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Praeitis ateičiai Pasaulio ivvkiai
VIETNAMO KARĄ Į LAIKRAŠČIŲ PIRMUOSIUS PUSLAPIUS SUGRĄ
ŽINO bombardavimo metu Hanojaus diplomatų kvartale įvykęs 
Prancūzijos atstovybės sunaikinimas, palietęs Alžerijos ir Indi
jos atstovybes. Prancūzijos prez. G. Pompidou incidentą pa
smerkė palyginti labai nuosaikiais žodžiais, nors atstovybėje žuvo 
keturi vietnamiečiai tarnautojai, viena kambodietė, o pats atsto
vas P. Susini buvo sunkiai sužeistas. Prez. R. Niksonas apgailestavo 
įvykusį incidentą, bet Amerika lig šiol nėra pilnai prisiėmusi kal
tės. Teisinamasi, jog atstovybes galėjo pažeisti ne amerikiečių 
lėktuvij bombos, bet į lėktuvus nepataikiusios ir Hanojun nukritu
sios sovietų parūpintos priešlėktuvinės raketos. Tuo metu Hano
juje buvęs Kanados CTV televizijos tinklo korespondentas M. Mac- 
lear sakosi matęs virš Hanojaus •----------------------------------------

Visi kalbame apie savo asmeninę ir tautos bei išeivijos ateitį, 
tačiau ar pagalvojame, kad ji statoma ant praeities? Dažnai seni 
dalykai atrodo bereikšmiai, neverti dėmesio, atgyvenę savo die
nas ir dėlto išmestini. Arčiau betgi Įsižiūrėjus matyti, kad nauji 
dalykai neatsiranda be senųjų, kaži žmogaus ir tautos gyvenimas 
slenka nuo vienos pakopos kiton, kad paliktoji pakopa yra atrama 
sekančiai. Dėlto žengiant ateitin negalima naikinti senųjų tiltų, 
nes ir jie priklauso bendram tautos gyvenimui. Išeivija yra tau
tos gyvenimo dalis, paliekanti pėdsakus svetimuose kraštuose. 
Normaliais laikais tie pėdsakai yra rankiojami ir saugojami tau
tos archyvuose. Esant Lietuvai pavergtai, tai nėra įmanoma. Dėlto 
pačiai išeivijai reikia susirūpinti savo kultūrinių pėdsakų išsau
gojimu ateičiai. Jų jieškos ir jais domėsis ne tik ateinančios kar
tos, bet ir kitataučiai, tyrinėju tautų bei imigracijos praeitį. Ne
išsaugodami savųjų kultūrinių lobių bei paminklų skriaudžiame 
tautą. Tai gerai matome Lietuvos istorijos atveju. Juk mūsų isto
rikai turi vargti su kitataučių paliktais šaltiniais, pilnais klaidų bei 
tendencijų, nes savieji tokių šaltinių nepaliko. Panašiai gali atsi
tikti ir su mūsų išeivijos istorija. Savieji nesirūpina dokumentinės 
medžiagos saugojimu, išskyrus vieną kitą privačią iniciatyvą, o 
kai reikia tos medžiagos studijoms, niekur neįmanoma rasti. Daug 
jos nueina į šiukšlynus, nes nekreipiama dėmesio į saugojimą 
ateičiai.

★ ★ ★
šis klausimas plačiu mastu išeivijoj iki šiol nebuvo keliamas, 

nes naujajai išeivių bangai atvykus pirmoj eilėj rūpėjo ne ar
chyvai, o naujas gyvenimas. Vyresniosios kartos veikėjai to rei
kalo neužmiršo ir vieną kitą archyvinę įstaigą suorganizavo. Tai 
prel. Pr. Juro ALKA, Balzeko muzėjus, J. Žilevičiaus muzikinis 
archyvas, Lietuvių Foto Archyvas, PLB archyvas garažinėje patal- 
boje. Bet to maža. Minėtuose archyvuose galėjo būti sutelkta 
tiktai maža dalis išeivijos kultūrinės ir kitokios veiklos pėdsakų. 
Be to, išeivijos gyvenimas dar nėra pametęs kultūrinio įsisiūba
vimo, kuriamos vis naujos vertybės, įsispaudžia nauji pėdsakai, 
didėja dokumentacija. Nejaugi visa tai turės nukeliauti į šiukšly
nus ir krematoriumus? Minėtos įstaigos toli gražu permažos ap
imti JAV-es, juo labiau visą išeiviją. Tuo tarpu nematyti jokios 
organizuotos, platesnės iniciatyvos šioje srityje. Privačių asmenų 
stalčiuose, organizacijų archyvuose, redakcijose, klebonijose, šeš
tadieninėse mokyklose telkiasi vis daugiau dokumentacijos, kuri 
galbūt už kelerių ar keliolikos metų bus sunaikinta. Yra PLB kul
tūros taryba, bet ir ji tyli. Argi jai nerūpi mūsų kultūrinių lobių 
išsaugojimas ateičiai? Žinome, kad Čikagos Jaunimo Centre yra 
CiurĮionio meno galerija, kuri galės bent dalį kulŲ/in'ų pėdsakų 
išsaugoti. Bet kai pažvelgi visos išeivijos mastu, pamatai, kad tai 
geri, bet permaži žingsniai. Reikėtų plačios apimties lietuvių kul
tūros muzėjaus su atitinkamais skyriais ar ko nors panašaus.

★ ★ Ar

“Kol saulė patekės, rasa ir akis išės” — sako mūsų priežo
dis. Belaukiant minėtos svajonės išsipildymo gali žūti daug svar
bios kultūrinės bei dokumentinės medžiagos. Kanadoje atsirado 
visai nauja galimybė — etninių grupių, taigi ir lietuvių, doku
mentine medžiaga susidomėjo vaLstybinis archyvas. Dabartinė vy
riausybė, paskelbusi daugiakultūrę politiką, paskyrė tam ir lėšų. 
Valstybinio archyvo direktorius per lietuviškąją spaudą kreipėsi 
Į lietuvius, nurodydamas atsiradusią konkrečią galimybę ir kvies
damas juos siųsti ten dokumentinę medžiagą. Iki šiol atsiliepė 
tik vienas prel. Pr. Juras — amerikietis. Kanados lietuviai dar 
tyli. Argi jiems dar neaišku, kad tai geriausia galimybė išsaugoti 
savo dokumentinę medžiagą? Juk ten ją ras ne tik ateities lietu
viai, bet ir kitataučiai, nes bus specialistų paruošta istorinėm stu
dijom. Dėlto nedelsiant reikėtų pradėti organizuotai rinkti doku
mentinę medžiagą ir siųsti valstybiniam archyvui. Į tai turėti! 
atkreipti dėmesį ir KLB krašto valdyba, ypač jos kultūros komi
sija. Neplaningas bei neorganizuotas medžiagos rinkimas gali būti 
neproduktingas, o kartais net nuostolingas. Krašto valdyba turėtų 
imtis iniciatyvos organizuoti dokumentinės lietuvių medžiagos rin
kimą valstybiniam muzėjui. Kai yra atsiradusi auksinė proga, rei
kia ja nedelsiant pasinaudoti, nes ji gali išnykti. Pr. G.

Kanados įvykiai

BEDARBIŲ PROBLEMA NEMAŽĖJA
Kanados statistika paskelbė 

rugsėjo mėnesio nedarbo duo
menis. Rugpjūtyje bedarbių bu
vo 503.000, vertinant sezoniniu 
masteliu, 6,7% visų dirbančių
jų, o rugsėjyje — 459.000, bet 
sezoninis nuošimtis pakilo iki 
7,1. Tai reiškia, kad mažesnis 
skaičius bedarbių susirado dar
bus, negu tame mėnesyje įpras
ta, kai į universitetus bei gim
nazijas grįžta studentai ir moks
leiviai. Lyginant 1971 m. rug
sėjį su šiuometiniu, bedarbių 
šiemet buvo daugiau 25.000. Į 
akis krinta kas mėnesi kylantis 
sezoninis nedarbo nuošimtis: lie
poje — 6,3, rugpjūtyje — 6,7, 
rugsėjyje — 7,1. šiemetinis 
rugsėjis savuoju nuošimčio 
augštumu pralenkia visus pasta
rojo dešimtmečio rugsėjus. Dėl 
gausių bedarbių šiemet didoko 
deficito susilauks liberalų vy
riausybės reformuota nedarbo 
drauda. Darbo ministeris B. 
Mackasey jau prisipažino, kad 
numatytas $525 milijonų defici
tas gali pakilti iki Š820 milijo
nų. Federacinė vyriausybė yra 
įsipareigojusi papildyti nedarbo 
draudos fondą, kai bedarbių 
skaičius peržengia 4%. Tas pa
pildas yra atitinkamai didina
mas, didėjant bedarbių skaičiui. 
B. Mackasey taipgi prasitarė, 
kad ateityje galbūt teks padi
dinti $0,10 savaitines įmokas 
nedarbo draudai.

Rinkiminiame vajuje premje
ras P. E. Trudeau su J. Chre
tien, ministeriu šiaurinės Kana
dos reikalams, gamtos mylėto
jams pažadėjo eilę naujų parkų, 
kelių ir net specialiai įrengtų 
takų gražiausiose vietovėse. Par
kams skirtas metinis $50 mili
jonų biudžetas bus padidintas 
iki $100 milijonų, bet šiam pla
nui įgyvendinti reikės daugelio 
metų. I rinkiminius liberalų pa
žadus taipgi yra įtrauktas dides
nis dėmesys pensijoms, gamtos 
apsaugai, pramonei, parama so
cialinį darbą dirbančioms sava
norių grupėms. Numatoma re
formuoti pilietybės ir rinkimi
nių išlaidų įstatymus. Konserva
torių vadas R. Stanfieldas ir 
NDP socialistų vadas D. Lewis 
rinkėjus vilioja žadamu pajamų 
mokesčio sumažinimu, kuris 
esąs būtinas nedarbui sumažin
ti. R. Stanfieldui rinkiminiame 
vajuje talkina Ontario premje
ras W. Davis. D. Lewis išleido 
knygą “Welfare Bums”, kurion 
yra įtrauktos pajamų mokesčius 
apeinančios ir net valdžios pa
ramą gaunančios bendrovės. To
kios nuolaidos betgi turi tikslą 
skatinti bendroves steigti nau
jas darbovietes, kurios yra bū
tinos nedarbui sumažinti.

Savotišką sensaciją Toronte 
sukėlė miesto tarybos narių nu
tarimas savo atlyginimą padi
dinti 100% iki $15.000, o bur-

Skanios buvo dešrelės jaunimo kongreso stovykloje.. . Viduryje—Jūratė Reisgytė iš Australijos, stovyklos laik
raštėlio—dienraščio "Romuvos Uodai” redaktorė. Redakcine kolegiją sudarė: Rūta Bielskytė, Rasa Kubiliūtė iš 
Australijos, Kristina Pareštytė iš Kanados, Helmutas Bertulis, Stasys Jasulaitis iš V. Vokietijos. Redakcija dirb
davo naktimis, kad suskubtų išspausdinti laikraštėli. Be to, ji paruošė bei išspausdino 25 puslapių dainorėlį su 
150 dainų ir visų stovyklautojų sąrašą su adresais Nuotrauka A. D.

Vyriausy
Krizė kilo koalicijai netekus 

kadaise turėtos daugumos par
lamente. Nors aną daugumą te
sudarė tik 12 balsų, bet vyriau
sybė galėjo su ja pravesti kiek
vieną įstatymą, kuriam nebuvo 
reikalinga kvalifikuota daugu
ma. Nuo š.m. balandžio mėnesio 
pabaigos ji nebūtų galėjusi nie
ko pravesti be opozicijos balsų. 
Jau tada ji neturėjo parlamente 
reikalingos daugumos.

Koalicija neteko daugumos, 
nes iš ją sudarančių partijų pa
sitraukė visa eilė parlamento 
narių arba laikėsi nuošaliai. To
kių eilėse buvo ne tik eilinių 
parlamentarų, bet ir ministeriu 
bei valstybės sekretorių. Kanc
leriui bei jo vadovaujamai par
tijai ir net visai koalicijai di
džiausią smūgį sudavė Schille- 
ris. Pradžioje jis atsisakė iš 
ūkio ir finansų ministerio parei
gų, o vėliau pasitraukė ir iš so
cialdemokratų partijos. Jis bu
vo bene stipriausiai galvojantis 
vyras dabartinės koalicijos mi
nisteriu kabinete. Sakoma, jei 
ne jis, tai per praėjusius rinki
mus socialdemokratai nebūtų 
laimėję tiek balsų.

Minėti vyrai pasitraukė dėl 
perdidelio vyriausybės bei koa
licijos užsienio politikos posū
kio į rytus, dėl partijų kairėji
mo bei vis didesnio patekimo į 
komunistų įtaką, ypač socialde
mokratų, dėl vis didėjančios in
fliacijos. Min. Schilleris savo 
rašte kancleriui pareiškė atsisa
kąs nuo zninisteriavimo dėl vy
riausybės žalingos ūkio bei fi
nansų politikos. Jis esą negali 
vadovautis šūkiu “po mūsų nors 
ir tvanas”. Pasirodė, kad ūkio ir 
finansų reikaluose jis stovi ar
čiau opozicijos bei Ėrhardo, ma
terialinės gerovės tėvo, nei so
cialdemokratų ir liberalų.
mistrui bei kitiems augštiems 
pareigūnams pridėti po $7.500. 
Už šimtaprocentinį atlyginimų 
padidinimą balsavo 16 tarybos 
narių, prieš — tik šeši: T. O’Do
nohue, P. Pickett, A. Lamport, 
II. Bruce, J. Sewell ir T. Clif
ford. Taryba taipgi įsivedė pen
siją, įmokas miesto lėšomis 
($ i 0 8.0 0 0) padengdama nuo 
1937 m., kad ją galėtų gauti jos 
seniausieji nariai — A. Lampor- 
tas ir W. Dennisonas. Sis spren
dimas, padarytas prieš pat mies
to tarybos ir burmistro rinki
mus, įsigalios po rinkimų. Spau
da jį sutiko kritiškai, nes ta pa
ti miesto taryba nesutiko šiukš
lių surinkėjų atlyginimo padi
dinti 17% ir torontiečius kanki
no visa mėnesį trukusiu ju strei
ku. šimtaprocentinio atlygini
mu pasididinimo dėka Toronto 
vadovai dabar bus brangiausiai 
apmokami visoj Kanadoj.

Kas treji metai šaukiama 
konferenciją Toronto Royal

PRANEŠIMAS IŠ VOKIETIJOS

bes krizė ir
J, KAIRYS

V. Vokietijos politiniame gy
venime dar lŲyą, buvę valdžios, 
kurios nariniišbėgiotų ir 
savo koaliciją pastatytų į padė
tį, kurioje parlamentas biitų pa
leistas prieš kadencijos pabai
gą. Tokie bėgliai nedaro garbės 
partijoms, iš kurių pabėgo. Ypač 
nejaukiai nuteikė kanclerį, ku
ris šiemet gavo Nobelio taikos 
premiją ir savo rytų politika iš
populiarėjo ir užsienyje. Todėl 
pabėgusiems ir ypač perbėgu
siems jis nepagaili karčių žo
džių, prikišdamas net korupciją. 
Opozicija ir kaikurie perbėgė
liai laiko tokias kalbas šmeižtu 
ir reikalauja nurodyti konkre
čius faktus. Tą patį padarė ir 
parlamento pirmininkas. Bet, 
stebint perbėgimus ir žinant bė
gimų aplinkybes bei priežastis, 
tenka pasakyti, jog neįtikėtina, 
kad čia būtų kokia nors korup
cija lėmusi. Be to, pasirodo, 
“quod licet Jovi, non licet bo- 
vi” (kas būtina Jupiteriui, ne
leistina prastuoliui). Kai dabar
tinis valstybės prezidentas per
ėjo iš CDU pas socialdemokra
tus, tada apie korupciją jie ne
kalbėjo. Neteko girdėti prie
kaištų ir iš CDU žmonių pusės. 
Visi laikė normaliu dalyku, jei 
kuris nors parlamentaras pa
klauso pirmoje eilėje savo sąži
nės, bet ne partijos ar kitų ap
linkybių, apie kurias ir konsti
tucijoje kalbama.* * *

Taigi, nebuvo kitokios išei
ties, kaip rinkti naują parla
mentą. Bet prieš tai senasis tu
rėjo būti paleistas. V. Vokieti
joje parlamento paleidimas nė
ra paprastas dalykas. Jis yra ga
limas pirmoje eilėje per kanc
lerį. Pastarasis turi arba pats
York viešbutyje surengė Ukrai
nai laisvės siekianti Ukrainie
čių Tautinė Federacija, turinti 
apie 5.000 narių ir šiemet šven
čianti 40 metų veiklos sukaktį. 
Kalbėtojų eilėse buvo Buenos 
Aires universiteto tarptautinės 
teisės prof. E. A. Garcia, kriti
kavęs Jungtinių Tautų 1948 m. 
priimtą žmogaus teisių deklara
ciją, kurios nesilaiko Sovietų 
Sąjunga bei kitos valstybės. Jo 
teigimu, tūkstančiai milijonų 
žmonių vis dar tebėra didesnė
je ar mažesnėje vergo būklėje. 
Toronto York universiteto uk
rainietis prof. W. Tarnopolsky 
konferencijos dalyvius ragino 
siekti didesnės vienybės, patar
damas sujungti ukrainiečiu Ka
taliku ir Ortodoksų Bendrijas, 
užmiršti iš Europos atsivežtus 
nesutarimus su kitomis etninė
mis grupėmis. Ukrainietis sena
torius P. Yuzik pasidžiaugė vy
riausybės posūkiu į daugiakiil- 

(Nukelta į 3-čią psl.)

rinkimai
atsisakyti, arba parlamentas tu
ri jam pareikšti savo nepasitikė
jimą. Tai procedūra, kuri negali 
patikti jokiam kancleriui. Po il
gesnio delsimo visdėlto kancle
ris W. Brandtas iškėlė tą klau
simą parlamente, kuriame š.m. 
rugsėjo 22 d. jam buvo pareikš
tas nepasitikėjimas. Niekam ne
pasiūlius naujo kandidato į jo 
vietą, senasis parlamentas buvo 
paleistas ir paskelbti nauji rin
kimai š.m. lapkričio 19 d.

Prieš nepasitikėjimo pareiš
kimą kancleriui parlamente 
įvyko 8 valandų debatai. Per 
juos buvo kalbama apie vyriau
sybės vidaus ir užsienio politi
ką. Debatų metu kancleris ir 
koalicijos kalbėtojai gyrė savo 
nuveiktus darbūs, gi opozicija 
prikišo koalicijai, kad ji neįvyk
dė savo pažadų, duotų rinki
kams rinkimų metu, įvedė kraš
tą į ūkinį bei finansinį chaosą 
ir pan. Debatų metu daug kur 
šaudyta pro šalį. Ypač šaudė 
pro šalį koalicijos kalbėtojai, 
neišskiriant nė paties kanclerio. 
Visi jie vertino dalykus daugiau 
ar mažiau pasaldindami ir net 
iškraipydami. Iš koalicijos poli
tikų kalbų susidarė įspūdis, jog 
tik Brandto ir jo sudarytos vy
riausybės dėka prasidėjo V. Vo
kietijos demokratinė tvarka, 
ūkinė gerovė, socialinis aprūpi
nimas ir pan. Pagal juos, opozi- 
ciios kalbos esančios vien juo
doji tapyba, skiriama kelti ne
pasitikėjimui visuomenėje. Kad 
dabartinė opozicija (CDU su 
CSU) atstatė krašta iš karo griu
vėsiu, sukūrė augšta ekonominį 
lygį krašte, kad dabartinė koa
licija, ateidama į valdžią, rado 
pilnus aruodus, — apie tai pas
taroji nė žodžio. Aplamai, tie 
debatai buvo panašūs daugiau i 
rinkiminius mitingus, bet ne į 
augštos civilizacijos krašto par
lamento diskusijas.

* :|: *

Ta pačia kryptimi einama ir 
rinkimų vajuje. Atrodo, šie rin
kimai bus pirmieji, per kuriuos 
siekiamas tikslas pateisina prie
mones. Opozicijos kandidatas į 
kanclerius Barzelis viešai kalba, 
kad V. Vokietijos respublika 
bus jau kitokia, jei buvusi koa
licija laimės rinkimus. Taip sa
kydamas jis bene bus turėjęs 
galvoje galimą kairiųjų bei. šė
riau pasakius, komunistinę dik
tatūrą. Pastarosios įvedimui dir
ba ne vien komunistai, bet ir ki
ti kairieji radikalai, kuriu čia 
yra pilna (net ir socialistinis 
laimimas — Jusos). Mažiausias 
kitų partijų pasisakymas nrieš 
iuos yra apšaukiamas naciona
lizmu, fašizmu ir pan. Prieš ki
taip manančius bei galvojančius, 
rašančius ar darančius nanando- 
iama net fi”’nė iėCTa. Prieš šios 
koalicijos atėjimą i valdžią taip 
nebuvo.

lende suteikė ypatingas teises 
kariuomenei ir pradėjo suimi
nėti sunkvežimiu vairuotojus ir 
savininkus. Kalėjimuose ju jau 
vra uždaryta apie 1.000. Prez. 
S. Allende taipgi įvedė valdžios 
kontrolę 155 privačioms radijo 
stotims, tokiu žingsniu tik dar 
labiau padidindamas onozicija, 
nes teisiu nažeidimas čiliečiams 
primena kompartijos diktatūrą

centro kelis kartus praskridu- 
sius 3 amerikiečių naikintuvus, 
dvi krintančias bombas. Inci
dentą tiria ir lakūnus apklausi- 
nėja lėktuvnešio “Midway” va
dovybė. Prez. R. Niksonas jau 
uždraudė bombarduoti taikinius 
Hanojuje bei jo apylinkėse be 
specialaus leidimo. Paryžiuje 
net keturias dienas trukusius 
slaptus pokalbius su S. Vietna
mo politbiuro nariu Le Due Tho 
ir delegacijos pirmininku Xuan 
Thuy turėjo prez. R. Niksono 
patarėjas H. Kissinger. Abi pu
sės paneigė.gandus apie greitą 
karo užbaigą. Atrodo, pokalbiai 
liečia koalicinės vyriausybės su
darymą P. Vietname ir preziden
to N. V. Thieu pakeitimą kitu 
asmeniu. Jo šeši susitikimai 
dviejų savaičių laikotarpyje su 
JAV ambasadorium E. Bunker 
perša mintį, kad jam yra daro
mas diplomatinis spaudimas. 
Prez. N. V. Thieu praėjusią sa
vaitę net du kartus palietė koa
licinės vyriausybės klausimą, 
teigdamas, kad koalicija su ko
munistais iš tikrųjų reiškia mir
tį tokiu momentu, kai S. Vietna
mo komunistai baigia pralaimėti 
karą. Prez. N. V. Thieu atšaukė 
savo ambasadorius iš Paryžiaus, 
Londono ir. Vašingtono specia
liem pasitarimam, š. Vietnamo 
kompartijos oficiozas “N h a n 
Dan” savo straipsniais stengiasi 
sudaryti įspūdį, kad koalicinė 
vyriausybė P. Vietnamą galėtų 
valdyti ilgą laiką, komunistai 
nebandytų valdžios perimti į sa
vo rankas^ Tačiau gyvenimo pa
tirtis rodo, kad tokiais komunis
tų pažadais negalima pasitikėti.

UŽMEZGĖ RYŠIUS
Pekinge vieno sakinio nutari

mą užmegzti diplomatinius ry
šius ir pasikeisti ambasadoriais 
pasirašė du užsienio reikalų mi
nisterial: V. Vokietijos — W. 
Scheel, Kinijos — Chi Peng-fei. 
Ceremonija buvo užbaigta kinie- 
tiško šampano tostais ir abiejų 
ministeriu kalbomis. Jose net
gi nebuvo paminėta Formoza, 
nes V. Vokietija su čiang Kai- 
šeku neturi diplomatinių ryšių. 
Ministerial betgi prisiminė dvi 
Vokietijas, tuo sudarydami įspū
dį, kad jiedu oficialiai pritaria 
dviejų Vokietijų minčiai. Ko
munistinė Kinija jau seniai yra 
pripažinusi R. Vokietiją. Kini
jos premjeras Ču En-lai priėmė 
amerikiečių 20 laikraščių redak
torius ir beveik keturias valan
das atsakinėjo į jų klausimus. 
Jis prasitarė, kad po komparti
jos vado Mao mirties Kinijos 
valdymą perims kolektyvinė vy
riausybė, sudaryta iš jaunesnių 
partiečių.

STREIKAI ČILĖJE
Beveik dvejus metus Čilę val

dantį marksistą prezidentą S. 
Allende ima spausti kasdien di
dėjančios ekonominės proble
mos. Santiago centre su tuščiais 
puodais rankose demonstravo 
keli šimtai tūkstančių čiliečių, 
kuriems artėjančius parlamento 
rinkimus sekantį pavasari pri
minė senatorius A.Baltra,kvies
damas j u o s demokratinėmis 
priemonėmis kovoti su prezi
dento marksistine vyriausybe, 
atnešusia ekonomini c h a o s a. 
Sunkvežimių vairuotoju ir savi-
ninku sąjungos paskelbtas strei
kas dėl permažo atlyginimo ir 
neržemu gaminiu pervežimo 
kainų privertė užsidaryti gazo
lino stotis ir kepyklas. Streikan 
įsijungė ir smulkieji prekybi
ninkai bei ūkininkai. Prez. S. Al-

Sovietų Sąjungoje bei kituose 
komunistiniuose kraštuose.

KRINTA SOVIETŲ LĖKTUVAI
Netoli Maskvos aerodromo 

nukrito sovietų “Aerofloto” ke
leivinis lėktuvas “IL-62”, su tu
ristais iš Paryžiaus skridęs į Le
ningradą ir Maskvą. Spėjama, 
jog žuvo apie 170 žmonių. Prieš 
porą savaičių šimto gyvybių au
kos pareikalavo “Aerofloto” lėk
tuvo “IL-18” nukritimas prie 
Juodosios jūros kurorto Soči. 
Prieš du mėnesius sovietų paga
minto “IL-62” keleivinio lėktu
vo nelaimėje R. Berlyne žuvo 
156 keleiviai ir įgulos nariai. 
Tokios dažnos nelaimės gali tu
rėti kelias priežastis — nepa
kankamą lakūnų paruošimą ar 
lėktuvų priežiūrą, lėktuvų kon
strukcijos klaidas ir galbūt sa
botažą. “Reuter” žinių agentū
ros pranešimu iš Maskovs, už 
Sovietų Sąjungos “šmeižimą” 
kalėti 10 metų buvo nuteistas 
ukrainietis Danilo Smuk, kuris 
27 savo 58 metų amžiaus metus 
jau yra praleidęs lenkų, vokie
čių ir sovietų kalėjimuose. Prieš 
II D. karą lenkai jį kalino 6 me
tus už priklausymą kompartijai, 
o vokiečiai dar pridėjo viene
rius metus. Po H D. karo sovie
tai jį nubaudė 20 metų darbo 
stovyklos, apkaltinę dalyvavimu 
Stenano Banderos ukrainiečių 
tautininkų antisovietinėje veik
loje. Si kartą D. Smuk buvo su
imtas su eile ukrainiečių, pro
testavusiu prieš Ukrainos rusi
nimą. Atlikus 10 metų kalėji
mo bausmę, jo dar laukia 10 
metų tremtis.

TEISMAI JUGOSLAVIJOJE
Belgrade praėjusią savaitę bu

vo nuteisti trys kroatų organiza
cijos “Matica Hrvatska” vadai. 
Vienas jų, apkaltintas šnipinėji
mu, gavo 4 metus, kiti du — po 
2 metus. Iš tikrųjų bausmės jie 
susilaukė už tautinę veiklą, kuri 
grasina sugriauti prez. J. B. Ti
to komunistinės Jugoslavijos 
respublikų federaciją. Nepri
klausomybės Kroatijai siekian
tis jos išeivių sąjūdis yra išsi
plėtęs visame pasaulyje. Jugo
slavijos vyriausybė kreipėsi į 
JAV vyriausybę, prašydama su
varžyti kroatų ateivių veiklą, 
nes Amerika yra tapusi pagrin
diniu jų centru prezidentui ir 
kompartijos vadui J. B. Tito nu
versti. Jugoslavijai ypač nepa
tinka JAV leidžiami kroatų laik
raščiai. Vienas toks laikraštis 
Vašingtone savo skaitytojus su
pažindina su partizaninio karo 
metodais, sabotažo priemonė
mis. Prez. J. B. Tito tikisi, kad 
JAV vyriausybė, pakėlusi balsą 
prieš tarptautinius teroristus, 
įves griežtesnę kontrolę ir kroa
tams.

STUDENTŲ DEMONSTRACIJA
Britanijos karalienė Elzbieta 

II savo viešpatavimo dvidešimt- 
metyje pirmą kartą susidūrė su 
škotų studentų protestu prieš 
$2.950 išlaidų pareikalavusiu 
jos vizitu Stirlingo universite
tui. Keliem šimtam studentų at
rodė, kad šią sumą būtų buvę 
tiksliau panaudoti studentų ge
rovės reikalams. Karalienę jie 
sutiko prieš monarchiją nu
kreiptais šūkiais, keiksmažo
džiais ir nešvankiomis dainomis.
Daugelis demonstrantų rankose 
turėjo bonkas alaus ir degtinės. 
Universiteto vadovybė pasiuntė 
oficialų atsiprašymą karalienei, 
prie kiirio prisijungė ir Studen
tų Draugijos taryba. Taipgi bu
vo nutarta išaiškinti ir atitinka-
mai nubausti didžiausia triukš
mą kėlusius studentų demonst
racijos dalvvius, įvesti griežtes
ne kontrole alkoholio pardavi
nėjimui universitete. I univer
siteto rektoriaus atsiprašymą 
karalienė atsiliepė laišku, kuria
me ji teigia, kad vizitas buvęs 
įdomus ir kad ji suprantanti 
rektoriaus problemas modernia
me šių laikų universitete.



2 psL • Tėviškės Žiburiai • 1972. X. 19 — Nr. 42 (1185)

Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai” 
Redaguoja: k. dr. Pr. Gaidamavičius ir Vyt. Kastytis
lietinė 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

Q REllfflIAME GIMME

PRANEŠI MAS IŠ MADRIDO

Derasi su Maskva dėl aukso

* Paslaptingoji Eucharistijos 
tikrovė, anot popiežiaus Pau
liaus VI, yra įgyvendinama tik
tai priėmusio Kunigystės šven
timus žmogaus galia. Tai jis pa
reiškė grįžęs iš 18-tojo Italijos 
eucharistinio kongreso Udine 
mieste. Tuo pareiškimu jis pa
sisakė prieš tuos, kurie pradeda 
manyti, kad duonos ir vyno pa
vidaluose Kristus atsiranda sa
vaime be kunigo intervencijos, 
susirinkus krikščionių bendruo
menei pamaldoms.

* Akademinės laisvės klausi
mas tikėjimo dalykuose bus stu
dijuojamas Vatikane, vadovau
jant švietimo kongregacijai. Be 
šios kongregacijos narių, daly
vaus 45 delegatai, atstovaują 
189 katalikų universitetams 
įvairiose valstybėse. Kongrega
cijos vadovas kard. Gabriel Gar- 
rone pareiškė, kad drastiškai be
sikeičiančio universitetinio pa
saulio aplinka verčia kongrega
ciją peržiūrėti eilę dalykų. 
Daug medžiagos šiuo reikalu 
yra sutelkę S. Amerikos, P. 
Amerikos ir Europos švietėjai 
1971 m. Pagal tą medžiagą jau 
dabar galima spręsti, kad kata
likiškojo universiteto pagrindi
nis bruožas turėtų būti ištiki
mybė Bendrijos perteikiamai 
Kristaus evangelijai. Todėl, kad- 
dinolo manymu, teologai turi 
būti lojalūs Katalikų Bendrijai 
savo mokyme bei tyrinėjimuose 
bei tą lojalumą ugdyti savo mo
kiniuose, o akademinė laisvė 
turi būti Bendrijos gerbiama. 
Intervencijos darytinos tik ap
reikštoms tiesoms prieštaravi
mo atveju. Kard. Garrone pa
brėžė, kad tiek K. Bendrija, tiek 
kat. universitetai siekia to pa
ties tikslo: tikėjimo tiesose pa
žangos ir Kristaus karalystės. 
Taigi, šiuo atveju nebus spren
džiamas klausimas, ar eiti į 
kompromisus iš vienos ar kitos 
pusės, bet bus jieškoma bendra
darbiavimo būdo, padedančio 
abiem pusėm.

* Išsituokusiems ir antrą kar
tą vedusiem katalikams leidimų 
davimas kaikuriose Amerikos 
vyskupijose priimti sakramen
tus, kard. Krol prašymu, visur 
sustabdytas, o Amerikos vysku
pų studija šiuo klausimu pasiųs
ta doktrinos kongregacijai Vati
kane. Kongregacija šį klausimą 
atidžiai studijuoja, ir todėl visos 
vyskupijos lauks galutinio Vati
kano pasisakymo šiuo reikalu.

* Liuteronų Ir katalikų teo
logų grupė šiuo metu svarsto 
popiežiaus primato klausimą. 
Po tris dienas užtrukusių svars
tymų ši bendroji komisija pa
skelbė komunikatą, kuriame sa
koma, kad užtvara tarp vienų 
ir kitų popiežiaus primato klau
simų dabar jau nebeatrodanti 
taip nenugalima, kaip anksčiau, 
šiuo metu svarstymuose buvo 
apsiribota grynai popiežystės, 
kaip visuotinės Krikščionių 
Bendrijos tarnybos, samprata 
dar neliečiant popiežiaus ne
klaidingumo.

* Naują gregorinio giedojimo 
knygą jau parengė speciali li
turginės kongregacijos komisija, 
pritaikydama visus giedojimus 
povatikaninei liturginei dvasiai. 
Knyga pavadinta “Giedotinių 
Mišių tvarka”. Šios knygos pa
rengime daugiausia pasidarbavo 
Solesmes vienuolyno benedikti
nai Prancūzijoje. Solesmes vie
nuolynas yra pasižymėjęs gre
gorinio giedojimo moksliniais 
tyrinėjimais, darbais bei išpil
dymu. Dabartinis Solesmes vie
nuolių choro vadovas kun. Jean 
Claire pareiškė, kad naujoje 
knygoje įdėti visi gregorinio gie
dojimo lobiai, net ir kompozici
jos, kurios paskutiniaisiais de
šimtmečiais nebebuvo naudoja
mos.

* Krikščionių-marksistu dia
logai labai madoje krikščionių 
tarpe, tačiau visai priešinga pa
dėtis Sovietų Sąjungoje — pa
reiškė dr. Mikko Juva,.liutero
nų pasaulio federacijos prezi

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame kun. P. Ažubaliui, kun. J. fe 

| Staškevičiui ir visiems Westono kaimynams, draugams g 

už nuoširdų mūsų užjautimą skausmo bei liūdesio valan- | 
| doje mirus mūsų mylimai tetai dr. Veronikai Nagornienei.

Varneckienė su šeima |

dentas. Jis lankėsi Sov. Sąjun
goje ir aiškiai pamatė, kad ko
munistai tokiais dalykais visai 
nesidomi.

* “L’Osservatore della Dome- 
nica”, Vatikano savaitraštis, sa
vo vedamajame pasisakė, kad 
McGovern siūlomas planas Ame
rikai greitai pasitraukti iš Vie
name tik dar daugiau padedąs 
komunistinei propagandai ir 
kenkiąs dabartinei Amerikos 
valdžiai, bandančiai Vietnamo 
problemą teisingai išspręsti. Šį 
vedamąjį parašė Vatikano spau
dos agentūros viršininkas Fede
rico Alessandrini.

* 124 Lietuvos kunigų laiš
kas pasiųstas Kosyginui. Jame 
prašoma paleisti iš namų areš
to 61 m. amžiaus vyskupą Juli
joną Steponavičių, šią žinią pa
skelbė ir didžioji užsienio spau
da.

* Dievo Diena buvo surengta 
Vašingtone, dalyvaujant 3,000 
tikinčiųjų. Nekaltai Pradėtosios 
Marijos tautinėje šventovėje pa
maldų metu pamokslą sakė aba- 
tas-ordinaras Edmund F. Mc
Caffrey. Jis papeikė brolius ku
nigus Berrigan bei jų pasekė
jus, kaip negatyvius Kristaus 
liudininkus, kurie eina prieš 
bendrąjį žmonijos gėrį, yra ne
paklusnūs teisėtam autoritetui, 
siekia taikos be teisingumo pa
grindo ir laikosi makiavelinio 
principo, jog tikslas pateisina 
priemones. Jie esą popiežišką
sias enciklikas pakeitė savosio
mis ir tokiu būdu kenkia savo 
tautai ir K. Bendrijai. Kitoje 
savo pamokslo dalyje 39 m. am
žiaus abatas, turįs tarptautinės 
teisės doktoratą, pareiškė, kad 
demokratų kandidato McGo
vern neapgalvoti šūkavimai esą 
priešingi tarptautiniam teisin
gumui ir pavojingi visuotiniam 
tautų gėriui.

* Kostarikos vyskupų konfe
rencija paskelbė atsišaukimą, 
raginantį krikščionis kovoti už 
krikščioniškumą, o ne socializ
mą. Tik tokiu būdu esą galima 
tinkamai darbuotis už vargšų, 
pavergtųjų bei nužemintųjų tei
ses. Šis atsišaukimas buvo iš
leistas kaip atsakymas įvyku
siam Čilėje įvairių konfesijų 
krikščionių bei jų dvasininkų 
suvažiavimui, kuris savo šūkiu 
buvo pasirinkęs “krikščionys už 
socializmą”.

* Arkiv. Lord Geoffrey Fi
sher, buvęs anglikonų Canter
bury arkivyskupas, 85 m., mirė 
nuo širdies smūgio. Jis buvo 
pirmas Anglikonų Bendrijos va
dovas, kuris aplankė Romos po
piežių Joną XXIII. Vatikano ra
dijas jį labai išgyrė ir pabrėžė, 
kad jo pirmasis žingsnis vedė 
prie tolimesnio abiejų Bendrijų 
vadovų įpėdinių — popiežiaus 
Pauliaus VI ir arkiv. Michael 
Ramsey bendradarbiavimo.

* Anglikonų-katalikų tarptau
tinės komisijos ketvirtasis po
sėdis įvyko Gazzada mieste, šiau
rės Italijoje. Buvo svarstomas 
abiejų Bendrijų kunigystės sam
pratos klausimas.

* Kun. Pierre Benot, OP, pa
skirtas naujuoju Kumrane, prie 
Negyvosios jūros, atrastų senų 
rankraščių redaktoriumi vietoj 
mirusio kun. Roland de Vaux, 
OP. Jau šeši tomai mokslinių 
darbų apie šiuos rankraščius 
yra išleisti. Rankraščiai yra iš 
Kristaus laikų, rašyti esėnų sek
tos, kuri gyveno kaip atsiskyrė
lių bendruomenė.

* Aspects of Religion in the 
Soviet Union knyga gvildena re
liginę būklę Sov. Sąjungoje 
1917 — 1967 m. laikotarpyje. 
Jos redaktoriai yra R. H. Mar
shall, jr., T. E. Bird ir A. Q. 
Blane. Išleista Čikagoj ir Lon
done University of Chicago 
Press 1971 m. Rašo įvairūs au
toriai, jų tarpe ir prof. S. Var
dys. Jo straipsnio tema: “On 
Catholicism in Lithuania”. Re
cenzentų laikomas vienu geriau
siu — “superb chapter”.

Kun. J. Stšk.

Dabartinėse Jungtinėse Tau
tose rusai ir kiniečiai sudaro di
džiausią jėgą ir kelia didžiausią 
triukšmą. Tas jų triukšmas ir 
pažinčių jieškojimas bei politi
nių draugysčių meškeriojimas 
pasiekė net ir Ispanijos užsienio 
reikalų ministerį Gregorio Lo
pez Bravo. Raudonosios Kinijos 
atstovas pirmutinis kreipėsi į 
paskutiniais dešimtmečiais su 
komunistais beveik nieko bend
ro neturėjusios Ispanijos užsie
nio reikalų ministerį. Sovietų 
užs. reikalų ministeris Gromyko 
neiškentė mandagiai nepasvei
kinęs generolo Franko uzs. rei
kalų ministerio. Po įprastų dip
lomatams komplimentų buvo 
gana nuoširdžiai pasidalyta min
timis tarp Gromyko ir Lopez. 
Suprantama, kad iš karto, po 
36 metų neturėjimo jokių diplo
matinių' santykių, pokalbis ne
galėjo būti perdaug konkretus, 
bet “įsismaginus”, politikas ru
sas ir ispanas, nežiūrėdami savo 
kraštų skirtingos politikos ir 
galvosenos bei turimų proble
mų, išsikalbėjo ir tai gana nuo
širdžiai apie pusantros valan
dos. Pasirodo, kalbėtasi grynai 
politiniais ir ekonominiais klau
simais. Sovietų užs. reikalų mi
nisteris Gromyko išdėstė savo 
pažiūrą į ispanų reikalavimus, o 
ispanas Gregorio Lopez Bravo 
— savo. Nereikia manyti, kad 
šiuo pokalbiu rusai ir ispanai 
jau išsprendė visus savo reika

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

------- ------------------------------ VLADAS RAMOJUS -------------------------------------
(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Lietuvių Diena
Kai vakare kun. M. Jarašiū

nas vakarienei mus nuvežė į vie
ną geriausių apylinkės restora
nų, mūsų visų (stud. E. Bradū- 
naitės, kun. M. Jarašiūno, kun. 
A. Kezio ir čia rašančio) kalbos 
sukosi apie lietuvybės ateitį se
nojoj Pensilvanijoj, apie žygius, 
kurie galėtų įpūsti daugiau gy
vos ugnies.' Siame pokalbyje, 
kurį vėliau patvirtino dabarti
nis Senadoriaus lietuvių Sv. Jur
gio parapijos klebonas' kun. J. 
Neverauskas, kun. M. Jarašiū
nas pasakojo apie vietos Lietu
vių Kunigų Draugijos veiklą. Į 
tą draugiją yra įsijungę daugu
ma Allentowno vyskupijos lie
tuvių kunigų. Šios draugijos ži
nioje yra metinės Lietuvių Die
nos rengimas Lakewood Parke. 
Kaip žinia, Lietuvių Dienos bū
davo ruošiamos per daugelį me
tų Žolinės šventėje. Apie jas su 
pasididžiavimu pasakojo ne tik 
klebonai, seselės, bet taip pat 
įvairiuose klubuose sutikti bu
vę angliakasiai ir net ketvirto
sios generacijos atstovai, nese
niai mokslus baigę. Prieš eilę 
metų Žolinės šventėje apylinkės 
lietuviai neidavę į darbus ir bū
riais važiuodavę į Lietuvių Die
ną. Tais laikais lietuvių kilmės 
žmonių susirinkdavę net iki 40,- 
000. Ilgainiui, ypač pokario lai
kotarpyje, Lietuvių Dienos iš 
Žolinės šventės buvusios perkel
tos į artimiausią sekmadienį. 
Taip šiuo metu jos vyksta arti
miausiame sekmadienyje apie 
Žolinę. Dar vis suvažiuoja tarp 
dešimt ir penkiolika tūkstančių 
lietuvių kilmės žmonių. Mt. Car
mel susitikta Marija Piery pri
minė, kad įvažiuojančių į Lie
tuvių Dienos šventę tikrinami 
dokumentai, kad juose atsispin
dėtų lieutviška pavardė. Taip ir 
ji savo italų kilmės vyrą Piery 
pavadinanti oficialiai “Pieraus- 
ku”. Kiek tiesos yra šiame pa
sakojime, nežinau, bet lieka fak
tas, kad tą dieną visi nori būti 
lietuviais.

Planavo programą
Iš kun. Jarašiūno taip pat su

žinojom, kad šį rudenį vietos 
Lietuvių Kunigų Draugija pla
navusi pasikviesti gerą tautinių 
šokių grupę ir chorą. Tam buvę 
įgalioti kun. J. Lukšys ir kun. 
M. Jarašiūnas. Mes siūlėm, kad 
pasikviestų iš Čikagos muz. F. 
Strolios vadovaujamą Lietuvos 
Vyčių chorą ir jų tautinių šokių 
grupę, nes tai yra Amerikoje gi
musių lietuvių vienetas. Jų įta
ka, šiose apylinkėse pasirodžius, 
turėtų būti efektinga. Bet jau 
vien užsimojimas kviesti iš ki
tur dainuojantį ar šokantį lietu
viu jaunimą šių gyvesnei lietu
viškai ateičiai užtikrinti yra 
svarbus reiškinys. Todėl ir tuos 
nedidelės mūsų, miesčionių, aki
mis žiūrint, reikšmės faktus no
riu viešai spaudoje iškelti, nes 
Pensilvanijos lietuviai gyvosios 
lietuviu spaudos puslapiuose bu
vo labiausiai užmiršti — retai 
apie juos rašoma.

Kai vėlų vakara, po keliu die
nų kelionės Vašingtone, Balti- 
morėje ir Minnersvillėje, sugrį
žom atgal į Senadoriu, kleboni
joj laukė prel. J. Karalius ir 
klebonas kun. J. Neverauskas 
su glėbiu senų knygų bei plokš

lus ir problemas. Ne, bet isto
rija slenka, kartos keičiasi. Aiš
ku, turi pasikeisti ir tarpusavio 
politika tarp Madrido ir Mask
vos. Lietuvos laisvės metais mes 
tokią politiką vedėme pvz. su 
lenkais. 1938 m. lenkų ultima
tumą sekė užmezgimas diploma
tinių santykių tarp Kauno ir 
Varšuvos. Prancūzų politikas 
generolas De Gaulle sakydavo: 
“Vienos šalies draugai ar ne
draugai nėra amžini”.

Šiandieninė ispanų politika 
irgi nori užmiršti praeitį ir 
žvelgti ateitin. Ispanija palaiko 
gerus santykius su tautine Ki
nija, bet ypač prekybiniais su
metimais mato, kad reikia iš
tiesti ranką ir Pekingui. Ispani
ja puikiai prisimena, kai Stali
no kariai ir tarnai kovojo prieš 
Ispanijos laisvę ir nepriklauso
mybę 1936-1939 m. laikotarpyje 
pačioje isęanų žemėje, bet lai
kas bėga, žmonės keičiasi, o gy
venti reikia. Užtat reikia j ieš
koti kitokių būdų ir kelių, no
rint surasti naujų rinkų savo ga
miniams ir duonos savo krašto 
gyventojams. Čia svarbu žinoti, 
kad ispanai nenori aklai prisi
rišti vien prie JAV-bių politi
nio rato. Jie nori būti politiškai 
ir ekonomiškai laisvi bei pre
kiauti tiek su P. Amerika, tiek 
su Kinija ar Rusija bei jos sa
telitais. Prisimintina, kad Sov. 
Sąjungos ir Ispanijos pradinėje 
santykių raidoje stovi Ispanijos 

telių. Tokių retenybių buvo už
prašę du Čikagos archivarai: 
“Draugo” red. Br. Kviklys ir 
prof. J. Žilevičius. Iš Senado
riaus lietuvių šv. Jurgio bažny
čios sakyklos tai buvo pranešta 
per pamokslą. Išgirdę parapijie
čiai sunešė krūvelę vertingų se
nienų.

Lietuvos vėliavos
Kiek tolėliau iš gražaus būrio 

lietuviškų parapijų Allentowno 
vyskupijoje yra Tamaqua mies
telis. Miestelis nemažas, o lietu
vių šv. Petro ir Povilo bažny
tėlę nelengva rasti. Ji toliau 
nuo gatvės, prie bėgančio kalnų 
upelio, kukli, be vitražų ir dide
lio puošnumo., pastatyta 1911 
m. Dabar parapijai dar priklau
so apie 350 šeimų, bet mažėja. 
1927 m. buvo pastatyta ir para
pijinė mokykla. Savo laiku joje 
mokėsi apie 150 mokinių, dabar 
beliko 84. Įdomu, kad šios nedi
delės mokyklos klasės, šalia JAV 
vėliavų, papuoštos ir Lietuvos 
trispalvėmis. Įspūdis ne tik ma
lonus, bet ir jaudinantis. Lietu
vos vėliavų nėra nė lietuviškiau- 
sio Jaunimo Centro Čikagoje 
klasėse, o tolimos Pensilvanijos 
kalnų papėdėje prisiglaudusia- 
me miestelyje jos net iki šių 
dienų pagarbiai laikomos.

Mokėsi Lietuvoje
Parapijoje klebonauja mūsų 

jau aplankyto bei aprašyto kun' 
Jono Lukšio brolis kun. Stasys 
Lukšys. Savo kilme jis yra Ame
rikos lietuvis, bet 1936 m. su 
broliu Jonu, a. a. kun. A. Navic
ko Marianapolyje prikalbėti, 
nuvyko į Lietuvą mokytis Vilka
viškio kunigų seminarijoje. Mo
kėsi, kol Lietuvą užgrobė bolše
vikai. Pro Vilkaviškio seminari
jos langus matė atmintiną epi
zodą: kai prez. A. Smetona bir
želio 15 d. bėgo iš Lietuvos, ties 
Vilkaviškio kunigų seminarijos 
rūmais sugedo automobilis. Pre
zidentas turėjo tuojau persėsti 
į kitą. To epizodo klebonas ne
gali užmiršti iki šių dienų, o 
studijavimas Lietuvoje, jo žo
džiais, padėjo susiformuoti 
stipresnei lietuviškai dvasiai.

Nauja šventovė
Deja, jo parapijoje, kaip ir 

visoje eilėje kitų, lietuvybe 
šiais laikais jau retas kuris be
sidomi. Tiesa, dar veikia dvi pa
rapijinės draugijos, kurios yra 
grynai lietuviškos. Tai Gyvojo 
Rožinio ir šv. Pranciškaus. Iš
pažintį lietuviškai atlieka tik 
vienas iš keturių. Pamaldos lie
tuviškai laikomos pirmą mėne
sio penktadienį ir per didžiąsias 
šventes. Šiaip sekmadieniais pa
maldos laikomos anglų kalba, 
tik per Komuniją choras gieda 
porą lietuviškų giesmių. Kai vė
liau klebonijoje sėdom prie pie
tų stalo, valgėm lietuvišką ku
gelį ir šaltieną, paaiškėjo, kad 
tik neseniai parapiją lankė vie
tos vyskupas, kuriam specialiai 

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

aukso atsargos, kurias perdavė į 
Kremliaus aruodus ispanų rau
donieji, kai pralaimėjo savo 
krašte karą prieš antikomunistą 
generolą Francisco Franco 1939 
m. pavasarį. Ispanų aukso at
sargos buvo gana didelės. Jos 
buvo išlikusios Ispanijos valsty
biniame banke nuo senų Ame
rikos atradimo laikų. Tas auk
sas pačių ispanų nuomone ver
tas 600 milijonų dolerių, o so
vietai ginčija, kad ispanų auk
sas vos apmokėjo ginklų kiekį, 
teiktą per pilietinį ispanų karą 
1936-1939 m. ispanų komunis
tams, norėjusiems a t s i s p irti 
prieš sukilusią ispanų tautą su 
generolu Franku priešakyje. 
Todėl ispanų aukso, patekusio 
į Maskvos bankus, klausimas 
yra gana keblus ir labai sunkiai 
sprendžiamas. Iki šiol apie tai 
mažai tekalbėta ir nieko, aišku, 
neišspręsta. Ypač nieko apie is
panų auksą nenorėjo girdėti 
Kremliaus ponai. Iš kitos pusės, 
Madridas jau keleri metai įtei
kė Kremliaus bosams oficialų 
aukso pareikalavimą, bet iki šiol 
negavo jokio oficialaus atsaky
mo. Dėlto šiomis dienomis Ispa
nijos užs. reikalų ministeris Lo
pez Bravo oficialiai pareikala
vo sovietų užsienių reikalų mi
nisterį grąžinti Ispanijai tą auk
są, o tik po to bus galima kal
bėti apie diplomatinių santykių 
atstatymą tarp Kremliaus ir 
Madrido. Kor.

buvo pagaminti lietuviški val
giai. Tarp kitko, čia radom ir 
“Draugo” lietuviškų knygų ka
talogą. Reiškia, klebonas domi
si ir lietuviškomis knygomis. 
Jis pasisakė greitai statysiąs 
naują bažnyčią. Jau turi surin
kęs užtektinai pinigų. Parodė 
naujosios bažnyčios planus ir 
klausė kurį dailininką pasi
kviesti bažnyčios vidaus dekora
vimui — Jonyną ar Elskų. Te- 
galėjom atsakyti, kad abu yra 
puikūs dailininkai. Džiaugėmės, 
jog neužilgo Tamaqua miestely
je išaugs nauja, lietuvių daili
ninkų išpuošta bažnyčia. Jei ne 
Vilkaviškis, kažin ar čia kada 
lietuvis dailininkas būtų įkėlęs 
koją ir ateinančioms kartoms 
palikęs lietuvių tautos kūrybos 
atspindžius?

Vienintelis choras
Klebonijoje radom ir parapi

jos vargonininkę Reginą Gu
rauskaitę - Student. Ji šiame 
miestelyje gimusi ir užaugusi. 
Tėvas buvo angliakasys, vėliau 
žuvo lėktuvo nelaimėje. Nuo 
1956 m. ji čia vargoninkauja ir 
vadovauja parapijos chorui. Jos 
choras yra vienintelis plačiojoje 
apylinkėje, giedantis ne tik re
ligines, bet ir pasaulietines gies
mes. 1965 m. choras dalyvavo 
Lietuvių Dienoje Niujorke. Cho
ristai tai šventei specialiai įsi
gijo tautinius drabužius, gerai 
išmoko repertuarą, o pati šven
tė paliko tokį gilų įspūdį, kad 
choro egzistencija bent dešim
čiai metų buvo pratęsta. Chore 
yra dalis tokių choristų, kurie 
lietuviškai nekalba. Bet, vargo
nininkės žodžiais, “per repetici
jas stengiamės kuo daugiau lie
tuviškai kalbėti, nes tai vienin
telė proga prisiminti tėvų ar 
protėvių kalbą”.

Dar ir dabar Tamaqua lietu
vių choras išmoksta po tris nau
jas lietuviškas dainas kasmet. 
Choristai, suradę senų lietuviš
kų gaidų, jas tuojau neša vargo
nininkei. Kai kitą sekmadienį 
kun. A. Kezys čia atvyko laikyti 
Mišių ir per pamokslą paprašė 
pakeiti rankas tuos, kurie lietu
viškai supranta, susirinkusių 
maldininkų tarpe matėsi nema
žai nuostabos ir kartu pasidi
džiavimo, kad jaunas kunigas 
taip gražiai kalba lietuviškai. Ir 
vietinis choras tą sekmadienį iš 
širdies gilumos traukė lietuviš
kas giesmes, o mes visa tai užre- 
kordavom. Kai tos dienos popie
tę mums buvo suruošta speciali 
gegužinė prie Senadoriaus, iš 
įvairių parapijų susirinkę kuni
gai ir kiti vietiniai lietuviai su 
malonumu klausėsi mūsų įre- 
korduotų Tamaqua parapijos 
choro giesmių. Ir toliau Tama
qua lietuviams giedoriams bei 
dainininkams ir jų vadovei lin
kime geriausios sėkmės, kad jų 
lietuviškos giesmės bei dainos 
dar ilgai skambėtu Pensilvani- 
jos kalnuose. (B„S d,wtal)
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Salomėjai Sakalauskienei
g mirus, likusiems didžiame nuliūdime — vyrui dr.
| JULIUI, sūnui ALGIUI ir dukrai ALDONAI reiš- |

j kiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime — f 
J. L. Macijauskai I
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2 Likusius giliame nuliūdime

f dr. JULIŲ SAKALAUSKĄ ir v a i k u s bei jų šeimas, 

Salomėjai Sakalauskienei Į

1 mirus, nuoširdžiai užjaučiame —
Juozas ir Lily Klimai g

Jaunimo kongresui Kanadoje - $10.000
II-jo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso finansų komisijos 

Kanadoje finansinė apyskaita
Iš viso buvo surinkta $10,624,15 

vajaus metu. Išlaidų buvo $10,032.22. 
Šiuo metu balansas yra $591.93.

Apylinkėse surinkta aukų: Toronte 
$3656, Londone $759, Windsore $597, 
Sault Ste. Marie $360. Sudbury $330, 
St. Catharines $291, Oakvillėje $221, 
Otavoje $192, Winnipege $147, Rod
ney $57, Wellande $29.

Komisija nutarė aukotojus atžy
mėti pagal jų aukų suma.: aukoję 
$1.000 ar daugiau — garbės mece
natai, $500 ar daugiau — garbės rė
mėjai, $200 ar daugiau — rėmėjai, 
$100 ar daugiau — talkininkai.

Garbės mecenatas
Kanados Lietuvių Fondas — 2.500.

Garbės rėmėjai
Sv. Jono Kr. par. kat. mot. dr-ja

— $526, Kanados Lietuvių Gydytojų 
S-ga — $500, Toronto lietuvių kre
dito kooperatyvas “Parama” — $500, 
Toronto lietuvių Prisikėlimo par. 
kredito kooperatyvas — $500.

Rėmėjai
KLB Londono apylinkės valdyba

— $250, Montrealio lietuvių kredito 
kooperatyvas “Litas” — $200.

Talkininkai
V. Liuima Toronte — $150, O. Del- 

kus Toronte — $150, A. Skrebūnas 

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVO

PRANEŠIMAS
Federacinė Kanados valdžia patvirtino įstatymą, pagal 

kurį visi kredito kooperatyvai privalo mokėti pajamų mokes
čius nuo pelno. Anksčiau metinis pelnas buvo dalinamas 
nariams’ paįal šėrų sąskaitose laikomus pinigus. Ryšium su 
šiuo mokesčių įstatymu, šėrų sąskaitas sumažinus iki mini
mumo ir perkėlus į taupomąsias (savings) sąskaitas, valdyba, 
siekdama sumažinti pelną, nutarė dalį pelno išmokėti na
riams, pakeliant 10% mokamas palūkanas už depozitus ir 
taupomąsias sąskaitas už paskutinį šių metų ketvirtį. Taigi, 
už šių metų spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius bus moka
ma: už depozitus — 6.05%, taupomąsias (savings) s-tas — 
6.6%. Nuo spalio 1 d. pakeltos palūkanos už naujus ir atnau
jintus termininius indėlius ir bus mokama: už vienerius metus 
— 6V4%, už dvejus metus — 63/a%, trejus metus — 7%.

Paskolų palūkanos nesumažintos, tačiau valdyba planuoja 
grąžinti skolininkams dalį sumokėtų palūkanų metams pasi
baigus, kai paaiškės galutinis pelnas.

S. m. rugsėjo 30 d. balansas pasiekė $4,748,103.00. 
Šiais metais devynių mėnesiu laikotarpyje balansas padidėjo 
$725,904.00.

Komerciniai bankai, siekdami pelno, ima augštus patarna
vimo mokesčius. Mūsų kooperatyvas šio pelno nesiekia, bet 
stengiasi savo nariams patarnauti nemokamai. Dėl šios prie
žasties 10 centų mokestis už išrašytus čekius panaikintas ir 
susidariusios čekių atsiskaitymo išlaidos su kitais bankais bus 
padengtos iš einamųjų pajamų. Taip pat sumažintas mokestis 
iki 10 centų už telefono, elektros ir kitas sąskaitas.

Spalio 31 d. komerciniai bankai prirašo palūkanas už tau
pomąsias sąskaitas, už kurias jie moka apie 4%. Tai geriau
sias laikas perkelti pinigus į mūsų banką, neprarandant pa
lūkanų. Perkėlimo operacija labai paprasta: atneškite banko 
knygelę pabaigoje spalio mėnesio; pasirašius atitinkamą pa
reiškimą, mes pinigus gausime tiesiogiai iš banko ir palūka
nas pradėsime mokėti nuo lapkričio mėnesio 1 d. Šiais metais 
paskolų pareikalavimas padidėjo. Kai didėja indėliai ir pa
skolos, 'didėja ir pelnas, iš kurio mes galime mokėti augštes- 
nes palūkanas už indėlius ir imti mažesnius nuošimčius už 
paskolas.

Kviečiame visus lietuvius taupyti, skolintis ir visas banki
nes operacijas atlikti per mūsų kredito kooperatyvą, kuris 
išaugo į tikrą banką, nes čia patarnavimas nemokamas, sąly
gos geriausios, tarnautojai lietuviai, o gautas pelnas tenka 
ne svetimiems, bet saviems ir lietuviškoms institucijoms.

J. Varanavičius, vedėjas

M O HAW K
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 

SIUVAMOS MAŠINOS • RAŠOMOS MAŠINĖLĖS 
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVU:
Vakaruose — 137 RONCESVALLES Avė. — Tel. 537-1442 
Rytuose — 2448 DANFORTH Ave. — Tel. OX9-4444 
Krautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai. vakaro.

Toronte — $150, F. Barauskas Toron
te — $100, S. Telšinskas Toronte — 
$100, dr. J. Sungaila Toronte — $100, 
K. Valaitis Mt. Brydges — $100, kun. 
V. Skilandžiūnas Otavoje — $100, 
A. Čerškus Windsore — $100, B&S 
Electric Co. — $100, KLB Oakvillės 
apyl. v-ba — $100, KLB Sault Ste. 
Marie apyl. v-ba — $100, “Aušros” 
sporto klubas Toronte — $100.

Taip pat nuoširdus ačiū sekančiom 
grupėm: Toronto Mažosios Lietuvos 
Moterų Dr-jai, Sault Ste. Marie Me
džiotojų ir Žūklautojų Klubui “Brie
dis”, Vilniaus krašto lietuviams, L. 
S. S. T. Vlado Pūtvio kuopai Toronte, 
Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių 
valdybai, Windsoro kvartetui “Auš
ra”.

Pakvitavimai atleidimui nuo paja
mų mokesčio bus netrukus išsiunti
nėti. Asmenys, negavę atitinkamų 
kvitų iki š. m. lapkričio 30 d., pra
šomi kreiptis į A. J. Viskontą, 54 
Langmuir Cres., Toronto 9, Ont.

Komisija nuoširdžiai dėkoja ir vi
siems kitiems, prisidėjusiems prie šio 
didelio darbo, ir tiki, kad be jų II-as 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
sas nebūtų galėjęs būti toks, koks 
buvo.

Aloyzas Viskontas, iždininkas, 
PLJK finansų komisija Kanadoje



SPECIALUS PRANEŠIMAS IŠ ČIKAGOS

“Kas prieš valdžią, tas chuliganas”
Buvusio okupuotos Lietuvos teisėjo Zigmo Butkaus pareiški

mai lietuvių laikraštininkams
Rugsėjo vidury pasigirdo ži

nių, kad iš Lietuvos į užsienį pa
bėgo vienas jaunas lietuvis ad
vokatas su šeima. Tai pasitvirti
no spalio 2 d., kai lietuvių spau
da pranešė, kad minėtoji šeima 
jau yra Čikagoje, kur gyvena jų 
giminės. Tai advokatas Zigmas 
Butkus, jo žmona dr. Danutė 
Butkuvienė, dukros—Loreta 11 
m., Raimonda 10 m. ir sūnus 
Rimvydas 3 m. amžiaus.

Spalio 5 d. į Čikagą specialiai 
atvykus VLIKo pirm. dr. J. K. 
Valiūnui, Amerikos Lietuvių 
Taryba, vadovaujama jos pirm, 
dr. K. Bobelio, surengė dvi 
spaudos konferencijas. Pirmoji 
buvo miesto centro viešbutyje, 
kur gausiai dalyvavo didžiosios 
amerikiečių spaudos bei televi
zijos atstovai. Į laikraštininkų 
klausimas adv. Z. Butkus atsai 
kinėjo lietuviškai, į anglų kal
bą visa tai vertė inž. A. Rudis ir 
dr. K. Bobelis. Laikraštininkų 
klausimai buvo tiesūs, įdomūs, 
o atsakytojas nieko nevyniojo 
į Vatą — kalbėjo drąsiai bei at
virai. Vakare didžiosios Čikagos 
televizijos stotys skyrė po kelias 
minutes, ekrane parodydamos 
visą Butkų šeimą su mažais vai
kais ir pabrėždamos, kad tai 
gal augščiausias pareigūnas, iki 
šiol pabėgęs iš okupuotos Lie
tuvos.

Tos pačios dienos popietę 
ALTos būstinėje, Marquette 
Parke, įvyko antroji spaudos 
konferencija su lietuviais laik
raštininkais bei radijo valandė
lių atstovais. Jų susirinko taip 
gausiai, kaip niekad. Visiems 
užėmus vietas, prasivėrė užpa
kalinės durys ir, plojimams ai
dint, pasirodė laiminga bei gra
ži Butkų šeima, lydima VLIKo 
pirm. dr. K. Valiūno ir ALTos 
pirm. dr. K. Bobelio. Sveikin
damas laimingai pasiekusią lais
vę Butkų šeimą, dr. J. K. Valiū
nas pastebėjo: “Mes didžiuoja
mės savo tauta. Jūs atvykote 
tam, kad galėtumėt parodyti, 
jog lietuvis gali pralaužti visas 
uždangas, kad tik galėtų pasau
liui skelbti tiesos žodį apie gy
venimą bei įvykius Lietuvoje.”

Prie prezidiumo stalo, šalia 
daktarės ir advokato Butkų sė
dint Lietuvos konsolei Čikagoje 
J. Daužvardienei. VLIKo pirm, 
dr. J. K. Valiūnui ir inž. A. Ru
džiui, — prasidėjo spaudos kon
ferencija, vadovaujant dr. K. 
Bobeliui. Klausimus drąsiai bei 
atvirai galėjo pateikti kiekvie
nas laikraštininkas.

— Ar Lietuvoje gyvendami 
domėjotės užsienio lietuvių 
veikla?

— Taip. Ypač JAV ir Čikagos 
lietuvių veiklą. Beveik kas va
karą reguliariai klausydavomės 
“Amerikos Balso” transliacijų 
ir per jį daug ką sužinodavom 
apie užsienio lietuvių veiklą. Iš 
jūsų tikėjomės daug. Ir neapsi- 
vylėm, nes suradom daugiau, 
negu tikėjomės.

— Kokios bausmės gresia už 
“Amerikos Balso” ir kitų užsie
nio radijo programų klausymą?

— Nėra jokio formalaus įsta
tymo, bet, jei pagauna, tarnybo
je gali labai nukentėti.

— Kaip žmonės Lietuvoje 
žiūrėjo į laisvėje gyvenančių lie
tuvių vaikų atvykimą j pijonie- 
rių stovyklas okupuotoje Lietu
voje?

— Didžioji dalis tautos į tai 
žiūrėjo neigiamai, — pasakojo 
adv. Butkus. Dr. Butkuvienė, 
net su ašaromis akyse, papildė 
vyrą: “Kartais mums net savo 
vaikus sunku būdavo išsiųsti į 
tokias stovyklas, nes vis nebūda
vo vietų. Dabargi suklaidinti 
žmonės, gyvenantieji laisvėje, 
atvežę savo vaikus į pijonierių 
stovyklas, ne tik kad užėmė Lie
tuvoje gyvenančių vaikų vietas, 
kurių dalis liko nepatekę i sto
vyklas, bet taip pat juos atidavė 
komunistinei indoktrinacijai.

— Ką gali advokatas Lietuvo
je?

— Advokatas Lietuvoje nie
ko negali, nes yra suvaržytas 
partijos ir saugumo, kurie ypač 
politinių bylų sprendimus iš 
anksto nustato'. Kun. Zdebskio 
byloje gavome įsakymą iš sau
gumo, kad turimą advokatą pa
keistume. Tai turėjom įvykdyti, 
nors paskyrėm ir kitą taip pat

neblogą žmogų. Bet vistiek nie
ko negalėjom padėti, nes spren
dimas jau buvo iš anksto pada
rytas.

— Ar Kauno demonstracija 
po Kalantos susideginimo buvo 
tariamųjų “chuliganų” darbas 
ar politinis įvykis?

— Pas mus jau tokia oficiali 
valdžios retorika: kas prieš val
džią, tas chuliganas. Tuo tarpu 
R. Kalanta prieš susideginimą 
paliko laišką, kurio turinys tau
tai žinomas. Didžioji demonstra
cija Kaune buvo grynai politi
nio pobūdžio. Pats mačiau kaip 
susidegino Kalanta, nes mūsų 
įstaiga buvo visai netoli.

— Kas malšino demonstraci
jas Kaune?

— Pirmąją dieną malšino mi
licija. Kai ji demonstrantų ne
galėjo suvaldyti, kitą dieną iš 
Rusijos atvyko parašiutininkų 
daliniai, kurie jaunuolius mušė 
be pasigailėjimo. Visa Lietuva 
kalbėjo, kad rusai elgiasi žiau
riau, negu savo laiku Gestapas 
ir SS daliniai. Jaunuolius mušė 
10 kilogramų sveriančiomis laz
domis. šios demonstracijos pa
rodė daugumos nuotaikas, bū
tent, kad tauta rusų okupacijos 
nenori.

— Ką jūsų karta žino (adv. 
Butkus yra 35 m. amžiaus) apie 
nepriklausomos Lietuvos gyve
nimą?

— Žinau tik iš tėvų pasakoji
mų, kaip apie buvusį gražų bei 
laimingą gyvenimą. Ir tiems tė
vų pasakojimams didžioji dalis 
Lietuvos jaunimo tiki.

— Ar šiuo laiku Lietuvoje 
veikia kokia pogrindžio organi
zacija?

— To nežinau ir negirdėjau. 
Bet R. Kalantos įvykis parodė, 
kad organizuotas pogrindis Lie
tuvoje gali būti.

— Kodėl jūs, neblogas tarny
bas turėdami, pasitraukėt iš 
Lietuvos?

— Pasitrankėm išreikšdami 
savo protestą prieš Lietuvos 
okupantą.

— Kokią tikite Lietuvos at
eitį?

— Kas bent kiek galvoja, ti
kisi, kad Lietuva prisikels. Kaip 
savo laiku subyrėjo galinga Ro
mos imperija, subyrės ir komu
nizmas. Tik kyla klausimas, ka
da tai įvyks? Todėl gyvoji tauta 
namuose yra a^ąrgi.

Šioje įdomioje spaudos kon
ferencijoje dar buvo iškelta 
daug gyvų klausimų. Prie to dar 
teks grįžti ateityje, šiuo tarpu 
linkėtina Butkų šeimai pasto
viai įsikurti bei laimingai gy
venti laisvoje Amerikoje. Butkų 
atviri žodžiai tiek amerikie
čiams, tiek ir lietuviams laikraš
tininkams skirtose spaudos kon
ferencijose liudija, kokiomis 
nuotaikomis gyvena ir kokioje 
dvasioje auga bei į gyvenimą 
veržiasi tos lietuvių kartos, ku
rios užaugo bei išsimokslino 
jau sovietinėje santvarkoje. Pa
dėka ALTai, kad ji Šį įvykį su
gebėjo taip greit bei efektingai 
pristatyti spaudai ir televizijai.

VI. Rmj.

Teisininkas Zigmas Butkus su šeima Čikagoje. Jam pa
vyko laimingai pabėgti iš okupuotos Lietuvos

Tai didelės patirties bei įrodyto pasitikėjimo žmogus 
Rinkiminio vajaus centras: 1550 QUEEN St. VV. Toronto 
Telefonas informacijai: 531-9964
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Official Agent Mr. Comar, 71 Cowan Avenue
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Jei norite ryžtingo atstovo Otavoje — 
ir nepamainomų patarnavimų ------------

Dr. STAN HAIDASZ

Aštuonioliktąją Lietuviu Dieną užbaigiant kalba KLB Montrealio apylinkės v-bos pirmininkė Silvija Piečaiticnė

Sėkminga Kanados Lietuvių Diena. Jos dalyvius sveikino Kanados vyriausybė
samblis “Gintaras” su savo liau
dies instrumentų orkestru, dai
nininkais ir šokėjais atliko mu
zikos, dainų ir šokių pynę. Kaip 
ir visuomet, jis imponavo savo 
idiliškumu, lyriškumu ir lietu
viškos buities stiliumi. Prie 
inontreališkio “Gintaro” prisi
jungė Delhi šokėjų grupė “Pa
langa”, atlikdama tris šokius. O 
kai įsijungė ir Toronto “Ginta
ro” šokėjai, žiūrovai gėrėjosi 
smagia “Subatėle”.

Dainos ir šokiai
Antrąją koncerto dalį pradė

jo Hamiltono mergaičių choras 
“Aidas”, padvelkęs naujumu. 
Puiki uniforma, graži laikysena, 
darnus dainavimas, dirigento V.

Spalio 7-8 d. d. Montrealyje 
įvyko Kanados lietuvių sąskry
dis — tradicinė Lietuvių Diena, 
jau aštuonioliktoji iš eilės. Ren
gėjai būkštavo dėl lietingo oro, 
tačiau jis nenugąsdino nei vieti
nių, nei tolimesnių vietovių tau
tiečių. Į susipažinjmo vakarą 
šeštadienį sugužėjo gausi publi
ka. James Lyng gimnazijos salė 
— gana erdvi, nors aplinka se- 
namiestiška. Joje užteko vietos 
ir meno parodai, ir šokėjams, ir 
sėsliesiems tautiečiams, ir lote
rijoms. Lauke lijo, slėgė migla, 
bet salėje vyravo giedra nuotai
ka. Pastaroji buvo tokia gera, 
kad mažai kas tekreipė dėmesį į 
programos atlikėjus — sol. V. 
Verikaitį ir Londono mergaičių 
kvartetą “Rasa”. Grojant tran
kiai muzikai, tautiečiams prie 
stalų šnekučiuojant sunku buvo 
susikalbėti, o dar sunkiau pra
nešimus išgirsti. Išradingi lote
rijų organizatoriai surašė laimė
jusius numerius ir iškabino ant 
salės kolonos. Dalyvių tarpe bu
vo matyti iš įvairių Kanados ir 
net JAV vietovių. Netrūko nė 
jaunimo. Gausus jų būrys šoko 
atskiroje paaugštintoje plokštu
moje. Tarp savęs jie kalbėjo 
angliškai, o vyresnieji — lietu
viškai.

Dailės paroda
Nors tai visos Kanados lietu

vių šventė, bet dailės parodoje 
dalyvavo tik montrealiečiai dai
lininkai: Romas Bukauskas, Pra
nas Baltuonis, Vanda Lapinie
nė, Gytis Vazalinskas, Algis dau
gelis, Vytas Remeika, Ona Jau- 
gelytė - šabliauskienė, Alfonsas 
Vazalinskas. Jų darbai buvo 
gražiai surikiuoti ant specialių 
stovinių su atitinkamais įrašais' 
Daugurria jų — tapytojai, linkę 
į vaizdo bei nuotaikos perteiki
mą. Vieni jau brandūs meninin
kai, kiti — brandos kelyje. 
Skulptūrai atstovavo Pr. Baltuo
nis, garsėjąs originaliomis me
džio šaknų skulptūromis. Teko 
girdėti, kad pora jo kūrinių iš 
parodos dingo.

Pamaldos
Sekmadienio rytą pamaldos 

įvyko net trijose vietose — 

abiejose katalikų šventovėse ir 
evangelikų. Pastariesiems pa
maldas laikė kun. Alg. Žilins
kas iš Toronto liuteronų šven
tovėje Jeanne - Mance gatvėje. 
Sv. Kazimiero parapijos švento
vėje Mišias atnašavo ir pamoks
lą pasakė kun. Pr. Gaida iš To
ronto, o Aušros Vartų parapi
jos šventovėje — kuri. dr. V. 
Skilandžiūnas iš Otavos. Visi 
savo pamoksluose gvildeno reli- 
gines-tautines temas. Pamaldos 
buvo gana patogiu laiku ir ne
stokojo dalyvių. Jos buvo baig
tos religine giesme arba Tau
tos himnu. Visi skirstėsi su pa
kilia nuotaika, nes tai buvo ne
kasdieninis įvykis. Jei kartais 
Montrealio lietuvių šventovės 
būna apytuštės, tai šį kartą jos 
buvo pilnos. Prie iškilmingų pa
maldų nuotaikos daug prisidėjo 
vietiniai parapijų chorai, paruo
šę tai progai specialių giesmių.

Iškilmingas aktas
Sekmadienį, 3.15 v.p.p., Pla

teau salėje pranešėja Rūta Ru- 
dinskaitė prabilo į gausią publi
ką, išklausiusią Aušros Vartų 
parapijos choro giedamo Kana
dos himno. Ji lietuvių, prancū
zų ir anglų kalbomis' priminė 
Lietuvių Dienos reikšmę, pa
vergtą Lietuvą ir pakvietė tarti 
žodį rengėjų vardu Algirdą Kil
čių. Šis nuoširdžiai, trumpai pa
sveikino susirinkusius ir palin
kėjo lietuvjslco ryžto. KLB kraš
to valdybos pirm. inž. E. Čup- 
linskas savo sveikinimo kalboje 
priminė paskutiniuosius įvykius 
Lietuvoje, skatino išlaikyti sa
vąją kalbą bei kultūrą išeivijoj, 
sielotis senosios tėvynės laisve.

Daugiausia dėmesio teko Ka
nados imigracijos bei darbo jė
gos ministeriui Bryce Macka- 
sey, kuris kalbėjo premjero P. 
E. Trudeau ir savo vardu. Ke
letą sakinių ištarė prancūziškai, 
o paskui kalbėjo angliškai, nes 
ir pats esąs anglosaksas, nors 
gyvenąs Kvebeko provincijoj. 
Jis atstovavo daugiakultūrės po
litikos idėjai, skatino lietuvius, 
ypač jaunimą, išlaikyti savo tra
dicijas, kalbą, kultūrą. Tautiniai 
šokiai, dainos, pasak jo, nėra 
tik pramogos dalykai, bet ir sa
vosios kultūros išraiška. Išreiš
kęs Kanados vyriausybės linkė
jimus, ministeris susilaukė gau
sių plojimų. Kad federacinė 
vyriausybė lietuviams palanki, 
matyti dar ir iš to, jog Lietuvių 
Dienai paskyrė $2.500 paramą. 
Tai bene pirmas kartas, kad Ka
nados Lietuvių Diena susilaukė 
tokio dėmesio.

Kvebeko provincijos premje
ro Bourassos vardu kalbėjo par
lamento atstovas Brisson. Jis pa
reiškė pažįstąs lietuvius kaip są
žiningą, atsakingą tautinę grupę, 
gerai organizuotą ir linkėjo iš
laikyti savo organizuotumą, nes 
tokių grupių geriau klauso ir vy
riausybės. Be to, jis pažadėjo 
galimą savo vyriausybės para
mą.

Montrealio miesto burmistro 
vardu sveikinimą perdavė Y. La- 
marre, pagirdamas pilietinę lie
tuvių dvasią bei skatindamas ir 
toliau būti ištikimais savo tauti
nei tradicijai.

Pagaliau patriotinį žodį tarė 
gen. konsulas dr. J. žmuidzinas, 
pabrėždamas Lietuvos laisvės 
viltį.

Dirigentė — prancūzė
Meninę programą pradėjo 

Montrealio Aušros Vartų para
pijos choras, atlikęs keturias 
dainas. įdomu yra tai, kad cho
ro dirigentė M. D. Roch yra 
prancūzė, o choro akompaniato- 
rė jos dukra Marie-Andree. Pa
dedama sol. A. Keblio, ji pajė
gia įsijausti į lietuviškas melo
dijas ir jas perteikti publikai. 
Tuo būdu ši prancūzė lietu
viams yra padariusi daug gero 
ir yra verta specialaus atžymė- 
jimo. Jos vadovaujamas AV 
choras pasiekė pasigėrėtiną ly
gį, kurį matėme ir šio koncer
to metu.

Jau nekartą matytas bei gir
dėtas Montrealio jaunimo an-

Kanados imigracijos ir darbo jėgos 
ministeris Bryce Mackasey sveikina 
Lietuvių Dienos dalyvius spalio 8 d. 
Montrealio Plateau salėje

Nuotr. Tony Laurinaičio

Verikaičio išradingumas bei jo 
barzdelė visus sudomino. Net 
keletą dainų choras turėjo kar
toti, ypač tas, kurias dainavo ir 
sol. V. Verikaitis. Akompanavo 
M. Klevaitė. Šią nuotaiką pra
tęsė Londono mergaičių kvarte
tas “Rasa”, subtiliai padainavęs 
tris dainas. Energingai pasirodė 
Toronto “Gintaras” su keturiais 
šokiais. Jis atliko juos meistriš
kai, užtikrintai, preciziškai. Vy
rai imponavo savo dinamišku
mu, mergaitės grakštumu bei 
lyriškumu (ypač “Sadutėje”). 
Šokiams grojo akordeonistai — 
Edis Norkus, Algis Kaminskas, 
Ričardas Punkris ir kiti. Kon
certas baigtas “Aido” choro ir 
Toronto “Gintaro” jungtiniu 
“Suk, suk ratelį”. Užbaigos žo
dį tarė KLB Montrealio apylin
kės valdybos pirm. Silvija Pie- 
čaitienė, išreiškusi padėka vi
siem, prisidėjusiem prie Lietu
vių Dienos surengimo, Lietuvos 
himnas reiškė iškilmės pabai
gą. Vakare jaunimas turėjo sa
vo pobūvį-šokius, o vyresnieji 
— atskirą priėmimą viešbutyje.

Krepšinio rungtynės
Jaunimui sutraukti pasitarna

vo ir krepšinio rungtynės pui
kioje La Salle gimnazijos salė
je. Jos įvyko šeštadienį, 1 v. p. 
p., tad ir žiūrovų buvo nedaug. 
Pirmiausia rungėsi Toronto 
“Aušros” jaunių B. komanda su 
Montrealio “Tauro” B koman
da. Laimėjo aušriečiai 21:15 pa
sekme. Tos pačios “Aušros” vy
rų komanda rungėsi su Mont
realio “Tauro” vyrais. Ir šį kar
tą laimėjo torontiečiai 81:77. 
Toronto “Vyčio” B jauniai run
gėsi su Montrealio “Tauro” B 
grupe, kuri turėjo nusileisti to- 
rontiečiams. Rungtynes tvarkė 
montrealietis R. Otto. Rengėjai 
ir žaidėjai apgailestavo, kad su
silaukė mažokai publikos, ku- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Brangiai Mamytei

A + A Magdalenai Kovalskienei 
mirus, dukras — ELENĄ, ALDONĄ, DANUTĄ, 
IRENĄ, BRONĘ ir sūnų EDMUNDĄ bei jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame — q p šiurnos

E. B. Gudinskai J. M. Elvikiai
Jurgis Gudinskas A. S. Elvikiai

3 psl. • Tėviškės Žiburiai

Olimpiada televizijos žiūrovo akimis
AL. GIMANTAS

Poolimpiniuose svarstymuose 
mūsų spaudoje buvo įvairiausių 
nuomonių. Žinoma, pirmasis dė
mesys ir’ rūpestis, pasitenkini
mas ar pasipiktinimas buvo ski
riamas lietuviams sportinin
kams. Niekas perdaug galvos 
nesuko dėl lietuvių dalyvavimo 
įvairių valstybių ekipose, bet 
daug nerimo buvo skirta lietu
viams, dalyvavusiems sovietinės 
sporto delegacijos sudėty.

Vieno laikraščio nuomone, so
vietai nusikalto (likusi pasaulio 
dalis tą iššūkį ramiausiai sutiko 
ir priėmė) savųjų sportininkų 
gretosna įjungę sovietinamų 
kraštų sportininkus ir net pa
skyrę rinktinių kapitonais (pvz. 
krepšinio). Tuo tarpu kitas laik
raštis piktinosi, kad sovietai per- 
mažai įjungė lietuvių sportinin
kų, kurie savo pasiektais rezul
tatais tikrai buvo kvalifikuoti 
tapti olimpiečiais. Tam teigimui 
lyg prieštaraudamas, dar kitas 
mūsų laikraštis, vertindamas 
olimpiadoje pasiektus sovietų 
laimėjimus, pastebėjo, kad so
vietinis sportas tokių rezultatų 
nebūtų pasiekęs, jei savo sporti
ninkų tarpe nebūtų turėjęs 
aneksuotų kraštų atstovų. Esą 
pačios ryškiausios pasekmės bu
vo laimėtos ne rusų, bet kitų 
tautybių sportininkų.

Galėjusiam sekti Miuncheno 
olimpiadą tik per televiziją, ne
įmanoma buvo susidaryti pilną 
vaizdą, bet spalvotosios laidos 
įgalino pakankamai vaizdžiai 
matyti varžybų eigą, liūdėti ar 
džiaugtis vienų ar kitų sporti
ninkų pasiektais rezultatais. Su
prantama, pirmoje eilėje rūpė
jo lietuviai sportininkai, jų pa
sirodymai. ABC tinklo pranešė
jai (malonu pastebėti) perdaug 
liežuvio nelaužydami pakanka
mai ryškiai ištardavo Modesto 
Paulausko, Nijolės Sabaitės,

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

tūrę Kanadą. Dabar neangltĮ ir 
neprancūzų kilmės kanadiečiai 
jau nelaikomi antros rūšies pi
liečiais. Konferencijoje taipgi 
buvo iškeltos dviejų Kanadoj gi
musių ukrainiečių — Eugeni
jaus Lenko ir Nadijos Demiden- 
kienės pastangos grįžti Kana- 
don, atsidaužuąios į sovietinį 
biurokratizmą. Juos abu tėvai 
nusivežė Ukrainon, kai jiedu 
dar buvo paaugliai. Pagal Kana
dos įstatymus, jie yra Kanados 
piliečiai, bet šios pilietybės ne
sutinka pripažinti Sovietų Są
junga. Konferencijos dalyviai 
gavo žinią, kad kompartija iš 
Lenko ir Demidenkienės reika
lauja po $8.160 už Sovietų Są
jungoje gautą išsilavinimą.’ Lig 
šiol toks reikalavimas buvo tai
komas tik žydams, norintiems 
emigruoti Izraelin. Konferenci
jos dalyviai telegramomis krei
pėsi į premjerą P. E. Trudeau 
bei kitus Kanados vadus, prašy
dami pagalbos Demidenkienei 
ir Lenko bei jų šeimoms. Kana
dos vyriausybės prašomų išleis
ti asmenų sąrašas buvo įteiktas 
čia viešėjusiam sovietų premje
rui A. Kosyginui. Jin buvo 
įtraukti Demidenkienė ir Len
ko, sesuo ir brolis, bet jie lig 
šiol negauna išvažiavimo vizos, 
nors Kanados ambasadoje Mask
voj buvo paskelbę bado streiką.

Paštas praneša, kad kalėdi
niai sveikinimai — atvirukai už
sienin gali būti siunčiami trejo
pu būdu: 1. užklijuotuose vo
kuose kaip I klasės laiškai oro 
paštu (15 et. pirmoji uncija); 2. 
neužklijuotuose vokuose oro 
paštu (12 et. pirmoji uncija); 3. 
užklijuotuose vokuose paprastu 
paštu (8 et. pirmoji uncija). Pas
taruoju budu siunčiami atviru
kai gali būti gabenami ir oro 
paštu, jeigu yra vietos. Galuti
nės datos kalėdiniams sveikini
mams į užsienį: spalio 13 — 
Austral’azija ir Okeanija (išsky
rus Australiją ir Fidži); spalio 
20 — Afrika (išskyrus P. Afri
ką, Rodeziją ir Malawi); spalio 
27 — Toj. Rytai, Argentina, 
Brazilija, Paragvajus, Urugva
jus, Kuba; lapkričio 3 — Gva- 
delupė, Haiti, Martininką, lap
kričio 10 — Europa (išskyrus 
Britaniją), Vid. Rytai, Pakista
nas, Bangladeš, P. Afrika, Ro- 
dezija, Malawi, Vidurio ir Pie
tų Amerika, V. Indija. Australi
ja, Fidži, Japonija, Hong Kon
gas; lapkričio 24 — Britanija.

Etninės Kanados Spaudos Fe
deracija savo dvimetiniame su-
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Kęstučio šapkos ir kitų lietuviš
kus vardus bei pavardes. Lietu
vį žiūrovą jaudino kiekvienas 
matomas lietuvio sportininko 
judesys, veiksmas ir galutinis 
rezultatas. Savotišką konfliktą 
mintyse kėlė kad ir JAV ir so
vietinės rinktinės krepšinio 
rungtynių baigmė. Vienas iški
liausių sovietinės komandos žai
dėjų, rinktinės kapitonas — lie
tuvis. Antra vertus, amerikie
čiai lietuviai negali likti abe
jingi ir savajai, t. y. JAV ekipai. 
Džiaugtis ar liūdėti savųjų pasi
sekimu ar nesėkmėmis? 
amerikietis sportininkas 
savas, o lietuvis svetimas? Ar 
atvirkščiai? Politika, sportas, 
sentimentas ar kas kita?

Amerikinė televizija daug vie
tos skyrė ne tik savųjų, bet ir 
sovietinio sporto pastangoms. 
Nebuvo matoma, bet aiškiai 
jaučiama nepaprasta sovietinių 
sportininkų drausmė bei susi
klausymas. To stokojo kitų vals
tybių atstovai. Tai ryškiai matė
si amerikiečių olimpiečių gru
pėje. Tokie liapsusai, kuriuos 
viešai padarė amerikiečiai spor
tininkai (vėlavimasis, politinė 
demonstracija, nedrausmingu
mas), nors tai lietė nežymią dalį 
dalyvių, — nedarė garbės visam 
amerikiečių sporto mėgėjų są
jūdžiui. Kaikurių teisėjų šališ
kumas šį kartą buvo neįtikėti
nas. Bukaprotiškais ir nieku 
nepagrįstais sprendimais pasižy
mėjo Rytų bloko teisėjai, visą 
eilę neabejotinų pergalių tie
siog išplėšę ypač iš amerikiečių 
sportininkų rankų. Buvo tikėta
si ir kur kas iškilesnio Kanados 
sportininkų pasirodymo. Iki 
sekančios olimpiados Montrea- 
ly 1976 m. dar yra laiko pasi
ruošti ir kanadiečiams, kaip šei
mininkams, kur kas geriau at
stovauti savajam sportui.

važiavime rugsėjo 30 d. Winni- 
pege išrinko šios sudėties val
dybą: pirm. VI. Mauko, slovėnas 
iš Toronto; I vicepirm. dr. Hoe- 
ter, vokietis iš Vankuverio; II 
vicepirm. B. Heydenkorn, len
kas iš Toronto; sekretorius — 
N. Havvrysh, ukrainietis iš To
ronto, iždininkas —r I. Boyko, 
ukrainietis iš Toronto: ižd. pa
vaduotojas — p. Ackermann, 
vokietis iš Vankuverio; nariai: 
Roeder, Ratzlow, dr. Kage, Re
prich, Supolak, Noritis, Woy- 
cenko, Mah.

SPECIALIAI ŠVENTĖMS

PILNAI APMOKĖTA
Nemokamas pristatymas

DIRBTINIO KAILIO
IMITACIJA $108.00
Vertingiausio dovano giminėm. 
Užsakykite šiuos liuksusinius 
šiltus apsiaustus. Fantastinės 
vertės. Pasirinkimas iš ūdros 
(lygios ir dryžuotos), persiško 
avinuko (broadtail, mouton).

10 SKARELIŲ $54.90
5 VILNONĖS SKARELĖS, su 
didelėm ar mažom gėlėm bei 
turkišku raštu ir
5 ŠILKINĖS SKARELĖS, labai 
gražios
Oro postu $63.40

5 DIDELĖS VILNONĖS
SKAROS $96.00
54 x 54 inčų su kutais aplinkui 
ir gražiomis gėlėmis (maždaug 
500 rublių vertės).
Oro paštu $11 3.00

SPECIALI KOMBINACIJA 
.................................. $169.00 
GERIAUSIOS MEDŽIAGOS 
NEPAPRASTA DOVANA
3 jardai vyriškam žieminiam 
apsiaustui medžiagos, 100% 
vilna, 3 jardai moteriškom žie
miniam apsiaustui medžiagos, 
100% vilna, 3 ir pusė jardo vy
riškai eilutei medžiagos, 100% 
vilna, 3 jardai moteriškom žie
miniam drabužiui medžiagos, 
100% vilna, 2 paklodės, (dvi
gubo dydžio), 2 pagalvių jvol- 
kai, 6 turkiški rankšluosčio!.

S P E C I
10
10
10
10

svarų 
svarų 
svarų 
svarų

AL I $62.00
kiaulės taukų 
kvietiniųmiltų 
ryžių 
cukraus

TURIME IR DAUG KITŲ PUI
KIŲ SPECIALIŲ SIUNTINIŲ. 
PRAŠYKITE MŪSŲ NEMOKA
MŲ KATALOGŲ.
UŽSAKYKITE DABAR TIK PER 

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 East 23rd. Street, Fifth Floor 
NEW YORK, N.Y. 10010, USA.

Telefonai: 982-1530

LABAI SVARBU 
Vartoti drabužiai 
PRAŠYKITE MŪSŲ SPECIALIŲ 

BIULETENIŲ.
MES TURIME 23 METŲ PA
TIRTĮ ŠIAME VERSLE IR DAUG 
TŪKSTANČIŲ PATENKINTŲ 

KLIENTŲ.



© PAVERGTOJE TWffiJE
KURSTO JAUNIMĄ
“Gimtasis Kraštas”, persispausdi

nęs iš “Valstiečių Laikraščio” buvu
sio Jaunųjų Ūkininkų Ratelių vado
vo Vlado Tiškaus laišką apie žydintį 
kolchozinį kaimą, dabar jį privertė 
prabilti į išeivijos lietuvių jaunimą. 
Rugsėjo 28 d. laidoje įdėtas ilgokas 
V. Tiškaus laiškas išeivijos jaunimui 
“Pažinkite Lietuvą, kokia ji yra”. 
Propagandistų sugalvotas ir turbūt 
padiktuotas ar jų pačių už V. Tiškų 
parašytas laiškas turi aiškų tikslą 
nuteikti išeivijos jaunimą prieš vy
resniuosius ir netgi jų pačių tėvus. 
Pvz. išvardinęs švietimo srityje pa
siektus laimėjimus, pažėręs eilę sta
tistinių duomenų, V. Tiškus rašo: 
"Aš kartoju lai ir noriu, kad mūsų 
emigracinis jaunimas kritiškai ver
tintų jų tėvų skleidžiamas žinias apie 
Tarybų Lietuvą. Mes norime dar dau
giau — kad jaunimas protestuotu 
prieš prasimanymus ir neteisybę .. 
Kyla įdomus klausimas — kas gi yra 
tie V. Tiškaus asmeniniame laiške 
pabrėžiami “mes”, norintys mūsiš
kio jaunimo protestų? Kodėl staiga 
rašoma ne “aš noriu”, bet “mes no
rime”? Protestų kryptį atskleidžia to
limesnės eilutės: "Emigracija šūkau
ja apie “pavergtą Lietuvą” ir šau
kia “vaduoti”. Nuo ko vaduoti — 
noriu paklausti tuos “geradarius”, 
tarp kurių girdžiu ir buvusių savo 
draugų bei bendraminčių balsus. 
Lietuvą nuo lietuvių vaduoti? Ab
surdas! Geriau jie pagalvotų apie tą 
žalą ir gėdą, kurią atnešė pokario 
metais panašiais neatsakingais kurs
tymais! Lietuvių tauta vieną kartą iš
sivadavo iš tamsos ir priespaudos ir 
pasirinko tokį kelią, kuris ją atvedė 
į laimę ir suklestėjimą. Jokie "va
duotojai” daugiau jai nereikalingi...” 
Įsismaginęs V. Tiškus prabyla net ir 
okupuotos Lietuvos jaunimo vardu: 
“Žinau, kad visi jaunieji pritars ma
no, senio, atėjusio iš kitų dienų, ki
tos epochos, ilgai galvojusio, bet ga
lutinai supratusio, šventai įsitikinu
sio, kad tik tarybinė santvarka at
nešė Lietuvai šviesą ir tikrumą dėl 
savo rytdienos, žodžiams. Čia iškel
tas problemas siūlau rimtai pasvars
tyti mūsų išeivijos jaunimui, jeigu 
jis nori vadintis lietuvišku. Jis tu
ri padaryti teisingas išvadas, o svar
biausia — kritiškai vertinti visa tai, 
kas neteisingai skleidžiama apie tė
vų žemę, apie Tarybų Lietuvą ...” 
Taigi, mūsiškis jaunimas, net ir ne
mokėdamas lietuvių kalbos, tuojau 
pat pasidarytų lietuviškas, jeigu jis 
pritartų tai “tarybinei” Lietuvai, ku
ri iš tikrųjų yra sovietinė Lietuva 
visiškoje Maskvos kontrolėje. Belie
ka tik užmiršti Kaune už Lietuvos 
laisvę susideginusį R. Kalantą ir jai 
ten laisvės reikalavusį jaunimą. Ką 
gi, pasak “Gimtojo Krašto”, R. Ka
lanta buvo nepilnaprotis, o demonst
rantai — chuliganai ...

SANTUOKOS IR IŠTUOKOS
Vedybų ir skyrybų problemą “švy

turio” 15 nr. nagrinėja teisės moks
lų kandidatas Pranas Dičius, remda
masis gausiais statistiniais duomeni
mis. Jeigu 1960 m. Lietuvoj tūkstan
čiui gyventojų teko 0,9 ištuokos, tai 
1970 m. — jau 2,2, o Vilniuje — 
net 3,8. Ištuokų skaičiumi lietuvius 
gerokai pralenkia latviai ir estai. 
1970 m. duomenimis, tūkstančiui gy
ventojų Rygoje teko 6,7 ištuokos, vi
soje Latvijoje — 4,6, Taline — 4,8, 
visoje Estijoje — 3,2. Pasak P. Di- 
čiaus, Lietuvoj skyrybomis dabar 
baigiasi kas ketvirta ar penkta san
tuoka. Skyrybų pagrindinės priežas
tys: 35% išsituokusių — girtavimas, 
30% — neištikimybė, 15,05% — cha- 
rakterių neatitikimas, 5,15% — per- 
greitos vedybos vos tik susipažinus,
2,56% — giminių kišimasis į šeimos 
reikalus. Įdomi yra išsituokiančių vy-
rų bei moterų skirtingų amžiaus gru
pių statistika. P. Dičius rašo: “Iki 
24 metų amžiaus išsituokia dvigubai 
daugiau moterų, negu vyrų. Mat, mo- 
terys jaunesnės išteka. Tuo tarpu 25-
29 metų amžiaus išsituokia tiek pat 
ir vyrų, ir moterų — 18,42%: 30-34
metų amžiaus išsituokia 29,06% vy
rų ir 25,93% moterų; 35-39 metų am
žiaus: vyrų — 15,37% ir moterų

Taboro Farmoje 1972. IX. 16 įvyko lietuvių radijo bei televizijos darbuotojų

Mėsos ir puikūs dešros gominiol

284 KING STREET E., 
HAMILTON — S28-8468 
740 UPPER JAMES ST., 
HAMILTON — 389-4113 

12,73%; 40-60 ir vyresnio amžiaus: 
vyrų — 26,98% ir moterų — 22,68%. 
Taigi, daugiau išsituokia jau subren
dusio amžiaus žmonių: 30-60 metų 
ir vyresnių vyrų — 71,41%, o tiek 
pat metų sulaukusių moterų — 
61,32%.” Tų pačių 1970 m. duomeni
mis, iš kiekvieno tūkstančio vyrų su
situokusių buvo 706, iš tūkstančio 
moterų — 596. Moterims problemą 
vis dar sudaro karo sumažintas vyrų 
skaičius. 1970 m. Lietuvoj 20 metų 
ir vyresnių moterų buvo 211.800 dau
giau kaip vyrų, bet jaunimo grupėje 
iki 20 metų vaikinai jau 19.400 buvo 
pralenkę merginas. Taigi, ateityje 
vyrų deficitas išsilygins, padidinda
mas ištekėjusių moterų skaičių.

BINGO VOVERAITĖS
Palangoje kasmet vasarojanti Vil

niaus XXII vidurinės mokyklos mo
kinė Jolanta Jonynaitė klausia 
"Komjaunimo Tiesos” redakciją, kur 
dingo Palangos voveraitės. Ji kas
met jas vaišindavusi riešutais, o šie
met nemačiusi nė vienos ruduode- 
gės. Redakcija kreipėsi į Palangos 
vykdomąjį komitetą. Jo pirmininko 
pavaduotojas P. Gavelis pripažįsta 
voveraičių skaičiaus sumažėjimą ir 
daro išvadą, kad Palangą puošusias 
voveraites naikiną kurorto apylinkė
se atsiradusios kiaunės. Vasarą su jo
mis sunku kovoti, bet karas joms bus 
paskelbtas žiemą, pasnigus, kai bu" 
lengva rasti jų pėdsakus.

PAGERBĖ LEIDĖJĄ
“Gimtojo Krašto” 38 nr. praneša

ma, kad Kauno literatūros muzėju- 
je, Maironio name, buvo paminėtas 
knygų leidėjo Antano Kniukštos am
žiaus aštuoniasdešimtmetis. Sukaktu
vininkas su A. Vireliūnu buvo įstei
gęs “Sakalo” leidyklą ir jai vadova
vo iki pirmosios sovietinės okupaci
jos. Be paties dar žvalaus A. Kniukš
tos, minėjime dalyvavo jo artimieji, 
buvusieji “Sakalo” bendradarbiai ir 
literatūros muzėjaus darbuotojai. Vy
resnės ir jauniausios kartos rašyto
jams atstovavo: Juozas Baltušis, 
Aleksys Churginas, Dalia Saukaitytė, 
Vytautas Sirijos Gira, Vincas Stonis 
(kun. Žitkus), Eduardas Viskanta, 
Aleksandras Žirgulys, Juozas Žlabys- 
Žengė.

salnos ir sniegas
Sinoptike (oro apžvalgininkė) E. 

Tylienė “Tiesos” rugsėjo 29 d. lai
doje, pranašaudama lietingą spalį, 
rašo: “Nuo rugsėjo 22 dienos, kai 
nakties ilgumas pradeda viršyti die
nos ilgumą, astronomai skelbia ru
dens pradžią. Gamtoje ruduo papras
tai prasideda su pirmomis šalnomis, 
šiemet mūsų respublikoje pirmosios 
šalnos pasirodė rugsėjo 2 dieną, o 
rugsėjo 28 dieną kai kuriuose res
publikos rajonuose iškrito sniegas. 
Tai labai ankstyva pirmojo sniego 
data...”

DOKUMENTINIAI FILMAI
. Lietuvos Kinematografininkų Są

jungoje laikraščių bei žurnalų redak
cijų atstovai ir kino kritikai buvo 
supažindinti su naujaisiais dokumen
tiniais filmais, sukurtais 1972 m. ant
rajame ketvirtyje. Sovietų Sąjungos 
penkiasdešimtmečiui yra skirtas fil
mas “Dešimt minučių prieš pamai
na”, vaizduojantis Elektrėnų jėgai
nės "internacionalinio kolektyvo” 
darbą. Šio filmo autoriai — scenaris
tas P. Puikys, rež. L. Lazėnas ir ope
ratorius Z. Putilovas. V. Imbraso fil
mas “Pamario dienos” yra skirtas 
Rusnės miesteliui Nemuno žiotyse, 
jo gyventojų kovai su Nemuno po
tvyniais, jų pastangoms išsaugoti 
gamtos grožį. Meno pasauliui atsto
vauja du dokumentiniai filmai — 
"Mėlynasis žirgas" ir “Pasirašau: ar- 
kitektas”. Pirmasis žiūrovus supažin-
dina su žymiaisiais dailininkais — A. 
Steponavičium ir B. Žilyte-Stepona-
vičiene bei jų sukurtom freskom 
Valkininkų vaikų sanatorijoje, šio 
kūrinio poveikiu mažiesiems. Liau
dies menininką “arkitektą” L. Šepką 
bei jo skulptūrinius drožinius žiūro-
vams pristato antrasis filmas, kom
pozitoriaus J. Gaižausko gausios šei-
mos džiaugsmus bei rūpesčius — fil
mas “Mūsų — trylika”.

V. Kst.

Skonėstal ----------

kiekvieno skoniui
'enninąer Ltd.

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

Klevelando “Grandinėlės” šokėjos Prancūzijoj. Kairėje: Ilona Ciuberkytė, Irena Bakūnaitė, Saulė Kažėnaitė 
prie Notre Dame katedros Paryžiuje. Dešinėje: Aldona Narušytė ir Danutė Miškinytė prie vietos žemėlapio. 
“Grandinėlę” Prancūzijoj globojo kun. J. Petrošius Nuotr. J. Garlos

HAMILTON*"
KLB ŠALPOS FONDO komitetas 

paskelbė spalio mėnesį šalpos mėne
siu. Komitetas nori sutelkti lėšų 
šalpos reikalams. Esame pajėgūs pa
dėti savo tautiečiams, kuriems rei
kalinga materialinė parama. Komite
tas siunčia šiam reikalui vokelį, į ku
rį prašo visus tautiečius įdėti pagal 
išgales šalpos reikalams auką. Tam 
pačiam tikslui komitetas ruošia di
džiulį vakarą spalio 21, šį šeštadie
nį, Jaunimo Centre. Šio vakaro me
ninę programą atliks garsusis Lon
dono ansamblis “Baltija”. Po progra
mos įvyks lietuvių abiturientų pa
gerbimas — pristatymas. įteikiant 
jiems prisiminimui po knygą. Kny
gas sutiko finansuoti mons. dr. J. 
Tadarauskas, KLB Hamiltono apylin
kės valdyba ir Lietuvių Kredito Koo
peratyvas “Talka”. Jiems nuoširdi 
padėka. Po šių iškilmių įvyks šokiai, 
kurių metu veiks loterija ir laimės 
staliukai. Staliukus aukojo dr. A. 
Gailius, “Moose Head” viešbučio sa
vininkai D. P. Jankai su šeima ir 
“Cherry Beach” motelio sav. B. B. 
Venslovai. KLB Šalpos Fondo Komi
tetas visiems staliukų aukotojams 
nuoširdžiai dėkoja už paramą šalpos 
reikalams. Rengėjai kviečia visus 
tautiečius bent maža auka prisidėti 
prie šio gražaus ir kilnaus darbo ir 
šį šeštadienį atvykti į Šalpos Fondo 
parengimą. Savo atsilankymu parem- 
site šalpos darbą ir kartu pagerbsite 
abiturientus bei tą jaunimą, kuris 
aukojasi, dirba gražų lietuvišką dar
bą ir garsina Lietuvos vardą kitatau
čių tarpe. Tegu šis vakaras būna 
jaunimo ir senimo susiartinimo va
karu. Programos pradžia 7.30 v. v. 
Nesivėluokime!

“GRANDINĖLĖS” KONCERTAS 
įvyks lapkričio 19 d., 3 v. p.p., Mo
hawk College auditorijoje. Koncer
to parengiamieji darbai sparčiai eina 
pirmyn. Leidinėlis paruoštas ir ati
duotas spausdinti. Visiems, prisidė- 
jusieins prie šio leidinėlio, rengėjai 
nuoširdžiai dėkoja. Bilietai paruoš
ti ir bus pradėti platinti spalio 22 
d. Juos bus galima gauti sekmadie
niais po pamaldų parapijos salėje 
arba užsisakant pas P. Grybą tel. 
529-6541. Toliau gyvenantieji gali 
užsisakyti paštu: P. Grybas, 61 Mc- 
gill St., Hamilton, Ont. Taip pat bi
lietai bus platinami ir kitose koloni
jose. Juos galima gauti Toronte — 
Šv. Jono Kr. parapijos kioske pas 
V. Aušrotą, Prisikėlimo parapijoje 
— pas A. Ulbą, tel. 491-5159, pas T. 
Staniulį, tel. 533-6074, Londone — 
pas L Daniliūnienę, tel. 438-7694, St. 
Catharines — pas S. Zubricką, tel. 
934-4613, Delhi-Tillsonburge — pas 
E. Augustinavičienę, tel. 582-2357. 
Bilietų kainos: $4, $3, $2, o vaikams 
ir studentams pusė kainos. Prašome 
įsigyti bilietus iš anksto. Rengėjai 
kviečia visus šiame “Grandinėlės” 
koncerte dalyvauti. “Grandinėlė” at
vyksta su nauja ir įdomia programa, 
šią vasarą “Grandinėlė" koncertavo 
Europoje. Jų koncertai tenai praėjo 
su gražiu pasisekimu.

MERGAIČIŲ CHORAS "AIDAS” 
puikiai pasirodė Montrealyje Lietu
vių Dienos koncerte. Sveikiname 
jaunąsias dainininkes. Taip pat “Ai
das” yra pakviestas koncertui į Del
hi lapkričio 25 d., o Hamiltono apy
linkės valdyba chorą pakvietė atlik
ti dalį programos Vasario 16 minė
jime. Šiuo metu choras ruošiasi 
plokštelės išleidimui. Reikalinga pa
rama. Kas galėtų prisidėti, prašome 
įteikti auką. J. P.

ŠAUDYMAS, kuris buvo numaty
tas spalio 22 d., neįvyks, nes tą die
ną bus North American klubų “Bal
tic shoot” latvių šaudykloj Toronte. 
Mūsų šaudybos nukeltos į sekantį 
sekmadienį, t.y. spalio 29 d. V-ba

JAUNUČIU IŠKYLA. Spalio 1 d., 
gražiam sekmadieniui išaušus, atei
tininkai jaunučiai susirinko 9 v. Mi
šioms, o po to visi pasiskirstė į pen

pasitarimas, kuriam vadovavo kun. K. Pugevičius, Baltimorės vyskupijos 
radijo bei televizijos programų vedėjas. Iš kairės: St. Garliauskas iš Det
roito, T. Siutas iš Čikagos, V. Urbonas iš Detroito, p. šlutienė, neatpažintas 
asmuo, R. Sakadolskis iš Čikagos, P. Petrulis iš Čikagos ir kiti

HAMILTONO LIETUVIU KREDITO 
KOOPERATYVAS “TALKA” 

830 Main 
Darbo valandos: 
pirmadieniais 
antradieniais 
trečiadieniais 
ketvirtadieniais 
penktadieniais 
šeštadieniais 
Liepos—rugpjūčio 
prieš ilgus savaitgalius “Talka’ 
šeštadieniais uždaryta._______

I

10 — 5
10 — 5
10 — 5
10 — 5
10 — 7 
9 — 12 v.p.p. 
mėnesiais ir 

v.p.p. 
v.p.p. 
V.p.p. 
V.p.p. 
v.vak.

I

Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. Nemokamas pilnas 
4’ čekių patarnavimas. Parduodame “American Travelers” čekius. 
|| Užtikrintas indėlių saugumas. Kapitalas — virš $3,400,000

kis automobilius ir išvažiavo į Tur
key Point. Džiaugsmo buvo labai 
daug. Miške taip gražu. Kai išalkom, 
p. Juozapavičius pavalgydino ska
niom dešrelėm. Pasistiprinę vėl pa
sileidom j miškų. Na, ir čia įvyko 
didžiausia staigmena — radom net 
penkis baravykus! Esame dėkingi: p. 
Juozapavičiui ir E. Norkienei už pa
sirūpinimą maistu: visiem tėveliam, 
kurie mus nuvežė ir grįžtančius na
mo pavaišino ledais; p. Bilevičienei, 
kuri turėjo daug kartų atsakyti, ar 
geras grybas, ar ne. L. D. B.

PADĖKA

Tegul būna leista mums padėkoti 
visoms organizacijoms ir jų atsto
vams, bičiuliams, draugams ir gimi
nėms už suruoštą mano 60-jį gimta
dienį namo įsigijimo proga ir už 
-taip didelę bei vertingą dovaną.

Nuoširdžiausias ačiū. Tai rodo, 
kad dar esame ne vieni.

Reiškiame ypatingą padėką inicia
toriams p. p. J. E. Berzins, B. E. Mi- 
lašiams ir J. L. Toliams. Didelė pa
dėka šeštadieninės mokyklos vedė
jui J. Mikšiui už vadovavimą visai 
programai ir už tartą žodį bei linkė
jimus. Taip pat reiškiame didelę pa
dėką visiems už pasakytas kalbas, 
sveikinimus bei linkėjimus: mons. 
dr. J. Tadarauskui už dovaną ir lin
kėjimus, pasakytus per Tautos šven
tės minėjimą, kun. L. Januškai, Det
roito lietuvių radijo programos vedė
jui St. Garliauskui, Hamiltono apy
linkės valdybos pirm. L. Skripkutei, 
Hamiltono L. Veteranų S-gos “Ramo
vė” pirm. K. Mikšiui. D. L. K. Al
girdo Hamiltono šaulių kuopos pirm. 
P. Kanopai, St. Catharines sk. Vete
ranų S-gos “Ramovė” pirm. A. Lu
koševičiui, Lietuviu Namų akc. b- 
vės pirm. G. Taimeriui. Dėkojame 
Alf. šilinskiui už muziką, kuri daug 
prisidėjo prie pobūvio nuotaikos. 
Nuoširdi padėka visiems dalyvavu
siems bei prisidėjusiems prie dova
nos ir viso parengimo suruošimo, ku
ris buvo taip puikus ir gražus: p. p. 
P. S. Kanopoms, B. E. Daugiliams, 
A. V. Masiuliams, J. Didžbaliams, Z. 
Didžbaliams, R. Steinmeyer, A. R. 
Hummel, V. Z. Vitkevičiams, E. 
Giedraitienei, J. Petraičiams, B. D. 
Mačiams, J. E. Mačiams, S. Karalė- 
nams, J. Stonkams, V. Leparskams, 
A. S. Petkevičiams, B. Grajauskui, J. 
Asmenavičiams, J. šniuoliams, J. L. 
Toliams, O. Stosiuliams, A. Lukoše
vičiui, S. E. Garliauskams, D. M. 
Koczynski. E. Adleriui, A. Godeliui, 
M. Jonikams, P. Z. Sakalams, A. E. 
Dirsiams, Alf. Paukščiui, A. Prans- 
kevičiui, A. A. Pilipavičiams, J. A. 
Bajoraičiams, L. Skripkutei, H. Hy- 
bams, L. Klevams, P. Eismantams, 
G. Taimeriams, F. Rimkams, J. L. 
Virkiečiams, Alf. L. šilinskiams, V. 
Sakams, A. Garkūnams, F. Krivins- 
kams, Alf. Vainauskams, J. Krištolai- 
čiams, Alb. Juraičiams, J. A. Mik
šiams, K. Mikšiui ir sesutei. Ig. Var
nui, A. Tėveliams, J. G. Skaisčiams, 
Alf. Juozapavičiams. Alg. Taliams. J. 
E. Beržiniams. B. E. Milašiams, M. 
Juodžiui, p. p. Jankūnams, Erštikai- 
čiams, K. Mileriui. S. S. Rakščiams, 
L. K. Meškauskams.

Liekame visuomet su jumis. Ačiū!
Alfonsas ir Augustė Patamsiai

Advokatas

EUGENIJUS KRONAS,

B. Sc., B. C. L.

32 James St. So., 
Royal Bank Building, 

suite 614, 
tel. 522-8781

Hamilton, Ontario

St. East, tel. 544-7125
Mokame už:
depozitus I_____________ 5%
Šerus ir sutaupąs 6%
už vienų metų terminuotus 
indėlius 61-4 %
ir virš $10.0000 - 3 metams 7%
Duodame: 
asmenines paskolas iš___ 10%
nekiln. turto paskolas iš 8A4%

VANCOUVER, B.C.
LIETUVIŲ RADIJO PUSVALAN

DIS. Atsidarius tarptautinei radijo 
stočiai CJVB banga 1470, daugelis 
etninių grupių pradėjo transliuoti 
savo programas. Nuo jų neatsiliko 
ir lietuviai, kurie, susidėję su lat
viais, pasirašę sutartį su minėta ra
dijo stotimi ir gavo teisę transliuoti . 
savo programas kas antrą savaitę 
per ištisus metus. Lietuviškas radi
jo pusvalandis pavadintas “Gimto
sios padangės garsai". Jam vado
vauja Feliksas Valys. Pirmasis lietu
vių radijo pusvalandis transliuotas 
rugsėjo 29 d., 8 v.v. Jį pradedant 
nuskambėjo “.Lietuviais esame mes 
gimę”. Zita Kaulienė, kaip lietuvių 
radijo valandėlės pranešėja, pakvie
tė KLB Vankuverio apyl. pirminin
ką F. Valį tarti atidarymo žodį. Sa
vo kalboje jis nurodė, kad Vanku
verio lietuviai, pradėdami lietuviš
ką radijo pusvalandį, padarė didelį 
šuolį pirmyn savo kultūrinėje veik
loje ir išėjo į plačią areną. Lietu
viams šis pusvalandis pasitarnaus 
kaip informacijos šaltinis, iš dalies 
atstos nebeveikiančią šeštadieninę 
mokyklėlę ir prisidės prie lietuvy
bės išlaikymo išeivijoje. Po to sekė 
lietuviškos dainos ir muzika. Iš dau
gelio sveikinimų buvo per radiją 
perskaitytas tik vienas dėl laiko sto
kos. Kiti palikti sekančiai progra
mai. Didžiausią staigmeną klausyto
jams padarė KLB krašto valdybos 
pirmininko inž. E. Cuplinsko kalba, 
kuri buvo įkalbėta į juostelę. Klau
sytojai nesuprato, ar jis kalba iš 
Vankuverio, ar iš Toronto. E. Cup
linsko sveikinimo žodis Vankuverio 
lietuviams buvo nepaprastai malonus 
ir turiningas Toliau sekė kaikurių 
radijo klausytojų užprašytos dainų 
melodijos jų gimtadienio proga. Vi
siems rėmėjams ir aukotojams “Gim
tosios padangės garsai” pagrojo ari
ją iš operos "La Traviata” “Pakel
kime taures linksmybių” (Kipras 
Petrauskas ir E. Kardelienė). Už An
taniną Mačiulaitienę, jos mirties me
tinių proga, buvo duota “Avė Maria” 
su V. Noreika. Programa buvo už
baigta informacija ir Lionės Juody
tės daina “Kur banguoja Nemunė
lis”. Kiek teko girdėti, atsiliepimai 
apie pirmąjį radijo pusvalandį yra 
geri.

LANKĖSI KUN. J. BERTAŠIUS. 
Rugsėjo 26 d. lėktuvu iš Winnipego 
atskrido kun. Justas Bertašius, ku
ris sekančią dieną atlaikė Surrey ka
pinių koplyčioje gedulingas Mišias 
už a.a. Antaniną Mačiulaitienę, jos 
mirties metinių proga. Sekmadienį 
jis atlaikė pamaldas visiems Vanku
verio lietuviams ir dalyvavo bendro
je kavutėje. Savo kalboje jis gėrė
josi Vankuveriu ir išgyrė lietuvių 
veiklą. Anot jo, Vankuverio lietuviai 
padarė du stebuklus, būtent: išleido 
lietuvišką plokštelę “Kur gimta pa
dangė”, dabar pradėjo radijo pusva
landį. Patarė visiems prisidėti prie 
lietuvybės išlaikymo. Ačiū jam už 
vizitą. Kor.

St. Catharines, Ont.
NAUJA VALDYBA. Rugsėjo 24 d. 

visuotiniame susirinkime buvo iš
rinkta nauja KLB St. Catharines 
apylinkės valdyba, kuri pasiskirstė 
pareigomis: pirm. K. Šukienė, vice- 
pirin. A. Ališauskienė, seki-. P. Pol- 
grimas, ižd. Z. Jakubonis, kultūros 
reikalams A. Setikas. Revizijos ko
misija: S. Janušonis, S. Ulbinas ir A. 
Gverzdys. Tenka pasidžiaugti, kad i 
bendrą visuomeninį darbą įsijungė 
net dvi mūsų kolonijos energingos 
moterys. Naujoji valdyba nuoširdžiai 
kviečia visus St. Catharines lietuvius 
prisidėti prie tautinio-kultūrinio dar
bo ir prie gražaus sugyvenimo bei to
lerancijos. Valdybos pirmininkės ad
resas: 41 Patricia Dr. Tel. 934-7991; 
sekretoriaus: 7 Southwood Dr. Tel. 
934-5053. P. P.

LAISVOJO PASAULIO IV lietu
vių tautinių šokių šventei paremti St. 
Catharines lietuviai aukojo: J. Gire- 
vičius $10; $5: kun. J. Liauba, OFM, 
P. Polgrimas, K. Jonušas, A. Stau
gaitis, J. Vyšniauskas; $3: P. Baro
nas, A. Pranskus; $2: J. Ališauskas, 
P. Balsas, P. Dauginas, G. Daraškie- 
nė, J. Gimbutis, S. Gudaitis, A. 
Gverzdys, Z. Jakubonis, S. Janušo
nis, A. Lukas, P. Meškauskas, V. Pla- 
takis, M. Sauka, V. Satkus, J. Sarap- 
nickas, S. Setkus, P. Šukys; $1: K. 
Gegeckas, A. Liaksas, K. Jasudavi- 
čius, A. Rimdzevičius, M. Satkevi
čius, A. Švažas, S. Zubrickas. Iš viso 
— $82. P. Polgrimas
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© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

MISIJONIERIAUS KUN. J. BRU 
2IKO, SJ, dvigubą sukaktį — 50 me
tų kunigystės ir 75 metų amžiaus 
Čikagos lietuviai paminėjo rugsėjo 
24 d. Padėkos Mišias jėzuitų koply
čioje sukaktuvininkas koncelebravo 
su prel. J. Balkūnu, prel. J. Kara
lium, kun. J. Kaniausku, kun. G. Ki- 
jausku, kun. V. Gutausku, kun. J. 
Vaišniu ir kun. J. Kubilium. Vysk. 
V. Brizgys savo pamoksle nušvietė 
kunigystės prasmę, kunigo vaidmenį 
dabartiniame pasaulyje, sukaktuvi
ninko didelį pasišventimą misijoms. 
Jaunimo Centre surengtoj akademi
joj sveikinimo žodį tarė kun. J. Bo- 
revičius, programai vadovauti pa
kviesdamas žurnalistą V. Kasniūną. 
Sukaktuvininką jėzuitų vienuolijos 
generolo ir lietuvių jėzuitų vardu 
sveikino provincijolas kun. G. Ki- 
jauskas, o dr. Z. Danilevičius papa
sakojo atsiminimų apie jo pirmąsias 
kunigystės dienas, susitikimus su 
Kauno jėzuitų gimnazijos mokiniais, 
pamokslus atlaiduose. Prel. J. Bal- 
kūnas sukaktuvininką sulygino su 
Dievo siųstu šaukliu lietuvių tautai. 
Buvo gauta daug sveikinimų raštu, 
jų tarpe Lietuvos atstovo J. Rajec
ko, gen. konsulės J. Daužvardienės ir 
jėzuitų iš Lietuvos. Po kun. J. Bru- 
žiko padėkos žodžio visiems gerada
riams prasidėjo koncertas. Lietuviš
kų dainų ir operų arijų padainavo 
svečias iš Bostono sol. B. Povilavi- 
čius, duetų sol. M. Momkicnė ir 
sol. G. Mažeikienė. Dainininkams 
akompanavo muz. A. Motekaitis. Spa
lio pabaigoje kun. J. Bružlkas žada 
grįžti Brazilijon. į Sao Paulo miestą, 
kur jo laukia lietuvių parapija ir 
kiti darbai.

Kun. Jonas Bružikas, jėzuitas, žymu
sis misijonierius, rugsėjo 24 d. Čika
goje atšventęs dvigubą sukaktį — 
75 metų amžiaus ir 50 m. kunigystės

PREL. JONAS BALKONAS, ilgus 
metus vadovavęs Maspheto, N. Y., 
lietuvių parapijai, paprašė Binokly- 
no vyskupą atleisti jį iš pareigų ir 
paskirti kitą kleboną. Nuo š.m. lap
kričio 3 d. klebono pareigas per
ims šios parapijos dabartinis admi
nistratorius kun. Pranas Bulovas, o 
prel. J. Balkūnas parapijoje Ūks kaip 
klebonas emeritas. S. m. vasario 21 
d. jis yra atšventęs amžiaus 70 me
tų sukaktį.

LIETUVIŲ KLUBAS "Baltic Cen
ter” neseniai buvo įsteigtas Notre 
Dame universitete. Jo tikslas — 
jungti I, II ir III kartos lietuvius 
studentus bendriems kultūriniams ir 
politiniams darbams universitete, 
garsinti lietuvių tautos vardą bei jos 
problemas JAV studentų spaudoje. 
Klubo valdybą sudaro: pirm. Rimas 
Čepulis, vicepirm. Bernardas Poškus, 
ižd. Saulius Matas ir korespondentas 
Linas Sidrys. Klubas jau turi 20 na
rių, kurių penki yra studentų laik
raščio, jų žurnalų bei metraš
čio redaktoriai — Algis Stungrys, 
Mike Paulius, Linas Sidrys, Jeny Lut- 
kus ir Casy Pocius. Klubas taipgi 
planuoja kviesti paskaitininkus, pa
didinti lietuviškų knygų skaičių bib
liotekoje, įvesti lietuvių kalbos bei 
istorijos kursus sekantį semestrą. 
Tokių klubų "Baltic Center” inicia
toriai yra lietuvių ir latvių federa
cija. Panašūs centrai planuojami ir 
kituose JAV universitetuose, kur 
jiems bus teikiama parama ir patari
mai per ryšininkus. Visi studentai, 
norintys steigti tokius baltiečių cent
rus savo universitetuose, prašomi 
kreiptis šiuo adresu: LLF Central 
Committee, P. O. Box 22, Notre Da
ine. Ind. 46556. Organizatoriai taip
gi prašo tėvus atkreipti savo vaikų 
studentų dėmesį į šį sambūrį.

N.ANGLIJOS BALTIEČIŲ DRAU
GIJOS Bostone šiemetine pirminin
ke išrinkta sol. Violeta Balčiūnienė. 
Draugijos valdyboje lietuviams taip
gi atstovauja Irena Vcitienė. Vytau
tas Izbickas, Česlovas Mickūnas ir 
Vytautas Žiaugra. Tiek pat atstovų 
turi latviai ir estai. Valdyba jau nu
tarė surengti miesto rotušėje haltie- 
čių dailininkų parodą, bendrą kon
certą ir bendrą pobūvį.

Brazilija
METINĮ SPAUDOS BALIŲ Sao 

Paulo mieste rugsėjo 17 d. surengė 
Šv. Juozapo vyrų brolija, susilaukusi 
apie 200 dalyvių, kurių 17 sutiko bū
ti savaitraščio “Mūsų Lietuva” gar
bės leidėjais. Baliuje taipgi parduota 
nemažai lietuviškų knygų ir plokš
telių. Lietuviai jėzuitai “Mūsų Lietu
vai” leisti yra įsigiję ofseto mašiną 
ir kitas pagalbines priemones. Jų 
spaustuvėje spausdinamas ir baltie
čių biuletenis portugalų kalba, o 
nuo rugsėjo mėnesio — latvių pra
dėtas leisti laikraštis.

SAO PAULO LIETUVIŲ jaunimo 
biblioteką $100 knygų vertės siunta 
papildė JAV lietuviai dr. Antanas ir 
Liucija Marčiukaičiai iš Gillespie, 
Ill. Knygos buvo nupirktos iš lietu
vių saleziečių leidyklos Italijoje.

SAO PAULO ATEIVIŲ tarptauti

nio folkloro festivalio H dalį rugsėjo 
16-17 d. d. pradėjo Brazilijos lietu
vių tautinė šokių grupė “Nemunas”, 
sėkmingai dalyvavusi tautinių šokių 
šventėje Čikagoje ir jau nekartą pa
sirodžiusi įvairiuose koncertuose.

Australija
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ KOMITE

TAS, atstovaująs bulgaram, čekoslo- 
vakam, estam, vengram, latviam, lie
tuviam, lenkam, rusam ir ukrainie
čiam, Melburne surengė motor- 
kadą, kurioje minėtosios tautybės da
lyvavo su maždaug 300 automobilių, 
papuoštų atitinkamais šūkiais. Iš Al
berto Parko buvo vykstama per mies
to centrą į Lietuvių Namus. Jų sa
lėje įvyko šios melburniečių origina
lios demonstracijos užbaiga. Dalyvių 
tarpe buvo Melburno arkiv. J. Knox, 
ukrainiečių vysk. I. Prasco, senato 
pirm. M. Corinac, senatoriai J. VVeps- 
ter, G. Hannan ir McManus, parla
mentarai E. Fox, A. Buchanan, D. 
Darby, tautinės Kinijos gen. konsu
las dr. W. Chen, Latvijos garbės 
konsulas R. McComas, Lenkijos išei
vijoje sudarytos vyriausybės atstovas 
Nowicki ir kt. Sceną puošė komite
tui priklausančių tautų vėliavos. Jo 
pirm. S. Rozycki, pasveikinęs aukš
tuosius svečius, paprašė tylos miliu
tą pagerbti žuvusius už pavergtųjų 
tautų laisvę. Programai vadovavo 
Pavergtųjų Tautų Komiteto tarybos 
sekr. A. Žilinskas, dalyvius trum
pai supažindinęs su Sovietų Sąjun
gos pasiglemžtų tautų pagrindinėmis 
problemomis. Ilgesnį žodį tarė parla
mentaras D. Darby, teigdamas, kad 
jam yra žinomas komunizmo pavo
jus, kurio, deja, nesupranta šio kon
tinento vietiniai gyventojai. Sena
torius McManus nušvietė sovietų pa
vergtų tautų sunkią būklę ir jų 
didelę auką už laisvę, pavyzdžiu nu
rodydamas Lietuvoje susideginusius 
jaunuolius. Jis taipgi užtarė Austra
lijoje puolimų susilaukiančius kroa
tus. nes ir jie kovoja už savo kraš
to laisvę. La Trobe universiteto 
studentas T. Ruttkay deklamavo įdo
mų eilėraštį apie ateivį jaunuolį 
Australijoje, pamilstantį šį kraštą, 
bet neužmirštantį savo tėviškės ir 
kovojantį už jos laisvę. Pavergtųjų 
Europos tautų atstovų susibūrimas 
Lietuvių Namuose buvo užbaigtas 
vaišėmis ir draugiškais pokalbiais.

Britanija
PETRO IR ONOS BULAIČIŲ ve

dybų auksinė sukaktis paminėta Lon
done liepos 15 d. Šia proga P. Bulai
tis popiežiaus Pauliaus VI buvo ap
dovanotas Silvestro žymeniu, kurį 
jam įteikė VVestminstcrio arkivysku
pijos kancleris mons. Dundcrdale. 
Rugpjūčio 4 d. laidoje laikraštis “Is
lington Gazette” įsidėjo trijų skilčių 
dydžio nuotrauką, vaizduojančią žy
mens įteikimą, ir ilgoką aprašymą su 
reikšminga antrašte “Popiežius pa
gerbia Ilighburgo siuvėją”. Jame 
pranešama, kad Silvestro žymuo jam 
buvo paskirtas už tautinį darbą tėvy
nėje ir išeivijoje. Biografiniai duo
menys atskleidžia, kad P. Bulaitis 
Londonan iš Lietuvos atvažiavo 16 
metų amžiaus, čia mokėsi sluvėjys- 
tės, dalyvavo I D. kare Prancūzijoje 
kaip britų kariuomenės sanitarijos 
puskarininkis ir 1922 m. vedė Glas- 
gove gimusią ir augusią savo žmoną 
Oną. Tais metais išrinktas Londono 
lietuvių parapijos sekretoriumi, vė
liau tapo pirmininku ir parapijos ko
mitete išbuvo iki 1958 m. Paskutinį 
kartą Lietuvoje P. Bulaitis lankėsi 
kaip Britanijos lietuvių atstovas 
1936 m., kai Kaune buvo surengtas 
užsienio lietuvių kongresas. 1938-48 
m. jis vadovavo Britanijos Lietuvių 
Federacijai. Laikraštis taipgi pabrė
žia, kad P. O. Bulaičiai yra išaugi
nę septynis sūnus ir keturias dukras. 
Jų sūnus mons. J. V. Bulaitis, pralei
dęs atostogas Londone ir dalyvavęs 
tėvų pagerbtuvėse, dirba Vatikano 
diplomatinėje tarnyboje. Po atosto
gų jis išvyko į naują paskyrimo vie 
tovę — Kenijos sostinę Nairobi.

J. KVIETKAUSKO PRANEŠIMU, 
š. m. rugsėjo 3 d. Slough Buck mirė 
a. a. Bronius Kurtinaitis, ištiktas šir
dies smūgio. Velionis buvo gimęs 
1909 m. spalio 5 d. stambaus ūkinin
ko šeimoje Būdvyčių k., Pajavonio 
valsč., Vilkaviškio apskr. Mokėsi Ma- 
i ijampolės marijonų gimnazijoje. 
Pašauktas atlikti karinės prievolės, 
įsigijo vyr. puskarininkio laipsnį ir 
dirbo instruktorium auto rinktinėje 
iki p ilnosios sovietinės okupacijos. 
Vokiečių okupacijos metais buvo at
sakingu vyr. meistru Kaune veiku
sioje karinių automobilių remonto 
įmonėje. Artėjant vokiečių • sovietų 
frontui, pasitraukė į Vokietiją ir iš 
ten po karo su žmona Sofija atvyko 
Britanijon. Velionis buvo rimtas, 
tvarkingas žmogus, darbštumo dėka 
gerai įsikūręs, aukomis rėmęs lietu
višką veiklą ir spaudą. Dideliame 
liūdesyje paliko žmoną Sofiją. Gau
sūs bičiuliai apgailestauja peranks- 
tyvą jo pasitraukimą iš šio pasaulio, 
linkėdami, kad jam būtų lengva sve
tingoji Anglijos žemė.

Vokietija
FOLKLORO VAKARĄ rugsėjo 30 

d. Leutershausene prie Welnhelmo 
surengė vietinis dainos ir tautinių 
šokių ratelis, pakvietęs belgus, čeko- 
slovakus, danus, lietuvius, prancūzus 
ir vokiečius. Lietuviams atstovavo 
Vasario 16 gimnazijos tautinių šo
kių grupė, vadovaujama mokytojos 
E. Pauliukonytės.
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Prie liepsnojančio laužo antrojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso stovyk
loje Romuvoje Nuotrauka A. D.

Anoje gaublio p use j e AUSTRALIJA IR NAUJOJI ZELANDIJA Vytautas P. Z ubą s

KAS UŽ LIETUVĄ KOVOJA, 
TAS Į LIETUVIŲ FONDĄ STOJA!

Lietuviu grupės kelionė j Australiją 
į 40-jį tarptautinį eucharistinį kongresą, 
įvykstant) 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 atskira 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, _ .
CHICAGO, ILLINOIS 60643, USA. »
Visais kelionės reikalais prašome nedelsiant kreiptis ir registruotis 

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

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

įgaliotinė Irena Račinskienė — brokerė Alice Fisher 
Reikiamas 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.

(Tęsinys iš praėjusio numerio)
Nėra savų pastatų

Šviesūs tai įspūdžiai, jaukiai 
nuteikiantys atsitiktinai iš ki
tos žemės rutulio pusės čia už
klydusį lietuvį. Tačiau gyvenda
mi svetimųjų jūroj, Amerikoj 
ar Kanadoj, mes pratę turėti ko
kią nors nedidelę salą, kurion 
atėję pajuntam ‘‘žemę po ko
jom”, pasijaučiant “kaip na
mie”. Gal tai bus bažnyčia, jau
nimo stovyklavietė, vienuolynas, 
mokykla, lietuvių apgyventa va
sarvietė, bankas ar klubas. Syd- 
nėjaus lietuvių tarpe šito jaus
mo negalėsi išgyventi nė sek
madienio pamaldose. Lietuvis 
kunigas atnašauja Mišių auką 
didžiulėj senoj airių bažnyčioj, 
kurioj gal tik šimtas lietuvių 
prapuola. Po pamaldų žmonės 
pasišnekučiuoja autoaikštėje ir 
skuba namo. Negali atsikratyti 
kampininko jausmo, išgyvento 
Vokietijoj stovyklose. Skirtu
mas nuo stovyklos dienų tas, 
kad ne UNRRos drabužiais apsi
vilkę traukė būriais lietuviai, 
bet šventadieniškai pasipuošę 
automobiliais skubėjo.

Dabar, kai vis didesnis poka
rio ateivių skaičius gyvena iš 
kuklios senatvės pensijos, nėra 
prasmės teirautis, kokios buvo 
priežastys, kad didžiausia lietu
vių kolonija Australijoj nieko 
lietuviško nepastatė. Reikia ma
nyti, kad jos buvo svarbios. Ta
čiau atsimenant, kad ne augšti 
užsimojimai ir skambūs šūkiai, 
bet žmogaus rankų darbas, žmo
gaus statybos, ar tai būtų vidur
amžių katedros, senovės pirami
dės, ar priešistorinio žmogaus 
urvas, išlieka laiko dulkėse, — 
darosi nyku galvojant apie lie
tuvių ateitį Australijoj. Kiti sto
vi tvirčiau. Čia pat, vos už kelių 
gatvių, didelė nauja ukrainiečių 
bažnyčia puikuojasi.

/Atogrąžos ir lietuvis
Gegužinei baigiantis ir šeimi

ninkėms stalus tvarkant, staiga 
kažkas čia pat klaikiai nusikva
tojo. Mudu su žmona nesupra
tom, kol šeimininkai nepaaiški
no, kad tai kookaburra artinasi 
prie jiešminės liekanų. (Jiešmi- 
nė — Australijos lietuvių žodis 
vietoj angliško “barbecue”.) Pa
matėm du nepatrauklios išvaiz
dos paukščius, tupinčius ant eu
kalipto šakos. Eukaliptai, bent 
šiuo metu, be lapų, lepinėtais 
kamienais, taip pat neatrodo la
bai gražiai. Jų ištisus miškus 
Naujojoj Kaledonijoj pakeliui 
iš aerodromo pravažiavom. At
rodė, kad miškas gaisro sunai
kintas. Neįprasti lietuviui Aust
ralijos vaizdai ir garsai.

Dabar ruduo, bet, šeimininkų 
teigimu, Sydnėjaus apylinkėse 
ir kitais metų laikais gamta ne
santi žavinga'. Visai kitaip par
kuose ir sutvarkytuose žmonių 
soduose, čia augmenija vešli ir 
įvairi. Rodo šeimininkas savo 
vaismedžius: citrinų, apelsinų ir 
kiti nematyti medžiai, pilni gra
žių egzotiškų vaisių. Ypatingai 
gražios ir didelės citrinos. To
kių nėra tekę matyti. Seiminin
kė su neslepiama nostalgija iš
sitaria, kad per 20 metų čia nė
ra matę savo kieme sniego. Į 
kalnus tenka važiuoti sniego pa
sižiūrėti. Galvoju kažkodėl apie 
lietuvius poetus, ypač mėgstan
čius rašyti apie šiaurę, jos žmo
nes, mėlyną sniegą. Negalėtų 
jie tos šiaurės čia išgyventi. Pie
tų Kryžius neprilygsta Grigo Ra
tams. Ir Donelaitis, fantazuoju 
toliau, nebūtų savo “Metų” su
kūręs gyvendamas šitoj gaublio 
pusėj. Ne lietuviui citrinų ir 
apelsinų sodai. Gera ir malonu 
šiauriečiui ilgesnes atostogas 
praleisti šiltuose kraštuose, bet 
nuolat tenai apsigyventi yra 
prieš jo prigimtį.

Kad tai ne paprasti šiauriečio 
sentimentai, patvirtins kiekvie
nas gydytojas, kad mėlynakiai 
turi sunkumų aklimatizuotis tro
pikuose. Yra ir praktiškų duo
menų. Kanados atstovybės Kan
beroj žiniomis, Australijoj jau 
kuris laikas dirba apie 400 ka
nadiečių specialistu prie staty
bų, surištų su kasyklom ir naf
tos šaltiniais. Daugelis jų yra 
dirbę prie panašių statybų toli-

PR ANTRAM Ą APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJA MEDŽIAGĄ 

sutraukiančio 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galia sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

do nepaprastą gydomąją medžiagą, 
sugebančią sutraukti hemorojus be 
skausmo. Ji per kelias minutes suma 
žiną 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 daugelį mėnesių

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

moj Kanados šiaurėj, prie di
džiausių šalčių, čia tos statybos 
vyksta karštoj Australijos da
lyje. Patirta, kad šie žmonės 
lengviau pakėlė nepaprastus šal
čius, negu Australijos dykumų 
karštį. Tad paliekant Australijai 
širdyje džiugu, kad niekas rim
tai nesiėmė kurti “atsarginės 
Lietuvos” atogrąžų krašte, kaip 
kaikas dar ir dabar šaltą žiemos 
vakarą šiaurėj pasvajoja.

Naujoji Zelandija
Naująją Zelandiją sudaro dvi 

beveik vienodo dydžio pagrindi
nės salos — šiaurinė, pietinė ir 
keletas mažesnių salų. Ploto at
žvilgiu N. Zelandija yra 10% 
didesnė už Angliją ar Vakarų 
Vokietiją ir 10% mažesnė už 
Italiją, bet gyventojų turi tik 3 
nepilnus milijonus. Salose daug 
užgesusių ugnikalnių, o 3 dar 
ir dabar veikia, bet yra toli nuo 
gyvenamų vietų ir nepavojingi. 
Krašto istorijoj didžiausias ži
nomas ugnikalnio išsiveržimas 
Įvyko 1886 m., kai šiaurinėj sa
loj, 150 mylių nuo Aucklando, 
Tarawera išsiveržimo metu spro
go kalnų virtinė ir atsidarė 10 
mylių ilgio ir 4 mylių jdočio 
plyšys. Žuvo kelios dešimtys 
žmonių, buvo sunaikintas mao- 
rių kaimelis ir vadinamosios 
Rausvosios ir Baltosios terasos, 
apie kurias mažai autentiškų 
nuotraukų yra išlikę, bet garsi
namos kaip buvęs tam tikras 
gamtos stebuklas.(“Lietuvių En
ciklopedijoj” klaidingai nurodo
ma, kad Tarawera ugnikalnio iš
siveržimo metu tos terasos atsi
radusios).

Jei Australijoj apsiribojom 
tik Sydnėjumi, tai N. Zelandiją 
praktiškai du kartus pervažia
vom nuo vieno iki kito galo, pa
darydami apie 2,500 mylių au
tobusu, traukiniu, laivu ir lėk
tuvu. Prieš leisdamiesi kelionėn 
buvom truputį perdaug optimis
tiški matuodami atstumus kana- 
diškais greičiais ir patikėdami 
turistinių brošiūrų propaganda. 
Tačiau keliai čia prilygsta ant
ros ar gal net trečios eilės ke
liams Š. Amerikos kontinente 
(yra dar ir žvyruotų), ir viduti
niškai autobusu važiavom po 32 
mylias į valandą. Tas pats grei
tis ir traukiniu, kuris yra siau
rasis, bet turi miegamus vago
nus. Naujoji Zelandija yra mi
niatiūrinis pasaulis. Jei Auck
lande ir toliau i šiaurę auga 
apelsinai ir sniegas iškrinta kar
ta per šimtmetį, tai nė tūkstan
čio mylių nepavažiavus į pieti
nės salos tolimiausią pakraštį 
pasijunti kaip šiaurės Skandina- 
viios fijorduose. Gi tos pačios 
salos vidury, pietinių Alpių kal
nuose, Mount Cook (aukščiausia 
viršūnė, virš 12,000 pėdų) kai
mynystėje ledynai nusileidžia 
iki keleto šimtų pėdų virš jū
ros lygio. Jais gali grožėtis pro 
viešbučio langa. Prie kalnu ir 
fijordų pridėjus ugnikalnius, 
geizerius ir karštus šaltinius 
šiaurinėj saloj, Zelandija tikrai 
yra nepaprastas kraštas, unika
lus visam žemės rutuly.

Krašto gyvūnija ir augmenija 
taip pat yra savita. Beveik visi 
laukiniai bei naminiai gyvuliai 
ir paukščiai yra atvežti iš Eu
ropos ar kitų kontinentų. Vieti
nė fauna tokia unikali, kad gali 
atrodyti kaip gamtinis nesusi
pratimas. Pvz. tautinis simbolis 
kiwi, paukštis be sparnų, kurio 
kiaušinis sveria ketvirti paties 
paukščio. Yra vaisių, kurių ne
rasi kitur. Lietuviams gali būt 
Įdomu, kad čia iškasama “kau
ri” medžio sakų didžiuliai gaba
lai, kuriems atskirti nuo mūsų 
gintaro reikia specialisto. Iš pa
žiūros “kauri” sakai visiškai pa
našūs i neapdirbto gintaro ga
balą, tik minkštesnį ir dėlto ne
siduoda dailiau apdirbami. 
Anksčiau jų buvo iškasama se
nų “kauri” miškų vietose šim
tais tonu per metus ir buvo nau
dojami dažu pramonėj lako ga
mybai. Dabar galima matyti 
juos muzėjuose ir pirkti kaip 
suvenyrą.

Gyventojai
Senieji Naujosios Zelandijos 

gyventojai maoriai gyvena čia,

ATLIEKU GRINDŲ 
ATNAUJINIMO 

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

č E S NAKAS-
geras vaistas 
čosnokos (garlic) yra natūralus krau* 
|ą valantis vaistas — padeda Jam 
laisviau tekėti, apsaugoja nuo noiva- 
rumų, nuo puvimo bakterijų boi |ai 
sunaikina. "ADAMS GARLIC PEARLES" 
turi savyje reikalingos česnako alyvos, 
kuri medicinoje jau seniai vartojama^ 
Per ištisus šimtmečius milijonai žmo
nių vartojo česnakų kaip vaistų, tikė
dami |o gydomąja bei stiprinamųio 
galia. Stenkis būti stiprus ir sveikos. 
Dar šiandien nusipirk "ADAMS GARLIC 
PEARLES" dėžutų vaistinėje. Jausies 
geriau, stipriau Ir mažiau slogų tu
rėsi Įlos česnako kapsulės netur 
nei kvapo, nei skonio. 

spėjama, nuo 12 šimtmečio, at
plaukę iš tolimesnių Pacifiko sa
lų. Manoma, kad ir prieš mao- 
rius Zelandijos salos buvo apgy
ventos, tik maža pėdsakų apie 
tuos ankstyvesnius gyventojus 
yra išlikę. Maoriai šiandien su
daro 8% Zelandijos gyventojų, 
kiti 90% yra britų kilmės ir tik 
2% kitų tautybių.

Sprendžiant iš vietovardžių, 
kurių gal du trečdaliai yra mao- 
riški, galima spėti, kad Zelan
dija buvo gana gausiai apgyven
ta prieš britų atvykimą. Iš tik
rųjų Zelandija yra jaunas baltų
jų gyventojų kraštas. Salas at
rado Tasmanas 1642 m., bet 
niekas jomis nesusidomėjo ir se
kantis lankytojas buvo kapito
nas J. Cook 1769 m. Pirmieji 
inisij orderiai atvyko 1814 m. ir 
maždaug tuo pačiu laiku pradė
jo steigtis banginių žvejojimo 
bazės. Maoriai nebuvo labai pa
lankūs naujiems kaimynams ir 
kildavo nuolatiniai nesusiprati
mai, kol pagaliau 1840 m. Bri
tanija pasirašė su maoriais su
tartį. paėmė kraštą savo globon 
ir visus vietinius gyventojus pa
darė savo imperijos piliečiais. 
Trumpus istorijos bruožus prisi
mindamas negali nesistebėti, 
kad per 130 metų tiek daug buvo 
galima padaryti: gražūs miestai, 
uostai, sunkiame paviršiuje iš
vesti keliai, išvystytas žemės 
ūkis. Darbštūs buvo naujieji Ze
landijos gyventojai.

Gamtinis krašto unikalumas 
turbūt nesąmoningai verčia ze- 
landietį jausti savo mažam, 
tūkstančiais mylių nuo Vakarų 
pasaulio atskirtam kraštui ypa
tingą meilę ir prisirišimą. Šitas 
nusiteikimas net neseniai atvy
kusius svetimšalius imigrantus 
užkrečia. Pvz. taksio šoferis vi
sur yra žinomas kaip įvairios 
vietinės informacijos šaltinis. 
Aucklande pasitaikė čekas, o 
Wellingtone ukrainietis. Abu 
didžiausi patriotai zelandiečiai: 
čia gražiausias, geriausias ir tur
tingiausias kraštas, beveik rojus 
varganame žemės rutuly. Gera 
matyti patenkintus žmones, bet 

GO AHEAD!
BUY CANADA

SAVINGS BONDS
START SOMETHING GOOD TODAY

Pradėkite gerą dalyką šiandien 
su Kanados taupymo lakštais! Jie yra 
kelias į ateitį, kuriuo galite taupyti 
be jokio rūpesčio. Kanados taupymo 
lakštai yra saugūs. Jie yra paremti 
visais Kanados turtais, ir už juos kas
met mokamos geros palūkanos.

Nauji Kanados taupymo lakštai 
duos $7.30% metinį vidurkį palūkanų, 
jeigu juos išlaikysite iki galutinio 
termino. Kiekvienas $100 lakštas 
duoda $5.50 palūkanų pirmaisiais 
metais, $7.00 palūkanų antraisiais 
metais, po $7.50 sekančiais ketvertais 
metais ir po $7.75 paskutiniais 
šešeriais metais. Be to, dar galite 
gauti palūkanų palūkanas. Kiekvienas 
jūsų $100 gali užaugti iki $233.25 
tik per 12 metų

Kanados taupymo lakštai yra 
kaip gryni pinigai. Jie gali būti 
iškeičiami betkuriuo metu jūsų banke 
pilna jų verte su priklausančiomis 
palūkanomis.

Kanados taupymo lakštus lengva 
įsigyti. Jų yra įvairių — nuo $50 iki 
$50.000. Juos galite įsigyti trimis 
skirtingais būdais:
a. už grynus pinigus per savo darbo
vietę, banką ar investavimo įstaigą
b. atskaitymais iš algos savo darbo
vietėje (Payroll Savings Plan)
c. mėnesinėmis įmokomis savo ban
kui ar investavimo įstaigai 
(Monthly Savings Plan).

Tad pirmyn! Pradėkite gerą 
dalyką šiandieną! įsigykite Kanados 
taupymo lakštus!

7.30%
metinis palūkanų vidurkis suėjus terminui

laimė ii- pasitenkinimas labai 
reliatyvūs dalykai. Iš šalies žiū
rinčiam tavoji laimė gali pasi
rodyti paprasčiausias naivumas 
ar nieko geresnio nežinojimas.

Retai sutiksi zelandietį, ku
ris blogai atsilieptų apie savo 
kraštą ar valdžią pakritikuotų. 
Gal tai ir gera pilietinė savybe, 
bet kartais atrodo, kad tai tik 
tuščias pasididžiavimas ir užsi
spyrimas nematyti tikrovės. Ze
landiečiai mėgsta keliauti, ir 
kiekvieno didžiausia svajonė pa
daryti kada nors kelionę aplink 
pasaulį. Tačiau, kaip vienas kri
tikas išsitarė, jie apkeliauja Eu
ropą, gal ir Ameriką, daug ką 
pamato, bet sugrįžta į savo sa
las nieko neišmokę.

Kita zelandiečio būdo savybė 
— drausmė ir kantrybė, šaltam 
autobuse visi klostosi kaip išma
nydami, bet niekas nepasiskun- 
džia šoferiui, kad šis įjungtų šil
dymą. Pirmą dieną Aucklande 
viešbutyje kambarį gavom virš 
restorano, kuriame vakare pra
sidėjo muzika, o vėliau ir dai
nos. Na, manom, čia tai pakliu
vom, tačiau prieš 11 v. viskas 
nutilo, o 3 minutės po 11 v. pa
sibaigė ir televizijos programa. 
Vėliau patyrėm, kad čia visur 
tokia ankstyva naktis. Savaitga
liai dar ramesni. Sekmadienį 
viskas uždaryta, sunku net ka
vos puoduką gauti. Tad savait
galius geriausia ilgoj kelionėj 
praleisti. Kelionėj taip pat vis
kas gerai organizuota: autobuso 
šoferis ar traukinio palydovas 
turi keleivių sąrašą ir jį dažnai 
tikrina. Tačiau ir geriausioj or
ganizacijoj popieriai susimaišo: 
mūsų pilnam autobusui teko 
grįžti 30 mylių kalnų keliais pa
sitikti papildomo autobuso, nes 
atvykus į persėdimo vietą kelei
viai netilpo. Kitą kartą grįžom, 
nes šoferis pravežė vaikiuką pro 
jo išlipimo vietą.

Drausmė kažkaip įskiepijama 
nuo pat mažens. Teko stebėtis 
valandų valandas autobusu ke
liaujančių vaikų ir paauglių ra
mumu bei tvarkingumu. Dauge
lis mergaičių, kaip ir moterys, 

mezga, kiti skaito. Tačiau neat- 
siliekama ir nuo amerikietiškų 
laiko madų. Nestinga ilgaplau
kių ir susivėlusių. Aucklande, 
tik pasiekę pagrindinę Queen’s 
gatvę, sutikom ružavoin drobu
lėm apsisiautusius ir nuo žvar
baus rudens vėjo pamėlusius 
“Hare Krishna” garbintojus nu
skustom galvom. Plataus tos pa
čios gatvės šaligtavio viduriu iš
dažyta balta linija, ir pėstieji tu
ri eiti kairėj linijos pusėj. (Čia 
važiuojama kaire kelio puse). 
Autobuso laukiančių eilutė sto
vi tvarkingai ant tos linijos, lyg 
paukščiai ant telegrafo vielos. Iš 
Amerikos kontinento patekęs į 
tokią drausmingą visuomenę pa
sijunti svetimas ir negali nepri
siminti vokiečių tvarkos bei 
drausmės karo metu Vokietijoj.

Amerikoj ir Kanadoj yra po
sakis, kad klientas yra viešpats, 
ir visur jam stengiamasi patar
nauti. Zelandijoj dažnai jautiesi, 
lyg patarnautojas klientui dary
tų malonę. Viskas vyksta pagal 
laikrodį: 7-8.30 pusryčiai, 12- 
13.30 pietūs, 18-19.30 vakarie
nė. Kitom valandom daugelis 
restoranų visai uždaromi. Wel
lingtone atėjom vakarienės me
tu anksti ir gavom staliuką, skir
tą trims. Patarnavimas gal net 
pergreitas, bet kadangi valan
dos trumpos, tad reikia skubėti, 
ir prie mūsų stalo jau sėdim 
trys. Dar nebaigęs vakarienės, 
jauti patarnautoju žvilgsnius pa
skubėti, nes laukiančių eilutė 
didėja ir reikia už eisti vietą. Ki
tą kartą atėjom pusryčių vėlai. 
Restoranas jau pustuštis, bet 
naujus svečius sodina prie už
imtų stalų. Tuščioje valgyklos 
dalyje prasidėjo valymas. Pus
ryčius baigiant, pusė kambario 
buvo sutvarkyta ir stalai pa
dengti pietums. Viešbutį reikia 
palikti 10 v., ir jei tavo trauki
nys išeina 12 v., sėdėk su mai
šais laukiamajame ar bare. 
Drausmingiems zelandiečiams 
tokia griežta tvarka gal ir patin
ka, bet turistui iš kito pasaulio 
ji nelabai patraukli.

(Bus daugiau)
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(Tęsinys iš praėjusio numerio) 
Dar labiau atsikleidė šių mo

terų pažiūros ir skonis, Kaktu- 
sienei apsilankius Žaltauskuos.

— Tavo bute, Gunda, kažko 
trūksta, — gerai apsižvalgiusi 
nusprendė viešnia. — Lietuvių 
dailininkų paveikslai neblogai, 
gintaras dar irgi galima. Bet me
dis, keramika — baisiai nuobo
dūs. šias skulptūras ir vazas lai
kyčiau rūsyje. Galėčiau tau šį tą 
padovanoti iš savųjų kristalų.

— Ačiū, Leonida, nereikia,— 
pakilus nuo kėdės Gunda atvėrė 
bufeto dureles. — Štai turiu ke
letą gabalų, jei prireikia tor
tams padėklo ar vazų gėlėms.

— Juk tai mėlynojo kristalo 
vazos! O čia ... Baccart grafinas, 
net visas komplektas, — nu
stemba. — Ir kam tokius gra
žius dalykus laikai spintoj uždu
sintus, neleisdama jiems spin
dėt? Bent po stiklo siena išsta
tytu m!

— Po stiklu laikom įrištas 
vertingas knygas aname kamba
ry, — parodė galva į gyvenamą
jį. Vienoj kertėj, lyg milžiniška 
atversta knyga, žvilgėjo gražiai 
įrištų knygų lentynos. Jų susidū
rime ant mažų lentynėlių švietė 
balto medžio “Vargo mokykla”, 
natūralaus kumščio didumo gin
taras, pora keramikos dalykėlių.

— Bet kaip sau nori: tegu ir 
retai išdėstytos tos pilkšvos, rus
vos, žalsvos vazos ir lėkštės — 
nedaro įspūdžio.

— Jos nepakartojamos, mano 
miela. Suteikus erdvę ii' foną, 
šie meno kūriniai kalba į tave 
kartais daug prasmingiau negu 
žmogus. Juose tebegyvena kūrė
jo rankų šilima. Tai Lietuva mi- 
niatūroj ...

— Man jos nei šviečia, nei 
skamba, todėl ir nepatinka.

Gunda susijuokė:
— Kartais kristalui suskambė

jus, namų šeimininkė vos nenu- 
alpsta. Neseniai teko būti vie
noj šeimoj iškilminguose pietuo
se. Svečias, žinoma, netyčia 
įdaužė vienuolikos dolerių ver
tės vyno stiklą, kurį pripirkti bū
tų neįmanoma. Šeimininkės gar
saus aiktelėjimo buvo gana aš
tuoniolikos svečių nuotaikai su
gadinti. Kiek vėliau šis įvykis 
“susifermentavo” jau į anekdo
tą. Natūraliai išplaukusi žmonė
se gera, šilta nuotaika man bran
gesnė už kristalo taurę.

— Kas bebūtų, aš esu šali
ninkė spindinčių vertybių, —pa
kėlė galvą Leonidą.

— O mano linija — gyvenimo 
paprastumas. Mes nededam ka
pitalo į šukes, o kraunam jį į 
vaikų galvas.

— Pasilieku prie savo nuomo
nės.

— Žinoma, kiekvieno teisė tu
rėti savo skonį bei nuomonę, ne
primetant to kitam.

— Primesti ar neprimesti — 
kitas reikalas. Bet neturėti nei 
skonio, nei gerų daiktų, tai jau 
dviguba “biednystė”, Gandele, 
ar ne?

— Kaip matai, esu ant namu 
šeimininkės platformos, todėl 
šovinius turiu prilaikyti, — 
šyptelėjo Gunda, dar kartą pa
žvelgdama į padengtą stalą, ir 
išskubėjo virtuvėn. “Ji mano — 
visur jai viskas galima dėlto, 
kad ji turi ninigų”, piktinosi 
Gunda. “O aš turiu sūnų kaip 
deimantą”, džiaugėsi širdyje. 
“Jis laiko tavo dukrelę “suvys- 
tęs,” poniute. Net žandai tau už
siplieskia, kai kitos merginos 

Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese lietuvių kalba buvo tarptautinė — ja galėjo susikalbėti visų kraštų jaunimas

apie jį pašokinėja. Amerikoj pi
nigų daug kas turi, o dukterų 
dar daugiau. Bėda tik, kad vyrų 
permažai. Ir tie patys nelinkę 
vesti.”

Ši liesoka, taisyklingų veido 
bruožų, blondinė turi savy kažką 
nenugalimo: valia, santūrumas, 
ramus būdas ir dar nežinia kas. 
Nors švelni, visiems paslaugi, 
tačiau, reikalui esant, ambicin
ga, net išdidi. Dirbdama lietu
viškose organizacijose, ypač su 
jaunimu, įsigijo pagarbos, net 
autoriteto, patraukdama jį šilta 
šypsena, humoru, o labiausiai 
mokėdama įsijausti ir suprasti 
jų reikalus. Spauda nepagaili ge
rų žodžių ją minėdama, kas 
labiausiai erzina Kaktusienę. 
Apie pastarąją nei garso, nei 
nuotraukų spaudoje. Ji nepajė
gia įsitvirtinti amerikiečių tarpe 
ir nesuartėja su lietuviais, jieš- 
kodarna sau lygių ...

Gintautas su Živile šoko tauti
nius šokius, važinėjo po stovyk
las, vis daugiau įtraukdamas ją i 
jaunimo veiklą. Tamsiaplaukis, 
giliai mėlynom akim, gražiai nu
augęs — atletas, pirmaujantis 
sporte ir moksle, traukė visų dė
mesį. Jo sąmojus, linksmas bū
das, geras išauklėjimas vedė 
paskui save įvairaus amžiaus lie
tuvišką jaunimą.

Vaikams susidraugavus, neju
čiomis ir Kaktusai jungėsi į lie
tuvių bendruomenę. Kaktusienė 
pamurmėdavo tik dėl aukų, esą, 
kur eini, vis kišk ir kišk dole
rius. Negana to. Susiras tave net 
ir namuos. Tų aukų ji niekad 
nepadaugino. Davė tik pusiau
svyrai išlaikyti.

Abiejų šeimų ryšiai vis labiau 
tamprėjo. Buvo aišku, kad teks 
kelti vestuves. Živilė, meile ap
svaigusi, laiminga be ribų. Gin
tautas daug blaivesnis. Būdamas 
pastabus bei jautrus, matė, kad 
busimieji uošviai žvelgė į jį lyg 
iš augšto. Leido jam, nors ir ne
žymiai, suprasti, kad daro tam 
tikrą malonę, besiruošdami į gi
minystę. Priminė Gintautui net 
jo pasirinktą profesiją, kurią, 
laikui bėgant, reikėtų pakeisti 
žymiai svaresne. Tada jis palygi
no Virginiją ir jos tėvus. Kokie 
jie malonūs ir draugiški buvo 
jam. Mergaitės tėvas, universite
to profesorius, niekada nepabrė
žė savo autoriteto. Jis nesijautė 
tuose namuose vyresniųjų suvar
žytas ar dedamas ant svarstyk
lių. Kitaip eidavosi su Kaktu
sais. Tiesa, Živilės tėvas laikėsi 
beveik nuošaliai, retai ir namuo
se tebūdavo, bet vistiek nepaly
ginsi su profesorium. Tačiau jos 
mama išjieškos tave iki smulk
menų. Kalbėdamas su ja, Gintas 
dažnai pasakydavo ne tai, ko no
ri, ir ne tai, ką galvoja. Jo vi
daus pasaulis nejučiomis atmes
davo ją, dėlto jis nutylėdavo 
ten, kur turėdavo ką protingo ar 
svarbaus pasakyti. Tačiau Živi
lė liko Živile.

Santuokos data jau nustatyta. 
Nesvarbu, kad tai įvyks žiemos 
metu. Jaunieji povestuvinei ke
lionei išskris į Šiltus kraštus.

Vieną spalio šeštadienį Žal- 
tauskai buvo pakviesti į Kaktu
sų namus pasitarti. Dangus apsi
niaukęs, lynojo, pageltę lapai 
tingiai leidosi žemyn. Viduje 
tamsu, net lempas teko užsideg
ti, kad būtų jaukiau. Kaktusie
nė padiktavo labai šaunias ves
tuves, ištaigingam viešbuty, ir 
svečiu būsią virš dviejų šimtų: 
nemaža kaimynų amerikiečių ir 
šiaip verslo žmonių. Visi jie tur
tingi, žymūs. Būsią ir lietuvių, 

daugiausia iš kitų kolonijų, 
skambiais vardais ar šiaip gerai 
įsikūrusių. Betkaip juk neišlei
si vienturtės.

Žaltauskai klausė viso to po
stringavimo su lengvais atodū
siais. Bet viena žinia juos ėmė 
ir užsprangdino — vestuvių iš
laidos turėsiančios būti per pu
sę.

— Dabar mes nupirkom ne
mažą apartamentinį namą, — 
tęsė ji. — Daug reikės įdėti į jį 
pinigo. O kada išrinksim? Iš vi
so, ar gausim atgal ką įdėję, dar 
nežinia. Biznis juk yra rizika.

Po nejaukios tylos pirmas pra
bilo Žaltauskas:

— Kaip žinote, ponia, Vakarė 
ir Dalius dar tik pradėjo studi
jas. O kur galas... Koks čia at
lyginimas eilinio banko tarnau
tojo, žmona prie skaičiavimo 
mašinos taipgi ne kažinką užka
la. Abiejų suėmus, vos pakanka 
tam, kas būtina. Mums tokios iš
laidos perdidelės. Man rodos, 
vestuvės galėtų būti mažesnės ir 
paprastesnės.

— Ne, tai ne mūsų padėčiai, 
— pašoko ji. — Gerai, kad Živi
lės su Gintu nėra. Deramės, lyg 
avį parduodami. Mergaitę turim 
išleisti taip, kaip pridera. Kaip 
atrodytų kaimynams! Štai, šiuos 
namuos gyvena gubernatoriaus 
brolis, — pakelia užuolaidą. — 
Kitoj pusėj advokatas, vedęs tei
sėjo dukterį. Ne vieni metai čia 
esam — turim plačias pažintis.

— Bet ar būtina taip augštai 
šokti ir patiems, kai antroji pu
sė yra nepajėgi. Argi vaikų lai
mė priklausys nuo to, kokios 
bus jų vestuvės? — mėgino įti
kinėti Žaltauskas.

— Kodėl mes turim degraduo
ti save kitų sąskaiton, tai yra 
teršti aplinką, — spyrėsi Kak
tusienė.

Žaltauskai tarpusavy susižval
gė. Kaktusas, pasijutęs labai ne
jaukiai, lyg ir negirdomis nulei
do žmonos išsišokimą.

— Palauk, Leonida, — stabdė 
ją vyras. — Galėtume ir vieni 
paimti tą vestuvių naštą — yra, 
kaip yra.

— Ir vėl su tuo savo “yra, 
kaip yra”, — širdo Leonida. — 
Ar dar maža nuolaidų esam pa
darę? Ar Živilė, tokioj aplinkoj 
gyvendama, neturėjo pasirinki
mo daug geresnio? Reikėtų su
prasti, kad ji daro malonę tekė
dama . .. niekam nėra smagu 
leistis žemyn. Kas, ar ne mes tu
rėsim aprūpinti juos tinkamu 
butu ir jo apstatymu, kad nesi
jaustų mergaitė, kaip į priebutį 
išmesta, ir į kitus galėtų drąsiau 
pakelti akis?

— Na, ir įsisiūbavai, balandė
le, — palingavo galvą Kaktusas 
atsidusdamas.

Žaltauskas, tas sausu kampuo
tu veidu vyras, kiek žilstelėju
siais, vešliais, tamsiais plaukais, 
žiūrėjo į lubas. Jis troško pra
nykti nematomas, sudegti vie
toje, kaip tas drugys, besisukda
mas apie lempą. Per visą tą lai
ką Gunda išsėdėjo, pasirėmus 
ant sofos krašto, netardama nė 
žodžio. Jos krūtinėj kažkas virė, 
net skausmingai kunkuliavo, 
nors iš paviršiaus atrodė rami, 
net abejinga.

— Gunda, ką tu į tai? — stai
ga Kaktusienė įrėmė j ją aštrų 
žvilgsni, laukdama bekompromi- 
sinio sutikimo.

Moteris apsidairė, lėtai pakilo 
nuo sofos ir atsigręžė į vyrą:

— Pats laikas, Viktorai, mums 
keliauti namo. Tegul žydi aguo
na vidury darželio . ..

CALGARY, ALTA
LIETUVIŲ VEIKLA pagyvėjo įsi

jungus valdybon J. A. Karpai. Pra
ėjusią vasarą valdyba suruošė tris 
sėkmingus parengimus, jau nemi
nint Vasario 16 paminėjimo.»

KALGARIECIUS NUSTEBINO ir 
sukėlė įvairių diskusijų pasirodžiu
si “T2” 22 nr. edmontonietės Rūtos 
Gudjurgytės nuotrauka su įrašu: 
“Kalgario apylinkės naujai įsisteigu
sio jaunimo komiteto sekretorė”. 
Nuotr. A. D. Turiu priminti redakci
jai ir visiems “T2” skaitytojams, 
kad esu antri metai KLB Kalgario 
apyl. valdyboj, bet neteko girdėti 
Kalgaryje apsilankant jaunimo rei
kalais R. Gudjurgytės. Jinai neturi 
nieko bendro su Kalgario jaunimu. 
Čia jaunimas eina savais keliais, o 
tėvai nekreipia nė mažiausio dėme
sio į savo vaikų lietuvišką auklėji
mą. Tėra du jaunuoliai, kurie vi
suomet dalyvauja mūsų veikloje. Tai 
Sandra Babušytė ir Lenas Kučins
kas. Pagarba jų tėvams! (įraše po 
R. Gudjurgytės nuotrauka įvyko klai
da redakcijoj, ruošiant klišę spau
dai: vietoje Edmontono buvo įra
šytas Kalgaris per neapsižiūrėjimą. 
Red.).

“STAMPEDE” METU valdyba su
ruošė šokių vakarą, o sekmadienio 
popietę — šaunų pikniką-gegužinę. 
Gražiam orui esant, iŠ toliau atvykę 
panoro pamatyti kaubojų išdaigas, 
žinoma, nepakenkdami piknikautojų 
entuziazmui. Dalyviai linksminos iki 
vėlyvo vakaro. Kaip šokiuose, taip 
ir gegužinėje publikos nebuvo daug, 
bet gautas pelnas padengė visas iš
laidas, valdybos įdėtas pastangas bei 
darbą.

PAMINĖTA SUKAKTIS. Rugsėjo 
23 d. paminėta Bendruomenės 15-kos 
metų veiklos sukaktis šauniu ban
ketu puikioje salėje. Buvo geras or
kestras ir statinė alaus su stipres
niais gėrimais. Kiekvienas gavo dar 
po vieną bilietėlį (vienai uncijai) 
stipresnio gėrimo nemokamai. įėji
mas asmeniui — $3. Bilietai buvo 
platinami iš anksto. Vakarienė buvo 
užsakyta kiniečių restorane. Publika 
gėrėjosi ir maistu, ir iš statinės pu
tojančiu alučiu, kuris buvo nemoka
mas visiems. O šokių gaidas parūpi
no pats pirm. A. Nevada. Degtinę 
tvarkė J. Karpa, alutį pompavo V. 
Matutis, bilietus pardavinėjo bei 
tvarkė M. Nevadienė ii- A. Karpavi- 
čienė, gėralams bilietus pardavinėjo 
p. Slavinskas. Loterija rūpinosi P. 
Gluoksnys. Gaila, pasitaikė blogas 
oras, pietinėje Albertos dalyje — 
sniegas ir vėjas laužė medžių šakas 
ir gatvių šviesų signalus. Policijos 
radijo patarimu, susilaikė daug tau
tiečių iŠ tolimesnių vietovių. Visdėl- 
to prisirinko pilnutėlė salė tautie
čių ir linksminos iki 1 v. nakties. 
Muzikai nustojus grot, vidury salės 
atsirado sukaktuvinis tortas su 15 
degančių žvakučių. Publika apsupo 
ratu ir laukė kas bus toliau. Pirmas 
prabilo vietinės Bendruomenės stei
gėjas Antanas Nevada. Jis priminė
sunkią jos pradžią ir nepalankų lai
kotarpį, nes anais laikais stiprokai 
veikė “penktoji kolona”. J. Karpa pa
sigėrėjo sukaktuvių proga stiprėjan
čia veikla ir tautiečių vieningumu, 
susiklausymu. Pastebėjo, kad be su
siklausymo ir vienybės šį vakarą čia 
mūsų nebūtų — vieni sėdėtume na
muose, o kiti tavernose. Žvakutes už
pūtė Bendruomenės steigėjas su po
nia. Po to buvo sugiedotas Tautos 
himnas. Publika minutei susimąstė.

LUBOR J. ZINK kandidatuoja šių 
m. spalio 30 d. rinkimuose į federa
cinį parlamentą Parkdale apylinkė
je kaip pažangiųjų konservatorių 
partijos atstovas. Jis yra ateivis iš 
Čekoslovakijos. Atvykęs į Kanadą iš 
Anglijos, kur dirbo Britanijos radio
fone, įsijungė į Kanados politinį gy
venimą ir nuo to laiko per radiją ir 
spaudą stengiasi atkreipti pasaulio, 
ypač kanadiečių, dėmesį į didžiulį 
pavojų žmonijos laisvei, kylantį iš 
įvairaus plauko diktatorių. Lubor 
J. Zink yra laimėjęs kelis spaudos at- 
žymėjimus, o nuo 1962 m. yra spau
dos atstovas parlamente. Pastoviai 
bendradarbiavo dienraštyje “The Te
legram”, o dabar — “The Toronto 
Sun”. Yra parašęs knygą “Trudeau- 
cracy”,kurioj suglaustai dėsto, kodėl 
yra šios, o ne kurios kitos partijos 
kandidatas.

Spalio 21, šeštadienį, 7 v. v., Ma
saryk salėje, 212 Cowan Ave (į ry
tus nuo Lansdowne Ave.ir Queen St. 
sankryžos) rengiamas viešas rinki
minis mitingas Lubor J. Zink kandi
datūrai paremti.

Neatsitikime nuo kitų ir gausiai 
dalyvaukime, net ir nebūdami Park- 
dale apylinkės gyventojais. Tai bus 
puiki proga Iš arčiau pažinti šį ne
nuilstamą kovotoją už laisvę.

Lietuvių komitetas 

Gimtoji tėvynė toli, priešo pavergta. 
O mes čia susirinkę tik dalelė bro
lių ir seserų Tavęs, Tėvyne, nie
kuomet nepamiršime. Nuotaikai pa
kelti prisistatė ponios — Nevadie
nė ir Karpavičienė, kurios raižė gra
žų tortą ir dalino publikai. Kava pa
sirūpino p. Devenienė. Tuo ir baigė
si atmintinas subatvakaris.

Viktoras Matutis

WINNIPEG, MAN.
MIRĖ FRANCES MARIE LENIO 

spalio 1 d. General ligoninėje, 45 
metų amžiaus. Velionė priklausė prie 
Winnipego lietuvių klubo ir buvo la
bai gera darbuotoja, ilgametė klubo 
narė. Palaidota iš Sv. Kazimiero baž
nyčios. Kun. J. Bertašius atlaikė ge
dulingas Mišias. Velionė palaidoja 
Elmwood kapinėse. Po laidotuvių vi
si buvo pakviesti į Winnipego lietu
vių klubą užkandžiams, kuriuos pa
ruošė p.p. Stapunienė, O. Jančiukie- 
nė, Gudžiūnienė, Samulaitienė ir ki
tos ponios. V. Novogrodskis pasakė 
trumpą kalbą ir taip pat p. Samu
laitienė. Klubas liūdi netekęs geros 
veikėjos. Klubo valdyba reiškia gi
lią užuojautą Petrui Lenio, jo dviem 
dukrom ir dviem sūnum, taip pat gi
minėms, atrtimiesiems ir pažįsta
miems. V. Novogrodskis

A.A. PR. LĖNI O-L E N I E N Ė, 
Petro Lenio žmona, užbaigė savo 
skausmų ir vargo dienas. Ištisus vie
nuolika metų ji buvo prirakinta prie 
stumdomosios kėdės. Apie porą mė
nesių išgulėjo ligoninėje. Be to, dar 
sveika būdama išgyveno didelę šei
mos nelaimę — automobilis mirtinai 
suvažinėjo jos dukrelę, bėgančią per 
gatvę. Laidotuvių koplyčioje pasi
melsti už velionę ir atsisveikinti su
sirinko labai daug žmonių — lietu
vių ir ukrainiečių. Mat, ji buvo uk
rainietė, ištekėjusi už vyro, kurio 
motina buvo lietuvė. Laidotuvių ap
eigose taip pat dalyvavo labai daug 
žmonių. Karstas skendo gėlėse, ku
rių dauguma liko bažnyčioje. Sekan
tį sekmadieni didysis altorius buvo 
papuoštas tomis gėlėmis. Linkime 
velionei džiaugsmingo poilsio po di
džių skausmų.

ROYAL WINNIPEG BALLET yra 
vertas dėmesio meno vienetas, duo
dąs publikai puikių kūrinių. Jis jau 
pateikė baletą “The Ecstasy of Rita 
Joe”, kurio autorius yra Norbert Ve- 
sak. Sekantis šio vieneto spektaklis 
Winnipege bus lapkričio 1—5 d. d.

B. B.
V. NOVOGRODSKIS praneša, kad 

jo rašinyje “Atostoginė kelionė” vie
toj Aurora, III., turėjo būti St. Jo
seph, Mich. Ten gyvena Ed. ir G. 
Varneliai.

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

Siuntiniai ir laiškai
Švenčių proga

Neužmirškite pridėti Prieš išsiųsdami
siuntėjo adresų priklijuokite pakankamos
angliškai ar prancūziškai vertės ženklų

Užrašykite aiškiai gavėjo adresų, 

jo kraštų žymėdami tik prancūziškai ar angliškai

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

tiksli persiuntimo kaina.

Visi jūsų siuntiniai bei laiškai

LIETUVON
paštui turi būti pristatyti:

PAPRASTU PAŠTU

Laiškai ir atvirukai iki lapkričio 17
Siuntiniai iki spalio 20
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Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Ryšių Centras Čikagoje jau redaguo
ja pirmąjį “Žiniaraščio” numerį. Nuotraukoje — jo redakcija. Iš kairės: 
Rita Kėkštaitė, Loreta I’Iienaltė, Mirga Serepka^itė, Ina Stravinskytė, 
Emilija Pakštaitė (redaktorė). Nuotraukoje trūksta Aušrinės Karaitytės

JAUNŲ VEIDŲ DIENA MONTREALYJE
(Atkelta iš 3 psl.) 

rios netrūko kituose rengi
niuose.

Leidinys
Lietuvių Dienos rengėjai iš

leido ir J. šiaučiulio redaguo
tą leidinį su dail. R. Bukausko 
pieštu viršeliu. Jame atspaus
dinti sveikinimai — Kanados 
premjero P. E. Trudeau, Mont- 
realio burmistro J. Drapeau, 
miesto valdybos nario Y. Lamar- 
re ir visos eilės lietuvių parei
gūnų. Be to, įdėti aprašymai 
meninių ansamblių, sporto klu
bų ir paskirų menininkų, daly
vavusių LD programoje. Ne
trūksta skelbimų ir informaci
nės medžiagos.

Rašant šias eilutes dar nebu
vo žinoma, ar didžioji Montrea- 
lio spauda pastebėjo lietuvių 
šventę. Tiktai spalio 7 d. “The 
Gazette” teko užtikti žinutę, 
kad Montrealyje vyksta Kana
dos lietuvių kongresas, daly
vaujant jaunimo ansambliams 
su 250 asmenų.

Kaikurios pastabos
Bendras XVIII Lietuvių Die

nos įspūdis yra džiuginantis. 
Nežiūrint lietingo oro, dalyvių 
programose netrūko. Ypač gau
su buvo jaunų veidų. Vien pen

Viešėdami Čikagoje,

neužmirškite aplankyti N. ir J. VAZNELIŲ

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

Telefonas 471-1424 :
plokštelių, odos, medžio dirbinių, 

išdirbiniu pasirinkimas. ----------

■

ki jaunimo ansambliai sudarė 
apie 250 asmenį}. Prie jų prisi
dėjo sportininkai ir daugybė ki
tų. Tai didelis renginio pliusas. 
Prie teigiamų dalykų reikia pri- 
skaityti ilgų kalbų nebuvimą. 
Visi sveikinimai užėmė tik apie 
pusvalandį. Tai įgalino išplėsti 
meninę programą. Iškilmingo 
akto salė (1300 vietų) nedarė iš
kilaus įspūdžio, bet gera buvo 
scena jaunimo ansambliams —■ 
pakankamai didelė. Visur buvo 
matyti, kad rengėjų pasidarbuo
ta. Visdėlto lyginant šių metų 
Lietuvių Dieną su 1967-jų atro
do, kad pastaroji buvo prana
šesnė. Pvz. šį kartą nebuvo 
bendrų pamaldų. Pasilikimas sa
vose parapijose nesudarė tokio 
didžiai iškilaus įspūdžio kaip 
1967-siais metais. Šokių salėje 
buvo smagu, bet nukentėjo me
ninė programa — niekas jos ne
klausė, nes per triukšmą nebu
vo girdima, išskyrus sol. V. Ve- 
rikaitį. Ji gal ir nebuvo reika
linga. Peržiūrėtina skirtoji vie
ta gen. Lietuvos konsului tiek 
leidinyje, tiek iškilmingame ak
te. Jis, kaip nepriklausomos 
Lietuvos atstovas, veikėjų hie
rarchijoj, juoba Kanadoje, tu
rėtų užimti savo pareigoms ati
tinkamą poziciją. Bvs.
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Savaitė okupuotos Lietuvos mokykloj
Populiari apysaka "Arberonas“, vaizduojanti mokyklinį gyvenimą ir sulaukusi filmo

Nuo Lietuvos okupavimo pra
ėjo trys dešimtmečiai, bet anti- 
bolševikinės nuotaikos Lietuvos 
mokyklose tebėra gyvos. Tai 
liudija ir okupuotieji rašytojai. 
Nesiimu išvardinti visų rašyto
jų, kurie pakelia uždangą į pa
vergtąją mokyklą, bet jų yra 
daug. Bene daugiausia Šviesos 
paskleidė rašytojas Vytautas 
Bubnys. Jis dar tik 40 metų am
žiaus. Išėjęs visus mokslus so
vietinėj mokykloj. Pats mokė 
augštesnėse mokyklose 8 me
tus. Taigi, kompetentingas tarti 
žodį apie nūdienius mokinius, 
mokytojus, krašto mokyklą. Be 
to, autorius brendo pijonierių ir 
komjaunuolių aplinkoje, todėl 
gali rašyti atvirai bei realiai. V. 
Bubnys — plataus žanro rašyto
jas: nuo vaikų iki suaugusių ir 
net teatro veikalų. Tai visais at
žvilgiais kylantis prozininkas. 
Daugiausia reiškiasi apysako
mis iš mokytojų, mokinių ir mo
kyklų gyvenimo. Ypač įsidėmė
tinos trys jo knygos: “Lapams 
krintant” (1966), “Arberonas” 
(1969 ir 1972), “Alkana žemė”. 
Daug rašo ir periodinėj spau
doj. Šį kartą pažvelkime į “Ar- 
beroną”. Apysaka įrėminta į 
septynių dieną laikotarpį, bet ir 
per vieną savaitę prabėga daug 
įvykių.

Kaip įžangą į “Arberono” 
nuotaikas verta pacituoti J. 
Vaičiūnaitės posmą:
— Aš — gatvių sambėgos. 
Aš — atsitiktinumo
Raudona gaisrininkų mašina.
Ir grubūs
gamyklų kontūrai.
Lyg nuorūką — pavėjui 
blyksnį numeta 
triveidis šviesoforas.
Grūdinuos.
Išeik iš atminties — iš užsnigtų 

kanalų.
Išlaisvink nuo savęs. Aš kliedžiu. 
Nusialinu, 
bet žodžių nerandu.
Tik auga skausmo skalė.
Tik speigas stiklo kambarį suskaldė.

Apie žmogaus - nuorūkos ver
tę, apie triveidžius šviesoforus, 
apie žmogaus išsilaisvinimą iš 
užsnigti) kanai ų, skausmą 
kaip žiaurų speigą ir išsilaisvini
mą iš nužmoginto savęs kalba ir 
V. Bubnys “Arberone”. Jis, 
kaip ir visa jo generacija, tebe
turi iš šeimos atsineštą laisvo 
žmogaus galvojimą su baimės ir 
prisitaikymo štampu, kurį įspau
dė policinis režimas. Taigi jo as
menybė yra dviejų epochų san
taka ir jo apysaka “Arberonas”
— tų dviejų epochų atspindžiai.

Veikėjų katakombose
Apysakos veikėjai — sovieti

nės mokyklos mokiniai, maž
daug 17—18 metų. Svarbiausias 
ju — Arūnas Gulbinas, turįs 
klasės auklėtojos ir draugų pa
sitikėjimą, bet nenorįs plaukti 
pasroviui, turįs dailininko gabu
mų, kuriuos mokykla žlugdo. 
Benas turi gražų baritono balsą, 
gabumų dainuoti bei dainas 
kurti; meta mokyklą, nes nepa
kenčia jos teroro, ir pasuka pa
daužų keliu. Romas turi gabu
mų fizikai ir chemijai; bedary
damas granatą susisprogdina. 
Naglis liūdi sergančios motinos 
ir pasiduoda likimui. Visi keturi 
sutaria leisti slaptą laikraštėlį 
“Arberonas”. Pavadinimą sukū
rė iš pirmųjų savo vardų skie
menų. Juozas yra mokyklos Ju

du. STANLEY HAIDASZ, kandi
datuojąs į federacinį Kanados par
lamentą kaip liberalų partijos atsto
vas Toronto Parkdale apylinkėje, 
šiai apylinkei parlamente jis atsto
vauja nuo 1962 m., o 1957 m. buvo 
išrinktas Trinity apylinkėje. Jo tė
vai buvo imigrantai iš Lenkijos. Ji
sai gimė Toronte. Augštąjį moks
lą (filosofiją ir mediciną) baigė 
Otavos ir Toronto universitetuose. 
Kurį laiką dirbo Šv. Juozapo ligoni
nėje, paskui perėjo į privačią prak
tiką. Būdamas kartu ir humanitaras, 
susidomėjo politiniu gyvenimu ir ja
me aktyviai dalyvauja kaip parla
mento atstovas. Dažnai jam buvo pa
vedamos įvairios valdžios pareigos 
užsienio ir vidaus politikos srityse. 
Be to,daug kam yra padėjęs įvairiuo
se reikaluose. Dr. St. Ilaidasz yra ka
talikas, laisvai kalbąs anglų, prancū
zų, lenkų kalbomis. Dalyvauja lietu
vių renginiuose.

J, VAŠKŪNAS

das — jis įskundžia laikraštėlio 
leidėjus mokyklos direktorei, 
kuri su perdėtų triukšmu laik
raštėlį užgniaužia; Jūratė — 
komjaunuolių vadovė, negabi. 
Arūnas, Benas ir Rūta — divor- 
suotų tėvų vaikai, kurių pokario 
lietuvių literatūroje randame 
beveik kiekvienoj apysakoj ar 
romane. Žirafa — klasės auklė
toja. Taip vadinama dėl augšto 
ūgio, bet gana žmoniška ir labai 
užtarianti savo mokinius. Gulbi
nas, Arūno tėvas ir istorijos 
mokytojas, partizanas. Motina 
yra dailininkė, daug jaunesnė 
už vyrą. Abu labai jautrūs, pil
ni taurių žmoniškųjų pradų. 
Nors vienodų pažiūrų, bet vie
nas kitu nepasitiki. Tarp tėvų ir 
sūnaus nėra dvasinio bendravi
mo. Visa šeima — tikras paslap
čių labirintas. Abu tėvai dirba, 
bet neuždirba pakankamai pini
gų sumokėti už nuomą, išpirkti 
miltų talonus. “Tūkstančiai rū
pesčių, kurie apninka ją tarsi 
sparnuotos skruzdės vasarą kai
me”. Tėvas net norėjo kiemsar
gio vietą užimtį, kad išgelbėtų 
šeimą. Dėl sunkių gyvenimo są
lygų nyksta giedra šeimoje — 
žmona įsimyli kitą ir ... išeina. 
Ji susideda su valdžios patikė
tiniu, nes tik taip ji tikisi pabėg
ti nuo nepakeliamo skurdo, po
litinio persekiojimo. Apie jos 
busimąjį ir jos viltis vyras su 
pašaipa sako: “Povilas — val
džia, o valdžią mes mylime ...” 
Bet tą jos išsilaisvinimą iš bai
mės mes matysime jos meno pa
rodoj. Ir, atrodo, jei būtų pasi
likusi gyventi su Gulbinu,' paro
da vargu ar būtų galėjusi kada 
nors įvykti, šitaip ir tokia kai
na menininkė perka atviresnę 
mintį.

Tėvas, tas išsigalvotas raudo
nųjų partizanas, pakviečiamas 
daryti pranešimą apie partizanų 
veiklą. Jis tai slepia nuo moti
nos ir vaikų. Slapta motina ir 
Arūnas nueina paskaiton ir pa
sislėpę klausosi tėvo “pergyve
nimų”. Arūnas girdi, kaip tėvas 
meluoja, ir sako savo motinai:

— Mama, o kodėl tėvas anksčiau 
to nepasakodavo?

— Jeigu galima sau įsikalbėti li
gą, tai kodėl negalima pasakyti sau 
— tu didvyris!

Vėliau Arūnas išdrįso tėvą 
paklausti:

— Ir visa pasakoji tu, tarsi pats 
būtum ...

— Ne dėl garbės kalbėjau. Jeigu 
ką ir pridėjau — pasitaikė, nesigi- 
nu, tai vien dėl to, kad tikėtų.

— O aš nenoriu nė lašelio to ... 
pridėto.

Sūnus matė, kokia buvo dva
sinė bedugnė tarp tėvų. Trapūs 
ryšiai buvo tarp jų ir jų vaikų. 
Tai ir tėvai, ir Arūnas jautė 
kiekviename žingsnyje. Tai ma
tome ir iš jo apmąstymų:

— Anksti mes atsiskyrėme siena ir, 
nors gyvenome drauge, tačiau buvo
me toli vienas nuo kito.

Arūnas matė, kaip tėvas, var
tydamas istorijos vadovėlį, pieš
tuku žymėjo skyrelius, kuriuos 
reikia praleisti.

— Jis ne pirmą kartą užsiiminėja 
šituo chirurgo darbu ir, man rodės, 
dirbo ne tvirta ranka ir suspausta 
širdimi, — sielvartavo Arūnas.

Ne tik šeimoj, bet ir kolegų 
bei draugų tarpe dar ir šian
dien, po 30 metų, nėra atvirų ir 
nuoširdžių pokalbių. Susirinkę 
svečiai į pokylį kalbėjo “apie 
puikų silkių su grybais skonį”, 
kaip konjako bonką “vienas pa
žįstamas paėmė...” ir pana
šiai. Sūnus Arūnas, pasiklausęs 
tų banalių direktorių ir direkto
rienių kalbų, klausia save:

— Kada jie baigs tuščiai pliurpę? 
O pagaliau apie ką jiems kalbėti? 
Kad šiandien buvo saulėta diena ir 
ar nelis rytoj? Man atrodė esu teat
re ir stebiu komediją.

Po 12 nakties prasidėjo pa
siūlymai — sudainuoti “partiza
nišką” dainą “Išėjo tėvelis į 
mišką”, išgerti bruderšaftą. Tai 
buvo pasiūlyta po technikumo 
direktoriaus “aukšto idėjinio ly
gio kalbos apie tėvo partizana
vimą ir visuomeninę veiklą”. 
Arūnui tai irgi buvo didžiausia 
staigmena.

“Būk ištikima sau ir tikėk 
savimi”

Kryžkelėse bei labirintuose 
klaidžioja ir motina, nors jai, 
kaip dailininkei, buvo lengviau 
su primestu režimu grumtis. Su
rengė savo darbų meno parodą, 
kurioje atsiskleidžia jos ilgų 
metų dvasinis konfliktas. Ji ne
norėjo, kad sūnus pamatytų mo
tiną be grimo, ir todėl apie pa
rodą nepranešė, nors apie ją 
buvo kartą užsiminusi. Arūnas 
iš Vilniaus vistiek nuvažiuoja 
Kaunan į parodą. Joje mato kai
rėj salės pusėj paveikslą “Skaus
mas”, dešinėj — “Kova”, kuria
me mato kumščius, paruoštus 
gintis, ne smogti. Dar dešiniau 

— paveikslas “Mintys”. Būreliai 
lankytojų stoviniuoja prie pa
veikslų, pakuždom kalbasi. Vie
ni smerkia, o mokyklos kolegos 
įrašė: “Būk ištikima sau ir ti
kėk savimi”. Netikėtai Arūnas 
sutiko motiną. Ji paklausė:

— Kas patiko?
— Viskas. Išsivadavimas! — su

šuko Arūnas, lyg pats nebetilpdamas 
savy ir savo amžiuje.

Tas kairėj “Skausmas”, deši
nėj “Kova”, “Išsivadavimas” 
bei kolegų įrašai Arūnui sukėlė 
šimtus “kodėl”.

Si atkarpėlė yra pati įdomiau
sia. Joje matome ir užtamsintą
ją Arūno veido pusę. Jis čia jau 
ne mušeika berniokas, bet gana 
rafinuotas jaunuolis. Paroda ar 
tik nebus tiltas, per kurį Arūnui 
sugrįš motina, o motinai Arū
nas. Ar nereikės motinai gėdy
tis dėlto, kad ji norėjo parodą 
palikti už uždangos, kad nema
tytų sūnus? Ir ar paroda nepa
dės Arūnui suprasti, kodėl tarp 
jo ir tėvų buvo atsiradusi “ak
meninė siena”? Ar neras atsa
kymo savo šeimoje, kodėl jis ir 
jo draugai tokie siautulingi? Gal 
dabar Arūnas supras nesupras
tą tėvo posakį: “Užaugsi—supra
si”? Teisingai poetas Alb. Ber
notas sako: “Dabartie! Mes 
esam tavo žodžiai iš tėvų tyliųjų 
lūpų.”

Arūnas — širdies ir proto 
dvikovoj

Arūnas autobuse sutinka gra
žią, grakščią mergaitę, ja susi
žavi ir su ja “norėtų keliauti ap
link žemės rutulį...” Užsimez
ga draugiškas pokalbis. Sutaria 
eiti į kiną. Po to jis paklausia 
jos vardo. Ji pasisako esanti 
Svetlana.

— Ar ne pats savęs išsigandau? 
Tikriausia, jeigu galėčiau pažiūrėti 
iš šalies, kartais savęs nepažinčiau.

Arūnas Svetlanai pasisako 
pramanytą vardą (Tomas) ir už
siėmimą. Matyt, bijojo, kad ne
būtų šnipė iš “broliškos tautos”. 
Jis jau išmokęs niekam nepasi
tikėti ir pats sau įtaigoja:

Mergaitė, su kuria ką tik susipa
žinau, nėra ta, į kurią aš dabar žiū
riu. Ji ta, kurios aš nematau.

Abu išlipa iš autobuso. Stoja 
eilėn prie kino kasos. Jis atsi
prašo, palieka ją laukti bilietų, 
o pats nueina. Svetlana manė, 
kad Arūnas nuėjo nupirkti sal
dainių ar ledų, bet jis... negrį
žo. Mintyse jis sako: “Lik svei
ka Svetlana-nesvetlana. Tau lin
kėjimus siunčia T o m a s - neto- 
mas”. Jis dar daug svajojo apie 
Svetlaną, bet kartu norėjo iš tų 
svajonių ir pabėgti.

— Bet kodėl apie ją aš vis galvo
ju? Idiotas! Ne, ne, apie ją nerei
kia galvoti. Juk kas ji man? Niekas. 
Žinoma, niekas. N i e • k a s !”.

Nelengva kova Arūnui, pate
kusiam tarp dviejų traukos po
lių, kurių viename gale žavi pe
teliškė šokių mokytoja, o kita
me — jo tauta, jo Lietuva. Jau 
antrą kartą Arūnas įrodė savo 
subrendimą — ir šį kartą pasi
rinko patriarchinio herojaus ke
lią, į kurį atvedė stipri valia.

Arūnui ir visiem jaunuoliam 
buvo kalama galvon, kad “mums 
visos tautos brolia i”. Šis 
apysakos vaizdelis liudija, ko
kios nuotaikos vyrauja Lietuvos 
jaunime apie svetimtaučius. Iš 
jo aiškėja, kodėl Lietuvoj ne
daug mišrių vedybų. Svetlanų 
pasirodymais literatūroje prime
nama jaunimui gyvybinė mūsų 
tautos problema — vengti asi
miliacijos.

Kitas klausimas, kodėl auto
rius pasirinko Svetlaną, o ne ku
rį kitą rusišką vardą? Taip pa
daryta, matyt, kad sklandžiau 
praeitų pro cenzūros sargybas. 
Juk Svetlanos (Stalinaitės) var
das šiandien Sovietų Sąjungos 
vadams nemalonus. Taigi, koks 
nors kremliškis gal dar paplojo 
Arūnui per petį, kad tą isteri
kę, anot Kosygino, paliko šalti 
prie kasos. Be to, mūsų rašyto
jai gali ir turi teisę kelti tokius 
klausimus nusižiūrėję į Leniną. 
Jis savo raštų 29 tome, 172 psl. 
rašo: “Pakrapštyk vieną kitą ko
munistą ir rasi didžiarusį šovi
nistą”. Nors Arūno pavyzdžio 
negalima laikyti šovinistiniu, 
bet V. Bubnio darbas buvo ver
tas komjaunimo premijos . ..

(Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
Pirmieji Žingsniai nr. 5, 1972 m. 

birželio 4 d. Cikagiškės K. Donelai
čio lituanistinės mokyklos mokinių 
laikraštėlis. Redaktoriai nepažymėti. 
Viršelio piešiniai — Dianos Statku
tės, V b kl., nuotraukos — Vaclovo 
Noreikos.

TERRA AUSTRALIS, Australijos 
lietuviu poezijos rinkinys, redaguo
tas Juozo Almio Jūragio. Išleido 
"Minties” spaustuvė 1972 m. savo 
veiklos dvidešimtmečiui paminėti 
500 egz. tiražu. 160 psl. knyga kie
tais viršeliais Kanados lietuviams 
parduodama po $4. Leidėjo adresas: 
"Mintis”, 417 Burwood Rd., Bel
more, Sydney, N.S.W., Australia.

Leonas Urbonas, Senatvė. Akrilika, 1972. Woollahra galerija, Australija

LIETUVOS PILYS
B. RIMGAUDAS

Į mano rankas pakliuvo dė
mesio vertas veikalas: “Lietuvos 
pilys”. Išleistas Vilniuje 1971 
m. Kolektyvinis istorikų-archeo- 
logų straipsnių telkinys apie 
Vilniaus, Kauno, Trakų, Medi
ninkų, Raudonės, Panemunės, 
Raudondvario, Liškiavos, Biržų, 
Klaipėdos pilis. Knyga kietais 
viršeliais, 304 puslapiai, daug 
iliustracijų, brėžinių, įdomių 
nuotraukų^ liečiančių pilių aplin
ką arba pačias pilis.

Veikalas — kruopštus studi
jinis darbas, smulkmeniškai 
nagrinėjantis atskiros pilies at
siradimą, priežastis, istoriją, sta
tybą, strateginę reikšmę krašto 
gynybai, pilies sugriovimo ir vėl 
atstatymų detales, pilies kon
strukciją ir t.t., neišskiriant net 
ir buvusių tapybos liekanų vidi
nėse pilies sienose.

Įvadiniame žodyje knygos au
toriai rašo: “Knygai apie pilis 
parašyti buvo suburtas iš isto
rikų, archeologų, dailėtyrininkų 
ir architektų 16 autorių kolek
tyvas. Kuris šio kolektyvo narys 
kurią knygos dalį parašė, nuro
dyta turinyje. Skaitytojas, be 
abejo, pastebės, kad pasitaiko 
atvejų, kada vienas autorius tą 
pačią pastato detalę ar statybos 
laikotarpį aiškina vienaip, o ki
tas — kiek kitaip. Interpretaci
ja nesuvienodinta dėl dviejų 
priežasčių: 1. lauko tyrinėjimų 
atlikta nemaža, o tų tyrinėjimu 
publikacijų, kurios būtų kritiš
kai įvertintos, stinga, todėl ar
chitektai, projektavę arba kon
servavę bei restauravę pamink
lus, rašydami be kita ko rėmėsi 
savo stebėjimais; ir 2. pilių is
torijoje yra dar neišaiškintu da- 
Ivkų, ir ju aiškinimo gali būti ne 
viena, o kelios vienodai patiki
mos hipotezės” (psl. 5).

Kur mūsų vargai ir kančios
Veikalas yra didelis įnašas ne 

tik į Lietuvos pilių istoriją, bet 
ir aplamai į pačios lietuvių tau
tos istoriją. “Silv. Gimžauskas, 
prisiminęs buvusią Trakų val
dovų galybę, sielojosi, kad jos

Turner & Porter 
laidotuvių namai 
436 Roncesvalles Avė, 

Toronto 3, Ont. 
i ei. 533-7954

Vincas Žemaitis, LIETUVIŠKI 
VANDENVARDŽIAI IR PILIAKAL
NIAI NUO VYSLOS IKI PAT 
MASKVOS. Lietuvių tautos praeities 
fragmentai su dviem istoriniais že
mėlapiais. Čikagos “Naujienų” 1972 
m. gegužės 22 — birželio 23 d.d. at
karpos atspaudas, išleistas autoriaus 
1972 m. 70 psl. minkštais viršeliais. 
Kaina — $2. Gaunamas “Naujieno
se”, “Drauge” ir pas autorių.

nebėra nė ženklo, kad mūrai sa
loje riogso kaip paminklas, kol 
“dar laiko ranka stipri geležinė, 
to mums palikimo suvis nenu
trynė”. Maironiui Trakų pilis — 
apaugusi pelėsiais ir kerpėmis, 
“nutilusios sienos, apleistos vi
sų, be sargo, ginklų, be žmo
gaus”, primena brangiausius lai
kus “ant vieškelio amžių pla
taus” (psl. 92). Taigi, akmeninė
se pilių sienose įmūryta mūsų 
bočių pareitis. Didingi žygių 
garsai nuo Baltijos ligi Juodųjų 
jūrų bei Maskvos vartų skam
bėjo pilių kuoruose arba aima
navo lietuvio vergo dalia apgriu
vusiuose rūsiuose. Kadaise di
dingai stovėję pilių mūrai liu
dija juos stačiusios tautos ne
palaužiamą valią gyventi laisvai 
ir nepriklausomai, o pilių liūd
ni griuvėsiai byloja tą likimo ne
dalią, kurią išmušė amžių 
laikrodis tautai suklupus po žy
gio našta ar duoto žodžio nete
sėjus. “Raudonės pilis tris de
šimtmečius stovėjo apleista, ir 
jos sienos pradėjo irti... Nie
kas nedraudė pilies mūrų ply
tas pardavinėti Jurbarke kros
nims ir kaminams” (psl. 195). O 
Raudondvario pilyje “knygos su 
paauksuotom nugarėlėmis ir 
margais viršeliais užėmusios 
pusantros sienos, vidury kamba
rio stovėjęs ąžuolinis stalas liū
to kojom ...” Vokiečiai biblio
tekoj pastatė geležinę krosnelę 
ant “didžiulės knygos — XVII 
amžiuje išleisto atlaso su pui
kiomis graviūromis” (psl. 235).

Dar nevisos pilys surašytos
Veikale aprašytos ir nagrinė

jamos dabartinės Lietuvos ribo
se esančios pilys. Lietuviškų pi
lių, esančių už dabartinės Lie
tuvos ribų, k.t. Naugarduko, 
Krėvos ir t.t., įdėtos tik nuo
traukos. Didžiojoj Lietuvos Ku
nigaikštystėj buvo daugybė pi
lių, kurias statė lietuvių rankos 
arba jos buvo pastatytos vado
vaujant lietuviams. Reikėtų ir į 
jas atkreipti dėmesį, jas apra
šyti istoriniu, strateginiu, archi
tektūriniu ir kitais atžvilgiais, 
kaip tai padaryta jau išleista
me veikale. Tai sudarytų antrą 
tokios pat vertingos knygos to
mą. Galbūt sutelkta medžiaga 
apie didelėje erdvėje išmėtytas 
lietuviškas pilis ir net netilptų 
antrame tome, tai reikėtų leisti 
trečiąjį. Tai būtų neįkainojamos 
vertės darbas Lietuvos istorijai 
ir lietuviškam kariniam geni
jui pažinti. Tuo tikrai pasi
džiaugtų ateities kartos.

Todėl linkėtina, kad pradėję 
gražų darbą Lietuvos pilių tyri
nėtojai tęstų ji ligi galo, kol bus 
aprašyti bei ištyrinėti karinio 
bei kultūrinio lietuviškojo geni
mus sukurti paminklai, savo lai
ku gynę rytinę Europa nuo vo
kiškojo “brang nach Osten” ir 
tuo įgalinę slavus laisvai kurti 
savaia kultūrą. Taip pat tie lie
tuviškieji paminklai saugojo va
karinę Europą nuo totoriškojo- 
rusiškoio “Drang nach Westen” 
ir Įgalino tautas bei gentis, gy
venančias tarp Baltijos ir Juo
dosios jūros, tarp Bugo-Dniestro 
pietuose ir Dauguvos šiaurėje 
bei Maskvos rytuose kurti sa
vas tautines vertvhes. Tai būtų 
didžiulis kompaktinis darbas, 
vertas nevieno tyrinėtojo viso 
°vvenimo laikotarpio. Bet už tai 
būtu dėkinga jiems lietuvių tau
ta, kad surinko jos trūnijančios 
praeities vertvbes ir narodė ias 
dienos šviesai bei paliko ateičiai 
nesugriaunamą paminklą.

7 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1972. X. 19 — Nr. 42 (1185)

SI Kili,TŪRIWEVIlliLOJf
RAŠYTOJO IR ŽURNALISTO VY

TAUTO ALANTO amžiaus septy
niasdešimtmečio minėjimą Čikagos 
Jaunimo Centre spalio 1 d. surengė 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos valdy
ba. įvadinį žodį tarus valdybos pirm, 
kun. J. Vaišniui, SJ. pagrindinį pra
nešimą apie sukaktuvininko kūrybi
nį kelią skaitė Bronys Raila, sve
čias iš Kalifornijos. V. Alantą jis 
apibūdino kaip laikraštininką, dra
maturgą ir beletristą, parašiusį ke
lis romanus, dešimtis novelių, kelio
lika dramų bei pjesių. Sukaktuvi
ninkas taipgi yra redagavęs “Lietu
vos Aidą”, vadovavęs LŽ Sąjungai. 
B. Raila priminė minėjimo daly
viams, kad V. Alantas iš tikrųjų 
švenčia dvigubą sukaktį — 70 metų 
amžiaus ir 50 metų spaudos darbo. 
Po sveikinimų sol. Dalia Kučėnienė 
skaitė ištrauką iš V. Alanto naujojo 
romano “Amžinasis lietuvis”, porą 
veiksmų komedijos “Buhalterijos 
klaida" suvaidino čikagiečiai akto
riai — Vida Janulevičiūtė, Dalia 
Juknevičiūtė, Eglė Vilutienė, And
rius ir Leonas Barauskai, Jonas Ke- 
lečius ir Juozas Valentinas. Kome
dijos ištraukas režisavo Algimantas 
Dikinis. Šia proga buvo įteiktos LŽ 
Sąjungos valdybos už rašinius lie
tuvių spaudoje iš P. Daudžvardžio 
Fondo paskirtos piniginės premijos 
jauniesiems žurnalistams — Jūratei 
Jasaitytei, Rimai Janulevičiūtei, Emi
lijai Pakštaitei, Robertui Seleniui, 
Rimui Gončiui ir Karolei Veselkai- 
tei. Minėjimas buvo užbaigtas paties 
sukaktuvininko V. Alanto ilgesniu 
žodžiu “Lietuvis rašytojas kryžkelė
je”. Antroji akademija V. Alantui 
pagerbti bus spalio 23 d. Detroito 
Lietuvių Namuose. Čia pagrindinį 
žodį tars dr. Kazys Karvelis.

BOSTONO LB KULTŪROS KLU
BAS naująjį sezoną pradėjo Yale 
universiteto prof. dr. J. R. Vaišnio 
paskaita apie dabartines švietimo 
problemas JAV ir Europos augšto- 
siose mokyklose. Paskaitininkas pa
brėžė didėjantį akademinio elito 
perteklių. Vien tik Yale universite
tas šiemet išleido apie 20 tiksliųjų 
mokslų daktarų, negalėjusių gauti 
darbo savo specialybėje, nors jiems 
išmokslinti reikėjo milijono dolerių. 
Doktorantų perteklių gali sumažinti 
planavimas tolimesnei ateičiai, ku
ris Amerikoje betgi yra nepopulia
rus. Prof. dr. J. R. Vaišnys, moksli
niais reikalais lankęsis Vilniuje, pa
lietė ir okupuotos Lietuvos švietimo 
būklę, kur akademinės inteligentijos 
prieauglis esąs planuojamas, o jo 
perteklius nukreipiamas į kitas sri
tis. Lietuvos augštosiose mokyklose 
dirbama labai intensyviai, pateikia
ma labai daug žinių, iš anksto nu
rodant sprendimus, o Amerikoje te- 
nurodoma kryptis problemos spren
dimui, labiau pabrėžiamas sprendi
mo jieškojiino procesas.

BOLTONO MENO GALERIJOJE, 
Britanijoje, spalio 7 d. atidaryta iki 
lapkričio 4 d. truksianti lietuvių, lat
vių, estų ir ukrainiečių tautodailės 
paroda. Ją surengė Pavergtųjų Tau
tų Komitetas Boltone. Lietuvių sky
riaus įrengimu šioje parodoje dau
giausia rūpinosi K. Steponavičius.

VVINDSORO MERGINU KVARTE
TAS “AUŠRA" rugsėjo 30 d. turėjo 
sėkmingą koncertą Čikagoje, Jauni
mo Centre. Šį pastaruoju metu pla
taus populiarumo susilaukusį Kana
dos lietuvaičių kvartetą sudaro mo
kytoja Dana Kozulytė, muzikos mo
kytoja Nijolė Giedriūnaitė, studen
tės Rūta Cerškutė ir Aldona Tautke- 
vičiūtė. "Aušros” vadovė — Vale
rija Tautkevičienė, buvusi “Daina
vos” ansamblio narė. Didžioji pro
gramos dalis buvo skirta lietuvių 
kompozitorių Raudonikio, Slėnio, 
Bražinsko, Gorbulskio, Sližio, Kavec- 
ko, Gaižausko, Bagdono, Vaitkevi
čiaus bei kitų estradinio pobūdžio 
dainoms, kurias papildė ir keletas 
nelietuvių kompozitorių kūrinių. 
Kvartetui akompanavusi akordeonis
tė Kristina Puidaitė atliko porą Gart 
ir Frossini kompozicijų, pademonst
ruodama savo techniką. Ji yra bai
gusi akordeono mokyklą aukso me
daliu. Programą literatūriniu intar
pu —■ K. Binkio eilėraščiu “Gėlės 
iš šieno” paįvairino deklamatorė Lai
ma Tautkevičiūtė. “Aušros" koncer
tą Čikagoje rengė ir globojo “Mar
gutis”.

ČIKAGIECIO DAIL. BRONIAUS 
MURINO akvarelių ir tapybos darbų 
parodą Brooklyno Kultūros Židinyje 
surengė Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubas, vadovaujamas pirm. dr. Ma
rijos Žukauskienės. Cikagietį svečią 
pasveikino jo bičiulis iš Kauno meno 
mokyklos laikų dail. Česlovas Janu
sas, primindamas jo išleistas pedago
gines knygas, dabartinį veržlumą bei 
darbštumą. Su dail. B. Murino kūry
bine technika ir jo pasiektais laimė
jimais parodos atidarymo dalyvius 
supažindino Paulius Jurkus. Parodon 
dail. B. Murinas buvo atsivežęs 40 j 
katalogą įtrauktų ir kelis neįtrauk
tus darbus.

NAUJĄ VEIKLOS SEZONĄ pra
dėjo kompoz. Broniaus Budriūno va
dovaujamas šv. Kazimiero parapijos 
choras Los Angeles mieste. I planus 
yra įtrauktas B. Budriūno operetės 
“Sidabrinė diena” pastatymas Los 
Angeles lietuviams. Taipgi numato
ma išleisti ilgo grojimo plokštelę, 
kurion bus įrašyti populiarieji B. 
Budriūno kūriniai — kantata “Tė
viškės namai”, "Protėvių žemė”. “O, 
Nemune” ir kt.

OKU PUOTOJ LIETUVOJ
DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIS 

“LIETUVA” iki lapkričio 6 d. gast
roliuos visoje eilėje Moldavijos ir 
Ukrainos miestų. Po to bus pradėta 
nauja koncertų serija kitose Sovie
tų Sąjungos vietovėse. Abi šios iš
vykos yra duoklė Sovietų Sąjungos 
penkiasdešimtmečiui. Koncertų pro
gramose — geriausieji "Lietuvos" re
pertuaro kūriniai, kuriuos birbynių 
kvintetai papildys vietinių tautų šo
kių bei dainų melodijomis. “Lietu
vos" ansamblio meno vadovu spau
doje dabar jau pristatomas birbyni
ninkas Pranas Budrius. Atrodo, jis 
yra pakeitęs ligšiolinį meno vadovą 
Vladą Bartusevičių.

GASTROLIŲ VILNIUN buvo at
vykęs Amsterdamo simfoninis or
kestras su savo nuolatiniu dirigen
tu A. Kersjeru. Darbą jis yra pra
dėję 1951 m. kaip nedidelis kame
rinis ansamblis ir tik prieš trejus 
metus išaugęs iki pilno simfoninio 
orkestro jaunųjų muzikantų sutelk
tinėmis pastangomis. Svečių iš Olan
dijos koncertas buvo surengtas Vil
niaus filharmonijos salėje. Progra
moje buvo H. Berliozo uvertiūra 
“Korsaras", A. Brucknerio III sim
fonija, baritono J. Derkseno atliktos 
G. Verdi ir G. Puccini operų arijos 
italų kalba.

LENKIJOJE VIEŠĖJO ir Baltsto
gės kultūros rūmuose du koncertus 
turėjo Kauno Panemunės kultūros 
namų vokalinis instrumentinis an
samblis, pakviestas “Gintarinės triū- 
bos” konkursuose Kaune dalyvaujan
čio Baltstogės ansamblio “Stefanki”.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
teatro vyr. dirigentas Rimantas Ge
niušas “Literatūroj ir Mene” rugsė
jo 30 d. paskelbtame pasikalbėjime 
mini šias lietuvių solistų išvykas: “V. 
Noreika dainuos Berlyno operoje, 
spalio mėnesį kartu su N. Ambrazai
tyte pabuvos Čilėje. D. Juodikaity
tė svečiuosis Lenkijoje, J. Stasiūnas 
— Čekoslovakijoje. Numatomos mū
sų dainininkų išvykos į Islandiją (P. 
Zaremba) ir JAV (G. Kaukaitė, E. 
Čiudakova, B. Almonaitytė) ..

PABALTIJO MUZIKOLOGŲ VI 
konferencija Taline svarstė estų, 
latvių ir lietuvių jaunųjų kompozito
rių ruošimo, jų kūrybinio augimo 
bei brendimo problemas. Muzikolo
gės Danutė Palionytė ir Ona Narbu
tienė skaitė pranešimus apie Lietu
vos jaunųjų kompozitorių kūrybą, o 
plačią Lietuvos muzikinio gyvenimo 
apžvalgą padarė muzikologas Jonas 
Bruveris. Be lietuvių muzikologų, 
konferencijoje dalyvavo ir kompozi
toriai E. Balsys, J. Juzeliūnas, V. 
Jurgutis, A. Kubiliūnas.

DVI SAVAITES TRUKO Vilniuje 
surengtas vargonų muzikos III festi
valis, kurio pagrindine tema buvo 
visiems dalyviams privalomi G. F. 
Haendelio koncertai vargonams su 
styginiu orkestru, papildyti savųjų 
kompozitorių dabartiniais kūriniais. 
Festivalyje dalyvavo septyni žymūs 
vargonininkai: maskvietis prof. Leo
nidas Roizmanas, armėnas Vahagnas 
Stambolcianas, latvis Olgertas Cinti- 
nis, prancūzas Žanas Gijų, vokietis 
Johanesas Kestneris iš Leipcigo, M. 
K. Čiurlionio konkurso laureatas 
Bernardas Vasiliauskas ir vargonų 
virtuozu pripažintas Leopoldas Dig- 
rys. Jiems talkino Vilniaus filhar
monijos simfoninis orkestras, diri
guojamas J. Domarko, kamerinis or
kestras, diriguojamas S. Sondeckio, 
chorai ir solistai. Koncertas buvo 
pradėtas ir užbaigtas specialiai šiam 
festivaliui sukurtais lietuvių kompo
zitorių kūriniais. įvadu festivalin bu
vo kompoz. Vytauto Barkausko Vil
niaus miesto istorijai skirtas kūri
nys “Gloria urbi", kurį atliko vargo
nininkas B. Vasiliauskas. Festivalio 
užbaigai kompoz. Eduardo Balsio su
kurtą “Poemą vargonams, sopranui, 
mušamiesiems ir mišriam chorui” at
liko vargonininkas L. Digrys, operos 
sol. Giedrė Kaukaitė, Vilniaus radijo 
ir televizijos komiteto choras, Vil
niaus simfoninio orkestro mušamųjų 
grupė su dirigentu Jonu Aleksa. Vi
si festivalio koncertai vyko Vilniaus 
katedroje, o kaikurie buvo pakartoti 
ir Kaune.

PANEVĖŽIO LĖLIŲ liaudies teat
ras dalyvauja V tarptautiniame lė
lių teatrų festivalyje Jugoslavijoje, 
Zagrebo mieste. Išvykos repertuare 
yra B. Lukošiaus inscenizuota pasa
ka esperanto kalba “Trys paršiukai”, 
kurią režisavo Panevėžio dramos 
teatro aktorė J. Stepankienė, apipa
vidalino dail A. Stepanka.

MEDICINOS MOKSLŲ DOKTO
RATO disertaciją "Komplikuotų ate- 
lekazėmis lėtinių pneumonijų rent- 
gcnologiniai ypatumai" Vilniaus uni
versitete apgynė gydytoja V. Vitkie
nė, Vilniaus “Raudonojo Kryžiaus” 
ligoninės rentgenologė. Jos diserta
ciją teigiamai įvertino prof. K. Ain- 
brozaitis, prof. B. Ignatavičiūtė, do
centė M. Kiauleikienė ir maskvietis 
prof. L. Rozenštrauchas.

PIRMIEJI NAUJOJO SEZONO 
Lietuvos kompozitorių kūriniai bu
vo skirti vargonų muzikai. Senojoj 
Vilniaus katedroj vargonininkas G. 
Kviklys atliko kompoz. K. Griauzdės 
“Preliudiją", vargonininkas B. Va
siliauskas — kompoz. A. Venckaus 
“Dvi poemas” ir kompoz. V. Bar
kausko keturių dalių ciklą “Gloria 
urbi", kuriuo buvo pradėtas Vilniaus 
vargonų muzikos III festivalis.

V. Kst.



UNITED TRUST fS

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, 
$26,900 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
Penktdd..........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. Tek 534-92S6
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 įmokėjimo. 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 PREKĖS, IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS į NAMUS

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

Jei planuojate pirkti ar parduoti nekilno- x/y-r V riRDAII^KA^ 
jamą nuosavybę, mielai jums patarnaus

1576 Bloor St. West • Telefonai: (staigos: 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 .
863 BLOOR St. W., Toronto 4, Ont. 1 el* 004-/OZO

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. IT'
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.

i sąlygomis paskolas

Tel. 7 6 2 - 8 2 5 5

MOKA: 
už termininius indėlius —
trejų metų ............................. 7%
dvejų metų .............................6.75%
vienerių metų .................. 6.25%
1972 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėn. 
už taupomąsias (savings) s-tas 6.6% 
už depozitų-čekių sąskaitas 6.05%
DUODA PASKOLAS :
asmenines iki $10.000 8.5%
nekiln. turto iki $50.000 8.25%

SPORTAS LIETUVOJE
Šachmatų žaidime pasižymi jaunas 

vilnietis Gintautas Piešina. Papildo
mame žaidime jis įveikė kaunietį 
Alg. Butuorių ir pirmąsyk tapo Lie
tuvos meisteriu. Neseniai jis grįžo 
iš Dniepropetrovsko, kur iškovojo 
Sov. Sąjungos profsąjungų jaunių 
meisterystę.

Sovietinės kariuomenės savigynos 
imtynių pirmenybės įvyko Maskvo
je. čia 100 kg svorių imtynėse V. 
Kairys laimėjo pirmą vietą.

Sov. Sąjungos futbolo pirmenybė
se dalyvauja dvi Lietuvos koman
dos. Vilniaus Žalgiris ir Klaipėdos 
Atlantas žaidžia antroje lygoje. Žal
giris tuo tarpu yra V vietoje, Atlan
tas XVIII. Dalyvauja 19 komandų.

Pajėgiausių Sov. Sąjungos stalo te
nisininkų komandinės-asmeninės pir
menybės įvyko Lvive. Dalyvavo 3 lie
tuviai. Geriausai pasirodė kaunietė 
Asta Giedraitytė, laimėjusi dvi pir
mas ir dvi antras vietas. Individua
linėse pirmenybėse ji tik baigmėje 
pralaimėjo Odesos G. Jeriomenkai 
2:1. Pažymėtina, kad Europos meis- 
terė Z. Rudnova buvo tik trečia. Po 
sėkmingi; žaidynių Lvive A. Giedrai
tytė su Rusijos rinktine išvyksta 
dviem savaitėm į Japoniją. Į kelio
nę taip pat ruošiasi vilnietis M. Kre- 
jeris, žaidęs Sov. Sąjungos jaunučių 
rinktinėje. Jis vyksta į S. Korėją.

Busimųjų olimpiados dalyvių (16- 
17 m.) bokso varžybos įvyko Tartu 
mieste. Jose gerai pasirodė du lie
tuviai — Antanas Sidaras ir Vytau
tas Survila. Jie laimėjo pirmąsias 
vietas.

Prasidėjo Europos moterų krepši
nio pirmenybės. Sov. Sąjungos rink
tinėje žaidžia Vilniaus Kibirkšties 
žaidėja Angelė Jankūnaitė.

Nijolė Sabaitė, žymioji Lietuvos spor
tininkė, Miuncheno olimpiadoje lai
mėjusi sidabro medalį 800 m. bėgi
me. Nuo vokietės ji atsiliko tik 0,1 
sekundės

RYTU APYGARDOS GOLFO 
PIRMENYBĖS

SALFASS rytų apygardos golfo 
pirmenybės įvyko Braemer Country 
Club, Spencerport, N.Y., rugsėjo 16 
d. Pirmenybes organizavo Ročeste- 
rio sporto klubas Sakalas. Dalyvavo 
13 žaidėjų — 9 iš Ročesterio, 4 iš

TOROM!'®"
Pedagoginiame Lituanistikos 

Institute Čikagoje šiomis dieno
mis pradėjo korespondentiniu 
būdu studijuoti Vytautas Ged
rimas iš Hamiltono ir Ramūnė 
Stravinskaitė iš Toronto. Taigi, 
iš Gedrimų šeimos net du ryžo
si tame Institute studijuoti: Vy
tauto sesutė Kristina jau anks
čiau pradėjo ten studijas. Smul
kesnių informacijų apie studi
jas galima gauti KLB švietimo 
komisijoj, 236 Dovercourt Rd., 
Toronto 3, Ont. Tel (514)-531- 
4469.

Vedybinės sukaktys. Spalio 14 
d. 30 metų vedybinę sukaktį at
šventė Dr. Marija ir Jonas Kar
kos savo namuose, dalyvaujant 
gausiam būriui šeimos draugų 
ir pažįstamų. Iškilmei vadovavo 
sūnus dr. Rimas Karka. Sukak
tuvininkai buvo pagerbti svei
kinimais, kalbomis, “Ilgiausių 
metų” linkėjimais ir stambiomis 
dovanomis. Sukakties proga M. 
ir J. Karkos paaukojo: Prisikė
limo par. $40, Šv. Jono Kr. $30, 
“T. Žiburiams” $30. — Tą pačią 
dieną Marija ir Stasys šenferai 
atšventė 50 metų vedybinę su
kaktį Prisikėlimo par. Parodų 
salėje. Dalyvavo gražus būrys 
tautiečių iš Toronto ir JAV 
miestų. Oficialiajai daliai vado
vavo ev. kun. Dilys iš Čikagos. 
Gauta sveikinimų iš Lietuvos ir 
įvairių vietovių S. Amerikoj. 
Svečių tarpe aktyviai reiškėsi 
sukaktuvininkų sūnus inž. Sta
sys su šeima. — Dešimties me
tų vedybinę sukaktį paminėjo 
Ona ir Vytautas Marcinkevičiai 
savo namuose. Gausūs bičiuliai 
ir bičiulės, ypač punskietės, ta 
proga surengė staigmeną-vaišes.

Ona Jonaitienė, ką tik grįžus 
iš Springhursto, sunegalavo. Gy
dosi Women’s College ligoninė
je. Šv. Juozapo ligoninėje gydo
si: A. Bajorinas, J. Valeška, Pr. 
Rekštys ir O. Liubinskienė.

S FORTAS
Kanados. Buvo tikėtasi iš Kanados 
bent 30, tačiau daugelis, atrodo, pa
būgo ilgesnės kelionės ir neatvyko. 
Dėl šios priežasties pirmenybės ne
buvo labai sėkmingos ir tenka ap
gailestauti, kad rengėjų entuziastiš
kas ruošimasis nebuvo pakankamai 
įvertintas.

Algis Simanavičius, Toronto Auš
ra, laimėjo I vietą be forų ir su fo
rais. George Savage, Sakalas, laimė
jo 11 v. be forų ir III v. su forais. 
J. Balsys, Toronto Vytis, ir Augusti
nas Simanavičius, Sakalas, laimėjo 
III v. be forų. Algis Bulsys, Sakalas, 
laimėjo II v. su forais ir IV v. be 
forų. Stanley Sakalauskas, Sakalas, 
laimėjo V v. be forų ir IV v. su fo
rais.

Vakare "Sakalo” valdyba surengė 
sportininkams ir svečiams Sv. Jurgio 
parapijos salėje, Ročesteryje, links- 
mavakarį. Buvo taurių įteikimas lai
mėtojams, meninė programa ir šo
kiai. Sportininkams taurių įteikimui 
vadovavo Vytis Lelis ir Laimutė Le- 
lienė. Vakaro programai vadovavo 
Kostas Mačiulis. Tai buvo pirmas 
Sakalo klubo pasirodymas. Klubo val
dybą sudaro: Kostas Mačiulis — pir
mininkas, Laimutė Lelienė — sek
retorė, Vytis Lelis — vicepirminin
kas, Gediminas Saladžius — iždinin
kas, Vidas Prasauskas — reikalų ve
dėjas, Kristina Sabalytė — parengi
mų vadovė ir Algis Bulsys — ko
respondentas. J. Dėdinas

BALTIEČIŲ ŠAUDYMO PIRME
NYBES skelbia ŠALFASS centro 
valdyba. Jas rengia estai spalio 22 d. 
šratinių šautuvų pirmenybės bus To
ronto Latvių Medžiotojų ir Žūklau
toji; Klubo šaudykloje "Beržine”. 
Pradžia 10 v.r. 50 šūvių į lėkštes 
(trap). Amunicija — savo, lėkštės — 
klubo. Vieta: iš Toronto važiuoti 
401 keliu, pasukti į Don Valley Park
way į šiaurę. Užsibaigus Don Valley 
Parkway, važiuoti Old Woodbine Rd. 
arba Don Mills Rd. į šiaurę. Perva
žiuoti Butonville ir Victory Square 
kaimelius. Sukti į rytus dešinėn 
Mount Albert link. Pervažiuoti 5 
Concession Rd., sukti į šiaurę kairėn 
i 6 Concession Rd. Rasite iškabą 
“Beržine”. — 22 kalibro šautuvų ir 
22 kalibro pistoletų pirmenybės bus 
kitoj vietoj! Pradžia — 9 v.r. 22 k. 
šautuvai — tarptautiniai (match rif
le). “English Match” 60 šūvių gulom 
l*/į valandos. Antra dalis — tarp
tautiniai šautuvai 3 x 20 šūvių iš 3 
padėčių ir prisišaudymas per nusta
tytą laiką. 20 šūvių gulom per 30 
min,. 20 — stačiom per 40 min., 20 
— klūpom per 35 min. 20 šūvių iš 
“English match” bus užskaitoma gu
lom padėčiai. Sportinių šautuvų 22 
kalibro svoris 716 svaro ir mažiau. 
3 x 20 iš trijų padėčių — gulom, 
stačiom ir klūpom. Prisišaudymas ir 
prievolė per nustatytą laiką: 20 šū
vių gulom per 25 min., 20 — stačiom 
per 35 min., 20 — klūpom per 30 
min. 22 kalibro pistoletas — neribo
tas (free pistol) puse kurso 30 šū
vių, po 10 šūvių į taikinį, kas 15 min. 
iš 50 mtr. Prisišaudymas — vienas 
taikinys atskirai ir 15 min. 22 kalib
ro pistoletas — standartinis. Gaidu
ko nuspaudimas 2'/i svaro ir 6 inčų 
ilgio vamzdis (neturint atitinkamo,

(Nukelta į 9-tą psl.)

VI. Paliulis, “TŽ” skaitytojas 
ir rėmėjas, prieš kurį laiką lan
kęsis Brazilijoj, rūpinasi, kad 
ten lietuviai gautų lietuviškos 
spaudos iš Kanados. Jis savo 
gimtadienio proga vėl savo lėšo
mis užsakė “T. žiburius” dviem 
tautietėm, buvusiom jaunimo 
kongreso dalyvėm. Jo dėka tos 
tautietės gaus “TŽ” net trejus 
metus. Yra ir daugiau lietuvių, 
kurie norėtų gauti lietuviškos 
spaudos, bet nepajėgia užsimo
kėti. Vietoje sukaktuvinių ba
lių būtų daug naudingiau už
sakyti liet, spaudos savo tautie
čiam P. Amerikoje. VI. Paliulis 
yra elektrikas ir uolus choris
tas.

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS KNY
GYNAS Toronte vėl veikia sekma
dieniais po pamaldų. Visos knygos 
ir plokštelės parduodamos papiginta 
kaina. Gauti nauji leidiniai: Didysis 
jo nuotykis (Prof. J. Eretas). Lietu
vos tarnyboje. $5.00. — Pr. Naujo
kaitis, Pasisėjau žalią rūtą. Romanas. 
$4.00. — M. Vaitkus, Milžinų rung
tynėse (atsiminimai 1940-1944, VIII 
t.). $3.00. — V. Alantas, Amžinasis 
lietuvis. Romanas. $4.50. — V. My
kolaitis - Putinas, Marijos litanija”, 
poezija. $1.00. — Žurnalo Į Laisvę 
balandžio ir rugsėjo numeriai. M. 
Krupavičius, Atsiminimai. $10.00
KIEK LIETUVIŲ KANADOJ?

Naujausio gyventojų surašy
mo (1971 m.) duomenų dar nė
ra. Pagal 1961 m. surašymo 
duomenis, Kanadoje yra 27.629 
lietuviai. Metropolinėse srityse, 
t.y. didesniuose miestuose, lietu
vių skaičius statistikos biuro nu
rodomas toks: Kalgary — 342, 
Edmontone — 463, Halifakse
— 161, Hamiltone — 2.215, Ki- 
čenery — 262, Londone — 420, 
Montrealy — 5,399, Otavoj — 
354, Sudbury — 414, Toronte
— 8,287, Vankuvery — 808, 
Windsore — 348, Winnipege — 
673.

Ateitininkų žinios
Federacijos tarybos posėdžiai įvyks 

Toronte spalio 28-29 d. Federacijos 
Taryba susideda iš 15 rinktų asme
nų. Jos uždavinys — nustatyti ideo
loginę kryptį, peržiūrėti laiko iškel
tus reikalavimus ateitininkijoje ir 
perduoti viską Federacijos valdybai, 
kuri yra vykdomasis organas. Fede
racijos tarybai šiuo metu vadovauja 
Ged. Kijauskas, SJ. Nariai yra iš 
įvairių JAV ir Kanados vietovių.

Dar yra skolingų Wasagos stovyk
lautojų už žygį “Ateičiai” stovyklos 
metu. Prašom nedelsiant surinktus 
pinigus persiųsti V. Kolyčiui.

Nepamirškime, kad Havajų vaka
ras, kuris įvyksta šį šeštadienį, spa
lio 21, Prisikėlimo auditorijoje, yra 
bendras jaunimo ir senimo susitiki
mas bei pasilinksminimas. Bus daug 
naujovių ir staigmenų.

Skautų veikla
• Sktn. Stepo Kairio muzikinis 

vienetas yra pakviestas koncertui į 
Elizabeth, N.J. Jis ruošia naują re
pertuarą. Birbynių ir skudučių gru
pei vadovauja s. v. v. si. G. Kali
nauskas, kanklių — ps. R. Poškie
nė. Repeticijos vyksta reguliarai. 
Vieneto nariai dėkingi p.p. Kali
nauskams ir Jankaičiams už globą 
bei vaišes.

• Padidėjus narių skaičiui, Min
daugo dr-vę sudaro 4 skiltys: Lapinų, 
Sakalų, Žirgų ir Briedžių. Pradeda
mos žiemos sezono varžybos. Spalio 
29, sekmadienį, ruošiama rudens iš
kyla į La Salette, Ont. Dr-vei vado
vauja s. v. v. si. G. Kalinauskas, s. v. 
si. A. šeškus, s. v. psl. V. Mačiulis 
ir s. v. kand. G. Jankaitis. Globoja 
v.s. C. Senkevičius.

• Jaun. skaučių “Rūtos” dr-vės 
antroji sueiga įvyko spalio 14 d. Su
eigoje dr-vės globėja v. sk. G. Tar
vydienė pamokė įdomių rankdarbių. 
Sekanti sueiga — spalio 28 d. po 
šeštad. mokyklos pamokų Lietuvių 
Namuose. Rinktis be uniformų. Kiek
viena atsineša po kaukę.

• Bendra sk.-vyčių ir vyr. skau
čių sueiga — spalio 24, antradienį, 
7.30 V. v. pas sesę J. Šeškutę, 18 
Grenview Blvd. N., Tor. 18.

• Spalio 3 d. vyr. skaučių “Vai
dilučių ugnelės" dr-vės sueigoje atsi
sveikinta su ps. sesele Igne. Išvyks
tančiai iš Toronto įteikta juosta su 
atitinkamais žodžiais. Sueigoje buvo 
pakviesta vyr. skaučių globėjos par
eigoms ps. seselė Dalia. Taipgi at
sisveikinta su sese Egle Jonaityte, iš
vykstančia studijuoti į Prancūziją.

• Spalio 15 d. “Vaidilučių ugne
lės” dr-vės vyr. skaučių sueigoje iš
rinkta nauja draugininke si. Giedrė 
Vasiliauskaitė, adj. v. si. D. Stepo
naitienė. Dėkojame buvusiai dr-kei 
v. si. I. Stanionytei už pavyzdingai 
eitas pareigas.

® Dail. A. Tamošaitienė dėkoja 
“Šatrijos” tuntininkei ps. P. Saplie- 
nei ir Br. Sapliui už lankymą ligo
ninėje ir dovaną — Dr. M. ir V. 
Anysų knygą “žymios lietuvės mo
terys”. Knygą padeda platinti Ka
nados rajono skautai-tės. C. S.

e Romuvos stovyklavietei aukojo: 
$1400: R. Geležiūnas; $250: A. Ka- 
zilis; $50: “Gintaras”, A. Baziliaus- 
kas, B. Pakštas, V. B. Kvedarai; $25: 
J. Dambaras; $20: L. Kalinauskas, R. 
J. Karasiejai, J. Yčas; $15: A. Auš
rotas, A. O. Jusiai; $14: P. Stripi- 
nis; $10: T. Timmerman, V. Morkū
nas, J. Morkūnas, V. Matulaitis, M. 
Yčas, J. Mažeika, K. Gaputis, I. Zu- 
bienė, Tėvai pranciškonai, E. Kuda
bienė, J. Česėkas, T. Kojelaitis; $8: 
D. A. Enskaitis, J. A. Trinkūnai; $7: 
A. D. Stosius; $6: J. Jankaitis; $5: 
V. Paulionis, A. E. Valiūnai, V. Ru
sas, L. J. Pečiūros, A. Atkočaitienė, 
L. Baziliauskas, E. Zaikauskas, M. 
Žaliauskienė, J. Sinkevičius, A. 
Taukevičius, T. V. Kobelskiai, J. 
Zenkevičius, A. Cerškienė, A. Kut- 
ka, K. Bradūnas. Ačiū visiems.

"T. ŽIBURIAMS" AUKOJO
$40: KLB Sudbury apyl. valdyba 

ir medž. ir žūki, klubas “Geležinis 
Vilkas”; $15: Anicetas ir Frances Po- 
vilauskai; $10: Jonas ir Birutė Pliop- 
liai; $6: E. Ulickienė; $5: Dr. K. Žy
mantienė, A. Jonkutė, V. Mackonis, 
A. Statulevičienė; rėmėjo prenume
ratas po $10: už dvejus metus — 
dr. Petras Vileišis, St. Laurinavičius; 
už vienerius metus — K. Nauduzas, 
Ant. T. Pauplis, Juozas Skėrius, E. 
Meškauskienė, Ig. Budrys, St. Bau
binas, Kaz. Čiurlys, Mrs. Ona Urban, 
Victor’s Cleaners — V. Pundžius, M. 
Žėkienė, Jurgis Aušrotas, M. Reye- 
ris, kun. L. Kemėšis, J. R. Vaišnys, 
dr. A. Gailius, Ant. Jusys, R. Masiu- 
lionis, J. Juozaitis, dr. Juozas Taut
vilą, St. Daunys; $3.50: H. Lapienė; 
$2: Ad. Tylius; $1.50: J. Adomėnas; 
$1: St. Pakauskas, V. Gvalda, St. 
Liaudinskas, St. Beržinis, J. Grigas, 
J. Satkus. Nuoširdus ačiū spaudos 
rėmėjams.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mūsų mie

liems draugams ir kaimynams už su
ruoštas mums tokias gražias išleis
tuves, persikeliant mums gyventi į 
Kalgarj: p.p. E. J. Beinortams, K. L. 
Šileikoms, J. J. Vitkūnams, K. M. 
Lingiams, J. G. Kundrotams, M. E. 
Masiokams, Poviloniams, A. S. Pase- 
deckiams, M. Jurkštienei, J. J. Sta
rams — Hamiltone, W. Šukiui, D. 
Baltrytei, E. Diksonienei, J. V. Zim- 
kevičiams, F. O. Miliams, D. O. Lind- 
sy, A. B. Cirūnams, J. V. Vingeliams, 
A. A. Šileikoms, J. G. Urbonams, J. 
Uleičiui — iš Detroito ir E. M. Kro
pams — iš Los Angeles.

Jūsų nuoširdumas ir įteikta graži 
dovana liks mums amžinai atmintini. 
Visiems dėkingi —

Petras ir Emilija Karpos
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I GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario Ir Toronto Real Estate Boards nai;
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 ropių 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 vienaaugščiu (bungalow)

Al. Garbenis, orba 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 % % 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 

8!4% 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 vai. p. p., išskyrus 
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).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Telefonas LE 2-8723 • Toronto 3, Ontario.

A. J. M 0 R K I S
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 raus.

VYT. MORRIS, A. BLIUDŽTUS

1113 Dundas St. W., _ .TelToronto 3, Ont.
Angliškos vilnonės, “mohair”, “terylene” medžiagos

Ed. Kond ratas, siuvėjas
Individualus pritaikymas

533-5454

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.

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

PARCELS TO EUROPE

Hamiltone įkyriu*:
293 Ottawa St. N., Hamilton, Ont. Tel. 549-2005 

čia gausite tekstilei gaminiui pigiausiomis kainomis; 
didelii pasirinkimai skarelių, megztinių Ir kitų dalykų.
kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugtis.

LITHO-ART SPAUSTUVĖ
P f ° 9 f ° m ° s, 

971 College St., Toronto 4, Ont. visi verslo bei 
Telefonas: 5 3 3 - 4 3 6 3 rėkia minioj 

LIETUVIAI SAVININKAI spaudiniai
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S P O R
(Atkelta iš 8-to pal.)

leidžiama ir kitais). Prieš švilpuką 
ranka turi būti laikoma nuleista ne
mažiau 45 ° kampu. 20 šūvių lėtu 
šaudymu, 5 šūviai kas 2,5 min., 20 
šūvių ribotas šaudymas, 5 šūviai kas 
20 sek., 20 šūvių greitas šaudymas, 
5 šūviai kas 10 sek. Šaudoma iš 25 
mtr. Šaudyklos vieta: Važiuoti 401 
keliu j vakarus nuo Toronto, Dixie 
Rd. važiuoti j šiaurę iki Hwy 7. 
Septintu keliu važiuoti į vakarus kai
rėn iki pirmųjų šviesų. Ten sukti de
šinėn j šiaurę, važiuoti iki “Peel 
County Game Farm”.

VYČIO ŽINIOS
Montrealyje Lietuvių Dienos pro

ga viešėjo sustiprinta Vyčio jaunu
čių krepšinio komanda, kuri čia žai
dė draugiškas rungtynes su Tauro 
krepšininkais. Rungtynes laimėjo vy- 
tiečiai 50:38 (19:13). Vyčio koman
doje žaidė: Saplys, Balsys, Paškaus- 
kas, Jurevičius, Milčius ir Stonkus.

Parengimai. Spalio 28 d. Prisikė
limo Parodų salėje įvyks golfininkų 
sezono uždarymo balius. Tarpusavio 
turnyro laimėtojams bus įteiktos do
vanos. Bilietų dar galima gauti pas 
Kymantą, Alg. Simanavičių ir Supro- 
ną. Anksčiau skelbtas balius Sher
way Inn atšaukiamas. Vietoj to lap
kričio 25 d. Lietuvių Namuose ruo
šiami šokiai kartu su Toronto šau
liais.

Tarpusavio golfo varžybos po spa
lio 15 d. pasibaigė. Varžybų laimė
tojai: 1. A. Supronas 31, 2. J. Ba
naitis 30, 3. A. Siminkevičius 29, 4. 
V. Balsys (B) 28, 5. P. Stauskas 26.

A. Klimas, Vyčio krepšininkas ir 
sporto darbuotojas, spalio 28 d. pra
deda šeimyninį gyvenimą, šį penkta
dienį, spalio 20, vytiečiai šį įvykį 
atžymės priešvestuviniu pobūviu. No
rintieji prisidėti kviečiami atsilan-

BALIO MASKELIŪNO
DRAUDOS IŠTAIGA

Tel. 251 - 4864

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

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA — LUNA NARYS 

Ilgametė patirtis — įvairių draudos b-vių atstovybė

T A S
kyti į 182 St. George esančią Delta 
Upsilon salę. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros klubo vyrų ir jaunių B kla

sės krepšininkai buvo nuvykę į Ka
nados Lietuvių Dieną Montrealyje ir 
ta proga sužaidė draugiškas rungty
nes su vietinio Tauro komandomis. 
Aušros jaunių B klasės krepšinin
kai laimėjo 21:15, Aušros vyrų ko
manda laimėjo 81:77. Aušros jaunių 
B klasės komandoje žaidė: Raim. Gri
gonis, Alg. Janušauskas, Fred Klo- 
nowski, Ed. Punkris, Leonas Rau- 
tinšas, Vikt. Raab, Rimas Sriubiškis 
ir Andrius Valickis. Vyrų komandoj 
žaidė: Ben. Akelaitis, Jz. Grigonis, 
Sam. Kaknevičius, Andrius Kakne
vičius, Ed. Norkus, Jz. Norkus, Vikt. 
Radžiūnas ir Ed. Stravinskas. Klubo 
valdyba labai nuoširdžiai dėkoja A. 
Grigoniui, Kęst. Grigaičiui, Edv. 
Stravinskui ir Tėvui Tadui už pa
slaugas ir nuvežimą automobiliais j 
Montreal}, o taip pat už rūpestį ir 
priežiūrą tenai būnant.

Treniruotės vyksta: trečiadieniais 
Aušros mergaičių krepšinio nuo 6 
iki 9 v.v. Prisikėlimo par. salėje; 
ketvirtadieniais — berniukams C ir 
D klasės (14 m. ir jaunesni) nuo 4 
iki 6 v. v., jauniams A ir B kl. — 
nuo 6 iki 8 v.v., vyrų klasės — nuo 
8 iki 10 v.v. Jaunuoliai, kurie norė
ti) žaisti Aušros klube, mielai kvie
čiami atitinkamomis dienomis ir va
landomis registruoti Prisikėlimo par. 
salėje.

VVasagos stovyklavietėje spalio 14 
d. talkino: A. Baltrušaitis, B. Gen
ėjus, V. Taseckas, P. Skrupskas, B. 
Urbelis ir Tėv. Tadas. Stovyklos glo
bos komitetas nuoširdžiai dėkoja vi
siems šiais metais taip mielai prisi- 
dėjusiems savo darbais prie stovyk
lavietės pagražinimo.

Namų tel. 277-0814

lt SKAITYTOJAI PASISAKO
ŽMONES IR KIAULĖS

"TŽ” 39 nr. Lietuvė rašo, kad ji 
netiki, jog Kaune milicininkai atėmė 
iš žmonių R. Kalantos kūną, jį suka
pojo, sumetė į dėžę ir kažkur išve
žė. Ji pasigyrė, kad tik prieš metus 
atvykusi iš sovietų okupuotos Lietu
vos ir puikiai žinanti, kad ten nė 
kiaulės nekapoja su kirviu. Prisipa
žinsiu, kad ir aš tikiu, jog ten kiau
lių nekapoja su kirviais. Taip pat 
tikiu, kad ten kiaulės labiau verti
namos kaip žmonės. Juk okupantai 
kiaulių nei į Sibirą gyvuliniuose va
gonuose nevežė, nei enkavedistai ne
kankino ir nešaudė jų Pravieniškė
se, Červenėje, Raseiniuose, Rokišky
je, Panevėžyje ir kitose vietose, nei 
jas kalėjimuose laikė. O ar galėtų 
Lietuvė tvirtinti, kad taip nebuvo 
elgiamasi su žmonėmis?

Labai neseniai gavau iš savo pažįs
tamo laišką, prasprukusį pro komu
nistinę cenzūrą. Ten tarp kita ko ra
šoma ir apie Kauno įvykius: “Po Ka
lantos mirties minios kauniečių išėjo 
į gatves ir reikalavo daugiau laisvės. 
Kaikas spėja, kad jų galėjo būti net 
apie 20.000. Nei milicija, nei gais
rininkai nepajėgė tokių minių suval
dyti. Tik iš Minsko iššaukti parašiu
tininkų daliniai kauniečius išvaikė. 
Jums sunku įsivaizduoti, kaip žiau
riai žmones mušė ir draskė. Gyvas 
žmogus buvo paverčiamas kruvinos 
mėsos gabalu. Ir toki malšintojai yra 
ne žmonės, o vilkiniai išdresiruoti 
šunys.” Ar dar reikia pasivadinusiai 
save Lietuve geresnių įrodymų, kaip 
okupantai elgiasi su pavergto krašto 
žmonėmis? G. I. Rimutis

TAI NE PLEPALAI
“TŽ” rugsėjo 28 d. Lietuve pasira

šiusi autorė, paneigdama žinią, kad 
Romas Kalanta buvo sukapotas kir
viu ir išgabentas, rašo: “Tai semi bo
bučių plepalai. Aš pati esu prieš me
tus laiko atvykusi iš Lietuvos ir pui
kiai žinau, kad ten nė kiaules neka
poja su kirviu, o ką bekalbėti apie 
žmogų”. Galimas daiktas, kad žinia 
ir netiksli, tačiau Lietuvė turėtų at
minti, kad kiaulių ir rinkoje nemetė, 
o tačiau partizanų kūnus laikė rin
kose po keletą dienų. Kiaules irgi 
gražiau pakraudavo į vagonus, negu 
į Sibirą tremiamus žmones. Lietuvė, 
užuot rašiusi tokius laiškus, geriau 
pasiskaitytų Tautvaišienės “Sibiro 
tundrose" ar Petruičio “Kaip jie 
mus sušaudė”. Lietuvis

KLAIDOS LAIKRAŠČIUOSE
Labai gerai, kad kalbos ir rašiniai 

apie lietuvišką spaudą vis nesibai
gia. Nugirstame čia švelnių patari
mų, jautrių pasisakymų ir didesnių 
nusivylimų. Vieni redaktoriai prašo, 
kad žmonės daugiau jiems rašytų, 
kiti gi rašančius mėto į šiukšlių dė
žes. Vieni beveik visko bijo, o kiti 
nieko nebijo. Taip jau buvo, yra ir 
tikriausiai dar ilgiau bus.

Va, kad ir Vytautas Zubas “TŽ" 
reikalavo iš lietuviškos spaudos tiks
lumo ir teisingos informacijos. Aš 
tai perskaitęs pagalvojau, kad tai 
visiškai neįmanomi praktikoje daly
kai. Net ir apsukriausias, talentin
giausias redaktorius juk neturi nei 
priemonių, nei laiko patikrinti visų 
korespondencijų ar rašinių. Belieka 
pasitikėti bendradarbiu, spausdinti 
tai, kas jo pateikiama. O jei kam 
nors paaiškėja, kad rašinyje skaičiai, 
datos ar faktai nėra tikslūs, galime 
patikslinti ir vėliau. O jeigu patiks- 
lintojų atsiranda ir daugiau, kaip gi 
redaktorius iš toliau gali žinoti vi
sus tuos, kurie ir “matė" ir “girdė
jo”? Redaktorius atsiduria kryžke
lėje. Telieka viena išeitis — spaus
dinti visus be komentarų arba su 
komentarais.

Jaučiu, kad redaktoriai pirmoje 
eilėje turi daug darbo betaisydami 
rašybos ir kalbos tikslumo klaidas. 
Tad kur gi laikas vartyti enciklope
dijas, tikrinti faktus telefonu ar laiš
ku? Jei lietuviški laikraščiai redak
torių turėtų pakankamai, tai gal ir 
tai būtų galima, bet vis bet...

O ar redaktoriai nenorėtų, kad visi 
rašytų be klaidų, sakiniai lietųsi kaip 
dangiška poezija ir kaip sidabrinė 
arfos muzika? O kad taip būtų!

Štai skaitau kartą lietuviškame 
laikraštyje, kad Ardėnų mūšio metu 
vokiečiai pasiūlė amerikiečiams pa
siduoti, ir gen. Patton jiems atsakė... 
“Nuts!" Rašęs apie šį įvykį tą lako
nišką atsakymą kažkodėl įdėjo į gen. 
Pattono lūpas, nors tokį atsakymą 
pareiškė visiškai kitas generolas. 
Žvilgterėkite į laikrodį ir pradėkite 
vartyti visą turimą po ranka karinę 
informaciją ir sužinokite, kuris ge
nerolas atsakė “nuts”. Kaip gi gali 
redaktorius prisiminti visus Ameri. 
kos generolų ir admirolų pasisaky
mus? O jei ir pradėtų visus bendra
darbius tikrinti, tai laikraščiai ir be 
Kanados pašto negalavimų pradėtų 

keliom dienom vėluoti.
Arba vėl kitur žmogus laikraštyje 

rašo apie generacijų skirtumus ir 
vietoje lietuviško žodžio (karta) nau
doja angliškos kilmės “etninis", 
(žvalesnis ir atidžiau rašinį bestudi
juojąs skaitytojas tuojau pat paste
bės, kad žodis “etninis” čia visiš
kai naudojamas nevietoje ir neturi 
nieko bendro su žodžiu "karta”. Tai
gi, perduodama netiksli informacija. 
Kas gi kaltas? Sakytume, kad ir 
redaktorius, ir straipsnio autorius. 
Bet... klaidelę padaryti gali ne tik 
ne vienas, bet ir kiekvienas. Argi 
prie to kabinėtis metrinių straips
nių reikia? Net ir tobuliausio tikslu
mo besiekiąs Br. Raila tokiais atve
jais savim nusiskundžia. Tiesa, jis la
biausiai sakinio menu sielojasi ir pri
sipažįsta, kad galėtų geriau padaryti. 
O tokių tėra vos keli! O gal dar ma
žiau negu keli.

Ir ką gi daryti, kad tie mūsų laik
raščiai būtų kaip tobuliausi šveica
riški tik-tak? Reiktų tada leisti dar 
vieną laikraštį, kuris taisytų visus 
kitus. Vieno redaktoriaus jam neuž
tektų. O kai vieno neužtektų, tai ir 
tas lepterėtų kartkartėmis klaidas. 
Ir taip kelias į tobulybes vis siau
rėtų.

Man regis, kad Vytautas Zubas 
tam klausimui atnarplioti pasirinko 
labai tinkamą kelią — parašė laik
raščiui laišką. Taip laikraščius mė
gina taisyti ir angliškųjų laikraščių 
skaitytojai. Toks “taisymas” vyksta 
diena iš dienos. Patogu ir laikraš
čiui, ir rašytojams, ir skaitytojams. 
Kartu ir pramoga. Daug ką ten iš
girsti, išsiaiškini ir sužinai. Beveik 
graudu, kad nevisi mūsiškiai juos 
mėgsta. Va, tau ir demokratija!

Aš visada pirmoje eilėje griebiuos 
to laikraščio, kuris demokratiją ne 
tik skelbia, bet ir praktikuoja. O vie
nas iš tų, kaip Vytautas Zubas grei
čiausiai bus patyręs, yra “Tėviškės 
Žiburiai”. Puikus, atviras ir plačios 
širdies lietuvis turbūt pabaigai dar 
pridėtų — labai malonu! V. Sarka

PER SPAUDĄ I LIETUVOS 
LAISVĘ, O LAISVĖJE 

TIKROJI SPAUDA!

ELEKTROS RANGOVAS
Fleet Electric Co. Ltd.

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus Toronte 
923-7194. Sav. A. Čeponis

Vertimas
Viena biblinė komisija Sv. 

Rašto vertimą į vokiečių kalbą 
patikėjo elekroninęi mašinai. 
Sakinys “Dvasia, tiesa, stipri, 
bet kūnas silpnas”, buvo išvers
tas: “Stiprus kvapas teisingai 
liudija, kad mėsa sugedusi”.

ŠYPSENOS
Logika

Vilkas prižiūrėjo kopūstus. 
Kiškis ganė avis. Gyventojai 
valgė kopūstienę su aviena 
ir šauniuosius darbininkus ge
ru žodžiu minėjo.

Vieną dieną Vilkas parašė 
Lapei pareiškimą, prašydamas 
arba perkelti jį avių ganyti, ar
ba atleisti iš darbo. Girdi, iš ko
pūstų prižiūrėtojo algos negalįs 
galo su galu sudurti. Lapė vis 
delsė. Tačiau kartą, aptikusi 
prie avių užsnūdusį kiškį, nu
sprendė jį padaryti kopūstų pri
žiūrėtoju. Gi Vilką pristatė avių 
ganyti. Apie pasikeitimus virši
ninkė informavo Liūtą. Po ku
rio laiko atėjo užklausimas: kur 
logika?

Lapė raštiškai atsakė:
— Logika tokia, kad po pasi

keitimo ir Vilkas sotus, ir Kiš
kis prie kopūstų nebeužmiega.

• Anglijoj vienas skaitytojas, 
įsitikinęs, kad amnestija pavė
luotoms knygoms grąžinti dar 
tebeveikia, sugrąžino bibliote
kai 300 knygų, kurias jis buvo 
paėmęs iš bibliotekos paskuti
niųjų 14 metų laikotarpyje.

Į 231-6226 
2 3 1- 2 6 6 1

Frank Barauskas, F.R.I.

REALTOR • INSURANCE

3282 BLOOR STREET WEST
ISLINGTON (6 Points Plaza)

Vašingtone ir Maskvoj
Juodukai, nukeliavę į Vašing

toną, aplanko Abraomo Linkol- 
no statulą, pagerbdami jį už iš
laisvinimą. O Maskvoj — šimtai 
tūkstančių žmonių kasmet ap
lanko išbalzamuotą Leniną, dė
kodami jam už vergiją ...

Senukų laiškas
Sov. Sąjungos pašte buvo ras

tas laiškas, adresuotas “Dievui 
Lenkijoj”. Paštas perdavė laiš
ką milicijai. Pastarieji atplėšė 
laišką ir rado, kad jame vieno 
kolchozo senukas su žmona 
skundžiasi savo vargais — dirb
ti nepajėgia, o pašalpos negau
na. Prašo Dievą atsiųsti bent 
100 rublių. Milicininkam pagai
lo senukų — jie surinko tarp 
savųjų 60 rb. ir nusiuntė senu
kams, su pastaba, kad tokie laiš
kai draudžiami. Netrukus vėl 
atsiduria panašus laiškas milici
joj. Jame senukai dėkoja Die
vui už pagalbą ir prašo vėl kada 
nors atsiųsti paramos. Gale laiš
ko pridėjo pastabą:

— Jei vėl mums siųsi pinigų, 
tai nesiųsk per miliciją, nes aną 
kartą milcininkai pavogė 40 rb.

Partneriai
Paragvajuje vienas argenti- 

nietis vietiniam gyventojui par
davė kilogramą sodos vietoj ko
kaino ir gavo už tai 5000 dole
rių. Pinigai, pasirodė, taip pat 
netikri. Abu prekiautojai susiti
ko kalėjime ... Parinko Pr. Alš.

A. ČIŽIKAS ALFA RADIO & TV
• Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus •

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

672 Lansdowne Ave. • Tel. 531*6165

Pašto siuntas siųskite iš anksto 
ir priklijuokite pakankamai ženklų 

Laikykitės šių taisyklių, kad siuntos laiku 
pasiektų jom skirta vietovę.

Tel. 532-7733

----  TV-HI-F I ----
Taisom ir parduodam prieinamom kainom 
televizijos priimtuvus — paprastus ir spal
votus, keičiant senus — j naujus

7673 DUNDAS Street West

DIDŽIAUSIOS IR GRAŽIAUSIOS EUROPIETIŠKOS MĖSOS IR SKANĖSTŲ 
---------------------------- KRAUTUVĖS KANADOJE ----------------------------

GAMINAI tip-top M E ATS 
kas savaite ” I* DELICATESSEN
1727 BLOOR STREET WEST (pries keele požeminio stotį) 
YORKDALE SHOPPING CENTRE • FAIRVIEW MALL 

(SHEPPARD AVE. / DON VALLEY PARKWAY)

ZIGGY'S AT SHERWAY GARDENS (queen Elizabeth ir 27 kelios)

HURON - SQUARE - SHOPPING CENTRE (Cook.viiio,ioi,5k.ii«)

LIETUVON išsiųskite

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

paprastu ir oro paštu.
Dovanos bo muito: Motociklai, skolb. mašinos, televizijos priimtuvai, šal
dytuvai ir 1.1. Toip pat persiunčiame piniginius pažymėjimus (certificates), 
už kuriuos gavėjas goli pirkti prekių specialiose krautuvėse.
Norint pasiųsti automobilį, prašome pirmo pasiteirauti, nes automobilių 
skaičius yra ribotos.
Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siuntinius iki I93/A svarų 
gryno svorio. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kilų prekių. 
Sąžiningoj 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* r;_, _ „ p»_ 480 roncesvalles avi.,
ĮSTAIGA Baltic exporting Co. TORONTO 3, ONTARIO

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

PAPRASTU PAŠTU ORO PAŠTU

1. Laiškus ir atvirukus iki lapkričio 17 gruodžio 8
Siuntinius iki spalio 20 gruodžio 6

2. Užrašykite aiškiai gavėjo adresą, o jo gyvenamąjį 
kraštą įrašykite tiktai prancūzų ar anglų kalbomis.

3. Priekinėj voko pusėj turi būti tikslus siuntėjo adre
sas prancūziškai arba angliškai.

4. Neužmirškit priklijuoti pakankamai pašto ženklų 
(visi laiškai užjūrin iki 1 uncijos):

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

NUO L 0 i N O S IKI DANGORAIŽIO! 
VERSLO BEI PRAMONES PASTATŲ ELEKTROS 
ĮRENGIMAI, PRIEŽIŪRA IR KITI DARBAI

ELEKTROS RANGOVAS
Tel. 489-5425
Namų: 920-2501

Petras Prakas

neužklijuoti paprastu paštu — 8 centai
neužklijuoti oro paštu — 12 centų
užklijuoti oro paštu — 15 centų

;X
<•
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DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE

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

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

AUTOMAŠINŲ PAGRINDINIS PATIKRINIMAS ir SUTAI- 
SYMAS, GREITAS ir SĄŽININGAS PATARNAVIMAS.
Bloor Autorite Garage b ro c k^a u.

Sav. FRANK PETIT Tel. 531-1305

Tikslus siuntėjo adresas Pakankamas pašto ženklas

Pridėkite Air Mail (Par 
Avion) prielipą arba 
ranka jrašykit

Neužmirškit, kad gavėjo 
kraštas turi būti užrašytas 
prancūziškai ar angliškai

Visų rūšių automobilių išorės 
(body) taisymas, mechaniniai 

darbai ir automatinės transmisijos

DUNDAS AUTO BODY
MAX KANE AUTO BODY 

IDiirbas sąžiningas ir garantuotas 
IJetuvius aptarnauja Jonas Jurėnas 

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

■ Canada
Hw Post

Postes
Canada

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS 

BALDAI IR KT.
Vežamas turtas pilnai apdraustas

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

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont. 
Savininkas V. BAČĖNAS

780 QUEEN ST. W. 
PRIE GORE VALE 
TEL. EM 4 - 7994

• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kitus reikalus 

be atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje
Skambinti telefonu 278-7261

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

dienos metu arba vakarais

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

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

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

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS.

VALDŽIOS PRIPAŽINTAS PLOMBERIS, 
ATLIEKA ĮVAIRIUS VAMZDŽIŲ IR 

APŠILJYMO 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 14251, Darbo valan
dos nuo 10 vai. ryto iki 6.30 vaL 
vak. šeštadieniais nuo 10 vaL ry

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

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadb* 
>ini<» nnn 10 v rvto iki 6vv

INSURANCE
DŪDA 769-4612

2231 Bloor Street W.
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H TORONTO
Sy. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

Toronto Ateitininkų Tėvų Komitetas maloniai kviečia visus atsilankyti į

— Sj sekmadienį — misijų die
na. Rinkliava daroma per visas pa
maldas.

— Tikybos pamokos vaikams, besi
ruošiantiems pavasarį priimti pirmą
ją Komuniją, vyksta sekmadieniais 
po 10 v. pamaldų Lietuvių Vaikų Na
muose pas seseles.

— Parapijiečiai lankomi Missisau- 
gos ir Port Credit rajone.

— Gyvojo Rožinio draugijos narių 
susirinkimas — šį sekmadienį po 10 
v. pamaldų muzikos studijoje.

— Praėjusį sekmadienį choras pir
mą kartą po vasaros atostogų giedo
jo 11 v. pamaldose, o po jų — tu
rėjo repeticiją. Labai prašome visus 
choristus aktyviai įsijungti į giedo
jimą ir repeticijas.

— Mirus sūneliui Jonukui, R. Juk
nevičių šeimai nuoširdi užuojauta.

— Geriausi sveikinimai ir linkėji
mai S. M. Senferams, J. M. Kar
koms ir V. O. Marcinkevičiams, pra
ėjusį savaitgalį minėjusiems vedybų 
sukaktis.

— Sveikinimai J. O. Bernatoniams, 
šį šeštadienį švenčiantiems 50 m. ve
dybų sukaktį. Padėkos pamaldos jų 
intencija par. bažnyčioje šeštadienį, 
3.30 v. p.p.

— Pamaldos: šį antradienį, 8 v.r., 
už a.a. Stasį Barzdaitį, trečiadienį, 
8 v. už a.a. Izidorių ir Magdaleną 
Kovalskius; sekmadienį, 10 v.r., už 
a.a. Marijoną ir Jurgį Skaržinskus, 
11 v. už a.a. M. Kerutienę, 12 v. už 
a.a. Vytautą Plačiakj velionies trejų 
metų mirties sukaktį prisimenant.

— Pakrikštyta: Roberto Marinho. 
Lietuvių evangelikų liuteronų 
Išganytojo parapijos žinios
— Penktadienį, 6.30 v. v. konfir- 

mandų pamoka.
— Sekmadienį pamaldos — 9.30 v. 

r.; pamaldų liturgas — kun. koordi
natorius Alg. Žilinskas, M. Div., o 
pamokslininkas — parapijos pirmi
ninkas inž. Gytis M. šernas, kuris api
būdins platesnę Bažnyčios veikla mi
sijų srityje.

— š.m. bendros parapijos Refor
macijos šventės pamaldos įvyks spa
lio 29 d., 11 v.r. Pamokslą sakys kun. 
Alg. Žilinskas anglų kalba. Po pa
maldų bus vaišės, kurių metu kal
bės kun. dr. C. Gilck, pradėdamas 
'73 m. finansinį vajų. Po pietų pa
rapijiečiai turės progos pasirašyti at
einančių metų sugebėjimų, laiko ir 
‘lurtoį aukos pažadus.

— Mūsų parapijiečio Andriaus Po
vilaičio sesutei a.a. Onai Borkertie- 
nei mirus Čikagoj, reiškiame šeimai 
nuoširdžią užuojautą. Velionė buvo 
80 m. amžiaus, gimus Palėkiu kai
me, Lietuvoje; paliko liūdinčius — 
vyrą, dvi dukras, keturias seseris ir 
du brolius. Ilsėkis ramybėje! šį sek
madienį pamaldų metu užprašytas 
prisiminimas.

— Padėką 1972 m. konfirmandams 
reiškia kun. A. Žilinskas ir žmona 
už įteiktas dovanas.

— Mūsų ligoniai: I. Puodžiūnienė, 
P. Preikšaitis, J. Valeška, kuris ser
ga šv. Juozapo ligoninėje.

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 
Roncesvailes Avė., Toronto 154, Ont. 
Tel. LE 3 ■ 8008.

SPRINGIIURSTE, tarp bažnyčios ir 
ežero parduodamas izoliuotas vasar
namis: trys miegamieji, šiltas-šaltas 
vanduo, gilus šulinys. Tel. 741-0133.

IŠNUOMOJAMI du kambariai ir vir
tuvė su baldais arti College ir Dover- 
court gatvių. Tel. 534-7086.

JUOZAS GRYBAS, gyvenęs Barrie, 
Ont., ir dirbęs “Emory Miller Real 
Estate”, persikėlė į 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 
2% 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.

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.

FOTOGRAFAS įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. B. Tarvydui tel. 
7674737.
ATLIEKU VISUS NAMŲ REMON- 
TO medžio darbus, taip pat darau 
ir naujus įrengimus. Pas mane galite 
gauti vartotų 2x4”, durų, faneros. 
Tel. 8394894. KAZYS CIBAS.

MORTGICIAI. Dėl pirkimo, pardavi
mo ar investavimo į naujus mortgl- 
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. 
teL 5354329.

— Stasį ir Mariją Šenferus 50 m. 
vedybų sukakties proga nuoširdžiai 
sveikiname.

— Liūdesio valandoje nuoširdžiai 
užjaučiame Romualdą ir Lindą Juk
nevičius.

— Mišios: ketvirtad., 8 v. — už 
a.a. V. Savicką, užpr. Br. Urbelio; 
šeštad., 8 v. — už šeimos mirusius, 
užpr. B. A. Petkevičių; 8.30 v. — 
už a.a. S. Sakalauskienę, užpr. E. 
Girdauskienės ir J. G. Szabo; 9 v. — 
už a. a. E. Tuinylienę-Mažeikienę, 
užpr. E. A. Sudikii ir V. A. Šipelių; 
9.20 v. — už a.a. A. Sereiką, užpr. 
V. V. Poškų; sekmad., 8 v. — už a.a. 
S. Asevičių, užpr. p. Mitkaus iš Det
roito; 9 v. — už a.a. G. Indrišiūną, 
užpr. V. M. Indrišiūnų; 10 v. — už 
a.a. O. Narušienę, užpr. J. R. Ka- 
rasiejų; 11.15 v. — už a.a. Sofijos, 
Felikso ir Juzefos vėles, užpr. M. 
Yokubynienės; 12.15 v. — už a.a. A. 
Ramą, užpr. I. Ramienės-Ramanaus- 
kienės.

— Pirmosios Komunijos pamokos 
bus kas sekmadienį po 10 v. Mišių 
L. V. Namuose, 57 Sylvan Ave. Vai
kai, sulaukę 7 m. amžiaus, pamo
kas turėtų lankyti ir pavasarį pri
imti pirmąją Komuniją. Jei reikės, 
nemokantiems lietuviškai bus suda
ryta atskira klasė anglų kalba. Pir
moji Komunija — gegužės 6 d.

— Religijos pamokos vaikams, pri- 
ėmusiems pirmąją Komuniją, bet 
lankantiems valdines pradžios mo
kyklas — taip pat kas sekmadienį po 
10 v. Mišių Liet. Vaikų Namuose. 
Tėvus skatiname rūpintis, kad šios 
pamokos vaikų būtų lankomos.

— Sutvirtinimo sakramentas nu
matomas teikti pavasarį po pirmo
sios Komunijos.

— Rožinis šeštadienį ir sekmadie
nį kalbamas po 9 v. Mišių, šiokiadie
niais — po 8 v. Mišių.

— Lankomos šeimos Westone ir 
dar nelankytos High Parke.

Toronto lietuviai studentai 
rengia vyno ir sūrio vakarą spa
lio 20, penktadienį, 9 v.v., In
ternationa] Students Centre (St. 
George — College St,). Įėjimas 
— $1.50. Visi lietuviai studen
tai kviečiami dalyvauti.

Maironio šeštadieninės mo
kyklos ir lituanistinio seminaro 
visuotinis tėvų susirinkimas 
šaukiamas spalio 22, sekmadie
ni, Prisikėlimo par. Parodų sa
lėje. Susirinkimas prasidės po 
11.15 pamaldų, maždaug 12.30 
v. Bus diskutuojami bei spren
džiami svarbūs mokyklą bei se
minarą liečiantys reikalai ir 
renkamas naujas’ komitetas. Ma
loniai kviečiame dalyvauti vi
sus tėvus, kurių vaikai lanko šias 
institucijas. Kviečiame susirin
kime iškelti bei pareikšti savo 
nuomones bei pageidavimus ir 
sutikti dalyvauti naujame tėvų 
komitete. Supraskime savo par
eigą ir visi gausiai dalyvaukim.

šeštadieninės mokyklos ir 
lit. seminaro tėvų komitetas 

Vengrų laisvės kovotojai spalio 
22 d., 3 v. p.p., Centrinėje Tech
nikos Mokykloje (Harboard-Bor- 
den St.) rengia Vengrijos sukili
mo 16 metų sukakties minėjimą. 
Organizacinis komitetas 
kviečia lietuvius dalyvauti šia
me reikšmingame minėjime su 
organizacijų vėliavomis. Vengri
jos sukilimas buvo laisvės kovų 
prasiveržimas, kuris nuskambė
jo per visą pasaulį ir mūsų 
bendrą okupantą parodė pasau
liui visame imperializmo nuogu
me. KLB Toronto apylinkės val
dyba kviečia tautiečius gausiai 
dalyvauti ir parodyti bendros 
kovos solidarumą prieš bendrą 
okupantą.

Baltiečių moterų rengiamas 
koncertas-kavutė bus spalio 22, 
sekmadienį, 4 v.p.p. Estų Na
muose. Žiūr. skelbimą.

A. Rinktinas dalyvavo V. D. 
universiteto 50 m. sukakties mi
nėjime Detroite spalio 15 d.

Tautiečių grupė iš okupuotos 
Lietuvos lankosi Kanadoje. Jų 
tarpe yra du vokalistai ir du 
instrumentalistai, kurie koncer
tuoja kanadiečiam ir kitiem. To
ronte jų koncertą ir priėmimą 
rengia komunistinio “Liaudies 
Balso” bei jam artimi veikėjai. 
Tai grynai kompartinis rengi
nys, nors oficialiai taip ir ne
vadinamas. Patriotinei visuome
nei jis visai nepriimtinas. Gaila, 
kad šį kartą okupuotos Lietuvos 
menininkų koncertai rengiami 
vietinių komunistų (Montrealis 
irgi neapsiėjo be jų) ir prosovie
tinių organizacijų (kanadie
čiams). Tai užkerta kelią juose 
dalyvauti patriotinei lietuvių vi
suomenei.

BARONESSA
Beauty Salon

’ Savininkė Alė Kerberienė
2265 B L O O R St. W., 

b kampas Bloor-Durie gatvių
Telefonas 762-4252 '
Įvairaus stiliaus sušukavimai, 
pusmetiniai, dažymas, peru
kai ir t.t. Prieinamos kainos. ■

VakarAI
• PROGRAMĄ 

solistė Anita 
iš Hamiltono 
ateitininkai.

atliks jauna
Pakalniškytė 
ir Toronto

Visi kviečiami į----
baltiečių moterų rengiamų 20 METŲ SUKAKTUVINĮ

KONCERTĄ- 
i

IKAVUTE 
t

• Pagrindinis kalbėtojas — L UBO R J. Z IN K
• MENINĖJE PROGRAMOJE:
• Solistė L. Marcinkutė-Juknevičienė, sopranas
• Kristi Atlik — pianistė (estė)
• Juris Keninš — čelistas (latvis)

ssr 4sr .w'
BILIETAI GAUNAMI: Toronte — Sv. Jono parapijos kioske pas 
V. Aušrotą; Prisikėlimo parapijoje — pas A. Ulbą, tel. 491-5159; 
pas T. Staniulį, tel. 533-6074; Londone — pas I. Daniliūnienę, tel. 
438-7694; St. Catharines — pas S. Zubricką, tel. 934-4613; Delhi- 
Tillsonburgc — pas E. Augustinavičienę, tel. 582-2357; Hamiltone — 
pas P. Grybą, tel. 529-2357, ir sekmadieniais po pamaldų parapijos 
salėje. Paštu galima irgi užsisakyti rašant: P. Grybas, 61 Magill St., 
Hamilton, Ont.
BILIETŲ KAINOS: $4, $3, $2, o vaikams ir studentams pusė kainos. 
Prašome bilietus įsigyti iš anksto.

Mergaičių choro "Aidas" tėvų komitetas

BILIETAI — $2.50, 
studentams ir pensininkams — $1.50

Klevelando tautiniu šokiu grupės “GRANDINĖLĖ”

KONCERTAS
lapkričio 19, 
sekmadienį, 
3 vai. po pietų, 
MOHAWK COLLEGE 
AUDITORIJOJE, 

135 FENNELL ST. W., 

Hamiltone.

DĖMESIO,
LIETUVIAI

■ STUDENTAI! T

Šį penktadienį, 

SPALIO 20, 
7.30 v. vakaro, 

. ■ :
ruošiamas VISŲ lietuvių studentų SUSIPAŽINIMO 

VAKARAS
; —Vieta: 33 St. GEORGE STREET.— ; 

įėjimos $1.50. -------------  Vynas ir sūris nemokamai. \
• --------- Visi lietuviai studentai dalyvaukime!---------- ‘

“Varpo” choras pradėjo ruoš
tis savo 20-čio jubilėjiniam kon
certui, kuris numatomas kovo 
mėnesį. Dar kartą kviečiame 
naujus ir anksčiau dalyvavusius 
choristus nedelsiant įsijungti į 
chorą. Jau pradėjom ruoštis 
naujam repertuarui, o chorui 
vis vis dar trūksta choristų — 
tiek moterų, tiek vyrų balsų. Re
peticijos vyksta naujuose Lietu
vių Namuose antrame augšte, 
Bloor St. W. prie Dundas St.; 
vyrams — pirmadieniais, mote
rims — trečiadieniais 7.30 v. 
Laukiame! Valdyba

Dana ir Kazys Manglicai spa
lio 5 d. išvyko į Europą atosto
gų. Grįš po keturių savaičių, t. 
y. spalio pabaigoje.

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė

PARKSIDE MEAT 
MARKET

335 Roncesvailes Ave„, 
TORONTO, ONTARIO Tel. 535-1258
• 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------------- •

¥

• Bus turtinga loterija 
ir laimės staliukas.

• Veiks šiltų valgių bufetas 
su įvairiais gėrimais.

a

Urugvajaus lietuvių poilsio 
namų statybai Regina Kutkienė, 
talkinama Aldonos Lukošienės, 
prie abiejų Toronto lietuvių ka
talikų šventovių surinko $145.- 
75 (prie Sv. Jono Kr. $37.75, 
prie Prisikėlimo par. $108.00). 
Pinigai persiųsti kun. J. Gied
rio, SJ, vardu'

Regina ir Algis Kutkos, gyve
nę Toronte 25 metus, išvysta su 
dukrele Brazilijon. Regina ten 
yra ir gimusi. Jos tėvai gyvena 
Sao Paulo mieste. Ten numato 
ilgesnį laiką gyventi. Toronte tu
rėtą verslą ir namus jau parda
vė. Abu yra “Tž” skaitytojai. 
Regina bendradarbiauja ir lie
tuviškoje spaudoje. Linkime 
jiems geriausios sėkmės.

spalio 21, 
šeštadienį, 
7.30 v. v., 
Prisikėlimo 
parapijos salėje.

-i

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

studentams $1.00

SPALIO 22,

4 vai. po pietų, 
Estų Namuose, 
958 Broadview Avenue

“BIRYBNĖS” CHORISTAMS
Kadangi muzikė D. Viskontienė 

dėl padidėjusios darbo naštos savo 
profesijoje yra atsisakiusi vadovauti 
chorui, tai ir visa grupė kaip ir ap
mirė, nes juk vedėjas yra choro šir
dis. “Birbynės” tėvų k-tas po ilgo 
svarstymo bei pasitarimų tarpusavy
je ir su visuomenės veikėjais bei su 
profesijonalais nutarė sušaukti bend
rą “Birbynės" choristų susirinkimą ir 
išaiškinti esamą padėtį. Į šį susirin
kimą kviečiami ir busimieji nariai; 
ypač pageidaujama, kad įsijungtų 
berniukai ir mergaitės iš augštes- 
niiijų gimnazijos klasių ir studentai. 
Komitetas, kiek galimybės leis, pa
dės choro veiklai. Jau tartasi su nau
ju choro vedėju. KLB Toronto apy
linkės valdyba žada chorą globoti, 
duoti patalpas ir reikalui esant pa
remti lėšomis. Taigi, ar turėsime 
jaunesniųjų chorą ar ne, priklausys 
tik nuo choristų skaičiaus ir jo na
rių entuziazmo. Manoma, kad Toron
te galėtų klestėti du gausūs ir kul
tūriškai pajėgūs jaunimo chorai, ku
rie, bendradarbiaudami bei rengda
mi bendrus koncertus ir pasilinksmi
nimus, išjudintų visą koloniją. Kvie
čiame susirinkti į Toronto Lietuvių 
Namus (Bioor ir Alhambra kampas) 
penktadienį, lapkričio 3 d., 8 v. v. 
Po pasitarimų bus užkandžiai.

“Birbynės” tėvų komitetas
Šv.Jono lietuvių kapinėse Vė

linių pamaldos įvyks lapkričio 
5, sekmadienį, 3 v. p.p. Kapinė
se paruošti pamatai šių tautie
čių paminklams: Jocio, Švabai- 
čio, Kazlauskienės, Smolskio, 
Levinsko, Levrikaičio, Grimo, 
Bacevičienės, Romanovo, šerga- 
lio, Visockio, Žaliaduonio, Ston
kienės, Berkščio, Olekienės ir 
Gipo.

Filmas apie lietuvių koplyčios 
Šv. Petro ir Povilo bazilikoje 
Romoje šventinimo iškilmes bu
vo rodomas Prisikėlimo par. sa
lėje spalio 12 d. Vysk. V. Briz- 
gys, atvežęs tą filmą iš Čikagos, 
padarė įvadą, papasakodamas 
apie minėtos koplyčios darbus 
ir atsakinėjo Į susirinkusių žiū
rovų klausimus. Filmas yra 
spalvotas, garsinis. Jame užfik
suoti svarbesnieji iškilmių mo
mentai. Jo rodymas užtruko 
apie valandą laiko. Žiūrovų bu
vo apie 100.

“Paramos” kredito koopera
tyvas praneša nariams, kad šių 
metų paskutinį ketvirtį (spalio- 
gruodžio mėn.) mokės už depozi
tus 6.05% ir už taupomąją są
skaitą 6.6%.

Atitaisymas. “TŽ” 41 nr. paskelb
tame lituanistinio seminaro studen
tų sąraše paminėtas Vidmantas Ši
lanskas. Turėjo būti Šilininkas.

BS MONTREAL
Šv. Kazimiero par. žinios
— Spalio 8 d. XVIII Kanados Lie

tuvių Dienos proga 11 v. pamaldas 
laikė kun. dr. Pr. Gaida, “Tėviškės 
Žiburių” laikraščio redaktorius. Sve
čias pasakė tai dienai pritaikytą pa
mokslą, kurio mes turėtume ilgai 
nepamiršti. Choras giedojo naujas 
giesmes, o jaunoji choro dirigentė 
Ag. Petrauskaitė buvo pasipuošusi 
tautiniais drabužiais. Mūsų šventovė 
buvo pilna, nors priekiniai suolai bu
vo apytuščiai. J juos dar vis kažko
dėl vengiama sėsti. Pamaldos buvo 
užbaigtos Tautos himnu.

— Tos pat dienos vakarą mūsų pa
rapijos svetainėje įvyko jaunimo su
sipažinimo pobūvis, kuriame dalyva
vo apie 400 jaunuolių. Čia jie turėjo 
progos arčiau pažinti vieni kitus. Gal 
būt buvo padaryta viena klaida — 
gėrimų baras veikė perlaisvai.

— XVIII Kanados Lietuvių Die
nos proga į 11 v. pamaldas atsilan
kė gan daug lietuvių iš kitur. Jie 
džiaugėsi mūsų didele ir gražia baž
nyčia, bet kartu ir apgailestavo, kad 
mums ji jau perdidelė, nes nepajė
giame užpildyti net per didžiules 
šventes. Yra liūdna, bet šventa tie
sa, kad mes, tas Kanados lietuvių 
vynuogynas (kun. Pr. Gaidos žo
džiai), pradedame apsileisti. Sugrįž
kime ten, kur priklausom, kol dar 
nevėlu.

— Mūsų metinei loterijai paauko
jo: O. S. Mekšriūnai — elektrinį 
spaustuvą (vaisių sunkos išspaudė- 
jas), P. Adamonis — ugnies gesin
tuvą, P. Piečaitis — žadintuvą (laik
rodį), K. Mickus — duonos džiovin
tuvą (tosterį). Visiems aukotojams 
nuoširdus ačiū. K. A.

Aušros Vartų par. žinios
— Lietuvių Diena Montrealyje 

praėjo palikdama nepamirštamus 
įspūdžius. Sekmadienį 11 v. iškilmin
gas pamaldas laikė kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas iš Otavos, savo žodžiais 
pagaudamas ir toliausiai stovinčių
jų širdis. Naujai suderinti vargonai 
lydėjo gerai pasiruošusį chorą, prie 
kurio prisidėjo sol. V. Vcrikaitis. 10 
v. Mišias laikė svečias iš Toronto 
kun. Tadas Degutis, OFM, kuris bu
vo atvykęs su krepšininkais.

— Juozas ir Marija Lukaičiai Šven
čia 25-tą vedybinio gyvenimo metų 
sukaktį. Jo seserų — M. Vaupšie- 
nės ir A. Ūsienės — spalio 14 d. 
mūsų parapijos salėje suruoštose 
vaišėse dalyvavo daug giminių ir 
draugų.

— Spalio 28 d. įvyks metinė para
pijos vakarienė. Daugelis jau įteikė 
arba paštu pasiuntė pinigus už lote
rijos bilietus. Kiti dar žada mielai 
prisidėti ir dalyvauti vakarienėje. 
Gražių dovanų loterijai įteikė Mika
lina Gudienė, Emilija Motečienė, Ju
lija Mickienė, P. O. Matulienė ir ki
ti. Vakarienės ir kunigų sutikimo 
rengėjai labai dėkoja ir iš anksto vi
sus kviečia atsilankyti.

— Pradedame lankyti parapijie
čius. Kun. S. Kulbis šią savaitę lan
ko (senąjį) Ville Lasalle.

Akademinio Sambūrio pirma
sis šio rudens susirinkimas įvy
ko spalio 13 d. Susirinkimo pra
džia buvo paskirta organizaci
niams reikalams svarstyti. Sam
būrio pirm. Vincas Piečaitis pa
informavo apie valdybos paruo
šiamuosius darbus ryšium su 
šeštadienį, lapkričio 4 d. Aka

Tel. Bus.: 722-3545

Res.: 256-5355

ADAMONIS
C. I. B.

GAISRAS • AUTOMOBILIAI • ATSAKOMYBĖ • GYVYBĖ

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

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

Komercinio, privataus turto, automobilių, 
atsakomybės, gyvybės draudimas

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

MOKA UŽ:
Einamąsias s-tas  5.0%
Taupomąsias s-tas 6.0%
Tenn. ind. 1 m........ ........ ......6.5%
Term. ind. 2 m. 7.0%
Term. ind. 3 m.... ....... 7.5%
Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas. 

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.

KASOS VALANDOS
1465 De Seve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečia
dieniais nuo 9 iki 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
8 v.; sekmadieniais nuo 10.45 iki 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama 
vasarą nuo 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.

deminio Sambūrio ruošiamu iš
kilmingu koncertu-baliumi Auš
ros Vartų salėje, kurio metu 
bus įteikta Vinco Krėvės aštuo
nioliktoji literatūros premija ra
šytojui Juozui Kralikauskui. Su
sirinkusieji sambūriečiai su ma
lonumu ir dėmesiu žiūrėjo de
monstruojamą spalvotą filmą, 
kurį praeitą ' vasarą Lietuvoje 
susuko Birutė Vaitkūnaitė-Na- 
gienė. Įdomius Vilniaus, Kauno, 
Trakų, Maskvos vaizdus, roman
tiškus Lietuvos sostinės sena
miesčio kampelius, etnografinio 
muzėjaus retus eksponatus, Vil
niaus turgavietės įdomybes gy
vu žodžiu komentavo filmo au
torė.

Dvi moterys atstovaus Mont- 
realio baltiečiams akademikams 
baltų literatūrų antrojoje kon
ferencijoje, kuri spalio 28-29 d. 
d. įvyks Ohio valstybiniame uni
versitete JAV-se. Tai Montrea- 
lio universiteto psichologijos 
instituto dėstytoja dr. Vaira Vi- 
kis-Freiberga ir Ahuntsic kole
gijos literatūros dėstytoja dr. 
Ilona Maziliauskienė, kuri kon
ferencijoje skaitys pranešimą 
apie Juozo Apučio kūrybą. Be 
kitų, konferencijoje pranešimus 
skaitys Algirdas Landsbergis, 
Kostas Ostrauskas, VincasTrum-. 
pa. Konferencijos programą or
ganizuoja Ohio universiteto pro
fesorius dr. R. Šilbajoris, kuris 
savo pranešime nagrinės pasku
tinę Jono Meko poezijos knygą.

Jonas Šoliūnas, laikraštinin
kas ir buvęs “Ateities” redak
torius, iš Čikagos atvykęs ke
letą dienų viešėjo Montrealyje. 
kur susitiko su giminėmis ir pa
žįstamais.

Zina Glemžienė, Vokietijos 
LB Stuttgarto apylinkės pirmi
ninkė, tris savaites vieši Mont
realyje, iš kur lanko bičiulius ir 
gimines Amerikoje bei kitose 
Kanados vietovėse. Viešniai 
ypač malonų įspūdį paliko Ka
nados Lietuvių Dienos rengi
niai, nes V. Europoje lietuviai 
tokių masinių sąskrydžių suoor- 
ganižuoti neįstengia.

Tauro krepšininkus XVIII K. L. 
Dienos rėmuose įvykusiose krepšinio 
žaidynėse lydėjo nesėkmė. Toronto 
Aušros jauniai tauriečius nugalėjo 
29:27 rezultatu, Toronto Vyčio jau
niai — 50:33, o vyrų grupėje Toron
to Aušra Taurą įveikė 81:77 rezul
tatu. Nesėkmė Tauro sportininkų en
tuziazmo, atrodo, nepalaužė. Spalio 
15 d. įvyksiame Tauro susirinkime 
buvo pateikti įdomūs ir platūs atei
nančio sezono planai. Tauro jauniai 
spalio 28-29 d.d. dalyvaus Montrea- 
lio “Golden Ball” žaibo turnyre, ku
rio rungtynės vyks Maisonneuve sa
lėje. Tauro vyrai krepšininkai daly
vaus Montrealio krepšinio lygos var
žybose. Be to, organizuojama atskira 
Tauro lyga, kurios šešiose koman
dose galės žaisti visi Montrealio lie
tuviai krepšininkai. Tauro lygos var
žybas organizuoja ir tvarko Jonas 
Celtorius ir Petras Buinys, kurie pir
mąsias rungtynes surengė spalio 20 
d. O prieaugliumi rūpinsis ilgametis 
Tauro treneris ir sporto vadovas Ro
mas Otto. Jis kiekvieną sekmadienį 
AV parapijos salėje treniruos jaunu
čius iki 14 m. amžiaus, za.

DUODA PASKOLAS:
Asmenines ___________ 8.5%
Nekilo, turto ______  8.5%
Čekių kredito ___  9.0%
Investacines____nuo 9% iki 12%
Nemok, gyvybės apdr. iki $10.000
už paskolos sumą.


