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Nijolė teisme
Prancūzijoje ir Europoje garsi buvo Joana Arkietė, nepapras

tais savo žygiais nustebinusi pasaulį antgamtiniu savo tikėjimu ir 
drąsa. Kaip tokia ji įėjo istorijon, ir visi, kurie studijuoja Euro
pos gyvenimą, negali jos nepastebėti. Laiko tėkmė apipynė ją 
legendomis, tačiau istorinis branduolys šviečia visiems laikams. Jis 
rodyte rodo, kaip kartais ir silpna mergaitė tampa didvyre. Ta 
prasme Joana Arkietė nėra vienintelė pasaulyje. Tokių yra daug 
įvairių tautų gyvenime. Netrūksta jų ir Lietuvos kovose. Buvo jų 
senaisiais laikais, yra jų ir dabar. Jos iškyla ypač neramiais lai
kais, kai tauta būna priversta įtempti jėgas. Lietuviškos Arkietės 
garsėjo sukilimų metais, nepriklausomybės frontuose (neviena bu
vo atžymėta atitinkamais medaliais), partizanų kovose, pogrindžio 
veikloje. Jų yra ir dabar, tik jų vardai nevisuomet pasiekia vie
šumą. Šiuo metu iškilo Nijolė Sadūnaitė, primenanti Joanos Ar
kietės drąsą. Jos laikysena Vilniaus teisme atkreipia į save visos 
tautos dėmesį. Kaltinama už “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nikos” platinimą bei dauginimą, ji laikėsi nepaprastai drąsiai, tvir
tai, įtikinančiai, nors buvo grasinama psichiatrine ligonine ir mo
rališkai kankinama. Sovietiniame teisme įprasta matyti kaltiną- 
mąjį, apgailestaujantį savo nusikaltimus ir prašantį pasigailėjimo. 
Nieko panašaus nebuvo Nijolės laikysenoje.

★ ★ ★
Užuot prisipažinusi kalta, Nijolė pareiškė: “. .. ne aš, o jūs 

esate nusikaltėliai, kurie laužote elementariausias žmogaus teises, 
garantuotas įstatymais, Konstitucija, Visuotine žmogaus teisių de
klaracija, ir ginate melą, prievartą bei smurtą ...” Nijolė gerai 
žinojo, kad sovietinis teismas yra rimta grėsmė žmogaus likimui. 
Juk jisai yra pasiuntęs į Sibiro lagerius dešimtis tūkstančių už 
vadinamąją “antitarybinę” veiklą. Tačiau Nijolė, kaip ir anksčiau 
Simas Kudirka, atsisakė advokato, nes tai reiškia terorą jį parū
pinusiems. Be to, anot Nijolės, “tiesos ginti nereikia, nes ji visa
galė ir nenugalima! Tik klasta ir melas, būdami bejėgiai prieš 
tiesą, reikalingi ginklų, kareivių ir kalėjimų, kad pratęstų savo 
niekšingą viešpatavimą...” Nepaprasta jos drąsa matyti ypač 
šiuose žodžiuose: “Aš esu teisi ir už teisybę sutinku ne tik pra
rasti laisvę, bet su džiaugsmu atiduočiau ir gyvybę. Nėra dides
nės laimės kaip kentėti už tiesą ir už žmones.” Pareiškusi, kad 
visus žmones mylintis asmuo turi teisę pasakyti ir skaudžią tiesą 
į akis, Nijolė pažėrė teisėjams šiuos Putino žodžius: “Ir tribuno
luos išdidžiai teisiuosius smerkia žmogžudžiai. Jūs minate altorius, 
nuo jūs įstatymo sugriuvo ir nuodėmės, ir doros ...” Tai poetiški- 
žodžiai, bet išreiškia akivaizdžią tiesą, kad okupuotoje Lietuvoje 
nusikaltėliai teisia nekaltuosius.

★ ★ ★
. Kad iš tikrųjų taip yra, Nijolė priminė, jog visi “LKB Kro

nikos” rėmėjai myli žmones, kovoja už jų laisvę, garbę, asmeninę 
sąžinės laisvę, kuri Lietuvoje yra paneigta, nežiūrint konstitucijos 
garantijų. Nusikaltimas yra ne sąžinės laisvės turėjimas bei jos 
vykdymas, o jos paneigimas. Štai pačios Nijolės žodžiai: “LKB 
Kronika, tarsi veidrodis, parodo ateistų nusikaltimus prieš ti
kinčiuosius. Kadangi nedorybė nesigroži savo šlykštumu, ji baisisi 
savo atvaizdu veidrodyje. Dėl šios priežasties jūs nekenčiate visų 
tų, kurie nuplėšia nuo jūsų melo ir veidmainystės šydą.” Ar reikia 
didesnės drąsos bei įžvalgos pasakyti visą tiesą, ir dar kur — 
teisme? Negana to, ji išdrįso protestuoti ir tardymo metu — 
neatsakinėjo į tardytojų klausimus. Kai šie pagrasino psichiatrine 
ligonine, Nijolė parašė skundus jų viršininkams. Tęsdama savo 
gynimosi kalbą, Nijolė priminė sovietinės valdžios dekretą apie 
tikinčiųjų Bendrijos atskyrimą nuo valstybės ir jo nevykdymą. 
Tikinčiųjų persekiojimas esą neveda į pergalę. “Ir jūs džiaugiatės 
pergale? Virš ko tad kyla jūsų pergalės triumfas? Virš moralinių 
griuvėsių, virš milijonų nužudytų negimusių kūdikių, virš išnie
kintos žmogaus vertės, virš menkų, suniekšėjusių žmogiūkščių ... 
Jūsų nusikaltimai stumia jus kaskart didesniu greičiu į istorijos 
sąšlavyną.” Iš pateiktų ištraukų matyti, kad šiame teisme tikrasis 
prokuroras buvo ne sovietinės valdžios atstovas, o kaltinamoji 
Nijolė.

Pasaulio įvykiai
ANTRAS PASIKĖSINIMAS Į PREZ. G. FORDO GYVYBĘ SEPTYNIO 

likos dienų laikotarpyje privertė jį atsisakyti daugelio pla
nuotų kelionių, kurios buvo įvadu į sekančių metų rinkimų vajų. 
Abu pasikėsinimai įvyko Kalifornijoje. Sacramento mieste į jį pis
toletą buvo nukreipusi kalėjime už žmogžudystes uždaryto Ch. 
Mansono gaujos narė Lynette Fromme, San Francisco mieste iš 40 
pėdų atstumo vieną šūvį spėjo paleisti Sara Moore, 44 metų mo
teris. Jos ranką nuo taikinio nukreipė greta stovėjęs Vietnamo ka
ro veteranas Oliver Sipple. Kulka lengvai sužeidė taksio vairuoto
ją John Ludwigą. Pasikėsinimo pagrindiniu motyvu, atrodo, buvo 
Saros Moore noras įsiteikti radikalų grupėms, apie kurias ji rinko 
žinias ir perdavinėjo FBI saugumiečiams. Šnipės vaidmenį ji jau

į^r Nebus aerodromo?
Ontario premjeras W. Davis 

sustabdė federacinės vyriausy
bės pradėtą antrojo aerodromo 
įrengimą Torontui prie Picke- 
ringo, atsisakydamas pravesti 
kelius, vandentiekį ir kanaliza
ciją. šie įsipareigojimai būtų 
pareikalavę iš provincinio iždo 
apie $400 milijonų. Sprendimas 
buvo padarytas Ontario minis- 
terių kabineto posėdyje po 
NDP socialistų vado S. Lewis 
spaudos konferencijos, kurioje 
jis taip pat reikalavo nutraukti 
aerodromo įrengimą. Pasak 
premjero W. Davis, šis aerodro
mas Torontui esąs nereikalin
gas. Jo vyriausybė nesutiksianti 
su aerodromo įrengimu net ir 
tuo atveju, jeigu visas išlaidas 
padengtų Otava. Prieš aerodro
mą Pickeringe jau trejus metus 
kovą vedė vietiniai gyventojai, 
susibūrę į organizaciją “People 
or Planes”. Jų didžioji dalis yra 
ūkininkai, praradę savo ūkius 
aerodromo sąskaiton. Federaci
nis susisiekimo ministeris J. 
Marchand sutiko su Ontario vy
riausybės nutarimu ir atidėjo 
aerodromo įrengimą. Ar jis bus 
vėliau įrengiamas, tuo tarpu ne
aišku.

Prie Pickeringo, j rytus nuo 
Toronto, numatytas naujasis 
aerodromas iš pat pradžios su
silaukė aštrios kritikos spaudo

je. Kadangi Torontas jau turi 
tarptautinį Maltono aerodromą, 
dviejų aerodromų idėja daug 
kam atrodė nepraktiška, nes 
keleiviams būtų tekę važinėti iš 
vieno aerodromo į kitą. Kiti kri
tikai teigė, kad tokiam naujam 
aerodromui vietovę reikėjo pa
rinkti į vakarus nuo Toronto, 
kur yra Hamiltono ir Londono 
miestai. Premjero W. Davis 
Ontario vyriausybė tada neįsi
jungė į šiuos protestus. Fede
racinė valdžia yra nupirkusi 
18.000 akrų žemės, iškrausčiu- 
si gyventojus, nugriovusi be
veik visus pastatus, šiai opera
cijai buvo išleistas $100 mili
jonų, kuriuos pajamų mokes
čiais sudėjo kanadiečiai. Dau
geliui ūkininkų buvo sugriautas 
įprastinis jų gyvenimo būdas. 
Nejučiomis prisimena premje
ro W. Davis prieš 1971 m. parla
mento rinkimus padarytas kitas 
pavėluotas sprendimas sustab
dyti Spadina greitkelio įrengi
mą Toronte, kai jam jau buvo 
išleista apie $30 milijonų.

Ontario parlamento rinkimi
niame vajuje Kanados komunis
tų partija buvo pradėjusi reika
lauti lygių teisių su kitomis pa
grindinėmis partijomis spaudoje 
bei televizijoje. Jos atstovai 
puolė spaudą, ypač “Toronto 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Tarptautinėje folkloro šventėje Sao Paulo mieste Brazilijoje, kurią surengė japonų kultūros draugija š.m. rug
sėjo 13-14 d.d., “Nemunas” šoka Audėjėlę. Scenoje — dalyvaujančių devynių tautų vėliavos. Nuotr. A. Saulaičio

PRANEŠIMAS IŠ V. VOKIETIJOS

Pažadai lenkam, krizė viduje
J. KAIRYS

Po Bonnos padarytos sutar
ties su Maskva, kuria ji pripaži
no ir patvirtino Kremliaus im
periją, atrodė, jog iš Helsinkio 
konferencijos V. Vokietijos vi
suomenė nelaukė ko nors nau
jo. Bet išėjo kitaip. Kancleris 
tos konferencijos proga Helsin
kyje dabartinei Varšuvai paža
dėjo du milijardu markių kaip 
pigią paskolą ir pusantro mili
jardo kompensacijos hitlerinės 
Vokietijos metu ją užtarnavu
siems lenkams. Už tai Varšuva 
žada per ketverius metus iš
leisti į V. Vokietiją 120.000 vo
kiečių. Opozicija laiko tą susi
tarimą dvidešimto šimtmečio 
prekyba žmonėmis ir antru mo
kėjimu už tuos pačius žmones. 
Girdi, jau 1970 m. sudarant 
Bonnai sutartį su Varšuva, pa
gal kurią Bonna pripažino Len
kijai Oderio - Neissės sritis, pa
staroji buvo pažadėjusi į V. Vo
kietiją išleisti norinčius išvykti 
vokiečius. Ji to pažado neišpil
dė. Be to, pagal vietos Raud. 
Kryžiaus pirmininką, norinčių 
išvykti iš Lenkijos vokiečių yra 
ne 120.000, bet ketvirtis mili
jono.

Nieko gero Helsinkis nedavė 
V. Vokietijai ir jos ryšiams 
plėsti su R. Vokietija bei kitais 
komunistiniais kraštais. Geleži
nėje komunistų uždangoje dar 
neatsirado jokių plyšių, per ku
riuos prasiveržtų 20 a. vergams 
laisvės spindulėlis. R. Vokietija 
savo atsitvėrimą nuo V. Vokie
tijos ir toliau stiprina.

Po Helsinkio konferencijos 
padidėjo šnipinėjimas krašte, 
komunistinė propaganda žodžiu, 
per spaudą ir pan. Paskutiniu 
metu sugautas vienas augštas 
pareigūnas, kuris, spėjama, yra 
perdavęs R. Berlynui svarbiau
sias žinias, liečiančias karinius 
reikalus. Be to, Maskva atgabe
no keliolika vagonų propagandi
nės medžiagos į Muencheną. Ji 
mulkina vokiečius, ypač jauni
mą. Ji rodo gintaro ir kt. dirbi
nius (pagal vietos spaudą, paga
mintus Lietuvoje).

Parodos metu veikė ir vadina
moji rusiška virtuvė. Joje pagal 
savo receptą lankytojams barš
čius ir salotų mišinį gamina iš 
Maskvos atgabenta vieno resto
rano vyriausia virėja Galina 
Zaikina.

Pagal parodą ir jos propagan
dą, nežinia ar kur nors gali 
žmonės taip gerai gyventi, kaip 
šiuo metu bolševikinėje Rusi
joje.

Kaip tyčia, ir futbolo rungty
nėse Kievtr komanda nugalėjo 
bavarus. Tai irgi pakėlė rusų 
vertę vokiečių akyse.

Šiuo metu visas V. Vokietijos 
dėmesys nukrypo į ūkinius ir fi
nansinius reikalus. Net čia visą 

laiką gyvenantiems ir nuolat se
kusiems čionykštį gyvenimą da
rosi neįtikėtina, kad iš karo 
griuvėsių taip greitai ir augštai 
pakilusi V. Vokietija galėtų per 
kelerius metus atsidurti sunkio
je ūkinėje ir finansinėje krizė
je. Sakau, per kelerius metus, 
nes dar 1971 m. valstybės paja
mos dengė jos išlaidas. Gi šiuo 
metu jau yra daugybė bankrota- 
vusių įmonių, per milijoną be
darbių. Valstybė yra įbridusi į 
skolas ir tebebrenda toliau, o 
ūkio ir finansų žinovai kalba 
net apie galimą jos bankrotą, 
nes jau trūksta keliasdešimt mi
lijardų markių ižde, didėja in

Vokiečių kardinolas Lietuvoje
Mūsų bendradarbio pranešimas iš Romos

Lietuvos vyskupų pakviestas, 
Berlyno arkivyskupas kardino
las Alfredas Bangsch rugpjūčio 
22-27 dienomis lankėsi okupuo
toje Lietuvoje. Rugpjūčio 24 d. 
buvo iškilmingai sutiktas Pane
vėžio katedroje, kur jo laukė 
vyskupas R. Krikščiūnas su 
dvasiškija ir beveik visas mies
tas. Ypač daug dalyvavo jauni
mo ir moksleivių.

Rugpjūčio 25 d. kardinolas 
Bengsch apsilankė Kaune, kur 
susitiko su Kauno arkivyskupi
jos apaštaliniu administrato
riumi vyskupu Juozu Matulai
čiu - Labuku ir su vyskupu pa
galbininku Liudu Poviloniu. 13 

DANUTE: SILICKAITĖ, “Rūtelės” šokėja, rodo lietuvišką koplytėlę Sao
Paulo mieste, Brazilijoje, baltiečių parodoje Nuotr. A. Saulaičio

fliacija. Dėlto vyriausybė nuta
rė padidinti kaikuriuos išskai
tymus tarnautojams ir darbinin
kams, panaikinti kaikurias prie
mokas bei subsidijas, padidinti 
mokesčius rūkalams, alkoholi
niams gėrimams ir pan.

Minėtos vyriausybės priemo
nės kovai su krize nėra populia
rios visuomenėje. Dėl krizės 
opozicija kaltina vyriausybę 
lengvabūdišku išlaidumu ir ne
mokėjimu tvarkytis. Šitą padėtį 
ji išnaudoja ir rinkiminei akci
jai į valstybės parlamentą, ku
ris bus renkamas sekančių metų 
rudenį.

valandą Lietuvos laiku įvyko iš
kilmingas kardinolo Bengsch in- 
gresas į Kauno arkivyskupijos 
baziliką. Čia jo laukė visa Kau
no dvasiškija ir kelių tūkstan
čių tikinčiųjų minia. Kilimai ir 
gėlės puošė takus. Tautiniais 
drabužiais pasipuošusios jauni
mo gretos sudarė špalerius.

Kardinolas buvo giliai sujau
dintas tokio nuoširdaus sutiki
mo ir tai pabrėžė savo kalboje. 
Jo kalbą vertė Kauno kunigų se
minarijos rektorius kunigas dr. 
V. Butkus.

Po to kardinolas Bengsch ap
lankė Kauno kunigų seminariją 

(Nukelta į 5-tą psl.) 

buvo atskleidusi radikalams ir 
dėl šios priežasties praradusi ry
šius su FBI. Pasikėsinimo išva
karėse policija iš jos atėmė re
volverį, bet, matyt, neįspėjo 
prez. G. Fordo apsaugos tarny
bos. Prezidentui pavojingų as
menų sąraše yra apie 47.000 pa
vardžių. Vien tik per dvi pasta
rąsias savaites FBI agentai už 
grasinimus prez. G. Fordui su
ėmė tris vyrus: vieną — Flori
doje, du — Kansas mieste. Po 
pirmojo pasikėsinimo prez. G. 
Fordas pradėjo dėvėti neper
šaunamą liemenę, bet susitiki
muose su amerikiečiais jokios 
apsaugos neturi jo galva. Prezi
dento kelionių sumažinimas ga
li būti naudingas buvusiam Ka
lifornijos gubernatoriui R. Rea- 
ganui, konservatoriškų pažiūrų 
respublikininkui, kuris ruošiasi 
būti šios partijos antruoju kan
didatu į prezidentus. Nors savo 
kandidatūros jis dar nėra pa
skelbęs, rinkiminio vajaus būs
tinę, vadovaujamą senatoriaus 
P. Laxalto, jo rėmėjai jau yra 
atidarę Vašingtone. R. Reaga- 
nas, atrodo, ruošiasi savo laimę 
išbandyti pirminiuose rinkimuo
se New Hampshire valstijoje. 
Pirmenybė į respublikininkų 
partijos kandidatus tenka dabar
tiniam prez. G. Fordui, kuris 
jau yra paskelbęs savo kandida
tūrą.

EUROPOS BIČIULIAI
Komunistinė Kinija siekia ar

timesnių ryšių su Europa kaip 
atsvaros prieš Sovietų Sąjungą. 
Senasis kompartijos vadas Mao 
netikėtai priėmė Kinijon atvy
kusį buvusį britų konservatorių 
partijos vadą E. Heathą. Pokal
bis lietė Sovietų Sąjungos grės
mę Kinijai, Europai ir JA Vals
tybėms. Panašų pokalbį su Ki
nijos vadais turėjo ir kiek anks
čiau Pekinge viešėjęs Bavarijos 
krikščionių demokratų partijos 
vadas F. J. Straussas. Abiejų 
šių vyrų teigimu, Kinija nuogąs
tauja, kad Sovietų Sąjunga savo 
įtakos orbiton įtrauks V. Euro
pą ir tada pagrindini dėmesį ga
lės skirti Kinijai. Kiniečių va
dai nori didesnės V. Europos 
vienybės, amerikiečių kariuo
menės pasilikimo Europoje, ge
resnio apsiginklavimo, kietes
nės linijos prieš sovietus. Šiuo 
tikslu komunistinė Kinija jau 
suteikė oficialų pripažinimą Eu
ropos Bendrajai Rinkai. Di
džiausią rūpestį kiniečiams su
daro Helsinkio deklaracijos pa
sirašymas, apvainikavęs atoly- 
džio politiką. Jie dabar kiekvie
na proga įspėja vakariečius ne
pasitikėti Sovietų Sąjunga ir ne
prarasti budrumo.

LIKVIDUOJA SĄJUNGĄ
Prieš 30 metų buvo įsteigta 

Pietryčių Azijos Sąjunga apsi
saugoti nuo komunistų agresi
nių avantiūrų. Sąjungos nariais 
buvo JAV, Britanija, Prancūzi
ja, N. Zelandija, Pakistanas, Tai- 
landija ir Filipinai. Sąjungai 
daug žalos padarė Vietnamo ka
ras, kuriame amerikiečių pa
stangas atsisakė remti Britani
ja ir Prancūzija. Iš sąjungos pa
sitraukė Prancūzija ir Pakista
nas. JAV pralaimėjimas Vietna
me, Kambodijoje ir Laose toli
mesnę sąjungos egzistenciją pa
darė beprasmiška. Jungtinėse 
Tautose įvykusiame sąjungos ta
rybos posėdyje, dalyvaujant 
JAV valstybės sekr. H. Kissin- 
geriui, buvo nutarta šią karinę 
sąjungą likviduoti. Jos likvida

cijos planus turės paruošti Tai- 
landijos atstovas S. Hunglado- 
ramas, einantis šios organizaci
jos generalinio sekretoriaus pa
reigas.

KOMUNISTŲ DEMONSTRACIJA
Portugalijos sostinėje Lisabo

noje įvykusioje komunistų de
monstracijoje dalyvavo 3.000 
karių ir 20.000 civilių. Kariai 
reikalavo savo antikomunisti
nius vadus pakeisti prokomunis- 
tais. Demonstraciją rėmė Portu
galijos kompartija ir kitos kai
riosios grupės, ši demonstraci
ja paskatino karinių pajėgų re
voliucinę tarybą sudaryti krašto 
saugumui skirtą Karinės Inter
vencijos Grupę, kurios pagrin
diniu uždaviniu bus Portugali
jos apsauga karinės ir politinės 
krizės atvejais. Grupė bus suda
ryta iš pėstininkų, aviacijos ir 
laivyno vyrų, o jai vadovaus 
pats prez. Costa Gomes. Kom
partijos vadas A. Cunhalas de
mokratinę santvarką Portugali
joje vis dar laiko netinkama 
šiam kraštui. Jis taipgi yra at
metęs pasiūlytą trijų pagrindi
nių partijų kontrolę spaudai, 
kurią dabar kontroliuoja komu
nistai. Juos finansuoja Sovietų 
Sąjunga su savo satelitais. Spė
jama, kad nuo 1974 m. pavasa
rio ta finansinė parama jau sie
kia apie $100 milijonų. Ją at
sverti bando amerikiečiai per 
savo ČIA agentūrą. Vašingtone 
pasirodė pranešimų, teigiančių, 
kad ČIA Portugalijos socialis
tams kas mėnesį parūpina $10 
milijonu. Ši parama yra teikia
ma per V. Vokietijos ir kitų Eu
ropos kraštų socialistų partijas. 
Nepriklausomybę Azorų saloms 
ir jų atsiskyrimą nuo Portugali
jos pranašauja Toronte portu
galus lankantis dr. J. Almeida. 
Apie 75% Toronto portugalų 
Kanadon yra atvykę iš Azorų. 
Dr. J. Almeida jieško jų para
mos nepriklausomybei įgyven
dinti. Jis tiki, kad karinė val
džia nepriklausomybę Azorų sa
loms suteiks dar šiais metais.

MIRTIES BAUSMĖ
Ispanijoj mirties bausmės su

silaukė du baskai ir trys maois- 
tai, apkaltinti policininkų nužu
dymu. Mirti buvo nuteista 11 po
licininkų žudikų, kurie save va
dina miestų partizanais. Gen. F. 
Franco mirties bausmę pakeitė 
šešiems nuteistiesiems, jų tarpe 
ir dviem moterim. Prieš mirties 
bausmę daugelyje Europos kraš
tų vyko demonstracijos prie Is
panijos ambasadų. Net popie
žius Paulius VI prašė mirties 
bausmės pakeitimo kalėjimu. 
Baskai jau daug metų reikalau
ja autonomijos savo sritim, o 
maoistai bando meškerioti 
drumstame vandenyje, laukda
mi gen. F. Franco mirties.

KALTINA SOVIETUS
Komunistinės Kinijos žinių 

agentūra “Hsinhua” apkaltino 
Sovietu Sąjungą jos satelitų iš
naudojimu. Pasak kiniečių, 
Maskva nutraukė penkeriems 
metams pasirašytą Lenkijai, 
Vengrijai, Čekoslovakijai, R. 
Vokietijai ir Bulgarijai tiekia
mos naftos kainų sutartį. Sovie
tinė nafta šiems kraštams buvo 
pabranginta net 140%. Toks 
naftos pabrangimas yra labai ža
lingas tų kraštų ekonomijai. So
vietų Sąjunga mėgsta pasišaipy
ti iš Vakarų pasaulio naftos 
problemų, bet seka arabų pa
vyzdžiu savo prekyboje.
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Spalio devintoji

Amerika grėsmės akivaizdoje

Ši diena kiekvieną susipratu
sį lietuvį liūdnai nuteikia ir to
kiu pat liūdesiu veda į gilesnę 
praeitį, kuri mūsų pietinio kai
myno ištisai nužymėta klaidin
gais taškais. Per juos lietuvių 
tauta susilaukė baisaus pažemi
nimo, paniekinimo, kančių ir 
užsimojimo ją sunaikinti — iš
braukti iš žemėlapio ir iš isto
rijos.

Nekartosime tos istorijos, nes 
trumpame atsišaukime neįma
noma ją suglausti, nors ir ma
nome, kad ji turėtų būti dažnai 
kartojama, primenama ir savo 
žmonėms, ir klastingajam kai
mynui, ir visam pasauliui, kad 
pamatytų savus klystkelius, dėl 
kurių patys kenčia ir kentės, kol 
neatitaisys kitiems padarytų 
skriaudų. O šio darbo turėtų 
imtis lietuviai istorikai, kurių, 
ačiū Sutvėrėjui, dabar turime 
pakankamą būrį.

Šiuo metu bandoma įsikalbė
ti, kad reikia užmiršti praeitį ir 
jungti jėgas prieš bendrą prie
šą. Toks dėsnis teorijoj geras. 
Jis būtų geras ir praktikoj, jei 
lietuvių pietinis kaimynas bent 
apgailestautų padarytas lietu
viams žaizdas ir savo užmačių 
ant visados atsižadėtų bei tokį 
pažadą praktiškai vykdytų. De
ja, to iš jo nematyti: jis tik lie
tuvius įkalbinėja užmiršt, kad 
juos migdytų ir kad jis pats ga
lėtų netrukdomas tęsti savo 
klastą.

Tik pažiūrėkim:
1. 1973 m. Vasario 16 proga 

kongresmanas Robert J. Hubert 
pateikė Amerikos kongresui pa
reiškimą, kad Lietuvą buvo iš
laisvinęs Lenkijos maršalas J. 
Pilsudskis. Jis (Hubert) tokias 
žinias gavęs iš enciklopedijos.

2. Tadeusz Nowakowski 1966 
m. Muenchene išleido vokiečių 
kalba knygą apie Radvilus, ku
rioje sakoma, kad Lietuva kaip 
nepriklausoma valstybė niekuo
met neegzistavo. Gediminas bu
vęs legendinis lenkų princas; 
toks pat buvęs ir Vytenis ir kiti. 
Ta knyga 1974 m. išleista anglų 
kalba ir platinama angliškai 
kalbančiame pasaulyje.

3. Filmas “Krzyžacy” (Kry
žiuočiai) pagamintas po antrojo 
pasaulinio karo ir vežiojamas 
po visą pasaulį, kuriame lietu
viai vadinami tik “žmuidzini”, 
atseit, žemaičiai, ir pavaizduoti 
kaip urviniai žmonės.

4. Visi istorijoj žinomi žymie
ji lietuviai lenkų pasisavinti.

5. Išeivijos lenkų leidžiamuo
se žemėlapiuose tiek mokyk
loms, tiek ir visuomenei Vil
niaus kraštas pažymėtas Lenki
jos ribsoe. Jų jaunoji karta to
kiam tikslui ruošiama. Panašių 
reiškinių galima būtų suminėti 
daugybė.

Kai lietuviai tyli, visiems len
kų melams pasaulis tiki. Dar la
biau, kai patys lietuviai ne tik 
tyli, bet ir jų idėjas priima. Ka
nadoje viena lietuvių kolonija 
tautybių savaitės paviljonui pa
sirinko ne Vilniaus, bet Kauno 
.vardą. Neužmirštama net per 
paskaitas paminėti, kad Vilnius 
prie Lietuvos prijungtas ir to 
klausimo nebėra. Esąs tik Lie
tuvos klausimas. Tokia pat gies
melė skelbiama ir rusų leidžia

MOHAWK
FURNITURE LTD. 
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ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
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mo lietuvių kalba “Gimtojo 
Krašto”. Jei tik užsienyje pami
nimos nuo Lietuvos atskirtos 
jos žemės, “GK” tuoj atsiliepia, 
kad užsienio imperialistai kėsi
nasi į svetimas žemes. Esą Vil
niaus ir jo sričių klausimas iš
spręstas teisingai ir amžinai. 
Betgi reiktų atsimint, kad prie 
okupuotos Lietuvos prijungtas- 
Vilnius tik su mažu pakraštėliu, 
o didžiausi Lietuvos žemės plo
tai išdalinti lenkams ir gudams. 
Aišku, to klausimo nėra, kol ru
sai valdo dalį Europos, bet kai 
Europa iš rusų jungo vaduosis, 
Vilnius su savo sritimis, tuo pa
čiu ir visa Lietuva atsiras dar 
blogesnėje padėtyje, negu 1920 
metais. Dabar sėjamos sėklos 
bus lenkų uoliai daiginamos. 
Taigi išeis, kad lietuviai siekia 
ne laisvės, bet tik okupacinės 
pakaitos. Lietuviams nereiktų, 
nė kiek nepasidairius į šalis, 
perdaug įsibėgėti viena krypti
mi.

VILNIUS

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga, stovėdama pietinių Lie
tuvos žemių sargyboje, yra įsi
pareigojusi visiems išeivijos lie
tuviams šį pavojų priminti. Są
jungos esmė yra ne vietovinio 
klubo, kaip kaikas bando pri
mesti, bet įrodymas, kad pieti
nio kaimyno pretenduojamos 
sritys jiems nepriklauso, nes 
mes, lietuviai, esame tų sričių 
tikrieji šeimininkai ir jos Lie
tuvai priklauso. Vilniaus kraš
tu laikome rie patį Vilniaus 
miestą, bet visą po pirmo pa
saulinio karo lenkų okupuotą 
Lietuvos kraštą, t.y. nuo Tur- 
monto iki Vištyčio. Todėl ir vi
si tų sričių lietuviai natūraliai 
priklauso Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjungai kaip rezistenci
niam sąjūdžiui. Tik visiems 
reiktų pasidaryti aktyviais. Di
desnio vieneto ir balsas būtų di
desnis! “Sąjunga likviduosis ta
da, kai visos lietuviškos sritys 
susijungs į vieną valstybę ir Ge
dimino kalne suplevėsuos Lie
tuvos trispalvė!” (teisininko A. 
Juknevičiaus žodžiai).

VKLS-gos Kanados krašto 
valdyba

MEDUS-
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas.
Induose ar koriuose.

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

Eagles Nešt
Telefonas 534-0563

Pirmą kartą istorijoje
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Atolydžio deficitas
Balandžio 2 d. James Reston 

rašė: “Portugalija, Italija, Kip
ras ir Turkija neapspręs Atlan
to Sąjungos likimo ir Vašingto
no - Maskvos santykių”. Jis pra
leido Graikiją — greičiausiai 
pamiršo. Bet jeigu tai atsitiks, 
Viduržemio jūra taps sovietų 
ežeru. Seychelle salos valdys In
dijos vandenyną ir išėjimą iš 
Raudonosios jūros, taip pat 
Adeno ir Amano įlankas. Arti
mieji Rytai bus visai apsupti ir 
V. Europa bus priversta derėtis 
dėl alyvos gavimo pagal sovietų 
diktatą. Karinio sovietų laivyno 
paskirtis — uždaryti jūros ke
lius priešams, mūsų gi — laiky
ti juos atvirus. Kaip galime tai 
padaryti be Viduržemio jūros ir 
Indijos vandenyno? Ar bereikia 
sakyti,, kas tuo atveju atsitiks 
JAV-bėms?

Skelbiama, kad mūsų vyriau
sybė veda prie užbaigimo dery
bas su Panama. Derybų tikslas 
— atsižadėti suvereniteto Pana
mos zonoje ir bendrai administ
ruoti Panamos kanalą. Panamos 
valdžia nėra teisėta. Svarbiau
sia, tai komunistinė valdžia — 
Sov. Sąjungos marijonetė. Jos 
piliečiai persekiojami, spauda 
cenzūruojama. Vykdomos žmog
žudystės ir teroro veiksmai 
dažniausiai naktimis. Sakoma, 
jeigu JAV nedarys Panamoje 
pakeitimų ir nesutiks perrašyti 
sutarties, Panamos zonoje gali 
prasidėti partizaninis karas. Tu
rima tikrų žinių, kad tam tiks
lui sovietų treniruojami teroris
tai Kuboje ir š. Vietname. Taip 
pat sovietai remia komunistinių 
partizanų paruošimą Š. Korėjo
je, kad tinkamu laiku kur nors 
Vakarų pasaulyje ir arti mūsų 
sienų pradėtų teroro veiksmus. 
Ar tai užmaskuota atolydžio po
litika?

Balandžio 1 d. Sadatas pareiš
kė, kad Egiptas pasilaiko teisę 
neleisti Sueso kanalu naudotis 
tiems, kurie nėra draugiškai jų 
atžvilgiu nusiteikę. Ar Panama 
nesielgtų panašiai mūsų atžvil
giu savo pačios ar sovietų ini
ciatyva?

Kalbėdami apie Sueso kanalą 
turime nepamiršti, kad jo atida
rymui didžiausią išlaidų dalį pa
dengė JAV-ės savo nenaudai. 
Pagrindinis laimėtojas bus Sov. 
Sąjunga, nes susijungs Juodo
sios jūros ir Ramiojo vandeny
no kariniai laivynai. Ir tas įvy
kis smarkiai pažeidžia JAV sau
gumą.

Ką dar mums davė atolydžio 
politika? Tai Apolono - Sojuzo 
erdvės projektą. Sojuz — senas 
Fordo T automobilio modelis 
(1929 m.), Apolonas gi — nau
jausias erdvės technologijos kū
rinys. Sovietai nesugebėjo išvys
tyti inertinės vairavimo siste
mos. Šis bendras skrydžio pro
jektas sovietams sudarė auksi
nę progą atolydžio politikos dė
ka gauti naujausių technologijos 
žinių ir patobulinimų. Jų erdvės 
technologija yra karinio pobū
džio, mūsiškė — ne. Inercinė 
vairavimo sistema, struktūrinė 
technika, erdvės variklių siste
ma ir pritaikyta aerodinamikos 
teorija — tai sritys, kur sovie
tai daug ko naujo išmoko, o mes 
už tai nieko negausime. Gautas 
žinias sovietai galės pritaikyti 
tarpkontinentinių ir povandeni
nių laivų raketų patobulinimui. 
Tai technologinis atolydžio de
ficitas! Prarandame daug ir nie
ko už tai negauname.

Sovietinis “atolydis”
Pagaliau ką patys sovietai sa

ko apie atolydį? Spaudinys, iš
leistas 1974 m. Maskvoje ir skir
tas Vakarų pasaulio nuomonės 
formavimui, rašė: “1974 m. bu
vo atolydžio metai, metai tarpu
savio supratima, metai, kuriais 
Brežnevo nuolaidų doktrina ir 
tarptautinis supratimas padarė 
nemažą pažangą. Kai 1975 m. 
artėja, kiekvienas galime leng
viau atsidusti, nes rimto konflik
to pavojus sumažėjo”.

Dabar pacituosiu irgi iš 1974 
m. oficialaus sovietų šaltinio, 
skirto krašto vidaus ir''sovietų 
satelitų informacijai. Štai kele
tas svarbesnių bruožų.

Pasaulis krypsta į kairę ir tas kry
pimas vis tęsis ... 1974 m. neabejo
tinai blogai paveikė Atlanto Sąjun
gos kraštus. Nepasisekė sustabdyti 
kairiojo sparno jėgų veržimosi. Kai
riojo sparno šalininkams lieka tikra 
galimybė bent dviejuose V. Europos 
kraštuose paimti valdžią į savo ran
kas .. . Štai kodėl įvykiai Portugali
joje ir Graikijoje turi nepaprastos 
reikšmės. Komunistų, socialistų ir 
kitų kairiųjų sąjunga bei kariškių 
prisidėjimas Portugalijoje rodo aiš
kų ir gilų galvojimo pasikeitimą mū
sų kontinente. To nebuvo anksčiau.

politiniame ir kariniame pavojuje.JAV-bės atsidūrė
Blaivi amerikiečio įžvalga

Sovietinis šaltinis tęsia toliau:
Vyksta kairiojo sparno jėgų stip

rinimas Prancūzijoje, Italijoje ir Is
panijoje, o taip pat jėgų konsolida
cija Britanijos Darbo Partijos kai
riojo sparno.

Apie Artimuosius Rytus so
vietų leidinys teigia:

Nėra reikalo pabrėžti, kad reakci
nės (suprask Vakarų) jėgos nieko 
nelaimėjo iš arabų - izraelitų karo. 
Vienaip ar kitaip imperialistų reak- 
cijonierių šansai nieku būdu nepa
gerėjo.

Apie Vakarų hemisferą štai 
ką toliau sako:

Pietinėje pusrutulio dalyje viri
mas tebevyksta ir tai kairiųjų akci
jos dėka ... Neįmanoma sustabdyti 
revoliucinio proceso Pietų Ameriko
je. Durys tebėra atidaros demokra
tinių socialistinių jėgų kontraofen- 
zyvai. Tai turės svarbios reikšmės ne 
tik S. Amerikai, Australijai, Okeani
jos valstybėms, bet ir visam pasau
liui.

Apžvalginio straipsnio pabai
goje klausiama: “Ar pasaulis su
ka į kairę spontaniškai?” Atsa
koma:

Žinoma, kad ne! Posūkis vyksta 
klasės ir politinių jėgų veiklos dėka. 
Šis posūkis yra rezultatas sąmonin
gų socialistinių kraštų bendruomeni
nių jėgų, nuolatinės Sov. Sąjungos 
komunistų partijos kovos ir komunis
tų darbininkų partijų bei Lenino 
centro komiteto veiklos. Todėl ir su
prantama, kodėl pažanga nėra atsi
tiktinė ir laikinė.

Žodis “atolydis” net nepami
nėtas.

PADĖKA

Liūdesio valandoje, mirus mylimam vyrui ir tėveliui

a + a Antanui Keršiui 
susilaukėm nuoširdaus dėmesio.

Reiškiame nuoširdžiausią padėka prel. dr. J. Tada- 
rauskui už pamaldas laidotuvių namuose ir laidojimo apei
gas, taip pat visiem, dalyvavusiem Rožinio maldose ir 
pasirašiusiem neišskaitomai lankytojų knygoje. Neturėda
mi galimybės asmeniškai padėkoti, reiškiame nuoširdžiau
sią padėką per spaudą.

Emilija Keršienė
dukros — Birutė ir Ramutė

PADĖKA

Netekusi vienintelės dukrelės AUDRONĖS Lietuvoje, 
susilaukiau daug užuojautos.

Nuoširdžiausią padėką reiškiu visiems mane užjau- 
tusiems liūdesio valandose, užprašiusiems šv. Mišias už 
velionės sielą ir visokeriopas paslaugas.

Nuoširdžiai Jūsų —
Jadvyga Dragūn'ienė

A+A 
KAZIUI KARECKUI

mirus, jo žmoną BIRUTĘ, dukterį DALIĄ, sūnų

ARŪNĄ ir seserį Lietuvoje nuoširdžiai užjaučia — 
>

O. ir I. Delkai W. ir J. Pateiktai

A. ir M. Marčiai Z. ir M. Laurinavičiai

A+A
KAZIUI KARECKUI

mirus, jo žmonų BIRUTĘ, dukterį DALIĄ ir sūnų 
ARŪNĄ skausmo valandose nuoširdžiai užjaučia 

ir kartu liūdi —

J. B. Akelaičiai J. E. Gudai

G. Novogrodskienė (iš Lietuvos)

A+A
PRANCIŠKAI RIAUBIENEI

mirus, jos vyrui JONUI nuoširdžią užuojautų 

reiškia —
O. J. Jablonskiai

A+A 
kūrėjo-savanorio ats? mjr. 

Stasio Asevičiaus 
valią vykdydama, jo žmona DOMININKĄ ASEVIČIENĖ 
įteikė Tautos Fondui $100 auką. Amžinas prisiminimas 
tebūnie Dievo ir tautos valios vykdytojams, o už auką 
gili padėka — 

Tautos Fondo
Toronto Apylinkės Atstovybė

Mylimam TĖVELIUI
Australijoje mirus, dukterį VALĘ KAROSIENĘ ir 

jos šeimų nuoširdžiai užjaučiame —

D. A. Zakarevičiai S. S. Miniotai

V. Yčienė

A+A
, geologui

STASIUI VENSKUI
P. Afrikoje tragiškai žuvus, jo tėvelius MARIJĄ ir 
PETRĄ VENSKUS nuoširdžiai užjaučiame bei 

kartu liūdime —

E. J. Dalmontai Juozas Kvietinskas
Montrealis, Que.

Apgaudinėjame save
Pasaulis žino, kad nežiūrint 

prez. Roosevelto pasitikėjimo 
savo neklaidingumu, jo nuojau
ta pasirodė pražūtingai klaidin
ga. Ar sovietų imperijos valdo
vai Kremliuje ir vėl mus apgau
dinėja? Į šį klausimą reiktų at
sakyti neigiamai. Netikiu, kad 
jie mus apgaudinėja. Priešin
gai, mes apgaudinėjame patys 
save! Ar aktyvusis Markso - Le
nino imperializmas susilpnėjo? 
Ar ne aiškiai pastebimos eks- 
pansionistinės, ambicingos ir 
klastingos tendencijos sugriauti 

, bei pavergti didžiąją pasaulio 
dalį? Ar dar kas rimtai mano, 
kad prieš atolydžio politiką so
vietai slaptai ruošėsi atominiais 
ginklais pulit JAV-bes? Jei dar 
kas tokias prielaidas daro, tai 
tik pasiskaitęs nebent brolių 
Grimų pasakas.

Aišku, sovietai pasisako už 
atolydžio politiką. Tai papras
tesnis ginklas. Tai vienos kryp
ties gatvė, naudota judėjimui ir 
anksčiau. 1919-20 m. prez. Her
bert Hoover padėjo Leninui Ru
sijoje atsiginti nuo bado šmėk
los ir bent iš dalies atstatyti ūki
nę tvarką, pasiųsdamas tūkstan
čius amerikiečių inžinierių ir 
specialistų. Kaip padėką už su
teiktą pagalbą nuo pat diploma
tinių santykių užmezgimo su 
Sov. Sąjunga 1933 m. mes pati
riame nuolatinę komunistinių 
agentų grėsmę, infiltraciją ir pa
stangas griauti mūsų demokra
tinę sistemą. (Bus daugiau)

Ar liūdnesnio kas būti galėtų
Už likimą žmogaus šioj nakty? 
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas, 
O mirtis — nelaukta ir staigi.

(V. Mačernis)

Mūsų mylimas vyras, tėvelis, senelis ir brolis

a.a. Petras Augustinavičius,
šių metų liepos 27 d. tragiškai iškeliavo amžinybės keliu. 
Šią mums taip skaudžią ir liūdną valandą su mumis buvo 
daug giminių, draugų ir bičiulių iš arti ir toli, kurie pa
dėjo mums, kiek galėdami, paaukojo netgi Lietuvos že
mės ir gintaro gabalėlių padėti ant karsto. Nuoširdus ačiū 
visiems.

Speceliai dėkojame kun. B. Bagdonui, OFM, klebo
nui kun. Aug. Simanavičiui, OFM, klebonui kun. P. Ažu
baliui už maldas bei jautrius žodžius laidotuvių koplyčioje 
ir Prisikėlimo šventovėje; Mišių metu giedojusiems A. V. 
Paulioniams, radijo valandėlės vedėjui J. R. Simanavičiui, 
karsto nešėjams, ir tarusiems atsisveikinimo žodį šeimos 
bei draugų vardu A. Stepaitienei, Tautos Fondo vardu — 
A. Firavičiui, dail. T. Valiui ir J. Tamulioniui.

Ačiū visiems, dalyvavusiems šermenyse, laidotuvėse, 
pareiškusiems užuojautą raštu, žodžiu, jautriu rankos 
paspaudimu, gėlėmis, šv. Mišių aukomis, kurių taip daug 
gauta ir iš tolimesnių vietovių. Dėkojame įamžinusiems 
velionies vardą Tautos Fonde ir Kanados Lietuvių Fonde.

Visiems, o visiems, liekame dėkingi.

Giliame liūdesy likę:
žmona, sūnūs, anūkai, 
seserys ir broliai

PADĖKA
Mylimai mano žmonai'

a.a. Pranciškai Riaubienei
mirus, nuoširdžiai dėkoju visiems taip gausiai Velionę lan
kiusiems laidotuvių namuose, aukojusiems šv. Mišias, mal
das, pareiškusiems užuojautas, atnešusiems gėles, kurios 
taip gražiai puošė velionies karstą. Nuoširdžiai dėkoju vi
siems palydėjusiems ją į amžino poilsio vietą.

Dėkoju abiejų parapijų kunigams, pranešusiems per 
pamaldas apie velionės mirtį. Taip pat nuoširdi padėka J. 
R. Simanavičiui, pranešusiam apie tai per radijo valan
dėlę. Dėkoju kun. klebonui P. Ažubaliui už gražų velionės 
prisiminimą atsisveikinant. Nuoširdi padėka sol. V. Veri- 
kaičiui už giesmes pamaldų metu. Dėkoju karsto nešėjams 
— St. Jokūbaičiui, St. Jonaičiui, V. Liuimai, M. Meškaus
kui, J. Šarūnui ir J. Tumosai. Dėkoju dr. J. Yčui, dr. St. 
Pacevičiui, lankiusiems ją namuose ir ligoninėje. Dėkoju 
vyr. sės. p. Budrienei už ypatingą globą ligoninėje. Nuo
širdi padėka p.p. S. J. Tumosoms, padėjusiems tvarkyti 
laidotuvių reikalus .

Lai Viešpats Dievas Jums visiems atlygina —

Liūdintis vyras Jonas

PADĖKA

A.A. ONA EIDUKAITIENĖ, 
mūsų mylima žmona, mama, močiutė ir uošvė, po sunkios 
bei ilgos ligos mirė 1975 m. rugsėjo 6 d. savo namuose. 
Palaidota rugsėjo 9 dieną šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje.

Liūdesio valandose patyrėme daug nuoširdžios užuo
jautos bei paguodos iš savo artimųjų ir pažįstamų.

Nuoširdžiausią padėką reiškiame dr. A. Lingytei už 
nepaprastą uolumą bei rūpestingumą, gydant velionę ligo
ninėje ir namuose. Ypatinga padėka klebonui kun. P. 
Ažubaliui ir T. Eugenijui Jurgučiui, OFM, už koncelebra- 
cines šv. Mišias, klebonui už išsamų pamokslą, kun. J. 
Staškevičiui už maldas laidotuvių namuose ir palydėjimą į 
amžino poilsio vietą, sol. V. Verikaičiui už giedojimą šv. 
Mišių metu, karsto nešėjams ir visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse.

Dėkojame: KLK Moterų Dr-jos Lietuvos Kankinių pa
rapijos skyriaus narėms už užprašytas šv. Mišias ir dalyva
vimą gedulingose pamaldose su žvakėmis; visiems, lankiu
siems velionę laidotuvių namuose; už maldas, užprašytas 
šv. Mišias, atsiųstas gėles, aukas vėžio ligų institutui ir 
pareikštas užuojautas žodžiu ir laiškais.

Nuliūdę: vyras Pranas
duktė Danutė Mičiūnienė su šeima

A+A
Endriui Buntinui

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo seseriai, 
broliams bei artimiesiems, o laidotuvių proga aukoju
siems Tautos Fondui gilią padėką. Aukojo $20: Pogo- 
želskiai; po $10: Kybrancai, P. Šernas, U. Bleizgienė, 
E. Jankutė, Martynas Brokas; po $5: J. Maziliauskas, 
K. Lasienė, K. Steponienė. Iš viso suaukota $85.

Tautos Fondo
Toronto Apylinkės Atstovybė



Kai Lietuva neteko širdies
Prieš 55 metus Lenkija buvo okupavusi Vilnių

STEPAS VARANKA
Šiemet spalio 9 d. sueina 55 

metai, kai Lenkija 1920 m. po 
derybų ir sutarties pasirašymo 
Suvalkuose klastingai užgrobė 
Lietuvos sostinę Vilnių ir jo 
kraštą. Lietuva, netekusi savo 
širdies Vilniaus ir jo žemių, su
mažėjo teritorija, gyventojais, 
kultūriniu ir dvasiniu potencia
lu. Prarastų plotų lietuviai gy
ventojai atsidūrė nutautėjimo 
pavojuje. Jiems per ilgus ir sun
kius lenkų okupacijos metus te
ko nešti krauju ir kalėjimu pa
ženklintą naštą. Nemanau, kad 
galima būtų rasti nors vieną Vil
niaus krašto lietuvį, kuris ne
būtų nukentėjęs nuo Lenkijos 
okupacinės valdžios. Kančios 
buvo fizinės, dvasinės bei mora
linės. Kentėjo vaikai, mokiniai, 
studentai, ūkininkai, kunigai, 
mokytojai, drabininkai ir visi 
lietuviai veikėjai. Daug Vilniaus 
krašto lietuvių perėjo per Vil
niaus Lukiškių kalėjimą. Jeigu 
to kalėjimo kamerų sienos pra
biltų, atskleistų skaudžią Vil
niaus krašto lietuvių praeitį.

Siūlyčiau visiems lietuviams 
susipažinti su vilniečių parašyto
mis knygomis: Jeronimo Cicėno 
“Vilnius tarp audrų”, Rapolo 
Mackevičiaus - Mackonio “Pil
kieji didvyriai” ir Petro Česnu- 
lio “Nužmogintieji”. Jose yra 
aprašytos Vilniaus krašto lietu
vių kančios lenkų okupacijos 
metais. Ten taip pat yra sužy
mėti pasiekti kultūriniai bei 
moksliniai vilniečių laimėjimai. 
Toje kančių jūroje augo ir bren
do naujoji Vilniaus lietuvių kar
ta, kuri papildė senstančių, 
mirštančių ir išvarytų į Lietuvą 
veikėjų gretas. Iš našlaičių prie
glaudų ir ūkininkų vaikų išėjo 
nemažas skaičius gydytojų, ku
nigų, mokytojų, dailininkų, ak
torių, rašytojų, žurnalistų, ad
vokatų, inžinierių ir amatinin
kų. Jų tarpe atsirado ir keletas 
komunistų. Vienas tokių buvo 
Jonas Karosas. Jis dabar Lietu
voje užima atsakingą vietą.

Paskutiniu laiku .pasigirsta 
balsų, kad Spalio 9-sios nereikia 
minėti. Vienas iš jų, kuris tokią 
mintį kelia, yra Bronius Kvik
lys. Jis savo straipsnyje “Vil
niaus miesto 650 sukaktį mi
nint” (filatelistų “Lietuva” 1973 —■ ■ •' . ■ • j ■■ j ■ ; • • j i

Lietuviai tarptautiniame kongrese
Pirmas tarptautinis eucharis

tinis kongresas įvyko 1874 m. 
Avinjone, Prancūzijoje. Iki šiol 
buvo 40 tokių kongresų. Ketu
riasdešimt pirmas tarptautinis 
kongresas bus 1976 m. rugpjū
čio 1-8 dienomis Filadelfijoje, 
kur yra JAV nepriklausomybės 
200 metų sukakties minėjimo 
centras. Tai antras toks kongre
sas šiame krašte. Pirmasis bu
vo 1926 m. Mundelein (Čikago
je).

Kongresan suvažiuos žmonės 
iš įvairių pasaulio kraštų. Atski
ri kraštai ar tautybės dalyvaus 
bendrose pamaldose ir atskiro
se programose. Dešimtyje pas
kutinių kongresų lietuviai daly
vavo gerai organizuoti. Ypač ge
rai organizuoti buvo Rio de Ja
neiro, Muencheno ir Melburno 
kongresuose. Būsimame kon
grese lietuviai jau dabar ruo- 
čiasi dar gausiau ir iškilmin
giau dalyvauti. Jau dirba lietu
vių sekcijos komitetas Filadel
fijoje, kuriam vadovauja kun. 
Kazimieras Pugevičius. Planuo
jama savaitės renginių progra
ma. Komitetui talkina Lietuvių 
Kunigų Vienybė, o jį globoja 
vysk. Vincentas Brizgys.

Kongreso tema: “Eucharistija 
ir žmonijos alkis”. Tema svarbi 
ir opi. Juk trečdalis žmonijos 
badauja. Trečdalis pasaulio yra 
kovingų ateistų valdžioje, kur 
tikėjimas persekiojamas. Žmo
gaus siela alksta Dievo, alksta 
tiesos, alksta laisvės ir teisin
gumo, alksta meilės ir taikos. 
Eucharistinio kongreso dalyviai 
šauksis Dievo pagalbos ir jieš- 
kos būdų tam alkiui nugalėti. 
Svarbiuosius žmonijos klausi
mus gvildens paskaitose, semi
naruose, simpoziumuose. Paro
dos, koncertai ir paradai bus 
įpinti į kongreso programą.

Lietuviams būtina tame kon
grese gausiai dalyvauti ir gerai 
jam pasiruošti. Svarbu ne tik 
badaujantį žmogų' gelbėti, bet 
ir atnaujinti bei sustiprinti tikė
jimą. Svarbu iškelti mūsų tėvy
nės ir tautos reikalus. Mūsų tau
ta yra dvasiškai marinama. Mes 
alkstame teisingumo ir taikos 
sau ir tėvynei. Viso pasaulio lie
tuviai kongrese jungsis maldo
je. Visa tai duos drąsos kelti 
balsą už tikėjimo laisvę, o taip 
pat ir už Lietuvos laisvę, už lie
tuvybės išlaikymą ir lietuvių 
suartėjimą. Kongresas duoda 

m. 2-3 nr.) rašo: “Mūsų iki šio 
laiko kiekvienais metais mini
ma spalio 9 diena, prisimenant 
skaudų faktą, kai tą dieną 1920 
m. Lenkijos kariuomenės užėmė 
Vilnių. Bet ar verta gėdingą su
kakti kiekvienais metais minė
ti?” ‘

Tiesa, tai liūdna sukaktis. Bet 
mes minime ir prisimename bai
sias birželio dienas, per kurias 
netekome savo artimiausių ir 
brangiausių asmenų. Tai liūdna 
sukaktis, bet ji tebėra minima. 
Be to, minime, ir kitas įvairias 
liūdnas sukaktis. Kodėl tad tu
rime užmiršti Spalio 9-tąją?

Minėdami ją, turime stengtis, 
kad anos dienos įvykiai nepasi
kartotų ateityje. Pavojus nėra 
sumažėjęs. Yra lenkų politikų, 
kurie skelbia, kad Vilnius atei
tyje turi priklausyti būsimai 
Lenkijai. Aišku, tai priklausys 
nuo to, kas ateityje Lenkiją val
dys. Tremties politikai pilsuds- 
kininkai Vilniaus klausimu ir 
toliau laikosi prieškarinės savo 
“Vilniaus ir Lvovo” politikos. 
Pasikeitus politinėms sąlygoms 
Europoje, Lenkija, nors šian
dien vadinama Liaudies Lenki
ja, turi savo tautinę kariuome
nę. Lietuvoje tautinės liaudies 
kariuomenės nėra, yra tik So
vietų Sąjungos armija. Kas stos 
ginti pavojuje atsidūrusį Vil
nių? Spalio 9-sios minėjimas yra 
budėjimo ženklas. 1920 m. Lie
tuvos kariuomenė atkakliai prie
šinosi žymiai didesnėms priešo 
kariuomenės pajėgoms. Prie 
Šalčininkų, Jašiūnų, Galiūnų, 
Dusinėnų, Katilių ir kitose vie
tovėse nevienas lietuvis karei
vis prarado gyvybę kovodamas 
su stipresniu priešu. Lenkija šį 
apgaulingą žygį buvo kruopščiai 
suplanavusi. Spalio 1 d. Gardi
ne, dalyvaujant pačiam Pilsuds
kiui, generolams želigovvskiui, 
Rydz-Smigly ir kitiem generali
nio štabo karininkam, buvo pri
imtas gerai strategiškai paruoš
tas Vilniaus užėmimo planas.

Ar tą sukaktį reikia atskirai 
minėti, ar ją sujungti su kita ko
kia nors Vilniaus minėjimo die
na, galėtų pasisakyti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė. To fak
to, kad ir labai nemalonaus, ne
galime išbraukti iš Lietuvos is
torijos.

mums progą supažindinti kita
taučius su mūsų praeitimi ir 
dabartimi. O kad visa tai būtų 
galima tinkamai atlikti, reikia 
įvairių spaudinių, gerai organi
zuotos ir įspūdingos programos. 
Prof. dr. Vytautas Vardys rašo 
knygą apie tikėjimo padėtį Lie
tuvoje. Bus atspaustos “Lietu
vių Katalikų Bažnčios Kroni
kos” vienoje knygoje angliškai. 
Reikalingi aštuonių dienų Mi
šių, maldų bei giesmių tekstai. 
Rengiamas koncertas ir paroda. 
Visam tam reikia daug lėšų. 
Lietuvių sekcijos komitetas yra 
numatęs, kad visiems darbams 
suorganizuoti ir įvykdyti reikės 
apie $75.000. Todėl visi turime 
nuoširdžiai ir duosnia auka pri
sidėti prie tų darbų. Įpareigoja 
ne tik mūsų tikėjimas, bet ir lie
tuvybė. Visus lietuvius prašome 
padėti komitetui atlikti paruo
šiamuosius darbus, atspausdinti 
numatytus leidinius, suorgani
zuoti numatytą programą — 
bendras ir atskiras pamaldas, 
paskaitas, parodą, koncertą.

Aukas tuojau pat siųskite ko
miteto raštinėn: St. Andrew’s 
Church, 1913 Wallace St., Phi
ladelphia, Pa. 19130. Čekius ra
šyti: “Lithuanian Committee 
for Eucharistic Congress”.

Prašome aukų ir, svarbiausia, 
kviečiame visus dalyvauti tarp
tautiniame eucharistiniame kon
grese. Jame dalyvausime Lietu
voje kenčiančios Bažnyčios var
du.

Prel. Jonas Balkūnas, PA, 
Lietuvių Kunigų Vienybės 

pirmininkas
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Kanada išleido naują seriją pašto 
ženklų, vaizduojančių šiaurės indė
nų gyvenimą. Nuotraukoje — vienas 
tokių vaizdų

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

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

Pasirašo Suvalkų sutartį 1920 m. spalio 7 d. Lietuvos ir Lenkijos atstovai kitų tautų atstovų akivaizdoje. Ta 
sutartis spalio 9 d. buvo sulaužyta, ir Vilnių užėmė gen. Želigovskio vadovaujama lenkų kariuomenė

Kas tarp musu yra išimtis?
Atsiliepiant į V. Karoso straipsnelį "Svetyje”

STASYS YLA
Ačiū, mielas Redaktoriau, at

siuntęs “Svečią” — lietuvių liu
teronų laikraštį (1975, nr. 1) ir 
atkreipęs dėmesį į V. Karoso 
straipsnelį “Reformacijos klau
simu”. Jį perskaitęs supratau, 
kodėl klausi: “O gal norėtum 
atsiliepti . . . labiau pagrįstais 
savo aiškinimais?”

Pagrįsti mano aiškinimai re
formacijos klausimu yra kny
goje “Šiluva žemaičių istorijo
je — reformacija ir restaura
cija”. V. Karosas, jos neskaitęs, 
užšoko ant kitos mano knygos 
“Vardai ir veidai mūsų kul
tūros istorijoje”, kur kalbama 
apie Mažvydą ir Daukšą, ryšium 
su reformacijos - restauracijos 
sąjūdžiais bei pirmosiomis lie
tuviškomis knygomis. Gaila, V. 
Karosas save diskvalifikuoja, 
kaip polemistas reformacijos 
klausimu, nesiteikdamas pasi
domėti, ką esu rašęs savo pirma
jame ir pagrindiniame darbe, 
naudodamas plačius šaltinius.

Polemistas klaidina savo skai
tytojus, teigdamas, kad “Lietu
vos reformacijos kultūrinis pa
likimas plačiai iškilo lietuvių ta
rybinėje literatūroje”. Cituoja 
tik vieną pastraipą iš leidinio 
“Vilniaus universitetas”. Šis lei
dinys, deja, nėra mokslinė stu
dija, daugiau apžvalginis — pu
siau publicistinis leidinys. So
vietinėje lietuvių literatūroje 

. dar nepasirodė nė viena studija 
apie pačią reformaciją Lietuvo
je ir jos vaidmenį.

Autorius daro kitą klaidinan
čią prielaidą, kad šių klausimų 
suaktualėjimas Lietuvoje bus 
paskatinęs ir kun. St. Ylą rašyti 
“stamboką veikalą ‘Vardai ir 
veidai mūsų kultūros istorijo
je’.” Bet “jis (Yla) matomai ven
gia teisioginio susidūrimo tiek 
su tarybiniais, tiek su lietuvių 
protestantų mokslininkais ar 
rašytojais, nes niekur nestoja į 
tiesioginę polemiką”. Kai ruo
šiau šiluvinę knygą (pirmą re
dakciją baigiau 1958), dar nebu
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Okupuotos Lietuvos tautietės, dalyvavusios dainų ir tautinių šokių šventėje Vilniuje praėjusią vasarą, šventės 
nuotaiką gadino priverstinis pavergėjų vado Lenino ir kitų liaupsinimas. Nuotr. — iš “Kult. Barų” 1975 m. 8 nr.
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vo nė “Vilniaus universiteto” 
leidinio. Nebuvo su kuo iš “ta
rybinių” lietuvių polemizuoti 
nei tada, kai Daukšos ir Mažvy
do sukakčių proga rašiau kultū
riniame “Draugo” priede apie 
vieną ir antrą. (Tie straipsniai 
pateko po keliolikos metų į ma
no “Vardus ir veidus” jau pa
pildyti ir Lietuvos raštijos isto
rikų paskutiniais tyrinėjimais.) 
Nebūtų ir dabar prieš ką rea
guoti, nes tenykščiai mūsų raš
tijos tyrinėtojai lietuviško rašto 
pradžią randa rankraštiniame 
pavidale jau XV amžiuje. Taigi, 
sena tezė, kurią skelbė prieš 50 
metų M. Biržiška, kad “lietuvių 
raštų lopšys yra-Mažoji Lietuva 
(Prūsai), o jų motina reformaci
ja”, tikrai nebeturi atramos 
naujausiuose tyrinėjimuose, pa
skelbtuose ir sovįętinėje lietu
vių literatūroje. Dėmesys sava
jai tautinei raštijai pakirdo Lie
tuvoj su renesanso ir humaniz
mo įtakomis per Krokuvos aka
demiją ir per sąlytį su Italija, 
dar neprasidėjus reformacijai. 
V. Karosas turėtų polemizuoti 
ne su manim, o su J. Lebedžiu, 
K. Jablonskiu, Vac. Biržiška ir 
kitais. • ......

Nežinau, koks būtų laimėji
mas Lietuvos reformacijai deng
tis mitais? Faktai, kurie naujai 
iškeliami, reformacijos kilmės 
nežemina, tik patikslina. Liute
roniškoji prūsų reformacija su
darė antrą polį lietuvių raštijos 
bei kultūros vystyme, ir jį pra
dėjo iš Lietuvos išaugę buvę 
katalikų dvasininkai. Tuo tarpu 
kalviniškoji reformacija stovė
jo nuošaliai nuo tos raidos, už
imdama lenkų kalbos ir kultū
ros puoselėjimo poziciją. Šia 
kryptimi ji ėjo pačiame savo 
klestėjimo tarpsnyje. Man pir
majam teko iškelti šiluvinėj 
knygoj ligi tol niekieno “neap
čiuoptą” labai reikšmingą mūsų 
kalviniškoje reformacijoje po
sūkį, kuriant savąją dvasiškių 
ruošos instituciją — seminariją 
Šiluvoje, kuri buvo pirmoji ir 

ilgą laiką vienintelė visoje Lie
tuvoje. Ir tai buvo ne Radvilų 
nuopelnas, žemaičių reformatai 
pirmieji pradėjo atsiriboti nuo 
Lenkijos, o iš to paskui išaugo 
ir rūpestis savo lietuviškąja reli
gine raštija.

Nenoriu aiškinti atskirų daly
kų, kurie “nepriimtini” V. Ka
rosui. Tegu jis paskaito, kas jau 
mano parašyta pirmoje knygo
je. Ten jis ras pozityvių elemen
tų, kuriuos iškeliu reformacijos 
sąjūdyje, ir mano galutinę iš
vadą, kad be reformacijos, kuri 
sukūrė konfrontaciją, Lietuvos 
dvasinis gyvenimas nebūtų pa
kilęs ir pagilėjęs, ir švietimas 
nebūtų taip išaugęs. Reikėjo to
kios konfrontacijos, kad XVII 
šimtmetis taptų šivesiausias 
mūsų istorijoje ir kad atsirėmę 
į tuos sukrautus vaisius išliktu
me nesužlugdyti per sekusias 
mūsų kraštą nelaimes.

Kaikas pusiau juokais man 
primena, kad su šiluvinę knyga 
parašiau ir mūsų protestantams 
jų istoriją. Iš tikro, po jų kuni
go šepečio vadovėlinės istori
jos, A. Jakšto nedidelio leidinė
lio ir J. Purickio disertacinės 
knygos vokiečių kalba, iš lietu
vių man* teko paskutiniajam su
sidomėti ir ilgokai pasėdėti prie 
šios temos. Nedaugelis iš evan
gelikų yra padėkoję, bet gal 
taip reikia, kad kaikas teiktųsi 
ir “pavanoti”. Tokie pavanoji- 
mai nepadarys manęs evangeli
kų nedraugu, nes tarp jų turiu 
draugų, kurie mane pažįsta ir 
toli gražu nelaiko, kaip Karosas, 
“dar iki šiol neperžengusiu vi
duramžių galvosenos slenks
čio”. Tik graudu ir linksma, kai 
įsismaginęs autorius tvirtina, 
jog “čia Yla nėra jokia išimtis, 
bet taisyklė lietuvių katalikų 
mintytojų ir rašytojų tarpe. Su 
tokia galvosena lietuvių tauta 
negali laimėti laisvės kovos . . .” 
Kokia nuostabi išimtis yra pats 
V. Karosas, aplenkęs istorinius 
šimtmečius ir tiesiai įšokęs į 
XX amžiaus galą! Ar tai ne pub
licistikos perlas, vertas “Spyg
lių ir dyglių”?
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Po Helsinkio konferencijos
K, RADVILA

Kai pernai Australijos vyriau
sybė paskelbė pasauliui Lietu
vos, Latvijos ir Estijos teisinį 
pripažinimą raudonajai rusų 
imperijai, Amerikoje išeinanti 
lietuviškoji spauda sutartinai 
ragino Amerikos lietuvių visuo
menę siųsti protestus Australi
jos vyriausybei dėl gėdingo jos 
veiksmo. Didensės apimties or
ganizacijos bei jungtiniai orga
nizacijų veiksniai net tam tikras 
rungtynes išvystė, skelbdami 
savo įtakų pranašumą visuome
nėje. Vieni ir kiti skelbė, kad 
jų dėka visuomenė išsiuntė tiek 
ir tiek laiškų bei telegramų.

Kai Amerikos vyriausybė su 
kitomis Europos valstybėmis, 
pasirašydamos Helsinkio dekla
raciją, pripažino tos pačios rau
donosios rusų imperijos hege
moniją Rytų ir Vidurio Europo
je, Amerikoje išeinančių lietu
viškų laikraščių nuomonės išsi
skyrė. Vieni įrodinėja, jog Hel
sinkyje pasirašyta deklaracija 
Vakarų pasauliui yra naudinga, 
netgi tam tikra prasme padės 
pavergtiesiems kraštams. Argi? 
Man atrodo, toks teigimas iš-
plaukia iš suamerikėjusių lietu
vių galvosenos. Kiti laikraščiai 
linkę būti tos nuomonės, kokios 
buvo ir apie Australijos vyriau
sybę. Yra spaudos, kuri neturi 
jokios nuomonės — vienas pus
lapis gina vieną nuomonę, kitas 
kitą.

Dabar, po šio jau seniai nu
jausto smūgio, mes turėtume 
pradėti veikti sistemingai ir be 
kompromisų. Visų pirma šiuo 
klausimu savo nuomones turėtų 
išlyginti mūsų veiksniai: nepri- 
klausomos Lietuvos diplomati
nė tarnyba, VLIKas, PLB, AL- 
Ta.

Ateinančiais metais Ameriko
je bus prezidento rinkimai. Da
bartinis prez. G. Fordas bandys 
mums aiškinti Helsinkio susita
rimų naudingumą ne tik Ame
rikai, bet ir pavergtiesiems. Mes 
neturėtume prarasti budrumo, 
kad ateityje vėl netaptume pi
giai suvedžiojamais lengvati
kiais. Turėtume į reikalus visa
pusiškai giliau pažvelgti ir juos 
išnagrinėti, nes gerai neapsvars
tyta veikla kartais gali turėti 
neigiamų pasekmių pavergtiems 
tautiečiams.

Amerikos piliečiai, kurių kil
mės valstybės ir tautos yra rusų 
valdomos, turėtų rašyti savo 

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
176 LAKESHORE ROAD WEST

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

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

Nova Scotia ir Archives Bldg.

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

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

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

pageidavimus.
Darbovietės telefonas 278-2757 

Namų telefonas 278-4529

valstijų senatoriams ir kongres- 
manams’ laiškus, reikalaujan
čius H. Kissingerio atleidimo iš 
pareigų ir nurodančius jo veda
mos politikos žalingumą ne tik 
Amerikai, bet ir visam laisva
jam pasauliui. Suinteresuotos 
tautybės jau dabar turėtų dekla
ruoti, kad sekančiais metais ne
rems prez. G. Fordo kandidatū
ros. Tos tautybės turėtų pain
formuoti valstybės departamen
tą bei panašias institucijas kito
se valstybėse, kad po Helsinkio 
konferencijos jos (JAV-ės ir ki
tos valstybės) prarado pasitikė
jimą rusų malonei paliktose tau
tose.

Po Helsinkio deklaracijos pa
sirašymo mes galėtume patikėti 
vakariečių politikų aiškinimais, 
jeigu jie ne mums, bet rusams 
pasakytų, kad nelaiko jų vidaus 
reikalu jėga užgrobtų valstybių: 
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Es
tijos, Latvijos, Lenkijos, Lietu
vos, Rumunijos, Ukrainos, 
Vengrijos ir R. Vokietijos. Ki
taip Amerika ir kitos valstybės,
kurios padėjo parašą po Helsin
kio deklaracija, tampa minėtų 
valstybių okupanto suokalbinin- 
kėmis.

Paskutinis ir pats svarbiau
sias reikalas — nedaryti ekspe
rimentų pavergtų tautiečių są
skaitom Ten ir taip žmonės įta
rinėjami, už menkniekius bau
džiami ištrėmimais, kalėjimais 
bei kišami į beprotnamius. Jų 
būklę pasunkintume, jeigu pra
dėtume jiems siuntinėti prieš 
okupantą nukreiptą spaudą bei 
knygas. Jie ten bus laikomi suo
kalbininkais su Vakaruose gy
venančiais (kaip rusai vadina) 
“nacionalistinais reakcionie- 
nais”, kurie priešinasi komunis
tiniam imperializmui. Pavergtų
jų duoklė ir kančia už laisvę ir 
taip yra perdidelė. Būtų labai 
neapdairi politika, jei tūkstan
čiai mūsų artimųjų atsidurtų iš
trėmime ar beprotnamiuose, 
kad mes galėtume painformuoti 
prezidentą Fordą ar Kissingerį, 
jog rusai nesilaiko Helsinkio su
sitarimų.

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos 

DUNDAS AUTO BODY 
MAX KANE AUTO BODY 
Darbas sąžiningas ir garantuotas 

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST.

Tel. WA 1-3225 arba WA 4-1001
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® PAVERGTOJE TEWJE O LIETUVIAI PASAULYJE
MEDALIAI IŠ LENKIJOS
Komunistinės Lenkijos konsulas 

Minske J. Mruzas rugsėjo 10 d. Vil
niun atvežė krūvą lenkiškų medalių 
visuomenės veikėjams ir II D. karo 
veteranams. Medalių “Už nuopelnus 
lenkų kultūrai” susilaukė: vilniškės 
kompartijos centro komiteto sekr. A. 
Barkauskas, to komiteto užsienio ry
šių skyriaus vedėjas F. Strumilas, 
kultūros “ministeris” L. Šepetys, 
draugystės ir kultūrinių ryšių su už
sieniu pirm. R. Petrauskas, Vilniaus 
pedagoginio instituto rektorius V. 
Uogintas, Vilniaus filharmonijos 
simfoninio orkestro vyr. dirigentas 
J. Domarkas, grupė lenkų dainų ir 
šokių liaudies ansamblio “Vilija” da
lyvių. Lenkijos kariuomenės aukso 
medalius “Taikos sargyboje” konsu
las J. Mruzas įteikė okupuotos Lie
tuvos kariniam komisarui gen. mjr. 
P. Petroniu! ir atsargon pasitrauku
siam Lenkijos kariuomenės brigados 
gen. S. Grochočinskiui. Žemesnio 
laipsnio “Ginklo brolybės”, “Už Var
šuvą” ir “Už Berlyną” medaliais ap
dovanota 20 veteranų. “Aukso ženk
lus” gavo grupė Sovietų Sąjungos 
ir Lenkijos bičiulių draugijos Lietu
vos skyriaus aktyvistų.

ZAGREBO MUGĖJE
Tarptautinėje Zagrebo mugėje, 

Jugoslavijoje, dalyvavo ir Lietuva su 
savo atskiru skyriumi Sovietų Sąjun
gos paviljone. Apie 2.000 rodinių iš 
šimto Lietuvos pramonės, žemės 
ūkio įmonių, mokslo, kultūros bei ki
tų organizacijų užpildė 1.300 kv. 
metrų plotą, daugiau kaip ketvirta
dalį viso paviljono. Sigitas Krivic
kas specialiame telefoniniame prane
šime "Tiesai" džiaugiasi tuo rekor
diniu 1.300 kv. metrų plotu, neuž
miršdamas priminti skaitytojams, 
kad 1968 m. Londone Lietuvai teko 
tik 400 kv. metrų, o 1972 m. Santja
ge ir 1974 m. Kopenhagoje — po 
700 kv. metrų. Tačiau ir tada, ir da
bar Lietuva buvo įtraukta į Sovie
tų Sąjungos paviljonus kaip kampi
ninkė, kurios laimėjimus daugiau ar 
mažiau savinosi paviljonų šeiminin
kė. šiemetinėje Zagrebo mugėje 
rugsėjo 14 buvo paskelbta sovieti- 
namos Lietuvos Diena. Oficialiame 
priėmime svečius buvo leista pasvei
kinti lietuvių delegacijos vadovui 
Marijonui Bukliui, mėsos ir pieno 
pramonės “ministeriui”, o skyriaus 
apžiūrėjime juos jau lydėjo ir So
vietų Sąjungos ambasadorius Jugo
slavijai Vladimiras Stepakovas. Pro
gramą atliko Vilniaus pedagoginio 
instituto dainų ir šokių ansamblio 
“Šviesa” koncertinė grupė. Lietuvos 
skyriui Zagrebe vadovavo Meris Ka
niauskas, užsienio žurnalistams pa
brėžęs, kad tokių “didelių laimėji
mų” Lietuva tegalėjo pasiekti bro
liškoje penkiolikos respublikų šei
moje ir kad ji neseniai yra atšven
tusi komunistinės santvarkos “atkū
rimo” trisdešimtpenkmetį. Toks jo 
pareiškimas ir atskleidė tikrąsias 
priežastis, dėl kurių Sovietų Sąjun
ga okupuotai Lietuvai užleido dau
giau kaip ketvirtadalį savo paviljo
no. Maskvai vis dar rūpi įtikinti pa
sauli, kad Lietuva nebuvo okupuota, 
bet savo noru įsijungė Sovietų Są- 
jungon, pati atkūrusi komunistinę 
santvarką. Iš tikrųjų Lietuva, kaip 
valstybė, niekada tos santvarkos ne
turėjo iki 1940 m. ir, savaime su
prantama, jos negalėjo atkurti. Ko
munistinę santvarką Lietuvai prie
varta užkrovė sovietinė okupacija.

TRŪKSTA VADOVĖLIŲ
z “Šviesos” leidyklos direktorius B. 

Saulis “Tiesos” rugpjūčio 31 d. lai
doje pasigarsino, kad paskutiniai 
naujieji vadovėliai 1975-76 mokslo 
metams į knygynus buvo išsiųsti jau 
liepos pabaigoje. Bendras 125 vado
vėlių tiražas prašoko 4 milijonus eg
zempliorių. Visiškai naujų vadovė
lių, pritaikytų naujosioms mokymo 

Prie ąžuolo, kuris 1936 m. buvo atvežtas iš Lietuvos ir pasodintas Annapo- 
lyje, Maryland valstijoje, JAV-se, prie kapitoliaus. Prie jo Baltimorės Lie-< 
tuvių Taryba rengia Tautos šventės minėjimus. Toks minėjimas įvyko ir 
š.m. rugsėjo 7 d. Dalyvavo apie 200 lietuvių ir kitataučių. Nuotraukoje — 
V. Laukaitienė (kairėje) ir E. Majauskaitė Nuotr. ALK Tarybos

programoms, buvo išleista 17. Ta 
pati “Tiesa” rugsėjo 11 d. paskelbė 
antrąją šio pasigars-.niino pusę at
skleidus) Anykščių rajono Kurklių 
vidurinės mokyklos mokytojos A. 
Stimbirienės skundą: “Neseniai 
spaudoje perskaitėme žinutę apie 
apie gerą pasiruošimą 1975 — 1976 
mokslo metams. Buvo pažymėta, jog 
liepos mėnesį visi vadovėliai iške
liavo į knygynus, ir juos galės nu
sipirkti mokiniai. Tačiau apmaudu, 
kad šie gražūs žodžiai ir pasiliko tik 
žodžiais. Anykščių rajono Kavarsko 
knygyne ne tik liepos, bet ir visą 
rugpjūtį bei rugsėjo pradžioje mo
kiniai negali gauti visų vadovėlių, 
nes jie neatvežti iš Vilniaus. Dar 
dabar mokiniai tebesėdi mokyklose 
be dalies vadovėlių.” Toks vadovėlių 
trūkumas, galima sakyti, yra tradi
cinis, nes jis kartojasi kiekvienerių 
mokslo meti) pradžioje. Leidyklos ir 
prekybos biurokratai jo niekaip ne
gali išspręsti, nors už planų viršiji
mą gauna specialiais premijas.

GAMTINĖS DUJOS
Naftos ir dujų pramonės darbuo

tojų dienos proga “Tiesa” 210 nr. 
paskelbė pasikalbėjimą su Lietuvos 
vyr. gazifikacijos valdybos viršinin
ko pavaduotoju J. Šarkausku. Dujo
tiekis Lietuvą pasiekė prieš 14 metų 
pagrindine Dašavos — Vilniaus — 
Rygos linija. Gamtines dujas dabar 
gauna 14 Lietuvos miestų, 3 miesto 
tipo gyvenvietės, prie pagrindinio 
dujotiekio ar jo atšakų esančios kai
mo vietovės. Pastarajame penkme
tyje, kuris baigiasi šiais metais, du
jos pasiekė Alytų, Palangą, Kretin
gą ir Kuršėnus. Ateityje dujotiekis 
bus nutiestas į Trakus, Telšius, Birš
toną, Plungę ir Radviliškį. Kaimo 
vietovėse gamtinėmis dujomis jau 
naudojasi 187.000 šeimų, t.y. apie 
37% visų kaimo gyventojų. Šiemet 
Lietuva gaus apie 2 bilijonus kubi
nių metrų gamtinių dujų, kurių be
veik trečdalį sunaudoja Jonavos azo
tinių trąšų gamykla, jas paversdama 
amoniakiniu vandenių, karbamidų. 
J. Šarkausko teigimu, dujoms pakeis
ti Lietuva šiemet turėtų kasdien įsi
vežti po- 140 vagonų augščiausios rū
šies akmens anglies, kurios pristaty
mas iš tolimų sričių gerokai padi
dintų išlaidas. Latvija jau yra susi
laukusi naujos dujotiekio linijos 
Valdajus — Pskovas — Ryga. Ji da
bar mažiau ima dujų iš Dašavos — 
Vilniaus — Rygos linijos.

LENKIŠKAS RESTORANAS
Kauno ir Balstogės visuomeninio 

maitinimo darbuotojai ilgametį sa
vo bendravimą apvainikavo dviejų 
restoranų atidarymu. Bialystoku va
dinamoje Balstogėje atidarytas 
“Kauno” restoranas, o kauniečiai 
Lenino prospekte, kuris seniau buvo 
vadinamas Vytauto prospektu, susi
laukė “Bialystoko” restorano. Vi
daus išplanavimu pasirūpino archi
tektas Z. Rinkevičius, puošnią sie
nelę lenkų architektūros motyvais 
sukūrė keramikė A. Kubilienė. “Bia
lystoko” restorane lankytojai vaiši
nami lenkiškais patiekalais bei gė
rimais.

TREJOS VESTUVĖS
Ignalinos rajono Liudo Giros kol

chozo nariai atšventė trigubas ves
tuves: Pranės ir Petro Liubinskų — 
auksines, jų dukros Genės ir žento 
Petro Laurutėnų — sidabrines ir 
pastarųjų sūnaus Aldono santuoką 
su Vandute. Tai iš tikrųjų reta vie
nos šeimos šventė. Kultūros namuo
se auksinę ir sidabrinę santuokas už
registravo Ignalinos rajono civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėja B. Pi
voriūnienė. Trigubų vestuvių “kalti
ninkus” sveikino L. Giros kolchozo 
kompartijos sekr. M. Ražauskienė, 
rajono vykdomojo komiteto atstovas 
A. Pavilionis, kolchozininkų vardu 
— B. Pivoriūnas, jaunųjų kolchozi
ninkų — M. Spėčienė. V. Kst.

Okupuotoje Lietuvoje, nežiūrint religijos persekiojimo, kaikuriose vietovėse rengiamos pirmosios Komunijos iškil
mės. Nuotrauka daryta 1975 metais

HAMILTON
RYŠIUM SU KLB KRAŠTO TA

RYBOS suvažiavimu Hamiltone šau
kiamas KLB Hamiltono apylinkės vi
suotinis susirinkimas. Bus aptariami 
svarbūs bendruomeniniai reikalai, 
išklausyti revizijos komisijos, orga
nizacijų veiklos pranešimai, dainų ir 
tautinių šokių šventės informacija. 
Atskirų kvietimų organizacijoms bei 
krašto tarybos nariams nebus. Kvie
čiame visus gausiai dalyvauti spalio 
6, pirmadienį, 7 v. vakaro parapijos 
salėje. Apylinkės valdyba

MALONŪS TAUTIEČIAI
KLB šalpos Fondo Hamiltono sky

riaus komitetas spalio mėnesį skel
bia šalpos mėnesiu. Komitetas yra 
pasiryžęs su talkininkų pagalba ap
lankyti visus tautiečius, gyvenančius 
Hamiltone ir jo apylinkėse. Todėl 
būkite duosnūs, neatsisakykite pa
aukoti vieną kitą dolerį šalpos rei
kalams. Juk esame gana pajėgūs, tad 
galime vieną kitą dolerį skirti siun
tinių persiuntimui į Suvalkų trikam
pį. Paramos laukia iš mūsų Vasario 
16 gimnazija Vokietijoje ir P. Ame
rikos jaunimas.

Komitetas gauna daugybę padėkos 
ir prašymo laiškų. Vargas ir sunkus 
gyvenimas verčia juos prašyti dėvė
tų drabužių bei finansinės paramos. 
Mes, gyvendami Kanadoje, esame 
gerai įsikūrę, ir geros gyvenimo są
lygos įgalina padėti savo tautiečiams. 
Parodykime tad artimo meilę, krikš
čionišką širdį. Gal mes, gerai gyven
dami, pamirštame tuos, kuriems yra 
reikalinga parama. Kai į jūsų duris 
ir’širdį pasibels šalpos Fondo aukų 
rinkėjai neatsakykite aukos.

KLB Šalpos Fondo Hamiltono sky
rius ruošia šio vajaus užbaigimo pro
ga lapkričio 8 d. balių — šokius Jau
nimo Centre. Meninę programą at
liks mūsų Aušros Vartų parapijos 
choras, vad. muz. A. Paulionio. Ba
liaus metu taip pat įvyks lietuvių 
abiturientų pristatymas lietuviškai 
visuomenei. Visi abiturientai prašo
mi registruotis pas pirm. J. Pleinį 
tel. 549-5372. KLB šalpos Fondo

Hamiltono skyrius
KLB ŠALPOS FONDO Hamiltono 

skyriaus pirmasis posėdis po vasa
ros atostogų įvyko rugsėjo 17 d. Po
sėdyje buvo aptarti vajaus, parengi
mo, įvykstančio š.m. lapkričio 8 d. 
Jaunimo Centre, reikalai ir naujai 
pasiskirstyta pareigomis: pirm. J. 
Pleinys, I vicepirm. ir parengimų 
vadovas — Br. Grajauskas, II vice
pirm. bei vajaus vadovas — L. Kle
vas (jo padėjėjai — J. Astas ir V. 
Kėžinaitis), sekr. T. Apanavičienė, 
ižd. Stela Samus, nariai — L. Ky
bartienė ir P. Grybas. Naujai į šal
pos darbą įsijungė P. Grybas. Svei
kiname ir linkime sėkmingo darbo. 
Baliaus metu bus loterija, kurią or
ganizuoja vicepirm. Br. Grajauskas. 
Turį loterijai laimikių arba norį pri
sidėti pinigais prašomi skambinti or
ganizatoriui tel. 544-4829. Veiks lai
mės staliukai, turtingas bufetas, šal
pos Fondo Hamiltono skyriaus komi
tetas nuoširdžiai kviečia visus ha- 
miltoniečius ir apylinkių lietuvius 
tą lapkričio 8 d. vakarą skirti šalpos 
reikalams. Savo gausiu dalyvavimu 
paremsite kilnų šalpos darbą.

“AIDAS” yra pakviesats atlikti 
meninę programą Hamiltono latvių 
koncerte spalio 26 d. Spalio 18 d. 
“Aidas” koncertuos Klevelande. J. P.

VIOLETA MEŠKAUSKAITĖ ište
kėjo už Daniel Dove. Rugsėjo 20 d. 
AV šventovėje klebonas prel. J. Ta-

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas 

830 Main Street East, telefonas 544-7125 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokoma gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas. 
Kapitalas — virš $6.000.000.

Mėsos ir puikūs dešros gaminiai m <’**'>< 

Skanėstai-----------------į\ •
kiekvieno skoniui ros rv. oUennin^er Ltd
284 KING STREET E., 
HAMILTON — 528-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113 

darauskas per šv. Mišias atliko jung
tuvių apeigas. Vakare Jaunimo Cent
ro salėje įvyko vestuvinis pokylis, 
kuriame dalyvavo apie 250 asmenų. 
Į jungtuves buvo atvykę Violetos 
tetos ir dėdės net iš tolimos Filadel
fijos, Čikagos, Winnipego ir Mont- 
realio. Jau kurį laiką Kanadoje be
viešintis iš Australijos J. Meškaus
kas sulaukė dukterėčios vestuvių. 
Bankete sveikinimo kalbas pasakė: 
lietuviškai — D. Venslauskaitė, K. 
Meškauskienės sesuo iš Waterbury, 
lit. mokyklos ved. J. Mikšys; angliš
kai — KLB Hamiltono apyl. pirm. 
L. Skripkutė, angliškai ir lietuviškai 
— prel. J. Tadarauskas ir Eug. Meš
kauskas. Taip pat kalbėjo jaunosios 
ir jaunojo tėvai. Abu jaunavedžiai 
turi tarnybas Toronte, kur jie žada 
ir apsigyventi. K. M.

“GYVATARAS” rugsėjo 27 d. da
lyvavo Sault Ste. Marie tarptauti
niam rudens bailuje. Mūsų šokėjus 
ten pakvietė Ontario Folk Art Coun
cil to vakaro programai. Hamiltonie- 
čiai dvi dienas viešėjo vietos lietu
vių šeimose ir buvo globojami vieti
nės apylinkės valdybos.

Iš min. J. Munro įstaigos gauta 
$2.800 naujam “Gyvataro” sezonui. 
Taip pat gauta $500 iš Carling Com
munity Art Foundation. “Gyvataras” 
už paramą labai dėkingas.

ŠACHMATU SIMULTANĄ spalio 8 
d., 7 v.v., Daugiakultūriame Centre 
duos buv. Lietuvos ir Kanados šach
matų meisteris P. Vaitonis. Norin
tieji dalyvauti prašomi atsinešti len
tas. Žaisti kviečiami ne tik lietu
viai, bet ir svetimtaučiai. Prašoma 
kviesti kuo daugiausia ir kanadiečių 
šachmatų mėgėjų.

PASIKALBĖJIME su šventės or
ganizatoriais buvo paskelbtas netiks
lus P. Kanopos telefono numeris. Jis 
turi būti 545-2703. Šiuo nr. prašomi 
skambinti visi, galintieji padėti dai
nų ir tautinių šokių šventėje įvai
riuose darbuose. K. B.

DLK ALGIRDO ŠAULIŲ KUOPA 
lapkričio 22 d. Jaunimo Centre ren
gia sukaktuvinį Lietuvos kariuome
nės minėjimą. Dailininkai tai progai 
piešia Lietuvos karalių, kunigaikš
čių, buvusių Lietuvos prezidentų ir 
kitų žymūnų portretus. Jie bus iš
kabinti Jaunimo Centro salėje per 
tą minėjimą ir ten palikti visam lai
kui. Šventėje numatoma turėti žy
mių svečių. K.

DAUGIAKULTŪRĖS SAVAITĖS 
atidaryme rugsėjo 19 d. dalyvavo ne
mažas būrelis lietuvių. Mergaičių 
choras “Aidas” vakare atliko meni
nę programą. “Multicultural Week” 
proklamaciją paskelbė Hamiltono - 
Wentworth apylinkės pirm. Anne 
Jones. Iškilmėse dalyvavo Ontario 
kultūros ir pramogų min.Bob Welch, 
Hamiltono miesto atstovas Ian Stout, 
Hamiltono apyl. Citizenship Coun
cil pirmininkė Pearl Jones ir kt. 
Latvių pensininkų klubo nariai rū
pinosi vakaro vaišėmis. Vakaras bu
vo gana puošnus ir iškilmingas, nes 
iš visų pakviestų svečių buvo reika
laujama formalios vakaro aprangos. 
Daugiakultūriuose namuose visą sa
vaitę buvo rodomi filmai, rengiamos 
dailės parodos, demonstruojama et
ninė kulinarija, audimas ir kt. Ati
daryme labai gražiai pasirodė mūsų 
aidietės su sol. V. Verikaičiu. Po 
kiekvienos dainos vis buvo prašoma 
kartoti. Ypatingai daug plojimų su
silaukė dainos “Home on the Range” 
ir “One Enchanted Evening”.

Negalėjęs dalvyauti darbo minis

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) 6%
santaupas ..................7’/i%
term, depozitus 1 m. 8,/z%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas . 12% 
nekiln. turto pask. 10 Vi %

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

teris J. Munro, kuris rūpinasi dau- 
giakultūriais reikalais, atsiuntė svei
kinimo telegramą. Atidaryme dalyva
vo visa eilė augštų pareigūnų. Iš lie
tuvių buvo P. B. Kronas su žmona, 
KLB Hamiltono apylinkės pirm. L. 
Skripkutė, dr. V. Kvedaras su žmo
na, inž. ir dail. V. Zubai ir kiti.

Daugiakultūrės savaitės proga bu
vo suorganizuota meno paroda, ku
rioje dalyvavo įvairių tautybių me
nininkai su virš 100 paveikslų, kurių 
vertė siekė iki $500.000. Buvo suda
ryta komisija paveikslų įvertinimui 
iš Hamiltono meno galerijos direk
toriaus Glen Cuming, architekto Tre
vor Garwood Jones ir Damkjar - Bur
ton galerijos direktorės Gloria Och- 
wita. Ši komisija antrą premiją pa
skyrė mūsų dailininkei A. Zubienei.

Taip pat kiekviena tautybė turė
jo savo rankdarbių parodėles. Lie
tuvių parodėlę tvarkė A. Petraitienė 
ir demonstravo juostų audimą.M.P.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką visiem, 

mane aplankiusiem ligoninėje ir na
muose. Dėkoju už atneštas gėles ir 
dovanėles: kun. Dan. Hinsperger, M. 
Choromanskienei, K. Stonkienei, M. 
Gugienei, H. Antanaitienei, S. Pana
vienei, H. Bušinskienei, S. V. Biki- 
nams, J. S. Vėgiams, Hamiltono 
Lietuvių Pensininkų Klubui (už at
virutę) ir visiems kitiems. Dėkoju 
ir maldauju Augščiausiąjį palaimos.

Aleksa Bugailiškicnė

Calgary, Alberta
ST. IR G. NOREIKŲ DUKTĖ VIR

GINIJA ištekėjo už R. Moore. 
“Trade Winds” viešbučio salėje gi
minės, jaunųjų draugai ir kalgarie- 
čiai gausiai dalyvavo vestuvėse. Jau
nieji R. V. Moore gyvens ir dirbs 
Kalgario mieste.

MIRUSIEJI LIETUVIAI. Neseniai 
palaidotas a.a. Edv. Butkus Drum- 
heller miesto kapinėse. Brooks mies
te palaidotas a.a. J. Venskus. Kalga- 
ryje palaidota a.a. M. Bruzgienė. Į 
tautiečių laidotuves atsisveikinti su 
velioniu paprastai atvyksta vietos lie
tuviai, pažįstami ir giminės. A.a. M. 
Bruzgienę laidojant, kun. J. Petra
vičius, Corpus Christi parapijos kle
bonas, atliko laidojimo apeigas.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ BŪRELIS bu
vo išvykęs į Edmontoną, kur Lietu
vių Namuose atliko vakaro progra
mą: pašoko tautinių šokių ir padai
navo.

SVEČIAS IŠ AUSTRALIJOS. Agr. . 
M. Gailiūnas, grįždamas į namus, 3 
dienas sustojo Kalgaryje. Aplankė 
V. Grigienę, V. Dubauskienę, M. Va- 
nagaitienę. Taip pat susitiko su bu
vusiais australiečiais J. Stankevi
čiais ir J. Krausais. Svečias rado 
Kalgario zoologijos sode Australijos 
žaliąją varlę, šunį “Dingo”, paukštį 
Emu. Kelionėje į Banff matė Rocky 
Mountain kalnus (dar be sniego).

PASITARIMAS. KLB Kalgario 
apylinkės valdyba ir KL Draugija 
bandė aiškintis pramogų rengimo, 
atstovavimo ir bendro sutarimo bū
dus. Pasikeista nuomonėmis. Tikima
si, kad pasikalbėjimas įnešė dau
giau aiškumo, siekiant tų pačių tiks
lų. Nuomonių skirtumai atsiranda 
ypač dėlto, kad vadovaujantieji as
menys yra nevienodo amžiaus, skir
tingos gyvenimo patirties ir yra au
gę skirtingose ekonominėse bei kul
tūrinėse sąlygose. K.

VANCOUVER, B.C.
MŪSŲ TAUTIEČIAI bėgo nuo ka

ro, palikę savo Tėvynę, ir išsisklaidė 
po viso pasaulio kampelius. Būrys jų 
apsigyveno ir Vankuveryje. Gal 
jiems patiko švelnus Pacifiko oras, 
gal kad daug miškų aplink, o kalnų 
viršūnės lyg siekią dangaus mėly
nes. Vankuverio lietuviai stengiasi 
apsigyventi gražiose vietose. Pvz. 
Balys ir Adelė Vileitos, Juozas ir 
Adelė Šmitai pasistatė didelius nau
jus namus, kaip pas mus sakoma, 
gražiame saulėtame Tswwasson — 
tik keliolika mylių už miesto centro. 
Jų draugai suruošė netikėtas įkurtu
ves jų pačių namuose — B. A. Vilei- 
toms rugsėjo 1, o J. A. Smitams — 
rugsėjo 14 d. Malonu buvo matyti 
nustebimą jų akyse. Buvo įteiktos 
dovanėlės ir sugiedota “Ilgiausių 
metų”. Šeimininkai dėkojo už malo
nią ir netikėtą “okupaciją” jų na
mų, mate, kad kiekvienas džiaugėsi 
kartu su jais, šeimininkai vaišino 
šampanu. Skambėjo mūsų dainos iki 
vėlyvo vakaro. Prisimindama jūsų 
vaišingumą, visų dalyvavusių bei pri
sidėjusių prie tų įkurtuvių vardu ta
riu lietuvišką ačiū. Jums, naujaku
riai, linkime daug sveikatos ir lai
mės gyvenant saulėtame Tswwas- 
sone. Dalyvė

J. A. Valstybės
PASAULIO IR AMERIKOS LIE

TUVIŲ SĄJUNGA savo IV žiemos 
suvažiavimą rengia 1976 m. kovo 13- 
20 d.d. “Aspen Square" viešbutyje, 
Aspene, Kolorado valstijoje. Be sli
dinėjimo, numatoma ir mokslinė 
programa. Kelionei į Grand Junc
tion bus užsakytas lėktuvas. Norin
tieji gauti platesnių informacijų apie 
šį suvažiavimą prašomi kreiptis į dr. 
M. Vygantą, 1720 Central Ave., Wil
mette, III. 60091, USA. Tel. 312-251- 
6503.

DETROITIŠKĖ REGINA PUT- 
RIŪTĖ, pernai baigusi Mičigano uni
versitetą Ann Arbore ir gavusi ang
lį) bei ispanų kalbų mokytojos tei
ses, išvyko į prof. K. Pakšto išsvajo
tąjį Hondūrą, kuriame jis buvo siū
lęs steigti antrąją Lietuvą. Vašing
tono įstaigos jai sudarė progą Hon
dūro mokykloje' dėstyti anglų kalbą 
ir kartu praktiškai pagilinti ispanų 
kalbos mokėjimą.

LEONARDO VALIUKO vadovau
jamas kongresinės akcijos komite
tas “Americans for Congressional 
Action to Free the Baltic States” 
aktyviai tęsia savo veiklą, nepaisy
damas Helsinkyje prez. G. Fordo pa
sirašytoje deklaracijos. Dėmesio 
centre dabar yra kongresmano Al- 
phonso Bell, respublikininko, liepos 
30 d. pasiūlyta rezoliucija nr. 368, 
reikalaujanti, kad prez. G. Fordas 
ir valstybės sekr. H. Kissingerls Pa
baltijo klausimą iškeltų Jungtinėse 
Tautose ir paragintų jas siekti rusų 
kariuomenės, agentų, kolonizatorių, 
Maskvos kontrolės atšaukimo iš Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos. Į jas turi 
būti grąžinti tremtiniai iš Sibiro ir 
kaliniai iš koncentracinių stovyklų 
Sovietų Sąjungoje. Rezoliucija taip
gi pabrėžia, kad valstybės sekreto
rius stengtųsi specialiomis radijo 
programomis bei spaudiniais at
kreipti kitų tautų dėmesį į Baltijos 
valstybių klausimą, kol jos netaps 
nepriklausomomis. JA Valstybės 
tarptautinėje konferencijose neturi 
pripažinti Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos neteisėto įjungimo Sovietų Są
jungom Rezoliucija toliau reikalau
ja, kad JAV prezidentas įsakytų vi
soms valdinėms ir privačioms žemė
lapių leidykloms Baltijos kraštus žy
mėti nepriklausomomis valstybėmis, 
pabrėžiant, kad JAV niekada nėra 
pripažinusios prievartinio Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos įjungimo į Sovie
tu Sąjungą. Lietuviams, latviams ir 
estams turi būti grąžinta apsispren
dimo teisė laisvais rinkimais, kon
troliuojamais Jungtinių Tautų, pasi
traukus sovietams. Tas laisvas apsi
sprendimas turi būti padarytas pa
grindiniu politiniu Jungtinių Tautų 
siekiu ir taipgi taikomas kitoms So
vietų Sąjungos pavergtoms tautoms. 
Rezoliucija iš tikrųjų labai graži,-bet 
ji neišvengiamai susidurs su Helsin
kio deklaraciją, kurią jau yra 
pasirašęs prezidentas G. Fordas. 
Sunku tikėti, kad jis, pripažinęs sie
nų neliečiamumą ir netgi nesiki
šimą į kitų valstybių (taigi, ir So
vietų Sąjungos) vidaus reikalus, da
bar imtųsi tokios akcijos Jungtinė
se Tautose. Kaip praktika rodo, ne- 
visos kongresų ir parlamentų rezo
liucijos yra privalomos vyriausy
bėms. Dažnai vyriausybės veikia sa
vo nuožiūra. Pvz. prez. G. Fordas 
kongresui netgi nepateikė svarstyti 
su Helsinkio deklaracija susijusių 
klausimų. Panašiai pasielgė ir Kana
dos premjeras P. E. Trudeau. Dekla
racija buvo pasirašyta be oficialaus 
Kanados parlamento ar JAV kon
greso pritarimo ir sutikimo. Rezoliu
cijos gali pasmerkti tokią tų dviejų 
politikų veiklą, bet jos nepakeis įvy
kusio fakto. *

Brazilija
BRAZILIJOS LIETUVIŲ SA

VAITRAŠČIO “Mūsų Lietuva” re
dakcijoje lankėsi žymusis stalo teni
so žaidėjas ir treneris Vladas Gud- 
liauskas. Jis yra buvęs visos Brazi
lijos stalo teniso čempijonas. Jo va
dovaujamos Sao Paulo tenisininkų ir 
tenisininkių rinktinės yra laimėju
sios šios valstijos ir visos Brazili
jos pirmenybes. V. Gudliausko va
dovaujama Brazilijos rinktinė šį ru
denį išvyka į Kolumbiją pradėjo žai
dynių ciklą P. Amerikoje. Nors Bra
zilijon iš Lietuvos jis atvyko tik še- 
šerių metų amžiaus, dar gražiai kal
ba lietuviškai. Yra vedęs lietuvaitę 
ir su šeima gyvena Piqueri, V. Bo- 
nilha.

Argentina
DVISAVAITRAŠTIS "LAIKAS” 

Buenos Aires priemiestyje Avella- 
nedoje savo metinę šventę jungia su 
mokslus baigusių jaunuolių pagerbi
mu. Šiemetinė “Laiko” šventė rug
pjūčio 17 d. buvo pradėta kun. A. 
Stcigvilo atnašautomis Mišiomis, gie
dant P. Gudelevičiaus vadovauja
mam šv. Cecilijos chorui, ir gėlių 
puokštės padėjimu prie lietuviško 
kryžiaus parapijos sodelyje. Progra
mai salėje vadovavo Zeferinas Juk
nevičius, įvadiniu žodžiu dalyvius su
pažindinęs su “Laiko” nueitu keliu, 
jo siekiais kovoje už Lietuvos lais
vę, indėliu į šios lietuvių kolonijos 
gyvenimą. "Laiką” sveikino: ALOS 
Tarybos pirm. A. Mičiūdas, SLA 
pirm. R. Stalioraitis, Lietuvių Cent
ro pirm. J. Mičiūdas, Birutės Drau
gijos pirm. U. šilaikienė, Lietuvių 
Senelių židinio pirm. V. Grigaitis, 
šv. Cecilijos choro pirm. B. Blum- 
bergas, Temperley “Aušros” choro 
vardu — S. Derenčius. Specialaus 
pagerbimo susilaukė šiemet mokslus 
baigusieji akademikai: kalbininkė 
Aida čikštaitė, gydytojai Henrikas 
Bagdonavičius ir Rasa Kairelytė-Al- 

varez, gimnastikos mokytoja Estela 
Kliaugaitė, menininkė Irena Pikuty- 
tė-Paršelienė, architektas Artūras 
Kaminskas, chemijos inž. Osvaldas 
žvirblis, gamtos mokslų mokytoja 
Marija Žekytė, buhalterijos specia
listė Elba Ivanauskaitė. Jiems po 
gėlę prisegė jaunimo atstovės, o 
"Laiko” red. O. Kairelienė ir admi
nistratorius P. Gudelevičius įteikė 
sveikinimo raštus. Su augštąjį moks
lą baigusiais jaunuoliais bei jų atei
ties planais šventės dalyvius supa
žindino kun. A. Steigvilas. Pagerbtų
jų vardu padėkos žodį tarė inž. O. 
Žvirblis, pabrėždamas, kad jie visi 
yra kilę iš lietuvių kolonijos ir kad 
ateityje taip pat liks aktyviais jos 
nariais.

KUN. JUOZAS PETRAITIS, MIC, 
Avellanedos Aušros Vartų parapijos 
klebonas, išvyko į Čikagą ir dalyvavo 
lietuvių marijonų vienuolijos suva
žiavime. Amerikoje jis planuoja vie
šėti visą mėnesį.

ARGENTINOS L I E T U V I Ų Or
ganizacijų ir Spaudos Tarybos pirm. 
A. Mičiūdas pradėjo ilgesnę kelionę 
po pasaulį. Jo maršrute — Peru, Ta
hiti, Japonija, komunistinė Kinija, 
Hong Kongas, Roma, Madridas, Pa
ryžius.

Australija
A.a. ANTANAS BAUŽĖ, savaitraš

čio “Mūsų Pastogė” steigėjas ir ALB 
garbės narys, mirė rugsėjo 1 d. Syd- 
nėjuje, sulaukęs 77 metų amžiaus. Jis 
buvo kilęs iš Tauragės apskrities, įsi
jungęs Lietuvos kariuomenėn 1919 
m. ir joje praleidęs 11 metų. Australi
jon su žmona Ona, Škotijoje augusią 
lietuvaite, atvyko 1930 m. čia jis įsi
jungė Lietuvių Draugijon ir jai va
dovavo keletą metų. Draugiją jis 
įjungė Australijos Lietuvių Bend- 
ruomenėn, kuriai perleido ir “Mūsų 
Pastogę”. Palaidotas rugsėjo 5 d. 
Sydnėjaus kapinėse, į kurias jį paly
dėjo žmona, dvi dukros su šeimomis 
ir apie 300 lietuvių. Dėl lietaus atsi
sveikinimas su velioniu įvyko šv. Jo- 
akimo šventovėje, kur gedulingas 
Mišias koncelebravo kun. P. Butkus 
ir kun. P. Martūzas, giedant “Dai
nos” chorui.

Šveicarija
TARPTAUTINIAME ONOMASTI

KŲ KONGRESE Berne, rugpjūčio 
pabaigoj nagrinėjusiame vietovardžių 
problemas, turėjo dalyvauti ir vil
nietis kalbininkas Aleksandras Va
nagas, bet jis tik atsiuntė savo pra
nešimą ir neatvyko su sovietų dele
gacija. Panašiai atsitiko ir su latviu 
kalbininku. Atrodo, jiems nebuvo 
duotas Maskvos leidimas išvyk
ti užsienin. Pagal mažąją tarybinę 
enciklopediją, A. Vanagas yra gimęs 
1934 m., dirba moksliniu bendradar
biu Lietuvos Mokslų Akademijos lie
tuvių kalbos ir literatūros institute, 
kompartijon yra įstojęs 1963 m. 
Maskva jo, nors ir komunisto, nesu-* 
tiko išleisti užsienin, šis žingsnis bu
vo padarytas jau po Helsinkio dekla
racijos pasirašymo.

Britanija
VEIKLOS DVIDEŠIMTMETĮ jau

kiu pobūviu paminėjo LKV Sąjungos 
“Ramovė” Mančesterio skyrius, ku
riam jau 16 metų iš eilės vadovauja 
pirm. K. Murauskas. Mirusieji ramo- 
vėnai buvo prisiminti tylos minute 
ir kun. V. Kamaičio atnašautomis 
Mišiomis. Buvo daug sveikinimų. 
Raštu sveikino Lietuvos atstovas V. 
Balickas, DB Lietuvių Bendruome
nės pirm. S. Kasparas, Britanijos ir 
Vokietijos skautų vadeiva J. Mas- 
lauskas, M. K. Barėnai, žodžiu — DB 
Lietuvių Sąjungos pirm. J. Alkis ir 
kitų organizacijų bei grupių atstovai. 
E. Murauskienė skaitė angliškai pa
rašytą poemėlę apie lietuvio kario 
dalią. “Ramovėnų maršą” padainavo 
šio sukaktį švenčiančio skyriaus 
kvintetas. Dainoms prie vaišių stalo 
vadovavo akordeonistas P. Viržintas.

Vokietija
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIU

TERONŲ Bendrijos kunigų ir dar
buotojų Vokietijoje suvažiavimas 
įvyko rugpjūčio 22-24 d.d. Bad Go- 
desberge, Annabergo rūmuose, pri
klausančiuose Baltiečių Krikščionių 
Studentų Sąjungai, šių rūmų bei vi
sos jų veiklos vadovas yra kun. Juo
zas Urdzė. Suvažiavime dalyvavo 5 
kunigai, 10 darbuotojų. Prie jų pri
sijungė ir apie 40 tuo metu Annaber- 
ge atostogavusių šeimų narių. Platų 
pranešimą padarė kun. A. Keleris, 
primindamas, kad lietuviai evange
likai liuteronai šiemet švenčia savo 
Bendrijos įsteigimo išeivijoje trisde
šimtmetį. Per tą laiką buvo išleisti 
4 giesmynai, o išleistų knygų skai
čius yra didesnis, negu nepriklauso
mos Lietuvos laikais. Kun. J. Urdzė 
papasakojo savo įspūdžius iš kelio
nės sovietų okupuoton Lietuvon ir 
nušvietė ten likusių evangelikų būk
lę. Visų dabar Vokietijoje dirbančių 
evangelikų kunigų ir buvusių kunigų 
suvažiavimą nutarta surengti 1976 m. 
per Tris Karalius Annaberge.

MAŽOSIOS LIETUVOS veikėjo 
Viliaus Endrikaičio žmona a.a. Mari
lė Endrikaitienė po ilgos ligos rug
pjūčio 26 d. mirė Luebecke, sulauku
si 79 metų amžiaus. Palaidota rug
sėjo 1 d. Luebecko miesto Vonver- 
ker kapinėse. Jos vyrui V. Endrikai- 
čiui neseniai buvo amputuota koja. 
Velionę jis palydėjo sėdėdamas in
valido kėdėje, kurią stūmė sūnus. 
Vyresnysis sūnus gyvena Čikagoje, 
jaunesnysis ir dukra — V. Vokieti
joje.
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PHOaUARAsukakties minėjimo

Pirmadienį, spalio 6 dieną
Hamiltono miesto burmistras skelbia 
LIETUVIŲ SAVAITĘ

Ketvirtadienį, spalio 9 dieną 
tolimesnių Kanados apylinkių lietuvių 
sutikimas prie Jaunimo Centro ir miesto 
apžiūrėjimas

3 v.p.p.: dailininkų A. A. Tamošaičių 
PARODOS atidarymas Daugiakultūriame 
Centre (Main St. E. ir Catherines St.)

Trečiadienį, spalio 8 dieną
7 v.v.: buv. Kanados ir Lietuvos šachmatų 
meisteris P. Vaitonis duoda šachmatų 
simultaną Daugiakultūriame Centre

Penktadienį, spalio 10 diena

jaunimo susipažinimo
VAKARAS

Jaunimo Centre (48 Dundurn St. N.).
Pradžia 9 valandą vakaro

-

#1. Aušros Vartų parapija #4. Multicultural Centre #5. Katalikų šventovė #7. Ham. Forum koncertas
#2. “Holiday Inn” viešbutis Dailės paroda #6. Protestantų šventovė #8. Delta gimnazija
#3. James Street kareivinės sporto rungtynės

■' i;.b 91

Šeštadienį, spalio 11 dieną:
10 v. r. KLB krašto tarybos sesijos 
ATIDARYMAS Hamiltono AV parapijos 
salėje; 2 v.p.p. — Delta Collegiate salėje 
(Main St. E. ir Graham) vyrų KREPŠINIO 
RUNGTYNĖS tarp Toronto Aušros ir 
Hamiltono Kovo; .' 7 valandą vakaro

XXI KANADOS LIETUVIŲ DIENOS

susipažinimo VAKARAS
Hamiltono Armories salėje; groja J. 
Vaičiaus orkestras (salė miesto centre — 
James ir Cannon g-vė)

Sekmadienį, spalio 12 dieną:
1 v.p.p.: pamaldos lietuviams evangelikams 
latvių liuteronų šventovėje (pamaldas 
laiko kun. A. Žilinskas); 1.30 vai. po pietų 
pamaldos lietuviams katalikams Hamiltono 
katedroje (King St.W. netoli AV šventovės)

4 v. p. p. Hamiltono Forumo arenoje 
(Barton St. E. ir Sanford)

Pirmoji Kanados Lietuviu.
Dainų ir Tautinių
Sakių ŠVENTE

Informacijos centrai veikia nuo 
ketvirtadienio, spalio 9, Jaunimo Centre 
tel. 528-8257 ir "Holiday Inn" viešbutyje 
tel. 528-3451.

Organizacinis komitetas
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Jungtinė dainų ir šokių šventė
Pasikalbėjimas su tautinių šokių programos vadove G. Breichmaniene

— Kaip vyksta Kanados lietu
vių dainų ir tautinių šokių šven- 
ifės ruoša, ypač jos choreografi
nė dalis?

— Jau daugelio asmenų būsi
mos šventės reikalais yra pasi
sakyta ir daugelis klausimų iš
nagrinėta, bet, Jūsų prašoma, 

•'negaliu neatsiliepti į Jūsų pa
teiktus klausimus, juo labiau, 
kad kaikurie jų man įdomūs.

Šventės ruoša vyksta norma
lia vaga, kaip ir buvo planuota. 
Rugsėjo pradžioje visos tautinių 
šokių grupės gavo arenos išpla
navimą, šokių bei parado pla
nus, išsidėstymą grindų plote ir 
kitas detales, kurios reikalingos 
organizuotam masiniam pasiro
dymui, kad jau prieš repeticiją 
kiekvienas žinotų savo vietą, pa
skirtį ir jam statomus reikalavi
mus. Dabar pasiruošimas vyks
ta grupėse. Su vadovais palaiko
mas nuolatinis kontaktas ir išsi
aiškinami visi atsiradę klausi
mai.

— Kiek dalyvių atliks tauti
nių šokių programą?

— Praėjusį pavasarį gru
pėms, užsiregistravusioms šven
tėje dalyvauti, buvo išsiuntinė
tos anketos. Iš jų paaiškėjo, kad 
šventėje dalyvaus 221 šokėjas 
jaunesniųjų bei vyresniųjų gru
pėse ir 134 vaikai. Taigi, iš viso 
arenoje turėtų pasirodyti apie 
355 šokėjai. Tas skaičius, žino
ma, gali šiek tiek keistis, nes 
kiekvieną rudenį keičiasi gru
pių sudėtis. Šventėj dalyvaus 
Montrealio “Gintaras”, St. Ca
tharines “Nemunas”, Londono 
“Baltija”, Toronto “Gintaras”, 
Toronto “Atžalynas” ir Hamil
tono “Gyvataras”. Šventės para
do maršams ir tautiniams šo
kiams gros Montrealio “Ginta

ro” liaudies instrumentų orkest
ras, vadovaujamas Z. Lapino.

— Kurie šokiai numatyti pro
gramoje?

— Vyresnieji ir jauniai atliks 
Subatėlę, Rugučius, Šustą, Ma
lūną, Blezdingėlę, Aušrelę, Au
dėjėlę, Aštuonytį ir Jaunystės 
šokį, o vaikai — Vėdarą, Žvejų 
Polką ir Kalvelį.

— Hamiltono Forumo arena 
talpina beveik 4.000 žiūrovų, ta
čiau ar pakankamo dydžio yra 
šokių aikštė?

— Sudarydama šokių šventės 
planus, arenos grindų plotą pa
dalinau į 8 kvadratus. Kadangi 
Kanadoje veikia tik 6 šokių gru
pės, tad nevisada ir nevisi kvad
ratai bus užpildyti. Taigi, šokių 
aikštė nėra permaža, bet net 
perdidelė. Dėlto šventės organi
zavimo pradžioje ir siūliau pa
kviesti kaikurias JAV grupes, 
kurios be jokių įsipareigojimų 
iš mūsų pusės savo lėšomis su
tiktų atvykti ir mūsų šventę pa
pildyti bei praturtinti, juo la
biau, kad joks didesnis panašaus 
pobūdžio kultūrinis parengimas 
JAV-se nepraėjo be Kanados 
grupių. Būtų buvę gražu ir 
mums šį sykį jiems atsilyginti 
ir į šventę pakviesti. Tačiau ir 
be svečių iš kitur kaikuriais at
vejais visas šokamas grindų plo
tas bus užpildytas.

— Ar tikslus buvo hamilto- 
niečių sprendimas rengti kartu 
tautinių šokių ir dainų šventę?

— Rengti kartu tautinių šo
kių ir dainų šventę nėra nauja 
idėja. 1964 m. rugpjūčio 23 d. 
Niujorke pasaulinės parodos 
metu Singer Bowl buvo suruoš
ta dainų ir šokių šventė, kurio
je dalyvavo ir Kanados lietu

viai. 1967 m. Expo parodos me
tu Montrealyje vėl daina ir šo
kis buvo sujungti bendrame pa
sirodyme. Ten mūsų svečiais 
buvo Čikagos “Grandis” ir Wa- 
terburio tautinių šokių grupė. 
Jos dalyvavo kartu su visomis 
Kanadoje veikiančiomis grupė
mis ir Montrealio Aušros Vartų 
parapijos choru. Be to, jau tada 
pasirodė ir kita svarbi liaudies 
meno šaka — liaudies instru
mentų orkestras, vadovaujamas 
Z. Lapino.

Kadangi tiek daina, tiek šokis 
yra svarbios mūsų tautos meno 
apraiškos, tad ir jų sujungimas 
bendram pasirodymui yra labai 
sveikintinas dalykas. Lietuvos 
priespaudos laikais, kai Lietu
vos ateitis buvo labai tamsi,. Va
lančius, Basanavičius, Kudirka, 
Maironis ir kiti skatino brangin
ti savo kalbą, prisiminti garbin
gą praeitį, gaivinti ir puoselėti 
lietuviškus papročius, rinkti pa
sakas, dainas ir kitą liaudies 
meną. Tai turėjo žadinti lietu
vio sąmonę, kelti pasitikėjimo 
ir stiprybės jausmą. Negalima 
buvo priešo nugalėti ginklu, tad 
dvasinė stiprybė turėjo būti tau
tos išlikimo laidas. Dabar Lie
tuva pergyvena panašius laikus. 
Tautinės sąmonės nereikia ža
dinti, nes ji labai stipri tiek Lie
tuvoje, tiek išeivijoje. Tačiau 
esame nuolatiniame nutautėji
mo pavojuje. Mišrios šeimos, iš
siblaškymas po visą pasaulį, sve
tima aplinka ir laikas veikia mū
sų nenaudai. Tad ir vėl kalba, 
daina ir šokis bei kitas liaudies 
menas turi mus jungti, stiprinti 
bei palaikyti nelygioje ir ilgoje 
tautos išlikimo kovoje.

Ateinančiosios šventės dainų

ir šokių repertuarai buvo susta
tyti atskirai, taip jie bus patei
kiami ir publikai. Tik dvi dai
nos bus atliekamos kartu su šo
kiu, o kitiem šokiam gros Mont
realio “Gintaro” liaudies instru
mentų orkestras, kuriuo mes, 
kanadiečiai, galime didžiuotis, 
nes tai vienintelis tokio dydžio 
ir apimties lietuvių liaudies in
strumentų orkestras laisvajame 
pasaulyje.

Šios šventės surengimas ne 
tik suburs mus visus trim die
nom, leis visiems susitikti, pa
bendrauti, bet ir supažindins 
kanadiečių visuomenę su lietu
vių menu. Tad labai svarbu ne 
tik džiaugtis, kad šventę sureng
sime, bet ir stengtis, kad ji bū
tų tinkamo lygio ir meniniu, ir 
organizaciniu atžvilgiu, nes 
kiekvienas, palikdamas Forumo 
areną, išsineš vienokią ar kito
kią nuomonę apie lietuvius.

— Vadovavote ketvirtajai lais
vojo pasaulio tautinių šokių 
šventei Čikagoje. Štai dabar 
tenka Jums vadovauti Kanados 
lietuvių pirmosios tautinių šo
kių šventės programai. Kur te
ko įdėti daugiau darbo?

— Jeigu lyginti šiuos du pa
rengimus, tai mūsų šventė bus 
žymiai mažesnio masto — pana
ši į šventes, įvykusias Čikagoje 
ir Niujorke. Bet tai bus mūsų 
— Kanados lietuvių šventė ir 
jai be abejonės skiriu daug dė
mesio, nors darbo yra žymiai 
mažiau. Tik palyginimui su IV 
taut, šokių švente Čikagoje: mes 
turėsime maždaug ketvirtadalį 
šokamo grindų ploto ir truputį 
daugiau negu septintadalį šokė
jų. IV tautinių šokių šventės 
programai vadovauti buvau pa
kviesta beveik dvejus metus 
prieš šventės datą, tad turėjau 
laiko apgalvoti kiekvieną deta
lę, daugelį kartų pereiti šven
tės planus, figūras, išsidėsty

mus, juos keisti ir tobulinti. Pir
mą kartą tautinių šokių šventė
je buvo įvestas mišrus choras, 
kuris dainavo kaikuriems šo
kiams ir dvi dainas atliko pats 
vienas. Tų dainų metu šokėjai 
galėjo persigrupuoti, nekliudy
dami ir dainos grožiui. Tai da
vė šventei daugiau įvairumo ir 
lyriškumo.

Ateinančioje Kanados lietu
vių šventėje panaudosiu kaiku
rias tas pačias idėjas bei planus, 
tik mažesniu mastu. Dėlto nebus 
galima išgauti tokio vientisumo 
ir vaizdo pilnumo. Tačiau kana
diečiams žiūrovams, kurie nega
lėjo nuvykti į Čikagą, turėtų su
sidaryti masinių šokių švenčių 
vaizdas. Į areną reikės išvesti 
visus Kanados lietuvių šokėjus, 
kurie tik šoka, tuo tarpu Čika
goje, turint 2.000 šokėjų, gali
ma buvo daryti atranką, sunkes
nius šokius patikėti tik stipres- 
nėm grupėm ir tuo būdu išgauti 
daugiau meniniu atžvilgiu.

Kiekvienas didesnis renginys 
reikalauja daug darbo ypač iš 
vadovaujančių asmenų. Bet lai
kas nugramzdina užmarštin pa
tirtą nuovargį, palikdamas tik 
malonius prisiminimus, pasise
kusios šventės vaizdą, buvusių 
bendradarbių nuoširdžią para
mą ir dėmesį. Visa tai ir vėl da
vė jėgų ryžtis nors ir daug ma
žesniam darbui.

— Ar pajėgtų kanadiečiai su
rengti laisvojo pasaulio lietuvių 
tautinių šokių šventę? Turiu 
galvoje Hamiltono lietuvių ko
loniją, kuri turės jau patyrimą 
ir 1976.m. uždarą 20.000 žiūro
vų areną?

— Ateinančios šventės rezul
tatai iš dalies atsakys į šį klau
simą. Aš neabejoju, kad anks
čiau ar vėliau Kanadai gali būti 
pasiūlyta didelio masto tautinių 
šokių šventę surengti, ypač kad 
Čikagos Amfiteatras, kuriame
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Iškilieji Australijos lietuviai
JURGIS VASILIAUSKAS
Su pasididžiavimu noriu pa

rašyti keletą žodžių apie mūsų 
tarpe gyvenančią lietuvę ELE
NĄ DAINIENĘ. Turbūt nedaug 
yra tokių lietuvių moterų, ku
rios, būdamos geros žmonos, vai
kų auklėtojos, šeimininkės, virš 
visa to dar iškyla kaip tautos 
reikalų gynėjos, lietuvybės puo
selėtojos, ambasadorės kitatau
čių tarpe. Bene iškiliausia jų 
čia Australijoje yra E. Dainie
nė.

ELENA DAINIENE, buvusi Austra
lijos Lietuvių Bendruomenės krašto 
valdybos narė švietimo reikalams ir 
Pabaltiečių Moterų Sąjungos steigė
ja bei pirmoji jos pirmininkė

Turbūt nėra Australijoje lie
tuvių, kurie jos pavardės neži
notu arba nebūtų skaitę apie jos 
veiklą lietuviškoje spaudoje. E. 
Dainienė yra viena tų, kurios ne 
tik dirba lietuvišką visuomeninį 
darbą lietuvių tarpe, bet yra 
ypatingai aktyvi ambasadorė ki
tataučių tarpe. Prieš keletą me
tų (1969 m. kovo 24 d.) jos pa
stangomis buvo įkurta Adelai
dėje Pabaltiečių Moterų Sąjun
ga. Per palyginti trumpą laiką 
ši S-ga suspėjo užsirekomenduo
ti kaip stiprus vienetas Austra
lijos politinių organizacijų tar
pe. Būdama pirmoji Pabaltiečių 
Moterų S-gos pirmininkė, E. 
Dainienė, suėjusi į pažintį su 
vadovaujančiomis asmenybėmis 
Pietų Australijoje, pasirūpino, 
kad Pabaltiečių Moterų S-ga bū
tų priimta į visos Australijos 
Moterų Organizacijų šeimą, ku
rią sudaro apie 300 įvairių mo
terų organizacijų, šito pasieku
si, ji turėjo progos kalbėti apie 
Pabaltijo tragediją daugelyje 
progų per tų moterų organizaci
jų atstovių suvažiavimus. Dau
geliu atvejų jos pasiūlytos rezo
liucijos, liečiančios Pabaltijo 
reikalą, buvo priimtos ir pasiųs
tos ministeriui pirmininkui. Sa
vo paskaitomis Australijos mo
terų organizacijoms E. Dainie
nė iškėlė mūsų tautos tragedi
ją ir įrodė, koks žiaurus ir ne

teisingas buvo min. pirm. Whit- 
lam elgesys, pripažįstant Pabal
tijo valstybes Sovietų Sąjungai. 
Kai paskutinį kartą E. Dainienė 
skaitė išsamią paskaitą moterų 
organizacijų atstovių konferen
cijoje Pabaltijo klausimu, susi
laukė daug simpatijų iš Austra
lijos Moterų Organizacijų vado
vių, net buvo pakviesta skaityti 
daugiau tokių paskaitų visose 
Australijos valstijose!

Lietuvių tarpe E. Dainienė 
yra gerai žinoma veikėja visuo
menininke. Dvi kadencijas — 4 
metus — išbuvusi aktyvia ALB 
krašto valdybos nare švietimo 
reikalams, pagyvino savaitgalio 
mokyklų veiklą, daug rūpinosi 
mokslo priemonėmis, knygomis, 
premijomis ir pan. Gaila, kad 
sušlubavo jos sveikata — nuo 
daugelio pareigų dabar turi at
sisakyti. Linkime, kad jos svei
kata sustiprėtų ir vėl galėtų lie
tuvės ambasadorės pareigas tęs
ti australiečių tarpe.

ALDONA STALBAITE, kandidatė j 
labdaros karalaites Adelaidės mieste 
Australijoje. Parinko jos mecenatas 
“Woodley” vyno gamykla

Vokiečių...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ir keletą Lietuvos katalikų pa
rapijų. Taip pat kardinolas bu
vo sustojęs prie paminklo, pa
statyto netoli Vilniaus žuvu- 
siem II-jame pasauliniame ka
re pagerbti, ir susitelkė mal
doje.

Grįždamas į Vokietiją kardi
nolas Bengsch pakvietė vysku
pą Matulaitį-Labuką apsilanky
ti “Demokratinėje Vokietijos 
Respublikoje”. Kardinolo 
Bengsch apsilankymas Lietuvo
je padarė didelį įspūdį Lietuvos 
tikintiesiems.

Apie tai buvo paskelbta Vati
kano “Radiogiornale” ir kitoje, 
spaudoje. Kl.

GENOVAITĖ BREICHMANIENĖ-DUMCIŪTĖ, "Gyvataro” ir pirmosios Ka. 
nados lietuvių dainų bei tautinių šokių šventės choreografinės dalies vadovė

rengiamos šventės, jau paskir
tas nugriovimui. Tačiau aš ma
nau, kad Hamiltono lietuvių ko
lonija yra permaža šiam darbui 
įvykdyti. Jau ir dabar organiza
ciniame komitete beveik nėra 
jaunų veidų.

Ilgas laikas dirbu su jauni
mu ir žinau, kad jiems netrūks
ta gerų idėjų bei noro jas įvyk
dyti, jeigu tik parodomas pasi
tikėjimas ir jų nuomonė išklau
soma. žinoma, nėra taisyklės 
be išimties. Kiekvienu atveju 
netikiu, kad po penkerių metų 
dar daugelis šios šventės rengė
ju būtų aktyvių komiteto narių 
eilėse. Nuo čia užaugusio jauni
mo priklausys ateinančių šven

čių rengimas.
— Ko linkėtumėte Kanados 

lietuvių pirmajai tautinių šokių 
ir dainų šventei?

— Jūsų paties sumanymu ir 
iniciatyva, p. Baronai, įvyko pir
moji Kanados Lietuvių Diena, 
tapusi kasmetine tradicine šven
te. Šį kartą vėl veiklioje Hamil
tono kolonijoje naujas didelis 
įvykis — pirmoji Kanados tauti
nių šoikų ir dainų šventė. Aš, 
kaip kanadietė ir hamiltonietė, 
galiu tik džiaugtis ir linkėti, kad 
viskas pavyktų kuo geriausiai, 
kad ir rengėjai, ir žiūrovai pa
liktų Forumo areną pakilia nuo
taika su geriausiais įspūdžiais 
bei prisiminimais. K. B.
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Jaunimo kongreso žinios
ČIKAGA PRANEŠA, kad nedaug 

kas yra atsiuntęs savo pirmąjį įmo- 
kėjimą ekskursinei kelionei Į P. 
Ameriką šių Kalėdų metu. Dėlto ji 
skelbia, kad daugiau nebėra pirme
nybės: kas pirmiau atsiunčia $116 
įmokėjimą, tas gauna vietą lėktuve 
(iki lėktuvas bus užpildytas). Pra
šoma siųsti ne Kanados, bet Ameri
kos doleriais. Be 252 vietų lėktuve iš 
Čikagos, užsakyta vietų lėktuvuose iš 
Niujorko ir Los Angeles. Taigi, yra 
daug vietų lėktuvuose. Kadangi paš
tas yra lėtas, raginame kanadiečius 
nedelsti ir kuo greičiausiai siųsti 
Įmokėjimus, jeigu esate galutinai ap
sisprendę vykti kongresai!. Kanadai 
nėra jokios pirmenybės. Kas užsimo
ka pirmas, tas gauna vietą, nesvarbu 
jaunas ar senas, iš Amerikos ar iš 
Kanados.

KONGRESO REGISTRACIJA pra
sidės vėliau, šioje registracijoje visi, 
vykstantys su ekskursija iš Čikagos 
ar atskirai, turės užsiregistruoti nak
vynėm, ekskursijom, kongreso pro
gramai. Šiuo metu laukiame blankų 
iš Argentinos.

IŠVYKAI REGISTRUOTIS šiuo 
adresu: III PLJK Išvyka, 4428 So. 
Rockwell, Chicago, Ill. 60629, USA. 
Galima skambinti: (312) 776-4028. 
Kadangi daug kas iš Kanados dar nė
ra gavę blankų, Kanados Jaunimo 
Sąjunga išsiuntinėjo atskirai kiek
vienam, pareiškusiam norą važiuoti. 
Visi raginami blankus nedelsiant iš
siųsti kartu su $116 arba blanką per

RASA LUKOŠEVIČIŪTĖ, 19 m. am
žiaus, gimė Montrealyje, kur baigė 
ir gimnaziją, šiuo metu ji yra pas
kutiniame priešu n i versi t etiniame 
kurse prancūzų jėzuitų kolegijoje. 
Žada studijuoti socialinę teisę. Baigė 
Montrealio lietuvių mokyklą ir lan
ko lituanistinį seminarą, kurį viene
rius metus pati ir organizavo. Litua
nistinį auklėjimą gilino taip pat mo
kytojų savaitėje Dainavoje 1972 m. 
ir pirmoje lituanistinėje savaitėje 
Beaumont 1974 m. Organizacinėje

KRISTINA BENDŽIŪTĖ, 22 m. am
žiaus, kongreso atstovė iš Montrea
lio. Rašo: “Gimiau iš lietuvių tėvų, 
ėjau į lietuvių mokyklą ir turiu lie
tuvius draugus. Kas iš pradžių atro
dė, kad bus našta, pasidarė pasidi
džiavimu ir džiaugsmu — būti lietu
viu!” Kristina jau daug metų veikia 
ateitininkų ir skautų organizacijose. 

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

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

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

Tam, kas nori pats sudaryti siuntinį, siūlome šiuos dalykus:
3 m. labai geros angliškos medžiagos eilutei $45.00
Stora su ornamentais "crimplene" medžiaga — 1 m. $ 7.00
"Crimplene" medžiaga suknelėms — 1 m. $ 6.50
Nailoninis kailis moteriškom apsiaustui $33.00
Dirbtinis minkąs moteriškam apsiaustui $54.00
Vilnone medžiaga žieminiam apsiaustui $36.00
Vilnone gėlėto skarele $ 8.00
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių $10.00
Įvairių spalvų perukai $30.00
Nailoniniai marškiniai $ 9.00
Vilnoniai arba "acryleno" nertiniai $19.00
Lietsargiai "Telescopic" $10.00
šitos kainos yra su sovietiniu muitu.
Reikia pridėti tiktai persiuntimo išlaidas $17.00

Priimame užsakymus: autovežimių, motociklų, dviračių, televizijos apa
ratų, šaldytuvų irkt. Persiunčiame pinigus tokiom prekem, kurių 

negalima iš čia pasiųsti.

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

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

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

duoti pažįstamam, norinčiam vykti, 
bet negavusiam blanko.

ATSTOVŲ IR KONGRESO DA
LYVIŲ SUVAŽIAVIMAS. Pagal jau
nimo suvažiavimo nutarimą praėjusį 
pavasarį Londone, Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga šaukia III PLJK 
Kanados atstovų, KLJS tarybos ir 
jaunimo, vykstančio į kongresą, su
važiavimą Toronte spalio 25 d., 9 
v.r., Prisikėlimo par. patalpose. Pra
šome pranešti, jeigu reikia nakvy
nių, šiuo adresu: KLJS Suvažiavi
mas, Apt. 2314, 655 Broadview Ave., 
Toronto, Ont. M4K 2P3.

Suvažiavimas nėra pramoginis, bet 
paruošiamasis dalyvauti kongreso 
programoje, ypač studijų dienose. 
Darbo posėdžiuose bus paruoštas 
bendromis jėgomis Kanados krašto 
pranešimas. JT atstovai jau nuo lie
pos mėnesio kolonijose renka pa
gal gautas anketas įvairius duome
nis. Suvažiavimo metu atstovai ir 
dalyviai turės progą įsirašyti į dar
bo komisijas, kurios veiks' kongreso 
metu ir kurioms reikės atlikti paruo
šiamuosius darbus prieš kelionę P. 
Amerikon.

LĖŠŲ VAJUS. Kanadai tenka su- 
rinkti $7,000. šiuo metu Kanados 
kongreso lėšų komisija, vadovauja
ma dr. J. Sungailos, sudaro jauni
mo talkininkų komitetą aukų rinki
mo vajui ir netrukus kreipsis j apy
linkių bendruomenes, ragindama 
apylinkėse vykdyti finansinį vajų.

GABIJA

veikloje Rasa yra išėjusi dviejų ideo
loginių organizacijų auklėjimo mo
kyklas — ateitininkų ir skautų, šiuo 
metu daugiau dirba skautų organiza
cijoje: važinėja po stovyklas kaip 
laužavedė ir vakarinių programų ve
dėja. Dalyvauja skautų akademikų 
sambūryje, yra skaučių draugovės 
draugininke ir jau penkeri metai yra 
“Gintaro” ansamblio narė. Šiuo me
tu Rasa yra Montrealio lituanistinės 
mokyklos tautinių šokių ir dainų 
mokytoja, Lietuvių Bendruomenės 
valdybos narė jaunimo reikalams, 
KLJS tarybos narė, jaunimo kongre
so informacijos tarnybos narė. Ji 
rašo: “Jeigu kartais atlieka laisvo 
laiko nuo mokslo ir veiklos, mėgstu 
skaityti ir klausyti betkokios muzi
kos, einu į teatrą, lankau koncertus. 
Tačiau turiu dar vieną užsiėmimą, 
kurį labai retai praktikuoju, bet ku
ris labai malonus, būtent, ramiai at
sisėsti ir nieko nedaryti!” Apie kon
gresus ji rašo: “žvelgiant į jaunimo 
kongresų istoriją, pastebimas pagrin
dinis faktas — jieškojimas kito kaip 
ir aš pats, susibūrimas, veikimas 
kartu, siekimas to paties tikslo, pasi
linksminimas kartu. Aš manau, kad 
jaunimo kongresų nauda yra pirmo
je eilėje stiprinimas lietuviško iden
titeto. Po to viskas savaime pasie
kiama, jeigu tik laikomasi nutari
mų ir vienybės.”

Jinai prisidėjo prie skaučių lietuviš
kų rankdarbių “Vaivorykštės” pro
jekto ir tuo būdu susipažino su Lie
tuvos tautodaile. Jau šešeri metai 
yra “Gintaro” ansamblio narė ir 
mėgsta išraiškos šokius, kurių moko 
Birutė Nagienė savo studijoje. Kris
tina studijavo matematiką ir preky
bą, bet susidomėjo menu ir įstojo į 
Montrealio Muzėjaus Meno Mokyklos 
trejų metų kursą, kurį baigė šiais 
metais. Dirba tekstilės srityje kaip 
piešėja. Laisvu laiku užsiima grafi
ka, fotografavimu, tapyba ir paišy
ba. Ypatingai mėgsta audimą ir atei
tyje norėtų kurti baldus. Kongrese 
jinai norėtų įsigilinti į studijų dieno
se numatytą temą: “Literatūra, dai
lė ir menas”, nes jau yra susipaži
nusi su svetimtaučių menu bei in
terpretacijomis, o dabar norėtų dau
giau susipažinti su lietuvišku menu. 
Ji rašo: “Jaunimo kongresai turėtų 
sustiprinti ir suvienyti visą lietuviš
ką jaunimą, ypač duodant viltį tiem, 
kurie jaučiasi pusiau praradę tą lie
tuviškumą ir likę vieni nežino kaip 
ji beišlaikyti.”

Ketvirtoje tarptautinėje folkloro šventėje Sao Paulo mieste lietuviams atstovavo “Nemuno” tautinių šokių vie
netas. Iš kairės: Silvanija Aradzenkaitė, Kristina Valavičiūtė, vadovas Jonas Lukoševičius, Silvija Bendoraitytė, 
Janetė Nikitinaitė, Reinoldas Putvinskis Nuotr. A. Saulaičio

Ruduo lietuviškoje Vokietijoje
BR. LIUBINAS

Vasara jau pasibaigė. Medžių 
lapai pradeda gelsti, dangus 
dažnai apsiniaukęs, šalta. Lietu
viškasis gyvenimas tačiau pra
deda iš naujo atgyti. Gal dėlto, 
kad žmonės grįžta pailsėję iš 
atostogų, gal dėlto, kad pasiilgs
ta vieni kitų.

Rugsėjo aštuntoji
Rudens pradžiai yra prasmin

ga Rugsėjo 8-toji. Suprantama, 
retas tautietis gali švęsti tą pa
čią dieną, tačiau Rugsėjo 8 min
tis vis dar pajėgia paskatinti lie
tuvius pagalvoti apie Lietuvą. 
Mano žiniomis, Tautos šventę 
pačią rugsėjo 8-tąją Vokietijoje 
galėjo iškilmingai švęsti tiktai 
Schwetzingeno lietuviai. Mat, 
ten vis dar tebeveikia lietuviš
kas LS dalinys, jam vadovauja 
LS mjr. Jonas K. Valiūnas. Jis 
pasirūpina pas darbdavius, kad 
lietuvių tautinės šventės būtų 
švenčiamos tada, kai jos išpuo
la. Rugsėjo 8-tąją tad 8591 LS 
kuopoje buvo šventa. 11.30 v. 
susirinkta į kuopos salę gamal- 
doms, kurias kartu laikė katali
kų ir evangelikų dvasiškiai. Ka
talikų kapelionas kun. Br. Liu- 
binas atlaikė Mišias Svč. Merge
lės Marijos gimimo dienos pro
ga ir trumpai pakalbėjo apie is
torinę Rugsėjo 8, kaip lietuvių 
tautos šventės, prasmę. Evange
likų kun. dijakonas Fr. Skėrys 
pasakė turiningą pamokslą apie 
Dievo ir artimo meilę. Bendro
sios pamaldos buvo baigtos Tau
tos himnu. Toliau sekė LS kuo
pos pobūvis lauke. Kadangi pa
sitaikė labai gražus oras, tai 
bendrasis pobūvis išsivystė į 
malonią gegužinę. Kuopos virė
jai susirinkusius skaniai pavai
šino valgiu ir gėrimu. Atsilankė 
visa eilė lietuvių iš artimesnių 
ir tolimesnių apylinkių.

Kaiserslauterne, nors irgi vei
kia lietuviška LS kuopa, tačiau 
minėjimas buvo nukeltas į šeš
tadienį, rugsėjo 13. Ir neapsi
rikta, nes atsilankė apie 100 
tautiečių, kai tuo tarpu LS kuo
poje tėra tik apie 30 lietuvių. 
Minėjimas pradėtas pamaldo
mis vokiečių katalikų “Maria 
Schutz” šventovėje. Tie patys 
dvasiškiai, t.y. kun. Br. Liubi- 
nas ir kun. dijakonas Fr. Skė
rys, bendrai atlaikė pamaldas, 
pasakė abudu po pamokslėlį. 
Pamaldas maloniai paįvairino 
Loretos Subačiūtės vyras Wer
ner Hackmann, grodamas var
gonais. Maldininkų giesmės tad 
galėjo skambėti visai sklandžiai. 
Visi dalyviai nuvyko į 8593 LS 
kuopos šventinę salę. Čia pirma- 
si tarė žodį kuopos vadas mjr. 
Juozas Venckus. Jis pakvietė 
dienos paskaitininku dr. Stasį 
Sereiką. Šis savo puikiai paruoš
toje paskaitoje kalbėjo apie lie
tuvius tremtyje ir Lietuvoje. 
Tremtiniai iš lėto išnyksią, bet 
Lietuvos lietuviai atgauna savo 
tautinę vertybę. Be abejonės, 
pavergimas yra sunkus, Sov. 
Sąjunga, galima sakyti, jau lai
mėjo ir trečiąjį pasaulinį karą, 
tačiau žvelgiant į ateitį, atrodo, 
kad ir jos pralaimėjimas vis ar
tėja. Ypatingą dėmesį žadina 
nuolatinis maisto trūkumas Sov. 
Sąjungoje. Už tai ateitis Lietu
vai nėra be vilties. Viskas yra 
Dievo rankoje ir užtikrintai ka
da nors ateis galas sovietiniams 
persekiojimams Lietuvoje.

Po dr. Sereikos paskaitos mjr. 
J. Venckus priminė Lietuvos 
persekiojamą Bažnyčią ir papra
šė aukų religinei Lietuvos kata
likų šalpai. Surinko apie DM 
750. Tai, Vokietijos sąlygomis, 
nemaža suma. Minėjimas baig
tas Tautos himnu. Bet tai ne
reiškė lietuviško pobūvio galo. 
Toliau buvo šokių muzika, ir 
tautiečiai linksminosi iki vėly

vos nakties. Pasivaišinti galėjo 
Grovų vedamame bufete, kuria
me, tarp kitų dalykų, buvo ska
nios dešros iš Kauno.

Vasario 16 gimanzija
Lietuviškasis gyvenimas Vo

kietijoje nesitenkina vien sma
giais pobūviais tautinių švenčių 
proga. Visą laiką čia tebeveikia 
lietuviškoji Vasario 16 gimna
zija. Ji pradėjo darbą po vasa
ros atostogų kaip tik rugsėjo 
8-tąją. Ten Tautos šventė buvo 
paminėta pradedant naujuosius 
mokslo metus. Tik girdėti, kad 
kol kas nekokios nuotaikos — 
labai sumažėjęs mokinių skai
čius. Šiuo metu jų esą tik apie 
55. Tai didžiausias smūgis mo
kyklai per jos gyvavimo laiko
tarpį. Norima tikėti, kad tai tik 
trumpalaikis dalykas, t.y., kad 
netrukus vėl mokinių skaičius 
žymiai paaugs.

V. Bartusevičiaus 
laimėjimas

Kalbant apie Vasario 16 gim
naziją, savaime su ja vis dar yra 
surišta Bartusevičiaus pavardė. 
Pirmiausia, tai vienas iš jos abi

DIDYBĖS IR LIŪDESIO ŠVENTĖ
S.m. rugsėjo 13 d. Hamiltone vie

tinė Tautos Fondo Atstovybė suren
gė Tautos šventės ir Vilniaus Dienos 
minėjimą gražiai išpuoštoje Jauni
mo Centro salėje. Minėjime dalyva
vo tautiečiai iš Londono, St. Catha
rines, Hamiltono, Toronto ir kitų 
vietovių. Matėsi ir nemažas būrelis 
vilniečių. Pagal Hamiltono koloniją, 
kuri turi apie 2.000 lietuvių, šventė
je galėjo būti didesnis jų skaičius 
(dalyvavo nedaugiau kaip 130-150).

Minėjimą atidarė ir jam pirminin
kavo TF Atstovybės pirm. Alfonsas 
Patamsis. Kun. L. Januška sukalbė
jo pritaikytą' invokaciją.

Tautos Fondo Atstovybės Kana
doje pirm. Aug. Kuolas padarė ap
žvalgą apie Tautos Fondo veiklą. Il
gesnį pranešimą padarė TF Toron
to apylinkės atstovybės pirm. A. Fi- 
ravičius. Jis ragino, kad lietuviai 
duosniau aukotų Tautos Fondui, 
kuris finansuoja VLIKo vadovauja
mą Lietuvos laisvinimo darbą. VLI
Ko darbo sąlygos yra nedėkingos ir 
galbūt nevisada sėkmingos dėl fi
nansinių trūkumų. VLIKas remia fi
nansiškai lietuviškas radijo progra
mas Madride, Romoje, Vatikane ir 
Maniloje, kurios savo bangomis kas
dien neša Lietuvai žinias apie lais
vąjį pasaulį ir lietuvišką veiklą už
sienyje. VLIKas leidžia įvairiomis 
kalbomis biuletenius, siunčiamus 
laisvojo pasaulio politiniams veikė
jams, kad jie susipažintų su dabar
tine Lietuvos padėtimi.

KLB Hamiltono apylinkės vice- 
pirm. dr. V. Kvedaras pasveikino su
sirinkusius, primindamas šios šven
tės esmę ir Vilniaus reikšmę Lietu
vai. Po pasveikinimo į sceną buvo 
pakviestas A. Rinkūnas, kuris savo 
paskaitoje nušvietė Tautos Šventės 
reikšmę tautai, ypač išeivijoje. Jis 
pabrėžė, kad Tautos šventės minėji
mas, sujungtas su Vilniaus Diena, 
yra logiškas ir tikslus, išreiškiąs di
dybę ir liūdesį. Tautos šventės minė
jimas turėtų pabrėžti Lietuvos vals
tybės įkūrimą, o ne jo atgaivinimą. 
Praeityje Lietuvos valstybę nekartą 
gaubė juodi debesys. Jos vadai nau
dojo įvairias priemones, kad išgelbė
tų Lietuvą iš pavojų. Vytautas 
griebėsi net bendradarbiavimo su 
kryžiuočiais.

Paskaitininkas apgailestavo, kad 
nemažas skaičius mūsų tautiečių, bū
dami gyvi ir sveiki, nesudaro testa
mentų. Vėliau, kai jie miršta ar žū

Viešėdami Čikagoje,

neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

GIFTS INTERNATIONAL INC.
Telefonas 471-1424

Čia gausite lietuviškų knygų, plokštelių, odos, medžio dirbinių. 

Ypač didelis gintaro išdirbinių pasirinkimas.

turientų, gimnaziją baigęs 1959 
m. Tačiau dar stipresnis ryšys 
atsirado vėliau, kai V. Bartuse
vičius, baigęs sociologijos ir is
torijos studijas Tuebingeno uni
versitete, grįžo atgal į gimnazi
ją kaip mokytojas ir jos admi
nistracijos darbuotojas. Su jo 
darbu gimnazijoje yra labai ar
timai surišta mergaičių bendra
bučio statyba. Praktiškai jis vi
sam darbui vadovavo, žinoma, 
vokiečio inžinieriaus priežiūro
je. Vasario 16 gimnazijoje V. 
Bartusevičius dirba pusšeštų 
metų. Prieš pusantrų metų jis 
išėjo į vokiečių profesinę mo
kyklą Wittliche, netoli Triero 
miesto. Nepaisant patirties lie
tuvių gimnazijoje, vokiškos įs
taigos reikalavo iš naujo pilno 
pasiruošimo darbui mokykloje 
— jis turėjo pereiti kandidato į 
mokytojus etapą. V. Bartusevi
čius tyliai ėmėsi darbo ir 1975 
m. rugsėjo pradžioje išlaikė mo
kytojo egzaminus, gaudamas 
“Studienrat” titulą. Dabar jis 
dirba profesinėje Wittlicho mo
kykloje kaip pilnateisis moky
tojas.

na nelaimėse, jų turtą perima val
džia, o juos pačius palaidoja popie- 
riniuųse karstuose. Būtų prasminga, 
jei lietuviai savo testamentuose da
lį palikimo skirtų Tautos Fondui bei 
kitiems lietuviškiems kilniems tiks
lams. Labai daug tūkstančių lietu
vių kapitalo nueina veltui. Tai 
skriaudą Lietuvai.

Vilniaus klausimu prelegentas sa
kė, kad lenkai dabar į šį reikalą žiū
ri realiau. Atsiranda lenkų, kurie 
Vilniaus klausimą sprendžia blai
viau. Vieni iš jų pripažįsta Vilnių 
Lietuvai, kiti jį grąžina Lietuvai su , 
tam tikromis sąlygomis. A. Rinkū
nas pagyrė lenkų “Kultūros” grupę 
Paryžiuje, kuri drįso viešai prabilti 
Vilniaus klausimu. Paskaitininko 
nuomone, dėl Vilniaus ateityje ne
turėsime problemų.

Nida Zubrickaitė labai gražiai pa
deklamavo eilėraštį “Lietuva, mano 
šiaurės pašvaistė”. Iškilioji lietuvai
tė Ramona Braunel iš St. Cathari
nes, Ont., padainavo solo dvi lietu; 
viškas dainas. Po to salėje pasirodė 
Niagaros pusiasalio ansamblis “Ne
munas”, vadovaujamas St. Zubrickie- 
nės, kuris pašoko keturis tautinius 
šokius. Ansamblio šokėjams akor
deonu grojo p. Zubrickas. Kaip ma
tome, visa Zubrickų šeima tame mi
nėjime aktyviai reiškėsi.

Šventė ir vakaras nebūtų pilnas, 
■jeigu nebūtų linksmos programos. 
Apie 9 v.v. prasidėjo šokiai. Grojo 
puikus 5 asmenų J. Vaičiaus orkest
ras. Buvo platinami loterijos bilietė
liai. Loterijai buvo paaukoti 3 staliu
kai su valgiais, tortais, gėrimais ir 
kitais skanumynais. Visas vakaro 
pelnas paskirtas Tautos Fondui. Tai 
buvo labai prasmingas Hamiltono 
lietuvių bendruomenės užsimojimas.

Tautos šventės ir Vilniaus Dienos 
minėjimas buvo užbaigtas sekmadie
nį 11 v.r. A V šventovėje iškilmin
gomis pamaldomis, kuriose dalyvavo 
organizacijos su vėliavomis.

Stepas Varanka

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

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

lęšiai (contact lenses).

“Žemę pamilę, dangaus ilgėkimės”
IGN. ANDRASIŪNAS

Šios antraštės žodžiai įrašyti Sv. 
Kazimiero Čikagos kapinių ramybėje 
stovinčiame balto granito paminkle. 
Tai žodžiai paties autoriaus, kurio 
atminimui šis paminklas jo žmonos 
Faustinos ir sūnaus Juozo rūpesčiu 
sukurtas. Paminklo fone įrašyta: 
Prof. Dr. Vitas Manelis. • 1910-1965.

S. m. rugsėjo 7 d. Čikagos Jauni
mo Centre prof. dr. Vito Manelio 
mirties dešimtmečio proga minėjimą 
surengė jo žmona, sūnus, Lietuvių 
Agronomų Sąjunga ir sendraugių at
eitininkų Čikagos skyrius. Minėjimas 
pradėtas Mišiomis Tėvų jėzuitų kop
lyčioje. Turiningą pamokslą pasakė 
kun. dr. K. Trimakas.

Po pamaldų beveik visi dalyviai 
atvyko į didžiąją Jaunimo Centro 
salę akademinei ir meninei progra
mai. Minėjimui rengti komiteto pir
mininkas agr. Alf. Indreika primi
nė 1927 m. pirmą pažintį su Ve
lioniu. Tai buvo gražūs ir našūs jau
nystės metai. Studijų metu V. Ma
nelis pasižymėjo rimtumu, giliu 
mokslo dalykų pažinimu ir paslaugu
mu mokslo kolegoms. Po to kvietė 
klausytojus keletui minučių susi
kaupti Bacho choralo muzikai paly
dint (pianinu skambino M. Motc- 
kaitis).

Programą pranešinėjo aktorė ir 
solistė E. Blandytė, padeklamavusi 
psalmę “Dievo galybė ir žmogaus 
vertingumas”.

Apie velionies mokslinę veiklą 
Baltų universitete Pinneberge kal
bėjo prof. dr. J. Puzinas. Jis pa
žymėjo, kad prof. dr. V. Manelis 
buvo to universiteto organizatorius, 
žemės ūkio fakulteto dekanas ir 
prorektorius lietuvių studentų rei
kalams.

Apie mokslinį Velionies darbą že
mės Ūkio Akademijoje ir jo visuo
meninę veiklą kalbėjo jo mokslo ko
lega prof. dr. Bronius Povilaitis. Jis 
pažymėjo, kad prof. dr. V. Mane
lis ne tik rūpestingai puoselėjo savo 
lietuvio kataliko ideologinius įsitiki
nimus, bet ir sielojosi Lietuvos že

PADĖKA

Nuoširdžiausia padėka visiems, kurie mūsų 
mylimai žmonai, mamytei ir dukrai 

EDITAI STANKUVIENEI
mirus, suteikė mums visokeriopą pagalbą. Dalyvaudami 
jos laidotuvėse bei reikšdami mums užuojautą, jie paleng
vino sunkias mūsų atsiskyrimo valandas.

Juozas ir Vygandas Stankai 
ir mama O. Glanertienė

A+A
VYTAUTUI KABLIUI

žuvus, reiškiame užuojautą tėvams ir sūnui RAI
MONDUI (mano krikšto sūnui) jūsų šeimos tra
gedijoje. Abudu susikaupėme paskaitę tą nelaimę 
spaudoje ir per jų pasidaliname jūsų sielvartu —

Hemet, Calif. Aldona ir Adomas
USA Paulauskai

A+A
Jonui Jarmalavičiui

Australijoje mirus, dukrą VALĘ KAROSIENĘ, jos 

šeimą bei kitus gimines liūdesio valandoje 

nuoširdžiai užjaučia —

M. ir J. Zubrickai 

Nuoširdžiai užjaučiame PETRĄ RUDGALVĮ 

ir jo šeimą, mirus Anglijoje 

jo broliui EDVARDUI -
Buffalo lietuviai

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

Meistriikos darbas, puikūs lietuviiki projektai

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

mės ūkio likimu. Žemės ūkio politi
kos problemos buvo pagrindinės jo 
mokslinio darbo gairės. Jis stengėsi 
konsoliduoti Lietuvos ūkininkus, 
skleidė kooperaciją, nes manė, kad 
tai geriausias būdas ūkininkų gyve
nimą pakreipti šviesesne linkme.

Meninėje dalyje pasirodė styginis 
trio — W. Cernata (violončelė), P. 
Matukas (smuikas) ir M. Motekaitis 
(fortepijonas). Jie atliko Brahmso ir 
Šuberto kūrinių. Aktorė ir solistė E. 
Blandytė padeklamavo pluoštą A. 
Vaičiulaičio, B. Brazdžionio, VZ Ma
černio ir K. Bradūno eilėraščių. Jų 
turinys lietė žemę, juodų arinjų va
gas, iš storų rąstų statytus namus ir 
našiais derliais pasipuošusius Lietu
vos laukus. Šių eilėraščių minfys pri
minė, koks gyvastingas ir origina
lus gyvenimas buvo Lietuvos ūki
ninkų nepriklausomoje Lietuvoje. 
Baigiant meninę dalį, sugiedotas Lie
tuvos himnas.

Gausus minėjimo dalyvių būrys 
nuvyko į Sv. Kazimiero kapines. Čia 
prie velionies paminklo minėjimo 
komiteto vardu (jį sudarė A. Pra- 
puolenytė, dr. J. Gliaudelis, dr. agr. 
A. Šeštokas, A. Eivienė ir Alf. Ind
reika) A. Gaižauskas ir A. Eivienė 
padėjo gėlių puokštę, žodį tarė Atei
tininkų Federacijos vadas dr. P. Ki
sielius. Jis priminė, kad prof. dr. V. 
Manelis neilgai šioje žemėje gyve
no, bet jo gyvenimas buvo turinin
gas. Jo palikti mokslo darbai liudi
ja jo gyvenimą, kuriuo turėtų sek
ti visi mirtingieji. Prof. B. Vitkus 
priminė, kad prof. dr. V. Manelis 
ž ū. akademijoje vokiečių okupaci
jos metu Lietuvoje savo taktu, to
lerancija ir tauraus būdo savybėm 
daug pagelbėjo sunkiose mokslo dar
bo valandose. Baigdamas kvietė vi
sus dalyvius sugiedoti tradicinę gies
mę: “Viešpaties Angelas”.

Jei Velionis galėtų iš Viešpaties 
amžinybės gelmių pažvelgti į lietu
vius čia ir tėvynėje, matytų, kiek 
daug čia ir ten liko taurių vyrų ir 
moterų, gyvenančių tais pačiais idea
lais, einančių jo takais, vykdančių 
nesibaigiančios kovos testamentą.

I. ir V. T u rūtos



ALFONSAS MIKULSKIS, Lietuvių Tautinio Meno Čiurlionio Ansamblio 
įsteigėjas ir vadovas

Trečioji Bronio Railos "Paguoda"

Gaivina sopančias širdis
Lietuvių Tautinio Meno Čiurlionio Ansamblio jubilėjiniai 

— 35-tieji meninės veiklos metai
Ansamblis, 1940 m. sausio 15 

d. įsisteigęs Vilniuje, kaip šau
lių rinktinės vyrų choras, kank
lių orkestras ir šokėjų ratelis, 
netrukus bolševikams okupavus 
Lietuvą, turėjo pasirinkti kitą 
vardą. Jis pasirinko mūsų tau
tos dvigubo genijaus — M. K. 
Čiurlionio. Pirmuoju ir dabarti
niu vardu ansamblis plačiai kon
certavo laisvoje ir okupuotoje 
Lietuvoje salėse, gamtoje ir per 
radiją, keldamas lietuvių tautos 
dvasią.

Beveik kas sekmadienį kurio
je nors Vilniaus šventovėje ar 
provincijoje koncertų proga 
giedojo šv. Mišias, nors iš oku
pantų bolševikų turėdavo prie
kaištų, net grasinimų. Per tuos 
ketverius metus Čiurlionio an
samblis Lietuvoje davė virš 150 
koncertų.

Artėjant šūviams prie Vil
niaus, ansamblio vadovo paska
tinti čiurlioniečiai susitarė telk
tis Vienoje, Austrijoje, ir tauti
niu menu pasauliui priminti 
Lietuvos nedalią, kelti lietuvių 
dvasią bei talkinti kovoje už Tė
vynės laisvę.

1944 m. rudenį pirmasis kon
certas išeivijoje įvyko garsiojo
je Mocarto koncertų salėje Vie
noje, vėliau (iki išvykimo į Ame
riką) ir žymiausiose Vokietijos

Kursantai tautinių šokių kursuose Dainavos stovyklavietėje š.m. vasarą su 
mokytoju L. Sagių ir dail. A. Tamošaičiu (viduryje). Į dešinę nuo pastarojo 
A. Žalnieriūnaitė ■ Ross ir jos dukra Janina iš Venecuelos. VI. Bacevičius

VIKTORAS VILIJA

Kils laisvės 
rytas
Dundu, rodos, ryt į Vilnių, 
Dar nuo tanko imu kaukti — 
Duokit žuvį iš Dubingių, 
Leiskit pabučiuoti saulę!
O nulipęs imu verkti. . . 
Daug kryželių, daug aplinkui, 
Palikti maži berželiai 
Į mumis galvom palinkę.
Vaikštom, žvalgomos Tėvynėj, 
Štai jos ateitis ir laisvė, 
Padai siurbiasi į žvyrą — 
Žemę ašarom kur laistėm.
Daug kelių, daug miestų matėm, 
Daug išgėrėme pagiežos, 
Bet visur visiem pasakėm, 
Kad kovosim, mušim priešus!
O už tai, kad krito broliai, 
Kurie gynė savo kraštą, 
Atėjūnai ir grobuonys — 
Na, greičiau į Maskvą, Maskvą!
Mūsų pusėje teisybė, 
Mūsų pusėje ir Dievas, 
Kris tamsa, kils Laisvės rytas, 
Tad pirmyn visi kaip vienas! 
Nesvarbu kas mus parduotų, 
Ne vergai mes, nepaklusim . . . 
Duodam priesaiką ir žodį, 
Mes laimėsim arba žūsim! 

koncertų salėse įvairių tautų 
žmonėms, kariams bei universi
tetų akademikams klausyto
jams. Taip pat čiurlioniečiai gie
dojo įvairiose šventovėse. Mūsų 
tautos sukurtos dainos bei grau
džios 'giesmės skambėjo per 150 
vietovių. Buvo surengta arti 500 
koncertų.

JAV-se, Kanadoje ir P. Ame
rikoje (Kolumbijoje, Venecue- 
loje) taip pat puikiose salėse, 
operų rūmuose bei garsiose lau
ko estradose, šventovėse sureng
ti 1009 koncertai.

Šiandien Čiurlionio ansamb
lis Klevelande didžiuojasi tautos 
bei Tėvynės garbę ryžtingai kė
lęs daugiau kaip pusės milijo
no svetimų tautų klausytojų 
akivaizdoje, sulaukęs augščiau- 
sių įvertinimų žymiųjų Vakarų 
pasaulio muzikos kritikų. Su ge
ra nuotaika stiprios sudėties an
samblis, kurį sudaro mišrus cho
ras, moterų ir vyrų chorai, kank
lių orkestras, tautinių šokių gru
pė ir solistai vokalistai bei in
strumentalistai (iš viso 96), ver
žiasi į dar didesnes meno augš- 
tumas, į tautinius ir meninius 
laimėjimus, čiurlioniečiai sklei
džia grožį saviesiems ir svetimie
siems, ramina sopančias širdis, 
gaivina apsnūdusius ir talkina 
didžioje kovoje už pavergtos 
Tėvynės laisvę, a. m.

Be motulės 
delnų
Nukinkavo gandrai vagomis 
ir negrįžo. 
Nežiūrėkim atgal — 
Neatseks iš balsų, 
iš numindytų brydžių. 
Be motulės delnų 
sušalau, sušalau--------
Nors ir bartų mane, 
bet visviena pareičiau. 
Kad tik būtų, 
kad lauktų kieme, kaip kodais. 
Motinėle, dabar jau žinau, 
Kad gera čia — 
Ir darbai, ir austiniai 
margais apvadais . . .
Ir pabjurę keliai, 
ir sukrypusios trobos. 
Ir užkimęs šuva 
prie senutės būdos . . . 
Betgi aš jau kita, 
tik jaunystė man rodos 
vėl sugrįš su gandrais, 
obelim nuputos--------
Bet anieji gandrai nukinkavo — 
negrįžo--------
Kam žiūrėti atgal — 
į namus nieks nešauks, 
Neatseks iš balsų, 
iš numindytų brydžių--------
Be motulės delnų sušalau, 
sušalau-------- SUVALKIETĖ

(Iš okupuotos Lietuvos)

A. RINKŪNAS
Būdamas literatūros ir visuo

meninio gyvenimo kritikas, B. 
Raila savo “Paguodos” trijose 
knygose tomis temomis dau
giausia ir domisi. Visdėlto jau 
ir šiuo atveju kiekviena knyga 
nėra vienoda. Pirmoje dalyje 
vyrauja visuomeniniai motyvai, 
įskaitant paties autoriaus auto
biografinius svarstymus. Antro
je knygoje dominuoja literatū
ra su pora ilgesnių ir eile trum
pesnių studijėlių apie mažiau 
žinomus žmones ir jų kūrinius. 
Trečioji knyga teikia literatūrai 
pirmąją vietą, užimančią 150 iš 
387 tomo puslapių. Visuomeni- 
nių-politinių motyvų čia mažiau, 
užtat likusioji knygos dalis nu
kreipiama į iki šiol nenagrinė
tas sritis: dailę (jai skirta 92 
psl.), teatrą (40), lietuviškąsias 
patefono plokšteles (28). Atskirą 
vietą užimą pirmojo mūsų emi
gracinio dešimtmečio lietuviš
kųjų problemų apžvalga (50) ir 
minėtų vardų sąrašas (20).

Literatūrai skirtoje dalyje pa
grindinę vietą užima rašinys, 
pavadintas simbolišku “Gone 
with the Wind”. “Nuėjęs su vė
ju” yra Kauno universiteto 
1922-27 m. laikotarpyje pūtęs 
“Keturių vėjų” literatūrinis są
jūdis, kurio vienu jauniausių 
dalyviu buvo pats autorius.

Jaunas studentas (atvykęs į 
mūsų Alma Mater tik 1932 m.) 
ir aš tada buvau. Man, kaip mo
kytojui, atlikusiam dvejų metų 
“stažą” kaimo mokykloje, šis 
judėjimas atrodė ne tik revoliu
cinis, bet netgi raudonas. Su 
dideliu malonumu tad grįžtu į 
Railos atkurtą su vėju nuėjusį 
laikotarpį, tikrindamas, ką ma
čiau ir ko nemačiau. Ką teisin
gai mačiau, patvirtina ir Raila 
kalbamojo tomo 33-35 psl.: ke- 
turvėjininkai buvo nusiteikę 
prieš “senelius” ir iš viso ro
mantikus, idealizuojančius di
dingą Lietuvos praeitį (33), 
prieš “gerą skonį” (“vietoj vy
turių ir lakštučių mieliau klau
sysimės kad ir karvės mauroji
mo”), prieš davatkišką pagarbą 
Dievui ir jo šventiesiems (34). 
Jie buvo už maištą, nuolatinį ju
dėjimą, greitį, tempą ir jėgą, už 
“kosminį stilių”, grubių instink
tų žmogų, už nervingumą, už 
betoninę Lietuvą, už darbo žmo
gų, už atsirėmimą į lietuvių 
liaudies poetinės kūrybos duo
menis, ypač keiksmažodžiais ir 
“riebesniais posakiais” (35).

Pagrindinės “Keturių vėjų” 
strėlės buvo nukreiptos dau
giausia į estetus, simbolistus, 
“pseudopatriotus”, klierikalus, 
“šventabezdžius” (44).

Taigi, mano nuomonė, atrem
ta į mano maironinio laikotar
pio auklėjimą, buvo gana teisin
ga. Raila, anuo metu buvęs vie
nu iš keturvėjininkų, atsklei
džia ir gerąsias to judėjimo sa
vybes, kurių svarbiausia buvo 
išjudinimas mūsų literatūros iš 
jai gresiančio pomaironinio su
stingimo. O kad keturvėjininkai 
nebuvo komunistai, Raila patei
kia konkrečius duomenis: visi 
jų, anksčiau ar vėliau, nuo savo 
pirminių “revoliucijų” atsisakė, 
ypač politine prasme. “Vienin
telis iš aktyvių savanorių bolše
vikinei okupacijai išgražinti bu
vo Teofilis Tilvytis. Jau pirmuo
ju bolševikmečiu jis pradėjo 
staigiais šuoliais: — Valio Sta
linas! Pirmyn su Cvirka prieš 
Vailokaitį! Ir tuoj abu persi
kraustė į pagrobtus bankininko 
Vailokaičio rūmus” (51).

Kita literatūrinė studijėlė, 
kuriai autorius skiria daugiau 
vietos, yra apie rašytoją ir dau
gelio premijų laimėtoją J. 
Gliaudą, kurį Raila, tiesiai sa
kant, “sudirba”. Jis esąs labai 
ambicingas ir, būdamas pergau- 
sus rašytojas, būtinai tikisi už 
kiekvieną kūrinį gauti premiją. 
Ilgiau sustojama prie Gliaudos 
“Agonijos”, kuri “tokia, kaip 
parašyta, nėra joks romanas, ir 
tai aplamai ne grožinės literatū
ros veikalas, ne meno kūrinys. 
Būtų gaila laiko ir vietos tokį 
tvirtinimą plačiau įrodinėti” 
(98). O visdėlto Gliaudą ir po to, 
t.y. po 1966 m., vis dar literatū
ros premijas gauna. Tikrai kaž
kas kažkur yra kitaip.

Dėl vietos stokos nebesustosi
me ties mažesnėmis šio tomo 
recenzijomis, kaip P. Tarulio 
“Vilniaus rūbai”, kpt. J. Šlioge
rio prisiminimai iš tarnybos 
prezidentūroje, Pūkelevičiūtės 
pirmasis lietuvišas spalvotas ir 
garsinis filmas “Aukso žąsis”.

Dailė puslapių skaičiumi už
ima antrą šio tomo vietą, nes 
autorius įjungė rašinį apie mo
derniojo meno pradininką pran
cūzą Paul Cezanne, gyvenusį 
praėjusio šimtmečio viduryje ir 
laikomą “dabartinio moderni

nio meno tėvu, naujos “meno 
ideologijos” kūrėju, nuo kalno 
pariedėjusia sniego gniūžte, ku
ri risdamasi vis didėjo ir vis 
naujom meno srovėm pagaliau 
šiandien užtvindė laisvąjį pa
saulį” (249).

Po Cezanne autoriaus dėme
sys tenka Adomui Galdikui. 
Kaip asmuo jis buvęs šiurkštus: 
“Žinojom, kad su nepažįsta
mais, menkiau pažįstamais ar ir 
artimais draugais dažniausiai 
jis būdavo pusiau “laukinis”, 
nesukalbamas, keikūnas, sar
kazmų svaidyto j as, kraštutinis 
— toks pat, kaip daugelis jo 
spalvom ir aistrom degančių 
paveikslų” (210). Autorius net
gi papasakoja piktoką ginčą su 
Galdiku jo paties (Br. Railos) 
namuose. Visdėlto Raila laiko 
Galdiką pirmaeiliu mūsų kūrė
ju ir labai lietuvišku: “A. Gal
diko lietuviški gamtovaizdžiai 
ar bet kokie kiti gamtovaizdžiai, 
jo lietuviškai išjausti, man yra 
išraiška aukščiausios inteligen
cijos ir subtiliausios pagarbos, 
kurią bet kada lietuviškas geni
jus yra Įplėšęs į gyvą mūsų lie
tuviškos žemės ir jos gamtos 
veidą” (202).

Už dail. J. Bagdono Raila už
kliūva dėl pastarojo filosofavi
mo moderniojo meno temomis 
“Dirvoje”. Gaila, kad tai seno
kai rašyti įspūdžiai (1963 m.). 
Skaitome tokį Railos teigimą: 
“Didieji dailininkai retai tėra 
buvę įžymiais meno' teoretikais, 
istorikais ar filosofais ... Tokia 
tebėra gyvenimo išdaiga, kad 
geriausius veikalus apie menų 
istoriją ir filosofiją kol kas žmo
nijai parūpinę tik menkos ver
tės dailininkai, dažniausiai tik 
meno mėgėjai ar net visai ne 
dailininkai” (229).

Kliūva čia ir dail. A. Rukš
lelei už jo gubas: “Menininkas 
gali jausti didelę tėvynės meilę, 
bet jo drobėse nutapytos javų 
gubos gali neturėti meninės 
reikšmės, nors jos kai kam gali 
sukelti sentimentalinių jaus
mų” (279). Man, nors ir nesant 
menininku, peršasi mintis: o 
kokių gi paveikslų daugiausia 
parduota, jeigu ne tų su gubo
mis? Vadinasi, gubų piešinys 
kalba į žiūrovą kažkuo labai 
jautriu, lietuvišku aspektu. 
Kaip tik toks lietuviškumas re
tai tepadvelkia iš kad ir labai 
įmantrių modernistinių kūrinių. 
Tad ir vėl grįžtame prie senos 
temos: ar visi lietuvių kūriniai 
yra lietuviški, remtini mūsų fon
dų aukomis?

Dar šiame meno skyriuje kal
bama apie puikią dail. P. Au- 
giaus “Žalčio pasaką”, apie dail. 
V. K. Jonyno darbų elegantiš
ką albumą, apie žydą iš Drus
kininkų senelį Jokūbą Lipšicą 
(“stambų moderniosios skulp
tūros talentą ir autoritetą”).

Toliau eina drama. Čia pa
grindinis lietuviškų temų raši
nys yra polemizavimas su St. 
Pilka apie Lietuvos teatrą Kau
ne (pastarasis teigė, kad nepri
klausomybės laikais mūsų teat
ras buvo varžomas). Railos po
zicija čia teisinga: teatras bu
vo valstybinis, išlaikomas mo
kesčių pinigais, tad valdžia tu
rėjo turėti tam tikros kontro
lės teises. Tokias teises turėjo 
mecenatai per amžius. Savo 
oponentui dar daugiau “sutriuš
kinti” Raila primena dabarti
nį teatrą Lietuvoje, “kai pa
grindiniu dramaturgu, dirigen
tu ir režisierium ateina į užku
lisį NKVD ar bet kokia kita 
policija” (190).

Minties atžvilgiu įdbmiausias 
šio skyriaus rašinys vadinamas 
“žvaigždė be šviesos”. Tai lyg 
vedamasis, kuriuo pažvelgiama 
į teatrų kryptis pokario pasau
lyje (1966 m.). Niūru! Suminė
jęs eilę naujųjų dramaturgų 
Amerikoje ir Europoje, auto
rius prieina tokią išvadą:

Jų naujasis pasaulis gana savo
tiškas, pusėtinai klaikus. Jų dramų 

“Paguodos” autorius su žmona Los Angeles mieste, Kalifornijoje
Nuotr. A. Dudaravičiaus

toną sudaro metafizinis nerimas, 
griežtas neigimas, atitolimas nuo 
bendruomenės, odą šiaušiantis kal
tės ir baimės jausmas, absurdiškas 
humoras. Jų svarbiausiu rūpesčiu 
virto, kaip sakoma, žmogaus egzis
tencijos problema. Ji kyla iš prie
laidos, kad “nebėra Dievo”. Kaip 
tad rasti prasmę gyvenimui, kuris 
nebeturi antgamtinės santvarkos? 
Tada žmogus savo trumpu gyvenimu 
patenka tarp dviejų tuštumų: tos, 
kuri buvo prieš gimimą, ir tos, kuri 
bus po mirties (152).

Taigi, modernistų teatras, am
žiais žmonijai švietusi žvaigždė, 
paliko be šviesos. Iš to seka ir 
išvada, pasidaryta nevieno mo
derniojo dramaturgo, taip pat 
ir beletristo:

Mūsų, ‘homo sapiens’ yra galuti
nai prinokęs nugrimzti į dugną ir bū
ti pakeistas energingesnės veislės 
gyvūnais. šiajai Romos imperijai 
pribaigti, jos senatoriams ir elitui 
iškarti, tvarkai padaryti ir iš nau
jo drausmei įvesti turi ateiti, kaip 
ir kadaise, hunai iš rytų. Ir, kaip 
žinom, hunų pasiilgimas Vakaruo
se pastebimas (155).

Eiliniam skaitytojui vienas 
įdomesnių knygos skyrelių yra 
“Iš reporterio nuotykių”, kur 
autorius skersiniu pjūviu per
bėga per mūsų naujosios išei
vijos problemas 1951-1966 m. 
laikotarpyje. Senas tai laikas, 
bet jau ir tada autorius paste
bėjo dabar jau visų matomų 
blogybių šaknis: lietuvių šeimos 
vaikas nekalba lietuviškai, Lie
tuvoje mokslus baigęs ir čia ge
rai įsikūręs profesijonalas nu
sispjauna į visa, kas yra lietu
viška. Kiti akademikai didžiau
sią malonumą turi diskutuoti, 
kaip pagražins savo namus ir 
vasarnamius (Tūbaiforų klubas, 
343). Jų ponios itin susidomė
jusios modelinių suknelių siuvi
mu, kai tuo tarpu jų vaikai pra
leidžia ištisas valandas prie 
angliškos televizijos. Taip, ne
vienas šiuose vaizduose pama
tysime ir save!

Knyga baigiama labai vertin
gu visuose trijuose tomuose mi
nėtų vardų indeksu. Jų čia daug 
— apie 700. Tai didelė pagal
ba būsimiems istorikams, rašy
tojams bei žurnalistams, kurie 
kada nors domėsis nesenos pra
eities asmenybėmis.

Baigiant kalbą apie visas tris 
“Paguodas”, peršasi galutinis 
vaizdas ir apie jų autorių. Stu
dentavimo dienose buvęs ketur- 
vėjininkas, anksti nuo mūsų 
tautai svetimų vėjų atsisakęs, 
B. Raila iki senatvės yra pasi
laikęs vienintelį gerą to judėji
mo aspektą: pūsti vėjus į blės
tančias mūsų kultūrinio ir vi
suomeninio gyvenimo žarijas, 
kad jos vėl užsiliepsnotų nau
jomis, šildančiomis ir gaivinan
čiomis liepsnomis. Pūsti, kol ža
rijos galutinai neužgeso.

Bronys Raila, PAGUODA. Tre
čia dalis. “Nidos” Knygų Klubo 
leidinys. Londonas 1975 m.

Atsiųsta paminėti
Bronius Budriūnas, TU VILNIUJ 

PASILIK, VALDOVE. Libretas Ka
zio Bradūno. Kantata Gedimino sos
tinės 650 metų jubilėjui, skirta miš
riam chorui, basbaritonui ir dekla
matoriui. Tiražas — 1.000 egz. Kai
na — $2. Kantatos parašymą bei iš
leidimą finansavo prel. Juozas A. 
Karalius. Spaudė Tėvų pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne 1975 m. Leidi
nį platina Lietuvių Katalikų Religi
nė Šalpa, 64-09 Road, Maspeth, N.Y. 
11378, USA.

ANGLŲ NOVELE. Anglų rašyto
jų novelių antologija. Sudarė Povi
las Gaučvs. 460 psl. minkštais virše
liais. Leidėjas ir kaina nepažymėti. 
Buenos Aires, 1974 m. Spaudė “Lai
ko” spaustuvė, 2280, Avellaneda, Bu
enos Aires, Argentina.

Krivūlė nr. 1 ir nr. 2, 1975 m. ko
vas ir liepa. Leidėjas — V. Europos 
lietuvių sielovada, 8939 Bad Woeris- 
hofen, Kirchenstr. 5, W. Germany.

Ateitis nr. 6, 1975 m. birželis. At
eitininkų Federacijos leidžiamas mė
nesinis žurnalas, gaunamas pas ad
ministratorių J. Polikaltį, 7235 So. 
Sacramento Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA.
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□ Iii llllliUlfJE VEIKLOJE
DAIL. TELESFORAS VALIUS, 

Toronte gyvenantis grafikas, rugsėjo 
4 — spalio 1 d.d. dalyvavo amerikie
čių grafikų organizacijos “American 
Color Print Society” 34-tojoje meti
nėje parodoje Filadelfijoje, Alliance 
meno galerijoje. Šiai parodai jis bu
vo pasiuntęs 1974 m. Paryžiuje su
kurtą keturių spalvų litografiją ak
menyje “Paskutinis rytas L. III”. 
ACPS organizacijos prez. R. Hoodo 
pranešimu, už šią litografiją dail. T. 
Valiui paskirta memorialinė Ethel 
Ashton premija. Jo “Paskutiniu ry
tu” bus papildytas ACPS rinkinys 
Filadelfijos meno murėjuje.

MUENCHENO OLIMPIADOS ha
lėje rugpjūčio 30 — rugsėjo 28 d.d. 
įvyko Sovietų Sąjungos kosmonauti
kos ir aplinkos apsaugos paroda, pa
pildyta įvairiais priedais. Vienas jų 
buvo lietuvių taikomosios dailės kū
riniai, išstatyti trijuose Muencheno 
miesto muzėjaus kambariuose. Šia 
lietuvių dailininkų paroda rūpinosi 
Vilniaus dailės muzėjaus direktoriaus 
pavaduotojas R. Budrys ir dailės 
fondo direktorius A. Laucius. Iš Vil
niaus jiedu buvo atsivežę 18 sienos 
kilimų, 34 keramikos kūrinius, apie 
150 gintaro dirbinių ir 20 grafikos 
darbų. Si lietuvių paroda, atidaryta 
rugsėjo 6 d., pavadinta praeities ir 
dabarties rinkiniu. Praeičiai atstova
vo gintaras bei jo dirbiniai, sukurti 
27 dailininkų. K. Simanonio buvo at
vežtas 51 dirbinys, F. Daukanto — 
35, V. Kurklietienės — 14, R. Rim
kevičiaus—12, kitų—po 5-1. Dabar
čiai skirtoje kilimų audėjų grupėje 
įdomiausi buvo D. Buivydaitės, A. Ka- 
lakauskaitės, B. Valantinaitės - Jokū- 
bonienės kūriniai. Su keramikos dar
bais parodoje dalyvavo 16 dailinin
kų, jų tarpe J. Adamonis, M. Bana- 
kauskaitė, A. Jonuškaitė, A. Lau
cius, A. Ličkutė, B. Manomaitis, L. 
Sulgaitė. Lietuva turi daug gerų gra
fikų, kurių tik 16 tegalėjo pasirodyti 
šioje parodoje su 20 darbų. Savo te
ma bei technika įdomiausias buvo 
Gražinos Didelytės ofortas “Giesmė 
apie medį”. Gaila, kad vokiečiams 
nebuvo parodyta daugiau lietuvių 
grafikų laimėjimų. Lietuviui žiūro
vui kaikurie kūriniai jau buvo pa
žįstami iš reprodukcijų leidiniuose, 
pasiekusiuose išeiviją. Parodai labai 
trūko jos prospekto, kuris nebuvo iš
leistas, matyt, dėl nepakankamų Vil
niaus dailės muzėjaus ryšių su pa
rodos rengėjais — vokiečių draugija 
ryšiams su Sovietų Sąjunga puoselė
ti. Ši klaida galbūt bus pataisyta, kai 
paroda bene trim savaitėm bus per
vežta į Koelną. (J. GR-ELI)

FOTOGRAFIJOS MENININKAS 
KUN. A. KEZYS, SJ, Čikagoje bai
gia kurti garsinį filmą apie a.a. prof. 
Juozą Brazaitį. Filmas pirmą kartą 
bus parodytas velioniui skirtoje aka
demijoje Čikagoje, Jaunimo Centre, 
lapkričio 30 d.

POEZIJOS KONKURSĄ yra pa
skelbęs mėnesinis poetų biuletenis 
“World of Poetry”, 801 Portola Dr., 
Dept. 211, San Francisco, Call. 94127, 
USA. Pirmoji pagrindinė premija — 
$1.500, antroji — $500, kitos 48 pre
mijos — mažesnės dolerių sumos ar 
įvairūs gaminiai. Konkursui laukia
ma įvairaus stiliaus bei įvairių temų 
eilėraščių iki š.m. lapkričio 30 d. 
Konkurso taisyklės ir registracijos 
blankai gaunami pas žurnalo leidė
jus.

KUN. ST. YLAI paskirta kūrybinė 
ateitininkų premija $1.500 ir įteikta 
jubilėjinės stovyklos metu Dainavo
je rugpjūčio 31 d. Ji buvo paskirta 
specialios komisijos sprendimu už 
laureato kūrybingą naujų metodų 
pritaikymą ateitininkiško jaunimo 
ugdyme," specialių kursų paruošime 
ir leidinius. Laureatas savo kalboje 
pareiškė, kad galutinis betkurio 
reikšmingesnio darbo vertinimas pri
klauso ne komisjoms ir ne šiai die
nai, o ateičiai. Prisiminęs savo die
nas vokiečių kacete, kun. St. Yla 
sakė, kad tais laikais premija buvo 
lazda ar bizūnas. Atlyginimas už kū
rybinį darbą esąs jo prasmingumas. 
Ateitininkija jam yra davusi žymiai 
daugiau nei jis ateitininkams. Padė
kojęs už premiją, laureatas gautąjį 
čekį atidavė ateitininkų šalpos fon
dui.

DR. JONAS GRINIUS Muenchene, 
V. Vokietijoje, jau baigia ruošti 
spaudai “Veidų ir problemų lietuvių 
literatūroje” II tomą. Jame nagrinė
jami šie autoriai: Marija Pečkaus- 
kaitė — romantikė; J. Tumas-Vaiž- 
gąntas — integralinis realistas; Balio 
Sruogos ir Juozo Grušo dramaturgi
ja; Juozas Paukštelis ir Antanas Vai
čiulaitis, kaip jaunųjų meilės dai
niai; Jono Aisčio - Aleksandriškio 
nuskriaustas žmogus; Vincas Ramo
nas — impresionistinis romanistas. 
Šią savo studiją dr. J. Grinius norė
tų užbaigti išeivijos lyrikais — K. 
Bradūnu, A. Niliūnu, L. Andriekum, 
A. Jasmantu ir viena poete, bet nė
ra galutinai apsisprendęs. “Už veidų 
ir problemų” I tomą dr. J. Grinius 
laimėjo Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos 1974 m. $1.000 premiją, 
parūpintą mecenato kun. dr. J. 
Prunskio.

INŽ. ZENONAS BAČELIS Sao 
Paule, Brazilijoje, yra parašęs atsi
minimų knygą “Nerimo siela”, turė
siančią 124 psl. Jos išleidimu rūpi
nasi Brazilijos Lietuvių Bendruome
nės Akademinis Sambūris ir Litera
tūros Būrelis, ši knyga, redaguota 
H. D. Mošinskienės, netrukus pasieks 
skaitytojus.

NAUJĄJĮ SEZONĄ Vilniaus ope
ros ir baleto teatras pradėjo rugsė
jo 13 d. G. Verdi "Traviatos” spek
takliu. Teatro direktoriaus-meno va
dovo Virgilijaus Noreikos praneši
mu spaudai, numatomi visiškai nau
ji pastatymai dvylikos klasikinių 
operų bei baletų — P. Čaikovskio 
“Miegančiosios gražuolės", “Pikų da
mos", G. Verdi “Rigoletto” ir kt. G. 
Puccini operą “Tosca” ruošia vyr. 
teatro dirigentas J. Aleksa, o P. Čai
kovskio baletą “Spragtukas” diri
guos Leningrado konservatoriją bai
gęs D. Samėnas. Repertuarą papil
dys R. Ščedrino lyrinė opera “Ne 
vien tik meilė”. Du šimtus vietų tu
rinti teatro salė, skirta kameriniams 
spektakliams ir solistų rečitaliams, 
teatrinį savo sezoną pradės italų kla
siko G. B. Pergolesi opera “Ponia- 
tarnaitė”. Lietuvos baleto penkias
dešimtmetis bus paminėtas gruodžio 
mėnesį specialia baleto spektaklių 
savaite.

VILNIAUS UNIVERSITETE rug
sėjo 3-5 d.d. įvyko sąjunginis gene
tikų pasitarimas tema "Aplinkos už
teršimo genetinės pasekmės Pabal
tijo respublikose”. Vilnius šiam pa
sitarimui buvo pasirinktas dėl lie
tuvių kelių mokslinių grupių, kurios 
genetiniais aspektais tyrinėja aplin
kos įtaką- gyvajam pasauliui, kuria 
naujus metodus, leidžiančius tiksliai 
nustatyti cheminių medžiagų įtaką 
paveldimumui. Ypač reikšmingi yra 
docentų V. Rančelio, R. Lekevičiaus 
darbai. Pagrindinis dėmesys pasita
rime buvo skirtas įvairių naujų che
minių junginių naudojimui, nekont
roliuojamam triukšmui, vibracijai, 
oro užteršimui, žmogaus bei organi
nio pasaulio paveldimumo apsaugai 
nuo mutagenais vadinamų kenksmin
gų išorinių faktorių. Nutarta įsteig
ti Vilniuje specialius genetikos cent
rus, kurie rūpinsis augalų ir gyvu
lių genofondų tyrimais, pastovia gy
ventojų genetinių ir biologinių pro
cesų analize.

TARPTAUTINIAMS MOTERŲ 
METAMS skirtą parodą Druskinin
kų “Draugystės” sanatorijoje suren
gė 21-na Lietuvos dailininkė. Lanky
tojus labiausia domino M. Cvirkie- 
nės paveikslai “Mergaitė”, “Nemu
nas”, S. Veiverytės nutapytas prof. 
Gečo portretas, M. Bankauskaitės, 
O. Kreivytės, A. Ličkutės kerami
ka, A. Pranaitytės, V. Pipeikaitės, 
F. Augaitytės skulptūros.

KULTŪRINIUS BEI MOKSLI
NIUS RYŠIUS plečia Jogailos uni
versiteto filosofijos institutas Kro
kuvoje ir Vilniaus universitetas. Dr. 
Br. Genzelis Krokuvoje skaitė ciklą 
paskaitų “Iš Lietuvos filosofinės 
minties istorijos”. Vilniun su pa
skaitomis apie vokiečių filosofiją 
šiais mokslo metais ruošiasi atvyk
ti prof. Z. Kuderovičius, kuris taip
gi domisi ir istoriosofinėmis proble
momis. šį rudenį Vilniuje lankysis 
ir lenkų filosofinės minties istorijos 
specialistas dr. Br. Logovskis. Vil
niaus universiteto prof. R. Plečkai
tis Krokuvoje skaitys paskaitas apie 
Lietuvos mokyklose XVI-VII š. vyra
vusias filosofines sistemas. Jogailos 
universiteto filosofijos instituto di
rektoriui prof. Z. Kuderovičiui pa
siūlius, nutarta Vilniaus universite
to 400 metų sukakčiai bendromis jė
gomis paruošti monografiją “Senasis 
Vilniaus universitetas — filosofinės 
minties centras”. Ji Vilniuje bus iš
leista lietuvių kalba, Krokuvoje — 
lenkų.

KAUNO DRAMOS TEATRAS, se- 
nausias Lietuvoje, 55-tojo sezono pra
džiai rugsėjo 12 d. pasirinko Juozo 
Grušo istorinės dramos “Švitrigaila” 
spektaklį. Direktoriaus R. Trumpos 
spaudai skirtame pranešime minima 
lapkričio mėnesį premjeros susi
lauksianti pjesė “Šviesa virš bedug
nės”. Remdamiesi M. K. Čiurlionio 
kūriniais bei dokumentine medžia
ga, ją parašė kauniečiai E. Ignatavi
čius ir J. Vaitkus. Pjesę apie talen
tingąjį M. K. Čiurlionį ruošia A. Ma
tulionio vadovaujama aktorių grupė, 
pasivadinusi poezijos teatru. Tarp
tautinius moterų metus Kauno dra
mos teatras paminės D. Urnevičiūtės 
pjese “Pagonė”. J planus yra įtrauk
ta ir V. Bubnio naujojo romano “Ne
sėtų rugių žydėjimas” inscenizacija. 
Jaunieji žiūrovai susilauks V. Kup
revičiaus operos “Žiogas ir skruzdė” 
naujos redakcijos, kurią atlieka pats 
autorius.

VILNIAUS UNIVERSITETO AN
SAMBLIS, respublikinės dainų šven
tės konkurso laureatas, dalyvavo 
Maskvoje įvykusiuose koncertuose, 
kurie buvo surengti Tarptautinės 
Universitetų Draugijos VI konferen
cijos proga. Vilniečiai buvo įtrauk
ti į pirmojo koncerto programą su 
geriausiais universitetų ansambliais. 
Apie 10 minučių programą jie atli
ko ir kituose dviejuose koncertuose.

LIAUDIES MENO RŪMAI Perlo
joj surengė kūrybinę liaudies meist
rų stovyklą, kurioje dalyvavo ketu
riolika skulptorių, vienas dailidė, 
jiems talkinę kalviai V. Jarutis, P. 
Raudys, J. Praninskas. Stovyklau
tojų buitinėmis bei kūrybinėmis są
lygomis rūpinosi LM Rūmų dailės 
skyriaus meno vadovė A. Kireilienė. 
Stovyklautojai visus savo kūrinius 
paskyrė M. K. Čiurlionio gimimo su
kakčiai ir jais papuošė gražiausias 
kelio Varėna — Druskininkai vietas. 
Keleivių čia dabar laukia iš ąžuolų 
išskaptuoti, išpjaustyti stogastulpiai, 
figūrinės kompozicijos. I. Užkurnys 
sukūrė “Čiurlionį”, S. Karanauskas 
— “Saulės sonatą”, A. Viluckis — 
“Rex”, B. Gedvilas — "Zodiako 
ženklus”. V. Kst.
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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. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos
Kredito Kooperatyvas
2?Hc,’«9e St" Toron,°- Ont • Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 8 milijonų dolerių
KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 E term, indėlius 1 metų 9%%
Antradieniais 10-3 = pensijų s-tas 8’/4%
Trečiadieniais uždaryta | taupomąsias - savings s-tas 7’/2% 
Ketvirtadieniais 10-7 f depozitų - čekių s-tas 6%
Penktadieniais 10-8 = DUODA PASKOLAS:
šeštadieniais 9-12 = asmenines 9J4%
Sekmadieniais 9.30 - 1 E nekiln. turto .......................  9Vi%

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

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydį iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais — iki $10,000. 
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

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

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

ir Bloor Autorite Garage, DBurn“kir cX«>
• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.
• Snieginės ir paprastos padangos, Michel'in, B. F.

Goodrich, Radial ir kt.
Sav. FRANK PETTIT

I NUO LŪŠNOS IKI DANGORAIŽIO!
Verslo bei pramonės pastatų elektros

Iįrengimai, priežiūra ir kiti darbai

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 925-7716 Petras Prakas

Viii darbai atliekami GERIAUSIAI

AR TURITE SUNKUMŲ SUPRASTI 
KA REIŠKIA GYVYBĖS DRAUDA?

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

• invalidumo pajamas
• nuosavybių draudą
• šeimos apsaugą

• Studentų draudos 
fondus mokslui eiti

Juozas Eimis Ramas
Canadian Premier Life
2 Carlton St., suite 714 * 1

Raštinė: 363-7881
Namai: 766-5857

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

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

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Star” dienraštį, už komunistų 
vykdomo vajaus ignoravimą. 
Jiems buvo atsikirsta, kad kom
partija nėra verta didesnio dė
mesio dėl jos visiško nepopu
liarumo šioje provincijoje. Tai 
liudija rinkimų rezultatai. Į rin
kėjų sąrašus buvo įtraukti 
4.853.998 Ontario gyventojai, o 
rinkimuose dalyvavo apie 65%. 
Tai sudaro maždaug 3 milijo
nus. Iš šio skaičiaus 30 kompar
tijos kandidatų surinko 7.574 
balsus. Tiek, matyt, yra Onta
rio provincijoje komunistų bei 
ju šalininkų. Kompartijos čem- 
pijonu tenka laikyti Toronto 
Lakeshore apylinkėje kandida
tavusį Neil McLellan, gavusį re
kordinį 628 balsų skaičių. NDP 
socialistas P. Lawlor toje apy
linkėje surinko 15.265 balsų, li
beralas J. McPhee — 7.069, 
konservatorė H. Wursta — 6.- 
663.

Protestą prieš Kvebeko įsta
tymą nr. 22 Montrealyje suor
ganizavo angliška radijo stotis 
CFCF. Šis įstatymas, oficialia 
kalba Kvebeke pripažįstantis tik 
prancūzų kalbą, daugiausia kri
tikos susilaukė dėl priverstinio 
neprancūzų kilmės vaikų siun
timo į prancūziškąsias mokyk
las, nors jie buvo išlaikę sto
jamuosius egzaminus į angliš
kąsias mokyklas. Montrealio 
švietimo vadyba visų tų vaikų 
nesutiko įsileisti į mokyklas su 
dėstomąja anglų kalba. CFCF 
radijo stotis telefonu surinko 
net 599.000 montrealiečių pa
rašų protesto telegramai, kuri 
buvo pasiųsta federaciniam 
premjerui P. E. Trudeau ir 
Kvebeko premjerui R. Bouras- 
sai. Kanados istorijoje tai esan
ti rekordinė telegrama: jos po
pieriaus ilgis matuojamas net 
trim myliom. CN-CP telegra
mų agentūros pranešimu, prie 
šios telegramos pasiuntimo 
trim pamainom dirbo 12 tele
grafistų beveik pusę mėnesio. 
Savo parašus protesto telegra
mai, prisidėdami prie jos pa
siuntimo išlaidų, davė ne tik 
anglai, įvairių tautybių ateiviai, 
bet ir Montrealio prancūzai, ku
rie taip pat nori, kad vaikams 
būtų leista pasirinkti mokyklas. 
Tuo pačiu metu Kvebeko mies
te dienraštis “Le Journal” rin
ko parašus CFCF radijo akcijai 
pasmerkti. Dienraščiui pavyko 
surinkti tik 91.323 balsus.

Kanados radijo ir televizijos 
taryba yra įsakiusi Toronto ir 
Hamiltono televizijos kabelio 
bendrovėms Buffalo stočių pro
gramų skelbimus pakeisti kana- 
diškais. Iki šių metų pabaigos 
taryba reikalauja specialaus 
pranešimo iš kabelio bendrovių 
apie įsakymo vykdymą. Pasta
rosios amerikietiškų stočių pro
gramas pasigauna specialiomis 
antenomis ir jas kabeliu per
duoda torontiečiams bei hamil- 
toniečiams, iš kurių už kabelio 
paslaugą imamas mėnesinis mo
kestis. Buffalo stotys už tai ne
gauna nė cento. Jos neprotesta
vo, kol jų skelbimai kabeliu pa
siekdavo daugiau žiūrovų. Skel
bimų pakeitimą kanadiškais, ne
atsilyginant už programas, ame
rikiečiai vadina p i r a t i z m u, 
drumsčiančiu Kanados ir JAV 
santykius. Atrodo, šis klausimas 
iškils spalio 14-15 d.d., kai Ota
voje viešės JAV valstybės sekr. 
H.Kissingeris. Jam spaudimą da
ro rie tik amerikiečių televizijos 
bendrovės, bet ir JAV kongre
sas. Vedamąjį, smerkiantį Ka
nados radijo ir televizijos po
tvarkį, jau paskelbė “Toronto 
Star” dienraštis. Kadangi šio 
potvarkio pagrindinis tikslas 
yra kanadiečius skelbėjus nu
kreipti į Kanados televizijos 
stotis, dienraštis pataria priim
ti įstatymą, neleidžiantį nuo pa
jamų mokesčio nurašyti skelbi
mų išlaidų amerikietiškose sto
tyse. Skelbimų pakeitimą be jo
kio atsilyginimo pasigautose J. 
A. V. stočių programose laik
raštis laiko nepateisinamu. Buf
falo televizijos stotys grasina 
taip patvarkyti savo antenas, 
kad jų laidų iš viso negalės 
matyti nei Hamiltonas, nei To
rontas.

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

1000 College St. * LE 1-3074 • sav. p. uibaiis

ADVANCE REAL ESTATE Ltd.
Toronto Real Estate Board narys

1055 Bloor Street West
P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862 Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)
Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylių, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (i pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gotve tiesiog j garažų.
• Sgžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Rezidenciniai — komerciniai — investacijos — mortg'ičiai 
įkainojimas — namų drauda

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

Klevelando skautai, stovyklavę Romuvoje prie Toronto su kapelionu kun. 
St. Kulbiu, SJ Nuotr. V. Bacevičiaus

^SPORTAS
SPORTAS VISUR

A. Saunoris, daugkartinis Sov. Są
jungos stalo teniso meisteris ir Eu
ropos vicemeisteris, persikėlęs į Ka
nadą, vėl įsijungė į stalo tenisą. 
Nors amžius jau nebe tas ir užsiėmęs 
mokslu bei darbais, tačiau stalo te
niso raketę dar valdo puikiai. Kana
dos valstybinės parodos metu buvo 
pakviestas į Kanados stalo teniso 
rinktinę. Neseniai Ajax įvykusiame 
stalo teniso turnyre laimėjo pirmas 
vietas senjorų ir poroje su V. Nešu- 
kaityte mišraus dvejeto klasėse. Ne
pasisekė laimingai užbaigti vyrų kla
sės varžybų. Baigmėje, kai pasekmė 
buvo 19:18 jo naudai, dėl raumens 
sutraukimo turėjo iš tolimesnio žai
dimo pasitraukti. Tikėkimės Algį dar 
dažnai matyti su stalo teniso rakete 
ir linkime jam visokeriopos sėkmės.

Vyt. Gerulaitis vėl pasižymėjo lau
ko tenise. Hamiltone (Bermuda) 
įvykusiame turnyre pusbaigmyje jis 
įveikė temperamentingą Illie Nasta- 
se 1:6, 6:2, 6:0, tačiau baigmėje pra
laimėjo pranašesniam J. Connors. 
Dvejeto varžybose jis irgi pasiekė 
baigminį žaidimą. Čia poroje su S. 
Mayer po atkaklios kovos pralaimė
jo pajėgiausiam dvejetui J. Connors 
— I. Nastase 4:6, 6:3, 6:3.

Jankunis (Jankūnas), Niujorko 
lietuvis studentas, pasižymi kaip ge
ras šuolininkas. Šuolyje į augštį jis 
šoka maždaug 7-1 pėdų (2.15 m).

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotėms yra gauta 

Anapilio salė. Treniruotės vyks vaka
rais kiekvieną antradienį, trečiadie
nį ir ketvirtadienį. Antradienio tre
niruotės skiriamos vyrams. Tiksles
nė treniruočių tvarka bus nustatyta 
vėliau.

Golfininkų sezono užbaigimo ba
lius įvyks Prisikėlimo Parodų salėje 

Ateitinininkų žinios
Bendrame posėdyje rugsėjo 24 d. 

buvo aptarti įvairūs Toronto ateiti
ninkų reikalai. Peržiūrėta jaunučių, 
vyr. moksleivių ir studentų veikla. 
Visos veiklos koordinavimui išrink
tas koordinacinis komitetas, suside
dąs iš 3 asmenų: dr. O. Gustainienės, 
K. Manglico ir B. Čepaitienės. Taip 
pat numatyti būrelių vadovai vi
siems jaunučių berniukų ir mergai
čių būreliams.

Visiems įsidėmėtinos datos: Hava
jų vakaras, rengiamas tėvų komite
to, įvyks lapkričio 22 d.; bendros Kū
čios — gruodžio 14 d.; metinė šven
tė — vasario 21 d.

Nors šių metų veikla jau prasidė
jo, tačiau oficiali mokslo metų veik
la prasidės Mišiomis spalio 5, sek
madienį, 10 v.r., Prisikėlimo švento
vėje. Visi jaunučiai, vyr. moksleiviai 
ir studentai dalyvaus organizuotai su 
vėliavomis. Prašomi susirinkti į pa
rapijos kavinę 9.30 v.r.

Jaunučių veiklą Toronte koordi
nuoti šiais metais sutiko J. Čuplins- 
kienė.

Rugsėjo “Ateitis”. Rugsėjo 14 d. 
paštui atiduotas “Ateities” žurnalo 
rugsėjo numeris. Turinyje: K. Bra- 
dūno eilėraščių puokštė “Mylimos ir 
žudomos raidės”; K. Trimako aktua
lių įvykių komentarai “Antai... ; 
A. Zailskaitės “Sukaktuvės”; Pr. 
Razmino straipsnis “Parapijų klau
simu”; pokalbis su kunigo darbui 
lietuvių tarpe besiruošiančiu trečios 
kartos lietuviu Tomu Kaspučiu; R. 
Juzaičio siūlymai pagyvinti studentų 
ateitininkų veiklą; K. Trimakas re
cenzuoja Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos religinio veikalo premi
ja atžymėtą kun. A. Grauslio knygą 
“Šviesa tamsoje”; “Atžalos”, “Veik
la” ir kiti skyriai.

Studentų žinios
• Spalio 4, šeštadienį, lietuvių stu

dentų klubas kviečia visus studen
tus atvykti į U of T Riding Stables, 
Scarborough College. Ten TULSK 
yra gavęs leidimą naudotis jų patal
pomis nuo 12.30 ir 3.30 p.p. Jodinė
jimo kaina tik $2.50 į vai. Atsivež- 
kite pietus. Informacijų teiraukitės 
pas Snaigę tel. 762-3738. 

gruodžio 6 d. Visi golfininkai ir sve
čiai kviečiami dalyvauti.

Tarpusavio golfo turnyras artėja 
prie pabaigos. Sužaistos 4 rungtynės: 
A. Banelis nugalėjo S. Rukšą, M. Ig
natavičius — A. Suproną, V. Balsys 
(B) — A. Banelį ir M. Ignatavičius 
— V. Balsys (I) sužaidė lygiomis. 
Šias rungtynes nutarta peržaisti. Dar 
yra likę 5 žaidėjai, kurie turi sužais
ti 4-5 rungtynes.

Stalo teniso treniruotės ir šiais 
metais vyks Lietuvių Namuose antra
dieniais nuo 6.30 v.v. Bus sudarytos 
pradedančiųjų ir pažangesnių gru
pės; vykdomas tarpusavio turnyras 
A ir B klasėse ir komandinės varžy
bos. Sudaryta programa sidabro me
daliams iškovoti. Bus leista pakarto
ti egzaminus bronzos medaliams. Į 
treniruotes kviečiami visi norintie
ji pradėti žaisti stalo tenisą, J. Ne- 
šukaitis visus mielai priims.

Ajax atvirose stalo teniso pirme
nybėse šalia Ontario žaidėjų daly
vavo stalo tenisininkai iš JAV ir 
Kvebeko. Dauguma laimėjimų atite
ko lietuviams. Buvo ir staigmenų. 
F. Nešukaitytė ir G. Hsu laimėjo I v. 
moterų dvejeto varžybose. Baigmi
niame žaidime jos nugalėjo favori
tes V. ir G. Nešukaitytes. G. Nešu
kaitytė moterų pusbaigmyje nuga
lėjo Kanados rinktinės žaidikę G. 
Hsu, tačiau turėjo pasitenkinti ant
ra vieta, baigminiame žaidime pra
laimėjusi seseriai Violetai. Mišriame 
dvejete V. Nešukaitytė su A. Sau- 
noriumi laimėjo I v. G. Nešukaitytė 
dar laimėjo pirmas vietas mergaičių 
15 ir 17 metų klasėse. A. S.
HAMILTONO KOVAS

Miesto parkų lauko teniso pirme
nybėse R. Raguckaitė su kanadiete 
laimėjo antrą vietą jaunučių kla
sėje.

McMaster klubo lauko teniso pir
menybėse D. Grajauskaitė laimėjo 
pirmą vietą.

Šachmatų simultane Hamiltone 
cviečiami dalyvauti ir šachmatų mė
gėjai iš Toronto. K. B.

Skautų veikla
• Tryliktoje Romuvos stovykloje 

daug skaučių įsigijo specialybes. Pir
mavo A. Stadytė, įsigijusi 11 specia
lybių, antroji buvo Lydija Radzevi
čiūtė su 6 specialybėm. Mažiau spe
cialybių įsigijo: A. Biretaitė, J. Bi- 
retaitė, A. Baziliauskaitė, R. Simana
vičiūtė, D. Urbaitytė, L. Karosaitė, 
L. Žukauskaitė, S. Taralaitė, R. 
Slapšytė, G. Mažeikaitė, L. Siminke- 
vičiūtė, V. Valančiūtė, V. Valiukaitė, 
R. Petkutė, K. Šimkutė, R. Trinkai- 
tė, L. Keršytė, A. Sinkevičiūtė, O. 
Jurėnaitė, R. Tamulionytė, D. Mar- 
cytė, D. Valiukaitė, L. Morkūnaitė, 
A. Šernaitė, D. Kuzmaitė, R. Bube- 
lytė ir V. Baziliauskaitė.

• LS Brolija ir LS Seserija išlei
do jūr. v. s. Br. Juodelio paruoštą 
knygą “Jūrinis skautavimas”. Ji skir
ta jūrų skautų veiklos 50 m. sukak
čiai paminėti ir labai, naudinga jūri
niu skautavimu ar jūrininkyste besi
domintiems. Turinyje — Lietuvos jū
rininkystės istorija, Lietuvos vande
nys, laivininkystės praeitis, plaukio- 
jantieji pastatai, laivų rūšys ir kla
sės, laivų statybos būdai, buriavimas, 
navigacinės priemonės bei instru
mentai, jūrinės tradicijos ir kt. Kny
ga gausiai iliustruota. Ją galima gau
ti seserijos ir brolijos tiekimo sky
riuose. Kaina — $4.

• Sekmadienį, spalio 5, “Šatrijos” 
ir “Rambyno” tuntų oficiali žiemos 
veiklos sezono pradžia: 10 v.r. pa
maldos Prisikėlimo šventovėje, 4 v. 
p.p. sueiga Parodų salėje. C. S.

Toronto skautai akademikai, 
talkinami dail. T. Valiaus, rug
sėjo 27-28 d.d. mažojoj Anapi
lio salėj surengė dail. M. K. 
Čiurlionio reprodukcijų parodą. 
Parodos metu iš magnetofono 
juostos buvo grojami Čiurlionio 
kūriniai. Parodą tvarkė ir visą 
laiką budėjo stud. Gaputis, D. 
Jurkšaitytė ir D. Stulgytė. Ją 
aplankė gana daug žmonių.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. Lubys. Tel. WA2-7981, 922-8112.

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

apdraustas.
Skambinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

Z3L
GARBENS

REAL ESTATE
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate narys 

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

QUEBEC — BLOOR, atskiras, 7 kambariai per 2 augštus, plius pla
tus ir gilus sklypas, nauja šildymo sistema, pilnai įrengtas rūsys, pri
vatus įvažiavimas; greitai galima užimti; savininkas gyvena Vanku
veryje; įmokėti apie $10.000.
ALHAMBRA GATVĖ, atskiras 5 butų namas 14 kambarių (5 kam
bariai pirmame augšte savininkui), pajamos už kitus 4 butus — $125 
į savaitę; savininkas ims atgal vieną mortgičių 10%; įmokėti apie 
$30.000. ,
ALHAMBRA GATVĖ, atskiras, 10 kambarių, pajamų namas, 3 prau
syklos, užbaigtas rūsys, vandeniu šildomas; 9% morgičius; įmokėti 
apie $20.000.
ARTI DUNDAS GATVĖS, atskiras, 6 kambarių medinis namas, labai 
gražiai ir moderniai įrengtas, privatus įvažiavimas; prašoma kaina 
tik $46.900.
PORT CREDIT, ką tik pasiūlytas parduoti gražus, naujas vienaaugŠ- 
tis, 8 kambariai, elektra šildomas, privatus įvažiavimas, garažas; 
prašoma kaina tik $69.900.
60 MYLIŲ UŽ TORONTO, 100 akrų ūkis, parduodamas gana pigia 
kaina; teirautis pas St. Dargį.

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

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame n JA Fb JI JI
TORONTO LIETUVIŲ • XfOt/VlAl
KREDITO KOOPERATYVE

MOKA:
9/iVo už 2 m. term. dep.
8%% už 1 m. term. dep.
71/2% už taupymo s-tas
81/4% už pensijų planą

6% už čekių s-tas (dep.)

AK T YVAI virš 11

IMA:

91/2% už asm. paskolas 

9’/2% už mortgičius

milijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame ik'i $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perla'idos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; ( 
antradieniais ir trečiadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; 
ketvirtadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro; penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 
1 vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonas 532-8723 Toronto, Ontario, M6P IA6

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Indiyidūalūs 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., * . CzfCA Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario NUOLAIDA

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilnojamų nuosavybę, 
mielai jums patarnaus

VYT. V. GIRDAUSKAS
Patarnaujame nuosavybių pirkimo bei pardavimo 

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

LITHO-ART SPAUSTUVĖ įvairūs spaudos 
darbai: leidiniai,

971 College St., Toronto 4, Ontario 

Telefonas: 5 3 3-4363
LIETUVIAI SAVININKAI

programos, 
visi verslo bei 
reklaminiai 
spaudiniai

CHOLKRII REALTOR
ESTATE —

R. CHOLKAN & CO.
LTD.

REAL
GENERAL INSURANCE

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

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

tel. 763-5555 namų 535-1584

Simon’s television
2385 Dundas St. W., Toronto 9, Ont. Telefonas 532-8772 

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

TAISOM — PARDUODAM — NUOMOJAM 
Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS



SU SAVANORIU ATSISVEIKINUS
Londone palaidotas vilnietis Jonas Juodagalvis

Kaip paukščiai išsisklaidę po pla
tųjį pasaulį, pamažu rikiuojamės tos 
pačios amžinosios tėvynės link.

S.m. rugpjūčio 14 d. amžinybės ke
liu pasuko daugeliui londoniškių ži
nomas lietuvis Jonas Juodagalvis. Ve- 
lionies gyvenimo kelias nebuvo leng
vas, bet, nežiūrint to, jis buvo nu
spalvintas artimo meilės ir gilaus 
patriotizmo spalvomis.

J. Juodagalvis gimė 1899 m. sau
sio 9 d. Ignalinoje, Vilniaus kraš
te. Kai suskambo Lietuvos laisvės 
trimito garsai, Jonas negalėjo likti 
nešališku. Jis nutarė rizikuoti gyvy
be, kad pasiektų tuos, prie kurni jį 
traukė tėvynę mylinti jo širdis. 19 
metų būdamas slapta pabėgo iš 
Lenkijos kariuomenės ir savano
riškai įsijungė į kovos dalinius, ko
vojančius už Lietuvos nepriklauso
mybę. Lietuvai, bet ne Lenkijai jis 
apsisprendė pašvęsti savo gyvenimą, 
o reikalui esant paaukoti ir savo gy
vybę. Didžiąją karo tarnybos, ap
imančios 1918-1922 m. laikotarpį, da
lį jis praleido dragūnų pulke. Vė
liau buvo perkeltas į motorizuotą ba- 
talijoną. Gerais pažymiais baigęs 
mokomąją kuopą, gavo I rūšies 
kvalifikuoto karo šoferio teises ir 
buvo paskirtas į karo gaisrininkų 
komandą šoferio pareigoms. Išėjęs 
iš kariuomenės tarnavo šoferiu Kau
no miesto ugniagesių komandoje. Už 
ypatingus nuopelnus 1940 m. apdo
vanotas Ugniagesių Sąjungos garbės 
III laipsnio ženklu “Artimui pagal
bon”. Kai 1934 m. degančiame na
me tarp mūro sienų ir požemio lu
bų atsidūrė beviltiškoje padėtyje 
moteris ir kai ugniagesiai nutarė, 
jog neįmanoma ją išgelbėti, Jonas 
tiek daug turėjo artimo meilės, kad 
nusprendė rizikuoti savo gyvybe, 
kad ją išgelbėtų, nors gesinimo ir 
gelbėjimo akcija visai nepriklausė

šoferio pareigoms. Jis ją išgelbėjo, 
bet pats buvo sunkiai sužeistas, ypač 
daug nukentėjo jo galva. Už tai jis 
buvo apdovanotas ugniagesių kryžiu
mi ir jį lydinčiu adresu, iškelian
čiu jo drąsą ir narsumą. Jis taip pat 
buvo apdovanotas Gedimino ordino 
medaliu, kuris būdavo skiriamas as
menims, pasižymėjusiems uoliu ir są
žiningu valstybinių ar visuomeninių 
pareigų atlikimu. Tarp jo garbės 
ženklų buvo ir Lietuvos nepriklauso
mybės dešimtmečio proga savano
riams skirtas medalis.

1928 m. jis vedė Mariją Paškevi
čiūtę. II D. karo audra jį atskyrė 
nuo šeimos. Liepojoje jis buvo sun
kiai rusų kareivių sužeistas ir kar
tu su lavonais pakrautas į sunkveži
mį. Tačiau ir iš ten jam pavyko sėk
mingai išsigelbėti. 1960 m. jis lai
mingai pasiekė savo šeimą, įsikūru
sią Kanados Londone. Žmona ir duk
ra Aldona Pocienė su šeima ir dabar 
tebegyvena Londone, o sūnus Algir
das verčiasi advokato praktika ir su 
šeima gyvena Hamiltone.

Velionis ir paskutinėmis savo gy
venimo dienomis sielojosi Lietuvos 
reikalais. Jis negalėjo suprasti ir 
jautriai išgyveno faktą, kad šių kraš
tų jaunimas vengia kalbėti tėvų kal
ba. Jam atiduoti paskutinės pagar
bos prisirinko pilna Šiluvos Marijos 
šventovė, o Sv. Petro kapinėse su 
juo visų vardu atsisveikino organi
zacijų vadovai ir kiti visuomenės 
veikėjai bei draugai. Gi vaikaičiai ir 
kiti artimieji uždėjo ant jo karsto 
po gėlytę ir užbėrė iš Lietuvos at
vežtos žemės. Karstą nešė E. Petraus
kas, S. Keras, B. Misius, A. Kudirka 
ir du vilniečiai — E. Cicėnas ir A. 
Kalnėnas. Už didelę artimo ir tėvy
nės meilę tegul Augščiausias jam at
lygina nenykstančiomis vertybėmis.

D. E.

Lietuvių skyriaus dalis metinėje baltiečių parodoje Sao Paulo centre. M. K. Čiurlionio gimimo šimtmečiui pami
nėti buvo iškabinta 15 jo paveikslų reprodukcijų su Alfonso D. Petraičio paruoštais paaiškinimais portugalų 
kalba. Gausūs lankytojai domėjosi dailininko kūryba Nuotr. A. Saulaičio
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VLADAS

St. Catharines, Ont.
PASAULIO LIETUVIU JAUNI 

MO KONGRESUI aukų rinkimas ei
na ypatingai gerai. Jau surinkta žy
mi suma pinigų, bet rinkimas dar 
nėra baigtas. Lietuviai mielai aukoja 
šiam svarbiam reikalui pagal du są
rašus: vienas mūsų pačių atstovei, o 
kitas — bendriems kongreso reika
lams. Gerai organizuotas mūsų jau
nimas, remiamas vyresniųjų, tęs lais
vės kovą už Lietuvos laisvę.

LANKĖSI pas p.p. Janušonius An
tanas Alkaitis iš Klevelando, kur jis 
dirba kaip chemikas. Antanas yra 
panevėžietis Stasio, Janušonio jau
nystės draugas. Apsilankymo proga 
buvo jam suruoštas priėmimas p.p. 
Janušcnių namuose, dalyvaujant gra
žiam būreliui draugų.

BENDROS KŪČIOS. Pernai tokių 
Kūčių nebuvo, bet šiemet vėl jos 
bus. Tai graži tradicija, naudinga 
mūsų nedidelei bendruomenei. Tu
rėtumėm ne tik iš anksto nusistatyti 
jose dalyvauti, bet kuo galint prisi
dėti prie nelengvo jų paruošimo. Ir 
šiemet Kūčių pasiruošimui bei ‘ jų 
programai vadovaus skautų veikėja 
Marija Gverzdienė.

KEN JONES per 20 metų dirbo 
vyriausiu inžinierium “Thompson 
Products” įmęnėje. Dabar savo vie
tą užleido kitam, o pats perėjo į vy
riausią direkciją. Ken Jones yra ve
dęs Anglijos lietuvaitę, augina tris 
sūnus, kurių vyriausias yra pasauli
nio garso irkluotojas.

VOKIEČIU LAIKRAŠTIS “Cou
rier” išspausdino ilgą aprašymą apie 
praėjusių metų Niagaros vynuogių 
festivalį, pridėdamas gražią to festi

valio karalaitės Viltės Zubrickaitės 
nuotrauką. Paminėjo ir tai, kad jos 
senelė Ona Šukienė buvo bolševikų 
ištremta ilgiems metams į Sibirą.

NAUJA APYLINKĖS VALDYBA 
bus netrukus renkama, nes senosios 
valdybos kadencija baigiasi. Po ne
didelių nesutarimų visi ženklai ro
do, kad tokių nesusipratimų, keliamų 
spaudoje, daugiau nebebus, todėl į 
valdybą neturime spirtis įeiti. Kor.

Calgary, Alberta
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems už 
dalyvavimą mūsų 25 metų vedybinio 
gyvenimo suruoštame pagerbime, už 
įteiktas brangias dovanas ir sveiki
nimus. Mūsų šeima labai dėkinga 
už tokį nuoširdų visų kalgariečių ir 
kitų svečių įvertinimą mūsų šeimos 
šventės. Ypač dėkojame pagerbimo 
organizatoriams; p.p. R. M. Vana- 
gaičiamš, E. L. Ammon ir B. J. Jau-5 
goms, paruošusiems tokias puikias 
vaišes ir sukvietusiems svečius. Dė
kojame pagerbimo tvarkytojui adv. 
J. Snith už mūsų bendro gyvenimo 
svarbesnių įvykių priminimą, p.p. J. 
ir I. Baruta, p. A. Rahilly ir jauni
mui už linksmosios programos da
lies atlikimą, KLB Kalgario apylin
kės pirm. S. Noreikai už sveikini
mus žodžiu. Taip pat nuoširdžiai dė
kojame šeimos draugams iš Mont- 
realio, atsiuntusiems mums sveikini
mus ir dovanas.

Alice ir Tony Mackevičius 
Calgary, Alta.

• Maža garbė svetimom kalbom 
kalbėti, didelė gėda savosios 
gerai nemokėti

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

------- UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU------ '■ •
—------ NEMOKAMAS PRISTATYMAS ----------  •

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

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

London, Ontario
A. E. POCIUS pakviestas į Vaka

rų Ontario universiteto žurnalizmo 
mokyklą profesoriaus adjutanto tei
sėmis dėstyti Kanados korporacijų ir 
finansų institucijų struktūrą, organi
zaciją ir metodus. Anksčiau jis bu
vo minėto Londono universiteto biu
džeto direktoriumi, o dabar yra uni
versiteto mokslinių tyrimų ir spe
cialių fondų pareigūnas finansams.

Neseniai jis baigė specialų kursą 
universiteto verslo administracijos 
mokykloje (School of Business Ad
ministration). Tai buvo augšto lygio 
kursas ir tuo ypatingas, kad jo 24 
studentų tarpe buvo ir žymių pasau
lio pareigūnų: Kuwaito valstybės di
džiosios “Gulf” alyvos bendrovės vi
ceprezidentas ir pirmininkas admi
nistraciniams reikalams, Brazilijos 
pramonės ministerio pavaduotojas, 
“Air Canada” transporto viršinin
kas ir eilė kitų panašaus rango as
menų.

ŽURNALIZMO MOKYKLA dabar
tinio lygio yra visai naujas dalykas 
ir vienintelė tokia visoje Kanadoje. 
Jon gali įstoti asmenys, baigę bet- 
kurio universiteto ketverių metų 
kursą (honors). Mokslas trunka vie
nerius metus — tris trimestrus. Jį 
sėkmingai baigusieji .gauna magist
ro laipsnį. (Master of Arts), kuris 
prilygsta tokiam laipsniui, gautam 
kituose eilę metų veikiančiuose fa
kultetuose. Daroma didelė studentų 
atranka tiek priimant, tiek vėliau 
mokslui įpusėjus. Į ją neturi vilties 
patekti baigusieji “honors” kursą že
mesniais kaip B pažymiais per pas
kutinius dvejus metus. Taip pat rei
kalaujama labai geros anglų kalbos. 
Nesant reikiamos pažangos, mokyk
los lankymas gali būti nutrauktas 
ir mokslo eigos metu.

DVI NELAIMĖS. Šių metų vasarą 
didelės nelaimės palietė du pavyz
dingus Londono jaunuolius — Vy
tautą Valaitį ir Violetą Misiūtę: ne
blaivūs kanadiečiai jaunuoliai įvažia
vo į nukentėjusiųjų vairuojamus au
tomobilius ir juos sunkiai sužeidė. 
Policija mano, kad jeigu jie būtų 
užsidėję diržus, tai būtų neišlikę 
gyvi. Pilnos smūgio jėgos jie nepa
tyrė, nes buvo numesti į kitą auto
mobilio pusę. Jiems teko pereiti 
operacijas ir keletą savaičių pabūti 
ligoninėje. Vytautui ne tik nulauž
tas kojos kaulas, bet ir nutraukta 
pagrindinė arterija, sukomplikavusi 
jo gydymą. Greitos pagalbos ir da
bartinės medicinos pažangos dėka iš
gelbėta ne tik jo gyvybė, bet ir koja. 
Violetai sulaužytas dubens kaulas, 
raktikaulis ir šeši šonkauliai. Po 
sėkmingo gydymo ligoninėje nese
niai abu sugrįžo namo ir jau vaikšto 
pasiramsčiuodami. Linkime atgauti 
turėtą sveikatą. D. E.

DU AUKSO MEDALIAI A. BAR
KAUSKUI. šių metų Ontario žaidy
nėse Londone pirmas vietas rutulio 
ir disko varžybose iškovojo lietuvis 
A. Barkauskas, 24 m. amžiaus, ir ga
vo du aukso medalius. Rutulio pa
sekmė vyrų klasėje 16,12 metrų arba 
52’ 10% ”, disko — 45,20 metrų ar
ba 148’ 334”. Prieš keletą metų jis 
laimėjo pirmas vietas ir gavo du 
aukso medalius už rutulį ir diską 
varžybose visos Kanados vyrų ligi 
21 m. klasėje. Beveik kasmet jis 
laimi vienas iš pirmųjų vietų visos 
Kanados ir universitetų varžybose 
vyrų klasėje. Nekartą jis atstovavo 
Londono sporto klubui “Tauras” lie
tuvių ir baltiečių pirmenybėse bei 
Vašingtone įvykusiose varžybose. Jis 
yra pralenkęs nepriklausomos Lietu
vos rekordus. Dabar jis stropiai tre
niruojasi ateinančių metų olimpia
dai ir yra linkęs dalyvauti betkurio- 
se lietuvių, baltiečių ar panašiose at
letikos pirmenybėse. Norintieji su 
juo palaikyti ryšį gali rašyti Dani- 
liūnui, kurio adresą turi suintere
suotieji sporto vadovai. Linkime Ar
vydui patekti į olimpiados sporti
ninkų sąrašą. D. E.

“Atžalyno” veikla ir loterija
Toronto “Atžalyno” meno viene

tas, praėjus vasaros atostogoms ir 
pailsėjus visiems šokėjams bei mo
kytojams, vėl pradėjo pilnu tempu 
ruoštis naujam sezonui. Repeticijos 
vyksta Toronto Lietuvių Namuose 
visom trim grupėm net po du kartus 
į savaitę, nes čia pat dainų ir tauti
nių šokių šventė Hamiltone, kurio
je dalyvauja ir “Atžalynas”. Be to, 
laukia ir kiti renginiai bei išvykos. 
Todėl mokytojai, vadovė bei tėvų 
komiteto nariai maloniai prašo visus 
tėvus atkreipti dėmesį į repeticijų 
lankymą, kad be reikalo nepraleidi- 
nėtų ir nesivėluotų, nes tai apsun-

Geros žinios! ! !
Pigiausias persiuntimo 

būdas !!! .
Nei viena bendrovė nesiunčia 

siuntinių taip pigiai, kaip 
Intertrade Express Corp.

Dabar jūsų giminės gaus 
daugiau nei anksčiau 

Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

GERIAUSIĄ DOVANĄ
| LIETUVĄ

SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums pirmiau patarė ir 

jūsų giminės su tuo sutiko 
Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės galės nusi
pirkti ką tik nori už dalį regu
liarios kainos. Tai- lyg kad nu
eitum į krautuvė'’ su $100 ir 
gautum $200 ar $300 vertės 
prekių ar net daugiau.
Specialūs rublių pažymėjimai 
gali būti iškeičiami į pinigus, 
t.y. į reguliarius rublius augš- 
čiausia verte.

Intertrade Express Corp, 
mielai gali atsiųsti įrodymus 

visai nemokamai.
PILNAI GARANTUOTA 

GREIČIAUSIAS 
PRISTATYMAS

Pristatoma per 3 savaites 
Mokama už specialų rublį $2.55
ŠI KAINA APIMA VISKĄ — 
JOKIU KITU MOKĖJIMŲ 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMO

KAMŲ ILIUSTRUOTŲ 
KATALOGŲ

Užsakykite dabar tik per 
INTERTRADE 

EXPRESS CORP.
125 East 23rd. St., Fifth floor 
New York, N.Y. 10010, USA 

Telefonas 982-1530
Labai svarbu! 
Automobiliai

Garantuotas skubiausias 
pristatymas.

Prašome rinktis iš šių 
naujų modelių:

“ŽIGULIS” VAZ 2101 $3574.00
Naujausias pagerintas
Eksportinis modelis 
“ŽIGULIS” VAZ 2103 $4096.00
Station Wagon 
“ŽIGULIS” VAZ 2102 $3939.00
Eksportinis modelis 
“MOSKVIČIUS”412IE $3624.00
Station Wagon 
“MOSKVIČIUS”427IE $4057.00
Naujas, pagerintas 
“ZAPOROŽEC”
ZAZ 968 AE $2600.00

Visos kainos JAV doleriais
Prašykite mūsų specialių biu- ■ 

letenių su automobilių 
iliustracijomis.

APARTAMENTAI
VARTOTI DRABUŽIAI 

Svarbu žinoti lankytojams iš 
Sovietų Sąjungos.

Prašykite mūsų specialių 
biuletenių

Mes turime 26 metų patyrimą 
ir daug tūkstančių patenkintu 

klientų.

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

Baltic Exporting Co. <82 A*«-r ° Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai S. ir F. Janavičiai

kiną darbą visiem kitiem grupės da
lyviam. Šiuo metu yra priimami nau
ji šokėjai j visas tris grupes, todėl 
tie, kurie dar niekur nedalyvauja ir 
norėtų šokti, prašomi kreiptis pas 
grupių vadovus bei tėvų komiteto 
narius. Naujų jėgų laukiam.

šiais metais “Atžalynas”, norė
damas pagyvinti savo veiklą ir su
daryti daugiau galimybių išvykom, 
rengia piniginę loteriją, kuri yra 
valdžios patvirtinta. Bilietai jau at
spausdinti bei platinami visų viene
to šokėjų, mokytojų ir tėvų komite
to narių. Jie taip pat gaunami “Pa
ramos”, Prisikėlimo parapijos ban
keliuose ir Toronto Lietuvių Namuo
se. Loterijos bilietų atspausdinta 
7000. Laimėjimai: pirmas — $1000, 
antras — $500, trečias — $300, ket
virtas — $200 ir 25 smulkesni.

Tikimės, kad Toronto ir apylin
kės lietuviai pritars mūsų užsimo
jimui ir nupirks po keletą bilietų bei 
platins tarp svetimtaučių. Laimingų 
bilietų traukimas įvyks Toronto Lie
tuvių Namuose š.m. lapkričio 30 d. 
su įvairia menine programa.

Džiugu konstatuoti, kad bilietų 
platinimas vyksta sėkmingai. Yra ir 
tokių tautiečių, kurie perka dides
nį skaičių bilietų. Antai Vyt. Maša
las nupirko jų už $75, S. J. Bubu- 
liai — $50, W. Drešeris — $25. Kvie
čiame ir visus kitus įsigyti šios lo
terijos bilietus ir tuo paremti “Atža
lyno” veiklą.

Visuotinis “Atžalyno” narių tėvų 
susirinkimas įvyks spalio 26, sekma
dienį, 5 v.p.p., Toronto, Lietuvių Na- 
muose III augšto salėje. Visi tėvai 
būtinai prašomi dalyvauti, nes bus 
renkamas naujas komitetas ir svars
tomi svarbūs einamieji reikalai.

“Atžalyno” tėvų komitetas
DR. BALIO MATULIONIO 
MEMORIALINIO FONDO

BALFO RŪPESČIAI
BALFas arba Bendras Amerikos 

Lietuvių Fondas yra JAV lietuvių 
organizacija, Kanados lietuvius ma
žai liečianti. Bet pagalvojus apie 
pokario dienas, praleistas . V. Euro
pos stovyklose, nevienam prisimena 
ir BALFo dovanos. Daugumą mūsų, 
JAV gyvenančių lietuvių, BALFas 
atvežė ir j šį kraštą. Nors jau 25 m. 
suėjo nuo mūsų įsikūrimo JAV, nors 
V. Europoje lietuvių labai mažai be
liko, bet BALFo uždaviniai bei dar
bai nesumažėjo. Jo šalpa įvairiais 
keliais pasiekia lietuvius, kurie yra 
okupantų persekiojami ir net kalina
mi anapus geležinės uždangos, ji pa
siekia Lenkijos lietuvius ir daugelį 
kitų, reikalingų paramos. BALFo dė
ka į šį kraštą atvyko muz. Al. Jur
gutis, jūrininkas J. Stankevičius, o 
dabar vizas gavo ir Jurašai. BALFo 
reikalams vien Čikagoje per praėju
sių metų rudeninį vajų buvo su
rinkta per $32,000. Iš viso JAV vei
kia per 50 gyvų BALFo skyrių ir 
turi per 6,000 narių. Centrinė įstai
ga dabar yra Čikagoje. Ją tvarko 
cv pirm. M. Rudienė, raštinės vedė
ja L. Aleksienė, raštininkė G. Gied
raitytė ir sandėlio vedėjas J. Macke
vičius. Administracijai išleidžiama 
nedidelė suma, nes kuklias algas gau
na tik dvi tarnautojos, įstaigoje dir
bančios pilną laiką. Visa tai buvo 
pranešta specialioje spaudos konfe
rencijoje, įvykusioje BALFo įstaigo
je rugsėjo 18 d. ryšium su artėjančiu 
XVIII seimu lapkričio 8 d. liet. 
Nekalto Prasidėjimo par. patalpose. 
Spaudos konferencijoje pranešimus 
padarė BALFo cv pirm. M. Rudienė, 
Čikagos aps. pirm, ir seimo globėjas 
V. Šimkus, cv ^cepirm. spaudos rei
kalams žurn. A. Pužauskas. Kadan
gi BALFas turi artimus ryšius su 
didžiosiomis amerikiečių šalpos or
ganizacijomis, o pabėgėlių atgabeni
mo reikalu ir su Valstybės Depar
tamentu, M. Rudienė papasakojo 
įspūdžius. Esą po sutarties pasirašy
mo Helsinkyje sovietai uždėjo daug 
stipresnę leteną ir iš okup. Lietu
vos ištrūkti pasidarė žymiai sunkiau. 
Gi Valstybės Departamente pabėgė
lių reikalus tvarkančiame skyriuje 
pakeisti viršininkai ir su jais susi
kalbėti žymiai sunkiau. Bražinskų 

.reikalu BALFas daug dirba, bet ma
žai kalba. V. Europoje yra aštuoni 
pabėgėliai iš okup. Lietuvos. Jie į 
JAV, deja, negalės įvažiuoti. BALFo 
pareiga juos globoti. Tokių uždavi
nių BALFas turi daug, ir vadovybė 
džiaugiasi, kad lietuviai, ypač per 
rudeninius vajus, nuoširdžiai atidaro 
savąsias pinigines. Šių metų BALFo 
vajus prasidės spalio mėn. Kol kas 
apie jį dar nerašoma, nes rugsėjo 
mėn. priklausė Ljf, ir BALFas ne
nori jai pakenkti. Tai ypač pabrėžė 
V. Šimkus. Tikimasi, kad lapkričio

nešimus, kad St. Baras pakeliamas 
b-vės viceprezidentu ir jąm paveda
ma vadovauti taupymo skyriui. Tai 
atsakingos pareigos lietuviui, kuris, 
1958 m. vos pradėjęs dirbti Stand
ard Federal taupymo b-vėje, “Chica
go Tribune” festivalyje laimėjo dai
nininkų varžybose geriausio tenoro 
vardą. St. Baras, aktyvus mūsų tau
tinės bendruomenės narys, dažnai 
įtaigoje b-vės prezidentą skirti di
desnes aukas lietuviškiems reika
lams, ypač Čikagos Lietuvių Operai, 
BALFui ir kitiems. Įstaigoje dirba 
nemažai lietuvių tarnautojų.

ČIURLIONIS VIDURMIESTYJE
M. K. Čiurlionio sukaktuvinių me

tų proga jo pagerbimas rugsėjo 26 
d., 8 v.v., įvyko Modernaus meno 
muzėjuje, 237 E. Ontario St., Čika
gos vidurmiestyje. Minėjimą oficia
liai rengė pats muzėjus. Čiurlionio 
tapybą, iliustruodamas skaidrėmis, 
aptarė muzėjaus kuratorius Ira 
Licht, o muzikinius Čiurlionio kūri
nius atliko pianistas A. Kuprevičius. 
Dail. K. Varnelis, Meno instituto 
dėstytojas, daugeliui lietuvių kultū
rininkų išsiuntė specialius kvietimus 
minėjime dalyvauti. Galimas daly
kas, kad ir minėjimo rengimas ame
rikiečių meno šventovėje iš dalies 
buvo įtaigotas dail. K. Varnelio. Ta
me muzėjuje prieš kiek laiko buvo 
surengta jo paroda su dviem kitais 
amerikiečiais dailininkais.

SUKAKTYS
Rugsėjo mėnesį visa eilė žinomų 

asmenų susilaukė apskrito amžiaus 
sukakties. Prof. J. Puzinui, persikė
lusiam iš Filadelfijos į Čikagą ir ak
tyviai čia įsijungusiam į mokslinį ir 
kultūrinį gyvenimą, suėjo 70 m. am
žiaus. Rašytojas Albinas Marius Ka
tiliškis, su šeima gyvenantis Lemont, 
III., susilaukė 60 m. Taip pat 60 m. 
amžiaus susilaukė ir “Vilties” drau
gijos pirm. K. Pocius, gyvenantis 
East Chicago. Rugsėjo 30 d. 25 m. 
vedybinę sukaktį minėjo aktoriai 
Stasė Kielaitė ir Jonas Kelečiai. Jie 
augina du sūnus: vienas studijuoja 
universitete, o kitas mokosi šv. Ig
naco gimnazijoj. Visiems sukaktuvi
ninkam nuoširdūs sveikinimai.

Winnipeg, Manitoba
GERTRŪDA IR PETRAS GALMI- 

NAI rugsėjo 13 d. šventė savo 25- 
rių metų vedybinę sukaktį, kurią su
rengė jų dukrelės — Kristina ir 
Branda. P. Galminienė daugelį me
tų buvo lietuvių šeštadieninės mo
kyklos mokytoja, vadovavo jaunimo 
stovykloms. Todėl nenuostabu, kad 
šeštadienio vakarą į jų rezidenciją 
prisirinko daug žmonių, įteikė gra
žių dovanų, palinkėjo dar daug lai- 
mingų metų....... — •, •

JUOZO ČEKANAUSKO kapo pa
minklas pašventintas rugsėjo 14 d.

APYSKAITA
Indėliai: 

12. 3.74 Jackus Sonda $25.00
12. 4.74 T. H. B. 25.00
12.11.74 Į banko sąsk. (pav.

nežinoma) 16.00
12.13.74 Motiejus ir Eugenija

Bogutos 25.00
12.19.74 Leonas Kačinskas 100.00
12.31.74 Palūkanos .51
2. 1.75 Į banko sąskaitą 

(pav. nežinoma) 50.00
2. 5.75 Iš Kanados per Oną
Reinytę • Dabkienę aukojo: 
Dabkai $20, K. E. Linka $25 
L. E. Bieliauskaitė $10, J. M. 
Gudeliai $20, V. A. Gumaus- 
kai $30, S. J. Pacevičius $15, 
A. S. Pacevičius $15, V. Prans- 
kevičius $25, G. Balčiūnas $30, 

iš viso $190.00 
5.30.75 I banko s-tą (pav. n.) 100.00
5.31.75 Į banko s-tą (pav. n.) 15.00
6. 7.75 Į banko s-tą (pav. n.) 25.00
6. 7.75 Į banko s-tą (pav. n.) 25.00
6.30.75 Palūkanos 10.75
8. 9.75 PLGS ir ALGS per dr.

M. Vygantą 50.00
9. 3.75 Palūkanos 5.76
Sąskaitos uždarymo dieną
9. 3.75 ----------------

Iš viso $663.02
Korp. “Fraternitas Lituanica” Či

kagoje pasitarimo pageidavimu ir vi
sos šeimos pritarimu fondo pinigai 
paskirti Lietuvos Medicinos Istori
jos Fondui, įrašant a.a. Balį Matulio
nį Lietuvos medicinos istorijos me
cenatu.

šeimos įgaliotas Fondo patikėtinis
— HENRIKAS BRAZAITIS

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

V Bačėnas All Seasons Travel, B.D
2224 Dundas Street W.z 

Toronto, Ontario 
M6 R 1X3

Visais kelionių reikalais 
betkur pasaulyje skambinti

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

8 d. į Čikagą suvažiuos nemažai 
BALFo atstovų. V. Šimkaus pareiš
kimu, seimas vyks nuosavoje lietu
viškoje pastogėje, nes šalpos organi
zacija negali švaistyti pinigus pra
bangiems viešbučiams. Seimą globos 
prel. D. Mozeris.

ST. BARO PAKĖLIMAS
Didysis mūsų tenoras Stasys Ba

ras yra ir gabus finansininkas. Nuo 
1958 m. jis dirba toli šimtą milijonų 
dolerių kapitalo peržengusioje 
Standard Federal taupymo bendro
vėje, vadovaujamoje J. Mackevi
čiaus, jn. Ilgą laiką St. Baras dirbo 
kaip namų įkainotojas; 1962 m. bu
vo pakeltas viceprezidento padėjėjo 
pareigoms, gi šį rudenį bendrovės 
direktorių tarybos pirm. J. Macke
vičius, jn., išsiuntinėjo spaudai pra-

Pajieškojimai
Jieškoma Antosė Petkevičiūtė, at

važiavusi Kanadon 1925-26 m. Ji yra 
kilusi iš Sudargo apylinkių, šakių 
aps. Apsigyveno Montrealio mieste. 
Vyro pavardė man nežinoma. Žinan
tieji apie ją prašomi rašyti: Feliksas 
Mačiulis, 454 So. Clay St., Hinsdale, 
Ill. 60521, USA. — Taip pat jieško- 
mas Pijus Vaičaitis, kilęs iš Stakių 
sodžiaus, Raseinių aps. Rodos, apsi
gyveno Kanadoje. Rašyti F. Mačiu
liu! augščiau nurodytu adresu.

“Tėviškės Žiburiai”, atšventę 
sidabrinę sukaktį, kviečia malo
nius skaitytojus rasti naujų pre
numeratorių.

743-0100
FRANK BARAUSKAS, F.R.I.

Nuosavybių pirkimas ir 
pardavimas; pirmų ir 
antrų mortgičių 
sudarymas

FRANK BARAUSKAS LIMITED, Realtor

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

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

OKULISTAS
L. LUNSKY, R.O.

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

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

Dėl priėmimo skambinti telefonu

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

(prie Howard Park Ave.)

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

INSURANCE
Namų — Gyvybės — Automobilių — Komerciniai 

249-2067 WALTER DAUGINIS 249-2883 
35 Landron Cres., Weston, Ontario
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TORONTO
Anapilio žinios
Telefonas: 277-1270

— Praėjusį sekmadienį Anapilyje 
11 v. pamaldų metu pagerbtas dail. 
M. K. Čiurlionis. Pamaldų metu gie
dojo, kanklėms pritariant Čiurlionio 
ansamblis iš Klevelando. Pamaldos 
užbaigtos Lietuvos himnu. Padėka 
visiems Čiurlionio ansamblio nariams 
ir jų vadovams muz. Alf. Mikulskiui 
bei Poniai už gražią meninę viešnagę 
mūsų kolonijoje.

— Pradedamas šeimų lankymas 
susisiekiant prieš tai telefonu.

— Lapkričio 8, šeštadienį, įvyks 
Anapilio balius. Jis kasmet rengia
mas tuo pačiu laiku. Įdomią progra
mą atliks iš Čikagos atvykęs “Antras 
kaimas”.

— Praėjusią savaitę Sv. Jono liet, 
kapinėse palaidoti: a.a. Julius Paš
kevičius iš Hamiltono ir a.a. Antani
na Tamulevičienė, P. Ancevičienės 
motina iš Otavos. Velionių šeimoms 
nuoširdi užuojauta.

— Anapilio statybai aukojo $200: 
J. Riauba (prisiminimui savo žmo
nos Pranciškos); $100: P. Lapinskas. 
Vietoj gėlių, pagerbiant a.a. Antani
ną Tamulevičienę, Otavos lietuviai 
suaukojo $140, “Plant Product Build
ing” tarnautojai — $22,25; J. N. 
Budriai $20. Prisiminimui a.a. Onos 
Eidukaitienės paaukojo $50 A. L. 
Krasauskai iš Windsoro. Visiems ge
radariams nuoširdi padėka.

— Sekmadienio rinkliava — $536.- 
01.

— N. Metų sutikimas Anapilyje 
įvyks gruodžio 31 d. Jau užsakytas 
orkestras.

— Pamaldos: šį antradienį 9 v.r. 
už a.a. Petronėlę ir Vincą Butrimus; 
šeštadienį 7.30 v.r., už a.a. Petronėlę 
Makuzienę; sekmadienį, 10 v.r., už 
a.a. Joną Ratkevičių (užpr. K. M. 
Daukai); 11 v.r. už a.a. Prancišką 
Mališauskienę ir a.a. Kleopą Dau- 
lenskį (po pamaldų šventinamas ve- 
lionies paminklas).

Lietuvių Evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios 
— Šį penktadienį, 6.30 v.v., kon- 

firmandų pamoka.
— Sį sekmadienį, 9.30 v.r., pamal

dos, šv. Komunija ir sekmadienio 
mokykla.

— Praėjus sekmadienį visuotinia
me parapijos susirinkime kun. A. 
Žilinskas buvo išrinktas tapti legaliu 
Išganytojo parapijos klebonu lietu
viams, lygiateisiu su kitu tos para
pijos klebonu, skirtu anglų reika
lams.

KLK Centras posėdžiavo rug
sėjo 18 d. Prisikėlimo par. 
posėdžių kambaryje. Dalyvavo 
visi nariai, išskyrus prel. dr. J. 
Tadarauską, kun. P. Ažubali, 
dr. Br. Povilaitį ir J. Kšivickj, 
kurie dėl blogo oro ir kitų prie
žasčių negalėjo atvykti. Posėdy
je aptarti trečiojo suvažiavimo 
ir kiti organizaciniai reikalai. 
Be kitko, nutarta išleisti poeto 
kun. K; Žitkaus sukurtus eiliuo
tus Kryžiaus Kelių tekstus, ku
rie jau buvo panaudoti išvy
koje Į Midlandą, stovyklose ir 
kitur. Iliustracijas nupiešė V. 
Pranaitis. Numatytos dvi laidos 
— meniškoji su iliustracijomis, 
didelio formato, ir praktinė — 
mažo formato, be iliustracijų.

Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
statyta daug gražių paminklų. 
Pastebėta vienok, kad įrašai 
kaikuriuose paminkluose įrašy
ti darkyta lietuvių kalba. Gali
mas dalykas, kad klaidos įvyks
ta iš paminklų gamintojo pusės. 
Kapinių vadovybė atkreipia dė
mesį, kad lietuvių kalbos žino
vai patikrintų įrašus prieš įka
lant į akmenį. Taip pat pa
tartina, prieš duodant tekstą pa
minklo kalėjui, patikrinti jį ka
pinių administracijoje.

NATŪRALAUS GYDYMO SVEIKA
TOS KLINIKA, 460 Roncesvallcs 
Avė., Toronto, Ont. M6R 2N5. Tel.
533- 8008. Bernardas Naujalis, R. M. 
Npt. R. N. A.

IŠNUOMOJAMAS kambarys ir vir
tuvė antrame augšte vienam asme
niui Toronte. Tel. 535-8798.
MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrengimo darbus už 
prieinamą kainą.Skambinti 769-5024, 
Toronte.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus,- 
prausyklų keramikos, sienų ir grindų 
darbus. Skambinti po 5 v.p.p. telefo- 
nu 535-4329. 
FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel.
534- 5615.

BARONESSA
Beauty Salon

Savininkė Alė Kerberienė 
2265 Bloor St. W. 
kampas Bloor - Durie gatvių 
Telefonas 762-4252 
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Nuoširdžiai sveikiname Grasil

dą ir Juozą Kaknevičius, praeitą šeš
tadienį savo draugų tarpe paminėju
sius 25 metų vedybinę sukaktį.

— Giliai užjaučiame: Valę Karo- 
sienę, Australijoje mirus jos tėve
liui; Alių ir Liudą Ciplijauskus, 
Amerikoje mirus jų broliui Vytau
tui.

— Santuokai rengiasi Bernardas 
Pranas Kušlikis ir Mary Ann Vinge
lytė.

— Pakrikštyta Ramunės ir Ken
neth McDonald dukrelė Elizabeth.

— Pensininkų pobūviai vyksta ant
radieniais, 4 v.p.p., ateitininkų kam
baryje.

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

— KLK Moterų Dr-jos Prisikėlimo 
par. skyriaus susirinkimas — sek
madienį, spalio 5 d., po 11.30 v. Mi
šių par. Parodų salėje. Programoje 
— kun. A. Prakapo paskaita apie 
pranašystes.

— Vykstant mūsų šventovės re
montui, Mišios laikomos šiokiadie
niais ateitininkų kambaryje, o sek
madieniais — didžiojoje salėje. Pa
maldų metu, ypač senesniesiems, yra 
gana nepatogu klūpėti ant grindų; 
tad nesivaržant galima pagarbiai sė
dėti ar stovėti. Atnaujinimo darbai 
eina sparčiai pirmyn. Pagalba rei
kalinga auka ar darbu.

— 1976 m. kalendorius knygos for
ma jau pradėtas planuoti. Norin
tieji įdėti savo sveikinimus ar skel
bimus prašomi kreiptis į St. Praka- 
pą 233-4486.

— Ateinantį sekmadienį, spalio 5, 
visi ateitininkai organizuotai daly
vauja 10 v. Mišiose, o skautai ir 
skautės — 11.30 v. Mišiose, pradėda
mi savo veiklos metus.

— Praėjusį sekmadienį lankėsi 
kun. Juozas Bacevičius, OFM, pašau
kimų ir tretininkų direktorius ir sa
kė pamokslus. Čikagoje dalyvaus 
Amerikos tretininkų suvažiavime.

— Mišios šeštadienį, 8 v. — už Fa
bijoną, Vaitiekų ir Teresę Steinius, 
užpr. M. Balčiūnienės; 8.30 v. — už 
Stasį Černiauską, užpr. L A. Gata- 
veckų; 9 v. — už Antaniną Valaitie
nę, užpr. J. J. Šarūnų; 9 v. — už Bi
rutę eLgaitienę, užpr. J. J. Šarūnų; 
sekmad., 8 v. — už Jokūbą Šimkų, 
užpr. St. Bubelienės; 9 v. — už Ire
ną Gurevičienę, užpr. A. Gurevičiaus; 
10 v. — už Stasį ečrniauską, užpr. J. 
Černiauskienės; 11.30 v. — už Anta
ną Paulauską, užpr. parapijos choro; 
7 v.v. — Padėkos Mišios, užpr. K. A. 
Dobilų.

Lietuvių Namų žinios
— Pr. sekmadienio popietėje da

lyvavo netoli 300 asmenų. Svečių 
knygoje pasirašė: Vyt. Biliūnas iš 
Floridos, Vyt. Griškevičius iš Bue
nos Aires, P. ii- O. Griškeliai ir Či
kagos, J. Bubelis iš Filadelfijos, M. 
Januškienė iš Winnipego.

— LN Moterų Būrelis praneša, 
kad spalio 8, trečiadienį, 8.30 v.r., 
Prisikėlimo šventovėje bus atnašau
jamos Mišios už LN ir LN Moterų 
Būrelio narę a.a. Stasę Bastienę. Lie
tuviai kviečiami pamaldose gausiai 
dalyvauti.

— LN naujų narių vajaus komite
tas rugsėjo 21 d. posėdyje nutarė 
šaukti talkininkų susirinkimą spalio 
5, sekmadienį, 2 v.p.p., LN posėdžių 
kambaryje. Kviečiami visi buvę tal
kininkai ir visi galį šiame reikale 
padėti. Susirinkimo dalyviai bus vai
šinami kava.

— Rugsėjo 28 d., 12 - 3 v.p.p., LN 
Karaliaus Mindaugo menėje buvo su
sirinkę evangelikų parapijos nariai. 
Lietuvių parapijos klebonu % balsų 
dauguma išrinktas kun. A. Žilinskas. 
Jam linkime sveikatos ir sėkmės.

— Svetainės “Lokys” dekoravimas 
vasaros metu buvo sustojęs. Dabar ji 
toliau dekoruojama pagal arch. A. 
Banelio planą. Dekoravimas, mano
ma, bus baigtas šią savaitę.

— “Lokio” lankytojų skaičius di
dėja, bet pietų valgytojų, užsibaigus 
atostogoms, sumažėjo. Dabar valgy
tojų vidurkis yra 23 asmenys į die
ną, nors būna dienų, kai valgo per 
40 asmenų.

— P. Afrikoje mirusio jauno lie
tuvio geologo a.a. Stasio Venskaus 
atminimui pagerbti jo draugai ir pa
žįstami vietoj gėlių ant kapo $373 
paskyrė LN remti.

— Pr. savaitę LN įnašus sumokė
jo: Birutė Januškaitė $100, Kazys 
Dulevičius $50, Romas Puteris $20.

JAUNA ŠEIMA jieško moters pri
žiūrėti naujagimei nuo pirmadienio 
iki penktadienio Martin Grove — 
Rathburn rajone (Toronte). Tel. 
622-5966.

PARDUODAMI skanūs žieminiai 
obuoliai. Kreiptis: L, Jakaitis, 5445 
8th Line, Oakville, Ont. (viena mylia 
į šiaurę nuo Eglinton, Low Base 
Line) arba tel. 878-4830, Oakville, 
Ont.

Jieškomas vyras, 
kuris norėtų dirbti lietuvių 
spaustuvėje. Kreiptis į 
“LITHO-ART”, 971 College 
St., Toronto, Ontario. Tel.

533-4363.
Vakarais galima skambinti

telefonu 233-7321.

“Paramos” kredito koopera
tyvas praneša, kad nuo spalio 1 
d. įveda dvejų metų terminuo
tus indėlius iš 9>/2%; už naujai 
įneštus vienerių metų indėlius 
bus mokama 8%%.

KLK Moterų Dr-jos Lietuvos 
Kankinių parapijos skyriaus vi
suotinis narių susirinkimas 
įvyks š.m. spalio 5, sekmadienį, 
po 11 v. pamaldų mažojoje sa
lėje. Narių dalyvavimas būti
nas. Kviečiamos viešnios ir pra
šomos įsijungti į mūsų skyriaus 
veikimą. Valdyba

Antikomunistine demonstra- 
ją savo tautinės šventės proga 
rengia Toronto kiniečiai spalio 
5, sekmadienį, 12 v. Dalyvauti 
kviečiamos ir kitos tautinės gru
pės, jų tarpe ir lietuviai. Prašo
ma rinktis prie Chinese Natio
nal League būstinės 12 Hager
man St. (prie Toronto rotušės). 
Pradžioje bus demonstruojama 
su plakatais rotušės aikštėje, 
vėliau bus žygiuojama gatvė
mis. Bendras susirinkimas įvyks 
Victory kino teatre, Spadina 
gatvėje. Tautinės grupės kvie
čiamos dalyvauti su atitinka
mais plakatais ir atsiųsti savo 
kalbėtojus. Pagrindinę kalbą 
pasakys min. A. Grossmanas. 
Šią informaciją “TŽ” redakcijai 
perdavė lietuvių kilmės (iš mo
tinos pusės) Eleonora Wu, ku
rios vyrus yra kinietis. Jos dė
dė buvo Lietuvos užsienio rei
kalų ministerijos pareigūnas, 
miręs Niujorke.

Baltistikos kursas — “Politi
cal and Social History of the 
Baltic Nations” pradedamas 
dėstyti Toronto universitete 
spalio 6, pirmadienį. Įvadines 
paskaitas skaitys profesoriai — 
K. Aun, J. Dreifelds, G. Subins. 
Iš lietuvių dėstytojų eilėje įra
šytas prof. R. Vaštokas, iš ang
lų — prof. Brock. Vieną kursą 
apie Lietuvos karaliją skaitys 
Kęstutis Raudys. Kviečiami su
sidomėti šiuo baltistikos kursu 
lietuviai studentai. Kreiptis: 
University of Toronto, School of 
Continuing Studies, 119 St. 
George St., Toronto, Ont. M5S 
1A9. Tel. 928-2400.

Ryšium su ilguoju savaitgaliu 
spalio 11 d. Toronto Maironio 
mokykloje pamokų nebus.

Kanados Lietuvių Dienoje 
bei dainų ir taut, šokių šventė
je spalio 12 d. Hamiltone ren
giasi dalyvauti daug torontie- 
čių. Programą — žiūr. skelbime 
5 psl. Primenama, kad katalikų 
pamaldos bus Hamiltono kated
roje 1.30 v.p.p. Koncelebracines 
Mišias laikys vysk. A. Deksnys, 
pamokslą sakys vysk. V. Briz- 
gys. Pastarasis Mišias atnašaus 
Hamiltono Aušros Vartų šven
tovėje spalio 12 d., 10 v.r., ir 
teiks Sutvirtinimo sakramentą.

Skautų tėvų komiteto rengia
mas bazaras ir šokiai bus lap
kričio 15 d. Prisikėlimo salėse. 
Komitetas, kaip pagrindinė tun
tų veiklos ekonominė atrama, 
rūpinasi šio metinio renginio 
pasisekimu ir užtat iš anksto 
kviečia visus tautiečius j baza- 
rą-šokius.

Į Augštesniųjų Lituanistiniu 
Kursų Toronte XHI-XII klases 
šiemet užsirašė 20 studentų, į 
XI klasę — 17 ir į pradinį lie
tuvių kalbos kursą — 13. Tuo 
būdu pradinio kurso klasei dar 
trūksta 2-3 studentų. Darbas 
pradėtas rugsėjo 30, antradie
nį, 6.45 v.v., West Park Secon
dary School patalpose, Ill-me 
augšte. Priimami ir nauji stu
dentai į visus kursus.

A.a. Stasiui Venskui žuvus P. 
Afrikoje, vietoje gėlių ant ve- 
lionies kapo A. Braškys, gyve
nąs Sudburyje, paskyrė $20 au
ką “T. žiburiams”.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums su

ruoštą staigmeną — vaišes mūsų ve
dybinio gyvenimo 25-rių metų pro
ga ir įteiktas brangias dovanas. Ypa
tinga mūsų padėka S. A. Kavaliaus
kams, užleidusiems savo erdvų butą. 
Didelis ačiū mieliem sveikintojam — 
P. Barakauskienei, B. Maziliauskie- 
nei ir A. Kantvydui už pasakytas 
gražias kalbas. Ačiū už atsiųstus 
sveikinimus ir linkėjimus mūsų 25- 
rių metų proga, o krikšto sūnui Ra
mūnui Barakauskui už gražų korsa
žą. Nuoširdžiausiai dėkojame mie
lom rengėjom už įdėtą darbą, var
gą ir už parodytą nuoširdumą. Dide
lį džiaugsmą mums suteikė gausūs 
bičiuliai savo dalyvavimu: J. P. Ba- 
rakauskai, J. K. Rugiai, E. Matušai- 
tienė, E. Graibuvienė, V. Knyvaitė, 
M. E. Zabulioniai, B. M. Žėkai, S. A. 
Kavaliauskai, J. B. Maziliauskai, B. 
V. Misevičiai, J. G .Šulcai, P. G. Šu
tai, M. Adomavičienė, G. Adomavi
čienė, V. B. Vaičiūnai, B. A. Girčiai, 
E. Dubininkas, E. Mačionienė, A. 
Čeprauskaitė, A. Bliūdžius, A. Lu
kas, A. Povilonis, A. Kantvydas, B. 
Trukanavičius. Jūsų visų parodytas 
nuoširdumas mums liks niekad ne
pamirštamas mūsų širdyse.

Jūsų —
Bronė ir Ignas Jonynai

K LB Toronto apylinkės valdyba ir
Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjunga kviečia visus į

šokiu vakaro
BALIU IBS:

Įėjimas — $3.00, 
studentam ir pensininkam — $2.00

• Šokių maratonas su ypatingom 
kongresinė loterija. • Baras, vaišės. • Meninė programa.

• gros orkestras "MUZIKA“.

premijom • Trijų serijų

IŠKILI ČIURLIONIŠKA ŠVENTĖ
Rugsėjo 27 d. KLB Toronto 

apylinkės valdyba ir Anapilio 
sodybos taryba surengė plataus 
masto M. K. Čiurlionio šimtų
jų gimimo metinių iškilmę. Erd
vioje Anapilio salėje iškilmę 
pradėjo apylinkės pirm. Vyt. 
Bireta įvadiniu žodžiu. Prane
šėja Kristina Imbrasaitė invo- 
kacijai pakvietė kun. P. Ažuba
lį. Dail. T. Valius savo paskai
toje aptarė M. K. Čiurlionį kaip 
asmenį, kūrėją, veikėją. Būdin
guosius dailininko darbus gau
sūs žiūrovai pamatė ekrane. Mu
zikinės jo kūrybos tuoj pat da
vė Klevelando Čiurlionio an
samblis, pagiedojęs jo “Sanc- 
tus” ir padainavęs “Anoj pusėj 
Nemuno” bei “Ant-kalno gluos- 
nys”. Be to, Čiurlionio kūrybos 
reprodukcijų parodoje, kurią 
surengė akademikai skautai, iš
kilmės dalyviai galėjo pajusti 
didžiosios autoriaus kūrybos 
plazdėjimą. Čiurlioniškus vaiz
dus parodoje lydėjo autoriaus 
muzika, grojama iš įrekorduo- 
tų juostų.

Šalia čiurlioninės programos, 
Klevelando čiurlioniečių an
samblis davė įvairių lietuvių 
kompozitorių harmonizuotų bei 
sukurtų dainų. Kadangi an
samblis yra labai šakotas, tai ir 
jo programa buvo turtinga. Pir
miausia pasirodė mišrus cho
ras, po to keitėsi viena grupė 
po kitos: vyrų choras, moterų 
choras su kanklių orkestru, 
tautinių šokių grupė su choru ir 
tautinių instrumentų orkestru, 
mišrus choras su kanklių or
kestru. Vietomis dainavo solis

Suvažiavimas, minėjimas, koncertas
Š.m. lapkričio 1, šeštadienį, 

Toronto Prisikėlimo salėse šau
kiamas trimetis katalikų para
pijų ir organizacijų atstovų su
važiavimas, rengiamas Kanados 
Lietuvių Katalikų Centro. Tai 
jau trečias tokio pobūdžio suva
žiavimas. Jame norima atkreipti 
ypatingą dėmesį į praktihį para
pijų darbą, jų lietuviškumą, 
jaunimą, susidariusias proble
mas ir galimą jų sprendimą 
bendromis jėgomis. Dėlto apie 
parapijų veiklą padaryti prane
šimus kviečiami klebonai arba 
parapijų tarybų pirmininkai, 
kad tuo būdu susidarytų bend
ras vaizdas. Taip pat kviečiami 
padaryti pranešimus centrinių 
organizacijų pirmininkai arba 
ju atstovai. KLK Centro pirmi
ninkas padarys pranešimą apie

MOUNTAIN VIEW MOTEL 
Tel. (416) 528-7521 

1870 Main St. W., Hamilton, Ont.
Hwy. #2, prie MačMaster universiteto. 10 minučių automobiliu 
arba 15 min. autobusu iki miesto centro. Savininkai — lietuviai.

Dail. T. Valius dalyvavo Ame
rikos grafikų parodoje Filadel
fijoje ir laimėjo premiją (pla
čiau žiūr. kultūrinėje kroniko
je). “American Color Print So
ciety” pirm. R. Hood parašė 
dail. T. Valiui šį laišką. Štai jo 
vertimas:

Sveikinimai! Premijų vertintojai 
paskyrė premiją Ethel Ashton Me
morial Award Jūsų kūriniui, išsta
tytam metinėje ACPS parodoje. Pri
dedame mūsų čekį.

Tai gražus kūrinys. Džiaugiuosi, 
kad Jums buvo paskirtas šis atžy- 
mėjimas.

Rasa Mažeikaitė, kurį laiką 
studijavusi Toronto universite
te istorinius mokslus, išvyko 
tęsti studijų į Dublino universi
tetą Airijoje. Jos specialybė — 
viduramžių istorija. Be to, ji 
studijuoja ir lituanistiką. Yra 
lankiusi įvairius lituanistikos 
kursus. Toronto universitete ji 
buvo įsirašiusi ir į baltistikos 
kursą.

“Toronto Sun” IX. 22 įdėjo 
nuotrauką Niagaros pusiasalio 
vynuogių festivalio karalaičių
— šiemet išrinktos Roxanne 
Mac Dowell ir praėjusių metų
— Viltės Zubrickaitės.

¥

Lietuvių 
Namuose

tai su choro palyda, kankliavo 
solo Danutė Bankaitytė ir vi
sas kanklių orkestras. Pagaliau 
buvo momentų, kai visas Čiur
lionio ansamblis susitelkė Su
batėlėje ir Kalvelyje. Nors sce
na erdvi, tačiau beveik šimti
nė čiurlioniečių su muzikos inst
rumentais vos sutilpo. Tai ne 
tik gausus, bet ir brandus savo 
programa ansamblis, ir po 35- 
rių metų gyvenąs dinamiška 
Lietuvos dvasia, kurios pagrin
diniai puoselėtojai yra muzikai 
Alf. ir O. Mikulskiai. Kai čiur- 
lioniečiai užtraukė paskutinę 
dainą “Namo”, žiūrovai (jų bu
vo ne tik iš Toronto, bet ir ki
tų kolonijų) dar norėjo dau
giau, nors buvo išsėdėję išti
sas tris valandas. Rengėjų ir vi
sų dalyvių vardu čiurlionie- 
čiams padėką išreiškė A. Rin- 
kūnas, Anapilio Sodybos tary
bos pirm. Padėką sutvirtino 
įvairiu Toronto vienetų suneš
tos gėlės į sceną. Jomis buvo 
apdovanoti vadovai ir visas an
samblis. Iškilmė baigta Lietu
vos himnu. Linksmoji dalis, ly
dima šokių orkestro, gėrimų 
bei užkandžių, užtruko iki 1 v.r.

Sekmadienį Čiurlionio an
samblis giedojo per 11 v. pa
maldas Anapilio salėje. Tie, ku
rie nebuvo girdėję čiurlionie
čių giedojimo šeštadienį, galėjo 
gėrėtis religine jų giesme sek
madienį. Dėlto pamaldose buvo 
matyti didelė gausa tautiečiu, 
čiurlioniečiai, sėkmingai atlikę 
savo uždavinį Toronte, dviem 
autobusais grįžo į Klevelandą.1

savo veiklą. Taip pat bus naujų 
Centro narių rinkimai. Po pie
tų numatytas vyskupo M. Valan
čiaus mirties šimtųjų metinių 
minėjimas, kuriame paskaitą 
skaitys kun. prof. St. Yla, o dai
liojo žodžio aktoriai paskaitys 
ištraukų iš Sukaktuvininko raš
tų. Apie 5 v.p.p. Prisikėlimo 
šventovėje bus religinis koncer
tas, kurio programą atliks smui
kininkai — D. Pomerancaitė- 
Mazurkevičienė su J. Mazurke- 
vičiumi, sol. V. Verikaitis ir 
akompaniatorius J. Govėdas. 
Po koncerto — ten pat konce
lebracines Mišios, kurioms va
dovaus vysk. V. Brizgys. Į po
pietinę programą — vysk. Va
lančiaus minėjimą, koncertą ir 
pamaldas kviečiama ir plačioji 
visuomenė. Inf.

Gen. Lietuvos konsulas dr. J. 
Žmuidzinas rugsėjo 15 d. laišku 
pasveikino 80 metų sulaukusį 
Kanados veteraną valstybinin
ką The Right Hon. John Geor
ge Diefenbaker. Ta proga kon
sulas išreiškė jubiliatui gilią pa
dėką už jo daugkartinį Lietuvos 
laisvės bylos parėmimą. — Rug
sėjo 15 d. dr. J. žmuidzinas da
lyvavo Korėjos ambasadoriaus 
Kanadai Young Choo Kim pri
ėmime, surengtame Hyatt Re
gent viešbutyje gen. konsulato 
Toronte atidarymo proga.

Prisikėlimo Parapijos Kredi
to Kooperatyvo valdyba nutarė 
mokėti už naujus vienerių metų 
indėlius 914% palūkanų, už re
gistruotas namams įsigyti tau
pomąsias s-tas — 8)4%. Su D. 
Britanijos socialinio draudimo 
įstaigomis išsiaiškinta, kad Ka
nados pensininkai, kurie po ka
ro atvyko iš Vokietijos į Ang
liją kaip savanoriai darbininkai 
ir kuriems darbovietėse nuo 
1948 m. buvo atskaityta į pen
sijų fondą bent 156 savaičių 
įnašai trejų metų laikotarpyje, 
turi teisę gauti D. Britanijos 
pensiją. Šiuo reikalu reikia ra
šyti angliškai: Department of

ffi MONTREAL®
Skautų tėvų komitetas ir rėmėjai 

rugsėjo 27-28 d.d. surengė kūrinių 
parodą foto menininko A. Kezio, SJ, 
Aušros Vartų parapijos salėje. Rug
sėjo 27 d. po vakarinių Mišių buvo 
parodos atidarymas. Parodos metu 
buvo rodoma foto nuotraukų techni
ka ir jų gaminimas laboratorijoje.

Kun. J. Kubilius, SJ, grįžęs iš jė
zuitų pasitarimo Klevelande, parve
žė visiems montrealiečiams gražiau
sių linkėjimų nuo buvusių AV para
pijos kunigų — G. Kijausko, L. Za
rembos, J. Borevičiaus ir J. Vaišnio.

Metinė AV parapijos vakarienė 
bus lapkričio 8 d. parapijos salėje. 
Pakvietimai ir didžiosios loterijos 
bilietai jau išsiuntinėti. Bilietų šak
neles prašome grąžinti iki lapkričio 
8 d. Loterijoje yra vertingi laimi
kiai: spalvota televizija $500 vertės, 
olimpinės loterijos bilietas — gali
mybė tapti milijonierium, geros rū
šies foto aparatas, “super loto” bilie
tas, piniginė dovana $25 — čekis. 
Bus vaišės, loterija ir meninė dalis. 
Kartą į metus susirinkime visi į 
bendrą parapijos vakarienę.

AV parapijos komitetas savo po
sėdyje nutarė imti $5 už dokumentų 
išrašymą: metrikų ir kitų pažymė
jimų. ,

Katalikų mokyklų komisija teikia 
visokeriopą pagalbą suaugusių lavini
muisi. Kas norėtų išmokti kokio 
verslo, tesikreipia tel. 725-5221, 5350 
Lafond St., Montreal HIX 2X2.

Dr. Romas Knystautas, McGill uni
versiteto profesorius, keletui savai
čių buvo išskridęs į Europą mokslo 
reikalais. Dalyvavo mokslinėse kon
ferencijose Prancūzijoje ir Šveicari
joje.

Mirė Vaclovas Šapkauskas, 72 me
tų; palaidotas rugsėjo 8 d.; Napolis 
Gurčinas, 80 metų; palaidotas rugsė
jo 15 d.

Mūsų kredito unijos narei 
a + a Marijai Lenketis 

mirus, jos sūnui JUOZUI, dukrai MARIJAI LIND
SAY, giminėms bei artimiesiems nuoširdžių užuo
jautą reiškia — Montrealio Lietuvių Kredito 

Unijos "Litas" valdyba

Greitas ir tikslus patarnavimas!

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

PETRAS ADAMONIS
C. t. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ 

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

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ: 
Einamqsias s-tas 6.0%
Taupomąsias s-tos . 8.0%
Term. ind. 1 m. 8.5%
Term. ind. 2 m. 9.25%
Term. ind. 3 m. 9.75%
Duoda nemokama gyvybės opdrou- 
dq iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

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

Health and Social Security, 
Overseas Group, Newcastle 
Upon Tyne, England, Mf(N), 
45A. Reikalingos šios žinios: 
pilnas vardas ir pavardė, Na
tional Insurance numeris, gimi
mo data ir gyventų vietų adre
sai Anglijoje. J. Varanavičius, 

vedėjas 
A. a. Antanina Tamulevičie

nė, 92 m. amžiaus, mirė rug
sėjo 23 d. Otavoje. Ji rūpestin
gai buvo slaugoma abiejų duk
rų. Velionės dukros P. Ancevi
čienės pageidavimu, vietoj gė
lių tautiečiai ir kanadiečiai 
(Plant Products Building) auko
jo Anapilio projektui, ypač 
prieglaudai. Velionė iš Otavos 
buvo atskraidinta į Torontą ir 
palaidota Šv. Jono liet, kapi
nėse rugsėjo 27 d.

Bronė ir Ignas Jonynai buvo 
pagerbti draugų ir bičiulių jų 
25 m. vedybų sukakties proga 
rugsėjo 20 d. p. Kavaliauskų 
rezidencijoje. Sveikinimo kal
bas pasakė p. Maziliauskienė ir 
buvę vestuvių liudininkai — p. 
Kontvydas ir Pr. Griciūtė-Bara-

Jonas Meškauskas, nuolatinis Aust
ralijos gyventojas, išėjęs į pensiją, 
atskrido paviešėti ilgesniam laikui į 
Montrealį pas brolį ir seserį Volenti- 
ną Piešinienę.

Mūsų broliai ir seserys Suvalkų tri
kampyje laukia iš mūsų pagalbos. 
Kas turite atliekamų drabužių ar 
avalynės, pristatykite seselėms. Jos 
jau kelinti metai rūpinasi Suvalkų 
trikampio lietuvių šelpimu. Siunti
nių persiuntimui reikalingi pinigai. 
Kas galite, prašomi prisidėti prie to 
šalpos darbo. A. A.

Elena Narbutaitė, anksčiau gyve
nusi Toronte, jau senokai gyvena ir 
dirba Montrealyje farmacijos srity- 

' je. Turėdama daug ryšių su kana
diečiais, ji yra išplatinusi nemažai 
literatūros apie lietuvius bei Lietu
vą anglų kalba. Vien “Lithuanians 
in Canada” ji išplatino per 10 eg
zempliorių.

Šv. Kazimiero parapijos vakarienė 
ir loterija įvyks spalio 18 d. Gros 
puikus orkestras. Organizuoja para
pijos komitetas, vadovaujamas pirm. 
Juozo Asipavičiaus.

šv. Kazimiero parapijos choras in
tensyviai ruošiasi dainų šventei Ha
miltone. Chorui vadovauja muz. A. 
Ambrozaitis.

Susituokė Jonas Žukauskas su Ra
sa Bunyte rugpjūčio 30 d. Vestuvės 
buvo Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Taip pat Rocco Costarella su Elena 
Mickūnaite rugsėjo 20 d. Vestuvės 
— šv. Kazimiero par. salėje.

Sunkiai serga Petras Tamutis. 
Sveiksta Jonas Kalinauskas ir p. Vil
kelienė.

Lankėsi iš Jeruzalės kun. Viktoras 
Garbukas, OFM. Turėjo pokalbį su 
parapijiečiais apie Izraelį ir rodė 
skaidres iš Šv. Žemės rugsėjo 15 d. 
vakare. Svečias kalbėjo įdomiai, ir 
vakaronė praėjo pakilioje nuotaiko
je. Kl.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines 11.0%
Nekiln. turto 10.75%
Čekių kredito 12.0%
Investacincs nuo 11 %

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

kauskienė, kuri su humoru pri
siminė tų laikų besikuriančių 
dypukų vargus šioje šalyje. At
minimui įteikta dovana. G. A.

Daugiakultūrių reikalų mi- 
nisterio įstaiga savo biulete
nyje, paskelbtame 1975 m. rug
sėjo 24 d., pašalpą gavusiųjų ei
lėje mini ir Windsoro lietuvai
čių kvartetą “Aušra”, kuriam 
paskirta $500 dalyvauti tauty
bių festivalyje Winnipege. Pas
tarasis įvyko š.m. rugpjūčio mė
nesį.

PARDUODAMAS 
NAMAS

Mississaugoje, 5 blokai nuo Ana
pilio, netoli Mississaugos ligoni
nės (4 miegamųjų“split level”). 
Gražiai įrengtas poilsio kamba
rys su baru, 2 židiniai — salone 
ir šeimos kambaryje, šaltas san
dėlis ir yra vieta įrengti dar 
vienam kambariui rūsyje. Labai 
privatus ir gražus sklypas užda
roje (dead end) gatvėje. Prašo
ma kaina $114.500.

Skambinti telefonu 279-9395


