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Ir šviesa mus telydi
Vargas tamsiam žmogui, vargas ir tamsiai tautai. Sunkiausi 

kalėjimai, didžiausia priespauda remiasi fizine ar dvasine tamsa. 
Tamsa naudojasi visi pavergėjai. Užvaldę tamsų kraštą, pavergėjai 
paprastai stengiasi išlaikyti ji tamsoje kuo ilgiausiai, o ten, kur 
pavergta tauta yra šviesi, jie pirmoje eilėje stengiasi sunaikinti 
tautinės ir kultūrinės šviesos šaltinius — asmenis ir institucijas. 
Kai šviesos žiburiai taip lengvai nėra įveikiami, pavergėjai sten
giasi juos bent paralyžuoti, iškreipdami jų darbo tikslą ir paskirtį. 
Į šiuos galvojimo rėmus telpa ir mūsų tautos švietimo istorija, tin
kanti visiems mūsų šviesos žiburiams, ypač didžiausiam jų — 
Lietuvos universitetui.

Senovėje fizinę Lietuvos šviesą simbolizavo aukurų ugnys, o 
dvasinės šviesos žiburiai buvo kriviai ir vaidilos. Būdama toli nuo 
ano meto kultūros centrų, tauta pavėlavo su krikščionybe, pavė
lavo ir su universiteto įsteigimu. Visdėlto jau prieš 400 metų (1572) 
Vilniuje pradėjo veikti jėzuitų įkurtoji akademija — pirmasis Lie
tuvos universitetas su teologijos ir filosofijos fakultetais. Ilgą lai
ką tai buvo tolimiausias Europos rytuose universitetas, nes pirma
sis Rusijoje Maskvos un-tas įsisteigė tik 1755 m. Neturint pakan
kamai savų mokslinių pajėgų, Vilniaus akademija rėmėsi daugiau
sia kitataučių moksliniu personalu, tačiau per du šimtus savo gy
venimo metų ji atnešė daug naudos mūsų tautai: ruošė mokytojus 
Lietuvoje įsikūrusioms gimnazijoms, o nuo 1620 m. įvedė ir lietu
vių kalbos katedrą. Tuo būdu akademija dar daugiau tapo su Lie
tuva susijusiu tarptautiniu mokslo židiniu.

Universitetai, kaip kultūros židiniai, dažnai yra politinio gy
venimo aukos. Popiežiui uždarius jėzuitų ordiną, 1733 m. buvo 
uždaryta ir Vilniaus akademija. Lietuvos-Lenkijos padalinimo sū
kuriuose įsikūrusi Edukacinė Komisija (pirmoji švietimo ministe
rija Europoje) universiteto vietoje Įsteigė augščiausią Didžiosios 
Lietuvos Kunigaikštystės mokyklą, kuri nuo 1803 metų tapo im
peratoriniu Vilniaus universitetu. Iš esmės tai buvo lenkiška ir 
lenkti kultūrą Lietuvoje skleidžianti įstaiga bei išreiškianti dvi
gubą tautos priespaudą — rusišką ir lenkišką. Bet visdėlto ir čia 
buvo karštų lietuviškosios ugnies žarijų, įsižiebusių to universiteto 
studentų lietuvių (daugiausia žemaičių) gretose. Iš čia kilo pirmo
sios būsimos nepriklausomos Lietuvos kregždės, didieji “mužikai” 
— vysk. Motiejus Valančius, istorikas Simanas Daukantas ir eilė 
kitų. Okupantas lieka okupantu. Universitete atgyjančio laisvės 
judėjimo jis negalėjo pakęsti, ir 1842 m. šioji mokslo įstaiga buvo 
uždaryta. Įvyko, kaip vysk. A. Baranauskas dainavo: “Anei rašto 
anei druko mums turėt neduoda, tegul, sako, Lietuva bus tamsi ir 
juoda”.

Tokioje tamsoje Lietuva išbuvo iki šimtmečio pabaigos, t.y. to 
lemiamo istorijos laikotarpio, kai visoj Europoje vyko pramoninė 
revoliucija ir kultūrinis žydėjimas. Lietuvių tautai buvo padaryta 
neįkainojama žala, ir tik nuostabus mažai mokytos tautos gajumas 
išgelbėjo ją nuo visiško sunykimo.

Pirmasis pasaulinis karas žaibo trenksmu išvertė iš kojų Ru
sijos imperijos milžiną, o jo griuvėsiuose, kaip iš žiemkenčių grū
dų, pakilo laisvos tautos. Laisva lietuvių tauta pradėjo kurti laisvą 
valstybę. Jėgų ir entuziazmo buvo daug, bet kone visiems trūko 
mokslo: per kelerius metus turėjome užpildyti tamsią bei juodą 
spragą ir pasivyti kitas Europos tautas. Steigėsi mokyklos, bet trū
ko mokytojų. Kūrėsi įstaigos, bet trūko lietuviškai mokančių rašyti 
tarnautojų. Atsirado ligoninės, bet mažai tebuvo gydytojų. Organi
zavosi pramonė, bet mažai tebuvo savų inžinierių. Į visa tai buvo 
atsakyta atsteiglant Lietuvos universitetą Kaune (1922 m. vasario 
16 d., taigi prieš 50 metų).

Kaip tie žydai į pažadėtąją žemę, iš visų pasaulio kampų ėmė 
rinktis mokslo laipsnius turintieji mūsų akademikai — universi
teto organizuoti ir jame labai sunkiomis sąlygomis dirbti. O iš 
miestų ir miestelių, iš naujųjų gimnazijų kilo naujosios mūsų inte
ligentijos daigai. Trijų kartų darnioje veikloje, seniesiems tautos 
veteranams esant profesūros priekyje (St. Šalkauskiui, A. Smeto
nai, V. Krėvei-Mickevičiui, B. Sruogai, V. Mykolaičiui-Putinui, J. 
Tumui-Vaižgantui, J. Jablonskiui, P. Galaunei ir daugeliui kitų), 
per 20 metų Lietuvos universitete (1930 m. gavo Vytauto Didžiojo 
vardą) išaugo nauja stipraus tautinio susipratimo jaunosios Lietu
vos inteligentijos karta. Toji karta nepalūžo Lietuvos okupacijose. 
Ji išgelbėjo išeiviją nuo dvasinio skurdo stovyklų laikais Vokie
tijoje, kantriai nešė ir tebeneša pagrindinę lietuviškojo gyvenimo 
naštą emigracijoje. Dabar toji karta jau žilagalviai, kurie su susi
rūpinimu seka mūsų akademinio gyvenimo nuosmukį. Krinta jie 
kaip A. Baranausko apdainuoto “Anykščių šilelio” pušys, o jų vie
toje atžalyno nedaug. Amerikoje lituanistiką studijuojančių skai
čius gana mažas. Lietuvoje susideginusių asmeninė auka tautai 
buvo nepalyginamai didesnė už tą, kurios reiktų dabarties studen
tui-] ituanistui. A. Rinkūnas

Etninės spaudos suvažiavimas

Kanados įvykiai

KOMUNISTAI - MASKVOS RĖMĖJAI
Kanados komunistų partija 

piketavo didžiuosius Toronto 
dienraščius — “The Toronto 
Star” ir “The Globe and Mail”, 
protestuodama prieš komunistų 
atstovų ignoravimą rinkiminia
me federacinio parlamento va
juje. Abu minėtieji dienraščiai 
piketavimą nutylėjo, bet į jį 
taikliu vedamuoju spalio 2 d. at
siliepė “The Toronto Sun” ryti
nis dienraštis, primindamas ko
munistams, kad oficialių kom
partijos narių tėra vos 3.000. 
Kreipimas dėmesio į tokią ne
reikšmingą mažumą esąs nusi
kaltimas žurnalizmui. 1968 m. 
federacinio parlamento rinki
muose kompartijos 14 atstovų 
visoje Kanadoje surinko tik 
4.344 balsus. Kompartijos trys 
atstovai metropoliniame Toron
te turėjo tenkintis 650 balsų, 
kurių 155 buvo skirti kompar
tijos vadui Kashtan. Laikraštis 
pastebi, kad komunistams ati
duotas balsas iš tikrųjų reiškia 
paslaugą ne Kanadai, bet Mask
vai: “Savo 52 metų veiklos lai
kotarpyje Kanados kompartija 

jokiu klausimu niekada nėra 
pasipriešinusi Maskvai, o kai 
kildavo tarptautinių nesutari
mų, ji visada su Sovietų Sąjun
ga pasisakydavo prieš Kanadą. 
Kanados komunistai 1968 m. 
pritarė sovietinei invazijai į Če
koslovakiją, pateisindami ją“so- 
cializmo stiprinimu”. Komparti
ja, pasiuntusi savo narius ištirti 
tautinės diskriminacijos klausi
mo Ukrainoje, atmetė jų prane
šimą ir pilnai pritarė sovietinei 
rusinimo politikai. Kanados 
kompartija taipgi pritaria dabar 
ten vykstantiems intelektualų ir 
laisvės kovotojų teismams .. .” 
Laikraštis primena savo skai
tytojams, kad paskutinis į Kana
dos federacinį parlamentą iš
rinktas kompartijos atstovas bu
vo nuteistas kaip sovietų šni
pas. Dienraščių piketavimą, 
matyt, paskatino premjero P. 
E. Trudeau vyriausybės pradė
tas suartėjimas su Sovietu Są
junga, nors kanadiečiai dėl šios 
politikos nėra pakeitė savo nuo
monės apie komunistus.

(Nukelta j 8-tą puslapį)

Butkų šeima, pabėgusi iš okupuotos Lietuvos. Iš kairės: teisininkas Zigmas 
Butkus, dukros Loreta 11 m. ir Raimonda 10 m., žmonh Danutė Kareckaitė- 

Butkuvienė, sūnus Rimvydas 3 m. Šiuo metu jie yra Čikagoje

Pasaulio Įvykiai
V. VOKIETIJA, BIJODAMA NAUJŲ TERORO VEIKSMŲ, UŽDRAUDĖ 
dviejų palestiniečių radikalių grupių veiklą — Palestinos Studen
tų Sąjungos ir Palestinos Darbininkų Sąjungos. Pirmoji turi 800 
narių, antroji — 1.000. Sąjungų būstinėse dabar daromos kratos, 
suiminėjami jų vadai bei nariai ir tremiami iš V. Vokietijos. Šių 
sąjungų uždarymą smerkiančias demonstracijas V. Berlyne suren
gė apie 1.000 arabų, nešusiu raudonas vėliavas. Arabus remia ir 
Vokiečių Studentų Sąjunga, žadanti teismo keliu sustabdyti vyriau
sybės nutarimą. Studentai taipgi nori žinoti, kiek arabų jau yra 
ištremta iš V. Vokietijos. Vidaus reikalų ministerio H. D. Genscher 
paminėtą šimtinę jie laiko nepakankamu ir netiksliu skaičiumi. H. 
D. Genscher teigimu, 1.990 nebuvo įsileista V. Vokietijon, bet da
bar suvaržymai atšaukiami, vėl*-----------------—---------------------
bus pilnai pripažįstamos nuo š. 
m. spalio 1 d. išduotos vizos. 
Egiptą, Libiją ir Siriją jungian
ti Arabų Respublikų Federaci
ja paskelbė, kad ji panašiomis 
priemonėmis atsilygins savo 
kraštuose gyvenantiems vokie
čiams. Si įtampa, atrodo, tėra 
laikinio pobūdžio, nes Egiptas 
jau atnaujino su V. Vokietija 
nutrauktus diplomatinius ryšius 
ir naujuoju ambasadoriumi pa
skyrė užsienio reikalų ministe
rio pavaduotoją I. Fahmy. Rin
kiminiame V. Vokietijos federa
cinio parlamento vajuje kancle
rį W. Brandtą pradėjo kritikuo
ti iš socialdemokratų partijos 
pasitraukęs prof. K. Schiller, 
buvęs finansų ministeris, šių 
pareigų atsisakęs dėl nepakan
kamos ekonominės laisvės kraš
to gyvenime. Po trijų mėnesių 
slaptų derybų V. Vokietija ir 
komunistinė Kinija nutarė už
megzti diplomatinius ryšius. Su
tartis bus pasirašyta Pekinge, 
kai ten spalio 10-14 d.d. viešės 
V. Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris W. Scheel.

GERINA SANTYKIUS
Libano spaudos pranešimu, 

dvi dienas trukusius slaptus pa
sitarimus Maskvoje turėjo Siri
jos prez. H. al-Assadas, o spalio 
16 d. Maskvoj lankysis Egipto 
premjeras A. Sidky. Spėjama, 
jog Sirijos sostinėje Damaske 
norima surengti Sirijos prez. H. 
al-Assado ir Egipto prez. A. Sa- 
dato susitikimą su sovietų kom
partijos vadu L. Brežnevui Egip
tas jau yra pradėjęs derybas su 
Britanija sovietų išsivežtas 
“SAM-3” priešlėktuvines rake
tas pakeisti britiškomis “Ra
pier” raketomis. Amerikiečių 
žvalgybos duomenimis, sovie
tams ypač rūpi sugrąžinti Egip
tan savo tolimojo skrydžio “TU- 
16” žvalgybinius lėktuvus, turė
jusius bazę aerodrome prie As- 
wano užtvankos. Spragą sovietų 
žvalgyboje atskleidė rugpjūčio 
pirmojoj pusėj įvykęs septynių 
žvejų pabėgimas laivu “ViŠera" 
iš Juodosios jūros į Piraeus uos

tą prie Atėnų. Vienintelis neno
rėjęs pabėgti įgulos narys nuo 
laivo nušoko Dardanelų sąsiau
ryje, ir Turkija jį grąžino So
vietų Sąjungom Sovietų karo 
laivynas Viduržemio jūroje ne
įstengė surasti ir sustabdyti “Vi- 
šeros” laivo, o jį lengvai būtų 
suradę žvalgybiniai “TU -16” 
lėktuvai iš savo buvusios bazės 
Egipte. “Višeros” kapitonui ir 
šešiem įgulos nariam Graikija 
suteikė politinę globą. Bėgliai 
buvo ukrainiečiai ir lietuviai, 
smerkiantys savo kraštų sovieti
nę okupaciją. Tokiems pabėgė
liams sulaikyti Maskva neven
gia net tarptautinės teisės pažei
dimo. Š.m. rugsėjo 8 d. sovietų 
naikintojo jūrininkai Baltijos 
jūroje, prie Gotlando salos, jėga 
įsiveržė į danų žvejų laivą “ Win
dy Luck” ir išsivedė' pripučiama 
valtele Švediją bandžiusį pa
siekti bėglį, kuriam danai buvo 
suteikę globą savo laive. Jo tau
tybė tebėra nepaskelbta, nors 
Danija jau įteikė oficialų pro
testą Sovietų Sąjungai.

pagalbos Šauksmas
JungtiniųTautų sekr.K. Wald- 

heimą per užsieniečius žurnalis
tus Maskvoje pasiekė Leningra
do kalėjimo beprotnamyje už
daryto politinio kalinio Viktoro 
Fainbergo pagalbos šauksmas. 
V. Fainbergas su šešiais bend
raminčiais 1968 m. surengė de
monstraciją Maskvos Raudono
joje Aikštėje, smerkiančią So
vietų Sąjungos suorganizuotą 
invaziją į Čekoslovakiją. Jis pra
šo K. Waldheimą imtis priemo
nių, kurios sustabdytų sveikų 
politinių kalinių kankinimą psi
chiatrinėse ligoninėse, šis laiš
kas, be abejonės, yra labai skau
dus sovietų prestižui, ramsto
mam melaginga propaganda. 
Nemažiau skaudus buvo ir že
mės ūkio ministerio V. Mackie- 
vič įsakas kepykloms dešimta
daliu sumažinti duonos ke
palus. Jis taipgi įspėjo tausoti 
kiekvieną saują grūdų ir kiek
vieną žiupsnelį miltų, šių prie-

(Nukelta Į 9-tą psl.)

Rugsėjo 30 — spalio 1 dieno
mis Winnipege įvyko Kanados 
etninių laikraščių redaktorių, 
leidėjų bei jų atstovų suvažiavi
mas. Jie sudaro organizaciją 
“Canada Ethnic Press Federa
tion”.

Nėra tikslių duomenų, kiek iš 
viso yra Kanadoje etninių laik
raščių, tačiau apytikriai mano
ma, kad jų esama virš 100. Ne
visi šioje organizacijoje daly
vauja — yra keliolika jai nepri
klausančių, bet tai daugiausia 
mažesnės apimties periodiniai 
leidiniai. Daugiausia etninių 
laikraščių yra Toronte — net 36 
(tiek priklauso organizacijai), 
nemažai jų yra Winnipege, Van
kuveryje ir Montrealyje. Minė
tose vietovėse yra įsteigtos etni
nės spaudos sąjungos, kurios su
daro bendrą visos Kanados et
ninės spaudos federaciją.

Kelionėje
Šis suvažiavimas buvo šešta

sis. Jin atskrido atstovai net iš 
tolimesnių vietovių. Jau keliau
jant buvo progų išsikalbėti bei 
pasikeisti mintimis. Antai, besi
kalbant su lenkų redaktoriais iš
nyra nejučiomis Vilniaus ir Lvi- 
vo klausimas. Vienas jų humo- 
ristiškai pasakoja, esą vieno pri
ėmimo metu prieina prie stalo 
linksmas jo tautietis su stikliu
ku rankoje ir klausia: “Ar 
Tamsta nekovoji už Vilnių ir 
Lvivą?” “Ne, nekovoju” — at
šovęs lenkų laikraščio redakto
rius. Anam lenkui tik lept ir iš
krito stiklas iš rankų... Tokį at
sakymą redaktorius davęs to
dėl, kad gyvenąs Kanadoj, o 
Lvivas su Vilnium esą Europoj! 
Kitaip tariant, tai nesanti kana
diečių problema. Kitas lenkų 
redaktorius pridūrė, esą jo laik
raščio skaitytojai skundžiasi, 
kad lietuvių laikraščiai rašo 
prieš lenkus, atsiunčia net iš
verstų ištraukų, bet nematąs 
reikalo spausdinti bei erzelį 
kelti.

Turi savo problemų ir ukrai
niečiai, ir vokiečiai, ir lenkai, 
bet niekuomet nesusikerta. Jau 
iš seno tarp Kanados etninių 
grupių darbuotojų vyrauja tole
rancija, karštosios problemos 
neliečiamos. Kartais tik iškyla 
Kanados partijų reikalai, nes 
šioje srityje daug įvairumo, ta
čiau ir jie nesudrumsčia toleran
tiškos nuotaikos.

Gudai su Vyčiu
Suvažiavimo išvakarėse, t. y. 

penktadienį, buvo surengtas iš
kilmingas banketas. Dar prieš 
jį, kokteilio metu, buvo progos 
susitikti su daugeliu spaudos ir 
kitokių sričių žmonių. Štai už
kalbinu vieną, prisisegusį švar
ko atlape Vytį. Manau, kad lie
tuvis, bet pasirodė gudas. Priė
jo ir kitas su tokiu pat ženklu. 
Kai sužinojo, kad esu lietuvis, 
ėmė aiškinti savo ženklo proble
mą. Girdi, lietuviai jiems daro 
priekaištą, kad pavogę Lietuvos 
emblemą, bet iš tikrųjų taip ne
są, nes gudai esą to paties krau
jo kaip ir lietuviai, o Lietuva bu
vusi ta pati Gudija. Na, ir išaiš
kink jiems, kad taip nėra, kai 
visa jų emigracinė spauda ta 
linkme rašo. O lenkai, girdėda
mi lietuvių ginčus su gudais, sa
ko: “Jūs pirma išsiaiškinkit da
lykus tarp savęs ir tada ateikit 
pas mus kalbėti dėl Vilniaus”.

Ministerio kalba
Suvažiavimo banketas Fort 

Garry viešbutyje buvo šaunus. 
Jame dalyvavo ne tik etninės 
spaudos darbuotojai, bet ir dau
gybė Winnipego veikėjų bei 
įvairių pareigūnų. Beveik visi 
jie buvo pristatyti. Dairausi 
(ieškodamas lietuviškų veidų, 
bet niekur jų nepastebėjau. Bu
vo Winnipego latvių, vokiečių, 
ukrainiečių, lenkų, islandiečhi, 
žydų ir kitų tautybių veikėjai. 
Ypač gausūs buvo ukrainiečiai. 
Maldą sukalbėjo ukrainiečių ku
nigas, provincinės vyriausybės 
atstovas buvo ukrainietis, bur
mistro — taip pat. Tik pagrindi
nis kalbėtojas ministeris G. Pel
letier buvo prancūzas. Jis buvo 
pakviestas į suvažiavimą kaip 
valstybės sekretorius, tvarkąs ir 
kultūrinius krašto reikalus, ir 
kaip buvęs žurnalistas. Kalbėjo 
apie 40 minučių, dėstydamas 
daugiakultūrę vyriausybės po
litiką, kuri vienur kelia entu
ziazmą, kitur — kritiką. Jo nuo
mone, vyriausybė, vykdydama

Didžiąją spaudą, televiziją ir 
radiją pasiekė sensacinga žinia 
apie lietuvių šeimos pabėgimą iš 
sovietų okupuotos Lietuvos. 
Dienraščių puslapiuose paskelb
ta gana plati informacija apie 
tos šeimos odisėją ir pridėta di
doka nuotrauka. Čikagoje įvy
kusioje spaudos konferencijoje 
Z. Butkus papasakojo apie savo 
žygį.

Pasirodo, jis su šeima pasiekė 
JAV-es jau prieš 4 savaites, bet 
viešumoj pasirodė tik dabar. 
Amerikiečių buvo sutiktas labai 
palankiai. Atrodo, jie norėjo lyg 
ir atsilyginti už Simą Kudirką. 
Gausiems reporteriams Z. But
kus priminė, kad pabėgimas iš 
sovietų okupuoto krašto galimas 
tik vieną kartą. Jei nepavyksta 
iš pirmo karto, antrą kartą jau 
nebeįmanoma. Pabėgimas laiko
mas išdavyste, baudžiama mirti
mi, nors kartais paskiriama ir 
lengvesnė bausmė — 15 metų 
sunkiųjų darbų stovyklos.

Spaudos konferencijoj pabė
gimo detalės nebuvo atskleistos, 
tačiau pagrindiniai faktai buvo 
atskleisti. Z. Butkus pasisakė 
planavęs pabėgimą ištisus trejus 
metus. Gavęs leidimą išvykti 
Lenkijon atostogų kaip sovieti
nis teisėjas ir kompartijos na
rys. Iš Lenkijos jam pavykę pa
siekti Europos vakarus, o iš čia 
— JAV-es.

Z. Butkus yra 35 m. amžiaus, 
gimęs Eržvilke, gyvenęs kurį 
laiką Jurbarke. Teisės mokslus 
baigęs sovietiniais laikais. Jo tė
vai liko Lietuvoje. Žmona Da
nutė Kareckaitė-Butkuvienė yra 
baigusi mediciną Lietuvoje ir 
kelerius metus dirbusi Kauno 
ligoninėje. Čikagoje kol kas ap
sistojo pas gimines.

Paklaustas, kodėl pabėgo, Z. 
Butkus pareiškė: “Ten įvesta 
tikra vergija ir kasdien reikia 
kentėti priespaudą, dažnai gau
davau įsakymus telefonu iš par
tijos pareigūno, liepiančio pa
skirti tokią ar kitokią bausmę.” 

Likusiems Lietuvoje sąlygos 
esančios beviltiškos. R. Kalanta 
susidegino, norėdamas atkreipti 
Sov. Sąjungoj besilankančio pre
zidento R. Niksono dėmesį. De
ja, savo tikslo nepasiekė.

Spaudos konferencijoj Čika
goj, šalia daugelio reporteriu, 
dalyvavo VLIKo pirm. dr. J. K. 
Valiūnas, ALTos pirm. dr. K. 
Bobelis ir kt.

karališkosios komisijos pateik
tus siūlymus kultūrinėje srity
je, pasirinko teisingą kelią. Tuo 
būdu esą išlaikomas teisingu
mas, nes niekas nelieka nu
skriaustas. Anglosaksai ir pran
cūzai, sudarą krašto branduolį, 
nieko nenustoja, o etninės gru
pės gauna joms priklausančią 
dalį. Malonu buvo klausyti, kai 
min. G. Pelletier, kalbėdamas 
apie suplanuotus projektus, pa
minėjo ir lietuvių vardą. Esą 
jau užsakyta parašyti 13 studijų 
apie etnines Kanados grupes, 
kurių eilėje yra ir lietuviai. De
ja, nebuvo suminėti kiti baltie- 
čiai. Taipgi esanti suplanuota 
lietuvių tautodailės paroda.

Tautybių taryba
Visą šeštadienį teko posė

džiauti. čia mažai kas buvo įdo
maus — daugiausia administra
ciniai pranešimai, diskusijos, 
komisijos, rezoliucijos, rinki
mai, balsų skaičiavimai, proto
kolai ir t. t. Šį kartą nebuvo 
svarstomos problemos iš esmės. 
Pažymėtina nebent tai, kad su
važiavimas vienbalsiai pasisakė 
už vyriausybės daugiakultūrę 
politiką, pritarė premjero P. E. 
Trudeau suplanuotai tautybių 
tarybai, kuri būsianti sudaryta 
kviečiant įvairių tautybių veikė
jus. Paruošti konkrečius pasiū
lymus tuo reikalu pavesta val
dybai. Pastarosios branduolys šį 
kartą išrinktas iš torontiškių, 
įjungiant atstovus ir iš kitų vie
tovių. Pirmininkystė teko Onta
rio etninės spaudos sąjungos 
pirm. VI. Mauko.

Iš nutarimų pažymėtinas dar 
užmojis steigti etninės spaudos 
biurą ir jo išlaikymui prašyti 
vyriausybes paramos.

Išklausius banketo kalbas ir

posėdžių pranešimus, susidarė 
įspūdis, kad etninė spauda Ka
nadoje jau yra išsikovojusi pri
pažinimą ir vyriausybės, ir vi
suomenės sluogsniuose. Dar jai 
trūksta pripažinimo iš didžio
sios spaudos ir kitų stambiųjų 
komunikacijos institucijų, bet 
šia linkme ir pati etninė spau
da mažokai tėra pasidarbavusi.

Tarptautiniame centre
įdomus buvo priėmimas Win

nipego tautinių grupių centre 
"International Centre”. Prof. 
Rudnickyj, ukrainietis, kurio 
iniciatyva buvo surengta tarp
tautinė knygų paroda, tarė žodį 
apie UNESCO darbus knygos 
srityje. Parodą atidarė valstybi
nio muzėjaus pareigūnas p. Ty
ler iš Otavos. Tautinių grupių 
meninių vienetų atstovai atliko 
programą. Ypač įdomi buvo ja
ponė su didžiuliu styginiu muzi
kos instrumentu, indietė su sa
votiška muzika ir taip pat indie
tė šokėja. Mikliai pasirodė len
kai su savo mazurka. Po meni
nės programos suvažiavimo da
lyviai buvo pavaišinti kava ir 
tortais. Priėmime dalyvavo dau
gelio tautinių grupių atstovai 
Winnipege, bet lietuvių nepa
stebėjau. Vėliau sužinojau, kad 
lietuviai pastaruoju metu šio 
centro veikloje mažai tedalyvau
ja. Matyt, jie yra panašiai nusi- 

.teikę, kaip ir Toronto tautie
čiai, kurie panašioje instituci
joje irgi mažai rodosi. Galbūt 
dėlto ir lietuviškos spaudos ne
matyti. Nepastebėjau Winnipe
go tarptautiniame centre nė ki
tų baltiečių spaudos. Knygų pa
rodoje nebuvo nieko lietuviško. 
Dauguma knygų surankiota per 
įvairių valstybių ambasadas.

(Nukelta j 10-tq psl.)

Pabėgo Šeima iš Lietuvos
Teisininkas Zigmas Butkus su žmona ir trimis vaikais pasiekė 

Čikagą • Nuteisti Kauno demonstrantai
Nuteisti septyni lietuviai

R. Kalantos laidotuvių proga 
buvo suimta šimtai jaunuolių, 
dalyvavusių demonstracijoj ir 
reikalavusių Lietuvai laisvės. 
Po ilgo tardymo Vilniuje buvo 
atrinkta keliolika. Pirmosios 
grupės teismas prasidėjo Vil
niuje rugsėjo 25. Jie buvo tei
siami augščiausiojo sovietinės 
Lietuvos teismo už “chuliganiz
mą”. Spalio 4 d. Reuterio žinių 
agentūra pranešė, kad nuteisti 
septyni lietuviai kalėjimo baus
mėmis — nuo 18 mėnesių iki 
trejų metų.

Apie šią bylą plačiau rašė 
“New York Times” korespon
dentas Maskvoje Theodore Sha- 
bad rugsėjo 25 d. laidoje. Pasak 
jo, buvo teisiami 8 lietuviai už 
chuliganizmą. Straipsnio auto
rius betgi mano, kad sovietų 
"Tass” vadinamasis chuliganiz
mas yra kilęs iš neramiųjų de
monstracijų, įvykusių Kaune ge
gužės 18-19 d. Tada buvo de
monstruojama ryšium su gegu
žės 14 d. save susideginusio Ro
mos Kalantos laidotuvėmis. Ka
lantos susideginimas ir per jo 
laidotuves vykusios protesto de
monstracijos jokio ryšio netu
rinčios su chuliganizmu, šių 
įvykių pagrindinė priežastis bu
vusi — tautinis pasipriešinimas 
ir katalikų protestas prieš reli
ginę priespaudą, šie įvykiai Lie
tuvoje sovietams esą ypatingai 
nemalonūs, nes norima iškil
mingai triumfuoti švenčiant So
vietų Sąjungos gyvavimo pen
kiasdešimtą sukaktį. Sovietinė 
propaganda norėjusi parodyti, 
kaip sąjunginės respublikos ir 
etninės žmonių grupės gyvuo
jančios didelėje harmonijoje. 
Lietuva po I pasaulinio karo bu
vusi nepriklausoma valstybė, 
1940 m. įjungta į Sovietų Są
jungą. Gegužės 18-19 d. Kauno 
demonstracijose dalyvavę tūks
tančiai 16-24 metų amžiaus jau
nų žmonių, kurie šaukė: “Lais
vę' Lietuvai”. Straipsnyje pri
menama ir 17.000 katalikų pe
ticija, pasiųsta Jungtiniu Tautų 
gen. sekretoriui Waldheim, ku
ria buvo prašoma daryti žygių 
atstatyti Lietuvoje religinę lais
vę. Demonstrantai gatvėse ak
menimis ir pagaliais mušę poli
cininkus ir parašiutininkus. Du 
policininkai buvę užmušti ir 
apie 200 lietuvių demonstrantų 
suimta.



2 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1972. X. 12 — Nr. 41 (1184)

Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija "žiburiai" 
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir Vyt. Kastytis
Metinė prenumerata $7, pusmetinė — $4. Rėmėjo prenumerata $10 
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turini redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly 
Published by Lithuanian Canadian R. C. Cultural Soc. “žiburiai”, Inc. 
Subscription rates: $7 per year, $4 per 6 months. Deadline for 
advertisements — Thursday. Second class mail registration number 0509.

941 Dundas Street West, Toronto 3, Ont., Canada 
Tel. 368 - 6813

Vyskupo V. Brizgio įgaliotinis Kanadoje
Lietuvių katalikų išeivių sie

lovados reikalais rūpintis" lais
vajame pasaulyje pavesta vysku
pui Vincentui Blizgiui ir vysku
pui Antanui Deksniui. Pirma
jam pavesti lietuviai katalikai, 
gyveną už Europos ribų, o ant
rajam — Europoje. Jiedu vei
kia patys lankydami lietuvių ko
lonijas ir per savo patikėtinius. 
Kanadoje ligi šiol tokio forma
laus įgaliotinio nebuvo, tačiau 
lietuvių katalikų sielovados rei
kalai nebuvo apleisti — net ir 
tolimiausiose vietovėse apsigy
venusius lankė pats vyskupas 
V. Brizgys ir “skrajojantis ka
pelionas” kun. S. Kulbis, SJ, tu
rįs apaštališkojo delegato pave
dimą teikti dvasinius patarnavi
mus savo tautiečiams. S. m. rug
sėjo 29 d. raštu vyskupas V. 
Brizgys pranešė skiriąs savo įga
liotiniu Kanadai mons. J. Tada- 
rauską. Tai darąs siekdamas 
vaisingesnio patarnavimo lietu
viams katalikams Kanadoje ir 
susitaręs su Kanados katalikų 
vyskupų konferencija. Oficialus 
paskyrimo raštas, adresuotas 
mons. J. Tadarauskui, parašytas 
anglų kalba, kad reikalui esant 
galėtų būti pateiktas ir vietinei 
hierarchijai, štai jo tekstas:

The Lithuanian Catholic Priests in 
Canada, presently working in those 
places and among those people 
where the Providence of God and 
the assignments of proper Eccle
siastical Authority placed them, can 
see and understand the particular 
spiritual needs of these people much 
more accurately and realistically

ARABŲ KOVA SU ŽYDAIS
PRANYS ALŠĖNAS

Žydų — arabų tarpusavio ko
va eina beveik visą pastarąjį 
šimtmetį. Jie kovoja dėl, paly
ginti, nedidelio žemės ploto, 
kuriame dabar įsisteigusi Izrae
lio valstybė. Tai teritorija (Pa
lestina) nuo rytinės Viduržemio 
pakrantės ir Sinajaus iki ryti
nės Jordano upės pakrantės. Ji 
praeityje buvo okupuota dauge
lio įsiveržėlių: hebrajų, asirie- 
čių, persų, romėnų, arabų ir 
turkų.

Pirmoji žydų kolonija Palesti
noj naujaisiais laikais buvo 
įsteigta 1882 m. žydų ateivių iš 
Rusijos, valdant Turkijos Oto
mano imperijai. XX šimtmetyje 
žydų skaičius staiga pradėjo 
augti. 1900 m. buvo 22 koloni
jos, o 1918 m. — jau 47. Tuo
met Palestinoj buvo 700.000 gy
ventojų: 568.000 mahometonų, 
74.000 arabų krikščionių ir 58. 
000 žydų. Jeruzalė buvo Turki
jos imperijos dalis. 1917 m. 
gruodyje ją užėmė Britanija. 
Kitais metais ji okupavo ir visą 
kraštą.

Anuometinis Britanijos užsie
nio reikalų ministeris Artūras 
Balfouras 1917 m. pareiškė žy
dų kilmės didikui Rotšildui, esą 
Britanija pritartų įsteigimui Pa
lestinoj tautinės žydų tėvynės 
su sąlyga, jei tenai būtų respek
tuojamos kitų tautybių ir tiky
bų teisės. Už trejų metų Brita
nija paskelbė, ir žydų įvažiavimo 
Palestinon kvotą — 16.500 as
menų pirmaisiais metais.

1921 m. gegužyje Palestinoj 
kilo didelės antisionistinės riau
šės, kurių metų 47 žydai buvo 
užmušti ir 146 sužeisti. Sudary
toji tyrinėjimo komisija nusta
tė, jog riaušes organizavo ara
bai, biją suintensyvintos žydų 
imigracijos Palestinon iš kitų 
kraštų. Protarpiais pasireiškian
čios panašios arabų riaušės tru
ko net 25-kerius metus.

1939 m. Britanijos vyriausy
bė oficialiai paskelbė esanti pa
siryžusi ištesėti savo pažadą — 
įsteigti žydams tėvynę Palesti
noje per penkerius metus. Esą 

PADĖKA

Reiškiu nuoširdžią padėką visiems Otavos lietuviams, 
draugams ir artimiesiems, kurie mane lankė su dovanomis 
bei gėlėmis Otavos ligoninėje.

Ypatingą padėką reiškiu kun. dr. V. Skilandžiūnui, 
gydytojui J. Mickui iš Renfrew, Ont., gydytojui W. D. 
Armstrong už padarytą operaciją ir gydytojui J. Gutaus
kui už priežiūrą ligoninėje. Visų išvardinti neįmanoma. 
Tebūnie man atleista. Jūsų nuoširdumas palengvino mano 
skausmus ir teikė jėgų išgyti.

Ačiū visiems —
Ona Leverienė 

Campbell's Bay, Que.

than I can from a distance. Events 
of the past have shown that they 
can address themselves to problems 
where time and immediate coopera
tion are important much more ef
fectively without going through pro
cedures as they exist now.

Understanding this and being 
eager to do whatever I can to faci
litate the pastoral ministry of the 
Catholic Priests among Lithuanian 
Catholics living in Canada, I ap
point You as my representative in 
those affaires. I am doing this after 
consulting with the Catholic Con
ference of Canada. Therefore: a. In 
your activities, prior to visit any 
group of Lithuanians in Canada for 
pastoral reasons, it is understood 
that you contact, beforehand, the 
Bishop of the diocese; b. In all cases 
we shall continue in close coopera
tion, except when urgent need and 
the element of time indicate that 
you act without conferring with me, 
e. g. during my travel, etc.; c. We 
do not affect hereby the freedom of 
individual priests to contact the 
local Bishop or me for any question 
or need.

Trusting that this step will con
tribute to our close cooperation in 
serving better the spiritual needs of 
Lithuanian Catholics living in Cana
da and wishing God’s blessing and 
the best success in your life and 
activities, I remain,

Sincerely yours in Christ,
VINCENTAS BRIZGYS,

Tit. Bishop of Bosana, Auxil. of 
Kaunas, in the service of 
Lithuanians outside of Europe

bus leista 75.000 žydų apsigy
venti bibliniame Kanaane, kaip 
savo nuolatinėj tėvynėj .

Iki 1939 m. Palestinoj žydų 
skaičius didėjo labai sparčiai. 
Žydai, ištroškę turėti savo tė
vynę, skubėjo ten žymįai dides
niais skaičiais, negu tai numatė 
Britanijos leista kvota. 1939 m. 
pabaigoje Palestinoje jau buvo 
445.457 žydai (padidėjo 30%). 
Žydų valdomoji žemė Palestino
je iš 140.000 akrų padidėjo iki 
383.350. Tel-Avivas pasidarė žy
dišku miestu su 150.000 gyven
tojų. Tas miestas buvo paskelb
tas žydų sostine, kurion inves
tuota 200 milijonų dolerių.

Po II D. karo Britanija papra
šė JAV vyriausybę būti bendrai 
su ja atsakinga Palestinos reika
lų tvarkymo srityje. Tam reika
lui buvo įsteigta anglų-ameri
kiečių bendra komisija. 1946 m. 
balandyje ji rekomendavo įleis
ti Palestinon dar 100.000 žydų 
ir visapusiškai parėmė Balfouro 
politinę planą, jį dar daugiau su
stiprindama. 1947 m. rugpjūčio 
31 d. bendroji tarptautinė komi
sija rekomendavo Palestiną pa
dalinti į dvi valstybes — žydų ir 
arabų, bet prasidėjo civilinis ka
ras. Arabai iš ten buvo išstumti, 
ir tūkstančiai pabėgėlių atsidū
rė kaimyniniuose arabų kraš
tuose. Po to Britanijos komisa
ras išvyko iš Palestinos, o žydai 
paskelbė Izraelio valstybės įstei
gimą. Deja, ši valstybė ir po 25 
metų neturi ramybės — turi ko- 
koti su arabais. 1949 m. liepos 
mėnesį Jungtinių Tautų tarpi
ninkas dr. Ralph Bunchė pasie
kė to, kad formaliai kovos tarp 
žydų ir arabų buvo sustabdytos. 
Vėliau jos atsinaujino. Ypač nu
kentėjo arabai. Manoma, kad 
yra apie pusantro milijono Pa
lestinos pabėgėlių primityviose 
stovyklose, išsklaidytose arabų 
valstybėse. Daugiausia tų sto
vyklų yra vakariniame Jordano 
upės krante. Jungtinės Tautos 
jų išlaikymui išleidžia 45 mil. 
dol. kasmet, tik pamaitindamos 
ir skurdžiai aprengdamos tuos 
benamius.

KLB krašto taryba Kanadoje 
yra augščiausias lietuvių valdy- 
mosi organas. Išrinkti lietuvių 
atstovai iš visų vietovių kartą Į 
metus suvažiuoja pasitarti vi
siems rūpimais klausimais ir 
nustatyti tolimesnių veiklos gai
rių. šiemet toks suvažiavimas 
rugsėjo 30 d. įvyko Hamiltone, 
kur, pagal mandatų komisijos 
pirm. A. Kuolo pranešimą, da
lyvavo 43 atstovai. Suvažiavi
mas buvo viešas, tad jame be at
stovų buvo dar ir šiaip suvažia
vimu susidomėjusios publikos. 
Sesiją atidarė krašto valdybos 
pirm. inž. E. Cuplinskas, pasi
džiaugdamas gausiu suvažiavi
mu ir savo atidarymo žodyje 
primindamas, kad Lietuvos liki
mas bus apspręstas lietuvių 
esančių tėvynėje ir mes išeiviai 
esame tik jų dvasios stiprinto
jai. Tylos minute buvo prisimin
tas R. Kalantos ir kitų dabar 
dėl Lietuvos laisvės pralietas 
kraujas. Invokaciją skaitė 
mons. dr. J. Tadarauskas. Po to 
suvažiavimui buvo pasiūlyti 3 
sesijos pirmininkai ir sekreto
riatas. Sesijos pirmininkavimą 
pradėjo kun. J. Staškus. Suva
žiavimą sveikino mons. dr. J. 
Tadarauskas Kunigų Vienybės 
vardu, buvęs PLB pirm. J. Ma
tulionis, kuris vėliau perdavė ir 
vysk. V. Brizgio sveikinimus, A. 
Rinkūnas PLB vardu, St. Jaku- 
bickas Kanados liet, šaulių są
jungos, inž. J. Kšivickas Kana
dos Lietuvių Fondo ir vietos 
apylinkės pirm. L. Skripkutė. 
Inž. E. Cuplinskas dar perdavė 
sveikinimo žodį gen. kons. dr. J. 
Žmuidzino ir perskaitė atsiųstą 
sveikinimą VLIKo pirm. dr. J. 
K. Valiūno.

Pakvitavimai aukotojams 
KLB krašto valdybos pirm.

Čia kūrėsi Amerikos Lietuva
Pensilvanijos plotuose, kur prieš šimtmetį kūrėsi ir dirbo lietuviai angliakasiai

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Televizijos kunigas
Trim dienom buvom pertrau

kę savo darbą ir savaitgaliui nu
vykę į Vašingtoną bei Balti- 
morę. Baltimorėje apsistojom 
nelietuvių klebonijoje, kur pri
siglaudęs Baltimorėje gimęs lie
tuvis, Baltimorės arkivyskupi
jos radijo ir televizijos direkto
rius kun. Kazimieras Pugevi- 
čius. Jo bibliotekoje perskai
čiau ir naujausią “Tėviškės Ži
burių” nr. “Tėviškės Žiburius” 
taip pat teko matyti ir Šenado- 
riaus klebonijoje pas prel. J. 
Karalių, vėliau Minnersvilėje 
pas kun. M. Jarašiūną. Mane 
stebino tai, kad Kanadoje lei
džiamas lietuviškas laikraštis pa
siekia net ir tolimus JAV už
kampius. Rašyti įspūdžiams apie 
kun. K. Pugevicių ir jo veiklą 
lietuviškuose dirvonuose j a u 
reiktų atskiro straipsnio. Parsi
vežiau įrekorduotą ilgą pasikal
bėjimą, kurį ateityje bus galima 
panaudoti spaudoje ar radijo 
bangomis. Buvo progos įeiti į 
didelius Baltimorės arkivysku
pijos rūmus, pavaikščioti po 
kun. Pugevičiaus ir jo sekreto
rių kabinetus.

Meninės nuotraukos
Kitą vakarą pats savo akimis 

stebėjau televizijos studijoje, 
kaip inžinieriai ir meno vado
vai įrašė kun. A. Kezio pusės 
valandos programą televizijai. 
Daugiausia buvo iškelti jo foto 
albumai, jo laimėjimai foto me
no srityje, visur pabrėžiant, kad 
jis lietuvis jėzuitas. Vėliau tą 
programą matė Marylando vals
tijos gyventojai. Iš televizijos 
studijos negalėjom greit ištrūk
ti, nes jos personalo nariai ap
spito kun. A. Kezio nuotraukas, 
gyvai jomis domėjosi. Tarp jų 
buvo ir aktorė iš Kalifornijos 
Joy Eilers. Apie 10 meniškų 
nuotraukų kun. A. Keziui tą 
vakarą teko palikti naujiesiems 
gerbėjams WBAL-TV studijoje 
Baltimorėje, kuri, tik ką naujai 
pastatyta, šviečia prabanga bei 
modernumu. Iš čia kas savaitę 
perduodamos kun. K. Pugevi
čiaus suorganizuotos progra
mos, kur neretai iškeliami ir 
lietuviai. Įdomu, kad už tų pro
gramų laiką arkivyskupija sto
čiai nieko nemoka, bet jos turi 
būti atitinkamo meninio lygio. 
Tam lygiui atstovauti kun. A. 
Kezys buvo pakviestas jau ant
rą kartą.

Juodukai lietuviškai
Tos dienos rytą, kai atėjom į 

Šv. Alfonso lietuvių šventovę 
Baltimorės vidurmiestyje, teko 
net džiaugsmo ašarą nubrauk
ti. Mums besidairant, seselės į 
bažnyčią atvedė apie šimtinę 
mokyklos mokinių. Jų tarpe bu
vo daug juodukų, kiniečių. Ir 
visi jie ėjo procesijoje, iš šir
dies giedodami lietuviškai “Ma
rija, Marija ...” Čia atsivėrė 
nuostabus ir netikėtas vaizdas. 
Gaila, kad kun. A. Kezio apara
tai buvo oalikti pas kun. K. Pu- 
gevičių kitoje klebonijoje, ir 
tas retas vaizdas nebeišliks kun. 
A. Kezio objektyve. O vakaras 
poeto A. Radžiaus šeimoj su ei

Dabartiniai Kanados lietuvių rūpesčiai 
KLB VIII krašto tarybos suvažiavimas Hamiltone išrinko 16 atstovų į PLB seimą, nutarė pa
didinti solidarumo įnašą, pavedė 1973 m. L. Dieną rengti Toronte, o 1974 m. — Winnipege 
inž. E. Cuplinskas savo praneši
me kalbėjo įvykusio PLJ Kong
reso reikalais ir paminėjo val
džios įstaigose įregistruotą "Lit
huanian Canadian Community 
Fund For Culture, Education 
and Charity” organizaciją, kuri 
už visas aukas galės išduoti pa
kvitavimus, galiojančius atleidi
mui nuo mokesčių. Jis priminė 
apie naują dabar valdžios pažiū
rą į krašto tautines mažumas. 
Ateity kr. valdyba sieks arti
mesnių ryšių su federacine val
džia, stiprins kultūros komisiją 
ir bandys gauti valdžios paramą 
iš dabar tautybėms skiriamų lė
šų. Valdybos ižd. A. Kuolienė 
buvo jau anksčiau suvažiavimui 
išdalinus savo finansinį praneši
mą, kurį dar sykį ji perskaitė, 
pridėdama trumpų paaiškinimų. 
Mažai tegaunama iš apylinkių 
solidarumo įnašų. Kultūros ko
misijos pranešimą padarė kun. 
Alg. Žilinskas, pasisakydamas, 
kad niekad nėra buvęs komisi
jos pirmininku, o yra susilaukęs 
labai daug priekaištų dėl lietu
vių neišnaudojimo progos gau
ti valdžios skirtų pašalpų.

Mažiau mokinių
Švietimo komisijos pirm. 

Tamošauskas į suvažiavimus
vyksta kasmet vis su liūdnesniu 
pranešimu: lituanistinių mokyk
lų mokinių skaičius mažėja, da
roma daug, bet mažai tesulau
kiama reakcijos, tėvai labai apa
tiški lietuviškosios mokyklos 
reikalams.

Jaunimo sekcijos pirm. G. 
Breichmanas prisiminė gerai

L. 
at-

VLADAS RAMOJUS
le baltimoriečių, jų tarpe ir 
kun. K. Pugevičium, buvo šiltas, 
jaukus ir didžiai lietuviškas.

Kanadiečio globoje
Nesibaigiantis lietus mus ly

dėjo iš Baltimorės atgal į se
nųjų kasyklų miestelius Pensil
vanijoje. Ir šioje varginančioje 
kelionėje vėl reiškėsi vairuoto
jo kun. A. Kezio ištvermė. Jis 
mūsų prie vairo vėl neprileido, 
nors paskutinis kelio gabalas į 
Minnersvillę, vedantis per pa
čias kalnų augštumas, buvo sun
kus. Tarp kalnų pamatėm ir 
Minnersvillės miestelį, kurio 
kaikurie kvartalai dauboje, kiti 
išbėga į šlaitus, kur aplink vi
sur būta anglių kasyklų. Šlaite 
įsispraudusi stovi ir lietuvių šv. 
Pranciškaus bažnyčia. Prie jos 
graži klebonija, vienuolynas ir 
dideli mokyklos rūmai. Tai vėl 
tarsi atskiras lietuvių kampelis, 
ši parapija yra vienintelė šalia 
Šenadoriaus, kuri turi ir vikarą. 
Jau dveji metai čia vikarauja 
Kanadoje ilgesnį laiką gyvenęs, 
vėliau Romoje mokslus baigęs ir 
ten į kunigus Įšventintas lygu- 
miestis Matas Jarašiūnas. Jis 
mus ir pasitiko erdvioje klebo
nijoje. Iš karto pajutome šilu
mą, o man — augštaičiui, ke
liaujančiam su dviem suvalkie
čiais, kun. M. Jarašiūnas pasi
rodė kaip brolis, nes ir jis iš 
tos pačios šiaurės Augštaitijos.

Pas prelatą Klevence
Padarom mandagumo vizitą 

ilgamečiam klebonui prel. Kle
vence (Klevinskui). Jis — ligo
nis. Gimęs Lietuvoje, gyvenęs 
JAV. Minnersvillėj klebonauja 
nuo 1933 m. Iš pastatų bei ap
linkos matyti, kad tai geras ad
ministratorius. Bet mums la
biau rūpi lietuviški parapijos 
reikalai. “Anksčiau svetimtau
čių į parapiją nepriimdavau”, 
pasakojo prelatas, “bet kai po 
karo negavau naujųjų ateivių 
lietuvių, o parapija smarkiai 
ėmė nykti, pradėjau priiminėti 
ir svetimtaučius. Dabar parapi
joj 75 procentai jaunų žmonių, 
nes miestelis auga”. Pagal kle
boną, iki II pasaulinio karo pa
rapija buvo stipriai lietuviška, 
turėjo gerą chorą, kurį vedė il
gametis vargonininkas Nekra
šas. Daugeliui vyrų išėjus į ka
rą, ir lietuviškoji dvasia parapi
joje visai smuko. Ar rūpinosi 
klebonas ją atgaivinti, taip ir 
nepaaiškėjo iš pasakojimų. Sa
kėsi, kad per 39 metus palaido
jęs apie tūkstantį lietuvių. Bet 
kiek naujų užaugino? Ar sten
gėsi parapiją vesti tuo lietuviš
ku keliu, kuriuo vedė jo kaimy
nas prel. J. Karalius arba ak
lasis Niupilės klebonas — eme
ritas kun. S. Mozūras? (Pas 
šį dar užsuksime tolimesniuose 
įspūdžiuose). Minnersvillės ka
pinių viduryje matėm pamink
lą šešiolikai parapijos vyrų, ku
rie žuvo II pasaul. kare. Visos 
pavardės lietuviškos. Pagarba 
jiems tebūna per amžius. Bet 
kur kiti apylinkės lietuviai vy
rai?

Nutilo lietuviškas žodis
Bažnyčia graži, tvarkinga, 

mūrinis priestatas, pastatytas

KAZYS MILERIS
praėjusią PLJ Kongreso dalį 
Kanadoje, Kanados atstovų bu
vimą centriniame komitete, pa
dėkojo už kongresui duotas lė
šas ir skautų vadovybei už leidi
mą pasinaudoti Romuvos stovyk
laviete. Šalpos Fondo pirm. J. 
Pleinys dėkojo apylinkėms jau 
sudariusioms šalpos skyrius ir 
ragino jų dar neturinčias įsteig
ti. Pranešime duotos $1,898.14 
metinės pajamos, į kurias įeina 
pinigai ir Vasario 16 gimnazijai.

Fondų pranešimai
Garbės teismo pirm. A. Gra

žys pasidžiaugė geru lietuvių su
gyvenimu. Baltiečių federacijos 
vicepirm. J. R. Simanavičius pa
minėjo baltiečių atstovų susiti
kimą su Kanados užsienio r. mi- 
nisteriu M. Sharp ir jo užtikrini
mą, kad liberalų valdžia nieka
da nepripažins Pabaltijo kraštų 
okupacijos. Visokie bandymai 
susitikti patį premjerą nepasise
kė. Kanados Lietuvių Fondui at
stovavo inž. J. Kšivickis. Fondas 
jau turi sutelkęs $82.000. Tiks
las — pasiekti $100.000. Apie 
Tautos Fondo reikalus referavo 
krašto įgaliotinis A. Kuolas. Ka
nados lietuvių piniginis įnašas 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
vis didėja. Proporcingai savo 
įnašu esame duosniausias kraš
tas. Apylinkėse vajaus pasise
kimas priklauso nuo tam tikslui 
pasišventusių žmonių. Ta proga 
jis paminėjo ir suvažiavimas pa
plojo Toronto skyriaus pirmi
ninkui A. Firavičiui, kuris šie-

1950 m. Parapijai priklauso 
apie 500 šeimų ir 150 viengun
gių. 85% jų yra lietuviškos kil
mės bent iš vienos pusės. Kun. 
M. Jarašiūnas 1971 m. per Ve
lykas pasakė lietuviškai pamoks
lą. Po to lietuviškas žodis ne dėl 
vikaro kaltės nutilo. Kažkas 
prasitarė, kad ši parapija lietu
viškumo atžvilgiu su tendencija 
marinama. Kaikas nepatenkin
tas, jog vikaras prenumeruoja 
veik visus lietuviškus katalikiš
kus laikraščius bei žurnalus. 
Taip, šioje parapijoje kaikas ne
patenkintas, kai tuo tarpu kai
myniniame šenadoriuje Šv. Jur
gio bažnyčios prieangyje sekma
dieniais pats prel. Karalius spe
cialiai padeda lietuvišką spau
dą, kad parapijiečiai pasiimtų 
ir pasiskaitytų. Kokie dideli 
kontrastai dviejose gretimose 
lietuvių parapijose!

Pas seseles
E. Bradūnaitė iš kažkur suži

nojo, kad Minnersvillėje turinti 
mokytojauti jos buvusi moky
toja Baltimorėje seselė Jieva 
Teresė (Kazokaitė). Kun. M. Ja
rašiūno lydimi aplankėm sese
les kazimierietes jų vienuolyne. 
Jos pasitiko mus šiltai ir labai 
draugiškai. Susitikom ir su se
sele Jieva Terese, kuri čia yra 
mokyklos vedėja. Kiek buvo 
džiaugsmo, kai jos su Elenute 
apsikabinusios pasibučiavo ir vi
są laiką kalbėjosi tik lietuviš
kai. Seselė gimusi Skrantuose, 
vėliau Worcesteryje lietuvių 
kalbos mokiusi net naujųjų atei
vių vaikus. Ji ir dabar puiki lie
tuvaitė, kartais susikimbanti net 
su klebonu. Būdama mokyklos 
vedėja, ji yra ir VIII skyriaus 
auklėtoja. To skyriaus vaikai jos 
pastangomis išmokyti giedoti 
Lietuvos himną. Kai buvo kle
bono kunigystės jubilėjus. mo
kyklos vaikai — III ir IV kar
tos lietuviukai — kleboną svei
kino lietuviškai. Ar sukaktuvi
ninkas buvo tuo patenkintas, tai 
kitas klausimas. Seselė Jieva Te
resė yra muzikė, tebeturi ir da
bar senelių dovanotą įdomu 
smuiką. Bandžiau jį išprašyti 
prof. J. Žilevičiaus muzikologi
jos archyvui, 
brangi dovana, 
laikyti.

Parapijinėje
225 mokiniai, nes, kaip minė
jau, apylinkėje steigiasi pramo
nė, ir miestelis bei lietuviu pa
rapija auga. Tik kad čia vėl su
lapotų lietuviškoji dvasia!

Vėliau seselės mums suruošė 
vaišes vienuolyno valgykloje, 
kur ilgokai pasikalbėjom lietu
viškais reikalais. Kilo klausi
mas, kas ateityje vairuos šią pa
rapiją. Mes tų pareigų labai lin
kę jom gerajam kun. M. Jarašiū
nui, bet galutinėje išvadoje tai 
vyskupo valia. Taip pat nuliū
dom sužinoję, kad viena seselė 
vyresnioji iš Minnersvillės mo
kyklos prieš kelerius metus su
naikinimui išmetė visas lietuviš
kas knygas. Apie tai su širdgė
la pasakojo dabartinės seselės- 
mokytojos, kuriom linkėjom 
dar ilgus metus šioj augančioj 
parapijoj stovėti lietuviškų rei
kalų sargyboje. (Bus daugiau) 

bet seselei tai 
ir ją nori pasi-

mokykloje yra

met jau artėja prie rekordinės 
sumos. Revizijos komisijos aktą 
perskaitė komisijos pirm. J. 
Mikšys, rasdamas visur pavyz
dingą tvarką finansinėj atskai
tomybėje.

Apylinkių veikla
Sesijos pirmininkavimą per

ėmęs inž. G. Sernas pateikė du 
darootvarkės papildymus: rin
kimus į PLB seimą ir E. Dani- 
liūno siūlymą svarstyti lietuvy
bės išlaikymo klausimą. Buvo 
visokių nuomonių dėl atstovų į 
PLB seimą rinkimo būdo. Apy
linkių pirmininkų pranešimai 
suvažiavimuose visada užima di
džiausią laiko dalį. A. Čerškus 
iš Windsoro vėl iškėlė jau per
nai svarstytą klausimą: ar rei
kia juos skaityti, gal užtektų 
įteikti suvažiavimui raštu. Per
svėrė nuomonės, kad šitie pra
nešimai yra gana svarbus, įdo
mus suvažiavimo punktas, ir 
reikia leisti patiems pirminin
kams juos referuoti. Nors jie vi
si prasidėjo beveik ta pačia 
įprasta rašomų pranešimų tvar
ka, bet buvo galima išgirsti ir 
daug ko naujo. Iš jų galėjai su
sidaryti pilną vaizdą' apie Kana
dos lietuvių bendruomeninį gy
venimą. Liūdna, kad Windsoras 
šiemet jau nebeturės lituanisti
nės mokyklos, Wellandas negali 
rasti jauno pakaitalo Bendruo
menės darbui. Montrealy iš 
5.000 lietuvių tik apie 300 teda
lyvauja lietuviškoje veikloje. 
Sudburio liet, kolonija mažėja 
ne tik dėl mirimų — iš ten 
išsikelia ir tie, kurie sulaukia 
pensijos. Sault Ste. Marie apyl. 
pirm. V. Skaržinskas iš darbo
vietės jau yra pasitraukęs į pen
siją, bet jo vis dar neišleidžia 
Bendruomenė, kurios ižde 
saugo gražią $4,000 sumą. Švie
sus buvo Londono apyl. pirm. 
E. Petrausko pranešimas: apy
linkės žmonių amžiaus vidurkis 
38 m., yra 73 lietuvių studentai, 
lituanistinė mokykla šiemet pa
didėjo vienu skyrium; PLJ 
Kongresui surinko $2094, plati
na lietuviškas knygas, ženkliu
kus, Lietuvai laisvės reikalau
jančius įrašus, klijuojamus prie 
automobilių, plačiai reiškiasi 
kanadiečių visuomenėj. Pagal 
A. Šetiko pranešimą, duosnūs 
lietuviškiems reikalams ir St. 
Catarines lietuviai su $35 vidur
kiu vienai šeimai. Hamiltono 
apylinkės valdyboje jau dirba 4 
jaunosios kartos žmonės, Toron
te Bendruomenė savo veiklai 
jieško naujų sričių, Otavoje lit. 
mokykla yra įjungta į vakari
nius kursus, ir mokytojai yra 
valdžios apmokami. Iš Winnipe- 
go V. Jonuška planuoja 1974 m. 
surengti Kanados Lietuvių Die
ną, Vankuverio lietuviai gavo 
radijo valandėlę, Kalgario mies
to bibliotekoj atidarytas liet, 
knygų skyrius. Sesijai sekreto
riavęs J. Krištolaitis perskaitė 
Thunder Bay apylinkės praneši
mą apie ten lietuvių projekto 
darbų pasistūmėjimą tautybių 
parke.

Diskusijos
Čia buvo klausiama ir pasisa

koma įvairiais pranešimuos iš
keltais reikalais. Iškilo klausi
mas, kas yra KLB narys. Krašto 

Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos suvažiavimo, 
įvykusio Hamiltone š.m. rugsėjo 30 d., prezidiumas — pirminin
kai. Iš kairės: inž. G. Šernas, kun. .1. Stoškus, inž. J. V. Danys, 
inž. E. Cuplinskas, KLB pirmininkas
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v-bos pirm. inž. E. Cuplinskas į 
tai atsakė, paskaitydamaą 
trauką iš KLB statuto. Pasirodo, 
kad visi savo tautai ištikimi Ka
nados lietuviai yra Bendruome
nės nariai. A. Rinkūnas apgai
lestavo, kad buvo praleista gera 
proga iš valdžios ir mums gauti 
pinigo. Jo manymu, ateity pini
gų gavimas bus sunkesnis. J. 
Kručas iš Sudburio teiravosi 
apie Kanados lituanistinių mo
kyklų leidinį, kuriam buvo nu
siųsta prašoma medžiaga ir ku
ris niekad nepasirodė. G. 
Breichmanas ir dr. P. Lukoševi
čiui paaiškino, kad Kent State 
universitete iškilo Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos steigi
mo mintis. Šalpos reikalus dis
kutuojant, J. Šiaučiulis pasakė, 
kad Montrealio šalpos skyrius 
yra jau išsiuntęs 42 siuntinius 
lietuviams į Suvalkų trikampį. 
A. Rinkūnas klausia, ar krašto 
valdybai yra žinoma, kad į Ka
nadą rengiasi atvažiuoti mus 
linksminti okupuotų Pabaltijo 
kraštų meniniai vienetai. Dr. P. 
Lukoševičius paprašo E. Dani- 
liūną pasiūlytą lietuvybės išlai
kymo klausimą atidėti kitam su
važiavimui. E. Daniliūnas sutiko 
ligi kito suvažiavimo krašto val
dybą daugiau supažindinti su sa
vo keliamu sumanymu.

Solidarumo įnašai
Sekantiems metams sąmatos 

buvo priimtos, bet A. Rinkūno 
nuomone Kanados lietuvių švie
timui paskirti $300 yra perma
nai, juoba, kad tiek daug pinigo 
išleidžiama politiniams reika
lams. Gal švietimui būtų galima 
daugiau gauti, sujungus švieti
mo ir kultūros komisijas? Suva
žiavimas nutarė padidinti soli
darumo įnašą. Krašto v-bos pir
mininkas inž. E. Cuplinskas pa
siūlė pakelti iki $3. Kadangi tai 
reikalauja pakeitimo Bendruo
menės čartery, teks laukti kitos 
sesijos. Suvažiavimas pritarė dr. 
St. Čepo pasiūlytai pataisai — 
čarterio pakeitime nesiriboti $3 
pataisa, bet įrašyti, kad solida
rumo įnašą nustato krašto tary
bos suvažiavimas. Kandidatų į 
PLB seimą buvo pakankamai — 
26. Iš jų reikėjo išrinkti 16. Rin
kimai įvyko slaptu balsavimu ir 
j jį pateko asmenys iš įvairių 
vietovių.

Lietuvių Diena
Kanados Lietuvių Diena atei

nančiais metais buvo numatyta 
Winnipege, bet jo pirm. V. Ja
nuškai paprašius 1974 m. datos, 
1973 m. Lietuvių Dienos rengi
mą pasiėmė Toronto apyl. pirm. 
J. Karpis. Suvažiavimo proga 
paruoštas rezoliucijas, padėkas 
ir sveikinimus perskaitė dr. St. 
Čepas. Prie klausimų ir suma
nymų ilgiau nebuvo sustota, 
nes visais reikalais jau buvo 
daug išsikalbėta diskutuojant 
pranešimus. Nebebuvo ir laiko, 
nes artėjo 8 v. v., kai turėjo pra
sidėti hamiltoniečių ta proga su
rengtas koncertas ir pasilinks
minimas. Tik dar otaviškis inž. 
V. J. Danys pasiūlė lietuviams 
pasinaudoti valstybiniame Ota
vos muzėjuje mūsų archyvams 
laikyti duodamomis patalpomis. 
Ir pb to sesijai tada pirmininka
vęs tas pats inž. V. J. Danys pa
dėkojo visiems suvažiavimo da
lyviams, paragino visus vykti į 
Lietuvių Dieną Montrealy. 
Tautos himnu buvo užbaigtas 
VHI-tos krašto tarybos sesijos 
suvažiavimas Hamiltone.
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DIDVYRIAI IR DUOBKASIAI
Kiek žinau, “Tėviškės Žibu

riai” nekartoja anksčiau iš
spausdintų straipsnių, tačiau 
maloniai prašau padaryti išimtį 
ir pakartoti vedamąjį “Didvyriai 
ir duobkasiai”. Tai labai svarbus 
straipsnis, kuris turėtų prabilti į 
mūsų sumaterialėjusias sąžines 
bei priversti mus susimąstyti ir 
iš pasyvumo pereiti i aktyvu
mą .. . Norėjau anksčiau atsi
liepti, bet dėl tam tikrų priežas
čių turėjau šį rašinį atidėti iki 
šiol. Ano vedamojo nebeturiu. 
O būtų pravartu jį mums vėl 
perskaityti.

Negalime paneigti fakto, kad 
mes, lietuviai, turime nemažą 
dozę menkavertiškumo komp
lekso. Mes vis savųjų pakanka
mai neįvertiname, mums vis sve
timtaučiai geresni ir visur pra
našesni. Pvz. kad ir pavardžių 
keitimas. Užuot savąją sulietuvi
nę (kas turi nelabai lietuviškai 
skambančias galūnes), mes jas 
suslavinam ar suanglinam. Taip 
Krūminas pasidaro Kaminski, 
Matulaitis — Matthews, Raila— 
Rylei, Naujokas — James Scott. 
Mūsų pavardės ne tiktai 
trumpos, aiškiai ištariamos, dar 
ir labai būdingos. Svetimtaučiai 
iškelia mūsų kalbos vertę, senu
mą ir grožį, mūsų dainų subtilu
mą, originalumą, liaudies išmin
tį, meną, tautinių drabužių tur
tingumą bei gražumą. Svetimieji 
mums parašo lietuvių istorijas 
bei žodynus. Ir ne kas kitas kaip 
svetimtautis estas per baltisti
kos konferenciją Toronte iškėlė 
lietuvių pranašumą literatūroj. 
Mes vieni išeivijoje pajėgėm iš
leisti net 36 tomus Lietuvių En
ciklopedijos. Mes kol kas vieni 
užsimojome kitam didžiam dar
bui — išleisti “Encyclopedia Li- 
tuanica” anglų kalba.

Taip, mes didžiuojamės šiais 
puikiais ir didžiais darbais, bet 
tai buvo darbas vos keleto žmo
nių, o laurus, anot “TŽ”, skina
mo visi. Didžiuojamės su pagrin
du — juk esame mažuma, bet 
šioje srityje pralenkėme di
džiuosius. Ar tai ne didelis da
lykas? Bet dabar atverskime 
antrąją medalio pusę ir Tauški
me iš gėdos — net virš $20.000 
neatsilyginta leidėjui. Tai dar
bas surambėjusios sąžinės žmo
nių arba apsileidėlių, kurie užsi
sakė L. Enciklopediją, bet pilnai 
neatsilygino, ir dėl šio milžiniško 
nuostolio bei dėl stokos prenu
meratorių atsidūrė sunkumuose 
“Encyclopedia Lituanica”. Buvo 
tikėtasi daug daugiau prenume
ratorių, nes gyvename š. Ameri
koje, ir mūsų vaikams enciklo
pedija anglų kalba turėtų būti 
prieinamesnė.

Ir galvoji žmogus: ką gi mūsų 
tėvai dovanoja savo vaikams jų 
baigimo gimnazijos, šeštadieni
nės mokyklos ar 16 metų proga? 
Taip, daugelį dalykų jie gauna, 
bet tos dovanos, kad ir labai 
brangios, visvien nenaujiena ši
tame gerovės krašte. Kartais

tenka išgirsti, kad tėvas savo 16 
metų paaugliui padovanojo nau
jutėlį automobilį (ypač tai ne
naujiena JAV). Aišku, jaunuo
liui tai bekraštis džiaugsmas, jo 
svajonė! Bet tikrumoje toks tė
vas savo mylimąjį brendimo am
žiaus sūnų pastumia ne tiktai į 
didesnius pavojus, bet ir išlai
das, ir nuodėmę ...

Stačiai buvo skaudu skaityti, 
kai milžiniško darbo vykdytojas 
J. Kapočius kreipėsi į šio laik
raščio skaitytojus siūlydamas tu
rimų knygų išpardavimą: 36 to
mai L. E. kaina $299, siūlau ...; 
Vinco Krėvės raštai, 6 tomai, 
kaina tokia — siūlau ... Br. 
Kviklio 4 tomai “Mūsų Lietu
va”, kaina $42, siūlau ... ir 1.1. 
Stabtelkime ties Kviklio “Mūsų 
Lietuva”. Tai kita enciklopedija' 
Skaitydamas negali atsigėrėti. 
Ten kiekvienas Lietuvos upelis 
ir kalnelis turi savo vardą, isto
riją, padavimą. Kiek mūsų tau
tiečių pasinaudojo šita auksine 
proga ir kaip tas vajus pasisekė, 
mes nežinome. Tik žinome vie
na: jei priėjome prie to, tai da
lykas tikrai juodas!

Būdavo anksčiau turėjimas 
Lietuvių Enciklopedijas reiškė 
garbę ir pasididžiavimą. Juk at
silankęs pas tave tautietis ir 
žvilgterėjęs knygų lentynon ta
ve laikė susipratusiu ir kultūrin
gu žmogumi. Bet dabar, po ano 
vedamojo, pasidarė lyg ir gėda. 
Kažin ar svečias nepagalvos: 
“Ar tu, drauguži, bene būsi vie
nas iš tų, kuris už šią L. Enciklo
pediją neužmokėjo?” Toks ne- 
atsilyginimas yra vagystė. Mūsų 
prestižas reikalauja, kad ta bai
si skriauda būtų atitaisyta. Siū
lau J. Kapočiui pasiųsti nesumo
kėjusiems paskutinį perspėjimą, 
kad, sakykim, per tris mėnesius 
būtų sumokėta skola. Jei ne, jų 
pavardės bus paskelbtos spau
doj. Tačiau žinant mūsų žmonių 
nuolankumą ir baimę įžeisti ne
susipratėlius, kažin ar šiuo pa
siūlymu LE leidykla pasinaudos. 
O gal būtų pravartu paskelbti 
pavardes tų, kurie pilnai atsilygi
no už LE? Tokiu būdu jie nebus 
laikomi lietuvybės duobkasiais, 
nes dažnai už vienų klaidas atsa
lk0 kit’- Išeivės atžala

ČESNAKAS-
geras vaistas 
loisviou tekėti, apsaugojo nuo noiva- 
čoinakas (garlic) yra natūralus krau- 
|q valantis vaistas —- padeda jom 
rūmų, nuo puvimo bakterijų bei jas 
lunaiklno."ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama. 
Per Ištisus iimtmečius milijonai Žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami jo gydomųjų bei stiprinamųia 
galia. Stenkis būti stiprus Ir sveikas. 
Dar ilandicn nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutę vaistinėje. Jausies 
goriau, stipriau ir mažiau slogų tu
rėsi. Uos česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio.

“Mano Marytė ... Marytė Gedminaitė ... Būčiau jų vedęs, bet kunigas ne
leido. Perdaug, sakė, artima giminaitė”. Taip rašė kraštotyrininkas Balys 
Buračas 1921 m. Nuotrauka — iš 1971 m. Vilniuje išleistos knygos “Balys 
Buračas”, kurios autorius — Virgilijus Juodakis

«i

Jaunimo kongreso stovykloje Romuvoje lietuvaitės iš 14 pasaulio kraštų domėjosi tautinių juostų audimu. A. D.

Rašytojo Jack Londono muzėjuje
ALGIRDAS GUSTAITISGarsiojo ameriečių rašytojo 

Jack London (1876. L 12—1916. 
XI. 22) garbei muzėjus (Jack 
London State Historic Park) yra 
Kalifornijoje, kiek į pietus nuo 
Santa Rosa miesto, prie Glen El
len vietovės.

Glen Ellen kaimelyje yra 
smuklė, originaliausia iš betkur 
matytų JAV-se. Ne tik sena, ori
ginali iš lauko, bet ir keisčiau
siai išmarginta viduje: seni bal
dai, seni trofėjai, seni paveikslai 
ir nuotraukos ... Visur matyti 
Jack Londoną primenančių se
nienų.

“O, jis čia atvykdavo pager
ti”, — pasakoja aiškintoja. “Ži
note, jis mėgo gerti, mėgo būti 
linksmai gyventi. Jis į čia atva- 
buvo vaišingas, visad norėjo 
linksmai gyventi. Jis įį čia atva
žiuodavo iš savo ūkio (ranch). Jis 
mėgo išgerti ir to neslėpė”.

Vertiniai j 30 kalbų
Jaunystėje Jack Londonas bu

vo padauža. Mėgo keliauti. 1900 
m. išspausdinta pirma jo knyga 
“The Son of the Wolf” (Vilko 
sūnus), sulaukusi didelio pasise
kimo. Per 40 savo audringo gy
venimo metų jis parašė apie 50 
knygų. Daugelis jų išverstos į 
daugiau nei 30 kalbų. Lietuvių 
kalba yra K. Puidos, Pr. šileikio, 
Pr. Morkūno, K. Kauno ir kt. 
vertimai, duodantieji supratimą 
apie J. London kūrybą. Kaiku- 
rios jo knygos yra pirmaeiliai 
kūriniai, iškėlusieji jį į vieną po
puliariausių ano meto pasaulio 
rašytojų.

J. Londonas keliavo kaip ame
rikiečių spaudos bendradarbis, 
iš kelionių siųsdamas nuoty
kingus aprašymus, mėgstamus

milijoninių skaitytojų. Muzėjuje 
aiškino, kad Jack Londono gar- 
sėjimo metu kaikurios jo kny
gos savo tiražu ėjo po Sv. Rašto.

Jūrininkas
Jack Londonas buvo puikus 

jūrininkas. Pasakojama, kad už
kietėjęs baltasis, audros išmes
tas į laukinių salą, vedęs karalai
tę. Sutikęs kitą baltąjį sakė ma
tęs narsų jūrininką Jack Londo
ną.

— Bet Jack Londonas yra gar
sus rašytojas, — atsakė sutikta
sis.

— Gal ir rašytojas, bet jis pir
moje eilėje jūrininkas. Jei rašo, 
tai su burstiebiu.

Beveik visi Jack Londono raš
tai yra apie Ramųjį vandenyną 
ir nuotykius jame. Jis gerai pa
žinojo Ramųjį vandenyną, jo 
siautimus ir juos aprašė nepa
kartojamu meistriškumu. Pvz., 
kad ir “The Pearls of Parlay”.

J. Londonas nemėgo šalčio. 
Jis buvo šilto klimato žmogus, o 
Ramiojo vandenyno srityje šili
mos netrūksta. Ten besigru- 
miantieji vyrai buvo savotiški 
jūrų vilkai, kuriuos nuolatos ty
kojo baisios audros, taifūnai, pa
vojai. Prof. Eugene Burdick 
apie Jack Londoną rašo, kad jo 
pasaulis jau nepasikartos, tačiau 
ilgai nebus užmirštas.

Statėsi “Vilko namą”
Iš muzėjuje ir apylinkėse nu

girstu pasakojimų bei aiškini
mų, is raštų ir muzėjuje išstaty
tų daiktų siūlosi prielaida, kad 
Jack Londonui patiko dideli 
nuotykiai. Jis buvo ne tik jūri
ninkas, bet ir geras raitelis,

mėgstąs rizikuoti, daryti radika
lius sprendimus. Buvo socialisti
nių pažiūrų, bet vėliau pradėjo 
linkti į tiesesnį kelią. Jo laiškai 
išleisti didžiule knyga. Origina
lai laikomi Huntington bibliote
koje prie Los Angeles.

Jack Londonas statėsi (ne jis 
vienas) didžiulį namą su 26 kam
bariais, 9 ugniavietėm, trijų 
augštų ir pastogės ant 129 akrų 
žemės* Tą namą pavadino “The 
Wolf House” (Vilko namas). Tai 
puiki rezidencija, tinkanti kara
liams ir jūrų vilkams. Kažin 
koks niekšas 1913 m. balandžio 
22 d. naktį ją padegė, ir viskas 
sudegė. Oficialiai nežinoma, kaip 
gaisras kilo. Laimei, į “Vilko 
namą” nebuvo perkelti jo rinki
niai, kurie dabar matomi antro
sios jo žmonos Charmian Lon
don pastangomis pastatytame 
muzėjuje. 1971 metais jį aplan
kė apie 80.000 žmonių, šiemet 
numato daugiau.

Gaila, muzėjus neturi lietuviš
kų Jack London raštų leidinių 
ar straipsnių apie jį. Muzėjus 
labai prašo atsiųsti lietuvių kal
ba raštų apie Jack Londoną. 
Siųsti adresu: Jack London Sta
te Historic Park, J. London 
Ranch Road, Glen Ellen, Calif., 
U. S. A.

Muzėjus parinko šiuos rašyto
jo sakinius pirmame brošiūros 
puslapyje po nuotrauka:

Norėčiau būti pelenais, ne dulke. 
Norėčiau, kad mano kibirkštys žėrė
tų šviesia liepsna, bet nebūtų užge
sintos. Norėčiau būti geriausiu me
teoru, žėrinčiai degančiu kiekviena 
dalele, bet ne amžinai mieguista pla
neta. Tikroji žmogaus prigimtis yra 
gyventi, ne vegetuoti.

KRAŠTO TARYBOS NUTARIMAI
Kanados Lietuvių Bendruomenės 

VlII-sios krašto tarybos Il-sios se
sijos, įvykusios 1972 m. rugsėjo 30 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje, 58 
Dundurn St. N., Hamilton, Ontario,

REZOLIUCIJOS
BROLIAMS IR SESĖMS 

LIETUVOJE
Kanados Lietuvių Bendruomenės 

VIH-sios krašto tarybos II-ji sesija, 
įvykusi 1972 m. rugsėjo mėn. 30 d., 
Hamiltone, Ontario, sveikina Jus, 
broliai ir sesės, pavergtoje tėvynėje. 
Nors ir sunki vergijos našta, tačiau 
Jūsų meilė Lietuvai, nesigailinti net 
kraujo ir gyvybių aukų, stiprina mus 
išeivijoje lietuvybės išlaikymo dar
be ir duoda jėgų jungtis kartu su 
Jumis į mūsų tėvų žemės Lietuvos 
laisvinimų.

LIETUVIŠKOMS INSTITUCIJOMS
Sesija sveikina visas lietuviškas 

institucijas, dirbančias lietuvybės iš
laikymo ir Lietuvos laisvinimo darbą.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO 
REIKALU

Sesija su dideliu susirūpinimu 
apeliuoja į visas Kanados lietuviš
kas šeimas, skatindama puoselėti lie
tuvių kalbą savo šeimose, savo vai
kus siųsti į lietuviškas mokyklas, į 
jaunimo organizacijas, ansamblius 
bei jaunimo stovyklas.

VYRIAUSIAM LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETUI

Sesija, susipažinusi su VLIKo iš
leisto informacinio leidinio “Lithua
nia: how much do we know about 
her” skyriumi “Religion under Com
munism”, atkreipia dėmesį, kad Šia
me skyriuje yra netikslumų ir siūlo, 
kad ateityje leidžiant panašius infor-

AfA

Onutei Matulevičienei
Lietuvoje mirus, broliams — VINCUI, ALFONSUI, | 

I KLEMENSUI SAKAMS-SAKAVIČIAMS bei jų šei- i 

moms reiškiame nuoširdžią užuojautą —
J. Birgelis A. J. Raškauskai

M. Žaliauskas M. B. Raškauskai Is

Mano kaimynei Lietuvoje

Onutei Matulevičienei
mirus, jos brolius VINCĄ, ALFONSĄ, ANTANĄ, 
KLEMENSĄ ir JONĄ SAKAVIČIUS bei jų šeimas 
nuoširdžiausiai užjaučiu ir kartu liūdžiu —

Pranas Norusis

RENGIATĖS VESTI?
Jums patiks mano profesinis foto darbas ir žemos 
kainos. Paskambinkite man ir pasiteiraukite. 

Robert Soucie, d. i. photography, 
29 Mountview Ave, Toronto • Tel. 766-5877

Vladui Karali
Lietuvoje staigiai mirus, brolį BRUNO 
nuoširdžiai užjaučiame —

Adelė Visockienė

u i
KARALIŲ

I

g

J. Z. Šimkai

7000 MYLIŲ PER TRIS SAVAITES
AL. GIMANTAS

marinius leidinius, liečiančius religi
jos persekiojimą Lietuvoje, būtų pa
minėtos visos Lietuvos religinės 
bendrijos.

SESIJA DĖKOJA:
Visiems, ją sveikinusiems žodžiu 

ar raštu.
Visiems mokytojams, ansamblių 

bei šokių grupių vadovams ir visų 
lietuviškų organizacijų vadovybėms, 
dirbantiems su lietuvišku jaunimu.

Visoms Kanados lietuvių tautinių 
šokių grupėms, ansambliams ir jų 
vadovams, dalyvavusiems IV-joj tau
tinių šokių šventėje Čikagoje. Ypa
tingai dėkoja poniai G. Breichmanie- 
nei, visos meninės programos vado
vei, ir Montrealio “Gintaro” liaudies 
instrumentų orkestrui bei jo vadovui 
Z. Lapinui.

Visiems prisidė juslėms vienokiu 
ar kitokiu būdu prie II-jo pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso pasise
kimo.

Hamiltono apylinkės valdybai, su 
pirm. p-Ie Skripkute priešakyje, ir 
visiems hamiltoniečiams nuoširdžiai 
bei vaišingai priėmusiems krašto ta
rybos sesiją.

Hamiltono Vartų parapijos klebo
nui mons. dr. J. Tadarauskui, davu
siam šiai sesijai patalpas ir globą.

Krašto valdybai su jos pirm. inž. 
darbą.
E. čuplinsku už gražų ir sėkmingą

Sesijos prezidiumas: kun. J.Staškus, 
inž. J. Danys, inž. G. šernas

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Su anuo linksmybių miestu 

teko atsisveikinti ankstyvą po
pietę ir pasukti pietvakarių 
kryptimi — į Los Angeles. Ne
valioje ir pietinėje Kalifornijo
je daug dykumų. Stebėjome 
šėlstančio smėlio audras. Iška
bos kelyje perspėja apie “pavo
jingus vėjus” ar “staiga užei
nančius potvynius” San Ber
nardo greitkeliu įvažiuojant į 
Los Angeles labirintą. Vieto
mis pastebime taisomus tiltus 
ir pastatus. Tai netaip senų že
mės drebėjimų liekanos. Pirmą 
vakarą apsistojome Santa Moni
koje, prie Ramiojo vandenyno. 
Maudymąsi palikę sekančiai 
dienai, pirmą kartą bent pabrai- 
dėme vandenyne. Vanduo lyg ir 
sūresnis už Atlantą. Paplūdimys 
gal ir neblogas, bet iš vandens 
ar aplinkos sklido nevisai malo
nus kvapas. ♦ ♦ ♦

Kur kitur geriausiai pamatysi 
tautiečius, jei ne lietuvių šven
tovėje. Vasaros atostogos ir čia. 
Nebuvome perdaug entuziastin
gi S v. Kazimiero bažnyčioje iš
vydę tik saujelę tikinčiųjų. At
seit, dauguma išvykę, poilsiau
ja, atostogauja. Choras gražiai 
giedojo Br. Budriūno Mišias, 
vadovaujant pačiam kompozito
riui. Vėliau maestro aiškino, 
kad. trūkę mažiausiai 5 ar 6 so
listų. Su jais giedojimas būtų 
buvęs kur kas iškilesnis. Pasiga
vo mus A. A. Raulinaičių šeima 
ir visu rūpestingumu globojo vi
są viešnagės laiką, nors patys 
buvo beveik išvakarėse savosios 
išvykos Europon. Gaila, buvo iš
vykęs atostogų žurn. Alg. Gus
taitis, kaip ir visa eilė kitų pa
žįstamų ir bičiulių. Susipažino
me su* simpatingomis Tumų, 
Raibių, Katilių šeimomis. Ap
lankėme Port Hueneme (maž
daug už 65 mylių į šiaurę, prie 
vandenyno) gyvenančius B. B. 
Ciurlionius. Laikrodžių ir ka
lendoriaus skaitmenims sku
bant, viską reikėjo trumpinti, 
skubėti. Los Angeles miestą bei 
apylinkes tebuvo galima apžiū
rėti labai paviršutiniškai. Išsky
rus susikimšimus greitkeliuose 
ir atsiradusį erzinimą nosyje 
bei gerklėje (smogas?), visa kita 
paliko malonų įspūdį. Atrodo, 
čia visi gyvena ir jaučiasi kaip 
atostogose. Vandenynas, kalnai 
palmės ir visa kita subtropinė 
augmenija, lengvesnės statybos 
namai, maudymosi baseinai lyg 
ir mena, kad gyvenimas čia ma
lonesnis, egzotikos pilnas, spal
vingas ir įvairus.

Išvykome gailėdamiesi, kad 
taip trumpai tebuvo galima pa
sidžiaugti vakarinio JAV pa
kraščio įdomia dalelyte. Platus 
ir tiesus* į rytus vedantis greit
kelis pietinėje Kalifornijoje vėl 
eina lygumomis tarp kalnų — 
išvestas dykuma. Taip ir tema
tai uolėtus kalnus, nesibaigiantį 
smėlį. Tuo metu liepsnojo krū
mokšniai kalnų šlaituose. Tirš- 
toki dūmai, žemo slėgimo stu
miami, ritosi pakalnėn ir visai 
rimtai grasino mažinti ar net ir 
visai atimti matomumą važiuo
jantiems. Automobilio langai, 
pridėjus ranką prie stiklo, buvo 
karšti. Vėsinimas veikė pilnu 
pajėgumu, bet atidarius langą 
ir iškišus ranką atrodė, kad įki
šai į krosnį. 8 vai. vakare, jau 
sutemus, kai sustojome nakvy

nei Indo miestely (maždaug 50 
mylių nuo Palm Springs kuror
to), termometras rodė 117 1. 
veidai kaito, degė, lyg nuo šal
čio! Žiūrime ir netikime — 
— “Motei Rūta”. Nejaugi lietu
vių nuosavybė? Gedimino stul
pai sienoje įtikino, kad sustojo
me pas savuosius. Taip ir buvo. 
Nepretenzingas, bet ir nebran
gus apsistojimas. Maudymosi 
baseinas, aplinka palmėmis ap
sodinta. Šeimininkė tvarkosi 
čia, o vyras išvykęs į ūkį laistyti 
avokadų. Šiaip tas miestukas ir 
apylinkės dykumoje žinomos 
kaip datulių auginimo centras. 
Žinoma, be dirbtinio drėkinimo 
čia niekas neauga. Jei tikėti vie
tinių kalboms, tai žymesnio kie
kio kritulių čia nebuvo jau po
ra metų. ♦ ♦ ♦

Atsidūrėme vėl Arizonoje. 
Visiškai suakmenėjusių medžių 
valstybinis parkas, o jo viduje 
nuostabiai įvairių spalvų ir keis
tų formacijų vadinamoji “tapy
toji dykuma”. Akys grožisi ne
pamirštamais vaizdais. Įdomūs 
ir tie išvirtę, bet gerai užsikon
servavę stambių medžių kamie
nai, jau akmenimis pavirtę, bet 
išlaikę visas būdingas medžių 
žymes. Kitoje vietoje sustojome 
apžiūrėti vienos mylios diamet
ro kraterio, kurį išmušė žemėn 
krisdamas milžiniškas meteoras. 
Krateryje savo metu dalį apmo
kymo turėjo praeiti ir ameriki
niai astronautai.

* * *
New Mexico grožėjomės ne 

tik simpatingu Albuquerque 
miestu, bet ir vienos radijo sto
ties bent porą valandų perduo
dama lengva muzika. Amarilio, 
Texas, pirkome skystojo kuro 
autovežimiui tik po 25 centus už 
galioną. Oklahoma City, Okla- 
homoje, buvo neįprasta matyti 
naftos gręžinius ir patį pompa- 
vimo darbą, čia pat, sostinės ka- 
pitoliaus teritorijoje. Aišku, ap
linkos kvapas, atmieštas žibalo 
tvaiko, nebuvo malonus. Tiesa, 
dar Arizonoje, prie Phoenix, ap
lankėme ir žinomąjį pensininkų 
miestą Sun City. Nepatiko. 
Nors ir ištaiginga, bet viskas 
dirbtinai sukurta dykumoje. Ir 
tie gyvenamieji namai, kurių 
dauguma be langų, bent išorės 
pusėje, ir tie mažučiai lopeliai, 
kiemais vadinami — nelabai 
traukė. Vidudienio temperatūra 
buvo 107 1. * * ♦

Su savotiška šypsena tenka 
prisiminti “pasienio” kontrolę, 
beveik primenančią JAV — Ka
nados sienos formalumus, kurių 
turi Kalifornijos ir Arizonos 
valstijos visiems autoveži- 
miams, atvykstantiems iš rytų 
pusės. Lengvieji autovežimiai 
turi sustoti pasienio punkte (čia 
iškeltos valstijos vėliavos) ir 
uniformuoti pareigūnai tame 
“port of entry” (taip parašyta 
iškaboje) tikrina, kad nebūtų 
įvežami vaisiai, daržovės ir kiti 
augalai. Bijomasi augalų kenkė
jų, parazitų ir kitokių galimų li
gų platintojų. Neklausia apie al
koholinius gėrimus. Atostogos 
JAV praeity. Daug pamatyta, 
bet dar daugiau liko nematyta. 
Teks aplankyti ateityje. Stebie
si, kiek daug gamtos grožybių 
sukaupta vienoje kontinento 
dalyje, vien tik Jungtinėse Vals
tybėse.

PADĖKA

A+A Elenai Tuinylienei - Mažeikienei
1 mirus, nuoširdžiai dėkojame Delhi parapijos klebonui kun. 

dr. J. Gutauskui už gedulingas pamaldas, maldas koplyčio- 
g je, palydėjimą j kapus ir prasmingus žodžius, pasakytus 
J mūsų liūdesio valandoje. Dėkui Hamiltono klebonui mans.

■ j dr. J. Tadarauskui, atvykusiam dalyvauti laidotuvių apei
ki gose. Nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems koplyčioje, pa
rt maldose bažnyčioje, kapinėse, aukojusiems šv. Mišias bei 
• gėles, KLKM Dr-jos Delhi skyriaus narėms, sukalbėjusioms 

Rožinį koplyčioje, parapijos chorui už gražų giedojimą 
., bažnyčioje, karsto nešėjams, p. Žiogienei ir p. S. Jakubic- 

kui už tartus atsisveikinimo žodžius kapinėse. Nuoširdus 
ačiū visiems, išreiškusiems mums užuojautos žodžius esmė

je niškai, laiškais ir spaudoje.
Velionės vyras Antanas Mažeika 

z Brolis Balys Sakalas su šeima
PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 

GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma
žina niežėjimą ir nepatogumus bei 
pagreitina uždegimo pažeistų audinių 
gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad šis pa
gerėjimas tęsdavosi daugeli mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydo
mąją medžiagą (Bio-Dyne), kuri grei
tai padeda užgyti pažeistoms celėms 
ir sužadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepa
lo bei lazdelės formose “Preparation 
H” vardu. Prašykite visose vaistinė
se. Pinigai bus grąžinti, jei nebūsi
te patenkinti

Brangiai MAMYTEI
Lenkijoje mirus, IRENĄ ZALAGĖNIEN^ ir gimines 

nuoširdžiai užjaučiu —
Vladas Šukys



© PAVERGTOJE WWEJE
“LIETUVOS” ANSAMBLIUI
šokėjų pamaina “Lietuvos” dainų 

ir šokių liaudies ansambliui ruošia
ma Vilniaus M. K. Čiurlionio vidu
rinės meno mokyklos liaudies šokio 
grupėje. Spaudoj buvo paskelbtas 
pranešimas apie papildomą vaikinų 
ir merginų priėmimą į šią grupę. 
Jie turi būti baigę aštuonmetes mo
kyklas ir išlaikyti stojamuosius eg
zaminus. Skelbime pabrėžiama, kad 
priimtieji galės apsigyventi mokyk
los bendrabutyje, o mokyklą baigę 
bus įdarbinti "Lietuvos” ansamblyje. 
Atvykstantieji į egzaminus turi pri
statyti pareiškimą, išeito mokslo liu
dijimą. sveikatos pažymėjimą, gimi
mo metrikos nuorašą ir pažymėjimą 
iš tėvų darbovietės, šiaip jokio spe
cialaus pasiruošimo ir rekomenda
cijų nereikalaujama.

VARGŠAS NEVĖŽIS
Jau daug metų spaudoj keliamas 

Nevėžio užteršimo klausimas, bet 
lig šiol jis tebėra neišspręstas. V. 
Steponavičius “Komjaunimo Tiesos” 
rugsėjo 26 d. laidoje skundžiasi re
dakcijai: “Gražios Panevėžio rajono 
Krekenavos apylinkės. Ypač jas puo
šia Nevėžis. Deja, dažnai upės van
duo būna nešvarus. Žmonės vasarą 
negali maudytis. Vanduo dvokia, žu
vys dūsta. Kiek tai gali kartotis? Ne
jaugi nėra išeities?” Iš Panevėžio 
rajono tarybos vykdomojo komiteto 
pirmininko pavaduotojo A. Lapins- 
kio atsakymo aiškėja, kad upę teršia 
miesto kanalizacija. Turimi valymo 
įrenginiai dėl pramonės ir gyvento
jų skaičiaus padidėjimo yra nepa
kankami, o naujieji bus įrengti tik 
penkmečio pabaigoje, t. y. 1975 m. 
A. Lapinskio teigimu, tada jau bus 
galima pilnai garantuoti Nevėžio 
vandens skaidrumą. Deja, iki to lai
ko Nevėžyje turbūt neliks nė vienos 
žuvies, nes jos deguonies negali nor
muoti pagal Maskvoj paruoštus 
penkmečio planus.

MAŽIEJI DVIRATININKAI
Rugsėjo 24 d. Šiauliuose jau sep

tynioliktą kartą buvo surengtos ma
žųjų dviratininkų baigminės lenkty
nės “Kregždutėmis" ir “Ereliukais”, 
kuriuos gamina Šiaulių “Vairo” įmo
nė. Miestai ir rajonai atsiuntė vie
tinėse varžybose atrinktus 186 dvira
tininkus ir dviratininkes. Mergaičių 
10-11 m. amžiaus grupėje 2 km grei
čiausiai įveikė Šilutės aštuonmetės 
mokyklos atstovė Zina Misiūtė per 4 
min. 48,5 sek., o 3 km 12—13 m. gru
pėje pirmoji per 5 min. 59 sek. nu
važiavo Šiaulių VI vidurinės mokyk
los atstovė Audronė Kančiauskaitė. 
Berniukai taip pat varžėsi dviejose 
10—II, 12—13 m. amžiaus grupėse. 
Pirmiesiems “Ereliukais” teko įveik
ti 3 km, antriesiems — 5 km. Pirmo
joj grupėj I vietą laimėjo Šilutės 
aštuonmetės mokyklos atstovas 
Raimondas Kaniauskas per 6 min. 
21,8 sek., antrojoj — anykštietis 
Pranas Ivanauskas per 9 min. 21,1 
sek. Komandinėje įskaitoje I vieta 
teko Vilkaviškio rajonui, II — Kė
dainių, III — Šilutės rajonui. Laimė
tojai buvo apdovanoti vaikiškais dvi
račiais: mergaitės — “Kregždutėm”, 
berniukai — “Ereliukais". Koman
dos laimėjo specialius prizus, ku
riuos kasmet skiria “Komjaunimo 
Tiesa” ir šiauliškė dviračių gamykla 
“Vairas”.

KNYGŲ DEKADA
Rugsėjo 4—10 d. d. buvo surengta 

tradicinė Lenkijos knygų dekada, t. 
y. atidaryta jų paroda Vilniaus res
publikinėje bibliotekoje ir lenkiškų 
knygų mugės Vilniaus, Kauno, Tra
kų, Pabradės, Eišiškių ir Nemakščių 
knygynuose. “Komjaunimo Tiesos” 
175 nr. spaudos komiteto pirm. F. 
Bieliauskas pasakoja, kad Lietuvoj 
jau yra išleista daugiau kaip milijo
nas egzempliorių lenkų rašytojų vei
kalų, kasmet parduodama šimtai 
tūkstančių iš Lenkijos gaunamų lei
dinių. Lenkų knygas šiai dekadai pa
rūpinusios “Ars Polonia” leidyklos 
atstovė K. Bankovska pabrėžė, kad

praėjusį pavasarį didelės sėkmės su
silaukė Varšuvos kultūros ir mokslo 
rūmuose įvykusi Lietuvos mokslinės 
knygos paroda. Ji taipgi kalbėjo 
apie Lenkijoj kasmet išleidžiamas lie
tuvių rašytojų knygas.

POSĖDŽIAVO ŽURNALISTAI
“Komjaunimo Tiesos” rugsėjo 23 

d. laidoj aprašomas Vilniuje įvykęs 
Lietuvos žurnalistų Sąjungos valdy
bos visuotinis posėdis, kuriame da
lyvavo laikraščių, žurnalų, televizi
jos ir radijo laidų atstovai. Pagrin
dinį pranešimą apie įsipareigojimus 
Sovietų Sąjungos penkiasdešimtme
čiui garsinti skaitė "Tiesos” vyr. 
red. A. Laurinčiukas, susirūpinęs 
maskvinės kompartijos įsakytu kad
rų idėjiniu grūdinimu: “Ir žurnalistų 
politiniam auklėjimui, jų profesi
nio meistriškumo tobulinimui reikia 
skirti vis didesnį dėmesį. įvairios 
redakcijos šioje srityje yra nemažai 
nuveikusios. Bet turim pripažinti, 
jog šiuo klausiniu iki šiol nepakan
kamai rūpinosi Žurnalistų Sąjun
ga... ” Karingiausias betgi buvo iš 
“Tiesos” vyr. redaktoriaus kėdės iš
stumtas A. Laurinčiuko pirmtakas: 
“Komunisto” žurnalo vyriausiasis re
daktorius G. Zimanas, pabrėžęs, kad 
Tarybų Sąjungoje išspręstas nacio
nalinis klausimas, kartu pažymėjo, 
jog reikia ir toliau nuodugniai aiš
kinti, analizuoti ir sistemingai api
bendrinti nacionalinių santykių pro
blemas, partijos nacionalinės politi
kos vykdymą. Internacionalizmo 
jausmų ugdymas — tai visų pirma 
kova prieš buržuazinį nacionalizmą, 
prieš bet kokius jo atgyvenų pasi
reiškimus. Aiškinant kai kuriuos 
mūsų krašto gyvenimo reiškinius, 
kartais pamirštamas klasių kovos 
vertinimo principas. Tai padaro ne
maža žalos. Žurnalistai privalo nu
kreipti savo plunksną ir prieš ban
dymus užsiskleisti nacionaliniame 
kiaute, prieš bandymus atsiriboti 
nuo kitų broliškųjų tarybinių res
publikų. Drg. Zimanas pažymėjo, 
kad reikia dar labiau sustiprinti mū
sų kontrpropagandinės medžiagos 
poveikį...” Buržuaziniu nacionaliz
mu G. Zimanas supranta ir vadina 
lietuviškąjį patriotizmą. Siam į kom
partijos didžiuosius ideologus preten
duojančiam Maskvos pataikūnui ra
mų snaudulį "Komunisto” redakci
joj, matyt, vis dar drumsčia praėju
sio pavasario gyvybės aukos, Kaune 
ir Vilniuje prasiveržęs jaunimo tau
tinis nerimas.

PAKEITĖ RAJONO CENTRĄ
Vilniškė augščiausioji taryba nu

tarė perkelti Eišiškių rajono admi
nistracinį centrą į Šalčininkus ir 
jų vardu pavadinti rajoną. Šia pro
ga "Tiesos” 224 nr. paskelbtas Ry
čio Tarailos platesnis rašinys apie 
Šalčininkus ir jo pasikalbėjimas su 
Šalčininkų rajono vykdomojo komi
teto pirm. V. Milaševičium. Merkio 
intako Šalčios kertamas Šalčininkų 
miestelis turi apie 2.000 gyventojų, 
kurių skaičių dabar padidins iš Ei
šiškių persikeliančių pareigūnų be
veik 300 šeimų. Rajoninėms įstai
goms jau yra pastatyti dideli ketu
rių augštų rūmai, bet dar trūksta bu
tų iš Eišiškių atvykstančiom šei
mom. Joms baigiamas statyti 44 bu
tų gyvenamasis namas, kurio pirma
jame augšte įsikurs didelė maisto 
gaminių parduotuvė, statomi ir kiti 
gyvenamieji namai. Pernai Šalčinin
kuose buvo pastatyta 1.250 vietų mo
kykla vietiniams ir apylinkių vai
kams, o netrukus bus atidaryta 280 
vietų vaikų darželis. Vykdomojo ko
miteto pirm. V. Milaševičiaus prane
šimu, Šalčininkai taipgi susilauks 
naujos autobusų stoties, banko, 250 
vietų ligoninės ir prekybos centro. 
V. Milaševičius nusiskundžia, kad ir 
Eišiškėse, ir Šalčininkuose yra jau
čiamas darbo jėgos perteklius — da
lis gyventojų dirba Vilniuje. Vieti
nių pramonės įmonių negalima sta
tyti dėl vandens stokos. Šalčios upę 
norima praplatinti ir abiejose pa
krantėse įrengti parką. V. Kst.

Hamiltono skaučių "Širvintos" tunto tuntininkė Aldona Markovicnė su 
skautėmis prie rankdarbių stalo Nuotr. M. Borusienės

SUDBURY, ONTARIO
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame mieliems bi
čiuliams už suruoštą namo įkurtuvių 
pobūvį. Nuoširdžiausia padėka šios 
staigmenos iniciatoriams J. S. Petrė- 
nams ir J. B. Stankams, už sveikini
mo kalbas — kun. Ant. Sabui, V. 
Lumbiui ir J. Bataičiui. Ačiū po
nioms už įvairius bei skanius val
gius, visiems dalyvavusiems už gėles 
ir dovanas: A. A. Baltučiams, J. Ba
taičiui, V. G. Lumbiams, A. Milčiui, 
J. S. Petrėnams, J. N. Paulalčiams, I. 
Raskevičienei, K. M. Ramonams, 
A. A. Rukšiams, L. Rukšytei, J. B.

Stankams, V. O. Stcpšiams. ras Įvy
kis pasiliks mumyse amžinai.

Dėkingi —
Mazaičių šeima

Mėsos ir puikūs dešros gominioi

Skanėstai ---------

kiekvieno skoniui

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

KLB ŠALPOS FONDO KOMITETAS maloniai kviečia visus Hamiltono ir apylinkių

lietuvius

atsilankyti i KONCERTĄ
ir ABITURIENTU PRISTATTO
Vakaro programa prasidės punktualiai 7.30 vai. vakaro. 
PROGRAMOJE:---------------------------------------------------------
© Londono "Baltijos” • Loterija

ansamblis ® Laimės staliukai
• Abiturientų pristatymas » Bufetas ir baras
• Šokiams gros Dominico Ferrie orkestras 
Įėjimas: suaugusiems — $2.50,

jaunimui — $1.00 Pelnas — šalpai.
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■© LIETUVIAI PASAULYJE
spalio 21, 
šeštadienį, 
7.30 v. vakaro, 
JAUNIMO CENTRE

Visų laukiame! KLB Šalpos Fondas

SaultSte. Marie, Ont.
SVEČIAI Iš VARŠUVOS. Pas Ele

ną Chinienę vieši jos brolis ir brolie
nė — Jonas ir Marija Linkevičiai iš 
Varšuvos, su kuriais ji nesimatė apie 
30 metų. Svečiai numato pasilikti 
Šiaurės Amerikoje apie 2—3 mėne
sius. Prieš sugrįždami į Varšuvą 
nori pamatyti bent keletą didmies
čių ir garsųjį Niagaros krioklį. Jie 
yra sužavėti ne tiek gražiais mūsų 
80.000 miestelio ir apylinkių vaiz
dais, kiek prekių (maisto ir kitų da
lykų) gausumu bei pigumu vietiniuo
se prekybos centruose. Čia visur vis
ko pilna ir nėra jokių eilučių ar di
desnio susigrūdimo.

Nors, svečių žodžiais, “socialistinė 
Lenkija” padarė ir daro didelę pa
žangą (italai pastatė automobilių 
fabriką, kita užsienio firma milžiniš
ką plieno fabriką ir t. t.) ir numato
mas dar didesnis pagerėjimas, bet 
čionykštį gyvenimą, uždarbius ir tu
rimas sąlygas svečiai trumpai apsa
ko dviem žodžiais — “kaip pasako
je” ...

KITOS ŽINIOS. KLB Sault Stc. 
Mario apylinkės pirmininkas Vincas 
Skaržinskas buvo nuvykęs į Hamil
toną, kur dalyvavo krašto tarybos su
važiavime, atstovaudamas savo apy
linkei. — Jurgis - Mykolas Skardis, 
studijuojąs Windsoro universitete, 
parašė mokslinį fizikos srities dar
bą ir už kelių savaičių gaus magist
ro laipsnį. Laimingi jo tėvai ta proga 
pažadėjo užsakyti jam “Encyclope
dia Lituanica”, kurios du tomai jau 
išleisti. — Nijolės Motuzaitės nuo
trauka buvo įdėta vietiniame dien
raštyje. Ji — viena iš 20 kandida
čių United Appeal grožio konkurse. 
— Taipgi buvo įdėta ir Rūtos Gali- 
nytės nuotrauka. Ji — lietuvių atsto
vė dvylikos tautybių festivalio kara
laitės rinkimuose (Harvest Festival 
Ball). K or.

PATIKSLINIMAS. “TŽ” 29 nr. 
buvo parašyta, kad N. Aukštikalnis 
prieš kelionę Lietuvon telefonu iš 
rusų ambasados gavo visą eilę pata
rimų bei pamokymų. Minimasis as
muo praneša, kad jokio telefoninio 
pasikalbėjimo su rusų ambasada nė
ra turėjęs.

Inž. Vytautas Vidugiris, pirmininkas 
dviejų organizacijų — Pasaulio Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų Sąjun
gos ir Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos. Eina atsa
kingas pareigas TRW bendrovės sis
temų grupėje Redondo Beach, Kali
fornijoj

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc., B. C. L.

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614,

tel. 522-8781
Hamilton, Ontario

LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS
— LAUKIAMAS SVEČIAS

TAVO NAMUOSE

'ennincjcr Ltd.

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

Londono, Ontario, jaunimo ansamblio “Baltija” nariai po koncerto. Jie 
spalio 21, šeštadienį, atliks meninę programą Hamiltone, kur KLB Šalpos 
Fondas rengia šaunų vakarą

g HAMILTON™
LIETUVIŠKAS FILMAS. Visi di

džiuojamės lietuvių koplyčia Romos 
Šv. Petro ir Pauliaus bazilikoje. La
bai iškilmingos buvo jos pašventini
mo iškilmės, kuriose dalyvavo ir 
pats popiežius Paulius VI. Tos iš
kilmės yra užfiksuotos garsiniame 
spalvotame filme. Jis bus rodomas 
Hamiltono Aušros Vartų par. salė
je penktadienį, spalio 13 d., 7 
v.v. Dalyvaus ir vysk. V. Brizgys.

LONDONO "BALTIJOS” LAIMĖ 
JIMAI. KLB Šalpos Fondo parengi
me programą atliks “Baltijos” an
samblis. Jis buvo įsteigtas 1965 m. 
Miro ir Danos Chainauskų. Jiedu be 
pertraukos iki šiai dienai vadovauja. 
“Baltijos” ansamblis sutraukė apie 
35 moksleivius ir studentus. Per 
keletą metų vadovai sugebėjo pa
ruošti apie 15 tautinių šokių. “Bal
tija” pasirodo savoje kolonijoje įvai
riomis progomis. Londono lietuviai 
juos mato Kalėdų proga televizijo
je, ligoninėse. Kanadiečiai juos ma
to Stratfordo žiemos karnavale, Lon
dono “International House” baliuje 
“Canadiana”. 1967 m. Kanadai šven
čiant savo šimtmetį, “Baltija” daly
vavo progamose įvairių miestelių 
šimtmečio sukakties minėjimuose. 
Londone tautų festivalyje ir liepos 
1 d. šimtmečio parade laimėjo I vie
tą. Tais pačiais metais rugpjūčio 22 
d. “Baltija” atstovavo Ontario pro
vincijai St. John’s (Newfoundland) 
didžiuliame koncerte, o rugsėjo 3 d. 
gražiai pasirodė Montrealyje Lietu
vių Dienoje. Be visų čia suminėtų 
pasirodymų, “Baltija” dalyvavo ir ki
tuose Lietuvių Dienos koncertuose, 
įvairiuose minėjimuose. Nerasime 
geresnių Lietuvos vardo garsintojų, 
kaip mūsų išeivijos jaunimo ansamb
liai, kurių tarpe yra ir “Baltija”, ku
ri nesitenkina vien šokiais. Ji turi ir 
chorą, kuriam vadovauja didelis 
dainos mylėtojas ir jaunimo auklėto
jas kun. B. Pacevičius. Pirmą kartą 
"Baltijos” ansamblis Hamiltone pa
sirodė 1966 m. spaudos baliaus kon
certe. Todėl KLB šalpos Fondo ko
mitetas vėl kviečia visus Hamiltono 
ir apylinkių lietuvius atvykti spalio

21 d., 7.30 v. v., į Jaunimo Centrą ir 
pasidžiaugti Londono “Baltijos” an
samblio bei jo vadovų pasiektais lai
mėjimais. Be to, lietuviškai visuo
menei bus pristatyti mūsų abiturien
tai, baigusieji XII gimnazijos klasę, 
kurių šiais metais yra virš 20. Tad 
šis KLB šalpos Fondo parengimas 
tegu būna senimo ir jaunimo susiar
tinimo vakaras. Visi lietuviai, pasi
kvietę ir savo gerus pažįstamus ka
nadiečius, gausiai dalyvaukime šia
me abiturientų pagerbime ir “Balti
jos” ansamblio koncerte. J. P.

SPORTINIAI ŠAUDYMAI įvyks 
Hamiltono Lietuvių Žūklautojų ir 
Medžiotojų Klubo Giedraitis šaudyk
loj spalio 14, šeštadienį, iš 22 kalib
ro šautuvų,, o molinių lėkščių (trap
shooting) — sekančią dieną, t. y. 
sekmadienį, ir tik klubo nariams. 
Spalio 22, sekmadienį, ruošiamas 
tarpklubinis molinių lėkščių šaudy
mas. Registruotis visiems šaudy
mams nuo 10—14 v. Kviečiame daly
vauti gausiai. Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už suruoštą 

mums 40 metų vedybų sukakties 
staigmeną. Didžiausia padėka vai
kams — dukrai Danutei, žentui Hen
riui Švažams, dukrai Reginai, sūnui 
Algirdui, rengėjams p.p. Pulianaus- 
kams, p.p. Borusams, gerb. prelatui 
Tadarauskui už atsilankymą, sukal
bėjimą maldos, pasakytą kalbą, kun. 
L. Januškai, mokyklos vedėjui J. 
Mikšiui už pasakytą kalbą; mieliems 
svečiams ir vaikams už brangias do
vanas ir vaišes: p.p. Agurkiams, Bo- 
guslauskains, Balsiams, Borusams, 
Beniušiams, R. Choromanskytei, A. 
Choromanskiui, Eismantams, Grigai- 
čiams. Gužams, Kalmantavičiams, La- 
tauskienei, Mikšiams, Petrauskienei, 
Pulianauskams. Perkauskams, Pici
niams, Pusdešriains, Paškevičiams, 
Renkiams, Sturmaičiams, Švažams, 
L. G. Vindašiams, Venckevičiams. 
ilgai prisiminsime Jūsų visų nuošir
dumą.

Ačiū labai visiems —
M. C. Choroinanskiai

HAMILTONO LIETUVIŲ KREDITO
KOOPERATYVAS “TALKA”

Darbo valandos:
830 Main St. East, tel. 544-7125

pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais

10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 5 v.p.p.
10 — 7 v.vak.
9 — 12 v.p.p.

Liepos—rugpjūčio mėnesiais Ir 
prieš ilgus savaitgalius “Talka” 
šeštadieniais uždaryta. _____

Mokame už: 
depozitus _____________ 5%
šėrus ir sutaupąs________  6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius _____________ 6’A %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7%
Duodame: 
asmenines paskolas iš 10% 
nekiln. turto paskolas iš 8Mi%

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
čekių patarnavimas. Parduodame "American Travelers” čekius. 
Užtikrintas Indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,400,000

J. A. Valstybės
JAV LB TARYBOS NARIAI ko- 

respondenciniu būdu nutarė tarybos 
posėdi šaukti 1972 m. spalio 28-29 
d.d. Klevelande. Jos darbotvarkėje
— švietimo bei kultūros reikalai ir 
kiti aktualūs klausimai.

FIZIKOS DAKTARAS VYTENIS 
M. VASYLIŪNAS iš Bostono išvyko 
vieneriems metams į Los Alamos 
mokslinę laboratoriją ir Kaliforni
jos Berkley universitetą. Bostono lie
tuviams jo išvykimas yra didelis 
kultūrinis nuostolis, nes dr. V- M. 
Vasy Ii ūnas yra ir pianistas, akompa
navęs solistams, taipgi dalyvavęs kon
certuose su smuikininku Izidorium 
Vasyliūnu, savo tėvu.

PAŠTO DVIMOTORIO LĖKTUVO 
nelaimėje Newarko aerodrome žuvo 
Sigitas šerkšnas kartu su savo padė
jėju. Laikraščio “HFD pranešimu”, 
dėl susidėjusių aplinkybių tragedijos 
nebuvo įmanoma išvengti, nors S. 
šerkšnas buvo patyręs lakūnas, 1956- 
58 m. tarnavęs vyr. leitenantu JAV 
aviacijoje. Velionis taipgi buvo bai
gęs aeronautikos studijas magistro 
laipsniu, dirbęs aeronautikos instruk
torium. A.a. S. šerkšnas yra 1937 
m. Kaune gimęs pedagogų dr. An
tano ir Elzės šerkšnų sūnus. Paliko 
žmoną Kristiną Rasčifttę ir du sūnus, 
motiną Elzę, seserį Marytę R. Heslin 
ir brolį Antaną.

ČIKAGOS PEDAGOGINIO LI
TUANISTIKOS Instituto akivaizdi
nio skyriaus direktorium išrinktas 
buvęs lektorių tarybos sekr. Alek
sandras Dundulis, vicedirektorium
— lektorius Romas Kinka. Neaki
vaizdinio skyriaus direktorium tary
ba po kelerių metų pertraukos išrin
ko lektorių Igną Serapiną, vicedi
rektorium — lektorių Vytautą Naru
tį. Akivaizdinis skyrius mokslo me
tus pradėjo rugsėjo 9 d., o neaki
vaizdinis skyrius dirba be pertrau
kos.

ČIKAGOS AMERIKIETIŠKO FUT
BOLO komandos “Bears” žymusis 
žaidėjas Diek Butkus yra parašęs 
knygą “Stop-Action”, išleistą E. P. 
Dutton leidyklos. Žurnalas “Sports 
Illustrated” ją įtraukė į spalio mėne
sį labiausiai rekomenduotinų knygų 
sąrašą.

Argentina
ETNINĖ KOMISIJA PAVERG

TOM R. EUROPOS TAUTOM GINTI 
Buenos Aires katedroje užprašė Mi
šias, kurias atlaikė kardinolas Anto
nio Caggiano, pasakęs ir atitinkamą 
pamokslą. Po Mišių etninių grupių 
jaunimas su savo kraštų ir Argenti
nos vėliavomis nužygiavo padėti gė
lių prie Piramidės paminklo Mayo 
aikštėje. Lietuvių vardu ten žodį ta
rė komisijos narys A. Mičiūdas.

PASAULINĖN MIUNCHENO 
OLIMPIADON buvo išvykęs Argen
tinos kariuomenės pik. Antonio Rod- 
riguez, žymus fechtuotojas, su žmo
na Nelida Cekanauskaite-Rodriguez. 
Vaikaičius Rosario mieste prižiūrėjo 
iš Bernai atvykusi Emilija Cekanaus- 
kienė.

BERISSO LIETUVIU DRAUGIJA 
“Nemunas” rugsėjo 9 d. paminėjo 
veiklos 63-čląsias metines. Minėji
mas buvo pradėtas pirm. Leonardo 
Radžiūno įvadiniu žodžiu ir mirusių 
narių pagerbimu. Po oficialių sveiki
nimų programą atliko Temperley-Ad- 
rogue “Aušros” choras, vadovauja
mas Igno Valantinavičiaus. Prano 
Strolės parašytą ir režisuotą komedi
ją “Pas gydytoją” suvaidino mindau- 
giečiai — Ona šeštakauskienė, Os
valdas Bakanas ir Kazys Marcinkevi
čius. Po to scena buvo užleista “Ne
muno” ansambliui ir jo vadovei E. 
Butkutei-Dulkienci. Paaugliai pašo
ko Kubilą. Šustą, Lenciūgėlį, mažieji 
pipiriukai — Noriu miego. Minėji
mas baigtas vaišėmis ir jaunimo šo
kiais iki ryto.

Britanija
BRADFORDO LIETUVIAI rugsė

jo 23-24 d. d. paminėjo pokarinių at
eivių įsikūrimo Britanijoje sidabrinę 
sukaktį, šeštadienį įvykusiame mi
nėjime žodį tarė Bradfordo Vyčio 
klubo pirm. St. Grybas, o kun.J.Kuz- 
mickis apžvelgė lietuviškosios išeivi
jos problemas. Glasgovo lietuvaičių 
choras padainavo 16 dainų gražia lie
tuviška tarsena, nors choristės jau 
yra gimusios Britanijoje. Programą 
paįvairino deklamatoriai ir jaunasis 
pianistas Rimas Simas. Sekmadienį 
St. Ann’s bažnyčioje Mišias atnašavo 
kun. J. Kuzmickis, savo pamokslą 
skyręs Dievo tvarkomai istorijos ei
gai, jos sūkurių blaškomiem tremti
niam, kurie betgi savo veikla gali 
daug ką vienaip ar kitaip pakreipti. 
Mišių metu giedojo lietuvaičių cho
ras, kuriam po pamaldų buvo su
rengtos vaišės Vyčio klube. Pokal
biuose pagrindinis dėmesys buvo 
skirtas jaunimo lietuviškumui. Su
kakties proga Bradfordo Vyčio klu
bas išleido A. Bučio ir J. Kuzmickio 
redaguotą leidinį "25 metai. Brad
fordo ir apylinkės veikla”. Atskirų 
veiklos sričių apžvalgą leidiniui pa
rašė kun. J. Kuzmickis, V. Ignaitis, 
J. Traškienė, A. Traška, A. Gudas, 
A. Būtys, paliesdami vietinę lietu
vių katalikų veiklą, šeštadieninę mo
kyklą, skautus, socialinį, visuomeni
nį. sportinį ir meninį gyvenimą. Ap
žvalga papildyta žymiųjų veikėjų 
apybraižomis. Literatūrine knygos 
dalį užpildo Al. DiČpetrio, E. Navic
kienės, J. Kuzmlonio eilėraščiai, R.

Spalio feljetonas "Kultūros židiniai”, 
J. Gailiaus novelė “Judas” ir A. Bu
čio keli scenos vaizdeliai. Laidinys 
gausiai iliustruotas 25 metų veiklos 
nuotraukomis.

Australija
KATALIKU SAVAITRAŠTIS "The 

Advocate” rugsėjo 21 d. pranešė 
skaitytojams, kad i tarptautinį eu
charistinį kongresą Melburne atvyks 
du lietuviai vyskupai: iš Čikagos — 
vysk. V. Brizgys, iš Europos — vysk. 
A. Deksnys. Jiedu 1973 m. vasario 18 
d. koncelebruos Mišias lietuviams ry
tiniame Melburne, Šv. Jono bažny
čioje, ir dalyvaus Vasario 16 minėji
me Melburno Lietuvių Namuose. 
Vietiniai lietuviai organizuoja reli
ginį koncertą vasario 24 d., kuriame 
dalyvaus solistai ir chorai, toj pa
čioj šv. Jono bažnyčioj, o Melburno 
Lietuvių Namuose bus surengta lie
tuvių dailininkų darbų paroda. "Tė
viškės Aidų” pranešimu, eucharisti
niame kongrese taipgi dalyvaus prel. 
L. Tulaba, prel. J. Balkūnas, rnons. 
J. Tadarauskas. prel. J. Scharnus. 
kun. J. Aleksiūnas, kun. J. Bertašius 
ir kun. J. Gurinskas.

Vokietija
"WELT AM SONNTAG” LAIK

RAŠTIS rugpjūčio 20 d. paskelbė 
pasikalbėjimą su Miuncheno operos 
sol. Lilija šukyte, susilaukusia pui
kaus įvertinimo už pagrindinio vaid
mens atlikimą premjerinėje “Sint 
Tjong” operoje. Laikraščio korespon
dentui E. F. Freiheit ji pasakojo, 
kaip atostogų metu stengėsi susipa
žinti su korėjiečių šokiais bei raukų 
judesiais. Vaidmens paruošimas buvo 
labai sunkus darbas jau vien dėlto, 
kad tai visiškai nauja opera ir kad 
nieko negali pasisemti iš kitų daini
ninkų. Ruošiant kitų operų vaidme
nis, daug padeda bent vokaliniu po
žiūriu žymiųjų dainininkų įrašai 
plokštelėse. L. Šukytė prisipažįsta, 
kad repeticijose jautė didelę įtam
pą, nepasitikėjimą savimi ir dėlto 
padarė muzikinių klaidų, dėl kurių 
jai betgi niekas nepriekaištavo. Ji 
netgi prasitaria apie ašaras persi
rengimo kambaryje, jaudinimąsi, ne
galėjimą miegoti prieš premjerą, nes 
ausyse jautusi operos skambėjimą. 
Užtat viską atpirko sėkmingas vaid
mens atlikimas premjeriniame spek
taklyje, susilaukęs karštų pagyrimo 
žodžių spaudoje. Savo džiaugsmo ir 
laimės ji negalėjusi žodžiais išreikš
ti. E. F. Freiheit skaitytojus supa
žindina su sol. L. šukytės biografija, 
proveržiu operos pasaulin.

Lenkija
LIETUVIU VISUOMENINĖ KUL

TŪROS DRAUGIJA (LVKD), įsteig
ta 1957 m. kovo 30 d. Punske, pen
kiolikos metų veiklą apvainikavo VI 
atstovų suvažiavimu š. m. sausio 9 d. 
Jame buvo išrinkta LVKD 35 na
rių valdyba, centro valdybon išsirin
kusi: pirm. — Sigitą Paransevičių, 
pavaduotoja — Danutę Dzemionienę, 
sekr. — Eugenijų Petruškevičių, na
riais — Petrą Dapkevičių, Sigitą Ma
linauską, Algirdą Nevulį, Kostą Sl- 
darį, Algimantą U z d i 1 ą ir Petrą 
Zdanį. Vidutinis jų amžius — 30 me
tų; beveik visi priklauso Lenkijos 
kompartijai. Meninę programą suva
žiavime atliko Punsko gimnazijos 
dainų ir šokių ansamblis, vadovauja
mas A. šliaužto ir A. Uzdilos. “Vars
nų" 7-8 nr. rašoma: "Pirmojo suva
žiavimo metu valdžios atstovų prašy
ta leisti Varšuvoje dvisavaitraštį 
“Parama”, kurį būtų sutikęs reda
guoti Bronius Mickevičius, o šio su
važiavimo metu toje pačioje Varšu
voje jau buvo spausdinamas antrasis 
“Varsnų” leidinys. Tiesa, po kelių 
metų prašymo išėjo nereguliarus 
laikraštis "Aušra”, redaguojamas 
Zigmo Stoberskio, kuriam pastaruo
ju metu atsisakius, redakcija perkel
ta į Punską. Tegul “Aušra” ir dides
nės apimties, bet nereguliarus laik
raštis nepatenkino lietuvių poreikių 
ir todėl teko prašyti valdžią, kad 
leistų spausdinti periodinį laikraš
ti, kurio išlaikymu valdžia nebūtų 
apsunkinta. Knyga, radijas ir televi
zija kasdien veikia ir vidurinės mo
kyklos nebaigusį žmogų, todėl “Vars
nų” pasirinktas mokslo ir kultūros 
profilis nė kiek nebaido lietuvio 
skaitytojo. Nedidelė šio laikraščio 
apimtis negali aprėpti visų mūsų po
reikių, todėl ir naujas “Aušros” re
daktorius deda pastangas labiau su- 
profiliuoti tą laikraštį ir stengtis, 
kad jis taptų reguliariu periodikų, 
tarnaujančiu Seinų-Suvalkų reika
lams ...” šie Juozo Vainos žodžiai 
kelia įtarimą, kad Lenkijos vyriausy
bė ir kompartija nenori duoti leidi
mo platesnės apimties periodiniam 
lietuvių laikraščiui, o “Varsnos", 
mokslo ir kultūros mėnraštis, turin
tis tik 16 mašinėle rašytų puslapiu
kų, iš tikrųjų išeina kas du mėnesiai. 
“Varsnų” 7-8 nr., išskyrus labai su
glaustai aprašytą LVKD VI suvažia
vimą, įvykusį prieš gerą pusmetį, jo
kios lietuvių gyvenimo kronikos ne
bėra. Matyt, prisitaikant prie val
džios reikalavimų, negausūs pusla
piukai aukojami tokiems “kultūri
niams” reikalams, kaip komunistinės 
Lenkijos 28 metų sukaktis. Sovietų 
Sąjungos penkiasdešimtmetis, "Ko
dėl nereikia rūkyti?”, “šeimyninis 
skandalas ir jo įtaka vaikams”, "Na
mų kosmetika”. Retkarčiais išeinan
čioj “Aušroj” yra daugiau žinių apie 
Lenkijos lietuvių gyvenimą. Ji netgi 
turi skyrių vaikams.
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“Užtrauksim naują giesmę broliai, kurią jaunimas tesupras ...” Laisvojo 
pasaulio lietuvių jaunimas, suvažiavęs į II savo kongresą, pramogų metu, 
ypač stovykloje, dainavo lietuviškas dainas Nuotr. A. D.

Anoje gaublio p use j e AUSTRALIJA IR NAUJOJI ZELANDIJA Vytautas 2 ubo s

KAS UŽ LI ET U VA KOVOJ A, 
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

Lietuvių grupės kelionė į Australiją 
j 40-jj tarptautinį eucharistinį kongresą, 
įvykstantį 1973 m. vasario 18-25 dienomis Melburne.

PROGRAMOJE: Los Angeles, Havajai, Australija, 
Naujoji Zelandija.

Ekskursija išvyksta 1973 m. vasario 12 d., grįžta kovo 4 d. 
(21 diena), j šią kainą vienam asmeniui įeina: lėktuvo bilie
tas, l-mos klasės viešbučiai (po du kambaryje) ir pusryčiai 
Aucklande, Sydnėjuje ir Honolulu, transportai, ekskursijos po 
miestus, priedai už patarnavimus. Melburne ekskursantai bus 

apgyvendinti pas vietos lietuvius.
KAINOS VIENAM ASMENIUI: iš Čikagos — $1102.50, iš Niujorko — 
$1160.00, iš Montrealio — $1184.00, iš Los Angeles — $943.00. Papil
domas mokestis — $94.00 asmeniui, norinčiam turėti atskirą kambarį. 
Ekskursijos dalyviai galės Australijoje viešėti pas savo gimines 13 
dienų, Kalifornijoje iki 7 dienų prieš išvykstant į kelionę arba iš 
Australijos sugrįžus. Ekskursijai vadovaus ir ją prižiūrės Pasaulio Lie
tuvių Katalikų Bendrijos vykd. pirm. Kazys Kleiva. Ekskursiją tvarko:
Walter Rask-Rasčiauskas, American Travel Service Bureau, 
9727 SOUTH WESTERN AVENUE, _ . O-JQ Q-TQ-T
CHICAGO, ILLINOIS 60643, USA. ■ d-
Visais kelionės reikalais prašome nedelsiant kreiptis ir registruotis 

nurodytu adresu nevėliau š. m. gruodžio mėnesio 20 dienos.

Australijon rengiantis
“Australijos lietuvių gyveni

mas mažai mums pažįstamas. Jų 
spaudą retas kuris skaitome, 6 
S. Amerikos spaudoje žinių ma
ža” — rašė “Akiračiai” š. m. 
vasario mėnesį, pristatydami 
Australijos lietuvių literatų lei
dinėlį “Poezijos ir prozos lakš
tai”.

Metus išgyvenus Australijos 
bei Naujosios Zelandijos pašo
nėje ir rengiantis į tuos kraštus 
atostogų, minėtoji pastaba pasi
darė visai reali. Ne vien tik lie
tuvių gyvenimas, bet ir patys 
australiečiai bei zelandiečiai, su 
kuriais per tuos metus teko kas
dien susidurti, buvo mįslė, ku
rią, vylėmės, pavyks įminti tuos 
kraštus aplankius.

Neišdilo iš atminties ir gal 
prieš 15 metų Montrealio Auš
ros Vartų parapijos senojoj 
Willibroard salėj girdėti vizituo
jančio vyskupo V. Brizgio įspū
džiai jam iš tų kraštų grįžus. 
Dar iš Vokietijos stovyklų išei
viai apie Australiją ir Zelandiją 
turėjo kažkodėl labai gerą nuo
monę susidarę, o tada vyskupas 
gana pesimistiškai kalbėjo ir 
prašė sudaryti sąlygas kiek ga
lint didesniam lietuvių skaičiui 
persikelti į š. Amerikos konti
nentą.

Norėjosi patikrinti ir daili
ninko L. Urbono aprašymus, 
skaitytus “Tėviškės Žiburiuose”, 
apie australiečius, alų, lošimus 
ir kitas jų pramogas. Atrodė, 
kad dailininkas sutirštintom 
spalvom piešė savo gyvenamo 
krašto personažus ir kasdieny
bę.

Sydnėjus
ne tik didžiausias, bet ir

atžvilgiais šauniausias

t ? S (jį ><>

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

DĖMESIO!
Norintieji pirkti namus ar kitą nekilnojamą turtą Floridoje, 
St. Petersburgo apylinkėje, pasinaudokite rimto ir sąžiningo 

BERGER-SAMUELS REAL ESTATE patarnavimu.
6395 Gulf Boulevard, St. Petersburg Beach, Florida 33706. 

Tel. (813) 362-1171

BROKERS

President

Įgaliotinė Irena Račinskienė — brokerė Alice Fisher 
Reikiamos informacijas ir patarimus suteiks I. Račinskienė — 
"Sabai Paims" motelio savininkė — 1301 Gulf Way, 
St. Petersburg Beach, Florida 33706. Tel. (813> 362-4321. 
Atvykusieji susipažinti su vietos padėtimi iš aerodromo ar stoties bus 
atvežti ir gaus nemokamai nakvynę “Sabai Paims” motelyje. Perkan
tieji, galutiniam sutvarkymui pirkimo reikalų, galės nemokamai vieną 
savaitę gyventi minėtame motelyje, kuris yra prie pačio paplūdimio. 
Tad nepraleiskite retos progos, pasinaudokite šiuo pasiūlymu ir įsi

gykite nuosavybę lietuvių pamėgtoje vietovėje.

Tai 
visais 
Australijos miestas. Kaip ir visa 
Australija nuo II pasaulinio ka
ro pabaigos beveik padvigubino 
gyventojų skaičių ir pasiekė 12 
milijonų, taip ir Sydnėjus stai
giai išaugo iki dviejų milijonų 
gyventojų. Įsikūręs gražioj van
denyno pakrantėj su gausiais 
paplūdimiais, vietom augštais 
uolėtais krantais. Nekontroliuo
jami priemiesčiai išbėgo į visas 
tris šalis. Namai daugiausia 
vienaaugščiai, dėlto ir atstumai 
dideli. Pats miesto centras ma
žas, didelių ir augštų pastatų ne
daug. King's Cross rajonas, kur 
subėga 7 gatvės į vieną kryžke
lę, primena New York Times 
Square ar Greenwich Village sa
vo gyvumu ir kosmopolitine gy
ventojų sudėtim. Naktinis Syd
nėjaus gyvenimas, atitinkamai 
sumažinto) skalėj, gali lenkty
niauti su Niujorku.

Miesto centre yra didelis ir 
turtingas gamtos muzėjus, pro
vincinė meno galerija, galinti 
lenktyniauti su valstybine Ka
nados galerija. Čia pat didžiulis 
parkas, kitoj gatvės pusėj kata
likų katedra, o šalia — pievutės 
kėgliais žaisti, kurie čia labai 
madoj. Viskas arti, lengvai pa
siekiama, nuteikia poilsiui.

Paprastai manoma, kad dide
lis gyvenimo tempas, polinkis į 
biznį yra charakteringi tik Ame
rikai ir iš dalies Kanadai. Ste
bint Sydnėjaus gatvės gyvenimą 
matyti, kad ir čia tas pats tem
pas, tos pačios šaukiančios, gal 
net įkyresnės reklamos. Didelė
se ir turtingose krautuvėse gar
siakalbiai vilioja pirkėjus prie 
nupigintų prekių, o prie nakti
nių klubų įėjimų šaukliai atro
do pasiruošę stverti praeivius 
už rankų ir tempti vidun.

Susisiekimas mieste ir su už
miesčiu palaikomas autobusais 
bei traukiniu, kuris pačiam 
centre virsta požeminiu. Trau
kinys panašus ne į Toronto ar 
Montrealio, bet greičiau į Niu
jorko požeminį. Vagonai ir sto
čių įrengimai švarūs, bet seni, 
apšepę, bespalviai arba nevyku
sių spalvų deriniais dažyti. Ne
maža dviaugščių autobusų, ku
rie pertrumpi pagal savo augštį, 
kad būtų patrauklūs. Abejotina 
jų ir praktiškoji vertė. Neteko 
naudotis Siauriais ir nepatogiais 
laipteliais į antrą augštą. Įdo
mu, kad šias mašinas vairuoja 
ir moterys.

Kalbant apie moteris, atrodo, 
kad Sydnėjuje jos, gal net prieš 
savo norą, yra pasiekusios žy
miai didesnį “išsilaisvinimo” 
laipsnį. Matysi jas ne tik auto
busus vairuojančias, bilietus po
žeminio stotyse pardavinėjan
čias, bet ir laiškus išnešiojan- 
čias, tempiančias didelius pašto 
krepšius. Tai daugiausia vidur
amžės moterys, gal įvairių gyve
nimo aplinkybių priverstos im
tis šių nelabai moteriškų užsi
ėmimų. Gal tai ir tam tikrą žy
mę palieka — pro vyriško su
kirpimo uniformas nebematyti 
moteriškumo.

Australiečiai
Vėlyvą šeštadienio popietę 

King’s Cross vaikštinėjant, dė
mesį patraukė neaiškios paskir
ties ištaiga. Atrodo kaip bankas, 
bet bankai šiuo laiku jau užda
ryti. Didelėj patalpoj prie lan
gelių stovėjo ilgos eilės žmonių, 
o kiti prie augštų stalų pildė 

kažkokius lapelius. Publika įvai
ri: seni, jauni, inteligentai, 
praščiokai. Štai senutė su padi
dinamu stiklu bando kažką iš
skaityti ar įrašyti. Tai oficialus 
lažybų biuras. Per radiją girdėti 
kažkokios lenktynės. Žmonės sa
vo laimę bandė, net neturėdami 
progos lenktynes stebėti. Iš 
publikos gausumo ir įvairumo 
susidarė įspūdis, kad ši Ameri
kos kontinente neleidžiama pra
moga čia turi didelį pasisekimą.

Alinių lankymas turbūt ant
ras australiečių mėgstamas lais
valaikio praleidimas. Sėdimos 
vietos, kurių nedaug, darbiau
siai visos užimtos, ir piliečiai 
tuština stiklus stovėdami. Ali
nės, bent miesto centre, švarios, 
dideliais stiklo langais, tad alų 
girkšnodami lankytojai seka gy
venimą šaligatvyje ir atvirkš
čiai. Nustembi, kai grįždamas 
po valandos ar daugiau, pama
tai tuos pačius vyrus lange tebe
stovinčius. Pietų metu statybų 
darbininkai su šalmais sėdi nuo
šalesnėj gatvėj ant alinės laip
tų su pilnais stiklais. Girtų ne
teko pastebėti. Moka vyrai savo 
alų gerti.

Australiečiai — išdidūs žmo
nės. Gal neaprėpiami plotai — 
12 milijonų gyvena beveik Euro
pos dydžio plote — verčia per
nelyg pasitikėti savimi, savo su
gebėjimais ir laimėjimais. Čia 
viskas geriausia, gražiausia, di
džiausia. Atrodo, Australija yra 
viso pasaulio centras. Brisbanie- 
tis pasigirs, kad Brisbane di
džiausias pasaulyje miestas, ir 
tik pareiškus abejones pridurs, 
kad didžiausias ploto atžvilgiu. 
Gal taip, o gal ir ne, ginčytis nė
ra nė noro, ypač kai nedaug kas 
pasaulyje žino, kad iš viso toks 
miestas yra. O kad Australijos 
gyvenimo lygis užima antrą vie
tą pasaulyje, žino kiekvienas 
australietis. Tik nuostabu, kad 
pirmąją vietą užleidžia Ameri
kai.

Puikybė ir praktiškumas — 
blogi partneriai kasdieniniame 
gyvenime, tad ir australiečių or
ganizaciniai sugebėjimai riboti. 
Pavyzdžiu gali būti Sydnėjaus 
operos rūmų statyba, savo laiku 
sukėlusi gyvą dėmesį architek
tūrinėj spaudoj. Prieš 10 ar 12 
metų pasaulinio konkurso būdu 
buvo atrinktas dano architekto 
Jorn Utzon projektas ir pradėta 
statyba, kuri dar ir šiandien ne
užbaigta. Projekto kaina dau
giau kaip dešimteriopai prašoko 
sąmatą ir jau siekia 70 milijonų 
dolerių. Architektas Utzon jau 
seniai nebevadovauja projektui. 
Sakoma, kad statybos vykdyto
jai turi patenkinti 16 komitetų 
reikalavimus, kurie nevisada 
būna koordinuoti. Vienas komi
tetas, esą, užpirkęs moderniau
sius scenos įrengimus už 4 mi
lijonus dolerių, kitas atmetęs.

Praktiškumas ir paprastesnė
se aplinkybėse nėra australiečio 
savybė. Skaitom skelbimą, kad 
gaminami 50 pėdų pločio klijuo
tos lapai. Net nuotrauka įdėta. 
Tačiau kokia iš tokio didelio la
po praktiška nauda, turbūt nė 
patys jo gamintojai nežino.

Svetimšaliai Australijos lan
kytojai mėgsta pasakoti anek
dotą apie australiečio ir ameri
kiečio iš Teksas nuolatinį ginčą, 
kad pas mus tas ar kitas yra di
desnis, negu pas juos. Kartą 
svečias teksietis, stebėdamas va
karo prieblandoj šokinėjančias 
kengūras, tarė šeimininkui: “Tu
riu pripažinti, kad jūsų žiogai 
visdėlto didesni už mūsų žio
gus”.

Kainos ir uždarbiai
Nuodugniai pažinti krašto 

ekonominį gyvenimą per kele
tą dienų negalima, tačiau kam 
yra tekę bent kiek keliauti Ka
nadoj ar Amerikoj, tuoj paste
bės. kad kainos viešbučiuose ir 
restoranuose amerikietiškos. 
Daug kambarių viešbučiuose 
dar be privačios prausyklos. 
Lankydamas krautuves taip pat 
jauties, kainų ir prekių atžvil
giu, lyg vaikščiotum Simpsono 
ar Eatono parduotuvėse Mont
realyje ar Toronte. Atsimenant, 
kad Australijos doleris apie 
15% brangesnis už kanadiskį, 
kainos, bent Sydnėjuje, tikrai 
nežemos.

Užmiesti pasiekti traukiniu 
galima greit ir patogiai, bet kai
nuoja brangiai. Teko traukiniu 
naudotis keletą kartų važiuojant 
10-15 mylių už 60-90 centų į vie
ną pusę. Tai reguliarios kainos, 
kokių nors abonentinių nuolai
dų nėra. Tad žmogui pasiekti 
darbovietę ir sugrįžti kasdien 
kainuoja netoli dviejų dolerių.

Vartant laikraščius, stebina 
skelbimų gausumas. Nors šiuo 
laiku Australija, kaip ir Va
karų pasaulis, išgyvena krizę, 
bet svetimšaliui skelbimai suda
ro įspūdį, kad situacija labai ge
ra. Daug parduodamų namų. 
Kainos kanadiečio nenustebins, 
nes panašias pratęs matyti ir na
mie. Tačiau norint geriau suvok
ti namų kainas ir statybą, reikia 
tuos namus pamatyti. Pirmiau
sia nuo kanadiškes statybos na
mai skiriasi tuo, kad nėra mums 

įprastų šildymo įrengimų. O šil
dyti žiemos mėnesiais visdėlto 
reikia. Vartojami kilnojamieji 
elektriniai šildytuvai, kokius 
mes vartojam vėsią rudens nak
tį vasarnamiuose ar kaip pagal
binius mieste. Antra, namai ne
turi mums Kanadoj įprastų 
rūsių. Reikia manyti, kad ir to
kios izoliacijos, kokia reikalinga 
Kanadoj, australiečių namai ne
turi. Šitaip padėtį įvertinus, na
mų kainos pasidaro žymiai augš- 
tesnės už kanadiškes. Tiesa, gal 
prie namų yra didesnis žemės 
sklypas, bet šita aplinkybė pa
didina atstumus ir įvairių kitų 
nepatogumų bei išlaidų sudaro.

Augštos namų, prekių ir su
sisiekimo kainos dar nereiškia 
pragyvenimo brangumo, jei ir 
uždarbiai atitinkamai dideli. Ta
čiau skaitydamas darbų pasiū
las laikraščių skelbimuose ma
tai, kad uždarbiai neina ranka 
rankon su kainom. Metinis $10.- 
000 atlyginimas reiškia beveik 
ekzekutyvinę poziciją betkurioj 
profesijoj, o daugumas pozicijų 
yra žemesnėj atlyginimo klasėj. 
Statybų darbininkų atlyginimai 
taip pat proporcingai žemesni 
už kanadiečių. Reikia manyti, 
kad ir kitų darbininkų uždar
biai išlaiko tą pačią skalę. Tai
gi, lyginant kainas ir uždarbius, 
Sydnėjus ir turbūt visa Austra
lija nuo Kanados yra atsilikusi 
gal apie 30%, o lyginant su 
Amerika, skirtumas bus dar di
desnis.

Australijos lietuviai
Pagal "Lietuvių Enciklopedi

ją”, pirmieji lietuviai Australi
ją pasiekė praėjusio šimtmečio 
pabaigoj. 1888-89 m. Adelaidėj 
stiklo fabrike kelios dešimtys 
lietuvių turėjo savą artelę. Mies
te jie turėjo koplyčią ir klubą 
su sale.

Po I pasaulinio karo nemaža 
lietuvių atvyko iš Škotijos ir 
1946 m. jau buvo apie 1,000. 
Turėjo ii- savas organizacijas, 
Sydnėjuje veikė Australijos 
Lietuvių Draugija nuo 1939 iki 
1950 m. Senoji imigrantų karta 
ryškesnių lietuviškų pėdsakų 
Australijoj nepaliko.

Po II pasaulinio karo Austra
lijon atvyko apie 8000 lietuvių. 
Sydnėjus su 3000 tautiečių yra 
gausiausia kolonija. Kitos yra 
Melburne ir Adelaidėj, o liku
sieji pora tūkstančių išsisklaidę 
mažesniuose miestuose. Naujoji 
ateivių banga, kaip ir kituose 
kraštuose, entuziastingai ryžosi 
išlikti lietuviška, bet dėl neap
čiuopiamų priežasčių nepadarė 
didesnės įtakos seniau čia gy
venantiems. Tad kalbant apie 
lietuvius Australijoj ir galima 
kalbėti tik apie tuos, kurie H 
pas. karo buvo priversti palikti

Pašto siuntas siųskjite iš anksjto
ir priklijuokite pakankamai ženklų

Laikykitės šių taisyklių, kad siuntos laiku 
pasiektu jom skirtų vietovę. 
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ranka į rašyk i t

Lietuvą ir jieškoti užuovėjos šia
me krašte. 

Iš Kanados patekęs į Sydnė
jaus lietuvių tarpą, iškart pasi
junti savas tarp savų. Randi tas 
pačias organizacijas, mokyklas, 
tuos pačius išeivijos rūpesčius 
ir siekimus. Žmonės negaili nei 
jėgų, nei pinigų bandydami iš
likti svetimoj aplinkoj. Mums 
lankantis gegužės mėnesį, Syd
nėjuje vyko galutiniai pasiren
gimai siųsti atstovus į II pasau
lio lietuvių jaunimo kongresą. 
Tad esminio skirtumo nuo 
Amerikos kontinento lietuvių 
problemų nėra — tik kaikurie 
niuansai ir atspalviai skirtingi.

Gyvenamo krašto nuotaikos 
uždeda savo antspaudą, o geo
grafiniai nuotoliai pastato na
tūralias užtvaras. Juk jei mes 
mažai apie juos žinom, tai gal 
ir jie nedaugiau apie mus? Kon
servatyvi aplinka, svetima libe
ralioms Amerikos ir Europos 
nuotaikoms, atsispindi ir lietu
vių tarpe. Uždarumas dėl geo
grafinių atstumų, kontaktų sto
ka su betkokia didesne lietuvių 
mase taip pat neskatina švieses
nės minties atsiradimo ar palai
kymo. Tik tokioj perspektyvoj 
žiūrėtina Į neseniai Australijos 
lietuvių organizaciniame gyve
nime atsiradusius nesutarimus.

lai dirba savo iš Lietuvos atsi
vežtose specialybėse, nors pra
džia nelengva buvo. Salia nuola
tinės tarnybos reikėjo ir paša
linį darbą ilgą laiką turėti, kol 
vaikus į mokslą išleido. Taip pa
sakojo inžinierius. Atrodo, kad 
ir dabar daugumas moterų tebe
dirba. Gal iš įpratimo, o gal ir 
dėl uždarbio.

Nebuvo progos stebėti Aust
ralijoj gimusio lietuvių jauni
mo, išskyrus sutiktus paauglius 
pažįstamus lankant. Nesiskiria 
jie nuo Amerikos kontinente au
gančio. Inžinierių gegužinėj te
ko sutikti viduriniosios kartos 
žmones, kurie išvyko iš Lietu
vos vaikais būdami. Čia jie su
kūrė lietuviškas šeimas ir yra 
nuostabiai lietuviški bei nuošir
dūs jauni profesijonalai. Nepa
miršiu jauno, gal 1944 m. gimi
mo vyro, kalbančio tokia sod
ria žemaičių telšiškių tarme, kad 
negalėjau neprisiminti kaikurių 
mielų Žemaičių Kunigaikštystės 
bičiulių Montrealyje.

(Bus daugiau1)

ELEKTROS RANGOVAS 
Fleet Electric Co. Ltd. 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte

viai. įsikūrę gerai. Profesijona- 7194. Sav. A.

Kvebeko skulptorius prie savo kūrinio garsioje St. Jean Port-Joli vietovėje, 
kur medžio skulptūra yra populiarus menas
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Neužmirškit, kad gavėjo 
kraštas turi būti užrašytas 
prancūziškai ar angliškai
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Dialogas su raudonaisiais tautiečiais

VINJETĖ DAIL. A. DOCIAUS
— Tu man šitaip imk ir pasi

taikyk, — sukryžiuoja delnus 
Kaktusienė, įsikanda plaukų seg
tuką ir, beveik virpančiom ran
kom, ima taisytis garbanas. Jos 
veidas nusitvieskia raudonomis 
ir baltomis dėmėmis. — Tai tau, 
ir atostogos, ir Bermuda, — 
smeigia segtuką beveik į odą vis 
širsdama.

— Tai kas vėl dabar? — atsi
gręžia vyras, besimaudamas ba
tus.

— Turėsim “linksmus” pusry
čius. Žaltauskų Gintas su savo 
Virginija ir vaikais ką tik pa
kilo iš verandos į valgomąjį. Ma
tyt, tik dabar atvažiavo. Vos 
spėjau prasilenkti, kad nesusi
tikčiau.

— Ko čia prasilenkti. Yra 
kaip yra, — šaltai atsako Simas.

— Tu visai surambėjęs. Kaip 
dabar turi jaustis Živilė? Ji 
juos tikriausiai jau matė, nes, 
pasigriebus rankšluostį ir kny
gą, išlėkė pajūrin. Ar kitais ry
tais šitaip būdavo? Pusryčius ji 
visada pasigardžiuodama valgy
davo. Tik nuo vakarienės kiek 
prisilaiko.

— Laikas būtų jau abiem iš- 
sisirgti tuo Gintu, — numojo 
ranka Kaktusas, nusigręždamas 
į lang^. — Už poros metų jau 
bus dešimtmetis, o judviem tiek 
ir tiek ...

— Teisingai. Už poros metų... 
O aguona vis tebežydi... Ji tur
būt ragana, toji žaltauskienė. 
Imk tu man šitaip ir užkeik mer
gaitę. Dar nė vienas nepasipiršo. 
Padraugauja kiek, tuo ir bai
giasi.

— Gal ji perdaug renkasi, — 
suabejoja tėvas.

— Iš ko? Kad nėra! Tada, kai 
Žaltauskienė vožė: “tegul žydi 
aguona vidury darželio”, ne
ėmiau į galvą. Mergaitė jauna, 
graži, o mūsų turtas kasdien 
augo. Nesmagu buvo, kad su 
vestuvėmis apsigarsinta. O pas
kui ... Živilės ašaros ... Nuo to 
laiko ir liko tokia parūgus. Nie
ku jai neįtiksi. Tik bijok, kad 
iš namų neišeitų. Dabar jokios 
elegancijos: dedasi ant savęs 
kas pakliūva, perkasi kas pigiau
sia, ką aš tik į šiukšlyną išmes
čiau. Cigaretės iš dantų nepalei
džia. O nerūkydavo. Atrodo, vis
ką daro priešingai, negu reikia. 
Iš galvos varo ... vaizduoja gy
venimo paprastumą pagal Žal- 
tauskienės liniją.

— Na, ir nušnekėjai, — ne
iškenčia vyras. — Žaltauskienė 
visada gražiai atrodo. Kam jai 
šilkais matotis, jei turi gerą fi
gūrą ir dailias kojas.

— Radai tu ką girt ir dar to
kiu momentu, — piktinasi per
kreipusi lūpas. — Išmanai tu 
ką apie moterų apsirengimą, — 
meta lūpų pieštuką, kuris, atšo
kęs nuo veidrodžio, nusirita že
mėn. Kaktusas tyliai suprunkš
čia. Atrodo, jam tiek tereikėjo. 
Turėjęs ir jis kartėlio dėl ve
dybų iširimo. Buvo jau prisiri
šęs prie Gintauto, lyg sūnaus, 
kurio visą laiką ilgėjos, bet ne
susilaukė. Kantrus, nekimbąs 
prie smulkmenų, jis žinojo ribą, 
kur jo smarkioji žmonelė turi 
sustoti. Iš jo delno plaukia visos 
gėrybės — Leonida tai žino. Tas 
smulkaus sudėjimo, kiek prapli
kęs žmogelis turi branduolinę 
galvą: teisių mokslas, verslo pa
tirtis darniai jungiasi jame. Ma
tyti ir girdėti už du — viena 
svarbiųjų jam gamtos suteiktų 
dovanų.

— Na, einame, — virpančiu, 
žemu balsu paragina Kaktusienė 
ir vos netrinktelia durimis, pa
likdama už jų savo vyrą. Ji iš
tiesia kakl^, išlenkia pirmyn ir 
taip nemažą krūtinę, trankiais 
žingsniais, ritmingai pakraipy
dama šlaunis, drožia per salę. 
Šviesiai rusvų plaukų augštas 
kuodas žėruoja, pakilęs iš žydrai 
mėlyno apdaro. Viena aišku: ji 
patenkinta savimi. Nepasukdama 
galvos, tik aštriu plieninių akių 
pjūviu nukerta Gintautą su žmo- 
na, nepaliesdama berniuku. Šei
ma pusryčiauja tik už dviejų 
stalų. Pakreipus kėdę, patogu 
anų nematyti.

— Ot, ir turi Žaltauskienė 
marčią amerikonę, — gardžiuo- 
jasi Kaktusienė. — Anūkai ir 
“labas” lietuviškai nepasakys. O 
taip sielojos tuo lietuviškumu .. 
Kai Gintas, rinkdamas prenu
meratų Lietuvių Enciklopedijai, 
tada užėjo, atsimeni, mes atsisa
kėm. Vaje, kaip nepatiko moti
nai. Tai ir gerai dabar.

— Abiem gerai, — atkerta 
vyras. — Abi sutvarkėt vaikus: 
vienos duktė namie “aguonėle 
žydi", o kitos sūnus amerikoniu

kus augina. Jei ne ta prakeikta 
tavo puikybė, sėdėtumėm dabar 
visi prie bendro stalo. Živilei ne
reikėtų be pusryčių bėgti prie 
jūros. Nereikėtų nė prie hipių 
derintis. Tai antausis tėvams uz 
visa tai.

— Dar to betrūko, kad pats 
pradėtum skaudinti, — pro aša
ras išsunkia Kaktusienė ir vos 
vos nuryja gurkšnį kavos.

— Atsiprašau, Leonida, ma
nai, kad man nesunku ir negai
la dukters? Per keletą metų tas 
vyrukas doktoratą padarė ir pa
siekė tiek, kad štai atostogauja 
visi čia pat, kur ir mes. O tada 
šūkavai: “mokytojas, kas čia per 
profesija!”. Tau tik gydytojas, 
inžinierius, stambus prekybinin
kas. Man gi visada atrodė: svar
biausia yra žmogus, — pabrėžia 
paskutinį žodį.

— O kas gi sudaro tą žmogų, 
ar ne šie elementai, kuriuos iš 
mano lūpų pakartojai?

— Ir taip, ir ne. Nevisada 
turtuose laimė užsikasus. Bet 
mokslas kiekvienam yra verty
bė. Manai, aš jau toks laimin
gas, kad negalėjau pritaikinti sa
vo profesijos šiame krašte? Įsi
rausiau į rangovus, tiesa. Turto 
gana. Bet plūkis tu ir plūkis su 
tais darbininkais — kiek nervų, 
kiek nemalonumų. O tau tik 
smulkūs rūpestėliai: kokius kris
talus, kokius porcelanus ir kili
mus į namus suvilkti. Man ne
gaila. Bet tokie rūpesčiai daug 
malonesni, negu manieji. Kas 
liečia mane, tai geriau mažiau 
būtų tų visokių gėrybių, o pats 
sėdėčiau už teisininko stalo. Pra
džioj buvo neįmanoma, o dabar 
yra, kaip yra.

Atėjus pajūrin, Kaktusienė 
be žodžių ištiesia Živilei sumuš
tinį. Šioji atsisako — nenorinti 
ir, užsidegus cigaretę, vėl įspiria 
akis į knygą. Kaktusas, atsidu
sęs, nužingsniuoja prie vandens, 
o jo Leonida išsitiesia ant smė
lio. Tarp jos ii- dukters kažkas 
nematomas kietai įstrigęs, nuo 
ko abiem nejauku. Mintys bėg
damos kibirkščiuoja, nejučio
mis sužeisdamos tai vieną, tai 
kitą, nors iš paviršiaus ramu. 
Motinai noris pravirkti. Nepra
kalbinsi, neišsišnekėsi, nepasi- 
guosi. Abi Gintą matė, tai aišku. 
Todėl ir tas sumuštinis be klau- 
simiukų atsirado, ir ta tyla pa
jūryje. Kad tai būtų tyla ... Visi 
pašnekesiai su Žaltauskienė da
bar atgijo. Kaip nuodas ...

* * *
Jos buvo kadaise Kaune, gim

nazijoj, klasės draugės su da
bartine Gunda Žaltauskienė. Ir 
tada Leonida vis norėdavo kuo 
nors išsiskirti iš kitų — būti vis 
pranašesne, vis išlįsti į priekį ar 
prie draugių bernaičių pasisu
kinėti. Turėjo jų ir pati, bet mė
go skaičių: visur visada didesnį 
skaičių. Tik su pamokomis vos 
ligi “trijų” įsivarydavo. Šiaip 
taip prašliauždavo iš klasės į 
klasę. Kitaip ėjosi Gundai. 
Moksle žengė pirmąja. Jos mo
tina dėstė toj pačioj gimnazijoj 
anglų ir vokiečių kalbas. Leoni
dai to ir tereikėjo — susidrau
gauti su Gunda ir pasistiprinti 
jos žiniomis, ši mielai padėdavo, 
bet šiltesnė draugystė taip ir ne- 
susiraizgė tarp mergaičių.

Iš Vokietijos D. P. stovyklų 
tas pats vėjas atpūtė abi į Ame
riką, tik toli, toli vieną nuo ki
tos. Abi turėjo savo šeimas, savo 
aplinką, senos draugystės nei 
pasigesdamos, nei jieškodamos.

Žaltauskų Gintautui baigus 
gimnaziją, o Daliui su Vakare 
dar tik pradėjus, tėvai susirūpi
no lietuviška aplinka. Visi vai
kai kalbėjo, skaitė, net tašė lie
tuviškai, gyvendami tarp sve
timtaučių — tai motinos nuopel
nas. Bet to nebuvo gana. Žaltaus- 
kai įsikūrė gana stambioj lietu
viškoj kolonijoj, netoli savo pa
rapijos, kiek nuošalesnėj, neblo
goj vietoj. Kaktusai tada plėtėsi 
geram priemiesty, retai beuž- 
klysdami į lietuvių tarpą. Živilė 
jau sunkiai bekalbėjo lietuviš
kai, kai Gintas pirmą kartą ją 
susitiko universitete. Susidrau
gauti jiedviem ėjosi netaip jau 
greit. Studentė amerikietė Vir
ginija buvo tada jam širdin įstri
gusi. “Bet... kam didinti prob
lemą ir skaudinti tėvus”, mąsty
davo Gintas, “jei mano vieta 
tarp lietuvių, kurių čia tiek 
daug, ir priima manė išskėstom 
rankom”. Vaikinas vis pamažu 
tolo nuo Virginijos, o artėjo 
prie Živilės.

Žaltauskam Kaktusų pavardė 
nieko nesakė. Leonida ištekėjo 
rusų okupacijos metu, išsikėlus 
į provinciją. Gunda gi susituokė 
su Viktoru Žaltausku, tebebūda

ma Kaune. Mergaičių draugystė 
buvo jau seniai nutrūkus, tad ir 
nežinojo, kaip kuri gyvena. Iš
girdo viena apie kitą tik Vokie
tijoj, bet susitikti taip ir neteko.

Žaltauskienė kelis kartus ma
tė Gintą su Živile jaunimo tar
pe. Mergaitė jai patiko: tamsiai 
geltonais plaukais, žalsvom, 
drėgnom, lyg samana, akim, 
švelnių bruožų, dailiai apvali. 
Gal kiek lėtoka, bet, angliškai 
prašnekinta, žodžių neperka. Ir 
akutėm padėbčiot moka.

— Ar ji iš senųjų ateivių ki
lus? — kartą pasiteiravo motina.

— Ne. Jie taipgi iš Vokietijos 
atvykę po karo,—paaiškino Gin
tas.

— Kodėl jų čia niekur negir
dėt, tų Kaktusų?

— Jiems ir ten gerai, kur gy
vena. Matytum, mama, kokie na
mai! Tik aš truputį nusivyliau, 
pirmą kartą pas juos atvykęs, 
kai pamačiau nuotrauką.,.

— Živile, ar tu čia?—paklau
siau.

— Ne, tai mano mama, — nu
sijuokė ji. — Aš labai panaši į 
ją, — dar pridėjo. — Šioj nuo
traukoj mama buvo 24 metų. — 
Ponios Kaktusienės tada nebuvo 
namie. Už pusvalandžio, kai ji 
grįžo, mes rūsy, suprask, gražioj 
salėj, rinkomės plokšteles šo
kiui. Matytum, kaip ji įliumpsė- 
jo ant augštų kablukų. Net iš
sigandau,—jis plačiai nusišypso
jo, o rinktinai gražūs dantys 
baltumu sužėravo saulės įtam- 
sintam veide. — Živilės mama 
buvo tokia stora, kad man net 
plaukai šiūstelėjo. O boy! Jei ir 
Živilė bus tokia, tai geriau maut 
atgal, pagalvojau. Bet paskui, 
kai pradėjom šokį, ji mano ran
kose buvo tokia elastinga ir 
lengva, jog norėjosi šokti ir nie
kad nepabaigti. Manau, Živilė 
pastebėjo tada mano kvailą su
mišimą, kai akys nejučiomis 
lakstė nuo vienos prie kitos. Ar 
gi ji būtų nei iš šio, nei iš to aiš
kinus po keliolikos dienų, kad 
jos mama “ant griežtos dietos” 
svoriui numušti.

Praėjo geras pusmetis, kol 
abi mamos susitiko. Buvo neiš
pasakyta staigmena, vienai kitą 
atpažinus. Kaktusienė, numetus 
nemažai svorio, atrodė gana ge
rai. Skundėsi tik, kad daug laiko 
reikia sugaišti drabužius bepir- 
kinėjant, o liesėjimo metas dar 
nebaigtas. Pradėjo lankytis vie
na pas kitą. Kaktusienė aprodė 
savo turtą: kristalai, sidabras, 
porcelanas...

— Čia Meisseno, Rosenthalio, 
Kopenhagos porcelanas,—trum
pai nusakydama metrikas su ži
novės pretenzingumu, gestiku
liavo šeimininkė. Tas pats buvo 
su kristalu ir sidabru. Kiekvie
nas stalelis, lentynos, bufetas 
apkrauta tomis gražmenomis. 
Japoniškos vazos išdėstytos ant 
kilimų. Neatrodė, kad viešnia 
būtų pritrenkta. Ji šaltai apžiū
rinėjo, lyg matytų visa tai jau 
kelintą kartą. “Milijoniniai pasi
kartojimai, pabirę po visus kraš
tus, kas gi čia nauja”, mąstė ji. 
Net priešingai: tas perkrovimas 
jai priminė aukcioną, erzino ir 
stebino ją, kad Leonida, daug 
kur akcentuodama gerą skonį, 
šiuo atveju labai apsilenkė su 
juo. Viešnia atgijo tik lauke, so
dininko pagalba rūpestingai pa- 
rinktuos ir suderintuos gėly
nuos. Ji glamonėjo akimis kiek
vieną žiedą, neretai pasiklausda- 
ina apie jų priežiūrą ir kitas 
smulkmenas.

— Ne prie jūsų namo, Gunda, 
šios gėlės. Jos tinka tik tam tik
roj aplinkoj: prie erdvių terasų, 
prie puošnių rezidencijų.

— Gėlės viena kitos neklasifi
kuoja kaip žmonės, — neišken
tus šyptelėjo žaltauskienė. — 
Joms tereikalinga saulė, oras, 
vanduo ir tinkama žemė.

— Gėlės ir žmonės — ne tas 
pats, — atkirto Leonida.

— Reikia sutikti, — ramiai 
užbaigė Gunda. Nežiūrint pasi
taikiusių nesklandumų, abi po
nios terasoje valgė priešpiečius, 
maloniai besišnekučiuodamos. 
Jų nuotaiką gerino ir apelsinų 
likeris, kuris tuos namuos įsipi- 
lietinęs prie visų kitų, gerai pa
rinktų, skystymėlių.

(Bus daugiau)

* Zaire valstybės prezidentas 
Joseph Mobutu paskelbė, kad 
kunigas, kuris jo valstybėje 
Krikšto metu vaikui duos krikš
čionišką, o ne afrikietišką var
dą, gaus 5 metus kalėjimo. Pre
zidentas pats yra katalikas ir 
savo krikščioniškąjį vardą da
bar pakeitė į Sese-Seko-Kuku- 
Ngheandu-Wa-Za-Banga.

Slampinėdamas pajūriu užti
kau būrį tautiečių. Jie džiaugėsi 
karštais saulės spinduliais ir vė
siu pajūrio vėjeliu. Štai stovi 
keli grybo formos saulės skė
čiai. Jų pavėsyje ir aplink 
krykštauja 18 ir 19 šimtmečio 
jaunimas. Jų galvos ištisai bal
tos, kaip lietuvės jaunamartės 
drobelės. Viena tautietė ištrau
kia iš krepšio bonką ir įpylus į 
stiklą pasiūlo labiausiai nusimi
nusiam vyriškiui ir sako:

— Užmiršk vargus, juk 
skausmų nejauti ir vargas ne
spaudžia. Gyveni savam name. 
Gauni dvi pensijas, kurių neiš
leidi, o krauni į banką. Ko tau 
liūdėti?

Vyras, išgėręs stiklą, apsi
šluostė lūpas ir lyg atsipeikėjęs 
tarė:

— Brolis pateko į vargą. Su
sirgo. Šeimos nėr, visi išsiblaš
kė po plačią tėvynę. Prašo pa
galbos. Vaistų negali gauti. Ra
šo, kad kolūkis augte auga, žy- 
dėte žydi, bet į užkampį vaistų 
nepristato.

— Nesirūpink, jis jau pasvei
ko, kol laiškas tave pasiekė, — 
suramino ta pati tautietė.

Vienas tautiečių pamatęs, 
kad aš domiuosi jais, priėjo prie 
manęs ir paklausė:

— Ar nebūsi lietuvis?
Nejučiomis įsitraukiau Į po

kalbį. Jie ištardė mane ir suži
nojo, kad esu naujai atvykęs ir 
DP. Tai tikrai jau ne darbinin
kas, o “panas” (jų tarme). Svar
biausia, tikras komunizmo prie
šas. Juk todėl ir pabėgo. Dabar, 
klajodamas po pasaulį, šmeižia 
komunizmą ir liaudį. Nė nepa
jutau, kaip tapau apsuptas viso 
būrio baltagalvių jaunuolių, ku
rie įsmeigę akis stebėjo mane 
lyg laukinį žvėrį sugavę spąs
tuose. Tai neišgąsdino manęs, 
nes puikiai žinojau Lietuvos 
kaimą—ten visuomet susispies
davo būrelis, kai pasirodydavo 
kaime pakeleivis. Kai jie mane 
ištardė ir Įsitikino, kad nesu ko
munistas, prasidėjo kaltinimas 
nepriklausomos Lietuvos valdi
ninkų. Ypač puolė valsčiaus sek
retorius, kurie sunkiai išduoda- 
vę jiems liudijimus. Jie turėję 
eiti du tris kartus į valsčių to 
mizerijios liudijimo. Nelengva 
esą buvę ir su policija. Štai vie
nas tautietis tik su protekcija 
gavęs ištikimybės liudijimą, nes 
kelis kartus susipešęs su kitais. 
Vienas tautiečių nusiskundė, 
kad dabar niekas nevažiuoja iš 
Lietuvos į JAV-es. Jų, raudonų
jų, organizacijos retėja ir mirš
ta. O žmonės iš Lietuvos esą ne
važiuoja, nes ten gyvenimas pa
gerėjo, kai Lietuva įsijungė į 
Sov. Sąjungą. Aš gi tariau:

— Leiskite atitaisyti jūsų

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 
Į LIETUVĄ
SPECIALIUS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMUS

PIRMIAUSIAI JUMS INTER- 
TRADE EXPRESS BENDRO
VE PASAKĖ, O DABAR 
JŪSŲ GIMINES TAI PA
TVIRTINA. Su specialiais 
rublių pažymėjimais jūsų gi
minės gali gauti visko tik už 
dalį reguliarios kainos, nes 
kiekvienas specialus rublis 
turi mažiausiai keturis kartus 
daugiau vertės, negu regulia
rus rublis, ar daugiau. Tai 
lyg nueitum į krautuvę su 
$100 ir gautum prekių už $200 
ar $300 ar net daugiau. Spe
cialūs rublių pažymėjimai 
taip pat gali būti iškeičiami į 
pinigus specialia augščiausia 
reguliariu rubliu verte. 
PILNAI GARANTUOTA IR 

APDRAUSTA.
Tik INTERTRADE EXPRESS 
CORP, jums greitai patarnaus. 
Pažymėjimai pristatomi į gi
minių namus maždaug per 3 
savaites. Specialių rubliu 
kaina — $2.35. TAI PILNA 
KAINA. Jokių kitų mokesčių. 
Galite siųsti betkokią sumą. N 
Prašykite mūsų nemokamų h 

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

tik trumpam laikui 
skubiausias pristatymas

“ŽIGULIS” VAZ 2101_____
_JAV $3214.00 
Jei užsisakysite automobilį 
‘ ŽIGULIS" VAZ iki 1972 m. 
lapkričio 30 d., galėsite atsis
kaityti $50 nuo kainos. 
“MOSKVIČIUS” 412 IZH___

 JAV $3155.00 
“MOSKVIČIUS” 408 IE____

JAV $3033.00 
“ZAPOROŽEC” ZAZ 968 __

JAV $2026.00 
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 
BIULETENIŲ SU AUTOMOBILIŲ 

ILIUSTRACIJOMIS.
APARTAMENTAI 
VARTOTI DRABUŽIAI
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ
MES TURIME 23 METUS PATIR
TIES ŠIAME VERSLE IR DAUG 

TŪKSTANČIŲ PATENKINTŲ 
KLIENTŲ. 

klaidą. Jūs patekote į JAV ne 
caro palaiminimu, o slaptu ke
liu per Vokietiją, per darbinin
kų pirklius, kurie, siekdami pel
no, rinko iš visų pakampių dar
bo jėgą ir siuntė į JAV. Per 
caro sienas galėjot prasmukti 
visai lengvai^ o per komunistų 
— neįmanoma. Antra, Lietuva 
niekuomet neįsijungė į Sov. Są
jungą. Maskva jėga okupavo 
Lietuvą ir prievarta įjungė Sov. 
Sąjungon. Raudonoji armija pa
vergė Lietuvos valstybę ir ėmė 
šeimininkauti mūsų tėvynėje.

Štai vėl vienas palinkęs į prie
kį tautietis teigė remiąs savo gi
mines Lietuvoje. Anksčiau jie 
meldę visko, o dabar tik užsime
na, kad reikėtų šio to. Pinigų 
visai neprašo? Atrodo, kad 
dabar žmonės ten turtingesni.

Aš jiems vėl aiškinu, kad 
šiandien Lietuvoje aruodai tuš
ti. Pirmiausia, lietuviai negali 
sandėliuoti jokio derliaus ilges
niam laikui. Suimtas derlius tu
ri būti tuojau paskirstytas ir pa
siųstas į Maskvos nurodytas vie
tas pagal visasąjunginį planą. 
Likutis paskirstomas pasėliams, 
darbininkams ir gyvuliams. Štai 
kodėl aruodai tušti. Nepriklau
somoje Lietuvoje derlių krau
davo į elevatorius, sandėlius ir 
jieškodavo jam rinkos Taip 
karo pradžioje pasitaikė geras 
derlius, ir Lietuva turėjo gau
sias atsargas. Be to, neužmirš
kit, kad visi Lietuvos darbo pla
nai ruošiami Maskvoje. Jų vyk
dymą prižiūri tos pačios Mask
vos agentai. Lietuviai, vykdyda
mi Maskvos planus, gali padary
ti nežymius pakeitimus. Pvz. 
Maskva Įsakė rugpjūčio mėnesį 
užtverti tvoras prie geležinke
lių, kad apsaugotų juos nuo 
sniego pusnių. Tuo tarpu lietu
viai valė vasarojų nuo laukų ir 
Maskvos įsakymą uždelsė. Jie 
sutaupė laiką ir apsisaugojo 
nuo dvigubo darbo.

Šviesiaplaukė moteris pakilo 
iš po skėčio ir dėstė:

— Jūs, naujai atvažiavusieji, 
sakote, Lietuvoje gyvenimas 
blogas, nes ją įjungė Rusijos te
ritorijom Esu priešingos nuo
monės. Kiekvienais metais va
žiuoju ten su ekskursija ir ma
tau, kad jie padarė didelę pa
žangą — viskas pegerėjo. Ma
nau, jūs pasakojate senas pasa
kas — karo meto vaizdus.

— Prisipažįstu, nuo 1944 m. 
mano kojos nepalietė Lietuvos 
žemės, — sakau jiems. — Šian
dieninės padėties negaliu paly
ginti su praeitimi, remdamasis 
savo įspūdžiais. Manau, kad da
bartinis gyvenimas Lietuvoje 
toks pat, kaip visoje Rusijoje. 
Labai gražiai aprašė James A. 

Siuntiniai ir laiškai
švenčių proga

Neužmirškite pridėti 
siuntėjo adresų 
angliškai ar prancūziškai

Prieš išsiųsdami 
priklijuokite pakankamos 
vertės ženklų

Užrašykite aiškiai gavėjo adresų,

jo kraštų žymėdami tik prancūziškai ar angliškai

Siuntinius užjūrin gerai įpakuokite, tvirtai suriškite 
ir nuneškite į savo paštą, kur jums bus nustatyta 

tiksli persiuntimo kaina.

Visi jūsų siuntiniai bei laiškai

LIETUVON
paštui turi būti pristatyti:

PAPRASTU PAŠTU ORO PAŠTU

Laiškai ir atvirukai iki lapkričio 17 gruodžio 8
Siuntiniai iki spalio 20 gruodžio 6

■ .A. Canada Postes
■ “ Post Canada

Michener, kuris lydėjo prezi
dentą Niksoną į Kiniją ir Mask
vą. Pasak jo, šiandieninė Rusija 
negailestingai žiauri. Jos pilie
čiai gyvena kaip tikri kaliniai 
be vilties pabėgti ar gauti am
nestiją. Viską kontroliuoja val
džia. Niekas negali suprasti, 
kaip ji atlygina savo piliečiams 
už prarastą laisvę, turimus 
nuostolius, stoką maisto, dra
bužių ir kitų gyvenimo reikme
nų. J. A. Michener Maskvoje 
pastebėjęs, kad 7 v. ryto, mote
rys, vyrai ir vaikai atsistoja į ei
lę prie durų krautuvės, kuri bus 
atidaroma 8 v. Mat, pasklido ži
nia, kad minėta krautuvė gavo 
mėsos, konservų ar kitų prekių. 
Jei kas pavėluos atsistoti eilėn, 
gali negauti mėsos ligi sekan
čios savaitės. Maisto kainos pa
kenčiamos, bet drabužių ir batų 
— pasakiškos (batai $52, -eilutė 
$125, darbininko mėnesinis at
lyginimas — apie $125). Iš 
naudojimas paliečia 246 mil. 
žmonių, gyvenančių Rusijos im
perijoje. Išimtis —■ 14 milijonų 
partijos narių, kurie gauna vis
ką.

J. A. Michener lankė Mask
voje turistines vietas, bet visur 
rado KGB sargybas. Jo grupė
je buvo dvasiškis Sheldom. 
KGB prisikabino prie jo ir tam
pė virš valandos. Taip pat prisi
kabino prie žurnalisto Robert 
Johnson, kurį jau vedė iš Mask
vos universiteto ir norėjo tuoj 
pat išsiųsti atgal į JAV-es. Jie 
nepajėgė suprasti, kad negras 
gali būti net žurnalistu. Jie ne
tikėjo, kad Amerikoje gali tu
rėti gerą darbą negras, juo 
labiau važiuoti su prezidentu. 
Pats Michener atvažiavo viena 
diena anksčiau už prezidentą, 
bet jo pasas liko bendroj eks
kursijoj. KGB išlaikė jį aero
drome daugiau kaip 24 vai. Vė
liau paėmė pasus registracijai, 
o keleiviai norėjo išsikeisti pi
nigų banke, bet be pasų nekei
tė. Visi buvo perspėti nekeisti 
pinigų privačiai, neparduoti 
drabužių rusams. Bankas ėmė 
$1.25 už rublį, o juodoje rinko
je siūlė rublį už 80, 60 ir 15 
amerikietiškų centų.

Pasak minėto žurnalisto, pre
zidento palydos tarpe buvo 36 
žmonės, kurie jį lydėjo į Kiniją 
ir vėliau į Sov. Sąjungą. Visi jie 
pastebėjo, kad kiniečiai labai 
organizuoti, pareigingi. Rusai 
labai atsilikę organizuotume. 
Jie nesilaikė žodžio. Kiniečiai 
aprūpino geriausiomis pa
talpomis, geriausiais įrankiais, 
kurie buvo reikalingi savai sto
čiai įrengti. Rusai tokios pagal
bos neteikė. Kiniečiai buvo pa
slaugūs, o rusai elgėsi įžūliai.

NANCY BOGART — BOGAR- 
T AITE iš VVcllando, Ont, šiais 
metais baigusi Guelph universi
tete aplinkos (Landscape) archi
tektūrą. Ketvcrių metų laikotar
pyje ji gavo dvi stipendijas, šiuo 
metu ji dirba Totten, Simms, IIu- 
bicki Assoc. Ltd. bendrovėje kaip 
pramoginių įrengimų ir miestinės 
statybos planuotoja

ANDRIUS ČERŠKUS, praėjusį pa
vasarį baigęs Windsoro universitetą 
bakalauro laipsniu (Bachelor of 
Science), šį rudenį pradėjo studijas 
Londono, Ont., univei£itete ir tikisi 
patekti į medicinos fakultetą

užgauliojo. Kiniečiai nešnipinė- 
jo, bent nebuvo pastebėti, o ru
sai sekė visur, žodžiu, sovietinė 
sistema apkartino visų širdis.

Tai tokie faktai. Bet raudo
nieji labiau tiki savo bobučių 
pasakoms. Su tokiais dialogas 
yra tuščias. J. ž.

PER SPAUDĄ Į LIETUVOS 
LAISVę, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!



Mažiau pastebima knyga
Lituanistikos Instituto suvažiavimo darbai atskiram leidiny

Dėl savo specifiškos paskir
ties Lituanistikos Instituto 1971 
metų suvažiavimo darbų leidi
nys, reikia manyti, bus retesnis 
svečias privačiose lietuviškų 
knygų lentynose. Mat, čia ne ro
manas, ne novelė ir ne šiaip sau 
pramoginis veikalas, prie kurio 
mūsų skaitytojų dauguma yra 
labiau pripratusi, kaip, sakysim, 
prie mokslinės knygos. O visdėl- 
to žmogui, norinčiam pagilinti 
savo žiniją, praplėsti savo akira
tį, neužtenka apsiriboti vien tik 
lengvu pasiskaitymu. Jam reikia 
nusimanyti ir politiniuose bei 
visuomeniniuose įvykiuose, ir 
mokslo srityje, ir religiniame 
gyvenime, ir daug kur kitur. 
Ypač jis turėtų būti gerai susi
pažinęs su savo tautinio gyveni
mo reiškiniais, kurie turėtų tap
ti mums visiems bendra proble
ma. Apie tai kaip tik ir yra rašo
ma šiame Lituanistikos Instituto 
leidinyje. * * *

Knygoje atspausdintas net 21 
r mokslinis pranešimas, paruoštas 

skirtingo autoriaus ir skirtingu 
klausimu. Gaila, kad nevisa su
važiavimo darbų medžiaga šia
me leidinyje tilpo. Mat, kaikurie 
dalykai buvo aprašyti spaudoje 
dar prieš leidinio pasirodymą. 
Turbūt nevienas skaitytojas pa
manys, jog visdėlto būtų buvę 
geriau įdėjus visą medžiagą, nes 
periodinės spaudos amžius yra 
labai trumpas, o gera knyga gali 
tarnauti ištisus šimtmečius.

Į suvažiavimo darbų leidinį 
yra patekę septynios pagrindi
nės sritys: 6 istoriniai straips
niai, 4 lingvistiniai, 2 lituanisti
niai, 1 etnologinis, 2 socialiniai, 
2 apie istorinius šaltinius ir 4 
apie lituanistiką išeivijoje.

Visi straipsniai yra pakanka
mai išsamūs, moksliškai pagrįs
ti ir populiaria kalba parašyti. 
Kai kurios temos daugumai skai- 

. tytojų bus visiškai negirdėtos ir 
jiems gerokai padidins žinių 
krūvį. Antai, nedaug kas bus 
girdėjęs apie Švedijos politiką 
Lietuvos - Lenkijos padalinimo 
klausimu (Romo Misiūno pa
skaita), apie Stresemanno politi
ką Lietuvos atžvilgiu 1920 m. 
(Julius P. Slavėnas), apie litua
nistinius veikalus Europos bib
liotekose (Alfonsas šesplaukis) 
ir kt.

Mylinčiam žiniją čia viskas 
bus įdomu. Štai kad ir maža pa
tirtis iš Viktoro Gidžiūno, OFM, 
pranešimo apie Lietuvos istori
jos šaltinius Vatikano archyve. 
Turbūt retai kas bus girdė
jęs, kad šio archyvo lentynos 
yra 13 km arba 8 mylių ilgio. 
Tai galima palyginti tik su labai 
mažu kiekiu lietuvių, kurių kny
gyno lentynos gali siekti tik apie 
13 metrų. ♦ ♦ ♦

t Nemaža naudos čia ras ir lite
ratūros mėgėjas. Jurgis Šlekai
tis neeiliniu būdu pristato Hen
riko Radausko poeziją ir, žino
ma, patį poetą. Jis ją nagrinėja 
ne tik pats, bet ir pateikia ištisą 
eilę kitų vertintoju, net svetim
taučių, vertimo ištraukas. Šį 
aptarimą perskaičius, poeto kū
rybinis žibintas nušvinta net už 
horizonto ribų.

Apie herojus lietuvių prozo
je rašo Ilona Gražytė. Ji, nagri- 
nėdama lietuvius autorius, reikš
mingai ir taikliai pastebi, kad 
mūsiškėje prozos kūryboje he
rojus išauga ne iš savo charakte
rio, o veikiau iš kūrėjo pastan
gų. Aplamai Gražytės mintys pa
sitarnaus visiems, kurie knygą 
ne tik sakito, bet ją ir vertina.

* ♦ *
įdomus yra Vytauto Bagdana- 

vičiaus svarstymas apie lietuviš
ko koplytstulpio genezę. Auto
rius yra gajus istorinės tiesos 
jieškotojas ir jos skleidėjas kar
tais net ir ten, kur kitas tik nu
motų ranka. Antai, jis, nagrinė
damas savo temą, cituoja kry
žiaus medžio garbinimo giesmę 
ir klausia: “Kodėl čia yra garbi
namas kankinimo įrankis?” 

, Daug kas atsakytų, kad šis me
dis yra pašventintas didžia žmo
nijos atpirkimo idėja, kurią 
Kristus įvykdė, jį aplaistydamas 
savo krauju. Be to, čia yra gar-

V Y TAU TAS ČĖSNA
RUDUO

Einu, po kojų lapai šnara — 
geltoni lapai, o ak žalias ... 
Širdis triukšmauja, linksma, gera, 
kai su savim nešuosi dalių, 
kai su savim tave nešuosi 
kada žinau, nebenuvysiu 
kaip lapai rudenio lašuose, 
kaip vasaros žiedų akyse ... 
Einu, su rudeniu baruosi, 
su augštom žvaigždėmis deruosi, 
ir viesulus pamojęs rankom, 
sakau — num žemės nepakanka, 
i saulę, i žvaigždes mane .. .

Pakilo jis, — palauk, sakau, 
ne vienas aš erdvių geidžiu, 
te vienas vakaro takais 
janūdau pasirinkt žvaigždžių ...
Vilkaviškis, 1942. X. 30. 

binamas ne tik medis, bet ir ge
ležis: vinys ir kt. Juk ir giesmė 
sako: “Saldus medis, saldžios vi
nys, saldžią naštą keliate ... ” 
Betgi į savo klausimą jis atsako 
žvelgdamas iš kito kampo: “ ... 
kad tam tikroje visuomenėje 
medžio stiebas buvo tokia šven
tenybė, kuri savo prasmės ne
prarado net ir tada, kai jis buvo 
panaudotas kaip kankinimo įran
kis?”

Be kitų svarstymų, autorius 
dar bando surasti religinę sinte
zę tarp koplytstulpio ir jo stoge
lio. Jis ją nesunkiai suranda, ka
dangi ir vienas, ir kitas esą re
liginiai simboliai. Kokią religi
nę tiesą ar atvejį simbolizuoja 
koplytstulpio stogelis, nevisiems 
skaitytojams pasiseks lengvai 
perprasti dėlei motyvacijos abe- 
jotinumo. Juk daug kam reikia 
stogo: ir paprastam namui, ir 
bažnyčiai bei jos bokštams, ir vi
sokiems kitokiems pastatams. 
Jei ne stogu, tai kita patvaria 
medžiaga yra apsaugoj amas pa
statas nuo oro atmainų. Kad dar 
kitą paskirtį turėtų koplytstul
pio stogelis kaip tą, kurią turi 
pastato stogas ar net dažnais at
vejais paprasto kuolo viršutinė 
apsauga, nevisiems yra žinoma. 
Galbūt dėlto ir yra lengviau su
tikti su J. Griniaus nuomone, 
kad koplytstulpio stogelis yra 
stilistinio pobūdžio priedas.

♦ * *
Mokslo žmonėms galbūt ne- 

naujiena, bet eiliniams klausy
tojams tikrai bus siurprizas, iš
girdus Gordon B. Ford, jr., pra
nešimą apie seną ir retą lietu
višką knygą — “Simon Vaišno
ras Žemčiūgą Teologiška or 
Margarita Theologika. Theolo
gical Pearl of the year 1600.” 
Ši knyga parašyta Adam Fran- 
ciskus of Jegerndorf ir atspaus
dinta 1592 m., o “Lietuviškai 
įra perguldita per Simona 
Waichnora warnischki plebona 
Ragainės.” Išleista 1600 m. 
Apie šią knygą mažai kas yra 
girdėjęs.

William R. Schmalstiegas 
labai nuoširdžiai atsiliepia apie 
prof. Jono Kazlausko įnašą į 
baltų kalbotyrą (kaip girdėjo
me, J. Kazlauskas “rastas prigė
ręs Neryje”). Bent šių eilučių 
autoriui yra netekę pastebėti ki
to, taip puikiai parašyto straips
nio apie lietuvį mokslininką. O 
visdėlto mūsų draugai svetimša
liai dar ir dabar mums atiden
gia vienokių ar kitokių lituanis
tinių paslapčių.* * *

Dabartinė tremtis dar labai 
mažai paruošia jaunų lituanis
tų. Ne be reikalo Leonardas 
Dambriūnas JAV kalbininkų li
tuanistų darbų apžvalgoje taria: 
“Jau turime pakankamai inži
nierių, gydytojų, matematikų ir 
psichologų. Mums reikia dau
giau humanitarų - kalbininkų, 
literatų, istorikų, filosofų, kurie 
šalia angliškos romanistikos ar 
slavistikos, galėtų, kaip šalutinį 
dalyką, studijuoti ir lituanisti
ką, kaip tai yra padarę Klimas, 
Šilbajoris, Ciplijauskaitė, 
Skrupskelytė, Gražytė ir kiti. 
Mūsų šūkis turėtų būti ne tur
tingai gyventi, o kultūringai gy
venti. To negalima pasiekti lie 
humanitarinių mokslu ...”

Štai kokie rūpesčiai slegia 
mūsų humanitarų galvas, šių 
rūpesčiu įtakojamas atsirado ir 
šis veikalas, apie kurį mes čia 
kalbėjome.

Lituanistikos Instituto 1971 metų 
suvažiavimo darbai. Spaudai pa
ruošė Thomas Remeikis,’ išleido 
Lituanistikos Institutas, remia
mas Iždo Tarybos, 1971 m. Kai
na nepažymėta.

J. Kalnius

Atsiųsta paminėti
Žvilgsnis Ateitin. Hamiltono Vysk. 

M. Valančiaus šeštadieninės mokyk
los mokinių laikraštėlis. Numeris ir 
išleidimo data nepažymėti. Gaunamas 
pas koordinatorių K. Šeštoką, 286 
East 17th St., Hamilton, Ont., Ca
nada.

Režisorė bei aktorė, Hamiltono "Aukuro” vadovė Elena Dauguvietytė • Ku
dabienė supažindina jaunimo kongreso dalyvius su lietuvių drama Romuvos 
stovyklavietėje Nuotr. A. D.

Žymusis kalbininkas prof. dr. Antanas Salys, gyvas būdamas, mielai dėstė savo mintis pašnekovams, ypač kalbi
niais klausimais. Mirė Filadelfijoj 1972 m. liepos 31 d. Nuotr. Lietuvių Foto Archyvo

Kalbininkas Antanas Sa lys
Lietuvių tauta neteko vieno 

didžiųjų kalbininkų, kuris du 
trečdaliu savo gyvenimo atida
vė lietuvių kalbos mokslui ir jo 
pritaikymui praktiškam vartoji
mui. Gimė jisai Žemaičių žemė
je 1902 m. liepos 21 d., mirė 
svetur, Filadelfijoje, Pa., 1972 
m. liepos 31 d.

Jau pačioje jaunystėje, gim
nazijoje, jis susidomėjo, kodėl 
jo gimtoji žemaičių kalba sky
rėsi nuo dėstomosios lietuvių 
kalbos. Anksti jam parūpo tar
mių problema, kuri paskatino 
gilintis į lietuvių tarmes, o vė
liau ir į visos lietuvių genties 
istorinius labirintus.

1923 m. pavasarį baigęs Tel
šių “Saulės” gimnaziją, išvyko į 
Kauną ir Lietuvos universitete 
1923-25 m. studijavo lietuvių 
kalbą bei lyginamąją kalbotyrą. 
Tuo pat metu jis taikino rašo
mosios lietuvių kalbos tėvui 
Jablonskiui, kuris greitai paste
bėjo Salio susidomėjimą, gabu
mus ir kruopštumą. Jablonskiui 
pavyko įtikinti švietimo minis
teriją, kad lietuvių kalbotyrai 
būtinai reikalingas prieauglis, ir 
iis rekomendavo Antaną Salį ir 
Praną Skardžių išsiųsti studijų 
į užsienį.

Juodu 1925 m, išvyko į Leip
cigo universitetą Vokietijoje, 
kur nuo 1922 m. baltistikos ka
tedrą užėmė Jurgis Gerulis 
(1888—1945), kilęs iš Pagėgių 
apskr. Salys studijavo baltisti
ką, slavistiką, lyginamąją kalbo
tyrą ir 1929 m. gavo daktaro 
laipsnį už žemaičiu tarmes 
(“Die žemaitischen Mundarten; 
Geschichte dės žemaitischen 
Sprachgebietes”. Išspausdinta 
žurnale “Tauta ir Žodis” 1930. 
VI.). Be to, 1929 m. rudens se
mestre Hamburgo universitete 
specializavosi eksperimentinėje 
fonetikoje, kuri jam praktiškai 
padėjo tyrinėti lietuvių tarmes.

Mokslo dirvonuose
Grįžęs Lietuvon, 1930-39 m. 

dėstė Vytauto Didžiojo Univer
sitete Kaune, 1940-44 m. Vil
niaus universitete. Greta profe
sūros, įsitraukė į daugelį kitų 
institucijų, kur tik buvo reika
linga lingvistinė pagalba. Buvo 
Lituanistikos Instituto lietuvių

Pasaulio Lietuvis nr. 23/59, Jauni
mo Metų birželis. PLB valdybos biu
letenis, redaguojamas Stasio Barzdu- 
ko. Administracijos adresas: Antanas 
Gailiušis, 17516 Neff Rd., Cleveland, 
Ohio 44119, USA.

Akiračiai nr. 6 (40), 1972 m. bir
želis. Atviro žodžio mėnraštis. Adre
sas: 6821 So. Maplewood Ave., Chi
cago, Ill. 60629, USA.

Lietuvis Žurnalistas nr. 2(8), 1972 
m. rugsėjis. Lietuvių Žurnalistų Są
jungos neperiodinis leidinys, gau
namas pas administratorių J. Janu- 
šaitį, 2534 West 69th St., Chicago, 
Ill. 60629, USA.

DR. ANTANAS KUČAS
kalbos skyriaus vedėjas; Vil
niaus univ. senato sekretorius; 
fonetikos laboratorijos organiza- 
zatorius; Valstybės Tarybos pa
tarėjas terminologijos reika
lams; pavardžių komisijos narys 
(paruošė pavardžių žodyną), vie
nas iš “Gimtosios Kalbos” laik
raščio steigėjų ir redakcijos na
rių. Atgavus Vilniaus kraštą, 
vadovavo vietovardžių tikrini
mui.

Gresiant antrai bolševikų 
okupacijai, pasitraukė į Vokie
tiją, 1944-46 m. dėstė Greifs- 
waldo ir Tuebingeno universi
tetuose; 1947 m. atvyko į JAV 
ir University of Pennsylvania 
dėstė slavistiką bei baltistiką iki 
savo mirties. Pradėjus Bostone 
leisti Lietuvių Enciklopediją, 
buvo kalbotyros skyriaus redak
torius, daugiausia atsidėjęs se
niesiems Lietuvos vietovar
džiams bei asmenvardžiams. 
Drauge jis pradėjo ruošti istori
nės lietuvių kalbos žodyną ir 
1969 m. buvo nuvažiavęs į Vil
nių, kur du mėnesius tikrino žo- 
dyninę lietuvių kalbos kartote
ką.

Amerikoje buvo aktyviu na
riu įvairių kalbotyrinių bei bib
liografinių draugijų. Iš jų dau
giausia darbo įdėjo į “Modern 
Language Association of Ame
rica”, kurios metiniuose suva
žiavimuose atitinkamose sekci
jose skaitydavo paskaitas. Per
traukų metu visada matydavau 
apie jį susispietusių kolegų, 
klausinėjančių jo patarimų ar 
prašančių jo rekomendacijų 
mokymo pozicijoms gauti.

Stambusis darbas
“Lietuvių rašomosios kalbos 

žodynas”, lietuviškai - vokiška 
dalis, yra vienas didžiųjų A. Sa
lio darbų. Tą žodyną pradėjo 
ruošti kalbininkai Max Nieder- 
mann, Alfred Senn ir Franz 
Brender dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais. I tomas apėmė 
A-K raides 548 p. Po ilgesnės 
pertraukos prof. Sennas pasi
kvietė talkon į Ameriką atvy
kusį prof. Salį, ir juodu paruo
šė dar keturis tomus, apiman
čius L-Ž raides (išleistus 1951- 
68 m. H-V tomai turi iš viso 
2763 psl.). Žodyne lietuviški žo
džiai gausiai paaiškinti lietuviš
kais pavyzdžiais ir išverčiami i 
vokiečių kalbą.

Lietuvos žemėlapio vardynas
Amerikoje leidžiant Juozo 

Andriaus paruoštą žemėlapį 
(1955), reikėjo tiksliai įrašyti 
vietovardžius. Tą darbą atliko 
Salys, įvadinėms pastaboms pa
ėmęs K. Būgos žodžius: Lietu
vos vietų vardai — nelaimin
giausias viso pasaulio “sutvėri
mas”. Lietuviškųjų žemių var
dus amžiais kaimynai savaip 
perdirbinėjo — lenkino, vokie
tino, rusino, o mūsų laikais na
ciai ir sovietai pasistengė be
veik visai nušluoti Mažosios Lie
tuvos vardus. Rūpestingai pa
ruoštame vardyne jis atstatė lie
tuviškas formas, reikalui esant 
pridėdamas suslavintas ar suvo
kietintas, per 3000 pagrindinių 
vardu, o su nuorodomis iš viso 
apie 7000..

Dar pridėjus daugybę vieto
vardžių, surinktų iš įvairių šimt
mečių ir įvairių kalbų istorinių 
šaltinių (kronikos, donacijos ir 
kt.), kuriuos jis paskleidė Lietu
vių Enciklopedijoje, susidaro 
jų didelis lobynas. Tas lobynas, 
telkiamas bitelės kruopštumu, 
lietuvių tautos istorijai yra ne
įkainojamas liudytojas tų žemių 
plotų, kuriuose buvo įmintos lie
tuvių pėdos.
Patrauklus pedagogas ir asmuo

Kalbiniai dalykai — fonetika, 
linksniai, morfologija, rašyba 
— nėra magiškai viliojantys, ku
rie išsyk patrauktų ir pavergtų 
studentų dėmesį. Tačiau Salys 

klausytoją pagaudavo tuojau. 
Jis sugebėjo dėstyti lengvai, aiš
kiai ir įdomiai, nė kiek nepri- 
spausdamas komplikuotais filo
loginiais terminais. Visada ge
rai pasiruošęs, neskubėdamas, 
kaikuriuos dalykus pabrėžtinai 
pakartodamas, jis palaikė gyvą 
ryšį su klausytojais. Gilus daly
ko žinojimas ir praktiškas jo 
galvojimas sruveno dailiu tai
syklingu žodžiu. Auditorija jį 
mėgo. Taip buvo Lietuvos ir 
Pensilvanijos universitetuose ir 
gausiose jo paskaitose bei kur
suose, kur tik jis dalyvavo.

Buvo labai darbštus ir parei
gingas. Mėgo bendrauti su žmo
nėmis. Vispusiškas išsilavinimas 
jam padėjo palaikyti pokalbius 
įvairiausiais klausimais. Ištiki
mas savo katalikiškai ideologi
jai, jis buvo tolerantiškas ir ki
tų pažiūroms. Per 40 metų pro
fesoriaudamas savo auklėtinių 
ir kolegų tarpe įsigijo daug 
draugų ir gerbėjų. Per jo raštus 
jo vardas paplito ne tik lietuvių, 
bet ir amerikiečių, ir vokiečių 
lingvistinėje spaudoje.

Savo įprastinę tradiciją tėviš
kėje kultivuoti vaismedžius ir 
uogienojus, prižiūrėti bites jis 
tęsė ir Amerikoje aplink savo 
namelį Springfielde, Pa., netoli 
Filadelfijos. Tik stokojo bity
no ir lietuvišką midų gamino 
iš pirktinio medaus. Gausu bu
vo ir gėlių. Viską jis tvarkydavo 
ankstyvais rytais, keldamasis 
apie penktą valandą. Tai buvo 
jo pomėgių poilsinis laikas.

Seimą sukūrė kiek vėlokai, 
nors, kaip sako kapsai, mergi
nos dėl jo plakėsi liemenimis. 
Vedė Alytaus vaistininko dukrą 
Sofiją Vaškelytę. Vienintelė 
dukrelė Rimgailė gimė tik atvy
kus jiems į Ameriką. Moksluo
se ji pasekė tėvo pėdomis, pa
linko į literatūrą ir filologiją, 
Harvardo universitete ruošia 
doktoratą. 1969 m. vasarą dės
tė Fordhamo universiteto litua
nistiniuose kursuose. Ištekėjusi 
už dr. Adolfo Gaigalo, augina 
dukrelę Laimutę. Žmoniškai gal
vojant, Saliui nieko netrūko. 
Tačiau sėslus ir įtemptas darbas 
alino jo sveikatą. Su ligomis te
ko grumtis nekartą.

Paliko gyvą žodį
Šių metų (1972) pavasaris 

jam buvo labai sunkus. Vasaros 
pradžią dalinosi su namais ir li
gonine. Liepos 11 d., vos dvi
dešimtį dienų prieš mirtį, Lie
tuvių Foto Archyvas ruošė jo 
dokumentinį filmą. Paprašytas 
tarti savo, kaip kalbininko ir 
lietuvio, pageidavimą, nors sun
kios ligos kankinamas (mirė bū
damas pilnai blaivaus proto), tą 
pageidavimą išpildė šiais žo
džiais:

Mano didžiausias troškimas, linkė
jimas yra, kad lietuviškoji šeima iš
laikytu gyvą senutę mūsą gražią kal
bą ir ją perduotu ateinančioms kar
toms, kad jaunoji mūsų karta ne tik 
patriotiškai šoktų, dainuotu, bet ir 
kalbėti! skambia lietuviška šnekta. 
Lietuviškai nebemokančiam Lietu
va ne tik tolima, bet ji bus ir sve
tima.

Dirbdamas Pensilvanijos universi
tete, esu nemaža prisidėjęs prie spe
cialistu paruošimo, kurie dirba ir 
baltistikos srityje. Gaila, ją tarpe lie
tuviu kandidatą neturėjau. O vistiek, 
kodėl iš mūsą jaunosios kartos ne
galėtą kada gimti ir lietuviu kalbi
ninką? Tėvynėje lietuviu kalbos ty
rimo darbas varomas plačia ir šakota 
vaga. Dirbama, kaip pats mačiau, su 
dideliu entuziazmu ir užsidegimu. 
Tik kad tas užsidegimas ir entuziaz
mas nebūtu užgesintas šiauraus rytu 
vėjo. Vis kažkaip prisimenu šūkį, 
kurį Jonas Jablonskis buvo padėjęs 
skaitymu knygoje, išleistoje Petra
pilyje 1916 metais, skirtoje mūsą 
tremtiniams, pavadintoje "Vargo 
mokyklai”. Ten tas Šūkis skamba 
šitaip: "Nedidelė garbė svetimomis 
kalbomis kalbėti, bet didi gėda sa
vosios gerai nemokėti.”
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BAI, baigti ar jau baigiami, sužymė
ti leidinyje “Journal of Baltic Stu
dies” 1972 m. 1 nr. Jų tarpe minima: 
Marija Gimbutas, “Mythical Image of 
Old Europe”; Anatole C. Matulis, 
"Russian Literature and the Baltic 
People”; Regina Rūta Žymantas, “Li
thuanian and Russian Mythology”; 
Leonas Sabaliūnas, “Marxist Politics 
in Tsarist Lithuania Prior to 1918”; 
Vladas Krivickas, “The Coup d’Etat 
of 1926 in Lithuania” (daktaro diser
tacija, Columbia, 1970). Žymiai dau
giau mokslinių darbų ten sužymėta 
estų ir latvių.

FILOSOFUOS DOKTORATO di
sertaciją apie M. K. Čiurlionio kūry
bos santykį su jo gyvenimo aplinka 
sėkmingai apgynė Western Reserve 
universitete dail. Mindaugas Nasvy- 
tis, dėstantis meną Klevelando vals
tybiniame universitete.

ALGIRDAS LANDSBERGIS, rašy
tojas ir Fairleigh Dickinson univer
siteto, N. J., profesorius, Niujorko 
Columbia universiteto tarptautinių 
reikalų seminare skaitė paskaitą 
“The Baltic Republics: Cohesion and 
Division”.

KULTŪRINIU SUBATVAKARIŲ 
XIV sezonas Bostone buvo pradėtas 
fotomenininko inž. Kazio Daugėlos 
skaidrėmis iliustruota paskaita apie 
fotografijos meną Lietuvoje ir užsie
nyje. Subatvakario dalyviams paskai
tininkas priminė, kad jau 1933 m. 
buvo įsteigta Lietuvos Fotomėgėjų 
Sąjunga, 1935 m. — Lietuvos Mati
ninkų ir Kultūrtechnikų Sąjungos 
fotografų sekcija. K. Laucius 1933 
m. išleido fotografavimo vadovėlį. 
Inž. K. Daugėla taip pat apžvelgė ir 
dabartinę meninės fotografijos rai
dą okupuotoje Lietuvoje, ten išleis
tus albumus, lietuvių dalyvavimą 
tarptautinėse parodose. Geriausiais 
meninės fotografijos atstovais jis lai
ko Antaną Sutkų ir Romualdą Ra
kauską.

BALTIEČIV LITERATŪRAI skir
ta II konferencija bus spalio 28—29 
d. d. Columbus mieste, Ohio valsty
biniame universitete. Pagrindinė te
ma — “Baltiečių literatūra ir jos 
netolima praeitis”. Istorinius bei so
ciologinius rėmus, kuriuose vystosi 
baltiečių literatūra tėvynėje ir už
sienyje, nušvies istorijos ir sociali
nių mokslų specialistai — Vincas 
Trumpa, latvis Edgar Anderson, es
tas Rein Taagepera. Baltiečių litera
tūros specialistai skaitys keliolika 
referatų apie Lietuvos, Latvijos, Es
tijos literatūros raidą pokariniame 
laikotarpyje.

HENRIKAS NAGYS jau įteikė lei
dėjui M. Morkūnui Čikagoje į lietu
vių kalbą išverstą austrų poeto Rei
ner Maria Rilke poemą “Sakmė apie 
korneto Kristupo Rilkės meilę ir 
mirtį”. Knyga bus iliustruota toron- 
tiečio dail. Telesforo Valiaus me
džio raižiniais. Jiedu jau Vokietijo
je pokario metais buvo sutarę šį R. 
M. Rilkės kūrinį išleisti lietuvių kal
ba. H. Nagio atlikto vertimo ištrau
kos su dail. T. Valiaus šešiais sukur
tais medžio raižiniais buvo paskelb
tos K. Bradūno anuomet Miunchene 
redaguotuose “Aiduose”. H. Nagys 
vertimą užbaigė ir jį kelis kartus 
perredagavo Montrealyje, o dail. T. 
Valius Toronte sukūrė keletą medžio 
raižinių šios knygos iliustracijoms 
papildyti.

“ANTRASIS KAIMAS”, vadovau
jamas Algirdo T. Antanaičio, iš Či
kagos buvo atvykęs į Klevelandą. 
Satyrinis čikagiečių teatras Nepa
liaujamos Pagalbos Svč. Marijos pa
rapijos auditorijoje pateikė apie 30 
įvairaus žanro bei ilgio aktualijų, 
liečiančių išeivijos praeitį, dabartį ir 
ateitį. “Antrasis kaimas” vadovauja
si šūkiu: "Mes negiostome, o jeigu 
glostome, tai tik prieš plauką”. “Dir
vos” apžvalgininkas, pritardamas to
kiam "glostymui”, visdėlto pasigen
da šviesesnių spalvų, kurios teiktų 
vilties ateičiai ir galbūt formuotų iš
eivijos nuomonę teigiama linkme. 
Be paties A. T. Antanaičio, spektak
lyje dalyvavo aktoriai R. Stakauskas, 
R. Cinką, V. Marčiukaitis, J. Jakšty- 
tė ir E. Juodvalkytė, abi studijuojan
čios dramą Čikagos universitete. 
Šviesos ir garsų efektus tvarkė V. 
Lukas. “Antrąjį kaimą” Klevelandan 
pakvietė LB apylinkės valdyba, va
dovaujama pirm. J. Malskio. Satyri
nis spektaklis buvo sujungtas su 
trumpu Tautos šventės minėjimu.

"BALTUOS AIDU” radijo progra
ma Klevelande rugsėjo 25 d. trans
liavo specialią laidą “Literatūrinė ke
lionė į Rytprūsius”. Jai buvo panau
doti XIX š. vokiečio tyrinėtojo Otto 
Glagau užrašai apie Rytprūsių lietu
vių kalbą, literatūrą ir mūsų pirmą
jį klasika K. Donelaitį. J. Stempužio 
redaguota ir pravesta laida buvo 
papildyta lietuvių kompozitorių kū
riniais — A. Mikulskio balade "Aš 
nusieičiau į Klaipėdužę”, D. Lapins
ko “Žvejų daina”, A. Račiūno “Me
tais”, sukurtais mišriam chorui ir 
vargonams K. Donelaičio poemos 
motyvais.

PERU SOSTINĖJ LIMOJ gyvenan
tis Vladislovas Paškevičius baigia 
ruošti spaudai knygą-albumą “Home- 
naje al Libertador Don Simon Boli
var” (“Išlaisvintojui Simonui Boli
varui atminti”). S. Bolivaras yra Bo
livijos išsilaisvinimo kovų didvyris. 
Knygos reikalais V. Paškevičius lan
kysis Bolivijoje ir 1974 m. vyks Ispa
nijon, kur ji bus išleista Barcelo- 
noje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
IŠ BELGIJOS VILNIUN GRĮŽO 

Liežo tarptautiniame styginių kvar
tetų konkurse aukso medalį laimė
jęs Vilniaus styginis kvartetas — 
smuikininkė Audronė Vainiūnaitė, 
smuikininkas Petras Kunca, altistas 
Donatas Katkus ir violončelistas 
Augustinas Vasiliauskas. Jaunųjų 
vilniečių pergale džiaugiasi 1964 
m. Liežo konkurse H vietą laimėju
sio Lietuvos styginio kvarteto narys 
Jurgis Fledžinskas: “Tai, kas prieš 
aštuonetą metų nepavyko mums — 
Lietuvos kvartetui (tąsyk mes iško
vojome II vietą), šią svajonę, šią 
meno viršūnę nugalėjo vilniečiai. Ir 
tai ne staigmena, ne atsitiktinumas. 
Talentas ir visiškas pasišventimas 
muzikai subrandino tokį puikų žie
dą. Tik šešerius metus gyvuoja šis 
entuziastų kolektyvas, o kiek nuveik
ta! Kiekviename jų koncerte klau
sytojas išgirsta rimtą programą, kuri 
atliekama su tikru profesionalizmu 
ir subtilia interpretacija. Maskvoje 
konkurso išvakarėse įvykusioje at
rankoje vertinimo komisijos nariai 
negalėjo nuslėpti susižavėjimo vil
niečių L. Bethoveno, R. Sumano ir 
H. Volfo kūrinių atlikimu...” Baig
minėse konkurso varžybose vilniečiai 
atliko ir Juliaus Juzeliūno III sty
ginį kvartetą “Devyni laiškai su 
post scriptum”, susilaukusį puikių 
atsiliepimų.

PRAHOS MUZIKOS AKADEMI
JOS su Čekų Muzikos Fondu suorga
nizuotus tarptautinius atlikėjų 
meistriškumo kursus lankė vilnietė 
vargonininkė Giedrė Lukšaitė. Var
gonininkų grupė, vadovaujama prof. 
J. Reinbergerio, pagrindinį dėmesį 
skyrė J. S. Bacho kūrinių atlikimui. 
Šios grupės koncertas buvo sureng
tas Šv. Jokūbo bažnyčioje, kurios 
vargonais yra grojęs žymusis kom
pozitorius W. A. Mocartas. Koncerte 
geriausiai pasirodė G. Lukšaitė. Mu
zikos kritikas dr. V. Šolinas “Svo- 
bodne Slovo” laikraštyje rašo: 
“ . .. didžiausias netikėtumas buvo 
lietuvaitė Giedrė Lukšaitė — jos at
likimas gerai apgalvotas ir gerai iš
reikštas, tiksliai stilingas, su aiškiu 
balsų vedimu, be jokių romantizuo- 
tų parodomybių, o visdėlto jaudinąs 
savo apvaldytu temperamentu. Nie
ko stebėtino, kad, nuskambėjus pa
skutiniam akordui, bažnyčioje su
griaudėjo aplodismentai, nors čia to 
tikriausiai dar nėra buvę...”

PABALTIJO PSICHOLOGŲ KON
FERENCIJA Vilniaus universitete 
šiemet buvo skirta žmogaus veiklos 
ir jos organizavimo psichologiniams 
klausimams, šešiose sekcijose skai
tyti pranešimai nagrinėjo gamybi
nių kolektyvi) narių psichologinius 
santykius, jų įtaką darbo našumui, 
kūrybiškumą bendravimo procese, 
neigiamą darbo monotoniškumo įta
ką asmenybei. Lietuvos atstovai bu
vo paruošę daugiau kaip trečdalį vi
sų pranešimų.

VILNIAUS KOMPOZITORIŲ NA
MUOSE kompozitoriai ir muzikolo
gai paminėjo velionies kompozito
riaus, pedagogo ir ilgamečio chorų 
dirigento Antano Budriūno 70-tąsias 
gimimo metines. Atsiminimais dali
josi Lietuvos Kompozitorių Sąjun
gos valdybos pirm. V. Laurušas, bu
vusieji velionies bendradarbiai K. 
Kaveckas, A. Račiūnas, J. Gaudri
mas, J. Karosas, P. Tamuliūnas, L. 
Abarius ir S. Yla. šia proga buvo su
rengta ir A. Budriūno kūrinių, laiš
kų, rankraščių, nuotraukų bei apdo
vanojimų parodėlė. Velionis yra Los 
Angeles mieste gyvenančio kompoz. 
Broniaus Budriūno brolis.

LENINGRADE ĮVYKUSIOJ III 
akvarelės parodoj dalyvavo penki 
lietuviai dailininkai — L Budrys, L. 
Tuleikis, E. Urbonavičius, V. Kra
sauskas ir P. Porutis. Dėmesio cent
re buvo L Budrio ciklas “Žemaitija” 
ir P. Poručio ciklas “Akvarelinė Lie
tuvos poezija”.

KAUNIEČIŲ DAILININKŲ gra
fikos darbų paroda buvo surengta 
Lenkijoje, Baltstogės mieste. Paro
dos atidaryme dalyvavo Lietuvos 
Dailininkų Sąjungos Kauno skyriaus 
valdybos pirm. P. Stauskas, grafikai 
V. Armalas, V. Banys, R. Čarna.

KAUNO POLITECHNIKOS INS
TITUTO atstovai praėjusią vasarą 
gilino savo žinias užsienio augštosio- 
se mokyklose: prof. J. Baužys—Suo
mijoje, docentas L. Kazalupskis, asi
stentas R. šablinskas ir dėstytojas A. 
Nikolskis — Prancūzijoje, dėstytoja 
T. Bilinskienė — R. Vokietijoje.

KAUNO MOKYTOJŲ NAMŲ sa
viveiklinio teatro grupė, vadovauja
ma aktorių A. Gabrėno ir G. Tolku- 
tės-Gabrėnienės, atstovavo Lietuvai 
Pabaltijo liaudies teatrų II festiva
lyje “Draugystės rampa”, kuris bu
vo surengtas Latvijoje, Jelgavos 
mieste. Kauniečiai laimėjo pereina
mąjį teatro draugijų prizą už festi
valyje suvaidintą V. Rimkevičiaus 
dramą “Vandens lelija”.

EUROPOS KARDIOLOGŲ KONG
RESE Madride du pranešimus šir
dies ligų gydymo ir profilaktikos 
klausimais skaitė akademikas Zig
mas Januškevičius, Kauno medicinos 
instituto rektorius.

“VOLK UND WELT” LEIDYKLA 
R. Vokietijoje išleido Vytauto Siri
jos Giros romaną “Voratinkliai drai
kėsi be vėjo”, Lietuvoje gimusios 
vertėjos Irenos Brewing vokiškai pa
vadintą "Altweibersommer” (“Bobų 
vasara”). y. Kst.
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WESTON, $23,900 prašoma kai
na. 5-ių kambarių atskiras namu
kas su garažu ir įvažiavimu. Mo
derni virtuvė, įrengtas rūsys, dvi 
prausyklos, kietmedžio grindys. 
$3,000 įmokėti.
WRIGHT — RONCESVALLES, 
$2(5,900 prašoma kaina. Mūrinis, 
6-ių kambarių namas. Dvi virtu
vės. Gerai prižiūrėtas ir švarus 
namas. Viena skola. Arti susisie
kimo.
BERESFORD — BLOOR, $6,000 
įmokėti. Mūrinis 6-ių kambarių 
namas. Įvažiavimas ir vieta gara
žui. Vandeniu - alyva šildomas. 
Viena atvira skola. Tuojau gali
ma užimti.
JANE—ANNETTE, $4,900 įmo
kėti. 7-nių kambarių, atskiras, 
mūrinis namas su garažu ir vieta 
dar vienam automobiliui. Vande
niu - alyva šildomas. Moderni 
prausykla. Gerai prižiūrėtas na-

Parūpiname geron
B. SAKALAS.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

999 COLLEGE ST., TORONTO 4, TEL. 532-3400

Kasos valandos:
Pirmad...........10-3
Antrad...........10-3

T r e čiad. uždaryta

Ketvirtad......... 10-7
Penktad........... 10-8

Seštad............ 9-12
Sekmad......9.30 - 1

Nemokamas visų narių gyvybės draudimas pagal santaupų dydį iki $2.000 
ir asmeninių paskolų — iki $10.000. Parduodame American Express 
kelionių čekius ir International Money Order — pinigines perlaidas. 
Priimame mokėjimus už nekiln. turtą, telefoną, elektrą, vandenį ir dujas.

Nemokamas pilnas čekių patarnavimas
Mūsų tikslas—ne PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor St. W. Tel. 534-9286
RONCESVALES — DUNDAS, labai geromis sąlygomis parduodama 
maisto gaminių krautuvė; idealus verslas vedusių porai, didelė apy
varta, lietuvių rajonas. Verta pamatyti. Prašo tik $5.500.
LAKE CRESC. — MIMICO, gražių plytų, naujesnės statybos 6 kam
barių namas. Tinkamas didesnei šeimai. Arti susisiekimo ir mokyk
los. Prašo $26.500 su maždaug $6.000 jmokėjimo. Galima tuoj užimti. 
Namas be skolų.
DURIE ST. — ANNETTE, visiškai naujas, gražių rupių plytų, 6 kam
barių, vienos šeimos namas. Viskas įrengta labai moderniai. Priva
tus įvažiavimas, garažas. Įmokėti $7-8.000.
BLOOR — HIGH PARK, mūrinis atskiras, namas, 3 butai — 12 kam
barių, 2 ekstra kambariai rūsyje, 2 prausyklos. Du garažai su priva
čiu privažiavimu. Namas be skolų. Įmokėti $12.000.
RONCESVALLES AVE.— GRENADIER RD., moderniai įrengta krau
tuvė ir 4 kambarių butas. Nepaprastai puiki verslo vieta, lietuviškas 
rajonas. Įmokėti $13-14.000, namas be skolų. Vertas dėmesio.
SIX POINT PLAZA — BLOOR ST. W., naujos statybos namas su 
krautuve ir 5 kambarių butas. Ideali vieta betkokiam verslui arba in
vestavimui. Prašo apie $20.000 įmokėjimo.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
S. JOKŪBAITIS

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

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

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

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

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

NEMOKAMAS PRISTATYMAS J NAMUS

YOUNG a. BIGGIN Ltd, Realtor
• 10 pardavimo įstaigų Toronto rajonuose •_ - .... —

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- vVT V CIRDAIKKA’Š 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus —

1576 Bloor St. West • Telefonai: įstaigos: 537-3431
Toronto 165, Ontario • Namų: 279-5988

w. V A S I S REAL ESTATE
Didelis pasirinkimas namų, žemės ir kitos rūšies nuosavybių.
Skambinti — J. GUDAS T . -9 , 7„„-
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 1 el* ‘

EXTRA REALTY LTD.
386 RUSHOLME RD. TORONTO 4 TEL. LE 1-1161

HIGH PARK — SKUBUS PARDAVIMAS, $7.000 įmokėti, mūrinis 
atskiras 7 kambarių per du augštus namas, moderni virtuvė, dideli 
kambariai, garažas, šoninis įvažiavimas, nauja šildymo krosnis, nau
jas stogas, užbaigtas rūsys, prie gero susisiekimo ir apsipirkimo. 
Pora minučių iki Bloor parko. Viena atvira skola 10-čiai metų. 
Prašoma kaina $31.900.
J. KUDABA Namų telefonas 783-2105

mas. ’ ■*" Ui
BABY POINT, $43,950 prašoma 
kaina. 7-ių kambarių atskiras, 
mūrinis namas su garažu ir pri
vačiu įvažiavimu. Moderni prau
sykla ir virtuvė. Viena skola.
KINGSWAY, $10,000 įmokėti. 
Mūrinis vieno augšto 5-ių kam
barių (plius 4 kambariai rūsyje) 
namas. Garažas ir privatus įva
žiavimas. Graži aplinka.
ISLINGTON, $20,000 įmokėti. 
Dviejų butų ir mažas butukas rū
syje. Atskiras, mūrinis pastatas 
su privačiu įvažiavimu ir vieta 
automobiliams. Gera nuoma, pa
togus susisiekimas. Tuojau gali
ma užimti.
JANE — BABY POINT, $32,800 
prašoma kaina. Mūrinis viena- 
augštis (bungalow) su įvažiavi
mu, vieta garažui. 6 kambariai, 
moderni virtuvė ir prausykla. 
Tuojau galima užimti.

; sąlygomis paskolas
Tel. 7 6 2 - 8 2 5 5

MOKA:

už term, indėlius 3 metams 7% 
už term, indėlius 2 metams... 634% 
už term, indėlius 1 metams 6Va% 
už taupomąsias s-tas (savings) 6 % 
už depozitus-čekių s-tas........ .

DUODA PASKOLAS:
asmenines — iki $10.000 8V2% 
nekiln. turto — iki $50.000 8!Zj%

Po iškilmių ir programos pasaulio lietuvių jaunimo kongreso stovykloje Nuotrauka A. D.

©b S PORTAS
SPORTAS VISUR

Amsterdamo Ajax futbolininkai 
įveikė Buenos Aires 3:0 ir tapo tarp- 
kontentinetiniais meisteriais. Šios 
taurės varžybos prasidėjo 1960 m. 
Ajax yra antroji olandų komanda, 
laimėjusi šią taurę. Buenos Aires 
taurės varžybose dalyvavo jau trečią 
kartą, bet taurės dar nėra laimė
jęs.

Praėjusi olimpiada pasižymėjo re
kordais, bet ir po olimpiados įsisiū
bavę lengvaatlečiai dar gerina re
kordus. Neseniai rumune Argentina 
Menis nusviedė diską 67,32 m. Tuo 
ji pagerino rusei Fainai Melnik pri
klausantį rekordą 66,70 m. Zagrebe 
įvykusiose lengv. atletikos rungty
nėse bulgarė Jordanka Blagojeva 
šuolyje į augštį peršoko 1,94 m. Ji 
2 cm. pagerino austrei Ilonai Guzen- 
bauer ir olimpiados laimėtojai vo
kietei Ulrikai Meifart priklausantį 
pasaulio rekordą.
SPORTAS LIETUVOJE

Lengvosios atletikos jaunių pirme
nybėse Charkove gerai pasirodė vil
nietis V. Visockis. 100 m. jis nubė
go per 10,7 ir buvo antras. 200 m. 
bėgime jis buvo pirmas. Jo laikas 
21,8.

Jaunieji Vilniaus sunkiaatlečiai 
viešėjo Erfurte, kur turėjo draugiš
kas rungtynes su vietine rinktine.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Darbo ministeris B. MacKa- 
sey paskelbė vietinės iniciaty
vos LIP programos pratęsimą 
nuo š. m. gruodžio 31 d. iki 
1973 m. gegužės 31 d. Progra
mai jau yra paskirti $85 milijo
nai, iš kurių bus mokami savai
tiniai atlyginimai iki $100. Šį 
kartą betgi statoma sąlyga, kad 
darbų organizatoriai savo pro
jektams turi samdyti bedarbius 
per valstybinius darbo jėgos 
centrus. Finansinę paramą gaus 
tik tie projektai, kurių Įgyven
dinimas pareikalautų vieno žmo
gaus 15 mėnesių darbo. Šį mas
telį galima smulkinti, mėnesių 
skaičių dalinant iš darbininkų 
skaičiaus. Pvz. Projektas su 15 
darbininkų privalo jiems parū
pinti darbo vienam mėnesiui. 
Lig šiol LIP programai federa
cinė vyriausybė jau yra išleidu
si $ 1 9 5 milijonus. Projektų 
maksimalinis dydis nuo $500.- 
000 dabar sumažinamas iki 
$200.000. LIP programos pratę
simo pranešimas beveik sutapo 
su sociologės Ernos Koffman 
knygos “The Big Rip-Off” pa
sirodymu. Ištyrusi beveik 100 
LIP ir jaunimo OFY programų 
rėmuose finansinę paramą ga
vusių grupių, autorė atskleidžia 
projektų abejotiną vertę ir net
gi kaikurių grupių dvigubą LIP 
ir OFY šaltinių melžimą. LIP ir 
OFY programos jau yra susilau
kusios konservatorių vado R. 
Stanfieldo aštrios kritikos dėl 
nepakankamos kontrolės, kurią 
dabar darbo ministeris B. Mac- 
kasey, atrodo, nori sustiprinti.

Kanados ir Sovietų Sąjungos 
ledo ritulio žaidynės taip įaudri
no kanadiečius, kad jų įtaka, ko 
gero, gali persimesti ir į politi
ką. Spauda pvz. paskelbė, kad 
Ontario liberalai pakvietė le
miamuosius įvarčius įmušusį P. 
Hendersoną su žmona Nora vie
ną savaitgalį lydėti premjerą P. 
E. Trudeau rinkiminiame vaju
je, bet jis nesutiko. Dabar šį 
pranešimą jau paneigė ne tik 
Ontario liberalai, bet ir pats 
premjeras P. E. Trudeau. Ant
rasis incidentas, primenantis 
ant ledo pasitaikiusius susidūri
mus, įvyko Toronto miesto tary
bos posėdyje, kai aldermanas K. 
Jaffray metė popierius į bur

Tel. 532-7733

----- TV-H I-F I -----
Taisom ir parduodam prielnamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, kelčiam senus — j naujus

1613 DUNDAS Street West

Rungtynes laimėjo vilniečiai 4:3 pa
sekme.

Vilniuje viešėjo jaunieji Gdansko 
lengvaatlečiai, kurie čia turėjo drau
giškas varžybas su Lietuvos lengva
atlečiais. Rungtynes laimėjo Lietu
vos sportininkąi pasekme 164:136. 
Tai buvo šeštas susitikimas. Iki šiol 
lietuviai laimėjo 4 ir lenkai 2.

Tbilisyje pasibaigė kaimo jaunimo 
klasikinių imtynių pirmenybės. Čia 
nugalėtojo vardą trečią kartą iško
vojo sunkiasvoris Arvydas Kamins
kas. Pirmą vietą taip pat laimėjo 
buvęs vilnietis G. Draugelis, kuris 
atstovavo Ukrainai.

Kuldigoje įvyko Sov. Sąjungos jau
nių stalo teniso pirmenybės. Mergai
čių baigmėje susitiko dvi lietuvaitės 
— A. Giedraitytė ir D. Semaškaitė. 
Pergalę iškovojo A. Giedraitytė ir 
antrus metus tapo meistere. Ji taip 
pat laimėjo pirmą vietą mišriame 
dvejete.

Kaune viešėjo pajėgi Rostocko mo
terį] rankinio komanda Emporas. 
Šios komandos šešios narės žaidžia 
R. Vokietijos rinktinėje. Kauno žal- 
girietės jas įveikė 14:10 pasekme.
VYČIO ŽINIOS

Rudens balius numatomas lapkri
čio 11 d. Sherway Inn 5487 Dundas 
W. Apie tai bus painformuota vė
liau.

mistrą W. Dennisoną. Gindama
sis burmistras užkabino alder- 
maną K. Jaffray. Kelias sekun
des trukusį susikibimą stebėjo 
žurnalistai ir kiti oficialaus po
sėdžio svečiai. K. Jaffray atsi
prašė burmistrą ir išėjo iš posė
džių salės.

Rašytojas Pierre Vallieres, 
įsteigęs Kvebeke teroristinį ke
lią pasirinkusią FLQ organizaci
ją, Montrealio teisme gavo vie
nerius metus kalėjimo sąlygi
nai. Iš 10 pradinių kaltinimų 
buvo palikti tik trys, liečiantys 
1968 m. rašytą laišką, skatinan
tį žmonių grobimus politiniu 
tikslu. Minėtasis laiškas su kita 
inkriminuojančia medžiaga bu
vo rastas FLQ teroristų 1970 m. 
sukeltos krizės metu. Išleistas 
už užstatą iki teismo, P. Val
lieres slapstėsi nuo policijos, 
kol pagaliau buvo suimtas. Ta
čiau ir šį kartą teismas jo neuž
darė kalėjiman, bet leido dirbti 
federacinės LIP programos ad
ministravime Mont Laurier vie
tovėje. Paskelbęs suspenduotą 
bausmę, teisėjas C. Bisson pa
reikalavo, kad P. Vallieres kas 
mėnesį prisistatytų policijos 
nuovadoje, praneštų savo gy
venvietės pakeitimus, pavyzdin
gai elgtųsi ir nedrumstų taikos. 
Su šia byla, atrodo, bus užbaig
tas 1970 m. Kvebeke prasiver
žęs FLQ teroras.

Kanados užsienio reikalų mi
nisterija bando išlaisvinti Jugo
slavijon atostogų nuvykusi Ka
nados pilietį Radovan Stajic, 
kuris buvo suimtas š.m. rugpjū
čio 8 d. ir apkaltintas priešvals
tybine veikla. Pasak kaltintojų, 
R. Stajic su užsienyje veikiančia 
serbų draugija rėmė Serbijos 
nepriklausomybę. Draugijos 
pirm. P. Bulat Kanadoje teigia, 
kad iš tikrųjų ši organizacija 
buvo įsteigta 1942 m. Jugoslavi
jai remti ir kad šiuo metu ji rū
pinasi serbų kultūra Kanadoje 
bei jaunosios ateivių kartos tau
tiškumu.

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

(sanding) poliravimo ir bliz
ginimo darbus. Skambinti 
Alfonsui LE 6-2805.

Ateitininkų žinios
SUSIRINKIMAI sekmadienį, spa

lio 15: jaun. berniuku ir mergaičių 
2 v.,L. V. Namuose (kviečiami ir 
nauji berniukai ir mergaitės nuo 7 
m. amžiaus, kurie dar nedalyvavo 
ateitininkuose); vyr moksleivių — 
5 v. ateitininkų kambaryje. Visi pri
valo dalyvauti. Negalį atvykti prašo
mi paskambinti Linai Vaitiekūnaitei 
ar Rūtai Vaškevičiūtei.

Havajų vakaras jau artėja — spa
lio 21 d. Visi ruoškimės!

Dėl susirinkimų laiko bus atsi
klausiama tėvų, nes toliau gyvenan
tieji pasisakė, kad sekmadienio 2 v. 
nėra patogus laikas. Ateinantį sek
madienį visiems bus išdalinti lape
liai. Tėvai prašomi pareikšti savo 
nuomonę.

Vyr. moksleiviai, kurie norėtų da
lyvauti savaitgalio rekolekcijose au- 
gustinijonų vienuolyne Marylake, 
prašomi paskambinti kiek galima 
greičiau V. Kolyčiui tel. 654-5481. 
Kadangi vienoje grupėje nenorima 
turėti daugiau kaip 15, tai numato
ma sudaryti 2 atskiras grupes.

Studentų Ateitininkų Sąjungos 
metinis suvažiavimas įvyks Čikagoje 
spalio 13-15 dienomis. Penktadienio 
vakare — registracija ir susipažini
mo vakaras Jaunimo Centre. Šešta
dienio dienos posėdžiai Ford City, 
Green Room, 76 ir Cicero Avė. Po
sėdžių metu bus svarstomi SAS rei
kalai, renkama nauja centro valdy
ba. Augustinas Idzelis skaitys pa
skaitą tema “Šių dienų kaita, mora
lė ir studentas ateitininkas”. Vaka
re — šokiai su vaišėmis Knights of 
Columbus salėje, 2306 W. 69 St. Sek
madienį Mišios bus laikomos T. jė
zuitų koplyčioje. Uždarymas įvyks 
Jaunimo Centre. Visi studentai atei
tininkai prašomi dalyvauti.

Skautų veikla
• LS Sąjungos 1972 m. suvažiavi

mo biuleteniu 1 nr. pradedamas L. 
S. S. rinkimų laikotarpis. Tarybos 
pirmija nutarė suvažiavimo prezi
diumą sudaryti Klevelande; pirmi
ninku išrinktas v. s. Pr. Karalius, 
3406 Beechwood Ave., Cleveland 
Hts., Ohio, 44118, tel. 216-321-2525. 
Suvažiavimo “Kvieslyje” pranešama, 
kad atstovai registruojasi ligi spa
lio 25 d., kandidatai j LSS vadovybę 
siūlomi iki lapkričio 10 d. Galutinis 
kandidatų sąrašas bus paskelbtas 
lapkrč. 25 d. Suvažiavimo atstovai 
turi būti užsimokėję nario mokes
čius už 1970-71-72 m. Trumpus pasi
sakymus, sumanymus, klausimus pra
šoma siųsti iki spalio 25 d. “Kvies
lys” skatina visus vadovus-ves akty
viai dalyvauti rinkimuose. Dabar yra 
laikas visais klausimais padiskutuo
ti ir išsirinkti LSS vadovybę ateinan
čių trejų metų laikotarpiui. Gavę 
“Kvieslį” prašomi tuojau sušaukti 
vietovėse specialias vadovų sueigas, 
išsirinkti atstovus ir pasiruošti bal
savimui.

• Spalio 3 d. “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntų vadovų-vių posėdyje 
peržiūrėtas žiemos sezono bendrųjų 
sueigų ir švenčių tvarkaraštis, padis
kutuoti bendriniai veiklos reikalai.

• Mindaugo dr-vės sueiga — spa
lio 16, pirmadienį, 7 v.v., skautų 
būkle. Visi atsineša namų darbus.

• Talkos būdu Romuvos stovyk
lavietė paruošta žiemai rugsėjo 30- 
spalio 1 d. Nuo pavasario iki šiol 
atlikta ypatingai daug įvairių pato
bulinimo darbų, kuriuos organizavo 
ir vykdė Romuvos komitetas, vado
vaujamas Br. Saplio. Skautai-tės ir 
jų tėvai dėkingi jiems visiems. C.S.

Siuntinių b-vių atstovas
St. PRAKAPAS

49 NORSEMAN Street,
Toronto 18, Ontario

Tel. 233-4486

Priima užsakymus visų gaminių, 
leidžiamų siųsti. Pilnai apdraus
ta. • Parduodu įvairias lietu
viškas ilgo grojimo plokšteles, 
odinius albumus, prie automobi
lių klijuojamus vyčius. Siunčiu 

paštu j betkurią vietovę.
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GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards naij_.
Telefonai: LE. 6-2738 • LE. 6-2664 * 1611 Blooi St. W.
INDIAN RD. — BLOOR, didžiulis 14 kambarių atskiras namas, 4 
prausyklos, 4 virtuvės, 2 užbaigti kambariai rūsyje, vandeniu-alyva 
šildomas, 6 kambariai pirmame augšte, garažas su privačiu įvažia
vimu. Apie $20.000 įmokėti ir viena atvira skola. Tuojau į pietus nuo 
Bloor. Apie $6.000 metinių pajamų ir butas šeimininkui.
SUNNYSIDE AVE. — HOWARD PARK, apie $10.000 įmokėti, 10 di
delių kambarių atskiras namas, kvadratinis planas, naujas vandeniu- 
alyva šildymas, 3 virtuvės, vieta garažui, viena atvira skola 10-čiai 
metų, greitas užėmimas.
PARKDALE RAJONE, 8 kambarių kvadratinio plano atskiras namas, 
apie $7.000 įmokėti ir viena atvira skola, vandeniu-alyva šildomas, 
2 prausyklos, tinkamas nuomoti rajonas, užbaigtas rūsys.
RUNNYMEDE — BLOOR, 6 kambarių atskiras namas, 2 modernios 
prausyklos, 2 modernios virtuvės, nauja alyva šildymo sistema, pri
vatus įvažiavimas, netoli Bloor. Prašoma kaina $27.900.
INDIAN RD. — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, gražus rupių plytų 
atskiras namas, 6 didžiuliai kambariai, puiki ultra moderni virtuvė 
ir prausykla, vandeniu-alyva šildomas, užbaigtas rūsys, garažas su 
plačiu įvažiavimu, visai netoli Lietuvių Namų.

Didelis pasirinkimas vienaaugščių (bungalow)

Al. Garbenis, arba Pr. Kerberis,
namų tel. HU 9-1543 namų tel. LE 5-1584

Pardavusiems bei pirkusiems per mus
SPECIALUS PATARNAVIMAS

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame 
TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKA
5’/2% už depozitus
6% už šėrus (numatoma)
6% už taupymo s-tas
6’/i % už 1 m. term. dep.
63/ą% už 2 m. term. dep.
7% už 3 m. term. dep.

Kapitalas virš penkių

PARAMA
IMA

8% už asm. paskolas

814% už mortgičius

milijonų dolerių

ASMENINES PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGI- 
CIUS pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju 
apdraustos iki $5.000. Nemokamas čekių patarnavimas.
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. Iki 3 vaL p. p., išskyros 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2 - 8 7 2 3 • Toronto 3, Ontario.

REAL ESTATE & MORTAGE BROKER
Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

DUNDAS — DUPONT, $22,900, šeši šviesūs kambariai, 2 modernios 
virtuvės, nauja šildymo krosnis, kvadratinis planas, gilus ir apšildo
mas rūsys, tinkamas poilsio kambariui.
RONCESVALLES—HIGH PARK, $12,000 įmokėti, atskiras, plytinis, 
3 virtuvės, 2 prausyklos, 1 mortgičius, dvigubas garažas.
PEARSON — SORAUREN, $5,000 įmokėti, atskiras, plytinis, 6 kam
bariai, moderni virtuvė, nauja šildymo krosnis, įvažiavimas. Turi 
būti parduotas, nes savininkas nusipirko kitą namą.
$6,000 įmokėti, 10 kambarių, plytinis, atskiras, 2 prausyklos, 2 virtu
vės, dvigubas garažas, 8% atviras mortgičius; prašo $33,900.
MISSISSAUGA — CAWTHRA, $32,900 (back split) vienaaugštis 
(bungalow), 7 kambariai, pristatytas garažas, 6% mortgičius, 2 prau
syklos.

1082 BLOOR St. W., TORONTO 4,
Telefonai: 534-8459; 233-5996

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių įvairiose 
vietose ir įvairia kaina.---------- Prašome tik kreiptis pas mus.

VYT. MORRIS, A. BLIUDŽIUS

1

Ed. Kondratas, siuvėjas
Individualus pritaikymas

1113 Dundas St. W., _ . ------- 
t n > Tel. 533-5454 Toronto 3, Ont.

Angliškos vilnonės, “mohair”, “terylene” medžiagos

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

Baldai tiesiog iš įmonės A. JENSEN & SON LIMITED 

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

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

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai Į Europą
Pagrindinė įstaiga: 658 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036

PARCELS TO_EUROPE

Hamiltone skyrius-.
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ S 
programos,

971 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei
Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 rekio.mi.nioj

lietuviai savininkai s poodiniai



L <b SKAITYTOJAI PASISAKO
CENTAS PRIE CENTO — 

PAREIGA!
Aš labai džiaugiuosiu Reginos 

Katkienės pasisakymu “TŽ” 33-34 
nr. Ten buvo pasakyta: centas prie 
cento, ir padėsime savo tautiečiams 
Urugvajuje. Aš noriu parodyti, kaip 
tas centas nueina į žmones, kurie 
pajunta mūsų nuoširdumą ir nori 
išnaudoti mūsų centą. Aš buvau toks 
pat, kaip ir gerb. R. Kutkienė. Ir aš 
pasižadėjau tik po $1 pasiųsti, kas 
prašo. Ir kas atsitiko? Dabar aš tu
riu 98 laiškus iš Suvalkų trikampio, 
65 laiškus iš Kanadoje šelpiamų se
nelių, iš organizacijų ir t.t. Duo
dant tik po $1, neužtenka mano li
gos draudos. O jeigu aš neapmokė
siu namų mokesčių, kur atsidursiu? 
Ir dabar turiu pasiųsti nors $1 pa
gal atsiųstą adresą. Ir kas išeina? 
Man trūksta $1.99 už namo mokes
čius iš $60,72. Nesumokėsiu — ne 
mano namas! Yra labai gražu, kaip 
R. Kutkienė rašė. Ir aš linkiu, kad 
kiti padarytų, bet jaučiu, kad to ne
padarys.

Mes, lietuviai, palaikome energi
ją savo vaikuose, kai ir patys tokiais 
esame. Suvalkų trikampyje yra lietu
vių, kurių nepalaužia nauja tvarka. 
Jie prašo mūsų siuntinių. Iš pasku
tiniųjų siunčiu! Norėjau kokią varg
šę atsikviesti. Ir va! Kiti atvežė ir 
parodė tą vietą. Ir kas pasirodė: “Tu 
neturi karo — man ne vieta!” Ir iš
rūko kaip vėjas! Ot tau ir vargšai Su
valkų trikampyje!

Ir dabar turiu laišką, kuriame sa
ko: jūs, lietuviai, esate geri žmonės, 
tačiau nepasistengiate siųsti siunti
nius lietuviams — siunčiate lenkams, 
kurie mūsų nekenčia. Mes, lietuviai, 
norime ne tiek suntinio, kiek lietu
viško žodžio, nes mes jaučiamės sa
vojoje žemėje, kaip pvz. Balstogė.

K. činčius
ANAPILIO SODYBA

Rugsėjo 24 d. pamoksle kun. P. 
Ažubalis pranešė, kad pradėta staty
ba lietuvių sodyboje Anapilis. Nu
matyta pirma statyti salę ir “Tėviš
kės Žiburiams” patalpas. Priminė ir 
apie parapijiečių duosnumą, sąlygas 
sutelkti lėšas bažnyčios statybai. Pvz. 
kas turi ir gali paskolinti statybai

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS ĮSTAIGA

Tel. 251 - 4864 

2483 LAKESHORE BLVD. W., TORONTO 14, ONT.

VISŲ RŪSIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS EUROPI ETIŠKOS MĖSOS IR SKANĖSTŲ 
----------------------------KRAUTUVĖS KANADOJE ------------------------------- 

= tip-topMEATS 
kas savaitę r delicatessen
1727 BLOOR STREET WEST (pries keele požeminio stoto 
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL

(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (Queen Elizabeth ir 27 kelia.) 

HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cooksville, 10 ir 5 kelias)

be nuošimčių. Aš manau, kad tokia 
programa yra pati geriausia. Ir aš 
tučtuojau noriu prisidėti bent su po
ra tūkstančių. Aš manau, kad yra 
daug tokių, kaip aš, ar net dar geres
nių talkininkų. O be to, tas būdas 
geresnis tokiem, kurie išeina j pen
siją. Laikydami sutaupąs bankuose ir 
gaudami keletą šimtų nuošimčių, 
mes sumažiname senatvės pensiją. 
Nors aš dar nesu pensininkas, bet 
greitai būsiu. Todėl daug girdžiu 
apie pensijas. Vieni gauna pilnas 
pensijas, kiti — nepilnas. Pilna pen
sija pralenkia gautus nuošimčius iš 
bankų. Be to, reikalinga prieglauda. 
Pvz. susitinku vieną pažįstamą vyrą 
pensininką. Jis mane užklausė, ar 
kada statys tuos senelių namus. Sa
ko: “Pinigų turiu, pardaviau namą 
už $29,000, bet kas man iš to, aš 
noriu, kad kas mane užkastų ir mane 
prižiūrėtų.” Net klausė, ar aš neži
nau gerų patikimų žmonių, nes jis 
neturi giminių nei šiame kontinente, 
nei Lietuvoje.

Kaip matome, yra daug žmonių, 
kurie laukia prasidedančios statybos 
— ne tik salės, bažnyčios, bet ir 
senelių namų. Pinigų yra, tik reikia 
surinkti, greičiau organizuoti ir veik
ti. Aš taip įsivaizduoju pastatytą 
Anapilį: rami aplinkuma, kurioje 
stovi didžiulė salė, “Tėviškės Žibu
rių” redakcija, bažnyčia, senelių na
mai, apie tuos pastatus didžiulė aikš
tė automobiliams, o šalia — gražūs 
lietuviški kapai su moderniausiais 
paminklais. Atrodo, kad ne Kanado
je gyveni, bet Lietuvoje.

Su pradėtu statybos darbu pabus
kime visi: jei greičiau aukosim, grei
čiau turėsim tą lietuvišką sodybą. 
Nuvykti bus lengva automobiliu, nes 
daugumas juos turi. Ir dabar atva
žiuoja į Sv. Jono Kr. bažnyčią dau
giausia automobiliais. Kaip blogai, 
kai nėra kur pasistatyti tą automo
bilį — reikia važinėti aplink kelis 
ratus, kol randi vietelę. Ten niekas 
nepyks ant tų, kurie išėję iš bažny
čios norės pasimatyti bei pasikalbė
ti su pažįstamais, nereikės skubėti iš
važiuoti. Visi turės vietos, kalbėsis 
kiek norės, aplankys mirusių kapus. 
Ten bus mūsų tėviškė.

Jonas Rėvas

Namų tel. 277 - 0814

Pasaulio Įvykiai
(.Atkelta iš 1-mo psl.) 

monių privertė imtis katastro
fiškai blogas derlius, visus pla
nus sujaukusios sausros pačioj 
Sovietų Sąjungoj ir liūtys Pa
baltijy. Kepalo sumažinimu ti
kimasi sustabdyti duonos eikvo
jimą.

PARSIVEŽĖ DVI SUTARTIS
Penkias dienas Paryžiuje vie

šėjo Lenkijos kompartijos va
das E. Gierekas, kadaise ištrem
tas iš Prancūzijos kaip nepagei
daujamas asmuo. Šį kartą jį su
tiko Prancūzijos premjeras G. 
Pompidou, pabrėždamas gerus 
lenkų-prancūzų santykius nuo 
viduramžių laikų. E. Gierekas 
priminė prezidentui, kad Lenki
ja jau daug šimtų metų nėra ka
riavusi su Prancūzija. Varšuvon 
jis parsivežė dvi sutartis — 
draugystės bei bendradarbiavi
mo ir ekonominių reikalų. Pas
taroji galios 10 mėtų ir plės pre
kybinius bei ekonominius rysius 
tarp abiejų kraštų. Lenkijai la
biausiai rūpi prancūzų kapitalas 
naujoms pramonės Įmonėms 
statyti.

BENDROJI RINKA
Danai specialiu referendumu 

pasisakė už Danijos Įsijungimą 
Europos Bendrojon R i n k o n. 
Opozicijai, matyt, gerokai pa
kenkė Bendrosios Rinkos karš
takošių priešų netikėtas laimė
jimas Norvegijoje, kuri dabar 
jau gailisi kvailo sprendimo. 
Danijos socialdemokratų prem
jeras J. O. Krag, gavęs tautos 
pritarimą įsijungimui į Bend
rąją Rinką, pranešė seniai pla
nuotą pasitraukimą iš premjero 
pareigų. Socialdemokratų parti
ja jo vieton išsirinko unijų vei
kėją A. Jorgenseną. Pastarasis 
yra marksistas, bet kartu ir di
delis Bendrosios Rinkos šalinin
kas. Taigi, nuo 1973 m. sausio 
1 d. Europos Bendroji Rinka 
bus papildyta trim naujais na
riais — Britanija, Airija ir Da
nija. Šių kraštų Įsijungimas jau 
yra pilnai užtikrintas, nors Bri
tanijoje vis dar triukšmą kelia 
opozicinė darbiečių partija, pra
ėjusią savaitę turėjusi metinį 
suvažiavimą. Jos vadas H. Wil- 
sonas, būdamas premjeru, jau 
1967 m. ėmė klabenti Bendro
sios Rinkos duris, bet dabar 
daug darbiečių yra pakeitę nuo
monę šiuo klausimu. Suvažiavi
me Bendroji Rinka nebuvo vi
siškai atmesta, nes tokiu atveju 
iš vado pareigų būtų turėjęs pa
sitraukti H. Wilsonas. Priimta 
rezoliucija reikalauja, kad par
lamento rinkimus laimėję dar- 
biečiai turi išsikovoti geresnes 
sąlygas Britanijai Bendrojoje 
Rinkoje arba jos Įsijungimą pa
tvirtinti referendumu.

STUDENTŲ TEISMAS
Belgrade pasibaigė keturių 

kroatų studentų teismas. Jie 
buvo suimti ryšium su Kroati
joje 1971 m. pabaigoje prasi- 
veržusiomis tautinio išsilaisvini
mo pastangomis. Federacinės 
Jugoslavijos prokuroras suim
tuosius apkaltino bendradarbia
vimu su kroatų išeivių grupė
mis, nelegaliu studentų" vadovy
bės perėmimu ir streiko organi
zavimu. Zagrebo universiteto 
studentų organizacijos pirm. D. 
Budisa gavo 4 metus kalėjimo,

Čikagos lietuvių horizonte
Vladas Ramojus

PREMIJOS JAUNIMUI
LŽS cv yra įsteigusi dr. P. Dauž- 

vardžio fondą jauniesiems lietuvių 
spaudos bendradarbiams ugdyti. 
Fondo kasoje šiuo metu jau turima 
apie $2,000. Paruošti fondo įstatai. 
LŽS cv buvo paprašiusi jaunuosius 
bendradarbius siųsti iškarpas savo 
straipsnių, tilpusių lietuvių spaudo
je. Beje, į šį prašymą atsiliepė tik 
Čikagoje ir Detroite gyvenantieji 
jaunuoliai. Rugsėjo 27 d. posėdyje 
LŽS cv aptarė visus gautus rašinius 
ir paskyrė premijas. I premija ($60) 
paskirta Jūratei Jasaitytei; II premi
jos ($40) — Rimai Janulevičiūtei, 
Emilijai Pakštaitei ir Robertui Sele- 
niui; III premijos ($20) — Karolci 
Veselkaitei ir Rimantui Genčiui. 
Premijos buvo įteiktos rašyt. Vyt. 
Alanto 70 m. amž. sukakties minėji
me - akademijoje spalio 1 d. Čikago
je. Jas įteikė Lietuvos gen. konsule 
Čikagoje J. Daužvardienė, kurios mi
rusio vyro atminimui ir įsteigtas mi
nėtas fondas.

Skaitydami gautuosius jaunimo ra
šinius, kaikurie LŽS cv nariai ap
gailestavo, kad konkursui savųjų ra
šinių neatsiuntė jaunieji “Tėviškės 
Žiburių” bendradarbiai. Juk tame 
laikraštyje pasirodo kaip tik įdomių 
jaunimo rašinių.

MIRTIES SUKAKTIS
Rugsėjo 26 d. suėjo metai, kai mi

rė vienas iš veikliųjų Čikagoje as
menų—ilgametis Lietuvos gen. kon
sulas dr. Petras Daužvardis. Mirties 
metines likę konsulo šeimos nariai 
bei lietuvių visuomenė, vadovaujant 
Čikagos Amerikos Lietuvių Tarybai, 
ruošiasi deramai paminėti spalio 29 
d. Metinių paminėjimas prasidės Mi- 
šiomis Šv. Kryžiaus liet, bažnyčioje. 
Mišias atlaikys vysk. V. Brizgys, pa
mokslą pasakys “Draugo” adminis
tratorius kun. P. Cinikas, MIC. Mi
šių metu giedos "Dainavos” ansamb
lis ir rinktiniai solistai. Po Mišių ant 
Lietuvos gen. konsulo kapo bus pa
šventintas skulpt. R. Mozoliausko su
projektuotas paminklas, kurį savo 
lėšomis pastatė a. a. Lietuvos konsu
lo likę šeimos nariai. Akademija mi
rusiam konsului prisiminti ruošiama 
Jaunimo Centre. Čia pagrindinę kal
bą pasakys Lietuvos gen. konsulas 
Niujorke A. Simutis, dainuos muz.

jo pavaduotojas D. Dodig — 1 
metus, universiteto studentų 
prorektorius L Cicak ir visos 
Kroatijos studentų organizaci
jos pirm. A. Paradzik — po 3 
metus. Pagal įstatymų paragra
fus studentams grėsė 15 metų 
kalėjimo, bet bausmė yra gero
kai švelnesnė. Atrodo, prez. B. 
Tito vengia naujų neramumų 
bangos Kroatijoje' ir tikisi ją 
išlaikyti šešių respublikų Jugo
slavijos federacijoje. Lig šiol to
kių teismų jau buvo daugiau 
kaip 100, o iš kompartijos pa
šalinta apie 2.000 kroatų.

NATŪRALAUS MAISTO KRAUTUVĖ
Utopia-Organic Natural Foods
Savininkai — Izidorius ir Anelė Gataveckai

1558 Bloor St. W. (priešais Lietuvių Namus), Toronto 9, Ont. 
Krautuvės tel. 537-3862 • Namų tel. 535-0164
Lietuviški sūriai, medus, visokių rūšių duona, vitaminai, šviežia mor
kų sunka, natūrali kosmetika, sveikatos knygos ir daug kitų dalykų

A. Stephens vadovaujamas“Aidučių” 
ansamblis ir solistai.

PRABILS VARGONAI
Iš Čikagos išvykus muz. P. Armo- 

nui, kelerius metus vadovavusiam 
"Dainavos” ansambliui bei vargona
vusiam Šv. Kryžiaus bažnyčioje, toje 
didžiulėje lietuvių pastatytoje kated
roje, kur giedodavo “Dainavos” an
samblis, kur savo metu vyko tiek iš
kilių religinių koncertų, kurį laiką 
buvo visai nutilę vargonai, nes para
pija liko be vargonininko. Nuo spa
lio 1 d. sekmadieniais Sumos metu 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje vėl pradeda 
giedoti "Dainavos” ansamblio cho
ras, vargonais palydint muz. A. Si
monaitytei. Muz. A. Simonaitytė yra 
jaunosios kartos atstovė, prieš kele
rius metus atvykusi iš Lietuvos. Lie
tuvoje ji baigė ir muzikos mokslus, 
o JAV-se gilina studijas. Taip pat 
šiame sezone ji yra ir “Dainavos” 
ansamblio koncertmeisterė.

J. CENTRAS TELEVIZIJOJE
Viena didžiųjų televizijos bendro

vių CBS-TV (II kanalas) rytais duo
da Čikagai įdomią programą “Verta 
žinoti”, kur daugiausia dėmesio ski
riama etninėms grupėms. Tos prog
ramos atstovai buvo atvykę į lietu
vių Jaunimo Centrą Čikagoje, pada
rė pasikalbėjimą su JC direktorium 
kun. G. Kijausku, panaudojo kun. A. 
Kezio filmo “Jaunimo Centras šian
dien ir rytoj” ištraukas ir spalio 6 
bei 7 d. d. 6.30 v. r. klausytojų ma
sei davė specialią programą apie 
Jaunimo Centrą bei Čikagos lietu
vius.

REDAKTORIAUS SUKAKTIS
Neseniai suėjo 15 metų, kai “Nau

jienų” dienraščio redaktoriaus pa
reigose dirba ilgesnį laiką Kanadoje 
gyvenęs lietuvių spaudos veteranas 
bei buvęs Klaipėdos atvaduotojų vy
riausiojo štabo narys Juozas Prons- 
kus, geros ir draugiškos širdies že
maitis. Ši, palyginus, nedidelė sukak
tis darosi dar prasmingesnė iš Lie
tuvių Enciklopedijos patyrus, kad 
J. Pronskus lietuvių spaudoje reikš
tis pradėjo 1912 m., rašydamas “Ry
gos Naujienose” lyrinius vaizdelius. 
Tadgi, šiemet šis lietuvių spaudos 
veteranas švenčia 60 m. sukaktį. Bū
damas didelis keliautojas ir nema
žesnis gamtos mylėtojas, J. Prons
kus, nors jau tolokai peržengęs 70 
m. slenkstį, atrodo kaip jaunas ir 
gražiai nuaugęs atletas. Nors esam 
skirtingų pažiūrų, bet mus jungia ne 
“kepurinė", o žymiai gilesnė drau
gystė, nes J. Pronskaus žodžiais, 
“yra ir tokių frontininkų, kuriuos aš 
myliu ir kuriais galiu pasitikėti ...”

NORITE SUSIPAŽINTI SU
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”?

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ
— GAUSITE KELETĄ 
NUMERIŲ NEMOKAMAI

9 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1972. X. 12 — Nr. 41 (1184)

O toliau — teatras ...
“Bet ar Smilgaitė yra labai 

kalta? Jai juk yra įskiepytas 
mūsiškis išeiviškas mentalitetas: 
kiekvienas gali režisuoti, kiek
vienas viską išmano, kiekvienas 
jaunuolis sugebės Šatrijos kal
ną iki padangių iškelti ir į kiše
nę įsidėti...” (St. M e r i n g i s, 
“Draugas”, 1972. VII. 22.)

ŠYPSENOS
Muzikas ir kritikai

Muz. Julius Gaidelis, išjoda
mas į kovą su savo diriguotų 
kūrinių (kantatos “Kovotojai”ir 
operos “Dana”) kritikais, rašė: 
“... Juk ir višta panaši į gaidį, 
bet ne vištos personai būti gai
džiu”. “... Taigi, visoj operoj 
“valsų” yra 16 min. Kaip mato
te, p. kritike, apsčiai lieka lai
ko ir džerebakui...” O ką drau
gas jam į tai? Gi va: “Juliau, 
už donkichotišką kovą tave kri
tikai švariai nubrauks nuo hori
zonto ...” (“Draugo” lit. prie
das, 1972. VII. 22.)

Dailininkas kritikui
“... Pilkos reikalavimo, kad 

scenovaizdis būtinai atitiktų ir 
“lietuviško šieno kvapui”, nega
lėjau patenkinti. Ir dėl to ... 
džiaugiuos. Juk opera, šiaip ar 
taip, nėra pašaras asilams”. (A. 
Valeška, “Draugo” kult, prie
das, 1972. VI.).

Kolekcijos
— Dabar labai madinga tu

rėti kokią kolekciją. Ar nieko 
nerenki?

— Butelių kamščius. Galvo
jau rinkti butelius, bet nieko ne
išėjo, — likus savaitei iki at
lyginimo, juos tenka parduoti.

a-čižiku ALFA RADIO&TV
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •

• Statom ir taisom antenas •
• Didelis pasirinkimas lietuviškų plokštelių *

672 Lansdowne Ave. • Tel. 531-6165

REALTOR

231-6226
2 3 1- 2 6 6 1

Frank Barauskas, F.R.I.

• INSURANCE

3282 BLOOR STREET WEST
ISLINGTON (6 Points Plaza)

NUO LUINOS IKI DANGORAIŽIO!
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425 Petras Prakas

Adresas
Pažįstamas kanadietis Char

lie klausia Miką:
— Kodėl tu gauni iš Lietuvos 

laiškus, adresuotus pirma Cana
da, o paskui gatvė ir tada tik 
pavardė?

— Mat, Rusija pirma turi pa
griebti valstybę, o paskui mies
tus, gatves ir žmones. K. C.

Priešingai
Alyvos šaltinių savininkas 

Teksas valstijoje buvo paklaus
tas:

— Ar tiesa, kad tamstos žmo
na tekėjo už tamstos tik dėl 
turto?

— Netiesa. Ji padarė mane 
milijonierium.

— O kuo tamsta buvote pir
miau?

— Multimilijonierium.
Vairuotojas

— Tu taip skubėjai išlaikyti 
egzaminus vairuotojo teisėms 
gauti, o dabar nevažinėj!. Ko
dėl?

— Todėl, kad nenoriu tų tei
sių netekti (“VL”).

Elgetos poteriai
Viena šeimininkė davė elge

tai kiaušinį. Kai ėjo iš pirkios, 
užpuolė šunys. Besiginant nuo 
šunų, iškrito kiaušinis ir sudu
žo. Elgeta šūktelėjo: “Va, kaip 
į balą tris sveikamarijas!”

Geras sūnelis
— Sūneli, visą dieną buvai 

labai geras, todėl gali manęs 
ko nors paprašyti.

— Leisk man būti rytoj ne
geram. Parinko Pr. Alš.

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos be muito: Motociklai, skalb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir t.t. Taip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas gali pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotas.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus jvoirius siuntinius iki 19% svarų 
gryno svorio. Turime pordovimui įvairių medžiagų ir kitų prekių. 
Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
DARBO VALANDOS: TREČIADIENIAIS — UŽDARYTA. Pirmadieniais, 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 v. 
vakaro; šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 5 v. vakaro.

LIETUVIŲ R ... Pvnnrfinrf C n 480 "oncesvalles avė., 
ĮSTAIGA OalLIC HApOrLinį; LU. Toronto 3, Ontario
Telefonas LE 1-3098 Savininkai A. ir S. KALŪZA

NEIŠMESKITE!
»»»»»»»»»»»»»

'LAIKRAŠČIU SURINKIMO
* N

Toronto miestas kas mėnesį surenka laikraščius perdirbimui. Neiš
meskite jų — suriškite į ryšulius ir padėkite ant gatvės kampo

7 valandą ryto. Miesto sunkvežimiai surinks juos

Namų: 920-2501 Visi darbai atliekami GERIAUSIAI

A&B TAILORS
Sav. A. B. BERESNEVIČIUS 

343 Roncesvalles Avė., Toronto 3
Tel. 531-1432

VYRIŠKŲ IR JAUNIMO
MODERNIŲ DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

Notaras 
A. Liūdžius, B.L, 
47 Howard Park Ave. 
(Toronto-Dominion Bonk pastatas) 

Priėmimo laikas pagal susi
tarimą telefonu 537-1708

MEDUS - 
reikalingas 
sveikatai 

Natūralus, nepasterizuotas 
Induose ar koriuose. Iš bityno:

30 Dewson St., Toronto 4, Ont. 
Eagles Nest 

Telefonas 534 - 0563
jeigu jūsų reguliarios 
surinkimo dienos yra

jeigu jūsų reguliarios 
surinkimo dienos yra

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.

Bloor Autorite Garage SuJd?8c,rK4evg5
Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

antradienis ir penktadienis

bndra 367-7742
pirmadienis ir ketvirtadienis

Mes esame priklausomi nuo jūsų
darbiavimo. Informacijų teiraukitės

LAIKRAŠČIŲ RINKIMAS YRA GERAS ĮPRATIMAS

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

IDiirbas sąžiningas ir garantuotas 
lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas 

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

TRAC CITY of TORONTO!
TORONTO RECYCLING H; F. Atyeo, P.Eng., William Dennison, J 
ACTION COMMITTEE Streep, t Mayor. , ,

MU’ v. . '■

į j

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont. 

Savininkas V. BAČĖNAS
parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais
parūpina eismo priemones ekskursijoms 
patarnauja atsikviečiant gimines

> teikia patarimus planuojantiems keliones
' sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus

be atskiro atlyginimo
agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, 

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILuYMO DARBUS.

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave., Toronto 

Metro Lie. PH. 136. TeL LE 2-5191

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 telefono

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie 
Howard Park Ave.) Kabineto te
lefonas LE 1-4251. Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto Iki 6.30 vai 
vak. Šeštadieniais nuo 10 vai. ry

to iki 4 vai. po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR, R.O
Wiktoria BUK0WSKA, R.O 
274 RONCESVALLES AVĖ. 

(prie Geoffrey St.) 
TEL. LE. 2 - 5493

Darbo valandos: kasdien 10 * 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie- 
linin nuo 10 v ryto iki 6 V.v

INSURANCE
DUDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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$ TORONTO
Sv. Jono Kr. par. žinios
— Nuo šio sekmadienio bus laiko

mos ir 12 v. pamaldos. Tuo būdu pa
maldos sekmadieniais parapijos baž
nyčioje: 10, 11 ir 12 v.

— Lietuvių sodyboje Anapilis už
baigti buldozerių darbai: 7 akrų že
mės plotas paruoštas statybai, auto- 
aikštė, teniso aikštelė ir išvestas 
naujas privatus kelias j Stavebank 
viešąjį kelią. Šią savaitę vykdomi pa
matų liejimo darbai.

— Naujosios statybos fondui auko
jo: $250 K. Kudirka, $200 A. V. La
paitis, $150 J. Arštikaitis, po $100 — 
L. A. Rudis, J. Paršeliūnas, J. Gu
delis, V. Urbonas, P. Barauskas ir 
S25 — p.p. tėvukai Bačėnai. Gerada
riams nuoširdi padėka. Ypatingai dė
kojame Braraptono lietuviams už 
moralinę ir duosnią medžiaginę pa
ramą naujajai statybai.

— Sį sekmadienį pradedamos tiky
bos pamokos vaikams, besirengian
tiems ateinantį pavasarį pirmajai Ko
munijai. Seselių pageidavimu, šiais 
metais norima abiejų parapijų vai
kus ruošti L. Vaikų Namuose sekma
dieniais po 10 v. pamaldų. Taigi, ti
kybos pamokos ir Sv. Jono Kr. par. 
vaikams bus L. V. Namuose po 10 v. 
pamaldų.

•— Sį sekmadienį par. choras kvie
čiamas pirmajai repeticijai. Visi cho
ristai labai prašomi dalyvauti 11 v. 
Mišiose ir po jų — repeticijoje.

— Gili užuojauta Jurgiui Demen- 
tavičiui, mirus Lietuvoje jo broliui 
ir švogeriui.

— Šią savaitę išliejami pamatai 
naujiems paminklams lietuvių kapi
nėse.

— Pamaldos: sekmadienį: 10 v. už 
a.a. Magdaleną Kovalskienę (užprašė 
p.p. Stanuliai ir Kišonai), 11 v. už 
O. Kliugienės šeimos mirusius ir 12 
v. už a.a. Pr. Vorininkaitį.

— Pakrikštyta: Vincentas Donatas 
Černius ir Linda Verna Furtado.
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Sį sekmadienį, spalio*15, pa

maldos 10 v.r., o ne 9.30 v.r. Po jų 
— Padėkos šventės puota apie 12 v. 
bei 1972 m. konfirmandų priėmimas 
Lietuvių Namuose. Pietus ruošia pa
rapijos moterų draugija.

— Ateinantį sekmadienį pamaldos 
įprastu laiku 9.30 v.r.

— Reformacijos šventės pamaldos 
bus bendros spalio 29 d., 11 v.r. Po 
jų bus puota, kurios metu kalbės si
nodo prezidento asistentas dr. Cal
vin Gilėk. Jis pradės oficialiai 1973 
m. finansinį vajų. Po pietų parapi
jiečiai turės progą pasirašyti 1973 m. 
pažadus.

— Nuoširdžią užuojautą reiškiame 
Šturmų šeimai, Jurgio Šturmo sese
riai mirus Amerikoje.

— Dėkojame Pranei Sarkutei, kuri 
praėjusį sekmadienį vargonavo ir 
skaitė pamokslą. Taip pat nuoširdi 
padėka Gėriui Langui, kuris skaitė 
liturgiją, parapijos vargonininkui iš
vykus į laidotuves ir kunigui Žilins
kui j Montrealį.

JUOZAS GRYBAS, gyvenęs Barrie, 
Ont, ir dirbęs “Emory Miller Real 
Estate", persikėlė J Londoną, Ont., 
ir dirba "Bill Goff Real Estate” 
įstaigoje. Jis patarnauja perkan
tiems ir parduodantiems Londone, 
Delhi, Tilsonburge. Stipriam pensi
ninkui yra labai geras pasiūlymas 

akro su tvenkiniu prie pat parko 
ir ežero, 10 mylių nuo Delhi į šiau
rę. Prašoma kaina tiktai $32,000. 
Skambinti arba rašyti J. Grybui, 
1341 Kingt St. London 35, Ont. Tel. 
451-2000.
JIESKAU PIRKTI vartoto pianino. 
Skambinti tel. 766-7057.
HIGH PARK RAJONE išnuomoja
mas II augšte priekinis kambarys ir 
virtuvė. Skambinti tel. 532-4793.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
767-4737.
ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, durų, faneros. 
TeL 839-4894. KAZYS CIBAS.
MORTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavl- 
mo ar investavimo į naujus mortgi- 
čius prašome skambinti p. Baraus
kui, Realtor 231-6226 Toronte.
JONAS BANYLIS atlieka visus sta
tybos remontus, naujus pristatymus, 
išvalymus rūsių, kiemų ir perkraus- 
tymo darbus. Skambinti po 5 v. p. p. 
tol. 535-4329.
PARDUODAMI aviečių daigai, ser
bentų, slyvų (vengerkų), agrastų kel
mai. Taip pat parduodamos dvi ka- 
liukės, 4 mėnesių. Geros veislės. Tol. 
LE 2-5006 Toronte.

Prisikėlimo par. žinios
— Mišios: trečiad., 8 v. — už a.a. 

K. Judvytį, užpr. O. Dačkienės; 8.30 
v. — už a.a. S. V. Paulionius, užpr. 
A. Kriaučiūnienės; ketvirtad., 8 v. — 
už a.a. J. O. Skaržinskus, užpr. A. 
Kriaučiūnienės; 8.30 v. — už a.a. S. 
Asevičių, užpr. D. Asevičienės; penk- 
tad., 7.30 v. — už a.a. VI. Folertą, 
užpr. A. Gataveckienės; 8 v. — už a. 
a. J. I. Bielskius, užpr. A. Kriaučiū
nienės; šeštad., 8 v. — už a.a. Kotry
nos ir Liudviko vėles, užpr. B. A. 
Petkevičių; 9 v. — už a.a. A. Šapoką, 
užpr. A. Sapokienės ir V. A. Sipelių 
iš Montrealio; 9.30 v. — už a.a. J. 
Mickevičių, užpr. pensininkų klubo; 
9.45 v. — už a.a. O. Raškauskienę 
metinės, užpr. p. Aukštaičių iš 
Bramptono; sekmad., 8 v. — už a.a. 
Meškauskų šeimos mirusius, užpr. p. 
Meškauskų; 9 v. — už a.a. VI. Sa
dauskienę, užpr. M. V. Valių; 10 v.
— už a.a. E. Empakerį, užpr. velio- 
nies bičiulių; 11.15 v. — už a.a. M. 
Dervinį, užpr. S. Dervinienės; 12.15 
v. — specialia intencija, užpr. S. M. 
Senferų.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
pradedamos šį sekmadienį, po 10 v. 
Mišių. Vaikai registracijai ir pirmai 
pamokai atvedami į Liet. Vaikų Na
mus, 57 Sylvan Ave. Visi vaikai, su
laukę 7 metų amžiaus, turėtų lanky
ti šias pamokas.

— Religijos pamokos vaikams pra
dedamos šį sekmadienį Liet. Vaikų 
Namuose po 10 v. Mišių. Visi vaikai, 
kurie lanko valdines pradžios mokyk
las, šias pamokas turėtų būtinai lan
kyti. Norėtume matyti ir tuos, kurie 
mokosi katalikų mokyklose.

— Parapijos choro bendra repeti
cija — ketvirtadienį, 7.30 v.v., muzi
kos studijoje. Sį sekmadienį, po Su
mos, atskira repeticija moterų bal
sams.

— Uždaros savaitgalio rekolekci
jos moterims, organizuojamos Kat. 
Moterų Draugijos, bus lapkričio 24- 
26 d.d. Port Credit rekolekcijų na
muose. Joms vadovaus kun. Ged. Ki- 
jauskas, tėvų jėzuitų provincijolas. 
Skaičius ribotas; dar yra apie 10 vie
tų. Registruotis pas pirm. L. Mu
rauskienę tel. RO 3-6984.

— Uždaros savaitgalio rekolekci
jos vyrams, organizuojamos Kat. Vy
rų Draugijos, bus gruodžio 1-3 d.d. 
King City rekolekcijų namuose. Va
dovaus kun. J. Kubilius, jėzuitas, 
Aušros Vartų parapijos Montrealyje 
klebonas. Skaičius neribotas ir lais
vų vietų dar daug. Prašom registruo
tis pas valdybos narius arba para
pijos raštinėje.

— Dėvėtų drabužių išpardavimas
— gruodžio 2 d. Kviečiame dar ge
rus, nebenaudojamus drabužius pa
saugoti ir apie lapkričio mėn. vi
durį atgabenti į par. raštinę.

— Kitą savaitę lankomos šeimos 
Westone.

— Susituokė: Kastytis A. Strimai
tis ir Sharon Chr. Knechtel; Donald
A. Yaeck ir Rasa E. Puniškaitė; Ed
vardas Sudikas ir Adelė A. Stanio- 
nytė-Sapokienė.

— Pakrikštytas Romualdo ir Bi
rutės Ramanauskų sūnus Mykolas 
Petras.

Anita Pakalniškytė, 14 m. 
amžiaus, gyv, Hamiltone, 1972 
m. Kanados parodos metu daly
vavo muzikos varžybų keturio
se dainavimo klasėse ir buvo ap
dovanota vienu bronzos, dviem 
sidabro ir vienu aukso medaliu. 
Jos auksinio medalio pažymys 
90 (gautas 18 metų grupėje) bu
vo augščiausias visame vokali
niame skyriuje. Piano skyriuje 
Anita gavo bronzos medalį.

Eglės Asevičlūtės nuotrauka 
pasirodo kanadiškėje spaudoje 
ryšium su įvairiomis reklamo
mis. Jos pavardė neminima, bet 
artimieji lengvai ją atpažįsta.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visoms tautie

tėms prisidėjusioms ruošiant staig
meną - pobūvį man, naujai atvyku
siai Kanadoje gyventi. Ypatingą pa
dėką reiškiu to pobūvio rengėjoms: 
p-lei E. Jankutei, p. p. Sekonienei,
B. Abromaitienei, Aperavičienei, 
Baltaduonienei, Dailydienei, Damba- 
rienei, Girdzijauskienei, Jankaitie- 
nei, Lasienei, Keciorienei, Riškie
nei, Mitalienei, Norkienei, J. Pacevi- 
čienei, P. Paškovičienei, Paršeliū- 
nienei, Rinkevičienei, Smailienei, 
Skrinskienei, Sondienei, Stepaitie- 
nei, Statulevičienei, Šalkauskienei, 
Šileikienei, Sinkevičienei, Tamulai- 
tienei, Tarvydienei, F. Urbonienei, 
žekienei, Jurkevičienei, Butrimienei, 
Žalnieriūnienei.

Jūsų parodyto nuoširdumo niekad 
nepamiršiu —

Marijona Garbačauskienė

Toronto Ateitininkų Tėvų Komitetas maloniai kviečia visus atsilankyti į

Vakar A
• PROGRAMĄ atliks jauna 

solistė Anita Pakalniškytė 
iš Hamiltono ir Toronto 
ateitininkai.

• Bus turtinga loterija 
ir laimės staliukas.

• Veiks šiltų valgių bufetas 
su įvairiais gėrimais.

i spalio 21, 
šeštadieni.

I 7.30 v. v., 
j j Prisikėlimo 

j parapijos salėje.

• Šokiams gros
Algio D'imskio orkestras, 
įėjimas: suaugusiems $3.00, 

studentams $1.00
........................... ■ . *•

Garsinis spalvotas filmas apie 
lietuvių koplyčios šv. Petro ir 
Povilo "bazilikoje Romoje šven
tinimo iškilmes bus rodomas Ta- 
ronte šį ketvirtadienį, spalio 12 
d., 7.30 v.v., Prisikėlimo par. sa
lėje. Dalyvaus ir pats vysk. V. 
Brizgys, rūpinęsis minėtos kop
lyčios įrengimu, jos finansavi
mu ir filmo pagaminimu. Tas 
pats filmas bus rodomas Hamil
tono Aušros Vartų par. salėje 
penktadienį, spalio 13 d., 7 v.v., 
o Londone, Ont., Šiluvos Mari
jos par. salėje — šeštadienį, 
spalio 14 d., 7 v.v.

SLA 236 kuopos susirinki
mas įvyks spalio 15 d., 1 v.p.p., 
patalpoje virš “T. Žiburių”. Vi
si nariai kviečiami atsilankyti. 
Yra daug svarstytinų reikalų, 
ypač busimasis parengimas. V-ba

Maltiečių moterys rengia kon- 
certą-kavutę sekmadienį, spalio 
22 d., 4 v.p.p., Estų Namuose. 
Programoje — jaunos kylančios 
muzikinės jėgos iš trijų tauty
bių. Lietuviams atstovaus p. 
Marcinkutė - Juknevičienė. Pa
grindiniu kalbėtoju pakviestas 
čekas žurnalistas Lubor Zink.

Studijinė konferencija imi
graciniais klausimais įvyks spa
lio 26-28 dienomis Toronto uni
versitete. Paskaitos bus Medical 
Science Building 3171 salėje 
prie Queen’s Park požeminio 
stoties. Registracija veiks nuo 
spalio 26 d. tame pačiame pa
state 3259 salėje šiomis valan
domis 9-9.45 v.r., 1-2 v.p.p. Re
gistracijos mokestis — $10 
(įskaitant banketą vengrų resto
rane ir ekskursijas). Viešbučių 
kainos: $13-$25 pavieniams^ 
$17-$35 vedusiems. Šiuos reika
lus tvarko prof. B. Hayne, Dept. 
of English, New College, Uni
versity of Toronto, Toronto 5, 
Ont. Programos reikalais rūpi
nasi prof. R. Adolph, Humani
ties Division, Winters College, 
York University, Downsview, 
Ont. Tel 667-3225. Oficialus 
konferencijos rengėjas yra “Ca
nadian Association For Ameri
can Studies.” Ši jos konferenci
ja yra aštuntoji iš eilės. Pabrėž
tina, kad paskaitininkų eilėje 
yra ir vienas lietuvis — mont- 
realietis Arūnas Ališauskas iš 
John Hopkins un-to, kur jis ruo
šiasi doktoratui. Jo paskaitos 
tema: “Catholicism, Nationalism 
and Reform among Lithuanian 
Immigrants in the United Sta
tes, 1884-1914.” Gautame pra
nešime nenurodyta, kada jis šią 
paskaitą skaitys.

Arkivyskupo Jurgio Matulai
čio, N. Pradėtosios Marijos vie
nuolijos steigėjo, minėjimas-va- 
karienė įvyks gruodžio 3 d., 4 
v.p.p., Prisikėlimo par. salėje. 
Ta proga kalbės kun. prof. Sta
sys Yla iš Putnamo. Visi lietu
viai kviečiami dalyvauti.

Uždaros rekolekcijos jauni
mui ruošiamos Marylake vie
nuolyne, King City. Gali daly
vauti gimnazijas lanką berniu
kai ir mergaitės. Kadangi vie
noje grupėje norima turėti tik 
apie 15, tai bus sudaroma dau
giau negu viena grupė, šiuo me
tu dar negalima nustatyti tiks
lios datos. Kurie norėtų daly
vauti ar gauti daugiau informa
cijų, prašomi kiek galima grei
čiau paskambinti V. Kolyčiui 
tel. 654-5481.

Anglikonų šv. Mato par. mo
terų draugija praneša, kad spa
lio 21, šeštadienį, nuo 9 v.r., 
rengia dėvėtų drabužių ir įvai
rių daiktų išpardavimą."

Aštuonioliktoji Kanados Lie
tuvių Diena Montrealyje spalio 
7-8 dienomis praėjo labai sėk
mingai. Susipažinimo baliuje 
šeštadienį dalyvavo daug tautie
čių iš įvairių vietovių. Sekma
dienį pamaldos įvyko abiejose 
lietuvių katalikų šventovėse, 
gausiai dalyvaujant tikintie
siems. Evangelikams pamaldas 
laikė kun. A. Žilinskas. Iškil
mingame akte Plateau salėje 
vos tilpo iš visur suvažiavę tau
tiečiai. Programą atliko penki 
jaunimo ansambliai bei viene
tai ir Montrealio Aušros Vartų 
choras. Sveikinimo kalbą Kana
dos vyriausybės vardu pasakė 
imigracijos ir darbo ministeris 
Bryce Mačkasey. Plačiau — 
kitame “TŽ” nr.

KLK Moterų Prisikėlimo pa
rapijos skyrius lituanistinio se
minaro mokiniams paskyrė 3 pi
nigines premijas rašinėlio kon
kursui tema “Kaip vertintinos 
lietuviškojo jaunimo tautiškai 
mišrios draugystės”. Nuoširdi 
padėka mūsų mieloms ponioms. 
Panašiai galėtų padaryti ir kitos 
organizacijos, tuo prisidėdamos 
prie didesnio bendradarbiavimo 
tarp seminaro studentų ir mūsų 
lietuviškos bendruomenės. Ved.

Sesuo Margarita Bareikaitė, 
buvusi Toronto ir Montrealio N. 
Pr. Marijos vienuolynų vyres
nioji, dabar yra vyriausia vie
nuolijos vadovė, gyvenanti cent
riniame Putnamo vienuolyne. 
Praėjusią savaitę ji lankėsi To
ronte vienuolijos reikalais.

Medicininis Centras, kaip Šv. 
Mykolo ligoninės skyrius, įsteig
tas “Commerce Court East” pa
stato III augšte. Jis yra skirtas 
betkur dirbantiems žmonėms. 
Jame įrengtos laboratorijos, 
rentgeno skyrius, vaistinė, pir
mosios pagalbos skyrius. Nau
joji įstaiga ypač tinkamai įreng
ta sveikatai patikrinti. Dirba 14 
asmenų — gydytojų ir jų padė
jėjų. Gydytojų tarpe yra" ir dr. 
Edvardas Puodžiukas, 25 m. am
žiaus. Iki šiol jis dirbo šv. My
kolo ligoninėje kaip internas, o 
dabar perėjo į minėtą medici
nos centrą. Pasak “The Toron
to Star” reporterio, jis yra bai
gęs Western universitetą Lon
done, Ont., ir svajojo vykti į Ka
nados šiaurę, kai baigs tarnybą 
Šv. Mykolo ligoninėje. Gavęs 
pasiūlymą dirbti naujajame 
centre Toronte, mielai sutiko. 
Jo tėvai gyvena Toronte. “The 
Toronto Star” rugsėjo 30 d. at
spausdino apie šią įstaigą platų 
reportažą su nuotraukomis. Vie
noje jų matyti ir dr. E. Puo
džiukas.

Etninės spaudos atstovų kon
ferencija su dr. S. Haidasz įvy
ko spalio 5 d. King Edward vieš
butyje. Ontario etninės spau
dos sąjungos pirm. V. Mauko 
išleiškė padėką svečiui už nuo
latinę pagalbą etninei spaudai 
ir aplamai etninėms grupėms. 
Dr. S. Haidasz yra federacinio 
parlamento narys, aktyviai da
lyvaująs etninių grupių veiklo
je. Jis ir šį kartą kandidatuoja į 
parlamentą Parkdale apylinkė
je kaip liberalų partijos kandi
datas. Susirinkę spaudos atsto
vai pateikė svečiui visą eilę 
klausimų, į kuriuos jis atsakė. 
Be kitko, buvo nusiskusta, kad 
senate yra permažai etninių gru
pių atstovų. Konferencijoj daly
vavo ir parlamento nariai — uk
rainietis Deakon. italas Caccia 
ir York South kandidatas L. 
Apolloni, italas.

SS MONTREAL®

BARONESSA
Beauty Salon 

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

VIENINTELĖ KANADOS VAL
DŽIOS REGISTRUOTA NATŪRA
LAUS GYDYMO SVEIKATOS KLI
NIKA. Įvairūs natūralūs gydymo 
būdai — masažai, gydomieji judesiai, 
elektronika, įvairūs spinduliai, garai. 
B. NAUJALIS, R.M. N.Pt. R.N.A. 
Natūralaus gydymo specialistas. 460 
Roncesvalles Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 - 8008.

VIEŠBUČIUI REIKALINGAS prity
ręs arba norintis išmokti baro vedė
jo (bartenderio) darbą. Kreiptis pas 
viešbučio šeimininkus teL 1-519-0620, 
137 Mill St, Acton, Ont

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 

PARKSIDE MARKET 
335 Roncesvalles Ave., T . coc 10|;0 
TORONTO, ONTARIO E 6L 0uU"l&dO

• įvairios mūsų gamybos rūkytos dešros ir salami •
• Pirmos rūšies A. 1 šviežia mėsa • Lietuviški sūriai •
• Silkės ir rūkyta žuvis • Švieži ir kepti paršiukai •
• Šviežia, šaldyta bei mūsų rūkyta įvairi paukštiena •
• Importuoti maisto gaminiai •

• ------ UŽSAKYMAI PRIIMAMI TELEFONU ------ •

• ------------ NEMOKAMAS PRISTATYMAS------------- •

Tony O’Donohue, Toronto 
miesto valdybos narys, paskel
bęs savo kandidatūrą į miesto 
burmistrus, susilaukė nemažo 
spaudos ir visuomenės dėmesio. 
Spalio 3 d. jo bičiuliai iš įvai
rių tautybių surengė šaunų pa- 
gerbimą-vakarienę Royal York 
viešbutyje, kur dalyvavo apie 
800 asmenų. Pakvietimas kiek
vienam kainavo $50. Progra
mai vadovavo adv. A. Maloney, 
invokaciją skaitė kun. P. Ažu- 
lis, savo laiku sutuokęs T. 
O’Donohue su Aldona Gvazdai- 
tyte. Programos vadovas labai 
gražiai pristatė pastarąją, pri
mindamas jos gimtinę Lietuvą 
ir pažymėdamas, kad po žydų 
lietuviai daugiausia kenčia so
vietinėj vergijoj. Dėkodamas už 
pagerbtuves, T. O’Donohue, pri
siminė savo gimtąją Airiją ir 
pabrėžė ryžtą dalyvauti rinki
muose į Toronto burmistrus. 
Būdamas miesto administracijos 
viršūnėje, jis gerai susipažino 
su Toronto poreikiais. Jei gruo
džio 4 d. bus išrinktas burmist
ru, galės daug ką pagerinti 
miesto gyvenime.

Lituanistinis seminaras šiais 
mokslo metais gerokai paaugo 
studentų skaičiumi. Tai duoda 
gražių vilčių ateičiai. Į pirmąjį 
kursą iki šiol įsiregistravo 27 
studentai: 3 iš Hamiltono ir 24 
iš Toronto.

Iš Hamiltono: Bilevičiūtė, Dana, 
Lukavičiūtė, Dana, Pajarskaitė, Da
lia. Iš Toronto: Akelaitytė, Daina, 
Barzdžiūtė, Dalia, Bričkutė, Gunda, 
Bubelis, Romas, Bumbulytė, Rima, 
Grigaliūnaitė, Ramona, Gvildys, Pet
ras, Janušauskas, Algis, Jasinevičius, 
Algis, Kazilevičiūtė, Sandra, Narbu
tas, Ringaudas, Pacevičius, Vytautas, 
Paškauskas, Raimundas, Paulauskai
tė, Nijolė, Pilipaitis, Arūnas, Punk- 
ris, Edvardas, Rusinaitė, Liuda, Sap- 
lys, Ramūnas, Smolskytė, Loreta, Si- 
linskas, Vidmantas, Vaidila, Aidas, 
Vaišvila, Gediminas, Vaitiekūnaitė, 
Lina, Zubrickaitė, Regina.

Stankus, Algirdas, anksčiau 
baigęs mokyklą, įstojo į II-jį 
kursą. Iš dėstytojų tarpo pasi
traukus S. Bubelienei, jos vietą 
užėmė A. Šukys, kanadiškoje 
gimnazijoje dėstąs vokiečių ir 
prancūzų kalbas. Be jo, dėsto S. 
Sakaliene, A. Sungailienė ir V. 
Šaltmiras.

L. J. Zink kandidatūrai pa
remti rengiamas mitingas spa
lio 21, šeštadienį, 7 v.v., Masa- 
ryko salėje, 212 Cowan Ave. (į 
rytus nuo Lansdowne Ave. ir 
Queen St. W.). Žurnalistas L. J. 
Zink yra konservatorių partijos 
kandidatas Parkdale rinkiminė
je apylinkėje. Jo rinkiminiame 
vajuje dalyvauja ir lietuvių gru
pė, kuri kviečia atsilankyti į mi
tingą ir savo tautiečius.

Jaunųjų “TŽ” bendradarbių 
pasitarimas įvyko rugsėjo 5 d. 
Dalyvavo 15 asmenų. Ir šiais 
mokslo metais “Jaunimo Žibu
rius” redaguos R. Sakalaitė, tal
kinama kolektyvo. Laukiama vi
sų talkos.

ETNINĖS...
(Atkelta iš 1-mo psl.)
Winnipego lietuviai

Suvažiavimo metu teko ap
lankyti ir Winnipego lietuvius, 
nors ir labai trumpai. Kaip ir 
kitur, jie gyvena išsisklaidę. 
Daugiausia juos telkia parapija, 
Bendruomenė ir klubas. Visi 
gana gerai įsikūrę, susitvarkę, 
bet sunkiai sprendžia savo atža
lyno klausimus. Jaunimas, kaip 
ir kitur, labai stipriai veikiamas 
vietinių įtakų, kurių negali at
sverti nei tėvai, nei parapija, 
nei kiti lietuviški veiksniai. No
rėjau išsikalbėti su apylinkės 
pirmininku Vincu Januška, bet 
jis buvo išskridęs į Hamiltoną 
dalyvauti KLB tarybos suvažia
vime. Neradau nė klebono kun. 
J. Bertašiaus — buvo išskridęs 
į Vankuverį. Sekmadieni jį pa
vadavo lenkų kilmės kunigas 
Orlinski. Man teko garbė atlai
kyti 11 v. pamaldas ir po jų pa
simatyti su savo tautiečiais. Jų 
noras — kad daugiau lietuvių 
atvyktų į Winnipega ir sustip
rintų bei pagyvintų tautinį gy
venimą. šiaipjau ir winnipegie- 
čių nuotaikos yra rudenėjančios, 
nors pamaldų dalyviu tarne ma
tėsi ir pavasarėjančio jaunimo. 
Pasimatymas su tautiečiais Win- 
nipege buvo trumpas, bet malo
nus, ir tai iuo labiau, kad jie 
1974 m. ryžtasi surengti Kana
dos Lietuviu Diena, jungdamie
si prie savojo miesto šimtme
čio sukakties iškilmių. Pr. G.

Sv. Kazimiero par. žinios
— Pirmasis šio sezono parengi

mas — grybų vakarienė pasisekė ga
na gerai. Atsilankė virš 200 parapi
jiečių bei svečių. Dalyvavo K. Sky- 
rienė, kuri neužilgo švęs savo 91-jį 
gimtadienį. Turėjome turtingą lote
riją su 46 laimikiais. Davė $300.60 
pelno. Bendras vakarienės pelnas bu
vo $843.87.

— Grybų vakarienės metu mūsų 
parapijai aukojo K. Petrulienė $50. 
V. Peleekas $50, V. Lazauskienė 
$100. Aukotojams nuoširdus ačiū.

— Šiemet miškuose grybų buvo 
gana mažai, bet mūsų pasiryžusiųjų 
grybautojų dėka vakarienei jų pa
kako. Vakarienę grybais aprūpino:
I. ir K. Ambrasai, L. K. Ambrasai,
J. L. Bohemier, Barašauskai, Gab- 
rusevičiai ir Laimikiai.

— Vasarai pasibaigus, mūsų pa
rapijiečiai pradėjo gausiai lankytis 
pamaldose. Per visą vasarą mūsų 
bažnyčia buvo apytuštė, tad ir sek
madieninės rinkliavos buvo gana 
menkos — toli gražu nepadengdavo 
išlaidų. Tad dabar būtų labai gera, 
jei parapijiečiai nepamirštų į sek
madienio rinkliavų vokelius įdėti 
truputį didesnę auką ir už praleis
tus sekmadienius ir tuo sustiprintų 
parapijos iždą.

— Netrukus turėsime metinį pa
rapijiečių susirinkimą, kuriame rei
kės išrinkti naujus parapijos k-to 
narius vietoje tų, kurie šiemet bai
gia savo 3 metų terminą.

— Mirė a.a. Emilija Sedosovič ir 
a.a. V. Pakirstos, 79 m. amžiaus. Abu 
palaidoti iš mūsų bažnyčios spalio 3 
d. A.a. Elzbieta Girdauskienė-Ambra- 
saitė mirė spalio 3 d. Paliko liūdin
čius du sūnus, dvi dukteris, dešimt 
anūkų ir du anūkaičius — (anūkų 
vaikus). Palaidota spalio 7 d. iš Auš
ros Vartų bažnyčios Cote dės Nei
gęs kapuose. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Lietuvių Dieną iškilmingas Mi

šias 11 v. mūsų bažnyčioje laikė ir 
pamokslą pasakė kun. dr. Viktoras 
Skilandžiūnas, Otavos lietuvių kape
lionas.

— Po sunkios ligos mirė Elzbieta 
Girdauskienė. Palaidota spalio 7 d. 
Nuoširdžiai užjaučiame visą jos šei
mą ir artimuosius.

— KLK Moterų Draugijos Mont
realio skyrius šiais metais švenčia 
savo įsisteigimo sukaktį. Sekmadie
nį, spalio 15, tuojau po 11 v. Mišių 
seselių patalpose Šaukiamas svarbus 
pasitarimas. Visos narės prašomos 
dalyvauti.

— Parapijos vakarienės ir naujų
jų kunigų sutikimo rengėjai labai 
dėkoja visiems už loterijos grąžintas 
knygutes ir gausias dovanas. Pasta
ruoju metu loterijai dovanų įteikė 
Viktorija Statkevičienė, P. E. Vile- 
niškiai ir kiti. Vakarienė bus spa
lio 28 d.

— Spalio mėnesis skirtas Marijos 
garbei. Mūsų bažnyčioje Gyvojo Ro
žinio Draugija pastatė Rožinio Kara
lienės vėliavą prie didžiojo altoriaus.

— Užpraėjusį sekmadienį surink
ta $255.53. Visiems nuoširdžiai dė
kojame už duosnumą, aukas ir pa
galbą, ypač už prisidėjimą prie pa
rapijos vakarienės. Vasaros metu, 
negalėdami dalyvauti pamaldose, 
sekmadieninius vokelius įteikė da
bar: K. ir E. Vaicekauskai $20, A. 
Rudytė $10, P. Barteška $10, M.

Meškauskas $4. B. Tamošaitis paau
kojo parapijai $10 ir užprašė Mišias 
už savo mirusius tėvus bei gimines.

— Spalio 7 d. susituokė Jane-Dia- 
na Sabatavičiūtė su William Ernest 
Mackenzie.

V. A. Jonynas pastaraisiais 
metais studijavo bibliotekinin
kystę Montrealio universitete ir 
gavo magistro laipsnį. Dabar jis 
pakviestas dėstyti vieną kursą. 
V. A. Jonynas bendradarbiauja 
lietuvių spaudoje, rašydamas 
daugiausia literatūrinės kritikos 
straipsnius.

Pr. Baltuonis garsėja savo 
originaliomis medžio šaknų 
skulptūromis. Anksčiau savo 
kūrinių parodas jis rengė Ka
nadoje," o dabar rengia JAV-se. 
Jo kūrinius matė visa eilė JAV 
miestų — Čikaga, Brocktonas, 
Atlantic City ir kt. Labai gero 
atsiliepimo Pr. Baltuonio kūri
niai susilaukė Brocktono laik
raštyje “Brockton Enterprise” 
rugpjūčio 18 d. laidoje. Ten ra
šoma: “Naujas, įdomus meni
ninkas debiutuoja Cape Cod 
pietinėse pakrantėse surengtoje 
parodoje. Originaliausias menas 
yra lietuvio menininko Prano 
Baltuonio, jau 20 metų gyvenan
čio Montrealyje ... Jis panau
doja šaknis, kurias randa ežerų 
bei upių dugne, raistuose ir že
mės paviršiuje. Šaknų medis 
yra kietas, ne toks, kaip vande
ny išmirkęs gabalas. Kaikurios 
šaknys yra net suakmenėjusios. 
Kokią skulptūrą bežiūrėsi, aiš
kiai matysi didžiai išradingą 
vaizduotę. Yra figūrų iš litera
tūrinių kūrinių ir jo paties su
kurtų. Kiekviena jų yra meno 
kūrinys.” Iš pasikalbėjimų su 
autoriumi ir jo žmona, talkinan
čia parodų rengime, patirta, kad 
Pr. Baltuoniui gana nelengva 
rasti tinkamų medžių šaknų. Jis 
planuoja tuo reikalu nuvykti 
Floridon.

“Lito” Aušros Vartų skyrius 
veikia sekmadieniais po pamal
dų nuo 10.45 iki 12.45 v.

Lietuvių bankelis “Litas” sa
vo operacijas iš Provincial Bank 
perkėlė į Bank of Montreal. Ry
šium su tuo pakeičiami čekiai. 
Visą spalio mėnesį dar galios 
abu čekiai — ir senieji, ir 
naujieji. Tačiau po lapkričio 1 
d. galios tik naujieji čekiai. Ei
namąsias sąskaitas turintiems 
nariams po vieną naujų čekių 
knygutę “Litas” yra pasiuntęs 
kartu su bendraraščiu.

Rugsėjo mėnesį “Litas” už
baigė su $3,581,992 balansu ir 
nuo metų pradžios padidėjo 
$502,702. Esant permazam pa
skolų pareikalavimui “Litas” 
pradėjo duoti paskolas ir nelie
tuviams pagalbiniams nariams. 
Jie dažniausiai į “Litą” kreipia
si “Lito” narių lietuvių reko
menduojami.

“Lito” nariai gali apdrausti 
savo namus ir kitą turtą koope- 
racinėje draudos bendrovėje 
CUMIS. Suinteresuoti prašomi 
kreiptis į Gil Constantini, CIB, 
Quebec Credit Union League, 
17 Ronald Drive, Montreal 
West 263, Que., arba skambinti 
tel. 487-5820. Pr. R.

SOQSHE

Res.: 256-5355

C. L B.
GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. 
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Tel. Bus.: 722-3545

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d.
DRAUDIMO AGENTŪRA tel.727-3120
6695 — 35th Avenue, Montreal 409 Namų 376-3781
Albertas N OR K ELI 0 NAS, B.A. C.S.C., IB.

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

Kooperatinė namų ir kito turto apdrauda.
Kreiptis: Gil Constantini, C.I.B., Quebec Credit Union League,

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

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL 205, QUE., TEL. 766-5827

MOKA Už:
Einamąsias s-tas ... 5.0%

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ................. 8.5%

Taupomąsias s-tas____ _ _6.0% Nekiln. turto .............. 8.5%Term. ind. 1 m. .. ... 6.5% Čekių kredito ____________9.0%7 0%
Term. ind. 3 m. 7.5% Investacines___ nuo 9% iki 12%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau
da iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

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

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


