardu žodį ta
rė R. Žilinskienė, kuri ir vado
vavo oficialiajai daliai. Maldą 
sukalbėjus kun. A. Žilinskui, su
kaktuvininkę sveikino: gen. kon
sulas dr. J. Žmuidzinas, kun. P. 
Ažubalis, kun. Aug. Simanavi
čius, OFM, kun. A. Žilinskas, 
Tautos Fondo Toronto atstovy
bės pirm. A. Firavičius, “Para
mos” atstovas H. Stepaitis, L. 
Namų pirm. J. Strazdas, Mont- 
realio mažlietuvių vardu — A. 
Lymantas, Išganytojo par. mote
rų — p. Povilaitienė, KL Kata
likų Dr-jos c. valdybos — pirm, 
dr. O. Gustainienė, Anapilio mo
terų — p. ščepavičienė, M. Lie
tuvos Moterų Dr-jos — V. Any- 
sienė, baltiečių moterų — I. 
Meiklejohn, VI.' Pūtvio šaulių 
kuopos moterų ir Mikulskių — 
p. Jokūbaitienė, skautų —-' V. 
Sendžikas, jūrų skaučių — D. 
Žulytė. Visiems labai nuoširdžiu 
žodžiu padėkojo sukaktuvininkė, 
kviesdama mylėti Lietuvos pajū
rį. Esą ji dirbusi, kiek galėjusi, 
nors dabar jai atrodo, kad dirbu
si permažai. Viskas greit prabė
gę. Nesijaučianti, kad jau esanti 
80 metų. “Mylėkite tą pajūrį ir 
toliau, laukite išvadavimo” — 
baigė sukaktuvininkė. Po oficia
lios dalies gausūs svečiai ir vieš
nios buvo pavaišinti. Atsilankiu
sieji (buvę Bitėnuose) buvo pa
puošti specialiu suvenyriniu 
ženkleliu su įrašu “Bitėnai”.

Praėjusis savaitgalis Toronte 
buvo gausus viešais ir privačiais 
renginiais. Anapilio salėje įvyko 
persikėlimo metinių šventė, N. 
Namų salėje — sportininkų va
karas ir inž. Vaidoto Lunio — 
Lindos Geldutytės vestuvinis po
kylis, Prisikėlimo Parodų salėje 
— Jono ir Bronės Maziliauskų 
25 m. vedybų sukaktis, viešbuty 
—Oktavijos Rimkutės ir Rober
to Masching vestuvių puota. 

PERKI ŠEVĮ AR OLDSMOBILĮ?
Geriausią kainą gausite tik per
VIC ADAMS (Viktoras Adomavičius)

, C H E V - O L D S
CO U rtesy 2149 Lakeshore Blvd.
• Raštinė: 255-9151 • Namai: 767-7820

ir Dundas gatvių sankryža, prie 
Dundas požeminio stoties.

Rugsėjo 30, pirmadienį, 6 v. 
v. West Park Secondary School 
kafeterijoje įvyks visų kursų re
gistracija. Gimnazijų mokiniai, 
kurie registruosis užskaitų (kre
dito) klasėms, turi atsinešti savo 
gimnazijos direktoriaus (princi
pai) pasirašytą “Evening School 
permission form” ir lietuviško
sios mokyklos 10 skyriaus baigi
mo pažymėjimą. Įsidėmėtina, 
kad visi turi registruotis asme
niškai, net ir tie, kurie jau yra 
užsiregistravę per parapijas ar 
V. Tasecką.

Spalio 1, antradienį, 7.30 v.v., 
toje pat patalpoje pradedamos 
lietuvių kalbos ir literatūros už
skaitų (kredito) klasės. Kiti kur
sai, jei susidarys 15 klausytojų, 
turės prasidėti kelias savaites 
vėliau.

Toronto liet, mokyklų taryba
A. V. L. Jasių padėkoje “TŽ” 

38 nr. per klaidą praleista viena 
pavardė: karsto nešėjų tarpe tu
rėjo būti ir Arūno Repečkos 
pavardė. Atsiprašome.

Svečiai. Iš JAV lankėsi J. ir
O. Trečka. Jie yra “TŽ” skaity
tojai, gyveną Grand Rapids. Iš 
Londono, Ont., buvo atvykę K. 
ir O. Girniai, taip pat “TŽ” skai
tytojai.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame visiems už 

surengimą mums 10-ties vedybinio 
gyvenimo metų sukakties paminėji
mo. Nuoširdus ačiū D. G. Tėv. Eu
genijui, OFM, už sukalbėtą maldą ir 
sveikinimą visų Tėvų pranciškonų 
vardu, D. G. Tėvui Augustinui, at
silankiusiam nors ir į pobūvio pa
baigą. Ačiū pamergei Aldonai Stun- 
gurienei ir pabroliui K. Pajaujui 
už prisegimą gražių gėlių. Ypatin
ga padėka rengėjoms — A. Gen- 
čiuvienei, O. Ažubalienei, T. Karec- 
kienei, A. Stungurienei. Dėkojame J. 
R. Simanavičiui už pasveikinimą ra
dijo bangomis ir visiems prisidė
jusioms bei dalyvavusiems mums su
rengtose vaišėse: O. J. Ažubaliams,
A. V. Apanavičiams Hamiltone, A. 
Arlauskui, B. F. Ankudavičiams Ha
miltone, J. A. Bacevičiams, G. J. Ba
cevičiams, G. J. Baliūnams, V. L. 
Balaišiams, L. S. Baltru šalčiams, A. 
K. Cirušiams, J. B. Dūdoms Colling- 
woode, O. J. Drąsučiams, O. P. Der- 
liūnams, A. V. Dobilams, M. Dauk
šienei, O. J. Dirmantams, mūsų bran
giai mamytei Genčiuvienei, A. V. 
Genčiams, O. M. Guoboms, A. M. 
Guoboms, A. Guobai, C. Gutauskie- 
nei, N. Grigutytei, S. Gasiūnienei, 
T. P. J. S. Kareckams, krikšto sū
nui S. už dovanėlę iš Hamiltono, J. 
J. Kamaičiams Hamiltone, B. V. 
Karnilavičiams, jų dukrai Vidai ir 
jos draugui už atneštas gražias gė
les, L. A. Krakauskams, A. J. Kun- 
caičiams, M. S. Kniukštoms, A.
P. Kružikams, J. K. Liutkams, D. B. 
ir jų tėveliams Mačiams Burlingtone, 
O. V. Marcinkevičiams, I. H. Matu- 
šaičiams, A. K. Pajaujams, I. V. Pe
čiuliams (ir už pasveikinimą visų at
silankiusių vardu), B. S. Prakapams,
B. Paškaūskui, Plučų šeimai, A. J. 
Raškauskams, S. Roy, A. A. Stun- 
guriams, L. H. Bukauskams, J. 
Smolskienei, V. Taseckui, B. Urbe- 
liui, S. P. Vyskupaičiams, G. V. Vait- 
kams, A. J. Vasiukevičiams, M. Ža
liauskui, A. J. Zakevičiams, U. Ži
linskienei, A. Zimnickui, Z. V. Jura- 
vičiams. Labai dėkingi esame vi
siems už taip gražią ir vertingą do
vaną, vaišes ir gražiai praleistą va
karą jūsų tarpe, kuris visuomet pa
siliks mūsų atmintyje. Atsiprašome 
jei ką būtumėme per klaidą pralei
dę. Nuoširdžiai jūsų —

M. B. Genčiai

Montrealietė sociologė Irena Lukoševičienė kalba akademikams skautams- 
ėms jų studijų savaitėje Dainavoje prie Detroito K. Sragauskas

H MONTREAIs™
Tradicinę V. Krėvės literatū

ros premiją $500 Akademinis 
Lietuvių Sambūris šiemet pa
skyrė poetei Liūnei Sutemai 
(Zinaidai Nagytei-Katiliškienei) 
už leidinį “Badmetis”. Premija 
bus įteikta spalio 5 d. Montrea- 
lyje. Vertintojų komisiją suda
rė: pirm. dr. Jūratė Ciplijaus- 
kaitė-Tanner, sekr. dr. H. Na- 
gys, nariai — Monika Jonynie-

TORONTO, ONT.
“T. Žiburiams” persikėlimo 

proga paaukojo po $25: prel. Jo
nas A. Kučingis, Petra Jankai- 
tienė; $10: Ona ir Juozas Bal
siai, Vladas Gumauskas. Nuošir
dus ačiū spaudos rėmėjams.

Vietoje gėlių a.a. J. Tonkūno 
atminimui P. O. Dabkai “T. Ži
buriams” paaukojo $20.

Stasys Liepas su Ponia iš Či
kagos lankėsi Hamiltone ir To
ronte. L Vadauskienės lydimi 
jie apžiūrėjo lietuvių instituci
jas. Jų nuomone, pastatais to- 
rontieciai pralenkia Čikagą.

20 METŲ
IR ŽINGSNIS PIRMYN:

ADAMONIS Insurance Agency Inc.
atstovauja

ZURICH INSURANCE COMPANY
Tai viena didžiųjų europinės kilmės bendrovių su 
$64,648,630.00 apyvarta Kanadoje 1973 metais

Atstovaujamos bendrovės?
• Royal Insurance Group
• Prudential Assurance Company Ltd.
• General Security Insurance Co. of Canada

Klientui tai reiškia geresnę galimybę 
platesniam pasirinkimui 

APDRAUDOS IR KAINOS ATVEJU!

P. Adomonis, CIB Tel. 722-3545

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120 
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781
Albertas N O R K E Ll 0 N AS, 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., pirmadieniais, 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.

nė, Rima Tekutytė, Vilius Pėte- 
raitis. Akademiniame sambūry
je šiuo metu yra apie 40 narių. 
Jo pirmininkė yra dr. J. Cipli- 
jauskaitė-Tanner, sekr. R. E. 
Maziliauskas. Premija yra ski
riama kas antri metai. Įsteigta 
1950 m. Ši premija yra dešim
toji.

A. Lymantas, “Lietuvos Pajū
rio” red., su Ponia lankėsi To
ronte, kur dalyvavo Elzės Jan
kutės 80 m. sukakties minėji
me. Sukaktuvininkę jis pasvei
kino platesniu žodžiu, įpinda
mas asmeninių prisiminimų iš 
Klaipėdos krašto. Montrealio 
mažlietuvių vardu jis įteikė do
vaną — paveikslą, primenantį 
Jankų tėviškę Bitėnus. — Šiuo 
metu A. Lymantas rašo knygą 
apie prekybinį Lietuvos laivy
ną, panaudodamas turimus ki
tų atsiminimus.

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

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.


