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Pasaulio įvykiai

Vietname ‘ jau kuri 890.000^ ekonomini • 7 metų planą teks

PREZ. L. B. JOHNSONAS PRADĖJO RINKIMAMS SKIRTĄ 
POLITINĘ OFENZYVĄ DVIEJUOSE FRONTUOSE. Jo kelionė į 
P. Korėjos, N. Zelandijos, Australijos, Tailandijos, Malezijos sos
tines ir pagaliau pati konferencija Maniloje, Filipinuose, yra aiš
kus bandymas nuraminti tiems amerikiečiams, kurie prez. Johnso-
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Kai vaikai valdo
Vaikas dabartiniame auklėjime yra savotiškas karalius — į 

jį yra sutelktas visų pedagoginių įstaigų dėmesys. Vaikui yra 
pastatytos mokyklos, darželiai, specialios baudžiamosios įstaigos. 
Centre yra ne mokytojas, o mokinys. Mokytojas dabartinėje sis
temoje yra vaikui tarnaująs veiksnys. Jis negali padaryti savo 
mokinio vergu, jo nerespektuoti; negali jo tironiškai, netinkamai 
bausti, nepaisyti jo pajėgumo bei poreikių. Toks pedagoginis 
nusiteikimas nėra iš kelmo išspirtas — jis turi rimtą pagrindą 
krikščioniškajame auklėjime. Tai yra pastebėjęs pvz. ir žymusis 
mūsų laikų filosofas J. Maritain. Pasak jo, auklėjimo centre ir 
turi būti vaikas, nes auklėjimas su visomis savo įstaigomis yra 
skiriamas jam, o ne mokytojui. Panašiai, kaip ir visuomenės de
mokratinėje santvarkoje — yra įvairūs pareigūnai, ministerial, 
bet jie yra visuomenei, o ne visuomenė jiems. Tai sveikas prin
cipas, kuris taikomas visu plotu ir auklėjime. Jis betgi turi būti 
gerai suprastas, nes nuklydimas vienon ar kiton pusėn yra labai 
pavojingas dalykas. Pvz. kai vaikas yra užguitas, nerespektuoja
mas, iškyla absoliutus auklėtojo vaidmuo, nustumiąs vaiką įran
kio vieton; kai perdaug iškyla vaikas ir auklėtojas nebetenka 
įtakos bei kontrolės, atsiranda anarchija — netvarka, kuri daro 
gyvenimą neįmanomą nei mokykloje, nei šeimoje, nei visuome
nėje. Taigi, svarbu tinkamai taikyti minėtąjį principą: vaikas 
turi būti auklėjamojo rūpesčio centre, bet ne valdovo soste.

Praktiniame gyvenime, betaikant dabarties auklėjimo prin
cipą, dažniausiai nuklystama į vaiko lepinimą. Tai kyla daugiau- 

, šia iš nesupratimo auklėjimo esmės. Ir tai nieko nuostabaus. 
Juk tėvai, neskaitant pedagogų, apie vaikų auklėjimą nedaug 
žinių teturi. Jų dauguma sudaro šeimas būdami gana jauni, dar 
patys reikalingi auklėjimo. Kai tėvai nėra paruošti vaikų auk
lėjimui, kaip galima tikėtis gerų pedagoginių rezultatų? Jie ma
terialiniu atžvilgiu aprūpina vaikus kuo geriausiai, tačiau auklė
jimo srityje daugeliu atvejų jie nepajėgia atlikti savo misijos. 
Tėvų atsakomybė čia yra didžiausia, o patyrimas bei pasiruoši
mas'— mažiausias. Vaikų auklėjimą jie patiki mokyklai ir gana 
dažnais atvejais — gatvei, televizijai, filmui. Dėlto ir matome 
dabar viso to rezultatus: vaikai, kurie turėjo būti auklėjimo j o 
rūpesčio centre, tapo valdovais daugelyje šeimų. Ten jau nebe 
vaikai klauso tėvų, bet tėvai vaikų. Ir tai nėra joks pagražinimas 
— tai faktas, patiriamas labai dažnais atvejais. Tokie tėvai yra 
tapę savotiškais savo vaikų tarnais, besistengiančiais vydyti kiek
vieną jų užgaidą. Tokie vaikai paprastai būna sunkūs mokiniai, 
nes ir mokykloje nori jie būti valdovais, diktuoti draugams ir 
mokytojams savo valią arba jiems priešintis. Mokytojai, žinoma, 
kad ir geriausi, negali pakeisti šeimoje sudaryto vaiko nusiteiki
mo ir išlaikyti jį prideramose ribose, šeimoje padaryta klaida nu
sitiesia per visą žmogaus jaunystę.

★ ★ ★
Tokią esminę klaidą daro ir daugelis lietuvių tėvų, besisten

giančių įsiderinti į vietinį gyvenimą. Tai matyti pvz. vien iš to 
fakto, kad, palyginti, gana daug lietuvių tėvų nesiunčia savo vaikų 
į lietuviškąsias mokyklas. Toronto šeštadieninėje mokykloje mo
kosi daugiau kaip 600 mokinių. Bet ar tai visi? Anaiptol. Jų 
galėtų būti dar daugiau, jeigu visi tėvai atliktų savo moralinę 
pareigą. Žymiai liūdniau kitose vietovėse. Pvz. vienoje apylinkėje 
šiais metais užsiregistravo liet, mokykloj tik 3 mokiniai, nors 
toji mokykla veikia jau 16 metų! Kodėl? Bene populiariausias 
pasiteisinimas: “vaikas nenori”. Tai reiškia, kad tokioje šeimoje 
vaikas yra valdovas — nenori, tai ir neina. Argi save gerbią tėvai 
gali nusileisti iki vaiko tarnų vaidmens? Juk vaikai nenori ir 
praustis, ir dantų valyti, ir krautuvėn nueiti, ir mokytis, ir namų 

' ruošoj padirbėti... Bet visur yra priemonių vaiką įpratinti, pa
skatinti, įpareigoti. Jeigu tai sugeba padaryti 400 ar 500 šeimų 
Toronte, kodėl negali kiti šimtai? Ar tai ne tie patys lietuviai? 
Argi ne visų pareiga rūpintis lietuviškumu bei jį gelbėti nuo 
grasinančios pražūties? Giliau ir plačiau įsiklausius, kyla klausi
mas: kas kaltas dėl vaikų nulietuvėjimo — vaikų ar tėvų nenoras? 
Minties svarstyklės aiškiai linksta pastarųjų nenaudai. Ten, kur 
yra nuoširdus tėvų noras siųsti vaikus lietuviškon mokyklon, at
siranda ir vaikų noras. Taigi, problemos raktas- yra ne vaikų, o 
tėvų rankose. Ir jei tas raktas liks užgniaužtas tose rankose, liks 
užkastas karta su jais ir lietuviškumas, o ant kapo išdygs pa
minkąs neatliktos atsakomybės. Pr. G.

K AN ADOS ĮVYKIAI

GINČAI DĖL SVEIKATOS APDRAUDOS
Liberalų partijos suvažiavime 

Otavoje 2.000 atstovų kėlė ova
cijas premjerui L. Pearsonui, 
patvirtindami dabartinę jo vado
vybę. Partijos konstitucija bet
gi buvo papildyta nauju para
grafu, kuris reikalauja, kad su
važiavimų dienotvarkėn visada 
būtų įtraukiamas vado klausi
mas. Suvažiavimo dalyviai pa
tvirtino vyriausybės nutarimą 
atidėti sveikatos apdraudos įsta
tymo įvedimą iki 1968 m. liepos 
1 d., nors buvo jaučiama stipri 
opozicija, kuriai vadovavo svei
katos ir gerovės min. A. Mac- 
Eachen, pilietybės ir darbo jė
gos min. J. Marchand ir W. Gor
don. Posėdžių metu susilaukė 
pralaimėjimo buv. finansų min. 
W. Gordono peršama mintis, 
kad Kanados pramonė turi pri
klausyti kanadiečiams. Laimėjo 
dabartinis finansų min. M. 
Sharp, pritariąs investacijoms iš 
užsienio. Rezoliucija papildyta 
visiems priimtinu kompromisu, 
reiškiančiu susirūpinimą, kad 
kanadiečiai permažai investuoja 
į savo pramonę. Reikalaujant 
atstovams iš Kvebeko prov., bu
vo priimta rezoliucija, kad visi 
valdžios tarnautojai dvikalbėse 
vietovėse turi mokėti abi kalbas. 
Praktikoje šios rezoliucijos ne
bus įmanoma įgyvendinti, nes 
neužteks anglų kilmės kanadie
čių, mokančių prancūzu kalba.

Padėkos Dienos ilgojo savait
galio metu Kanadoje žuvo re
kordinis 116 asmenų skaičius.
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tenkinti prez. Johnsonas mėgina jieškoti suartėjimo su Sov: Sąjun
ga Europoje. Niujorke pasakytoje kalboje jis siūlė sovietams di
desnį bendradarbiavimą, dalinį kariuomenių atitraukimą, bendras 
pastangas atominių ginklų pliti-< 
mui sustabdyti ir netgi finansi
nius palengvinimus Maskvos kont
rolėje esantiems R. Europos kraš
tams. šiems pasiūlymams aptarti 
į Baltuosius Rūmus buvo pakvies
tas sovietų užs. reikalų min. A. 
Gromyko. Spaudoje buvo puose
lėjama viltis, kad Sov. Sąjunga 
negalės atmesti visų punktų, nes 
didėjantis nesutarimas su komu
nistine Kinija ją verčia jieškoti 
geresnių santykių su JAV. Atsa
kymą prez. Johnsonui davė vy
riausias Kremliaus vadovas L. 
Brežnevas. Kaip ir buvo galima 
tikėtis, jis pareikalavo, kad JAV 
sustabdytų Š. Vietnamo bombar
davimą ir užbaigtų karą. L. Brež
nevo nuomone, tai esanti pagrin
dinė sąlyga betkokiam bendradar
biavimui tarp Sov. Sąjungos ir 
JAV. Vienintelio pritarimo susi
laukė prez. Johnsono pasiūlymas 
sustabdyti atominių ginklų pli
timui. Galimas dalykas, ateityje 
šiuo klausimu bus pasirašyta ati
tinkama sutartis.

Gynybos sekr. R. McNamara 
(lankėsi P. Vietname ir netgi kai- 
i kuriose ramesnėse kautynių zo
nose. Jo viešnagės metu prez. 
Johnson pareiškė, kad š. Vietna
mo bombardavimai nebus nu
traukti. Kiek galima spręsti iš 
spaudoje skelbiamų duomenų, jie 
šiuo metu ne mažinami, bet dargi 
stiprinami. JAV kariuomenė P.

vietai sutiko parūpinti 70 milijo
nų elektronų voltų atomų skaldy
toją, o prancūzai kitus mažesnės 
vertės įrenginius, šiuo metu pra
dedamos derybos dėl prancūzų 
pagaminto erdvių satelito iššovi- 
mo į orbitą sovietine raketa. Di
plomatiniu atžvilgiu tai yra ne
mažas prez. De Gaulle laimėji
mas, nors į akis krinta faktas, 
kad sovietai prancūzų mokslinin
kų nesutiko įsileisti į savo pagrin
dinį atominių tyrinėjimų centrą 
Dubnoje. Tenka daryti' išvadą, 
kad prancūzams bus atskleista tik 
dalis techninės pažangos atomo 
srityje.

Sovietų premjeras A. Kosygi
nas, kalbėdamas sovietų-lenkų 
draugystės mitinge Sverdlovske’ 
apkaltino Kiniją, kad ji trukdo 
vieningas komunistų partijų pa
stangas užbaigti karui Vietname. 
Kažkurie diplomatai mano, kad 
tai yra sąmoningas bandymas su
versti kaltę Kinijai tokiu atveju, 
jeigu karas baigtųsi ne taip, kaip 
komunistai jį nori užbaigti. Šios 
A. Kosygino kalbos klausėsi Len
kijos kompartijos vadas W. Go
mulka, atvykęs į Maskvą tartis 
Kinijos ir Vietnamo reikalais.

šiaurės Korėjos komunistai ide
ologiniame sovietų-kiniečių ginče 
ima pulti abi puses. Kompartijos 
suvažiavime buvo paskelbta, kad

Kanklių muzika yra populiari ne tik Lietuvoje, bet ir išeivijoje — yra paskirų kanklininkų ir būrelių. 
Kanklėmis susidomėjo net Kanados valstybinis muzėjus, kurio įgaliotinė Toronte yra muzikė Danutė 
Rautinš. Kankles turi ir latviai. Jie organizuoja kanklininkų būrelius ir pasirodo viešose šventėse

GEN. CURTIS E. LeMAY:

Maniau, kad pasimokėm Korėjoj
spaudoje vis dažniau ima pasisa
kyti dėl Vietnamo karo į pensiją 
išėję generolai. Bene drąsiausią 
žodį “U.S. News a. World Re
port” žurnale tarė buvęs aviaci
jos ir strateginių bombonešių vir
šininkas gen. Curtis E. LeMay. 
Jo nuomone, net ir mažiausias 
karas yra žiaurus. Todėl reikia 
kariauti taip, kad jis kaip gali
ma greičiau būtų laimėtas. Stip
resnės pusės bandymas karą už
vilkinti paprastai atneša pralai
mėjimą. čia jis primena ameri
kiečiams Korėjoje turėtą pamo
ką: “Aš maniau, kad mes pasi
mokėme Korėjoje, kur teko pa
aukoti 33.000 amerikiečių dėl ta
riamos taikos..

Maži karai, dideli nuostoliai
Korėjos pavyzdys liudija, kad 

maži karai atneša neįtikėtinai di
delių nuostolių. Vadinamieji po
liciniai veiksmai Korėjoje abie
jose pusėse žuvusiais ir sužeis
tais pareikalavo trijų su puse mi
lijonų karių aukų. Civilių žuvo 
virš milijono, o ištisi milijonai 
liko be pastogės, šiandien karas 
Vietname vedamas panašiais me
todais.

Gen. C. E. LeMay nuomone, 
yra didžiausias kvailystė tikėti, 
kad atsargiais kariniais veiks- 

... ., I mais galima apsisaugoti nuo ka-
m. rinkimų problemoms ap- r0 išsiplėtimo, nes vienintelis 
svarstyti, savo pranešime siūlo kelias pergalėn kaip tik yra ka

Didžiausia nelaimė Įvyko Dorion 
vietovėje, Kvebeke, kur autobu
sas susidūrė su traukiniu. Nelai
mės priežastis ir šiandien tebė
ra neaiški. Liudininkai skelbia, 
kad autobuso vairuotojas buvo 
sustojęs prie nusileidusios auto
matinės užtvaros, praleido vieną 
traukinį, o po to, užtvarai paki
lus, užvažiavo ant geležinkelio 
bėgių, ir į autobusą trenkė kitas 
pravažiuojantis traukinys, šioje 
nelaimėje žuvo 19 jaunuolių, 21 
buvo sužeistas. Visi jie buvo pa
keliui i šokių vakarą. Nelaimės 
tyrėjau patikrinę užtvaros auto
matini mechanizmą, nerado jo
kių sutrikimų.

Federacinės vyriausybės spe
cialus komitetas, sudarytas 1964

priešrinkiminiam vajui skirti 
vieną mėnesį, įpareigoti parti
jas, kad jos po rinkimų paskelb
tų visas pajamas ir išlaidas. Tam 
tikslui turėtų būti įsteigta spe
ciali registracinio pobūdžio in
stitucija, kuriai kiekvienas kan
didatas praneštų visus aukoto
jus, iš jų gautas aukas ir visas 
savo išlaidas virš $10. Lig šiol 
kandidatas prarasdavo $200 už
statą, jeigu jam nepavykdavo 
gauti 50% laimėtojo pasiekto 
balsų skaičiaus. Dabargi siūlo
ma užstatą grąžinti, jei pralai
mėjęs kandidatas gautų vieną 
aštuntadalį visų savo rinkiminės 
apylinkės balsų.

Pastaruoju metu amerikiečių Hiais prez. Eisenhowerio Maotse- teritoriją, nes ją lengvai ant ke
lių parklupdytų Formozoje esanti 
či'angkaišeko kariuomenė ir P.1 
Korėjos gen. Chung Hee Park 
vadovaujama armija. Iš amerikie
čių pusės užtektų karo aviacijos 
bei karo laivyno paramos ir ati
tinkamo tiekimo. Gen. C. E. Le- 
May betgi yra linkęs manyti, kad 
rizika dėl Kinijos įstojimo į ka
rą yra labai menka — jos vidiniai 
neramumai liudija visišką šio

tungui pasiųstas įspėjimas, kad 
JAV planuoja panaudoti atomi
nius ginklus prieš Kiniją.

Dabartinio karo tragedija yra 
ta, kad amerikiečių lėktuvai bom
barduoja ne tuos'taikinius, ku
riuos reikėtų bombarduoti. Pa
grindinį dėmesį reikėtų nukreip
ti į Š. Vietnamo kariuomenės va
dovybės centrus, aerodromus, 
elektros jėgaines, karo reikmenų 
sandėlius, tvenkinius, transporto krašto nepajėgumą karui vesti, 
centrinius taškus ir Haifongo 
uostą, šie taikiniai, gen. C. E. 
LeMay teigimu, nepareikalautų 
didelės civilių gyventojų gyvybių 
aukos, nes juos iš anksto galima 
įspėti, kas ir kada bus bombar-

Jaunimo peticija 
Jungtinėse Tautose
Lietuvių Jaunimo Antikoloni-

muojama, kaip kad buvo daroma J1® Lyga, kuri rūpinosi jaunimo 
kare su Japonija. Tada amerikie- kongreso metu priimtos jaunimo 

----  peticijos įteikimu Jungtinėms

ro išplėtimas į tokį laipsnį, kurio 
priešas negali atlaikyti. Ameri
ka niekada neturėtų įsivelti į ma
žą karą, jeigu nėra pasiryžusi 
laimėti didelio karo.

Dabartinė JAV taktika Vietna
me siekia išvengti susikirtimo su 
Kinija ir Sov. Sąjunga. Karo 
veiksmus varžo ir apriboja patys 
amerikiečiai. Generolui C. E. Le- 
May tokia taktika atrodo naivi: 
“Aš nematau, kadėl komunistai 
turėtų vengti susikirtimo su mu
mis, jeigu mes neparodome rei
kiamos drąsos. Negi mes nie
ko neišmokome iš Miuncheno?” 
1953 m. karo paliaubų sutartį 
Korėjoje nulėmė aplinkiniais ke-

čių karinė vadovybė japonams pa
teikė bombardavimui pasirinktų 
<10 miestų sąrašą ir davė laiko 
juos evakuoti. Pradžioje, tiesa, 
japonai į šį sąrašą nekreipė dė
mesio, bet pakluso, kai planas 
buvo pradėtas vykdyti. Daugiau 
raginti jų nereikėjo.

Kinija nėra pavojinga
Svarbiųjų taikinių nušlavimas 

š. Vietname kraštą įstumtų į eko
nominę suirutę. Hanoi režimas 
neįstengtų aprūpinti P. Vietna
me kovojančių 90.000 savo vyrų. 
Galimas dalykas, negalėtų netgi 
išmaitinti ir savo gyventojų. To
kiu atveju Hočimin vyriausybė 
būtų priversta sėsti už derybų 
stalo, nes jai grėstų pavojus, kad 
prieš ją gali atsisukti jos paval
dinių neapykanta.

Dėl komunistinės Kinijos gen. 
C. E. LeMay pataria nesijaudin
ti: “Mes negalime leisti, kad mū
sų veiksmus varžytu raudonosios 
Kinijos tušti grasinimai.” JAV 
nesiekia užimti š. Vietnamo, bet 
tik nori, kad Hanoi atitrauktų sa
vo kariuomenę iš P. Vietnamo. 
Kinija būtų priversta skaitytis su 
šiuo faktu. Iš kitos pusės, jeigu 
ji panorėtų įstoti į karą, JAV tu-

pergalės. Nebūtų jokio reikalo 
siųsti JAV pėstininkus į Kinijos

Tautoms, gavo oficialų pranešimą 
iš žmogaus teisių komisijos pa
reigūno, kad peticija bus per
duota visiems šios komisijos na
riams ir paliestai valstybei — 
Sov. Sąjungai. Peticijos eigai tai
komi ekonominės ir socialinės ta
rybos rezoliucijos 728F paragra
fai 2b ir 2e, nes žmogaus teisių 

'komisija priklauso šiai tarybai'| 
Prie pranešimo buvo pridėta šios1 
rezoliucijos kopija.

Peticija, kaip žinome, buvo 
įteikta lietuvių jaunimo gyvena
mųjų kraštų — Italijos, Austra
lijos, Kanados, . Kolumbijos ir 
JAV atstovams Jungtinėse Tauto
se, o jos kopija buvo pasiųsta ge
neraliniam sekretoriui U Thant 
Rugpjūčio 13 d. jam taipgi buvo 
pasiųsta peticija, skirta kitiems 
kraštams, kurios dėl vienų ar ki
tų priežasčių tiems kraštams ne
buvo įmanoma įteikti tiesioginiu 
keliu.

Džiugu konstatuoti, kad jauni
mo peticija jau susilaukė oficia
lios eigos. Ta pačia proga tenka 
pabrėžti tolimesnes jaunimo pa
stangas — grįžę į savuosius kraš
tus, jie stengiasi veikti viešąją 
opiniją Lietuvos išlaisvinimo 
klausimu, šią jų veiklą, kaip ir 
anksčiau, koordinuoja Antikolo- 
ninė Lyga.

pratęsti iki 10 metų, nes dėl so
vietų ir kiniečių ginčo gerokai 
sumažėjo parama š. Korėjai. Be 
to, š. korėjiečiai yra priversti vis 
daugiau ir daugiau pinigų skirti 
gynybos reikalams. Dėl dabarti
nės Kinijos politikos gresia pa
vojus, kad ir š. Korėja gali būti 
įvelta į karą, jeigu Kinija susi
kirstu su JAV.

Japonijos kompartija meta lauk 
iš savo eilių visus prokinietiškus 
narius. Per vieną mėnesį iš par
tijos sąrašų buvo išbrauktas ar 
suspenduotas 41 toks prokinietiš- 
kų pažiūrų narys. Kompartijos 
laikraščio “Raudonoji Vėliava” 
teigimu, tuo siekiama nutraukti 
ryšius su komunistine Kinija ir 
išsikovoti visišką nepriklausomy
bę tarptautiniame komunistu są
jūdyje.

Prez. L. B. Johnsonas, lanky
damasis Azijos ir Ramiojo Van
denyno kraštuose, norėjo užsukti

rų, įskaitant laivų įgulas Viet
namo pakrančių vandenyse. R. 
McNamara reiškė optimizmą, kad 
viskas vyksta geriau, negu pla
nuose buvo pramatyta, bet šį 
kartą jis jau nepranašavo, kada 
karas bus baigtas, kaip kad mėg
davo daryti grįžęs iš ankstyves
nių kelionių.

Saigone padarytas nutarimas 
pasiųsti JAV kariuomenės dali
nius Į Mekongo žemupio sritį, ku
ri yra pagrindinis P. Vietnamo ry
žių aruodas ir kartu komunisti
nių partizanų tvirtovė. Lig šiol 
čia buvo tik trys p. vietnamiečių 
divizijos, neįstengusios įgyvendin
ti efektyvios kontrolės upėmis, 
upeliais ir pelkėmis išraižytoje 
zonoje. Amerikiečių karo laivyno 
vienetai sustiprino' patruliavimą 
upėse ir kanaluose, bet pačią ka
rinę ofenzyvą tenka atidėti, kol 
bus sudarytas pakankamas karių 
skaičius. Karo vadų nuomone, 
šiai sričiai užimti reikia bent po- ir į’Tokijo, bet jam buvo duota 
ros divizijų. < _

Sov. Sąjunga ir Prancūzija pa- pageidaujamas. Japonai nėra nu
sirašė sutartį bendriems atomo’ 
tyrinėjimams. Tam tikslui Sėrpu- 
chove, 60 mylių į pietus nuo Į 
Maskvos, bus pastatytas sovietų _ ------- -------
ir prancūzų atominis miestas. So-j kelionė tik į Japoniją.

suprasti, kad toks vizitas esąs ne-

sistatę prieš prez. Johnsoną iš 
esmės, bet jie nori, kad viešnagė 
Japonijoje nebūtų tik atsitiktinė, 
o iš anksto suplanuota speciali

Pagalba vargšams ir pasninko reforma
Kanados katalikų vyskupų kon- pai iš 67 vyskupijų. Be to, visi - •• w w _ A _ _ • __ - •  • • A •ferencija, kurią sudaro kardino

lai, arkivyskupai, vyskupai, at
stovaują devyniems milijonams 
kanadiečių, nutarė įsteigti bend
rą šalpos Fondą padėti vargšams 
kituose kraštuose. Tai yra visiš
kai naujas sumanymas, neturįs 
nieko bendro su ligšioliniu misi- 
jiniu darbu. Fondas bus nepoli
tinis. Jo uždavinys — teikti pa
ramą 4/5 žmonijos, kuri paten
ka vis į didesnį skurdą ir vargą. 
Manoma, kad pradiniam darbui 
reikės tarp $600.000 ir $1 mili
jono Pirmiausia bus stengiamasi 
atkreipti kanadiečių katalikų dė
mesį į pasaulyje viešpataujantį 
skurdą. Parama nebus teikiama 
pašalpomis, bet finansavimu įvai
rių projektų paskiruose pasaulio 
kraštuose. Fondo administraciją 
sudarys vyskupai, kunigai ir pa
sauliečiai. Tuo norima pabrėžti 
K. Bendrijos didėjantį posūkį į 
pasauliečius katalikus.

Kanados vyskupų konferencija 
po Vatikano santarybos pertvar
kė savo organizacinę struktūrą — 
ją daugiau sudemokratino. Pvz. 
anksčiau konferencijos pirminin
ką rinkdavo šešių vyskupų valdy
ba, o dabar jį rinks visi konfe-

konferencijos nutarimai, priimti 
dviejų trečdalių balsų dauguma, 
bus privalomi visiem Kanados 
katalikų vyskupam.

Vienas svarbesniųjų šios kon
ferencijos nutarimų buvo pasnin- 
ko-santūros įsakymo pakeitimas. 
Iki šiol tas Bendrijos įsakymas 
griežtai įpareigojo visus suaugu
sius katalikus susilaikyti nuo mė
siškų valgių penktadieniais ir ki
tomis nustatytomis dienomis. 
Nuo š.m. spalio 14 d. Kanados 
katalikai, vyskupų konferencijos 
nutarimu, nebėra įsakymu įparei
gojami laikyti pasninko-santūros. 
Bet tai nereiškia, kad tuo panai
kinamas pasninkas. Anaiptol. Tai 
reiškia, kad nuimamas įsakymi- 
nis įpareigojimas ir pasninkavi
mas bei kiti atgailos veiksmai 
paliekami pačių tikinčiųjų valiai.

Ta proga vyskupai ragina ir to
liau ne tik laikytis pasninko, bet 
ir pagausinti savo atgailos veiks
mus — malda, labdara, aukomis, 
pagalba artimui ir tt Bet visa 
tai turi plaukti iš pačių tikinčių
jų širdies. Panašų nutarimą yra 
padarę ir Italijos vyskupai. Apie 
visa tai bus paskelbtas ganytoji- 
nis Kanados vyskupų laiškas.

malda, labdara, aukomis,
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Turite nesuskaldytą Bendruomenę
Mieli Kanados LB Tarybos 

suvažiavimo Dalyviai,
Esu prašytas Jums tarti žodį. 

Tai darau su džiaugsmu, nes Ka
nados Lietuvių Bendruomenę di
džiai vertinu. Vertinu dėl to, kad 
jūs turite savo Bendruomenę 
nesuskaldytą ir krūvoj galite 
dirbti visu Lietuvių Chartos plo
tu. Vertinu taip pat dėl to, kad 
Bendruomenė jums yra aukštes
nė už jūsų asmenines bei srovi
nes skirtybes pagal bendruome
ninį dėsnį, jog visi lietuviai yra 
lygūs tos pačios tautos vaikai. 
Štai kodėl nuoširdžiai jus sveiki
nu susirinkusius vieningos savo 
Bendruomenės reikalų svarstyti.

Šia proga taip pat į jus krei
piuos keliais mums visiems rūpi
mais reikalais.

Gyvename Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso rūpesčiais ir 
nuotaikomis. Tai rodo jį buvus di
deliu, reikšmingu ir svarbiu įvy
kiu. Iš tikrųjų jis sujudino lais
vojo pasaulio lietuvius, savo ai
du jis taip pat pasiekė ir paverg
tąją Lietuvą. Bendruomenė pa
grįstai gali didžiuotis, nes esamo
mis sąlygomis ji vienintelė tokio 
masto žygio galėjo imtis ir sėk
mingai jį įvykdyti. Iš visų kraš
tų suplaukęs patriotinis ' mūsų 
jaunimas pasisakė už nepriklau
somą Lietuvą, už ištikimybę savo 
Tautai, už bendrą darbą Pasau
lio Lietuvių Bendruomenėje. Da
bar jo žodį reikia paversti gy
venimu. Tai vėl Bendruomenės 
uždavinys ir pareiga. Įgyvendin
kime tai visu laisvojo pasaulio lie
tuvišku plotu!

1968 minėsime Lietuvos valsty
binės laisvės atgavimo 50 metų 
sukaktį. Tai buvo pats didysis 
Lietuvių Tautos laimėjimas. Ne
pamiršom jo ir nepamiršim. Lai
mingu atveju ši sukaktis sutam
pa su trečiuoju PLB Seimu, su
sirenkančiu taip pat 1968 m. rū- 

. denį, štai kodėl Seimas turės bū-

ti pažymėtas Lietuvos laisvės 
ženklu. Tad padarykime Seimą 
laisvosios lietuvių išeivijos žygiu, 
kurį pajustume ir pergyventume 
kiekvienas atskirai ir visi bend
rai. i

Bendru susitarimu 1968 metus 
PLB Valdyba skelbs Lietuvos ir 
lietuvių laisvės metais. Todėl 
juos turėsim įprasminti intensy
vesnėmis savo laisvės kovos, švie
timo, kultūros, organizuotumo ir 
kitomis pastangomis. Darbai jau 
planuojami kraštų bendruomenė
se ir PLB Valdyboje. Vėl sujus 
Amerika, Europa ir Australija, 
kaip kad buvo sujudusi Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso me
tu. Kelią į PLB Seimą žymės tre
čiasis JAV ir Kanados lietuvių 
kultūros kongresas, Kanados lie
tuvių diena pasaulinės parodos 
metu, trečioji JAV ir Kanados 
lietuvių tautinių šokių šventė, 
įvairūs kitų kraštų lietuvių bend
ruomenių parengimai ir užsimoji
mai. Ir pats PLB Seimas taip 
pat turės gauti reikiamo masto ir 
lygio organizacinę bei kultūrinę 
programą, atspindinčią lietuvių 
išeivijos siekimus ir polėkius.
Visam tam įgyvendinti ir vėl 

reikės nemažų lėšų. Jų kreipsi
mės į visus. Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresas parodė, kad 
didelio masto darbams lietuvių 
visuomenė yra dosni. PLB, neap- 
sivylusi ligi šiol, ir į ateitį žiūri 
su viltimi, pasitikėjimu ir pasi
ryžimu. Todėl didieji mūsų dar
bai teugdo mūsų jėgas tautiniam 
mūsų išlikimui ir laisvai Lietuvos 
ateičiai!

Kanados Lietuvių Bendruome
nę PLB Valdyba ir toliau tikisi 
turėti uolia visų didžiųjų darbų 
talkininke bei bendradarbe, 
judinkim lietuviška žeme!

Jūsų
Stasys Barzdukas.

PLB Valdybos Vykd.
Vicepirmininkas

šią vasarą atliko 5.000 km kelionę 
po Čekoslovakiją, Lenkiją ir Sov. 
Sąjungą. Savo įspūdžius jis yra 
paskelbęs Miunchene leidžia
mam žurnale “Quick”. Nors jie 
pirmoje eilėje yra skirti vokie
čiams, bet kaikurios vietos įdo
mios ir mums, lietuviams.

Didžiausias svetingumas turis
tui rodomas Čekoslovakijoje, ku
rios plentuose gausu automobilių 
su registracijos numeriais, pri
klausančiais V. Europos valsty
bėms ir netgi tolimiems arabų 
kraštams. Autobusais keliauja so
vietų, lenkų, Balkanų valstybių 
turistai. Restorane sutikti staty
bos darbininkai labiausiai domė
josi vokiečių statybininkų uždar
biais V. Vokietijoje. Valdžios ats
tovai norėtų užmegzti diplomati
nius santykius. Jie H. Schmidtui 
pareiškė: “Kodėl jūs pirma norite 
sutvarkyti savo reikalus su Rumu
nija? Čekoslovakija yra jūsų arti
miausias kaimynas”.

šiuo metu Čekoslovakijoje te
begyvena apie 180.000 vokiečių 
Komunistinė vyriausybė rodo ne
mažą dėmesį Vokietijos Raudona
jam Kryžiui ir jo pastangoms su
jungti karo išdraskytas šeimas. 
Atrodo, kad yra siekiama santy
kių pagerinimo, nes Čekoslovaki
jos ekonomijai rūpi turistų atve
žamas pinigas, juo labiau, kad se
noji Praha šiandien yra tapusi R. 
ir V. Vokietijų gyventojų pagrin
diniu susitikimo centru.

Lenkai neužmiršo Amerikos
Iš Čekoslovakijos įvažiavus į 

Lenkiją, pirmiausia turisto dėme
sį atkreipia gerokai blogesni ke
liai ir vis dar reikiamai neatstaty
ti miestai. Wroclawu perkrikšty
to Breslau mieste esąs atstatytas 
tik centras, nes permažas gyven
tojų skaičius galutinį šio miesto 
atstatymą padaro nereikalingu.

nomis. Maskvos pasididžiavimas 
yra “GUM” universali parduotu
vė Raudonojoje aikštėje, čia už 
žieminį apsiaustą 4 metukų vai
kui maskviečiai turi mokėti virš 
$25, už prastos medžiagos vyrišką 
eilutę — $65, už moteriškus ba
telius augštais užkulniais — nuo 
$15 iki $30. Kalbant apie kainas, 
negalima užmiršti algų lygio: spe
cialisto darbininko mėnesinis at
lyginimas yra $100—125, moky
tojo — $90—200 (priklauso nuo 
ištarnautų metų), gydytojo augš- 
čiausias atlyginimas — $225.

H. Schmidt aplankė vieną šei
mą, kuri 27 metus buvo laukusi 
atskiro buto. Dabar ji jaučiasi lai
minga, nes prieš pusantrų metų 
jos trims nariams buvo paskirtas 
kambarys ir virtuvėlė. Kaipgi ne
būsi laimingas, jei daug kitų šei
mų ir dabar vis dar tebevargsta 
bendruose butuose, susikimšusios 
po dvi ar tris šeimas į vieną.

“Pravdos” vyr. red. Simjaninas, 
vadovaudamasis kompartijos lini
ja, vokiečiui socialistui mėgino 
įrodinėti, kad tik Sov. Sąjungoje 
darbininkas turi gerą gyvenimą. 
Jis nepašykštėjo karčių žodžių 
Vakarų pasaulio socialistams, ku
rie, girdi, ne tik nesirūpina dar-

Didelis skirtumas jaučiamas 
tarp gyventojų aprūpinimo Var
šuvoje ir kituose Lenkijos mies
tuose bei kaimuose. Pirmenybė, 
aišku, teikiama sostinei Varšu
vai. Komunistinė Gomulkos vy
riausybė rodo daug neapykantos 
Amerikai, bet gyventojų masė 
yra kitokios nuomonės. H. 
Schmidt tvirtinimu, jaunuoliai, 
paklausti, kas yra jų idealas, tuo
jau pat atsakydavo — John F. 
Kennedy. Būdinga, kad lygiai to
kį pat atsakymą duoda ir čekų 
jaunimas. Taigi, ir Lenkijoj, ir 
Čekoslovakijoj tragiškai žuvusio 
JAV prezidento atminimas tebė
ra gyvas. Tai, be abejonės, yra 
labai nuostabus reiškinys, nes 
juk abiejų minėtųjų kraštų kom
partijos jaunimui perša savuosius 
herojus, o jis visdėlto pasiren
ka amerikietį. Galbūt jaunimas 
vis dar nėra užmiršęs velionies 
akcentuoto posūkio į jaunąją kar
tą, o gal tuo norima parodyti ty
lią opoziciją dabartinei savo san
tvarkai ir jos kontrolei iš Mask
vos.

Sovietinė netvarka
Sov. Sąjungoje keliai dar blo

gesni už lenkiškuosius. Lenkijo- bininkais, bet dargi padeda kapi- 
je turistas nesunkiai gali gauti talistams juos išnaudoti.
savo automobiliui augštos koky- Iš susitikimų su vyriausybės 
bės benzino, o Sov. Sąjungoje jo pareigūnais H. ‘Schmidt daro te
tenka ilgokai jieškoti. H. Schmidt ’.................... .... v 5 •
nuomone, gyvenimo lygio skirtu
mas tarp sovietinių kaimų ir 
miestų esąs baisus. Susidaro įspū
dis, kad tie kolchoziniai kaimai 
nepadarė jokios pažangos per 
paskutiniuosius 25 metus. Krau
tuvės labai blogai aprūpinamos 
— jeigu ūkininkas nori ką ge
resnio nusipirkti, jis yra privers
tas geležinkeliu važiuoti į miestą.

Miestuose esančios parduotuvės 
taip pat. yra gerokai atsilikusios 
nuo Vakarų pasaulio prekių ko
kybe ir neįtikėtinai aųgštomis kai

Sąjunga, nes daugiau kaip pusę 
jos gyventojų sudaro pavergtos 
tautos: “JAV diplomatai pasita-

tad

Iš susitikimų su vyriausybės

gišką išvadą, kad užsienio politi
kos reikaluose sovietai vadovau
jasi tautinėmis ruso idėjomis, už
miršdami kompartijos ideologiją. 
Šiuo metu pagrindinis dėmesys 
esąs skiriamas išlaikyti ir išsau
goti tam, kas jau yra pasiekta. 
Apie Vokietijos sujungimą negali 
būti nė kalbos. Sovietų politikų 
akys krypsta į Aziją ir Vietnamo 
karą — jaučiama baimė, kad jis 
gali išsiplėsti. Bene didžiausias 
sovietų rūpestis visdėlto yra kraš
to vidaus socialiniai ir ekonomi
niai reikalai. V. Kst.

NEUŽMIRŠTAMISTUDENTOPERGYVENIMAI
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KALBA MASKVA

Turime jums keletą nuotrauką
Spaudoje daug kartų buvo ra-Irimas bus sustabdytas, jeigu so- 

šyta apie vadinamąją “karštą Ii- vietai nesutiks perduoti “Cosmos 
niją” — tiesioginį "telefono ryšį 122” padarytų nuotraukų.
tarp Vašingtono ir Kremliaus, i Rugsėjo 11 d. minėtu telefono 
Šiuo metu pradėjo veikti jau ir laidu atskriejo žodžiai iš Mask- 
“šaltoji linija”, galinti perduoti vos: “Alio, Vašingtonas! Kalba 
pasikalbėjimą, mašinėle, rašytas Maskva. Mes turim jums keletą 
raides, nuotraukas ir metereolo- nuotraukų.” Perduotos nuotrau- 
ginius žemėlapius.ginius žemėlapius. kos, deja, buvo labai blogos ko-

Prez. J. F. Kennedy, susiraši- kYbės’ bet iš JU JAV specialistai 
nedarnas su N. Chruščiovu, buvo 'stcn’c ^sidaryti išvadą, kokia 

’ j aparatūra yra naudojama sovieti
niame “Cosmos 122”. Manoma, 
kad nuotraukų kokybė nukentėjo 
dėl sutrikimų ilgoje telefono li
nijoje. Amerikiečiai specialistai 
mano, kad tuos sutrikimus gali
ma surasti ir pašalinti, jeigu 
jiems sovietai. pristatytų popie
riuje padarytą originalios nuo
traukos kopiją" ’

Šiuo metu JAV sovietams kas
dien išsiunčia 6-10 nuotraukų ir 
debesų analizę, o Sov. Sąjunga 
amerikiečiams — 5-15. Sunkumų 
turėta dėl didelio laiko skirtumo 
tarp JAV ir Sov. Sąjungos. Dar
bo valandomis iš JAV išsiųstos 
nuotraukos Maskvą pasiekdavo 
vidurnaktyje, kai jų metėreologai 
jau nedirba, šį skirtumą išlygi
no amerikiečių geri norai — nuo
traukos dabar išsiunčiamos 3 vai. 
ryto JAV laiku ir Maskvą pasie
kia prieš vidurdieni.

iškėlęs taikaus erdvės naudojimo 
klausimą. 1963 m. buvo pasira
šyta sutartis, o sekančiais metais 
pravestas telefono laidas iš Suit- 
lande, Md., esančio amerikiečių 
oro sąlygų tyrimo satelitų cent
ro į Maskvą. Laidas eina per 
Britaniją, Vokietiją ir Lenkiją.

Pradžioje buvo pradėta keis
tis įprastinėmis metereologinė- 
mis žiniomis, kol pagaliau liepos 
mėn. sovietams pavyko iššauti į 
orbitą aplink žemės rutulį pir
mąjį oro sąlygoms tirti satelitą 
“Cosmos 122”. Tada ir iškilo pa
sikeitimo nuotraukomis klausi
mas, nes oro spėjimui jos duo
da, daugiau duomenų už žodinę 
informaciją. Rugsėjo 6 d. ameri
kiečiai pasiuntė į Maskvą pirmą
sias savo satelitų padarytas debe
sų formavimosi nuotraukas, pa
brėždami, jog tolimesnis jų siun-
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Dvidešimt penki metai praėjo 
nuo tų siaubo ir košmaro naktų, 
taip pat ir nuo tų ryžto, nepalau
žiamo ryžto naktų ir dienų. Jau 
ne vienas anų dienų dalyvis pali
ko mus, kaiką papasakojęs ir ne
mažiau nutylėjęs. Apie tas ryžto 
naktis ir dienas ir dabar negalime 
daug kalbėti, kad neužtrauktume 
sovietinio okupanto keršto atski
roms šeimoms ir giminėms. Todėl 
ir šiandien tegaliu rašyti apie 
tuos tyliuosius artojėlius be var
dų ir be vietovių, kad mūsų prie
šas negalėtų prasiknisti iki atski
rų žmonių, iki jų vaikų. Jie man 
tebegyvi, jie tebealsuoja man sa
vo ryžtu laimėti vėl tautai laisvę, 
ryžtu aukotis. Tai buvo tylūs, ty
lūs artojėliai, nustumti beiškylan
čios mūsų miesčionijos.

Suorganizuoti tris saugius 
kelius
1940 m. neramios buvo Kalė

dos. Visur tie plakatai, visur ta 
nuolatinė agitacija balsuoti už pa
čius geriausius, nors tie geriausie
ji visi priklausė Maskvai ir turėjo'

monių - Skapiškio apylinkėje 5 
žmones ir juos surišti su 5 kitais,

JAV “Ląng Island Press” laik
raštis vedamiesiems skirtame 
puslapyje paskelbė žurnalisto Ed
gar Ansel Mowrer straipsnį rimuose dėl Rodėzijos, Pietų Af- 
“Svarbi rezoliucija”, kuriame ’*ifrAC ’'’•ommith SAmaiiVtc oai4tn 
skaitytojams primenama JAV 
kongreso atstovų rūmų didele j Sov. Sąjungos mažumoms, 
balsų dauguma 1965 m. birželio 
mėn. primta rezoliucija nr. 416, 
reikalaujanti laisvo apsisprendi
mo teisės Sov. Sąjungos okupuo
tiems Baltijos kraštams.

E. A. Mowrer rašo: “Atstovai, 
kurie priėmė rezoliuciją nr.416,ir 
senatoriai, kurie ją dabar remia, 
daro teisingą žingsnį, jeigu jie, 
žinoma, ir toliau žygiuos šia kryp
timi po įvykusių rinkimų ...” 
Žurnalistas atkreipia skaitytojų 
dėmesį į faktą, kad sovietų įvyk
dyta Baltijos kraštų okupacija bu
vo pasipiktinę net tokie bendra
darbiavimo su Sov. Sąjunga ša
lininkai, kaip F. D. Rooseveltas 
ir H. Trumanas pirmaisiais prezi
dentavimo metais. Jie atsisakė 
pripažinti minėtųjų kraštų nele
galų įjungimą į Sov. Sąjungą. E. 
A. Mowrer pabrėžia: “Kiek tai lie
čia dabartinę vyriausybę, ji laiko
si nuomonės, kad tie trys kraštai 
yra laikinai okupuoti, ir dėlto pa
laiko diplomatinius ryšius su jų 
atstovais Vašingtone...”

Deja, lig šiol nė vienas JAV---------- j- o---------, —_ r—
prezidentas ir JAV kongresas ne-į kis nauja, prieš nuolaidas nu
siėmė griežtesnių žygių Baltijos kreipta politikos linkme. Iš kitos 
kraštų išlaisvinimui paspartinti j pusės, jei ši rezoliucija liktų tik

• i ^2.* I v J • ♦ 2 • v • • V•

rikos, prancūzų Somalijos galėtų 
reikalauti apsisprendimo teisės - - - “ „
Čia autorius primena, kad net ir, 
palyginti, didelė Ukraina siekia 
laisvės. Esą tai liudija milijonų 
ukrainiečių mėginimas bendra
darbiauti su vokiečiais karo me
tais.

E. A. Mowrer siūlo dar griež
tesnį žingsnį: “JAV galėtų eiti 
dar toliau — jos galėtų atsisa
kyti bendradarbiavimo su Mask
va, kol Kremliaus tironai laisvo 
plebiscito keliu neleis pasisakyti 
Baltijos kraštų tautoms, R. Eu
ropos satelitams ir R. Vokietijai. 
Tokia politinė ofenzyva galėtų 
visiškai pakeisti pasaulio vaizdą 
ir priversti rusus rimtai pagal
voti, jeigu ji truktų ilgesnį lai
kotarpį. Savaime suprantama, ji 
turėtų būti pagrįsta aiškiu atsi
sakymu teikti tolimesnę ekono
minę pagalbą betkuriam komu
nistų valdomam kraštui, atsisaky
mu parduoti gaminius, kurie rei
kalingi pažangai ir gyventojų 
maitinimui užtikrinti...”

Jeigu senatas patvirtintų šią 
rezoliuciją, ji galėtų būtų posū-

— buvo pasitenkinta tik Stimso- 
no doktrina, kuri nepripažįsta jė
ga įvykdyto teritorijų užėmimo. 
Rezoliucijos nr. 416 rėmėjai tu
rėtų reikalauti, kad šiems kraš
tams būtų suteiktas laisvo apsi
sprendimo balsas. Tuo klausimu 
reikėtų pradėti ofenzyvą, kuri įro
dytų visam pasauliui, kad didžiau
sias kolonistas šiandien yra Sov.

žodiniu atsišaukimu artėjančių 
rinkimų paraštėje, Amerikos tau
tai paaiškėtų, kaip mažai dėmesio 
Vašingtonas skiria pergalei šal
tajame kare.

Šio turinio straipsnis, kaip sin
dikuotas, buvo išsiuntinėtas 175 
laikraščiams. Taigi, ji galėjo pa
naudoti daugybė ir kitų laikraš-

“Amerikos raketos pakeliui į S. Sąjungą”

“Jurgiui ausys nušalo”
Vilniuje studijos neramios. Ma-bet jau ne savo valsčiaus. Gi su- tai kad Jrusai stįdentais vis'dau.
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giau ir daugiau domisi, suveržia 
bendrabutį, ypač Tauro g-vėje.

j Bronės Povilavičiūtės draugės 
rars i tikrai įkyrios,-jau aišku, kad jos

rišant juos visai nedalyvauti, tik 
perduoti slaptažodžius ir bolševi
kinės propagandos defektuotas 
knygutes nustatyta tvarka. ■ 
ryšininkas neturi būti buožė, ne-' 
turi turėti sanidinių, nebuvęs šau
lys, jaunalietuvis, pavasarininkas, 
niekuo nepasižymįs, nemėgstąs iš
gerti, bet turis arklį ir pakenčia
mus pakinktus. Pasidairyti ir pės
čių ryšininkų, taigi iš darbininkų, 
miško kirtėjų ir kitų. Bet jų nega
lima įjungti į anuosius. Toliau bu-i

“Izvestijų” sekmadienio priedo 
“Nedelja” ' pranešimu, Kalugos 
gyventojus iki širdies gelmių su
krėtė vieno radijo mėgėjo pokš
tas. Savo mėgėjišku siųstuvu jis 
transliavo vakarietišką džiazo mu
ziką, kuri paprastai susilaukia ne
mažo klausytojų skaičiaus. Trans

liacija staiga buvo nutraukta, ir 
pranešėjo balsas “visų sovietinių

net kriminaliniu nusikaltimų. Da- buvau atlikęs Vilniaus apylinkė- 
bar jie dienos didvyriai. Maskva je> bej. jr jabar turėjau agituoti 
Plempe virvutę, tie didvyriai balsavimus, aiškinti tvarką bei 
iššoko is visų pakampių ir šoko “i§mintingiaūsią:: Stalino konsti- 
kazoką. Labai nemalonią, bet pn- tuciją. Gyventojai, Į mitingus šu
iššoko iš visų pakampių ir šoko

dirba su NKVD. Nuo Poyilavičiū- 
tės negaliu išsisukti. Ji pergerai 
mane pažįsta ir, atrodo, iš kažkur 
gauna žinių apie mano vieną kitą 
kelionę į tėviškę ar Panevėžį. 
Kartą net pasijuokė, kad nereikė
tų grįžti kaip vienam vyrukui stu- 

' dentui iš Kupiškio (jį, nuo Šedu- 
vo naaišSnti kiti^eikalarir duo-iV0S’ suėmė su Sinklu Kupiškyje, 
tos pavardės miško “žvėrių”, su' tai ir

kuriais reikia susirišti. Namo va- ”
žiuoti per Švenčionėlius ir siau
ruoju iki Panevėžio, ko anksčiau 
nedarydavau.

šventės kaip šventės, nieko 
ypatinga. Tik žmonės nekalbūs, 
labai atsargūs pasidarę. Jau bijo 
naktimis kiekvieno brazdesio, nes 
apie langus dažnai prasitrina ne
aiškūs tipai, dažnai iš miestelio 
pasiųsti kitataučiai. Nors pareigą

“išmintingiausią” Stalino konsti-
valomą studentui agitaciją atli
kau netoli Vilniaus, tai maniau iš
važiuosiu be didesnių įsipareigoji
mų ir nemalonių uždavinių, nors 
jaučiau, kad bolševikinis sekimas 
jau išplėstas ir padidėjęs net ir 
kaime. Jau turėjome žinių, kad 
daug kur nakties metu buvo NK 
VD pašaukti kontrolasistentai, 
pienininkai, agronomai. Iš jų 
prievarta, kartais ir pirštus pa
spaudus tokiu įrankėliu, išgauti 
pasižadėjimai tylėti ir kovoti 
prieš kontrarevoliuciją, praneši
nėti visus liaudies priešus, buržu
jus ir vokiečių agentus. Taip pat 
jau daug kur buvo padaryti NK 
VD agentais, kalviai, batsiuviai, 
siuvėjai, malūno tarnautojai, net 
zakristijonai ir kaikur vargoni
ninkai, nes jie susitinka su žmo
nėmis. Nors žmonės pasidarė ir 
labai atsargūs, bet vis dar prasi
tardavo, antra, ir žmonių papras
tam judėjimui buvo metamas 
tinklas. Visokį komjaunuoliai ir 
kiti naktimis buvo siunčiami pa
truliuoti kelius, stebėti sodybas 
ir 1.1. Jie trankėsi dažnai slidėmis 
pakiemiais, kartais visokiais agi
taciniais reikalais, kartais pas 
merginas ir t. t. Taigi, ir kaime 
NKVD tinklas jau buvo mezga
mas — daug didesnis ir tankes
nis, negu pirma galvojome.

Vilniuje man kovos draugų įsa
kymas buvo trumpas: sutvarkyti 
trijų kelių ryšį iš Šimonių ir 
Skapiškio į Vilnių. Mane stebino,

kodėl negalima įjungti nieko iš 
jau turimo tinklo. Tik kai pažvel
giau į didesnį miškų žemėlapį, p* 
aiškėjo, kad šiam trigubam rysi: 
yra skirti didesni uždaviniai n 
& buvau pagalvojęs, juo labia

[ šiuo ryšiu turi būti 
pavesta surastiir Biriai.

varyti, kojoms trina, kosti, o klau
sia tik patys neturtingieji, nes tik 
jie nebijo. Ūkininkai per tuos 
mitingus tyli. Tik jų papilkę vei
dai parodo, kaip valdžia patinka. 
Darbininkai nepatenkinti, nes už
darbis mažai pakeltas, o kainos 
jau kelis kartus iškeltos, ypač ba
tų, drabužių. Siuvimui siūlų trūks
ta, darbininkai jau mokosi eilėje 
stovėti prie duonos krautuvės, 
žodžiu, pilnas nepasitenkinimas. 
Kalbu apie naują laimę užsimer
kęs ir kelintas vakaras, nes rei
kia: vykdomasis valsčiaus komi
tetas taip nustatė. O jis visagalis. 
Milicija buvo paėmusi mano pa
są, bet grąžino sekančią dieną. 
Man jau kilo įtarimas kodėl, nes 
ir daugiau atvykusių buvome. Pa
jutau, kad miestelyje turiu paly
dovų. Taip pat ir Kupiškyje pa
stebėjau tipelį. Suradau patiki
mus ir drąsius vyrus. Susirišo. 
Persiuntė sutartas knygiūkštes. 
Susidūriau su vietos slaptaisiais 
Vanagais. Bet man jie nepatiko, 
nes tai buvo jauni ir karšti vyrai. 
Nepatiko ir jų ryšys su Panevė
žiu. Vieno jų nuolatinis landymas 
pas dir. J. Elisoną. Tai galėjo at
vesti siūlus iki Skapiškio. Viena, 
Elisonas perdaug žymus buvo se
niau Panevėžyje, antra — jau bu
vo suimtas ir kalintas, bet paleis
tas, taigi galėjo būti įpareigotas. 
Nepatiko ir to ryšininko nuolati
nis landžiojimas apie Bimbynę 
(Ažusienį ir Kavolius) bei jo no
ras pasižymėti. Ir pasirodė, kad 
tada įtariau jį be reikalo, nes tai 
buvo jaunas, veržlus žmogus, tik
rai norėjęs mušti kiekvieną ko
munistą, bet nesugebėjęs savęs 
laiku apvaldyti, antra, manimi ir 
kitais perdaug gerai pasitikėda-

į išpasakoti nieko negalėjo, nors 
• jam NKVD ir dantis išdaužė, ran- 
j kas išsukinėjo, elektros prosu nu
garą degino)...

Po rusų raudonosios armijos 
šventės minėjimo Vilniaus uni
versitete gavau įsakymą važiuoti į 
Dūkštą. Buvau paskirtas persiųsti 
ginklų transportą į vakarus nuo 
Šventosios ir šetekšnos iki Biržų. 
Gavau slaptažodį “Jurgiui ausys 
nušalo”. Buvo parinktas Vilko 
kelias per Luodžio ežerą, tarp 
Antalieptės ir Dusetų, tarp Užpa
lių ir Kamajų, aplenkiant Salas 
per Salagirį, pro pačią Bimbynę. 
Kelias per ežerus ir miškus, bet 
gana nepatogus, kaip paskiau pa
tyriau. Vilniaus planuotojams, 
nepažįstant visai vietos sąlygų, at
rodė pats patogiausias, nors, kaip 
paskiau galvojau, būtų geresnis 
buvęs Šerno kelias tarp Kriaunų- 
Dusetų per Avilio ežerą.

(Bus daugiau) •

Point Plėšant parke Halifakse 
planuojama pastatyti paminklą 
3.300 kanadiečių karių ir jūri
ninkų, kurie žuvo Atlanto ban
gose II D. karo metais. Pamink
las bus granito kryžius, iš tolo 
matomas į Halifakso uostą įplau
kiantiems laivams. Jo papėdėje 
numatoma pritvirtinti bronzos 
lenteles su žuvusiųjų pavardė
mis.

Tai

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemorojns 

yra ypatinga gydomoji medžiaga,
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per kelias minutes sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei
tina uždegimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydomą
ją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir su
žadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo

pigai Imu grąžinti, jei nebūsite paten- 
HntL■ 

21 METU
AMŽIAUS?

Kai jums sueina 19 me
tu, nebesate kartu su 
tėvais dengiami ligoni
nės draudos. Kad ir to
liau būtumėte apdraus
ti, turite per 30 dienų 
individualiai įsirašyti. 
Prašymų formas galite 
gauti banke, ligoninėje 
arba tiesiog iš Komisi
jos įstaigos.

K A TIK
VEDĘ?

F Reikia mokėti šeimyni

nį draudos mokestį, jei 
norite, kad dengtų abu 
— vyrą ir žmoną. To
dėl nedelsdami praneš

i kite savo grupei arba, 
įA jei abu mokate tiesio- 
U giai, praneškite Komi-

GAVOTE
NAUJA DARBA?

Jei pakeičiate darbą ir 
norite turėti apdraudą 
ir toliau, sekite instruk
cijas, surašytas "Form 
104" Hospital Insuran
ce mokėjimo pažymėji
me, kurį išduoti turi 
jūsų darbdavys palie
kant darbą.

Your
ONTARIO 
HOSPITAL 

INSURANCE 
Plan

Ontirio Hospital

Toronto 7, Ontario

Ad. No. 6011

i
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radijo stočių vardu” įspėjo klau
sytojus, kad amerikiečių raketos 
su atominiais užtaisais jau yra 
pakeliui į Sov. Sąjungą ...

Pokštininkas vėliau buvo su
sektas. Milicijos pareigūnai iš jo 
atėmė radijo siųstuvą, bet tai ir 
buvo visa bausmė, šis įvykis kom
partijai kelia naujas problemas, 
kurias sudaro apie 1.000.000 ne
įmanomų sukontroliuoti radijo 
mėgėjų. Pastaraisiais metais pa- 
sireiškusios # technikoj pažangos 
dėka dabar daug kas be ypatin
go vargo įstengia susimontuoti 
radijo siųstuvą.

“Nedelja” nusiskundžia, kad 
kaikurie radijo mėgėjai džiazo 
muziką “pasaldo” antikomunis
tiniais šūkiais ir netgi rusiškais 
keiksmažodžiais kompartijos ad
resu. žurnalo redaktorių nuomo
ne, dėl to kalčiausia esanti “vod- ’ 
ka”, kuri siųstuvų savininkams 
kartais suteikianti perdaug drą
sos. Pavyzdžiu cituojami eteryje 
pagauti žodžiai: “Mes norėtume 
tęsti džiazo muzikos programą, 
bet jau laikas gerkles vodka pra
skalauti ...” Tai, žinoma, gali bū
ti sąmoningas redaktorių bandy
mas suversti kaltę “vodkai”. nes 
juk nelabai malonu būtų prisipa
žinti, kad antisovietinius šūkius 
skelbia ir kompartiją keikia blai
vios galvos. Tokią išvadą perša 
augščiausiojo teismo nutarimas 
nelegalių radijo siųstuvų savinin
kus kaltinti 70-tuoju kriminalinio 
kodekso paragrafu, kuriame yra 
minima antisovietinė agitacija ir 
propaganda, o bausmės numaty
tos iki 7 metų laisvės atėmimo.

Mėgėjų radijo siųstuvai naudo
ja skambius vardus, kaip pvz. 
“Linksmieji vyrukai”, “Angelai”, 
“Ramunė”, “Kaubojaus revolve
rio šūviai” ir 1.1. Kartais tokių' 
nekontroliuojamų siųstuvų veik
la gali turėti labai liūdnų pasek
mių. Pavyzdžiu minimas įvykis 
su keleiviniu lėktuvu, kai jis 
tirštoje migloje mėgino nusileisti 
Karagandos aerodrome, Kazachs
tane, naudodamasis radijo inst
rumentais. Staiga radijo mėgė
jas užvaldė orinio susisiekimo li
nijai skirtą vienintelę bangą 
ir nutraukė piloto ryšį su aero
dromu kritišku momentu. “Ne
delja” nepasako, ar. lėktuvas nu
krito, ar ne, bet skelbia, kad tas 
radijo mėgėjas buvo skaudžiai nu
baustas. žurnalas taipgi nusiskun
džia, kad kaikurie radijo mėgė
jai neišlaiko pagundos ir griebia
si nešvarių triukų.

Kovai su nelegaliais radijo 
mėgėjais kompartija buvo pri
versta suorganizuoti specialistų 
grupes, kurių pagrindinis uždavi
nys yra nustatyti siųstuvų vietas, 
kad juos galėtų konfiskuoti mili
cijos pareigūnai ir kad jų savi
ninkai vėliau būtų patraukti teis- 
minėn atsakomybėn.

to Anglų psichologams didžiau
sia mįslė — tai Edvardas Smitas 
iš Birminghamo. Kai jis išsigerta, 
kuo puikiausiai kalba arabiškai

netu-
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John Yaremko - tautiniu grupių žmogus
š. m. spalio 21, penktadienį, 

Royal York viešbučio Canadian 
Room salėje įvyks speciali vaka
rienė pagerbti tautinių grupių di
deliam bičiuliui John Yaremko, 
Ontario provincijos sekretoriui ir 
pilietybės ministeriui, jo 15 metų 
parlamentinės veiklos sukakties 
proga. Į Ontario parlamentą J. 
Yaremko pirmą kartą buvo iš
rinktas Toronto Bellwoods rinki
minėje apylinkėje 1951 m., kai 
jis buvo tik 33 metų amžiaus. 
Nuoširdžia pagalba įvairiuose rei
kaluose jis atsilygino ne tik šios 
rinkiminės apylinkės žmonėms, 
bet ir visiems torontiečiams. Jo 
populiarumą liudija sekančiuose 
trijuose rinkimuose atsiekta di
džiulė balsų persvara.

Kaip visi gerai žinome, J. Ya
remko yra ukrainiečių kilmės — 
jo tėvai į Kanadą atvyko 1912 m. 
ir įsikūrė Wellando apylinkėje. 
Mokslo jam teko siekti sunkiose 
sąlygose, kol pagaliau gabumais 
ir darbu laimėjo eilę stipendijų. 
Jis yra baigęs Toronto universi
tetą B.A. laipsniu ir Osgood Hall 
teisės mokyklą su bronzos meda
liu. Advokato teises gavo 1953 m.

J. Yaremko populiarumas Bell
woods rinkiminėje apylinkėje nė
ra atsitiktinis, nes čia jis jau gy
vena 30 metų ir neišsikėlė į iš
taigesnį rajoną netgi tapęs On
tario provincijos ministeriu.

Jo parlamentinėje veikloje mi
nėtinos datos: 1958 m. paskirtas 
ministeriu be portfelio, 1958, m. 
gruodžio mėn. — transporto mi
nisteriu, 1960 m. — provincijos 
sekretoriumi. Šiuo metu jis yra 
provincijos sekretorius ir pirma
sis Ontario kabinete pilietybės 
ministeris. Tuo netenka stebėtis, 
nes jis daug pastangų yra skyręs 
padėti imigrantams, ypač senes
nio amžiaus, kai iškildavo pensi

jos problema. Jo dėka buvo pa
keistas reikalavimas, kad būsi* 
mieji pensininkai turi būti išgy
venę Kanadoje 20 metų, pasiten
kinant žemesne 10 m. riba. Šiuo 
palengvinimu yra pasinaudojęs 
nevienas senesionsios kartos lie
tuvis.

Lietuviams jis yra padaręs ir 
daugiau neįkainojamos vertės pa
slaugų. Tikrąja žodžio prasme jį 
tenka laikyti nuoširdžiu mūsų bi
čiuliu. Jis -— vienas Toronto 
“Varpo” choro kūmų, taipgi 
nuolatinis svečias mūsų minėji
muose, tautinėse šventėse, paren
gimuose, ir tai ne dėl asmeninės 
politinės naudos, bet dėl paprasto 
draugiškumo. Royal York vieš
bučio Canadian Room salė gali 
sutalpinti iki 1.500 asmenų. Pa
tartina būtų iš anksto įsigyti bi
lietus, nes vėliau jų gali pritrūk
ti. Pagerbimo organizatorių pra
nešimu, bilietų reikalus tvarko 
ponia E. R. Maynerick, pasiekia
ma tel. WA 5-1235. Taip pat ga
lima kreiptis pas Jurgį Račį ir J. 
Matulionį.

Min. John Yaremko

JAUNIEJI KELIAUJA PO EUROPĄ
JONAS LELIS

Praha — Ostrava — Viena
Praleidę Miunchene porą die

nų vykome Čekoslovakijon, tik 
netiesia kryptimi, bet pro Aust
riją.

Prie Čekoslovakijos sienos jau 
visai kitoks vaizdas. Anksčiau, 
pervažiuojant iš vienos valstybės 
į kitą sienos beveik nepajusda
vome, o čia atrodo kitas pasau
lis: spygliuotų vielų tvoros, sun
kūs barjerai, automatais ginkluo
ti, surauktais veidais sargybiniai. 
Tai darė mums labai blogą įspū
dį. Muitinės tarnautojai ir uni
formuotos merginos, kurios tikri
na dokumentus ir kalba angliš
kai, pradžioje atrodė labai forma
lūs, bet pasikalbėjus pasirodė 
draugiškesni ir net pajuokavo.

Važiuojant Prahos link, kai
muose ir miesteliuose žmonės nu
stebę žiūri į mus kaip iš kito pa
saulio atvykusius. Kiti pamojuo
ja rankomis ar kepure, atrodo, 
lyg jie pirmą sykį mato tokį au
tomobilį Citroen.

Sustojus prie uždarytos per
važos, laukiant ateinančio trauki
nio, prieina prie mūsų iš kito 
automobilio išlipęs pilietis ir vo
kiškai klausia, ar negalėtume nu
vežti į Prahą du kareivius. Sako
me — kodėl ne. Užkalbinam 
tuos kareivėlius, bet jie nieko 
nesupranta, tai pirštais rodomės. 
Atėjęs traukinys su dideliu senu 
garvežiu ir raudona žvaigžde 
priešaky apnešė mūsų automobi
lį storu suodžių sluogsniu. Ma
nome sau: “Štai* kur socialistinis 
realizmas!”

Prahoje nesusikalbame
Tie kareivėliai padėjo mums 

Prahoje susiorientuoti ir suras
ti centrinę stotį, kur juos ir pa
likome. Stotis nedidelė, pilna 
žmonių ir kareivių, geriančių alų, 
bet ten nebuvo jolao informaci
jų biuro. Negalėdami susikalbė
ti ar ko nors pasiklausti, pasiju- 
tom čia nejaukiai. Nutarėm jieš- 
koti tos angliškai kalbančios mer
ginos, su kuria Paryžiaus trauki
nyje buvom susipažinę. Pagal tu
rimą telefono numerį radom tik 
jos tėvą, kuris irgi kalbėjo ang
liškai. Jis mums surado nebrangų 
viešbutį ir važinėjo kartu, apro
dydamas miestą. Pasirodo, jo 
duktė, gavusi tarnybą, išvyko 
dirbti į Ostravą (prie Lenkijos 
sienos), kuri buvo įtraukta į mū
sų kelionės planą.

Praha dominuoja garsioji Hrad- 
čany pilis ant kalno, kurioj gy
veno Bohemijos karaliai ir lais
vosios Čekoslovakijos preziden
tas. Dabar, kaip komunistinės 
valstybės sostinė, Praha nustojo 
savo auksinio vardo ir tikrojo 
veido.

Gyvenimas kaip Vakaruose
Miestas įsikūręs prie Vltava 

upės (vok. Moldau), per kurią dar 
14 š. pastatytas tiltas, vad. Kar
lovy Most, su šventųjų pamink
lais iš šonų. Tiltas tebenaudoja
mas ir šiandien. Karalių pilyje 
stovi puikus viduramžių gotikos 
paminklas — šv. Vito * katedra, 
kurioj yra Čekijos globėjo šv. 
Vaclovo karstas. Paminklas jam 
pastatytas prieš valstybinį mu
zėjų. Toji aikštė vad. “Vaclovske 
namesti”, yra mylios ilgio ir’ 200 
pėdų pločio. Tai platus bulvaras
— mėgiamiausia prahiečių pasi
vaikščiojimo vieta. Abiejose jo 
pusėse yra daug krautuvių, kavi
nių, restoranų, kabaretų, kino 
teatrų, viešbučių. Tai galima sa
kyti, Prahos širdis. Aplankę ke
letą tokių kabaretų, šokių salių, 
restoranų, pastebėjom, kad ten 
žmonės, muzika, šokiai, patarna
vimas yra panašūs kaip ir Vaka
ruose.

Susirgom nuo vyšnių
Kitą dieną lankėme garsią 

Karlšteino pilį ant kalno — 25 
km nuo Prahos. Ten vyksta at
viram ore teatrai ir muzikos fes
tivaliai. Netoli tos pilies yra Li- 
dicos kaimas, kurį 1942 m. vo
kiečiai sunaikino su visais gyven
tojais už nužudymą Heidricho. Po 
karo tas kaimas atstatytas ir pa
darytas paminklu.

Važiuodami iš Prahos į Ostra
vą matėme daug vyšnių sodų, 
prie kurių sustoję keleiviai raškė 
jas ir dėjo į pintines. Taip ir mes 
padarėme, bet daug jų privalgę
— susirgome. Atvykę į Ostravą 
suradom tą mergaitę, su kuria 
prieš mėnesį važiavom traukiniu. 
Dabar ji buvo mūsų vadove. Vieš
butyje turėjom gerą maistą ir pa
tarnavimą. Prie viešbučio aplink 
mūsų automobilį susirinkdavo bū
riai smalsuolių: vieni prašo par
duoti amerikoniškų cigarečių, ki
ti — dolerių, už kuriuos jie* siū
lo dvigubai * daugiau, negu mes 
iškeiČiame banke. Esą jie nori 
sutaupyti dolerių, kad galėtų iš
važiuoti ...

Per Slovakiją
Praleidę porą dienų ir atsisvei

kinę su malonia vadove važiavom 
dar kiek į rytus iki Czešino prie 
Lenkijos sienos (pusę Czešino 
lenkai 1938 m. užgrobė, kai Če
koslovakija buvo dalinama), o 
paskui atsisukom į pietus Bratis
lavos link. Važiavome skersai Slo
vakijos pro miestelius. Matėme 
tarp kalnų išmėtytus mažus kai
melius, kuriuose trobelės moli
nės ir šiaudais dengtos. Iš visko 
matyt, kad tas kraštas daug 
skurdesnis, negu Čekija. Mote-

(Nukelta į 7 psl.)

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas 

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir Asiniai ranką masažai, spindulinės Ir 

garą vonios. Gydomieji Judesiai Ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.RJ».N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008
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Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos suvažiavimo dalyviai Toronte 1966 m. spalio 8—9 
dienomis Nuotr. B. Tarvydo

Sovietinės krikštynos su gandru
nuolei Jadvygai Bištautienėi, agrono
me! taip pat komjaunuolei Vandai 
Galeckienei- ir mokytojai komunistei 
Vandai Ambrazienei. Ne tik patenkin
ti tėvai sveikino savo mamas, bet ir 

; kolūkio valdyba, Betygalos apylinkės 
' taryba ir komjaunimo organizacija.

- - r> ’ x • i _l • • m • Prie mažųjų lovyčių augo dovanėliųnūs L. Bernotas ir mokytojai. Toj kupstas»
■ - — • - - ■Toliau J. Mačiukevičius pride-

moksliškai pagri^tHavo“ materia- davdar savo paaiškinimą: “Ir tik 
listines pažiūras, mokėti įrodyti, Pa«<>s dužiosios davatkos kraipė 
kad tikintieji žmonės klysta. To- tai bažnyčios,
dėl jie yra visokiais būdais lavi- .^ai taip, — parode joms nosį 
narni, kad įgustų gerai ginčytis usu°tas senukas, jie musų tar- 
ir įrodinėti ir kad sugebėtu vesti Pe auSs» dir^’ SX76118’ tai Jiems 
ateistinę propaganda. Viena tokiu * vardą duodame, o kunigėliui, 
nratvbu vra tarnklasinės ateistu zinoma> mažėja pajamos”. Vals- varžybos,^pradėtos“šiS- Laikraštis 1966 62>-

Ko mokomi mokiniai?
Komunistai rodo daug iniciaty

vos ir deda daug pastangų pa
ruošti kuo daugiau tvirtų bedie
vybės propagandistų. Uoliai šioj 
srityje dirba Šiaulių miesto Il
sios mokyklos-internato direkto-

mokykloj veikia ateistų būrelis. 
Jo nariai turi mokėti apginti ir

kyklos ateistų būrelio inisiatyva. 
Apie tokias varžybas rašo moky
toja V. Prišmantienė laikraštyje 
“Tarybinis Mokytojas”:

“Geri, nuoširdūs draugai vienuolik
tokai ir devintokai šiandien tapo rim
tais varžovais. Ar moki apginti mate
rialistinę pasaulėžiūrą — štai klausi
mas, j kuri varžybų laimėtojai turėjo 
pasakyt tvirtą taip.

Klausimų net 35. Ant stalo išdėstyti 
bilietėliai su jų numeriais. Kokį iš
trauksi, i tą ir atsakysi. Visai kaip 
egzaminas. O čia dar salė svečių prigu
žėjo — varžybas panoro pamatyti tuo 
metu mokykloje svečiavęs! respublikos 
mokyklų-internatų direktoriai.

Ar yra tikslingumas gyvojoje gam
toje? Ką reiškia reliatyvus organizmų 
prisitaikymas? Kaip mokslas aiškina 
šventųjų paveikslų atsinaujinimo ste
buklą? Kaip moksliškai paaiškinti prie
tarų apie pasaulio sutvėrimą ir jo pa
baigą absurdiškumą? Iš ko išsivystė 
pirmieji augalai žemėje? Į šiuos ir 
daugelį kitų klausimų turėjo atsakyti 
varžybų dalyviai, atsakyti įtikinamai, 
pasiremiant mokslu, pasitelkus įvairias 
dalykines žinias.”

Pagyrusi tokį ateistų lavinimosi 
metodą (pagal V. PriŠmantienę, 
tokios varžybos-disputai esą pri
verčia jaunuosius ateistus labai 
pasitempti, perskaityti daug lite
ratūros, apmąstyti atsakymus. į 
kiekvieną klausimą, surasti fak
tų, įrodančių jų samprotavimų 
teisingumą), visdėlto ji turėjo pa
sakyti, kad “sunku buvo nuspręs
ti, kas ištikrųjų laimėjo varžy
bas”. Matyt, jaunųjų ateistų at
sakymai į klausimus nebuvo taik
lūs ir pagrįsti.

Tą pati V. Prišmantienė to
liau pastebi, kad nelengva paruoš
ti pajėgius ateistus. Esą “nema
žai vaiku ateina į internatą iš re
ligingų šeimų. Su tokiais mokyk
la turi daug* vargo. O religinin- 
kai nesnaudžia. Auklėtiniai gauna 
iš savo artimųjų, o kartais ir iš 
nežinomų asmenų daug laiškų. 
Tuose laiškuose * tamsybininkai 
gudriai mezga pinkles. Apeliuo
dami į vaikų tautinius, meilės tė
vams jausmus, jie stengiasi su
kurstyti jų širdyse neapykantą ki
toms tautoms, aklą paklusnumą 
tėvams, pasiaukojimą dievui ir 
t.t.” (Tarybinis Mokytojas 1966 
nr. 33).

Krikštynos ir gandras
Komunistai, kovodami prieš re

ligiją, aišku, negalėjo pakęsti 
Krikšto sakramento. Jie pasisku
bino ji išbraukti iš gyvenimo ir 
jo vieton duoti pakaitalą. Kadangi 
Krikšto sakramentas yra susietas 
su vardo davimu naujagimiui, tai 
krikštynos ir buvo pavadintos var
dynomis. Kad kūdikio vardo ir 
gimimo datos įrašymas nebūtų 
sausas ir neįspūdingas įvykis, jie 
sugalvojo apsupti jį tam tikromis 
apeigomis. Tačiau nieko gudraus 
ir gražaus komunistai nepajėgė 
sukurti. įvesdami į vardynu apei
gas gandrą, jie krikštą arba, ju 
žodžiais tariant, vardynas pažemi
no iki vaikui nevertos pasakoti 
gandro pasakos. Naujose vardvnų 
apeigose gandru pasivertęs jau
nuolis atlydi naujagimi į regist
racijos biurą ir. metrikus sura
šius. ji vėl išlydi. Tai esanti įspū
dingiausia ir prasmingiausia var
dynų apeigų dalis.

J. Mačiukevičius, aprašydamas 
tokias vardvnas, giriasi:

"Gandro laukė pilna Raseinių ra
jono "Jaunosios gvardijos” kolūkio sa
lė. Gandras išdidžiai kilnoja kojas. Ir 
ko jam nebūti išdidžiam, jei iš karto
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Mielai MAMYTEI mirus Suvalkų trikampyje, 

MARYTĘ GENČIENĘ su šeima ir TEKLĘ KARECKIENĘ 

su šeima giliai užjaučiame —

Onutė ir J. Ažubaliai Bronė ir S. Prakapai
Anelė ir B. Rickevičiai Magdutė ir A. Daukšos

Nesantaika Brazilijos lietuvių tarpe
Iš “TŽ” spausdintų dr. P. Ma

čiulio atsiminimų apie Brazilijos 
lietuvius jau galima buvo paste
bėti, kad ten ypač jautrus daly
kas buvo lietuvių mokyklų užda
rymas. Dabar ateina žinios iš Sao 
Paulo, kad vis nesibaigia senoka 
nesantaika dėl Dr. V. Kudirkos 
mokyklos pastato, kuris buvo iš
nuomotas svetimtaučiams, o vė
liau — lietuviams Tėvams jėzui
tams. Brazilijoj veikianti Lietu
vių Sąjunga išnuomojo apleistą 
mokyklos pastatą Tėvams jėzui
tams 30-čiai metų. Kai pastarieji 
atrenmontavę įsikūrė ir pradėjo

Daug vargo turėjo taip pat mu
zėjaus organizatoriai kol sutelkė 
šiek tiek eksponatų. Juos turėjo 
rankioti ne tik Lietuvoje, bet ir 
kituose kraštuose: Latvijoj, Esti
joj, Rusijoj, Vokietijoj, Ispanijoj 
ir Pietų Amerikoj. Būtų nesunku 
įkurti religinį muzėjų ir surinkti 
tūkstančių tūkstančius eksponatų. 
Bedievybės gi muzėjui stinga eks
ponatų, nes nėra daiktų, kurie 
neigtų Dievą. Vieninteliai Dievo 
neigėjai yra ateistai. Bet jų ne- zuitu vadovybė, nenorėdama di- 
sustatysi į muzėjų ir nepaliepsi dinti* įtampos, nuo sutarties atsi-

vo sušauktas platus visuomenės 
susirinkimas, kuriame dalyvavo 
apie 250 asmenų, jų tarpe nema
žas skaičius L. * Sąjungos narių. 
Jame labai vieningai buvo pasi
sakyta prieš dabartinės valdybos 
nepateisinamą laikyseną, prieš 
“Naujienose”, “Vienybėje” ir 
“Argentinos Lietuvių Balse” klai
dinančius straipsnius, pareikštas 
įsakmus noras L. Sąjungos valdy
bai sudaryti sąlygas Tėvų jėzui
tų lietuviškai veiklai. Be to, vien
balsiai priimtose rezoliucijose pa
brėžiama: “Sao Paulo lietuvių ko
lonijoje Lietuvos ir vietos lietu- 

Uetuvišką veiklą, Lietuvių Sąjun- vių aukomis įgytas turtas (kurį 
goję atsirado grupė asmenų, ku- sudaro Dr. Vinco Kudirkos^ Vy- 
rie ėmė veikti prieš T. jėzuitus, 
įrodinėti, kad sutartis neteisėta, 
padavė brazilų teismui. Tėvų jė-

Religiniai ženklai 
bedievių muzėjuje

Prieš keletą metų buvo pradė
tas Vilniuje organizuoti Lietuvos 
ateistinis muzėjus. Užsimota pla- 

! čiai. Buvo norėta Įrengti didžiau
sią ir įspūdingiausią tos rūšies 

į muzėjų visame Pabaltijy. Muzė
jaus direktoriumi buvo paskirtas 
iškunigis St. Markoms, kuris per 
eilę metų ėmė gerą algą, na, ir 
“nejuokais sielojosi” muzėjaus or
ganizavimu. Tačiau jau nuo pra
džios šį darbą ženklino nesėkmė 
ir menkystė. Komunistiškoj san
tvarkoj trūksta patalpų. Užuot pa
statę muzėjui rūmus, komunistai 
atėmė iš katalikų Šv. Kazimiero 
bažnyčią Vilniuje ir pavertė ją 
ateizmo muzėjumi. Gražiausias 
XVII amžiaus architektūrinis pa- 
:minklas — šv. Kazimiero bažny
čia, kurios barokiniai bokštai stie
bėsi į dangaus žydrynę, kurios 
kupolas apvainikuotas didžiųjų 
Lietuvos kunigaikščių karūna, ku
rios vidus išpuoštas vertingais 
meno kūriniais, kuri buvo skirta 
Lietuvos Šventojo garbei, buvo 
pažeminta ir išniekinta. Per 300 
metų joje buvo garbinamas Die
vas, skelbiamos tikėjimo tiesos, 
dabar ten burnoj a prieš Dievą ir 
tikėjimą ateizmo propagandistai.

Nepasisekė ateistams įrengti 
muzėjų numatytu laiku. Daug kar
tų muzėjaus atidarymas buvo ati
dėliojamas. Pagaliau š. m. birže
lio mėn. (Valstiečių Laikraštis 
1966. VI. 8, rir. 68) komunistinė 
spauda rašė, kad nebetoli esanti 
ta diena, kada atsivers buvusios 
bažnyčios durys ir lankytojai pa
matys ateizmo muzėjaus įdomy
bes.

jiems, kad ten stovėdami šauktų: 
nėra Dievo! Tad ką jie turėjo dė
ti i savo ateizmo muzėjų? O gi 
jie sunešė visokius daiktus, tu
rinčius religinį pobūdi, ir dėjo 
prie jų iškreiptus paaiškinimus. 
Taip ateizmo muzėjuje atsirado 
šventųjų statulos, paveikslai, baž
nytiniai indai ir reikmenys, litur
giniai drabužiai, istorinių doku
mentų kopijos (Vilniaus ir Žemai
čių vyskupijų donacijų aktai ir 
kt.) įvairūs karikatūriniai pieši
niai, foto nuotraukų montažai, pa
galiau net Velykų margučių ko
lekcija. Įeinančiam į muzėjų bus 
rodomas dailininko B. Grušo pa
darytas vitražas, kuriame atvaiz
duotas XVII a. Lietuvos bajoras 
ateistas Kazimieras Lisčinskis ir 
išrašytas jo posakis: “Žmogus yra 
Dievo kūrėjas, tuo būdu Dievas 
yra žmogaus kūrinys”. Pagrindi
nėj muzėjaus salėj išdėstyta šim
tai eksponatų. Iš tos salės laiptai 
veda i rūsį, skirtą inkvizicijai pa
vaizduoti.

Ateistinio muzėjaus direktoriui 
ir jo bendradarbiams nelengva 
Velykų margučiais, metaliniais 
amuletais, ikonomis, šventųjų pa
veikslais ir statulėlėmis, popiežių 
raštų reprodukcijomis, pakabin
tu didžiuliu kryžiuočių kalaviju, 
geležiniais “ispaniškais batais” ir 
kitokiais panašiais eksponatais įti
kinti muzėjaus lankytojus, kad 
nėra Dievo. Bus nelengva rasti 
kvailesniu už save. rk

£

tauto Didžiojo ir Dr. Jono Basa
navičiaus vardo rūmai), kuris yra 
Lietuvių Sąjungos Brazilijoje ju
ridinėje* globoje, nėra kieno nors 
monopolis, bet YRA VISOS LIE
TUVIŲ KOLONIJOS TURTAS, 
skirtas LIETUVIŠKIESIEMS

sakė ir pradėjo tartis dėl naujos 
sutarties 10-čiai metų. Naujai su
darytoji sutartis Lietuvių Sąjun- KULTŪRINIAMS BEI ŠVIETI- 
gos valdybos turėjo būti pateikta MO REIKALAMS. Į šį turtą tei- 
tvirtinti narių susirinkimui. Deja, sės ir pareigas turi VISI LIETU- 
valdyba susirinkimo nešaukė ir; VIAI, o pirmoj eilėj visa orga- 
savo sprendimu nuo tos sutarties nizuotoji lietuviška visuomenė, 
atsisakė. Toks žygis visuomenėje 
sukėlė nerimą, nes paaiškėjo, kad 
L. Sąjungos valdyboje pučia keis
ti, nežinia kam tarnaują, vėjai. 
Jaudino visuomenę ir tai, kad val
dyba elgiasi su mokyklos pasta
tu kaip su privačia savo nuosa
vybe, nors tas pastatas buvo pa
statytas nepriklausomos Lietuvos, šė: Stasys Butrimavičius, Onutė 
vyriausybės ir tuometinės lietu- 
vių Sao Paulo kolonijos lėšomis, 
vadovaujant konsului dr. P. Ma- 
čiuliui. Sąjunga buvo įsteigta, 
kaip juridinis asmuo, tai nuosavy
bei globoti ir atstovauti prieš 
Brazilijos įstatymus. Todėl su
prantama, kad kolonija rūmus 
laiko savais, rūpinasi, kad jie bū
tų naudojami lietuviškam reika
lui.

Susidariusiai būklei aptarti bu-

Todėl susirinkimas kviečia visus 
geros valios lietuvius stoti nariais 
į lietuviškas organizacijas, ypa
tingai Į Lietuvių Sąjungą Brazili
joje, kurios durys TURI būti at
viros visiems geros valios lietu
viams.”

Susirinkimo rezoliucijas pasira-

Matelionytė, Juozas Tijūnėlis, 
Aleksas Vinkšnaitis, Pijus O. But
rima vičius.

Kaip ir kitur, taip ir Brazili
joj, yra grupė asmenų, kuriems 
rūpi ne bendroji lietuvių gerovė, 
bet nesantaikos sėjimas ir kenki
mas bendram reikalui prisiden
gus gražiais vardais. Taip buvo 
su Vasario 16 gimnazija, taip da
bar yra su Sao Paulo mokyklos 
pastatu. Brz.

Radijas, kuris kalba penkiolika kalbi;
DAVID TAFLER

Montrealyje apsigyvenę naujie- programas perduoti svetimomis 
ji kanadiečiai gali pajusti tėvy-kalbomis. Transliacijos, siekian- 
nės šilumą klausydamiesi radijo čios supažindinti imigrantus su 
stoties CFMB. Ji yra vienintelė kanadišku gyvenimo būdu, atlie- 
stotis Kanadoje, turinti leidimą karnos 15 kalbų. “Mes esame ka- 

r nadiška radijo stotis ir duodame 
I žinių iš Kanados gyvenimo viso

mis žinomomis kalbomis”, — sa
ko Casimir Stanczykowski, CFMB 
steigėjas, direktorius ir jbs vy
riausias vadovas. Jis yra ilgokai 
Kanadoje gyvenęs lenkų kilmės 
kanadietis, kuris tiki europinio 
pobūdžio transliacijų svarba: “In
tegracija ir asimiliacija yra ilgas 
procesas. Kanados kultūra šian- 

ryškinti Europos kultūrą. Kana
dai labai daug duoda žmonės, at
vykę čia su sava kultūra ir tra
dicijomis. Gerai paruoštos euro
pinio stiliaus transliacijos jiems 
yra labai svarbios, ypač pačioje 
įsikūrimo pradžioje, kai tenka 
pereiti prisitaikymo laikotarpį.” 

Pirmųjų trejų metų veikimo 
tarpsnyje CFMB yra įvedusi vi
są eilę naujovių. Ji yra pirmoji 
stotis Kanadoje, skirianti 40% vi
so laiko svetimoms kalboms. Ji 
taipgi pirmoji Montrealyje 1965 
m. yra laimėjusi metinę premiją, 
kurią duoda Kanados Draugija, ir 
kuri yra augščiausias kanadišku 
radijo stočių darbo įvertinimas. 
CFMB, veikdama AM sistema, 
yra pirmoji radijo stotis visoje 
š. Amerikoje, transliuojanti to
kias muzikines programas, kokios 
paprastai būna perduodamos tik 
FM. Kai nenaudojama svetima 
kalba, pranešėjas šneka ir pran
cūziškai, ir angliškai. Taip neda
ro jokia kita stotis Kanadoje. (Iš 
kalbamosios stoties transliuojama 
ir lietuviu programa, kurios ve
dėjas — A. Stankevičius, Red.)

C. Stanczykowski gerai pažįsta 
savo klausytojus bei jų poreikius: 
“Užsieniuose gimusių gyventojų 
vien Montrealyje priskaitoma iki 
40.000 asmenų. Jie nori pasiklau
syti muzikos, kuri yra dalis jų 
tradicijų. Imigranto amžiaus vi
durkis dabar yra 32 metai. Dau
gumai pavyko labai gerai įsikur
ti. Jie turi susidarę keletą įpro
čiu. ir mes mėginame jiems pa
dėti parinkdami globėjus.” (Da
vid Tafler yra Montrealio “The 
Gazette” dienraščio bendradarbis. 
Sis rašinys buvo paskelbtas 1966

Buvusiam Steigiamojo Seimo nariui
JONUI BILDUŠUI mirus, 

jo žmonai ir sūnums
. nuoširdžią užuojautą reiškia —

E. V. Vaidotai

dien yra mišri. Mes mėginame iš-
— B . • « « • — W

Manote,
kad Paari vynas

z

Jums nepatiks?

O Napoleonui patiko!
18-jo šimtmečio vyno žinovai reikalaudavo tik sal
daus, skanaus sultingo vyno. Napoleonas mėgda
vo PAARL Constancia... nepaprastai skanų vy
ną, pagamintą iš Cape apylinkėje augintų vyn
uogių.
Paari turi ir kitų skanių vynų pasirinkimui: 
Paari Towny Port, 8 metus išlaikytas mažo
se ąžuolinėse statinaitėse; Paari Ruby 
Port, tamsesnės spalvos ir sodresnio sko
nio; Paari Muscatel — skanus, saldus 
vynas. Visi jie tinka prie sūrio, riešutų 
ar vaisių. Vaišinkite svečius Paari 
skaniu vynu savo namuose... Tai 
pagrindinis vaišingumo ženklas ir 
tai nuostabiai pigus.

Paari Wines
/Urn

{teikė Juos kolūkio buhalterei komjau-

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TU. KURTE SKELBIASI 

“TĖVIŠKES ŽIBURIUOSE”

Ps.D.RJ%25c2%25bb.N.Pt


@ PAVERGTOJE TMtJE
MOKYTOJAS IR MOKINIAI

Lietuvoje šiemet plačiau, negu pa
prastai buvo paminėta Mokytojo Die
na, nes tuo metu lankėsi Estijos švie
timo darbuotojų delegacija, vadovau
jama švietimo ministerio pavaduoto
jo J. Tochvero. “Liter, ir Meno" dis
kusinėje temoje “Apie kelius ir 
klystkelius" mokytojų sunkumus iš- 
kėlė inž. Br. Kiškis: “Atrodo, kaip 
tik šeima turėtų būti svarbiausias 
mokyklos pagalbininkas, auklėjant 
žmogų, — kaip ir mokykla šeimai. 
Dažnai būna priešingai. Jau nekal
bant apie tas šeimas, kuriose vidi
niai ryšiai silpni, arba apie šeimas su 
opozicine ideologija, kur vaikai tam 
tikra prasme raginami neklausyti, ką 
mokytojai “pučia” j galvas. Su to
kios šeimos įtaka dar galima kovo
tu Daug sunkiau kovoti su “mamy
tėmis”. Ypač jei tokios “mamytės" 
vyras, o sūnaus tėvas, yra koks nors 
atsakingas pareigūnas ar darbuoto
jas, turintis įtakos mokyklos vado
vybei, bet neturintis atsakingo po
žiūrio į savo vaikų auklėjimą. Jei
gu jo “sūnelis" gauna dvejetą, mo
kytojas atsiduria tarp dviejų ugnių: 
tarp mokyklos vadovybės, kovojan
čios už pažangumo procentą, ir tėvų 
įtakos, kuri kartais pasireiškia toli 
gražu ne švelniom formom..." Br. 
Kiškio teigimu, į S. Nėries vidurinę 
mokyklą Vilniuje primami tik “rink
tiniai” vaikai, šio žodžio rašymas ka
butėse perša mintį, kad mokykla yra 
skirta naujosios klasės kompartijos 
ponų vaikams.

PAMINKLAS PANERIUOSE

J. Makariūnas yra laimėjęs Pane
riams sutvarkyti konkursą. Vokiečių 
Įvykdytų žudynių vietovėje pagal jo 
planus bus pastatytas Panerių ma
žėjus, įrengtas 10 hektarų parkas su 
7 paminklais ir gausiomis skulptūro
mis. Sov. Sąjungos 50 m. sukakties 
proga Vilniaus karių kapines ruošia
si pertvarkyti V. Makarovienė ir A. 
Klimka, čia pirmiausia būsiąs išves
tas dauba naujas takas į kapinių 
centrą, įrengta aikštė mitingams ir 
“amžinos” ugnies aukuras. Planuoja
ma taipgi pakeisti senas architektū
ros detales, panaudojant geresnes 
medžiagas, šiose kapinėse yra palai
dota daug sovietų karių, žuvusių Vil
niuje bei jo apylinkėse.

VILNIAUS PRIEŠAI TEISINASI

“Tž” nr. 39 buvo paskelbtos iš
traukos lietuvių architektų ir pla
nuotojų pasirašyto atsišaukimo apie 
grėsmę Vilniaus Gedimino aikštei. 
Jose buvo aiškinama, kad planuoja
mas statyti telefono ir telegrafo sto
ties priestatas sudarkytų senamiesčio 
dabartinį grožį. Atsakymą atsišauki
mo autoriams pateikia Vilniaus mies
to telefono tinklų viršininkas E. 
Puodžiūnas: “Kyla klausimas: kaipgi 
atsitiko, kad institutas trejus metus 
kūrė svarbaus ir rimto Vilniaus mies
to objekto projektą ir nė karto jo 
specialistai — architektai, statybi
ninkai — nepasisakė taip ryžtingai, 
kaip minėtame straipsnyje. Argi ne 
su J. Glemža, kaip su kultūros minis
terijos atstovu, buvo derinami pro
jektuojamo pastato užstatymo klausi
mai nurodytoje vietoje, teritorijos 
paruošimo bei kai kurių pastatų nu
griovimo klausimai ir kt.? Įvairūs pro
jekto, variantai ne kartą buvo svars
tomi Projektavimo instituto archi
tektūrinėse tarybose, šių svarstymų 
metu dalyvaudavo instituto architek

PADĖKA
Mirus mūsų vyrui, tėveliui ir uošviui A. A. JONUI MIKELĖNUI, 

nuoširdžiausią padėką reiškiame giminėms, artimiesiems ir pažįsta
miems už taip gausų lankymą laidotuvių namuose, už Mišias, prisiųs
tas gėles, už spaudoje, asmeniškai ir raštu pareikštas užuojautas.

Ypatinga padėka prel.. dr. J. Tadarauskui už Rožinio maldas ir 
tartus jautrius atsisveikinimo žodžius laidotuvių namuose.

Dėkojame kun. A. Žilinskui už atvykimą iš Toronto ir palydėji
mą į kapines, KLB Hamiltono apyl. vardu kalbėjusiam p. K. Mikšiui 
už gražiai išreikštas mintis tariant atsisveikinimo žodžius kapinėse.

Giliai dėkojame p. p. Albinai ir Alfonsui Pilipavičiams ir p. Juo
zui Liaugminui už jų nepailstamą rūpestingumą ir taip didelę pa
galbą.

Nuoširdi padėka p. J. šarapnickui ir p. Z. Pulianauskui už jų 
rūpestingumą, p. Emilijai Vindašienei, p. p. Ročiams ir Real Estate 
p. B. Kronui.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas pasiliks mums neužmirštamas.

žmona, dukterys, sūnus ir žentas

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA0 
21 Main Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičiu 
paskolos ii 7Ms% iki 66% turto vertės. Už šėrus mokama 5% 
dividendo ii pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamas 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas.

. Darbo dienos: ptrmodienioH, freiiodienioh Ir ketvlrtodienlos 9 vot ryto — 3 voL 
po ptetv. ontrodienioh ir penictodienioh 9 vol. ryto — 1 vol. po pietų Ir S vol. 
— S voL vok., MtadleMb 9 voL ryto — 12 vol

GERULSKIS & DOBAT CO.
ROOFING-SIDING-EAVESTROUGHING 

Telef. 383-7512 M. t 83400 
1031 Upper Sherman, Hamilton, Ontario.

Visoje Ontario provincijoje dengiame, taisome stogus, narni) Sonos ir de
dame nuo stogų vandens nutekėjimo takus. Turime penkiolikos metų 
praktiką Trip pat Hems reikalams pigesne kaina parduodame med&a-

tai drg. drg. A. Nasvytis, E. Čeka
nauskas, J. Seibokas, taip pat pasi
rašę straipsnį. Visais atvejais buvo 
kalbama apie projektuojamo pastato 
išvaizdą (aukštų skaičių, fasado bei 
pirmojo aukšto apiforminimą ir kt.), 
tačiau nė karto neteko išgirsti nuo
monės, kurią šie draugai išdėstė mi
nėtame straipsnyje. Keista, kad 
straipsnį pasirašė pats projekto auto
rius V. Baranauskas...” Architektų 
ir statybininkų tylėjimui, matyt, bū
ta rimtos priežasties — aikštelė sta
tybai Stuokos-Gucevičiaus g-vėj buvo 
paskirta 1963 m. lapkričio 30 d. Vil
niaus vykdomojo komiteto sprendi
mu nr. 557. Galimas dalykas, kad ta
da dar nebuvo įmanoma protestuoti 
prieš kompartijos padarytą nutari
mą.

KAČERGINĖS DABARTIS
P. Petrausko laiškas “Tiesos" re

dakcijai suteikia pluoštą žinių apie 
Kačerginės vasarvietę. Jos pastovių 
gyventojų skaičius yra apie 500, bet 
vasaros mėnesiais jis padvigubėja, 
nes Kačerginėje įsikuria pijonierių 
stovyklos ir atvyksta vasaroti šei
mų. Didelį būrį svečių sutraukia čia 
rengiamos automobilių ir motociklų 
lenktynėm Dabartine tvarka P. Pet
rauskas nepatenkintas: “Atvažiuoja 
žmonės vasaroti ir eina per žmones, 
kol gauna kur laisvą kambarį- O juk 
būtų nesudėtinga kitų šalies kuror
tų pavyzdžiu kad ir prie vykdomojo 
komiteto įteigti tarpininkavimo biu
rą. Jau kelinti metai ruošiami pro
jektai pastatyti valgyklą, o valgyti 
iki šiol nėra kur: tėra tik viena 
maisto produktų parduotuvė ir pa
viljonas, kuriame gausi tik alaus, 
svaigalų ir šaltų užkandžių..." Pa
plūdimys neaprūpintas būtiniausiu 
inventorium, nenustatytos jo ribos, 
iš vienos į kitą tampoma Kačergi
nės prieplauka. Liūdniausia, kad nė
ra pirties, o kirpėjas Kačerginėn per 
mėnesį atvažiuoja tik porą kartų — 
jo paslaugų neužtenka netgi vieti
niams gyventojams, nekalbant jau 
apie plaukais apžėlusius vasaroto
jus. Vienintelė pramoga — kinas ir 
šokiai kultūros namuose.

NAFTOS BEJIEŠKANT
“Tiesos?’ koresp. V. Minioto re

portažas “Ten, kur ieškoma juodojo 
aukso”, pateikia pluoštą duomenų 
apie Lietuvos geologinę tarnybą ir 
jos pastangas surasti naftai. Geolo
gų nutarimu, buvo atsisakyta min
ties naftos jieškoti rytinėje Lietu
vės dalyje. Visi gręžiniai koncent
ruojami vakarinėje Lietuvoje. Pir
masis gręžinys buvo pradėtas prie 
Kybartų, kur 1961 m. pavyko užtik
ti naftos pėdsakų, bet jie nepakan
kami pramoninei gamybai, šiuo me
tu gręžimai vykdomi Žemai
tijoje — šešuvio pakrantėje prie 
Tauragės, Kelmės rajone prie Kra
žantės, prie kelio į Žarėnus netoli 
Mažeikių. Gręžimo darbuose daly
vauja apie 500 žmonių, naujos grę
žimo mašinos gali pasiekti 3.000 m 
gylį. Naftos jieškotojų eilėse mini
mi: geologijos valdybos vyr. inž. 
Adolfas Vala, ekspedicijos vyr. geo
logas Vincas Saulėnas, gamybinio 
skyriaus viršininko pavaduotojas Jo
nas Vaitiekūnas, vyr. inž. Antanas 
Jokubauskas, geologinės grupės vir
šininkas Igoris Zamiatinas, bokštų, 
montavimo meistras Pranas Balsys, 
vyr. gręžimo meistras Leonas Keru- 
lis ir kt.

V. Kst.

g HAMILTON
Juozapavičiūtė, V. Urbonavičiūtė, N. 
Juraitytė, V. Kažemėkas ir J. Orvi-

VYSK. ML VALANČIAUS LIETU- 
VIŲ ŠEŠTAD. MOKYKLA pradėjo 
mokslo metus. Lig šiol mokinių yra su
registruota 190, į I-mą skyrių atėjo 19 
vaikų. Šiemet mokykla neteko mokyto
jos J. šimelaitytės, kuri tapo p. Blekai- 
tiene, ir mokyt. D. Gutauskienės, kuri 
įstojo į Teacher’s College, norėdama 
įsigyti mokytojos cenzą ir paskui dirb
ti kanadiečių mokyklose. Jų vietas pa
pildė naujai mokyklon atėjęs J. Sta
naitis ir, sugrįžus po metų atostogų, 
mokytoja M. Kvedarienė. Skyrius mo
ko: I — B. Juozapavičienė, II B. An
tanaitienė, III — A. Pliurienė, IV — 
J. Krištolaitis, V — D. Balsienė, VI — 
J. Stanaitis, VII — M. Kvedarienė, 
VIII — Aid. Volungienė, IX — St 
Slavinskienė ir X — K. Mileris. Mo
kyklos vedėjas — mokyt. J. Mikšys. 
Mokykla ir šiemet ruoš vaikams Ka
lėdų eglutę su programa. Mokyklos 
metų užbaigai planuojama darbų paro
dėlė. Tėvų komitetas su mokykla 
rengs priešgavėninį kaukių balių. 
Tvarkai palaikyti mokykloje vadovybė 
yra uždraudusi vaikams, atvažiavus į 
mokyklą ar pertraukos metu/eiti į 
krautuves. Tėvai čia gali padėti — at
vežus vaikus, nepalikti jiems pinigų 
saldumynams.

SIGITĄ BLEKAITĮ IR JŪRATĘ ŠI- 
MELAITYTĘ spalio 8 AV. par. baž
nyčioje mons. dr. J. Tadarauskas, asis
tuojant Tėvui St Kulbiui, SJ, sujungė 
moterystės ryšiais. Apeigas sekė pilna 
bažnyčia žmonių. Vargonavo ir solo 
giedojo sol. Vd. Verikaitis. Jaunoji 
yra mokytoja, dukra J. Pr. šipielaičių, 
prieš keletą metų čia atsikėlusių iš 
Montrealio; jaunasis — tarnautojas, 
vyriausias J. K. Blekaičių sūnus. Su
tuoktuvių vaišės vakare vyko Jaunimo 
Centro salėje, kur prieš metus jaunoji 
pora pirmą sykį susipažino, čia buvo 
pasakyta jaunavedžiams daug gražių 
kalbų. Pokyliui vadovavęs A. Pilypai- 
tis perskaitė taip pat ir daugelį gautų 
sveikinimo telegramų. Mūsų kolonija 
padidėjo viena jauna lietuviška šeima. 
Paskutiniu laiku mes turėjome daug 
mišrių vedybų, tad šitos vestuvės buvo 
visiems malonus ir džiuginantis įvykis. 
Ir pats vestuvinis vakaras, kuriame da
lyvavo 300 svečių, praėjo su visais tau
tiniais vestuvių vakaro papročiais.

P. IR J. LAPINSKAI išsikelia gy
venti į Torontą. Padėkos Dieną gausus 
būrys jų bičiulių ir kaimynų buvo su
važiavę atsisveikinti. P. Lapinskas turi 
darbą Okvillėj Fordo fabrike, tad nuo
tolis važiuoti į darbą pasilieka tas pats. 
Gaila tik, kad mūsų kolonija netenka 
gerų tautiečių, kurie nebandė trauktis 
iš lietuviškos bendruomenės ir pa
laikė lietuvių parengimus. K. M.

KUN. S.' KULBIS, SJ, iš Montrea
lio dalyvavo spalio 8 d J. S. Blekai
čių vestuvėse. Sekmadienį, 9 vai. rytą 
atlaikė Mišias Blekaičių šeimos in
tencija.

A. F. RIMKAI savo draugų tarpe 
spalio 8 d. atšventė 15 metų vedybi
nę sukaktį. Palinkėta ilgiausių metų 
ir įteikta vertinga dovana. F. Rimkus 
yra aktyvus Bendruomenės narys; da
lyvauja šalpos ir T. Fondo valdybose.

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI iš
sirinko naują valdybą šiems mokslo 
metams spalio 11 d. susirinkime: G.

das. Valdyba planuoja šiais mokslo 
metais savo kuopos veiklą gerokai 
suaktyvinti. Kuopai priklauso virš 20 
moksleivių. Norį įsijungti į mokslei
vių kuopą prašomi kreiptis pas glo
bėją J. Pleinį tel. JA 74876.

ATEITININKAI SENDRAUGIAI sa 
vo tradicinio spaudos baliaus progra
mai išpildyti pakvietė Londono Jau
nimo ansamblį lapkričio 5 d. Rengė
jai kviečia visus dalyvauti šiame ba
liuje. Šis parengimas yra pirmas, to
dėl visi rezervuokime šią lapkričio 5 
d. tradiciniam spaudos baliui. Ta pro
ga Bendruomenės valdyba pristatys 
visuomenei visus baigusius gimnaziją, 
kurių šiais metais yra gražus būrys. 
Taip pat bus renkama spaudos ba
liaus karalienė, šokiams gros geras B. 
Ferie orkestras.

L. STANEVIČIŪTĖ išvyko studijuo
ti į Windsoro universitetą sociologijos. 
Lionė buvo aktyvi jaunimo organiza
cijose, reiškėsi tautinių šokių grupėje 
“Gyvataras” ir dramos teatre “Auku
ras”. Ji yra baigusi tautinių šo
kių kursus JAV-se ir todėl buvo moks
leivių grupės tautinių šokių mokytoja. 
Paskutiniu metu aktyviai dalyvavo 
ateitininkų organizacijoje, buvo jau
nučių ateitininkų globėja. Lionei lin
kime sėkmės moksle.

JAUNESNIEJI MOKSLEIVIAI atei
tininkai, vadovaujami E. Gudinskienės 
ir D. Deksnytės, spalio 10 d. buvo 
išvykę į Webster Falls. Visi grįžo 
pilni įspūdžių. Nori savo vaikus nuo 
1-8 skyriaus įrašyti į ateitininkų or
ganizaciją prašomi kreiptis pas jų 
vyr. globėją E. Gudinskienę tel. LI 
7-1967.

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖS 
AKADEMIJA įvyks spalio 30 d., 4 v. 
p.p., Jaunimo Centre. Programoje nu
matyta paskaita ir meninė programa.

J. P.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
klubo šių metų veikla buvo gana gy
va. Liepos 7-8 d. ŠALFASS pravesto
se šaudymo varžybose iš medžiokli
nių šautuvų klubas laimėjo I vietą 
ir taurę. Individualiai pirmas tris vie
tas laimėjo: V. Sasnauskas, A. Kuras 
ir A. šimkevičius. Rugsėjo 34 d., Lie
tuvių Dienos metu Toronte, klubo 
ekipa iš medžioklinių šautuvų laimė
jo pereinamąją taurę ir individua
liai geriausiai šaudė V. Sasnauskas ir 
V. Sližys. Liepos mėn. klubas nupir
ko 30 akrų žemės plotą ir jau baigia 
įrengti šaudyklą. Visiems prisidėju- 
siems prie šaudyklos įrengimo darbų 
valdyba nuoširdžiai dėkoja, š. m. spa
lio 29-30 d. klubo šaudykloje bus pra
vestos pabaltiečių šaudymo varžybos. 
Spalio 29 d. bus šaudoma 22 kai. 
sportiniu ir olimpiniu šautuvu. Spa
lio 30 d. bus šaudoma 22 kai. šautu-, 
vais, pistoletais ir medžiokliniais šau
tuvais. šaudymų pradžia 9.30 v. r. 

I šaudymo varžybose kviečiami dalyvau
ti visi šaudymo sporto mėgėjai. Re
gistracijos mokestis S2 asmeniui už 
kiekvieną šaudymą. Registruotis pas 
A. šimkevičių, 968 Upper James st., 
tel. 383-2169. Šaudykla surandama va
žiuojant 6 keliu į Caledonia miestelį. 
Pervažiavus Grand River tiltą, važiuo-

Čikagos vaizdai ir vargai
- EDVARDAS ŠULAITIS

LIETUVIŲ KULTŪRINIS GYVENI- 
MAS jau yra pilname Įsisiūbavime. Po 
vasaros pertraukos nuo rugsėjo mėne
sio pabaigos ir vėl plačiai atsivėrė sa
lių durys ir mūsų tautiečiai renkasi į 
koncertus, minėjimus, balius ir kitas 
pramogas. Sunku išskaičiuoti visus či- 
kagiečių parengimus, kurių kiekvieną 
savaitgali būna apie desėtką. Spalio 
mėnesio pirmąjį savaitgalį didesnių 
parengimų buvo suruošusios Čikagos 
moterys: Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos Čikagos klubas, Montessori 
draugija, Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų kongregacijos rėmėjų Cicero 
skyrius ir kiti. Daug dėmesio susilau
kė seserų kongregacijos rėmėju su
rengta madų paroda Jaunimo Centre. 
Ji buvo trijų dalių. Pirmoje iš jų buvo 
parodyti pačių modeliuotojų siūti dra
bužiai: suknelės, eilutes, apsiaustai. 
Po to sekė megztų drabužių modelia
vimas, o pabaigai buvo pademonstruo
ti puošnūs išeiginiai vakariniai dra
bužiai.

Taip pat moterys surengė ir spalio 
8 d. koncertą - balių. Jo rengėju buvo 
Lietuvių Dukterų Draugija, kurios šū
kis — ‘Tagalbi ranka vargstančiam”. 
Draugijos narės lanko ligoninėse ir 
namuose sergančius mūsų tautiečius, o 
taip pat juos remia ir finansiškai, šio 
parengimo programą išpildė sol. Pru- 
dencija Bičkienė (akomponavo prof. 
VI. Jakubenaš) ir baleto šokėjai: Vio
leta Karosaite su Jaunučių Puodžiūnu. 
• • •

PLAČIAI SKAITOMAS DIENRAŠ
TIS “Chicago Tribune” spalio 4 <L 
knygą skyrelyje “Looks at Authors 
and Books” savo skaitytojus supažin
dino su rašytoju Baronu, jo knyga 
“Footbridges and Abysses” ir ateities 
planais. Robert Cromie rašinyje “Chi
cagoan Baronas Recalls War” plačiau
siai sustoja su Barono 1858 m. anglą 
kalba išleistu romanu, kuris yra ataus
tas tikrais rašytojo išgyvenimais karo 
laikotarpyje.

Taip pat čia duodama ir Barono pa
sisakymą {vairiais klausimais. Jis pa
sakoja, kad Amerikon norėjo atvažiuo-

Lietuvos vyčių organizacijos cent
ro pirmininkas Aleksandras Vasi
liauskas. Jis mano, kad naujieji 
ateiviai, ypač jų vaikai, turėtų 
daugiau domėtis vyčių veikla ir 
joje dalyvauti

ti 2 mylias Mackenzie keliu į rytus 
ir sukti kairėn į York kelią: pra
važiavus 1% mylios, dešinėje kelio 
pusėje yra šaudykla.

Spalio mėn. pradžioje 9 klubo na
riai buvo išvykę briedžių medžioti. 
Nušautas vienas briedis. Valdyba

ŠALPOS FONDO komitetas, rugsė
jo 29 posėdyje aptaręs įvairius šalpos 
reikalus, nutarė pradėti metinį lėšų 
telkimo vajų nuo š.m. lapkričio 1 d. ir 
baigti prieš gruodžio pabaigą. Vajaus 
sąrašai bus tik po 10-15 pavardžių, 
taip kad talkininkams reiks sugaišti 
labai nedaug laiko. Komitetas, ne
turėdamas kitos galimybės, kaip tik 
padėkos žodžiu atsilyginti už talką, 
visiems talkininkams išsiuntinės ne
mokamus pAkvietimus-bilietus į busi
mąjį šalpos parengimą ir atžymės juos 
spec, žymeniu. Pr. metais parašyti 
aukų prašymai organizacijoms — ga
lioja ir šiemet Jie bus pakartoti tik 
nesulaukus aukos iki rinkliavos pa
baigos. Organizacijos į šią pastabą pra
šomos atkreipti dėmesį. Per vasaros 
laikotarpį gauta gausybė naujų pra
šymų iš Suvalkų trikampio: drabužių, 
vaistų, maldaknygių ir spec, priemo
nių ligoniams. Kas turėtų liekamų ir 
dar tinkamų naudojimui drabužių pra
šomi painformuoti komiteto narius ar 
aukų rinkėjus. Vasario 16 gimnazijai 
remti turime tik 50 asmenų rėmėjų 
būreliuose. Naujų rėmėjų rasti ne
lengva. Visdėlto mūsų pareiga būtų 
remti švietimo židinį Europoje. Todėl 
tam reikalui teks pravesti lėšų rink
liavą tuoj po N. Metų. Galutinai tai 
paaiškės metų pabaigoje. ‘Prašome 
visų nuoširdžios aukos lėšomis ir dar
bu. Aukos priimamos ir “Talkoje”.

š. F. komitetas

Sauit S. Marse, Ont.
GRĮŽDAMAS Iš ATOSTOGŲ lankė

si Manitouwadger Ont., (apie 270 my
lių į šiaurę) parapijos klebonas kun. 
L. Kemėšis. Jo brolis kunigas Laury
nas Australijoje buvo sunkiai sužeis
tas automobilio katastrofoje, bet da
bar pilnai pasveikęs. Prieš savo ne
laimę kun. L. K. buvo planavęs per
sikelti Kanadon ir net į savo brolio 
parapiją. Bevažiuodamas per Windsorą

ti todėl, kad šis kraštas yra laisviausia 
valstybė pasaulyje. Taip pat jis pažy
mi, kad šiuo metu mėgina- rašyti kny
gą apie emigrantus ir taip pat romaną, 
kuris bus pavadintas “Trečioji mote
ris” (jame bus vaizduojamos trys mo
terys — žmona, motina ir mirtis). Taip 
pat Baronas pareiškė, kad po Stalino 
mirties Lietuvoje įvyko bent vienas 
pagerėjimas: Stalino laikais jis siuntęs 
savo tetai apie 400 knygų, bet jos vi
sos pražuvo, o Chruščiovo laikais dalis 
jų pasiekė adresatą.

Ilgoko rašinio pabaigoje (jis papuoš
tas Barono nuotrauka) jo autorius pa
žymi, kad Baronas yra žmogus, kurį 
yra verta pažinti. 

• •
PAŠTO ŽENKLŲ DRAUGIJA “Lie

tuva” savo 20 metu sukaties paminėji
mui rengia didžiulę parodą, kuri Įvyks 
Balzeko lietuviu kultūros muzėjuje 
nuo spalio 28 iki 30 d. šioje parodoje, 
be lietuviu, taip pat pasirodys ir Kana
dos lietuvią filatelistą draugijos na
riai. Parodos metu veiks ir specialus 
pašto skyrius, kuriame bus antspau
duojami pašto ženklai, šiai parodai yra 
išleistas vokas, kurį už 15 et (paštu 
užsakant — 20 et) galima gauti šiuo 
adresu: Ignas Sakalas, 7356 S. Camp
bell Ave., Chicago, m. Daugiau infor
maciją parodos reikalu teikia A. Luk
šys, 3613 S. Union Ave., Chicago, Ill. 
Apie šią parodą taip pat informavo ir 
didžioji Chicagos spauda paštą ženklą 
skyriuje. Pašto ženklą mėgėjams tai 
bus reta proga pamatyti daugelį ženk
lą, o taip pat praturtinti savo rinki
nius, kadangi čia bus galima įsigyti 
norimus ženklus.• •

LIETUVOS VYČIŲ CHORAS, kuris 
šiuo metu yra vienas veiklesniąją mu- 
zikinią vienetą Čikagoje, rengiasi pa
minėti 50 metą gyvavimo sukakti. Ta 
proga yra rengiamas iškilmingas pobū
vis lapkričio 12 d. puošnioje “Cha
teau Bu-Sche” salėje, čia taip pat bus 
Ir trumpa meninė dalis, kurią Išpildys

(Nukelta | 64ą psl.)

ir Detroitą kun. L. Kemėšis aplankė 
pirmąjį mūsų klebonijos vienuolį Jūr- 
gį-Mykolą Skardį, kuris išbuvęs viene
rius metus noviciate prie Toronto ir 
Pontiac, Mich., davė pirmuosius įža-1 
dus ir pradėjo studijuoti Windsoro 
universitete matematiką, fiziką ir che
miją. Užbaigęs studijas pradės moky
tojauti ir ruoštis kunigystei.

ŽUVAVIMAS mūsų miesto apylin
kėse tęsiasi ištisus metus. Rudenį ir 
žiemą šio sporto mėgėjų skaičius ge
rokai sumažėja. Marijona švilpienė 
Mississagi upėje, apie 80 mylių į ry
tus, ištraukė virš 20 svarų eršketą 
(sturgeon), tuo labai nustebindama 
laivelyje su ja buvusius — savo vyrą 
Balį ir I. V. Girdzevičius, prityrusius 
žuvininkus. M. švilpienė tik prieš 1% 
metų yra atvykusi į mūsų miestą sta
čiai iš Kauno (po ilgos kelionės So
vietuos šiaurėje). Ji yra jau tvirtai 
„įsipilietinusi” lietuvių bendruomenė
je.

PRIEŠVEDYBINIS POBŪVIS. J. 
Gasperienės ir A. Vanagienės inicia
tyva besiruošiančiai ištekėti tautietei 
Reginai Dabulskytei P. J. Gasperų na
muose buvo suorganizuotas priešve- 
dybinis pobūvis, kuriame dalyvavo 
daug ponių, kurios sunešė būsimai 
jaunavedei dovanų. Pažymėtina, kad 
nuotaka kilusi iš Norvegijos. Reginos 
mamytė Kanadoje išmoko gražiai lie
tuviškai kalbėti, o tėvelis Benius Da
bulskis yra stalių vyresnysis (forma- 
nas) Algomos plieno fabrike. Regina 
yra kelis metus lankiusi lietuvią šeš
tadieninę mokyklą. Daug laimės ir 
saulėtų vedybinio gyvenimo dienų, 
Regina! J. Sk.

St. Catharines, Ont.
KLB APYL. VALDYBA š.m. spalio 

23 d. šaukia visuotinį narių susirin
kimą tuoj po pamaldų apie 10.50 vai. 
T. T. Pranciškonų patalpose. Svarbiau
sias susirinkimo dienotvarkės punktas: 
naujos valdybos ir revizijos komisijos 
rinkimas. Kviečiame visus apylinkės 
narius dalyvauti. Valdyba
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e IIFTIIVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

KUN. V. PIKTURNA spalio 7 d. 
sunkiai sužeistas automobilio nelai
mėje.

LTN. PETRAS KĘSTUTIS BOJEr 
VAS, pabaigęs Monterey, Kalif., ka
rininkų mokykloje specialius kursus, 
išvyko į Vietnamą ir jau atsiuntė iš 
Saigono sveikinimus. Jo žmona Da
lia Bojevienė su sūneliu grįžo iš Ka
lifornijos ir apsigyveno pas savo tė
vus N. ir A. Šantarus Čikagoje.

KUN. J. PŪGEVIČIUS - PŪGA 
Baltimore, M<L, parašė valstijos sena
toriui Tydings laišką Lietuvos reika
lu. Senatorius atsakė laišku ir taip 
pat pridėjo savo rašto sen. Fulbrigh- 
tui nuorašą, iš kurio matyti sen. Ty
dings pastangos, kad greičiau senate 
būtų priimta rezoliucija, reikalaujan
ti laisvo apsisprendimo Baltijos vals
tybėms.

JONAS BILDUŠAS po sunkios vi
durių operacijos mirė spalio 3 d. Šv. 
Kryžiaus ligoninėje Čikagoje. Velio
nis gimė 1895 m. spalio 25 d. Taura
gės apskr., Šiaulių valsč., Pajūrio 
bažnytkaimyje. Studijavo teisę Lietu
vos un-te, kurį laiką buvo mokytoju. 
1920 m. išrinktas į Steigiamąjį Sei
mą, dalyvavo keliose komisijose Lie
tuvos konstitucijai paruošti, vėliau 
buvo Tauragės miesto burmistru, ku
rį laiką Tauragės apskr. v-bos nariu 
ir apskr. v-bos p-ku. J. Biidušas ko
vojo prieš visokias diktatūras ir daug 
kartų buvo kalintas.

DR. K. GRINIAUS, buv. Lietuvos 
valst. prezidento, paminklui statyti k- 
tą sudaro: P. Daubaras, K. Aleksiū- 
nas, B. Dundulis, H. čižauskienė, 
Alg. Mickevičius, P. Stakauskas ir D. 
Šilkelis. Paminklo projektą padarė 
skulpt. R. Moziliauskas. Paminklas 
turi būti pastatytas gruodžio 17 d., 
8201 So. Kean Ave., Willow Springs, 
Hl., švenčiant 100 metų sukaktį nuo 
velionies gimimo. Lėšos renkamos iš 
org-jų ir pavienių asmenų. Tuo reika
lu yra išsiuntinėta apie 1000 laiškų.

VERONIKA TIJŪNELYTĖ - MO- 
TEKATTIENĖ, baigusi pedagogiką 
Lojolos universitete, šią vasarą pasi
ruošė magistrės laipsniui Illinois 
Teachers kolegijoj ir dabar dirba 
psichologijos srityje, mokydama pro
tiškai atsilikusius vaikus.

RAŠYT. J. GLIAUDOS pagerbi- 
man, Los Angeles, Calif., jo 60 m. 
amžiaus sukaties proga, susirinko per 
120 dalyvių. Pobūvį organizavo 
Fronto bičiuliai, Dramos sambūris, 
ateitininkai sendraugiai, teisininkų 
d-ja ir Liet. B-nė. Rengėjų k-te buvo: 
J. Raibys, J. Kojelis, Mažeikienė, 
Palubinskas ir Raulinaitis. Komitetui 
vadovavo teis. S. Paltus. Pobūvyje J. 
Tininis kalbėjo apie Sukaktuvininką 
kaip literatą, S. Paltus tarė apie jį 
keletą žodžių kaip visuomenininką, 
režisorė M. Mackelienė skaitė ištrau-
kas iš Sukaktuvininko kūrybos, o S.
Pautienienė, akomponuojant E. Met- 
rikienei, padainavo lietuvių kompozi
torių kūrinių. Rašytojas gavo svei
kinimų ne tik iš vietinių org-jų ir pa
vienių asmenų, bet ir iš viso plataus 
pasaulio kraštų.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ S-GOS 
c. v-bos posėdis Įvyko spalio 1 d. 
Jaunimo Centre, Čikagoje. Buvo v- 
bos narių pranešimai: pirm. kun. V. 
Bagdanavičius, MIC, kalbėjo apie gu

SUDBURY, ONT.
BIRUTĖS IR JUSTINO STANKŲ 

DVYNUTĖS buvo pakrikštytos spalio 
9 d. — viena Dijanos Zitos vardais, o 
antra — Joanos Birutės. Abidvi turėjo 
po dvi poras kūmų: A. ir S. Stankai, W. 
ir S. Kowbell; Rūta Guzikaitė iš Ha
miltono ir G. Poderys, Z. Poderyaė ir 
Pr. Visockas iš Sudburio. Krikšto apei
gas atliko kun. Ant. Sabas. Buvo su
ruoštos labai šaunios vaišės Kęstučio 
Poderio namuose, kur dalyvąvo daug 
vietinių ir taipgi svečių iš Hamiltono: 
be kūmų dar buvo Justino mamytė ir 
A. T. Gureckai. Laimirigiems tėvams 
buvo sugiedota “Ilgiausių metų” ir 
įteikta daug vertingų dovanų. Tarp 
sveikinimų ir linkėjimų kalbų be per
traukos skambėjo gražios lietuviškos 
dainos. Ypač daug gyvumo įnešė tik 
prieš mėnesį iš Lenkijos atvykusi Rū
ta, gera Birutės draugė dar iš jaunys
tės laikų. Linkime B. J. Stankams iš
auginti savo dukreles lietuviškoje dva
sioje.

A. E. LAUČIAI pakrikštijo savo

DELHI-TILLSONBURG, ONT.
PIRMAS RUDENS ŠOKIŲ VAKARAS 

įvyksta Delhi miestelyje ~
LENKŲ ŠALME SPALIO 22, ŠEŠTADIENĮ, 7.30 VAL. V AK. 

Bus trumpa, įdomi programa, užkandžiai ir gėrimai.

Kviečiame visus dalyvauti. Linksmai praleisite laiką ir kartu

paremsite katalikių moterų organizacinį darbą.

LIETUVOS KARIUOMENĖS ir žo- 
vusiąją paminėjimą, kaip ir praeitais 
metais, rengia D.LJL Gedimino Delhi 
iiullų knopa lapkričio 1P d., T v.v. 

limybes įsteigti skyrių Italijoj, Z. 
Juškevičienė pasižadėjo apie tai kal
bėti Toronte, o V. Kasniūnas — Vo
kietijoj. Pirmieji žingsniai jau pada
ryti. A. Gintneris siūlė pakviesti įsi
jungti Australijos lietuvių “Plunks
nos” klubą, o J. Bertulis — papasa
kojo ką matė Ispanijoj, numizmatikos 
skyriuje, apie Lietuvą. Metraščio rei
kalu nutarta rinkti medžiagą. Kitas 
posėdis bus muz. J. Bertulio namuo
se. Laikas bus paskelbtas atskirai.

Vokietija
MEMMINGENE lietuvišką vargo 

mokyklą lanko 10 mokinių. Vadovau
ja B. Budriūnas. Tautinių švenčių 
progomis mokiniai gražiai pasirodo 
su pritaikintomis programomis.

MUELHEIM RUHR įvyko visuoti
nis PLB apylinkės narių susirinki
mas, kurio metu atsisveikinta su il- 
mečiu tos apylinkės pirmininku A. 
Šiugždiniu. Palinkėta jam daug sėk
mės naujoje vietoje ir naujose parei
gose. Išrinkta nauja apylinkės valdy
ba: pirm. — R. Langė, sekr. ir ižd. — 
A. Samukienė.

NAUJA ELTOS V-BA. Rugsėjo 3 
d. Reutlingene įvyko metinis Eltos 
dr-jos susirinkimas. Išrinkta nauja v- 
ba: pirm. dr. J. Grinius, sekr. — stu
dentas A. Hermanas ir narys V. Al
seika. Visi naujai išrinktos v-bos na
riai yra miuncheniečiai.

VOKIETIJOS LIET. STUD. S-GOS 
adresas yra pasikeitęs: R. Baliulis, 2 
Hamburg 80, Erasredder 32. VLS 
valdyba buvo išrinkta 1964 m. liepos 
19 d. Bad Godesberge. Valdybą suda
ro: pirm. R. Baliulis, nariai G. Bau- 
ras ir B. čepulevičius.

Australija
“TĖVIŠKĖS AIDŲ” leidėjas — A. 

L. Kat. Federacijos v-ba skelbia au
kų vajų, prašydama skaitytojus paau
koti po vieną - kitą doleri, kad galė
tų įsigyti spaustuvei geresnį linotipą, 
nes turimas linotipas reikalingas pa
grindinio remonto. Aukas prašo siųs
ti: “Tėviškės Aidai”, 18 Henry St, 
Kensington, Vic. Australia.

GEELONGO LIET. NAMŲ SALĖ
JE rugpjūčio .27 d. geelongiškiai ir 
svečiai iš Melboumo ir kt vietovių 
gražiai praleido vakarą suruoštam 
kaukių baliuje, kurį surengė Geelon- 
go Liet. Choro v-ba. Grojo puiki jau
nų europiečių kapela, o vakaro prog
ramą paįvairino sekstetas su lietuviš
komis dainomis, pritariant kapelai, 
kurį sudarė Rita Zinkevičiūtė, Stasė 
Lipšienė, Genė Valaitienė, Renata 
Starinskienė, Julius Lipšys ir Kaje
tonas Starinskas.

A. A. JUOZAS DILIŪNAS mirė 
Sale ligoninėje. Velionis buvo gimęs 
1913 m. rugsėjo 29 d. Pakruojaus 
valsčiuje, Šiaulių apskr., ūkininkų 
šeimoje. Australijoj darbo prievolę 
atliko Yallourno anglies kasyklose ir
vėliau pastoviai įsikūrė Sale, Vic. 
Dirbo krautuvėj kaip pardavėjas. 
Prieš 8 metus sunegalavo širdis, bet 
dar pasigydė ir išmokęs naujo amato 
dirbo virėju Sale aerodrome. Prieš 3 
su puse metų mirė jo žmona. Palai
dotas rugpjūčio 22 d. Sale kapuose. 
Atsisveikinimo žodi Latrobe Valley 
lietuvių vardu pasakė F. Sodaitis ir 
Sale lietuvių vardu — Drungilas.

Paruošė Pr. Al.

antrąją dukrelę Elzbietos Julijonos 
vardais.

KĘSTUTIS PODERYS pats vienas 
nušovė didelį gražų briedį. Krsp.

“GELEŽINIO VILKO” žūklautojų ir 
medžiotojų klubo narių dvi grupės bu
vo išvykusios į Kanados šiaurės miš
kus medžioklei. Pirmoji grupė A. Juo
zapavičius, Pr. Gabrėnas, Pr. Krauje
lis nušovė du didelius briedžius. Ant
rąją grupę sudarė: Br. Dūda, V. Bru
žas, P. Gurklys ir vienas svečias. Abie
jose grupėse buvo prityrę medžiotojai 
ir žvėrims surasti miške naudojo tre
niruotus šunis.

Klubo valdyba — pirm. A. Juozapa
vičius, sekr. Br. Dūdą ir ižd. V. Bru
žas yra numatę plėsti klubo veiklą: iš
leisti periodinį klubo biuletenį, su
ruošti įdomų ir su programa 1967 m. 
sutikimą Serbų salėje, išvystyti dides
nį bendradarbiavimą su kaimyninių 
kolonijų lietuvių klubais. Nariai tikrai 
laukia geresnių klubo veiklos rezulta
tų. K.

Valdyba

Delbi lenką salėje. Visos organizacijos 
ir privatūs asmenys yra prašomi tą 
aieną nedaryti jokiu privačių pobūvių.

<-----O- *Kuopos vMovyDe
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žėje, Biržų apskr., mokėsi Kauno 
muzikos mokykloje ir nuo anksty
vos jaunystės vadovavo chorams. 
1938 m. jis baigė prof. J. Gruo
džio vedamą kompozicijos klasę.

Nepriklausomos Lietuvos laik
metyje A. Budriūnas mokytoja
vo Dotnuvos žemės ūkio akademi
joje, M. Pečkauskaitės gimnazi
joje Kaune, dėstė konservatori
joje. Iš jo chorinės veiklos mi
nėtinas darbas su šaulių ir atei
tininkų chorais. Jis buvo vyr. va
dovu ir jungtinio choro dirigen
tu Šaulių Sąjungos dainų šven
tėje, kuri įvyko 1939 m. kaune. 
Dalyvavo “Muzikos Barų” redak
ciniame kolektyve, rašydamas 
muzikos istorijos bruožus.

Posūkyje į kompoziciją yra da
vęs visą eilę populiarių dainų 
chorams, simfoninę poemą “Vizi
jos ant piliakalnio”, styginį kvar
tetą, kompozicijų fortepijonui, 
pučiamųjų orkestrui. Kaikurios 
jo sukurtos dainos taip plačiai 
pasklido po Lietuvą, kad šian
dien jos, galima sakyti, jau yra 
tapusios liaudies dainomis.

Pirmaisiais pokario metais A. 
Budriūnas dėstė Kauno konserva
torijoje, o nuo 1949 m. — Vil
niaus valstybinėje konservatori-

joje, čia jis ilgus metus buvo 
prorektorium muzikos reikalams, 
vadovavo operinio parengimo, 
chorinio dirigavimo katedroms, 
konservatorijos studentų choro 
studijai. Kompoz. Juozo Karoso 
žodžiais tariant, velionis buvo la
bai uolus pedagogas, rūpinęsis 
jaunosios kartos auklėjimu ir už 
tai susilaukęs studentų meilės bei 
pagarbos. Jo pastangų dėka už
augo gausi jaunųjų dirigentų pa
maina.

Kaip vienas labiausiai patyru
sių chorinio meno specialistų, A. 
Budriūnas turėjo dalyvauti kom
partijos rengiamose dainų šven
tėse ir netgi būti jų vyriausiu di
rigentu, nors jis pats, atrodo, ne
priklausė partiečių gretoms. Lie
tuvoje paskelbtuose nekrologuose 
jis minimas tik kaip “liaudies ar
tistas”, Kompozitorių Sąjungos 
narys, konservatorijos profeso
rius ir muzika? visuomenininkas.

Periodinėje spaudoje velionis 
pastaraisiais metais rašė muziki
nės kritikos straipsnius ir propa
gavo chorinę kultūrą. Paskutinis 
jo žymiausias darbas šioje srityje 
yra muzikos vadovėlis bendrojo 
lavinimo mokykloms.

Velionies kūnas buvo pašarvo
tas Vilniaus konservatorijos sa
lėje ir iš čia spalio 7 d. palydė
tas į amžinojo poilsio vietą Ka
rių kapinėse. V. Kst.

Leidėjas Juozas Kapočius prie baigiamos leisti Lietuvių Enciklopedijos ir kitų leidinių. Viršutinėje 
lentynoje, viduryje, jo suplanuota šešiatomė Lietuvi ų Enciklopedija anglų kalba. Šiuo metu leidėjas 
telkia jai prenumeratorius. Be to, jis planuoja organizuoti leidimą plačios Lietuvos istorijos ir yra 
pasižadėjęs spausdinti seriją knygų pavadntą "Krikščionis gyvenime". I'_ ...

A. Ruko

Pagerbė suniekintą kompozitoriųka, bet triukšmu, o “Pravda” tada paklusniai filosofavo, kad D. šostakovičiaus kūriniai, girdi, dvokia Europos ir Amerikos buržuazine muzika ir kad jie yra buržuazinės kultūros puvėsiai, neverti muzikos vardo ... 1948 m. įvykusiame sovietų kompozitorių suvažiavime kompartijos pasmerktas D. šostakovičius buvo priverstas muštis į krūtinę: “Aš giliai išgyvenu savo kūrybini kritimą. Jeigu partija ir .visas kraštas šiandien kritikuoja mano darbą, žinau, kad partija yra teisi...”1962 m. D. Šostakovičius per plauką išvengė trečio patekimo i kompartijos nemalonę. Jis buvo sukūręs vokalinę XIII simfoniją, panaudodamas J. Jevtušenkos poemos “Babi Jar” žodžius, kurie smerkia antisemitizmą Sov. Sąjungoje. Po pirmojo koncerto simfonija tuojau pat buvo išimta iš repertuaro ir grąžinta tik šiais metais, kai pagaliau kompartija apsisprendė pakeisti nuomonę.D. šostakovičius kompartijai atsilygino nauju kūriniu, kai ji pradėjo užlieti sovietinio pripažinimo banga. Į akis krinta sąmojum

Maskvos konservatorijos salėje 60 metų amžiaus sukakties proga buvo pagerbtas kompozitorius Dmitrijus Šostakovičius, kuris yra ką tik pasveikęs po gegužės mėn. turėto širdies priepuolio. Tarp kitų anksčiau jo sukurtu kūrinių pirmą kartą buvo atliktas čelo koncertas, solisto partiją grojant asmeniniam kompozitoriaus draugui Mtislavui Rostropovičiui. Sekanti mėnesi šis naujasis koncertas bus pristatytas Vakarų Berlyno, Vienos ir Londono publikai, čelistas M. Rostropovičius Londone priims D. šostakovičiui skirtą karališkosios filharmonijos draugijos aukso medalį, kuri savo laiku buvo gavęs ir Beethovenas.“New York Times” agentūros pranešimu, sukaktuvininkas jubi- lėjinio koncerto pabaigoje buvo užverstas gėlėmis, i sceną atneštomis programą atlikusio simfoninio orkestro dalyvių ir visuomenės atstovų. Kompartija jam paskyrė socialistinio darbo didvyrio medalį.Šia proga pravartu yra žvilgterti atgal ir prisiminti D. šostakovi- čių du kartus ištikusią tragediją— kompartijos Įvykdytą jo kury- nuspalvintas jo pavadinimas — bos visišką nuvertinimą 1936 ir T ... __________ ' '1948 m. Stalinas kompozitoriaus rinius ir kaikurie atspalviai pa- kūrinius buvo pavadinęs ne muzi- čiam preliudui”, vk‘Preliudas i mano rinktinius ku-
KULTŪROS FONDAS INFORMUOJA

Iki šių metų spalio mėnesio 6 dienos jau išėjo iš spaudos sekantieji 
LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI:

E. Ruzgienės I skyriui 135 pusi. kaina S1.75
G. Česienės II 99 98 99 99 1.75
J. Juozevičiūtės ir
E. Narutienės III 99 115 99 99 1.75
S. Jonvnienės IV 99. 118 99 99 1.75
J. Plačo VI 99 47 99 99 1.25
Z. Grybino v 99 152 99 99 2.00
S. Sližio VIII 99 82 99 99 1.75

Jau atiduota rišyklon LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, J. Ambraš- 
kos ir J. Žiugždos VI laida, kaina $2.50.

J. Kreivėno LIETUVIŲ KALBOS PRATIMAI VII skyriui 60 pusi, kai
na S1.25 išeis spalio mėnesio 17 dieną. Užsakant Kultūros Fondo lei
dinius prašome rašyti: Mr. Jonas Bertašius, Kultūros Fondo iždininkas, 

5348 So. Talman Ave., Chicago, III. 60632

Ruduo jau atėjo, netoli ir Kalėdos...
Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti. kokį dovanų siuntinį pa

siųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinaudojant 

leidžiamu siųsti prekių koinoraščiu, kurį galite gauti kiekvienas nemoka
mai pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko arba nežino ką reikėtų siųsti, 
siūlome jau paruoštus praktiškus ir reikalingus siuntinius.

RK 1. (moteriškas)
Vilnonė apsiaustui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, neperma

tomo japoniško nailono suknelei, 4 jardai, 2 poros vilnonių arba nailoni
nių kojinių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė, 1 šilkinė ska
relė, 2 biro, vilnonis megztukas ir graži dėžė šokoladinių saldainių.

S75.00.
RK2 (vyriškas)
Grynos vilnos nertinis, 3% jardo vilnonė eilutei medžiaga, 2 nailono 

viršutiniai marškiniai, 2 poros vilnonių kojinių, 1 pora odinių pirštinių, 
2 biro, 1 kaklaraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė šokoladinių sal
dainių. $75.00.

Jungtinis siuntinys RK1 ir RK2 kainuoja $135.00.
Maisto siuntinys
4 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, % sv. kakavos, 

2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėžė “nescafe”, 1 sv. saldainių, 1 sv.. razinkų, 1 
sv. cukraus, sv. pipirų, % sv. šokolado.

$30.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelio pasisekimo turį siun

tiniai: V—3, 10V4 jardo eilutėms medžiaga už $55.00; P-3, trims apsiaus
tams angliška vilnonė medžiaga už $60; N—4, 16 jardų nepermatomo nai
lono suknelėms už $45.00.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS),

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su gavėjo parašu 
patvirtintas pristatymas per 3—4 savaites. Visos siuntos registruotos 
ir apdraustos.

421 HACKNEY RD. LONDON, E. 2. ENGLAND.

Atstovai: GAIVA, 3S70 W. Vernon, Detroit, Mich.;
A. KUBINSKIS, 167 CoQedge St. Apt 2. Sudbury, Ontario;
L. Radzevičius, R.R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada.

“Tai Lietuvos istorija eilėmis nuo ledų slinkimo gadynės ligi šių dienų” — Įrašyta priedinia- me lapelyje, įglaustame Į knygą. Bet tai yra netikslūs žodžiai, nes skaitytojas neras knygoje nuoseklaus istorijos atskleidimo, o tik poezini autoriaus santykį su istorijos Įvykiais, su kaiku- riais vardais, su amžiais susiklosčiusia buitimi. Tai’nusako ir antraštiniame puslapyje įrašytas žodis “lyrika”. Taigi, skaitytojas,' imdamas A. Rūko naująją knygą į rankas, pirmiausia teatkreipia dėmesį, kad eina Į poezijos laukus, kur istorija tėra tik priežastis poeto emocijai, minčiai, nuotaikai. Jau pačiame pavadinime Įrašytas žodis “mano” (skaitytojas čia norėtų matyti “mūsų”) atsineša išdidumo pretenziją ir subjektyvumo linkmę. Ir pati istorija liečiama tik fragmentiškai, nepilnai, perbėgant dideliais šuoliais, sustojant ties tais epizodais ar buities vaizdais, kurie poetą stipriau jaudino, vertė pasisakyti, išsidainuoti.Kad santykis su tikrove knygoje yra poezinis, galime matyti kad ir iš kelių čia išrašomų pavyzdžių:
“Nežinomas ir neapčiuopiamas ir 

neaprėpiamas 
skridimas amžinybės,
nes jo tėkmė neturi nei pradžios, i 

nei pabaigos, 
nes amžinybėje sustoja laikas, 
ir mūsų valandos ir dienos ir 

mėnesiai 
ir metai, šimtmečiai — 
gal tik akimirka, 
b gal
net nebuvimas jos.

Mažyčio amžinybės trupinio užteko 
ledų kalnams ištirpti 
ir akmenims sustot riedėjus, 
ir vandenims nusekti, 
ir nemunams bei dauguvoms, 
dubysoms, mūšoms 
nukreipti 
spindinčias vagas į jūrą, 
paliekant visą kraštą nusagstytą 

ežerais...
(Pati pradžiausioji pradžia).Dar porą lyrinių pavyzdžių iš anos neapčiuopiamos istoriko plunksnai senovės, kai į žemę atėjo žmogus:

“žmogus kalbėdavos su girios 
medžiais, 

atrasdavo ir paukščiui gerą žodį 
ir akmeniui sakydavo širdies 

skaudėjimus..(13 psl.)

“žvaigždžių spindėjimas danguj 
bekraščiame 

pašaukdavo susimąstyt 
apie tolybių pabaigą ir pradžią, 
beieškant vieno Dievo, 
nežinomo ir nesuprantamo, 
bet jaučiamo beribiam buvime 
ir tokio gero, 
kaip vasaros pavakarės lietučio 

šiluma...” (15 psl.)

Stipriausios knygos vietos yra 
tos, kur A. Rūkas betarpiškai, 
ramiai, niekur neskubėdamas, įsi
jaučia i visatą, Į gamtą, į buitį — 
ir tuos motyvus paprasčiausiu bū
du lyriškai išreiškia. Tačiau isto
rinė medžiaga poetui lyrikui at
siveda didelius pavojus. Rūkas 
nėra epinis talentas. Jis negali 
ramiai stebėti ir pinti poemą, 
tapybiniais vaizdais ištiesti bu
vusi spalvingą gyvenimą. Jis ne
stovi šalia, kaip objektyvus ste
bėtojas, bet pats pasineria į ver
tinimus ir pereina Į retorinį sti
lių, į iškilmingai, bet proziškai 
skambantį sakinį, čia ir pražūs
ta mums subtilusis lyrikas A. Rū
kas. Prie geriausių tos rūšies 
posmų turėtume priskirti kuni
gaikščių portretus, bet ir jie iš
eina tradiciniai, be kraujo, be 
temperamento, suscheminti, iš
kilmingais, bet nusidėvėjusiais 
retorikos drabužiais aprengti. Vi
sai sausais proziniais brūkšniais

ti

ALOYZAS BARONAS laimėjo atei- 
tininkių “Giedros” korporacijos roma
no konkursą. Jam buvo paskirta $1.000 
premija už romaną “Trečioji moteris”. 
Ji bus įteikta lapkričio 27 d. giedri- 
ninkių ruošiamame literatūros vakare- 
koncerte Jaunimo Centre, Čikagoje.

AMERIKOS BALTIEČIŲ K-TO su- ___ __ . ........... ... ........ .....
važiavimas įvyko rugsėjo 26 d. Statt- rium yra jUOzas Stempužis. Programa 
ler-Hilton viešbutyje, Vašingtone. Da-; girdima Klevelande, Akrone ir artimo- 
lyvavo tautinio Estų K-to nariai — H. se apylinkėse kiekvieną pirmadienį 8 
Liesment ir G. Buschman; Amerikos Į —9 vaj Vak. per WXEN-FM radijo sto- 
Latvių S-gos pirm. prof. P. Lejinš ir tį 106 5 
v-bos nariai — S. Rudzitis, Bruno Al
bans; Amerikos Liet, tarybos — An
tanas J. Rudis, dr. P. Grigaitis ir L. Ši
mutis. Nutarta išleisti ir paskleisti ( 
bendrą visų trijų tautų leidinį, paaiš
kinant jų praeitį, dabartį ir ateities 
planus.

VYTAUTAS MARIJOSIUS vadovaus 
pritaikomosios muzikos departamentui 
Hartfordo universiteto Hart muzikos 
kolegijoje. Apie tai paskelbė “High 

Nuotr. Ė. Šulaičia Fidelity” rugsėjo numeris “Here and

koncertas; redaguoja Raimundas Ku- 
dukis. Spalio 31 d. — Pabaltijo jau
nimo programa ir vaikų chorų koncer
tas; redaguoja latvis Eriks levinš. 
Lapkričio 7 d. — liaudies muzikos 
koncertas; redaguoja estas Andreas 
Traks.

Baltijos Aidų” programos direkto-

Mano tautos istorija”
PR. NAUJOKAITISKius pranašus —- tikrus ir netikrus.Problemų knygoje paliesta daug ir gilių. Istoriniai Įvykiai vertinami tautiniu ir socialiniu atžvilgiu. Artojo, žvejo, staliaus dalia eina lyg vedamąja idėja iki tautinio subrendimo, atgijimo ir laisvės išsikovojimo. Autoriaus meilė tam pilkajam Lietuvos žmogui sukuria pačius gražiausius, lyriŠkiausius posmus. Pamiltojo Vilniaus motyvai juos dar papildo..Prabėgęs lyriniais, o dažniausiai retoriniais, dideliais šuoliais Lietuvos istoriją, A. Rūkas lyriniam susimąstyme klausia “Liūdnam prieraše”, iš kur tas begalinis nerimas ir liūdesys, kuris taip spaudžia širdį. Ir atsako lyriniu vaizdu:

“Bet aš vis gyvenu.
Ir mano kraujuje 
ir nervuose, 
ir jausmuose, 
ir mąstyme 
gyvena 
visa ta amžių amžinųjų praeitis,

žydėdama
žaliom ir mėlynom spalvom miškų, 
geltonomis viršūnėmis kalnelių 
rausvais saulėleidžiais ir pilku

dangumi,
skambėdama
čiurlenimais šaltinių, upeliūkščių ir 

upelių...” (117 psL)Skaitytojas, poezijos mėgėjas, būtų patenkintas, kad panašiomis * lyrinėmis nuotaikomis būtų ištesėta visa knyga.Knyga išleista puošniai: liuksusinio formato, gerame popieriuje, iliustruota V. Petravičiaus lino ir medžio, raižiniais, stambesniu šriftu, drobės viršeliais, celofano aplanku. Knygą išleido penki skaitytojai 1966 metais, Čikagoje, 120 psl., kaina $5, bet niekur neplatinama, gaunama tik pas autorių (A. Rūkas. 3346 W. 65th PL, Chicago, Ill. 60629).A. Rūkas plačiau yra žinomas kaip teatro žmogus: aktorius, re- žisorius, scenos veikalų autorius, bet ir poezijos kūryboje reiškiasi nuo 1938 metų. “Mano tautos istorija” yra trečioji jo poezijos knyga.
ženklu parodamokėti, bet net ir augštesnėmisPabaltijo paštoAntroji Pabaltijo pašto ženklųir pinigų paroda Toronte ruo-į kainomis negalima gauti, šiama š. m. spalio 22-23 d., 10 v. r. — 8 v. v., Prisikėlimo par. muzikos studijoje. Oficialus pa-

“MŪSŲ LIETUVOS”, serijinio vei
kalo apie Lietuvos vietoves, autorius 
šiuo metu intensyviai ruošia IV tomo 
— Žemaitijos vietovių aprašymus. Jam 

’reikalingos šių miestelių ir kitų mažų 
vietovių nuotraukos: Adakavo, Alsių, 
Balsių Budrių, Dabikinės, Didkie
mio, Endriejavo, Gardamo, Gardų, 
Gaurės, Gegrėnų, Girėnų, Gintališ- 
kės, Girdiškės, Girdžių, Janapolio 
— Viržuvėnų, Jokūbavo, Juozapavos, 

„ , . . j Juodaičių, Juodeikių — šaltinių, Kal-
ere s yriuje. ’nelio, Kantaučių, Karklėnų, Karšu-
ATŽYMINT BALIO SRUOGOS 20 vos, Ketūnų, Klykolių, Laukže- 

metų mirties sukaktį, spalio 7-8 d. dės, Louksodos, Lenkimų, LykŠelio, 
Montrealyje įsteigtas Balio Sruogos (Lomių, Luobos, Memenrodės, Micai- 

čių, Milašaičių, Nagarbos, Nevarėnų, 
Notėnų, Pabalvės, Padubysio — Ba
zilionų, Pakėvės, Pajūralio, Pajūrio, 
Pagramančio, Pašilio, Paupio, Renavos, 
Sartininkų, Stakių, Stalgėnų, Šačių, 
Šimkaičių, Tenenių, Tūbininų, Upynos, 
Varnių (buv. katedros), Vaiguvos, 
Vaičaičių, Vaitimėnų, Varsėdžių, Vege
rių, Ventos gelž. stoties, Viešvėnų, 
Vitsodžio, Vėžaičių, žaiginio, Žalpių, 
Žygaičių, Žvingių. Praverstų nuotrau
kos ir čia’ nesuminėtų vietovių. Nuo
traukų temos gali būti įvairios: mies
telių vaizdai, svarbesnieji pastatai 
(bažnyčios, mokyklos), atskiros gat
vės, kraštovaizdžiai, upės, ežerai; pilia
kalniai, vietos organizacijų grupės ir 
tt

Gerb. skaitytojai prašomi peržiūrė
ti savo nuotraukų rinkinius, albumus 
ar jų iš savo pažįstamų bei ^giminių 
paprašyti. Reikalingos ir rašytinės ži
nios apie minėtas ir kitas Žemaitijos 
vietoves. Bendradarbių-talkininkų pa
vardės įrašomos knygoje. Nuotraukų 
originalai saugomi ir grąžinami savi
ninkams. Visais klausimais rašyti: 
Bronius Kviklys, 5747 So. Campbell 
Ave., Chicago, Ill., 60629, USA.

Ši paroda ruošiama, kad žmonės į galėtų geriau prisiminti, o jauni- 7odoT atidar^as^—Tpairo“22 d“, ^as susipažinti su mūsų nepri: 12 vai. Paroda-atidaryti sutiko klausomos. valstybes buvusiais parlamento narys J. Yaremko ir Lietuvos gen. konsulas dr. J. i žmuidzinas. šioje parodoje bus galima nemokamai pamatyti vi- — -sus nepriklausomos Lietuvos, 11U- Latvijos, Estijos pašto ženklus ir šią parodą turėtų pamatyti pinigus. Be to, ten bus išstatyti kiekvienas lietuvis, o ypač lie- pašto ženklai, vartoti Lietuvos tuvių jaunimas mokyklose, orga-į okupantų: vokiečių, rusų, sovietų- nizacijose bei šeimose; nes paro-’ rusų ir lenkų ruoštos okupaci- da daugiausia jiems ruošiama. Į jos (Želigovskio). Taip pat bus parodą Įėjimas nemokamas, matomu ir Klaipėdos^ krašte var-i §įa proga yra išleisti gražūs coti pašto ženklai. Atskirai bus voįaį kuriuose yra pavaizduota Pabaltijo nepriklausomų valšty- ; bių sienos ir kiekvienai tautai ■ atstovaujanti tautiniais drabužiais pasipuošusi moteris. Vokus galima įsigyti parodoje.Nepraleiskite progos pamatyti laisvos Lietuvos ženklus.
Rengėjai

ženklais. Kiekvienas pašto ženklas ar pinigas yra papuoštas kokio nors tautos istorinio bei kuL ’ tūrinio gyvenimo Įvykio simbo-

labai retų pašto ženklų bei su įvairiais trūkumais. Mūsų pašto ženklų kainos kyla kiekvienais metais. Naujame 1967 m. Scott’s kataloge kaikurie mūsų pašto ženklai Įvertinti $50 daugiau nei 1966 m. (C 36). Kaikuriuos ženklus amerikiečiai yra Įvertinę žymiai pigiau, negu už juos reikia

vardo fondas. Jį finansuoti ir plėsti 
įsipareigojo keli JAV lietuviai. Da
bartinis fondo kapitalas — $1.000. Lė
šų reikalu į plačiąją visuomenę ne
bus kreipiamasi. Fondo uždaviniai: iš
leisti esančius rankraštyje prof. B. 
Sruogos raštus; suredaguoti jo mono
grafiją, sutelkiant amžininkų atsimi
nimus; atžymėti premija išskirtinius 
laimėjimus kultūros baruose. Premija 
nebus skiriama reguliariai kasmet. 
Tuo norima rasti būdą atžymėti stam
besne suma tikrai vertingą kūrybinį 
darbą, ir nebūtinai vien grožinės li
teratūros srityje. Šiems uždaviniams 
vykdyti bus sudarytos vertintojų ko
misijos. Visais fondo reikalais kreip
tis: Vytautas A. Jonynas, 4797 Grosve
nor Ave, Montreal, 29, P. Q., Canada.

ŽURN. VL. BŪTĖNAS vadovaus 
“Gražinos” operos spaudos komisijai. 
“Gražinos” opera bus atžymėta Lietu
vių operos Čikagoje dešimtmetis. Ta 
proga numatoma išleisti ir sukaktuvi
nis leidinys.

DR. MINDAUGAS KAULĖNAS, bio
chemijos profesorius, keliuose biologų 
suvažiavimuose skaitė mokslines pas
kaitas. Jo mokslinių studijų dažnai pa
sirodo “Journal of Parasitology” žur
nale. Dr. M. Kaulėnas yra sūnus buv. 
“Laisvosios Lietuvos” red. a.a. Algirdo 
Kaulėno.

LOS ANGELES šv. Kazimiero pa
rapijos choras, kuriam vadovauja 
komp. Bronius Budriūnas, gruodžio 3 
d. parapijos salėje rengia iškilmingą 
koncertą choro 25-rių metų jubilėjui 
paminėti. Pr. Al.

JŪRATĖ NAUSĖDAITĖ kaip vai
dintoja dalyvavo vienos valandos fil
me su Bob Hope. Filmas bus rodomas 
televizijoje. Amerikiečiams Nausėdai
tė yra žinoma Ann Jillian vardais.

LILIJA ŠUKYTĖ atliko grafienės 
Ceprano vaidmenį G. Verdi operoje 
“Rigoletto”, kurią Niujorko Metropoli-j torių Namuose Vilniuje. Vakaro da- 
tan operos teatras pirmą kartą pastatė 1 
naujuosiuose rūmuose. Šiame operos 
spektaklyje dalyvavo ir daugiau jaunų 
solistų. “New York Times” muzikinis; 
kritikas Klein naujokų debiutą laiko 
patenkinamu..

“BALTIJOS AIDŲ” radijo progra-;
ma ši rudeni transliuos eilę įdomių; ištraukų, operos solistai padainavo dai- 
koncertu, pasikalbėjimų su žymiais n«’ sukurtl? j° tekstais. Sukaktuvi- 
amerikiečiais ir paskaitų Lietuvos, ninka- sveikino Lietuvos Rašytojų Są- 
Latvijos ir Estijos klausimais. Vienos Jun-a- Teatro Draugija, dramos teat- 
valandos programoje 50 minučių ski-rU atstovai, bičiuliai ir buvę jo mo- 
riama Pabaltijo kraštu muzikai ir 10 kiniai- Sveikintojų gretose nebuvo 
minučių paskaitoms, vad. “Baltic Fo-i komPartijos atstovo. Neįteiktas ir to- 
rum”. Pranešimai daromi anglų kalba. k*oms progoms įprastas tradicinis 
Spalio 17 d. — populiarios muzikos garbės raštas.
koncertas; redaguoja estas Toivo Ka-j 
rios. Spalio 24 d. — operinės muzikos

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
KAUNO DRAMOS TEATRAS nau

jąjį sezoną pradėjo John Steinbeck 
pjesės “Pelės ir žmonės” premjera. 
Veikalą režisavo H. Vancevičius, de
koracijas sukūrė dail. F. Navickas, 
pagrindinius vaidmenis atlieka akto
riai G. Balandytė ir V. Tomkus.

UTENOS KRAŠTOTYROS MUZĖ- 
JUJE atidaryta vyresniosios kartos 
dailininkų kūrinių paroda. Ekspona
tų tarpe yra M. K. Čiurlionio ir A. 
Žmuidzinavičiaus paveikslų.

KAZYS INČIŪRA 60 m. amžiaus 
sukakties proga buvo pagerbtas Ak-

lyvius su jo literatūrine veikla su
pažindino rašytojas V. Sirijos Gira, 
su teatrine — aktorė S. Nosevičiūtė. 
Kauno dramos aktoriai suvaidino iš
trauką iš sukaktuvininko pjesės “že
maitė”. Lietuvos teatrų aktoriai pa
skaitė K. Inčiūros eilėraščių, prozos

Kanados bešališko darbo apsaugos įstatymas

DRAUDŽIA DISKRIMINACIJA DARBE
ĮSTATYMO TIKSLAS yra apsaugoti darbininkus nuo diskriminacijos 
darbe bei profesinėse sąjungose RASES, RELIGIJOS, SPALVOS arba 
TAUTINES KILMES atžvilgiu.
ĮSTATYMAS TAIKOMAS darbdaviams, esantiems federacinės jurisdik
cijos darbuose bei Įmonėse ir profesinėms sąjungoms, kurios atstovauja 
ten dirbančius asmenis. Federaciniai jurisdikcijai priklauso: laivininkys
tė, navigacija, geležinkeliai, kanalai, telegrafai, aerodromai, oro linijos, 
federacinės karūnos korporacijos, bankai, radijo ir televizijos stotys, taip 
pat ir darbai bei Įmonės, kurie yra paskelbti kaip reikalingi bendram 
Kanados labui, arba neįeina į provincijų parlamentų jurisdikciją.
ĮSTATYMAS DRAUDŽIA darbdaviui neduoti darbo asmeniui arba tar
nautoją diskriminuoti dėl jo RASĖS, RELIGIJOS, SPALVOS arba TAU
TINĖS KILMĖS. Darbdaviui taip pat draudžiama naudotis samdymo 
agentūra, kuri naudoja tokią diskriminaciją, arba talpinti, diskriminacinį 
darbo skelbimą, arba vartoti diskriminacinius klausimus raštu ar žodžiu* 
ryšium su prašymais darbui.
ĮSTATYMAI TAIP PAT DRAUDŽIA profesinėms sąjungoms praktikuo
ti diskriminaciją nariu priėmime ar darbo suradime dėl RASĖS, RELI
GIJOS, SPALVOS ar TAUTINĖS KILMĖS.
ASMUO ĮTEIKĘS SKUNDĄ pagal šio Įstatymo nuostatus, arba liudijan
tis ir teikiąs paramą šį įstatymą vykdant, yra apsaugotas nuo bet kurios 
keršto akcijos, kurios būtų prieš jį imtasi.
Be federacinio įstatymo, ir keletas provincijų turi bešališko samdymo ar- * 
ba panašaus pobūdžio įstatymus, kurie darbininkus saugo nuo diskrimi
nacijos darbe pramonėse, kurios priklauso atitinkamos provincijos juris
dikcijai. Tokie įstatymai veikia sekančiose provincijose: N. Škotijoj, N. 
Brunsvike, Kvebeke, Ontario, Manitobos, Saskatčevano ir Br. Kolumbijos.

, Skundai pagal šį įstatymą turėtų būti raštiški ir pasiųsti:

Director of Industrial Relations, I
Department of Labour, Ottawa I

Hon. John R. Nlehobon Georgo V. Haythorne |
. f J Minister Deputy Minister * I

BALIO SRUOGOS atminimui skir
tas muzėjus buvo oficialiai atidarytas 
Kaune spalio 1 d. Jis yra įrengtas 
name, kuriame 1938-40 ir 194547 m. 
gyveno ir kūrė velionis rašytojas. Ati
darymo iškilmėse, be vietinių kompar
tijos atstovų, dalyvavo JAV komu
nistas A. Bimba ir Berlyno Humbol
to universiteto prof. V. Falkenhanas. 
Prisiminimų pluoštą apie B. Sruogos 
kančias Štuthofo koncentracijos sto
vykloje pateikė kartu su juo ten ka
lėjęs kūno kultūros instituto dėstyto- 
tojas J. Puskunigis. Greta B. Sruo
gos muzėjaus veiks jo buvusiame bu
te įsteigtas Kauno viešosios bibliote
kos skyrius.

VILNIAUS FILHARMONIJA sezo
ną pradėjo J. Domarko diriguotu sim
foniniu koncertu, kurio programoje 
buvo J. Juzeliūno “Afrikietiški eski
zai”, G. Malerio I simfonija ir N. Pa
ganinio koncertas smuikui D-dur. So
listo partiją atliko smuikininkas V. 
Tretjakovas, P. Čaikovskio III tarptau
tinio konkurso laimėtojas.

LEONARDO KAZOKO PARODOS 
drobes turėjo progos pamatyti televi
zijos žiūrovai. Iš Vilniaus dailės mu- 
zėjaus buvo transliuotas specialus re
portažas apie šio vyresniosios kartos 
tapytojo kūrybą. Parodos vertintojo 
B. Stasiūno nuomone, gerais laikyti
ni prieškariniais metais sukurti pei
zažai — Karaliaučiaus, Paryžiaus, Kau
no, Palangos ir kitų Lietuvos 
ypač drobė “Ruduo”,
no, Palangos ir kitų Lietuvos vietovių, 
ypač drobė “Ruduo”, kurion perkelta 
lietuviška sodyba su medžiais apau- 
rusiu keleliu. Dėmėsi taipgi patraukia
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Mann & Martel
DUNDAS — BROCK

IL900 įmokėti, 6 kambarių, dvie-

susisieki-
no ir krautuvių.
QUEBEC ~ BLOOR

$10.000 Įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir

atvira skola balansui; i 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS
$2.900 Įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo 
dėmios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

arti

.REALTORS

2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255 
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO, 
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmoKėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 > Namų telef. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame sKelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone
535 - 9468 I

1/ Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 
baterijos ir t.t. Mašinų vilkimas (Towing) darbo 

„ vaL tel. 535 - 9468 po 7 v. v. RO 6 - 8503
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS 

(Alen Scop) patikrinimas- Kvalifikuoti mechanikai.

PROGRESS
1072 Bloor Str. W.

6 KAMBARIAI, mūrinis, modemiš
ka virtuvė, nauja krosnis, gara
žas ir geras įvažiavimas. Įmokėti 
$5-6.000.

BLOOR - JANE, 7 dideli kambariai, 
gražių plytų, atskiras, vandeniu- 
alyva šildymas, įrengtas rūsys, 
garažas ir šoninis įvažiavimas. 
Įmokėti apie $10.000 ir viena sko
la balansui.

MIMICG - NEW TORONTO, 6 kam
barių, modem, statybos, mūrin.. 
naujas atskiras namas. Arti susi
siekimo ir krautuvių. Išdažym. ir 
baigiamieji darbai pagal pirkėjo 
pageidavimą. Įmokėti $8.000; pra
šo $26.000.

GLENLAKE-HIGH PARK, 11 kam-

REAL ESTATE LTD.
Tel. 534-9286

barių, atskiras, mūrinis, dviejų J 
augštų namas, 2 virtuvės, 2 prau-į 
syklos, arti mokyklų ir parko.
Įmokėti apie $8.000 ir viena atvi-; 
ra skola balansui. <

BLOOR - RUNNYMEDE, 8 kamba
rių per du augštus, mūrinis, ats
kiras, 2 modern, virtuvės ir prau
syklos, vandeniu-alyva šildjnnas, 
2 garažai ir privatus įvažiavimas, 
keti apie $12.000. Galima užimti. 
Įrengtas kambarys rūsyje. Įmo-

RUNNYMEDE-ANNETTE. 9 kan> 
barių dupleksas, atskiras, rupių' 
plytų, viskas įrengta dviem -šei
mom; 3 garažai. Įmokėti apie 
$12.000; prašo $28.000. Vertas dė
mesio.

SĄŽININGAS IR SKUBUS PATARNAVIMAS 
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

780 Queen St W.
prie Gore Vale -------
TeL EM. 4-7994_____pUfiTO STyli-—

S • ^2—-——— ^^Vestuvinės nuotraukos 
- --------------------- Meniškos vaikų nuotraukos 

------Portretai ir kt.

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 19-L30 Ir 4J0-7
Antr. 10-L30

Ketv. 10-L30 ir 4.30-7 
Penkt. 10-1.30 ir 4J0-8

Sekm. 9 JO-1

4% % — už depozitus

5% % išmokėta 1965 m. už šėrus
Mortgičiai — 6% %

Asmeninės paskolos — 7%

Įvairūs kiti finansiniai patarnavimai, kaip 

mažos paskolos be žirantų ir kt

Informacijos teikiamos darbo valandomis

1966 M. RUGPJŪČIO 31 D. KAPITALAS $2.145.361

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KRED. KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, fanny, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
BLOOR & JANE, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 didelių kambarių per 
du augštus, gražus kiemas, garažas; prašo $30.000.
WILLARD A. ST. JOHN 5 kambarių vienaaugštis. Prašo $20.00. Gražus 
kiemas, geras įvažiavimas.
KIPLING & RATHBURN. Prie gero susisiekimo ir apsipirkimo, arti mo
kyklos, 6 kambarių vienaaugštis (bungalow), visai baigtas rūsys, geram 
stovy, garažas, privatus įvažiavimas; prašo $25.900.
PRINCE EDWARD & BERRY RD. $6.000 įmokėti, mūro, atskiras 5 kam
barių vienaaugštis (bungalow), gražus kiemas, garažas, privatus įvažiavi
mas.
JANE - ANNETTE, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 didelių kambarių, 
mod. virt, garažas, privatus įvažiavimas, gražus ir geras namas, skubus 
pardavimas, gerom sąlygom galima nusipirkti.
RUSHOLME RD. (tarp Bloor ir College), $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 
10 didelių kambarių,! augšte 5 kambariai, 3 garažai.

Nerado atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir 
kaina. Čia gausite rimtą Ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE1-1161, namų RU 3-2105

>

Po sėkmingos modų parodos Čikagoje dabar jas matysite Toronte spalio 23 d. Atvyksta šios mode
liuotojos: O Jameikienė - Blandytė, N. Vengrienė, E. Blandytė, O. Baukienė, B. Rašimaitėir M. 
Remienė

d.

Nuotr. Vyt. Račkausko

•I TORONT©«t 
Lietuvių skautų veikta

• Rambyno tunto oro skautų Da- jų bendrame posėdyje spalio 16
riaus-Girėno dr-vė savo spalio 10 d. sudarytas visų veiklos metų iškilmin- 
sueigoje susipažino su naujuoju drau- gų sueigų, minėjimų ir parengimų ka- 
gininku ,s.v.v.sl. L. Baziliausku, išklau- lendorius. Posėdžiui pirmininkavo ps. 
sė instruktorių pranešimų ir smagiai 
pažaidė. Po sueigos dr-vės štabas tu
rėjo pirmą savo posėdį.

• Bazaras skautams-tėms paremti — 
lapkričio 5 d. Visi kviečiami prie to 
bazaro ruošimo prisidėti. Daiktai bus 
renkami: spalio 22 ir 29 d. po šešt. 
mokyklos pamokų; spalio 23 ir 30 d. 
nuo 10 vai. ryto skautų būkle — 
Prisikėlimo parapijos pastate ir Šv. 
Jono Kr. parapijos salėje. Juos rinks 
ponios G. Baltaduonienė, B. Maziliaus- 
kienė ir V. Stukienė.

• Skautai-tės kviečiami susidomėti 
spalio 22 ir 23 d. vykstančia pabal
tiečių filatelistų pašto ženklų paroda 
Prisikėlimo parapijos muzikos studi
joje.

• Šatrijos ir Rambyno tuntų vadi-

L. Gvildienė.
• S. VI. Rušas sutiko būti Ramby- 

no tunto “Skautų Aido” platintoju. 
Visais prenumeratų reikalais kreiptis 
tik į jį.

• Bendra juru skautų sueiga įvyko 
spalio 15 d. Visos jūrų skautų-čių su* 
eigos vyksta kiekvieną šeštadienį 1-2 
vai. p.p. skautų būkle.

• I-oji vilkiukų dr-vė turėjo sueigą 
spalio 15 d. High Parke. Draugovė 
yra padidėjusi keturiais naujais na
riais. Jai vadovauja s.v.v.sl. P. Regina.

• Bendra sueiga I-sios ir IH-sios
vilkiukų draugovių įvyks spalio 22 d., 
šeštadienį, tuoj po lituanistinės mo
kyklos pamokų, Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Ta pačia proga bus aplan
kyta pabaltiečių filatelistų pašto ženk
lų paroda. č.' S.

SPORTAS
SPORTO DARBUOTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS
ŠALFASS-gos visuotinis-metinis su

važiavimas įvyks š.m. lapkričio mėn. 
5-6 d.d. Lietuvių Namuose, 3009 Til
man Ave., Detroite, Mich. Jis bus pra
dėtas lapkričio 5 d. 12 vai. Pilnatei
siais nariais dalyvaus sporto klubų 
pirmininkai, atstovai, sporto apygardų 
vadovai, sporto laikraščių redaktoriai 
ir redakcinių kolegijų nariai, centro 
valdybos bei kitų centrinių organų pa
reigūnai.

Suvažiavimo metu revizijos komisi
ja patikrins centro valdybos, apygar
dų komitetų iždus ir vadinamąjį išvy
kų fondą. Dienotvarkėn taipgi įtraukti 
pranešimai: centro, valdybos, sporto 
apygardų vadovų, lietuvių sekcijos 
Pabaltiečių Sporto Federacijoje bei 
kitų padalinių. Numatoma aptarti or
ganizacinius reikalus, ateities planus, 
paruošti 1967 m. sezono sportinių var
žybų kalendorių. ŠALFASS-gos centro 
valdyba suvažiavimui pravesti ir su
organizuoti yra paruošusi pranešimą 
nr. 62, kuris buvo išsiųstas visiems 
sąjungai priklausantiems vienetams. 
Prie jo pridėta ir darbotvarkė.

ATVIRAS “VYČIO” GOLFO 
TURNYRAS

Paskutinės šio sezono varžybos pra
ėjo su pasisekimu. Nepaisant ypatin
gai audringo oro ir vėjo, siekiančio 
ligi 50 mylių į valandą, susirinko net 
41 golfo entuziastas.

šį kartą varžytasi dėl dviejų tau
rių. Praėjusių turnyrų pirmos ir ant
ros vietos laimėtojai rungėsi A kla-

Chve-

SIŲSKITE PINI- 
GUS Į LIETUVĄ 

PINIGAI, SIŲSTI PER
GRAMERCY

įteikiami gavėjui kaip PINIGAI per 
Bank For Foreign Trade Maskvoje. 
JŪS ESATE SAUGŪS TIK SU FIR
MA, TURINČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ PASLĖPTŲ 
RINKLIAVŲ. MŪSŲ 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERSLE GA

RANTUOJA JUMS GERĄ 
PATARNAVIMĄ

Visos perlaidos pilnai garantuoto 
ir apdraustos.

Turi Bankų Depart leidimą ir ap- 
draudą. Apsidraudę $20.000.00. Ofi
cialūs SSSR kvitai pasirašyti gavėjo. 

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $30.00 — $2.75.
Virš $30 00 — 10%.

GRAMERCY SHIPPING, INC.
744 Broad St Newark. NJ.

Rašykite angliškai arba lietuviškai 
prašydami pilnų maisto, audinių ir 
dovanų katalogų.
Arba siųskite MUMS DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pasi
rinkimui NAUJOSE SPECIALIOSE 
DOLERIŲ KRAUTUVĖSE.
Jokio mokesčio už šį patarnavimą.
GRAMERCY Ag?10*

118 E. 28 St. New York, N.Y.

sėje. Prie jų prisidėjo ir naujas augš- 
tos klasės dalyvis S. Podsadecki (ve
dęs lietuvaitę). Jis taipogi varžėsi dėl 
pereinamosios taurės, kurios laimėto
jas praėjusiais metais buvo S. Šal
kauskis.

Nepalankus oras atsiliepė ir į rung
tynių rezultatus. Kaip ir tikėtasi, net 
ir A klasė nepajėgė šį kartą sužaisti; 
žemiau 80-ties.

Laimėtoju tapo Stasys Podsadecki 
su 83 taškais. Netoli atsiliko ir pra
ėjusių turnyrų laimėtojas V. Astrams- 
kas su 87 taškais. Kiti A klasės daly
viai susiskirstė sekančiai: A. Eižinas 
94, Pilkauskas 95, S. Šalkauskis 98 ir 
V. Siminkevičius 101.

B klasės taurę laimėjo R. Juozai
tis su 91 tašku. Su šia pergale jis 
jau jau automatiškai pakeliamas į A 
klasę. Likusieji B klasės žaidėjai iš
sidėstė sekančiai: A. Astrauskas 92, 
H. Stėpaitis 94, R. Strimaitis 96, S. 
Kėkštas 97, P. Stauskas, A. Žutautas, 
A. Klimas 98 ir St. Kundrotas 99.

Jauniai^ neatsiliko nuo vyresniųjų. 
Jų rezultatai: Panavas 91, Bulionis ir 
Gutauskas po 98 (visi hamiltoniečiai).

Už registracinį mokestį buvo nupirk
tos smulkios dovanos, kurios vakarie
nės metu buvo išdalintos žaidėjams. 
Taipgi buvo aptarti ir ateities organi
zaciniai reikalai. J. B.

metu 
veikė

AUŠROS ŽINIOS
Aušro klubo visuotiniame susirinki

me pr. sekmadienį buvo peržvelgta 
praėjusio sezono veikla, aptarti eina
mieji reikalai ir išrinkta nauja val
dyba: E. Šlekys, J. Tamulionis, A. 
Kuolas, A. Sapijonytė, R. Strimaitis,

S. Baršketis, K. Žebrauskas, H. 
dūkas ir V. Simonaitis.

Pirmininkės pranešimu, šiuo 
klubui priklauso 213 narių ir
6 sporto sekcijos: krepšinio, lengv. 
atletikos, plaukimo, lauko ir stalo te
niso. Gausiausia sekcija buvo krepši
nio, kurios 11 komandų dalyvavo įvai
riose Toronto miesto lygose ir išsi
kovojo 6 čempijonatus. Kanados Spor
to Apygardos pirmenybėse laimėjo vi
sose grupėse I-sias vietas. Antroje vie
toje buvo lengv. atletikos sekcija su 
62 nariais, kuri sėkmingai atstovavo 
lietuviams tarptautinėse lietuvių-uk
rainiečių pirmenybėse Čikagoje, pa- 
baltiečių pirmenybėse Klevelande, To
ronte ir tapo XV-jų Š. Amerikos lie
tuvių sportinių žaidynių klubiniu nu
galėtoju. Plaukimo sekcija, nors ir 
negausi skaičiumi, bet augŠtos koky
bės: XV-se ŠALSŽ pirmenybėse iš 14 
galimų I-jų vietų išsikovojo 13. Kana
dos plaukimo pirmenybėse “Operation 
Mexico” A. Kučinskaitė laimėjo II v. 
50 j. peteliške ir J. Glanertaitė II v. 
100 j. 1. s. Lauko tenise geriausiai pa
sireiškė O. Rautinš, laimėdamas Kana
dos pabaltiečių ir KSA pirmenybėse 
I-sias vietas. Stalo teniso sekcija bu
vo apverktinoje būklėje, bet prade
da atsigauti ir tikisi šiame sezone vėl 
tvirtai atsistoti ant kojų. Sekcijos va
dovu buvo išrinktas S. Baršketis, kuris 
numato greitu laiku sušaukti stalo te
nisininkų susirinkimą ir suorganizuoti 
turnyrą. Kadangi “nepriklausomo” 
golfo klubo steigimas buvo atidėtas 
neribotam laikui, nutarta įsteigti gol
fo sekciją. Sekcijos vadovu paskirtas 
R. Strimaitis.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
(Atkelta Iš 4 psl.)

to Strolios. Iškilmingo pobūvio komi
teto vadovu yra sol. Algirdas Brazis, 
o jam talkina visa eilė kitų narių. Pats 
pobūvis žada būti neeilinis. Tai liu
dija ir augštokos bilietų kainos — po 
$10 asmeniui. Rengėjai tikisi, kad tau
tiečiai nepabijos tokio mokesčio ir 
gausiai atsilankys.

DR. ARŪNAS LIULEVTCIUS, sugrį
žęs iš tarptautinės matematikų konfe
rencijos Maskvoje turėjo platų pasikal
bėjimą per Barčus šeimos radijo va
landėlę spalio 3 d. vakare. Čia, besi
kalbant su tos programos vedėju Fe
liksu Daukumi, Liulevičius davė nema
ža žinių apie savo mokslines studijas 
ir matematikų kongresą bei jame su
tiktus lietuvius. Jis pažymėjo, jog 
kongrese dalyvavo apie 15 Lietuvos 
mokslininkų. Proporcingai imant, tai 
gana didelis skaičius, nes šiuo meta 
Lietuvoje yra apie 50 matematikos 
srities žinovų. Į klausimą — kaip jis 
vertinąs dabartinės Lietuvos matema- 
.tikus, dr. Liuleviėius pareiškė, jog jie 
sudaro rimtų žinovų įspūdį. Taip pat, 
atsakydamas į klausimus, dr. Uulevi-

čius paminėjo, kad pačioje Lietuvoje 
neteko būti, nes važiavo su amerikie
čių delegacija, kuriai buvo nustatytas 
važiavimo planas. Arčiausiai prie Lie
tuvos lankytas miestas buvęs Lenin
gradas. Paklaustas, ar ir vėl norėtų 
ten lankytis, jeigu būtų gera proga, 
atsagė, jog lankytis būtų gera, bet ten 
gyventi nebenorėtų.

MARIJA KVIETKAUSKIENĖ, ku
riai yra tekę ir Sibirą pamatyti, paga
liau laimingai nusileido Čikagoje ir čia 
susitiko seserį Magdaleną Grišienę, ku
rios 37 metus nebuvo mačiust Naujoji 
Čikagos gyventoja yra 66 m. amžiaus 
suvalkietė, kilusi iš netoli Kalvarijos 
esančio Kuliškių kaimo. Jai 5 metus 
yra tekę paragauti Sibiro duonos, kuri 
buvusi labai prasta. Kai iš ten buvo 
paleista, dirbo kolchoze, tačiau gyveni
mu nesiskundžia, nes visą laiką iš se
sers gaudavo siuntinėlių, kurie paleng
vino jos padėtį. Kelionės dokumentų 
tvarkyme daug pagelbėjo čikagietis 
nejudomojo turto pardavėjas Paulius 
Leonas, kurio dukra ir sūnus buvo vie
ni iš pirmųjų atvykę iš okup. Lietuvos 
į Ameriką.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West

Ateitininkų žinios
Spalio 23, sekmadienį, įvyks šie su

sirinkimai: jaunesniųjų berniukų 7 ir 
8 sk. tuoj po 10 vai. Mišių ateitinin
kų kambaryje; jaunučių mergaičių ir 
Vaidilučių — 2 vai. Vaikų Namuose. 
Visi šie susirinkimai užtruks tik 1 vai.

Gintarės ruošia maskaradą-“hallo- 
ween party”, turis įvyks penkt., spa
lio 28 d., 6.30 vai. Užtruks 2 vai. iki 
8.30. Į maskaradą kviečiamos visos 
jaunutės mergaitės ir Vaidilutės. At
vykti apsirengus kitoniškai, t.y. su 
maskaradui skirtais drabužiais, kaukė
mis ir pan. Už apsirengimą bus ski
riamos premijos.

Vyr. moksleivių susirinkime pr. sek
madienį dalyvavo 60 narių, šiemet 
veikimas yra gerokai pagyvėjęs.

Tėvu komitetas at-kų kambariui pa
dovanojo gražų, meniškai padarytą 
ateitininkų ženklą. Jį pagamino p. Mi
sevičius. Dėkojame tėvų komitetui ir 
p Misevičiui.

Havajų vakaras, ruošiamas tėvų Ko
miteto, jau netoli — šešt., spalio 29 
d. Jaučiamas didelis susidomėjimas ir 
tikimasi pilnos salės tėvų, jaunimo ir 
svečių.

Jaunimas, kuris domisi pašto ženk
lais ir pinigų kolekcijomis, prašomas 
šį šešt. ar sekm. aplankyti muzikos 
studiją, kur vyks pabaltiečių pašto 
ženklų ir pinigų paroda.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
SWANSEA - BLOOR, apie $6,000 

įmokėti, 5 kambarių vienaaugš
tis (bungalow), užbaigtas rūsys, 
garažas su šoniniu įvažiavimu.

JANE - ANNETTE, $5.000 įmokėti, 
gražus 6 kambarių vos keletos 
metų senumo mūrinis namas, už
baigtas rūsys, privatus įvažiavi
mas, atvira skola.

JANE - BLOOR, $10.000 įmokėti, 8 
kambarių per du augštus atski
ras namas, vandens - alyvos šil
dymas, garažas.

BLOOR - ROYAL YORK RD., apie 
$8.000 įmokėti, 5 kambarių viena
augštis (bungalow) pilnai užbaig
tas rūsys su ekstra prausykla, ga
ražas su privačiu įvažiavimu.

INDIAN RD. - BLOOR, apie $10.000 
įmokėti, 12 kambarių atskiras na
mas, 3 prausyklos, didžiulis skly
pas, garažai su privačiu įvažiavi
mu.

BLOOR - DURIE ST., $6.000 įmokė
ti, 7 kambarių atskiras namas, ga
ražas su šoniniu įvažiavimu.

KIPLING - BLOOR, $7.000 įmokėti, 
6 kambarių vienaaugštis (bunga
low), garažas su privačiu įvažia
vimu, maždaug 8 metų senumo, 
viena atvira skola balansui, ne- 
augŠta kaina.

6-PLEKSAS, apie $20.000 įmokėti, 
virš $8.000 metinių pajamų, va
karuose, maždaug 7 metų senu
mo.
S. Turiu didelį pasirinkimą įvai

raus dydžio apartamentų.
‘ PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LB MKI 
$35.000 ĮMOKĖTI, 8 metų senumo

18 butų su balkonais. Tik puse 
bloko nuo tramvajaus. Matyti On
tario ežeras. Visi butai išnuomoti 
ir duoda virš $25.000 metinių pa
jamų. Prašoma kaina $160.000.

KINGSWAY RAJONE: gražus 22 
butų pastatas, visi butai turi bal
konus. Didelė auto aikštė; 11 ga
ražų. $31.000 metinių pajamų. 
Pirmi mortgičiai tik iš 5%%. Rei
kalingas geras įmokėjimas gry
nais, bet gali būti dalis grynais, o 
kiti nekilnojamo turto ar mortgi- 
čių formoje. Prašo $210.000.

KINGSWAY RAJONE: $50.000 įmo
kėti, gražus 21 buto pastatas. 
$27.400 metinių pajamų. Pirmi 
mortgičiai iš 4%%. Prašoma kai
na $215.000.

RYTŲ TORONTE: $70.000 įmokėti, 
puiki pinigų investacija, 10 krau
tuvių plazoje. Nuo plazos pasta
tymo (9 metai) nuomininkai ne
pasikeitė ir visi turi nuomos su
tartis. Virš 10% už investuotus pi
nigus, apmokėjus mortgičius ir 
visas kitas išlaidas. Pilna kaina 
$200.000.

RETA PROGA. Tik 5 metų 41 buto 
apartamentinis pastatas. $55.000 
metinių pajamų. Dideli vieno ir 
dviejų miegamųjų butai. Balko
nai, keltuvas, kilimai. Pastatas la
bai gerame stovyje. Didelis kie
mas automašinoms. Reikia nema
žai įmokėti, bet dalis gali būti 
grynais pinigais, o kita dalis ne
kilnojamo turto arba mortgičių 
formoje (trade-in).Kaina$280.000.

P.

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 6!4% 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n a Ph A A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PAfCA<VlM 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
4% % už depozitus
5y2% numatyta už šėrus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuc 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarais nuo 4 vaL 30 min- 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A L G ARBENS
REALESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St. W. Toronto, Ont.
Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664

Vakarais — HU. 9-1543.
DOVERCOURT - DUNDAS, S3.000 įmokėti, atviras mortgičius balansui, 
8 kambariai per 2 augštu, 2 virtuvės. Pilna kaina $8.000.
WILLARD - BLOOR, $10.000 įmokėti, 7 dideli kambariai, 2 virtuvės, už
baigtas rūsys, apšildymas vandeniu.
QUEEN - LANSDOWNE - KRAUTUVĖ, $15.000 įmokėti, geras pastatas, 
labai geroj vietoj, greitas įėjimas, pilna kaina $33.900.
KETURIŲ SEIMŲ PASTATAS, $20.000 įmokėti, modernus keturių šeimų 
pastatas, vandeniu apšildomas, 4 garažai, sklypas 50x150. Prašoma kaina 
$56.900.
PENKIŲ ŠEIMŲ PASTATAS, $30.000 įmokėti, naujas pastatas po 2 ir 3 
miegamuosius, garažai; pajamos beveik $9.000 per metus. Kaina $63.500.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

OILS LTD.

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 

24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 

Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. TeL 362-5777.

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prfe Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonai/ BE. 3-5996

COLLEGE - DUFFERIN, $2.000
įmokėti, pusiau atskiras namas, 6 
šviesūs atnaujinti kambariai;
nauja krosnis, dvi modernios vir
tuvės, privatus šoninis įvažiavi
mas, garažas, vienas atviras mort-

keti, gerų plytų, 6 kambarių, 2 
virtuvės, alyva apšildomas, 8 me
tų mortgičius. Prašo $14.900.

35 AKRAI — 25 MYLIOS NUO 
TORONTO, $11.000 pilna kaina; 
pusė dirbamos žemės ir dalis miš
ko, upelis, šaltiniai, prie pagrin
dinio kelio, ideali vieta senatvėj 
ir šeimai gyventi. Tinka padalini

mui į sklypus. Galima mėginti su 
mažu įmokėjlmu.

JANE - BLOOR, $8.000 įmokėti, ru
pių plytų, atskiras, 6 šviesūs 
kambariai, moderni virtuvė, nau
ji vamzdžiai, nauja krosnis; šoni

nis įvažiavimas, garažas.
DUNDAS - CLAREMONT, $5300 

įmokėti, 1 mortgičius balansui, 
pusiau atskiras, 7 kambarių, 2 
augštai, dielis kiemas su vidiniu 
kiemu, vaismedžiai, garažas.

KRAUTUVĖ IR 3 BUTAI, $10.000 
įmokėti, gerų plytų, atskiras $315 
mėn. pajamų, nauja krosnis, pri
vatus įvažiavimas, dvigubas gara
žas, 10 metų mortgičius balansui.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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Al DRA VDA
GYVYBRS •
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

DĖKOJAME VISIEMS
Lietuvių Religiniam Kongresui 

Rengti Komiteto vardu nuoširdžiai dė
koju už bendradarbiavimą, maldas, tal
ką, aukas ir visokeriopą paramą ren
giant ir vykdant lietuvių religinę - tau
tinę šventę Vašingtone 1966 m. rugsė-

komisijos asmenų reiškiamus nepasi
tenkinimus; PLB valdybos vicepirmi
ninkai, posėdyje dalyvavę, tokios gali
mybės nepaneigė.

Dėl anksčiau suminėtų priežasčių 
tame pat posėdyje 1965 m. gruodžio 
20 d. pirmoji finansų komisija pasi
traukė ir 1966 m. sausio 10 d. įteikė 
PLB valdybai sekančio turinio pareiš-

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latviją, Estijg, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, riu- 
varnos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir Lt.
o Be to, siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešima.

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar 

nauti ateityje.'

LIETUVIŲ IŠTAIGA

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 - 3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto Iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

* “'“ ALM RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE„ TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS 

Res. tel. LE 6-5363

CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi
TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFt 

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
532 - 7733

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulrs

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St., • LE. 1-3074. Sav. P. Uzbalis

NEPAMIRSKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į

Bloor Autorite Garage las frKc<^ge>y^eL^si-?3os

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt. Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

po Europą
Atkelta iš 3-čio psl.

apsirengusios. Bratislavoj, Slova-

tuvių parapijų, organizacijų, vienuoli
jų, lietuvių laikraščių, radijo progra
mų ir Vašingtono lietuvių talka įgali
no surengti taip sėkmingą lietuvių 
programą.

Ypatinga padėka priklauso lietuvių 
muzikų komisijoms, chorams, jų vado
vams ir solistams. Mes niekuomet ne
pajėgsime užtenkamai padėkoti už jų L . .... „ _ .
nepaprastą pasiaukojimą kuriant spe-jį611 aus ,®?e’ ' ‘ ’
cialią muziką, rengiant ją perduoti lie- .Ra2^te> J-. Šėtoną, J. Stempu- 
tuviams ir visam pasauliui. įs a ^eliau fapJld^: S' XfBd?u*’

PL Jaunimo Kongreso finansų ko
misija buvo sukviesta PLB valdybos 
iniciatyva iš sekančių asmenų: V.

> Adamkavičius, A. Balašaitienė, M.

Tai buvo kilnus lietuvių susibūri
mas melstis, pasiryžti ir ginti perse
kiojamus lietuvius už Dievą ir Tėvynę.

Visiems, visiems lietuviškas ačiū!
PreL Jonas Balkūnas,

LRKR Komiteto pirmininkas

GERBIAMASIS REDAKTORIAU,a
Lietuvių spauda, sąmoningai ar su

klaidinta, kaikuriais prieškongresiniais 
pareiškimais yra vienašališkai ir ne
teisingai aprašiusi jaunimo kongreso 
paruošiamuose darbuose iškilusius ne
sutarimus.

P. L. Jaunimo Kongreso pirmoji fi
nansų komisija buvo sudaryta PLB 
valdybos jos pačios nuožiūra paren
kant tam darbui tinkamus žmones, pa
sireiškusius skautų, tautininkų, ateiti
ninkų bei bendrinėse organizacijose. 
Šios komisijos kelių mėnesių darbo ei
goje paaškėjo, kad: 1. Kongreso paran- 
ga buvo patekusi perdėm įtakon gru
pės, kurios paskirų asmenų pareiški
mai ir pasireiškimai akivaizdžiai liudi- 
jo jų persigavimą komunistų “Tėvynės 
Balso” peršamu kultūriniu bendradar
biavimu:’

2. Jaunimo kongreso komiteto pir
mininkas, kartu ir PLB atstovas jauni
mo kongreso komitete, ėjo į pasimaty
mą su pavergtos Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto nariu prof. J. 
Kubiliumi iš anksto gavęs PLB valdy
bos vicepirmininko pritarimą. Kartu 
su juo pasimatyme dalyvavo ir trys 
jaunimo kongreso studijų komisijos 
nariai;

3. Vizito pas prof. J. Kubilių metu 
jaunimo kongreso komiteto pirminin
kas atsiklausė Lietuvos komunistų par
tijos c. k-to narį dėl galimybių atsi
kviesti į kongresą delegaciją iš sovie
tinės Lietuvos;

4. Kongreso darbuotojų pasitarime 
Klevelande 1965 m. lapkričio 28 d., da
lyvaujant 34 įvairių organizacijų vei
kėjams, įskaitant ir daugumą PLB v 
bos narių, jaunimo kongreso komiteto 
pirmininkas pranešė, kad yra užmegzti 
ryšiai su FBI dėl jaunimo delegacijos 
atsikvietimo iš sovietinės Lietuvos;

5. Finansų komisija posėdyje 1965

Razgaitis ir A. šenbergas. Septintame 
finansiplTomisijos posėdyje 1965 m. 
gruodžio 20 d., dalyvaujant visiems fi
nansų komisijos nariams, išskyrus S. 
Lazdinį, buvo išaiškinta, kad:

1. tarp atskirų finansų komisijos ir 
PLB valdybos narių iškilo principiniai 
nuomonių skirtumai dėl jaunimo iš 
Lietuvos išsikvietimo bei PL Jaunimo 
Kongreso Komiteto pirmininko vizito 
pas prof. Kubilių;

2. PLB valdybos atstovai posėdyje 
atsisakė užtikrinti, kad ateityje tokie 
žygiai nebus kartojami;

3. finansų komisijos darbas apribo
jamas išimtinai pinigų rinkimu.

Sutarta kad šiomis sąlygomis finan
sų komisijos darbas nėra įmanomas ir 
finansų komisija iš jai patikėtų parei
gų nutarė pasitraukti.

Pasirašė: Pr. Razgaitis, pirm., J. 
Smetona, vicepirm., A. Balašaitienė, 
iždininkė, Dr. V. Ramanauskas, vice
pirm., Ant. Razgaitis, sekretorius.

Šio atsistatydinimo pareiškimo fi
nansų komisija viešai nepaskelbė dar 
vykstant kongreso parangai tikslu ne
pakenkti gražiajai pirmojo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso idėjai ir 
pozityviems jaunimo darbams. Finan
sų komisija įgaliojo PLB valdybą jai 
tinkamu būdu painformuoti lietuvių 
visuomenę apie iškilusius nesutarimus 
ir juos iššaukusias priežastis. Tokios 
informacijos, paremtos žinomais fak
tais, iš PLB valdybos iki šiol nepatyrę, 
prašome šį pareiškimą paskelbti ir tuo 
būdu patikslinti kai kurių laikrašti
ninkų ankstyvesnius pareiškimus.
Pranas Razgaitis Julius Smetona 
VI. Ramanauskas Antanas Razgaitis 

Aurelija Balašaitienė

S statytą karo paminklą, vaiz- 
ojantį Slovakijos “išvaduotojus 

raudonarmiečius”. Ant kalno ma
tosi didelė pilis ir katedra, ku
rioj buvo vainikuojami Vengrijos 
karaliai; ten Vengriją valdė tą 
kraštą. Pervažiavę jau trečią kar
tą Dunojų vėl atsidūrėme Aust
rijoj.

Paslaugi vadovė
Mūsų vadove Vienoje buvo

jauuu uu^uv, auna . -
anksčiau susipažinęs Niujorke. Jiįslm ,,7^^ 
mus maloniai priėmė savo šeimo
je, vaišino “Slyvovica”, atvežta iš 
Jugoslavijos. (Tai stipresnis už 
paprastą degtinę gėrimas, pada
rytas iš slyvų). Atsisveikinant ji 
įdavė mums nuvežti dovanų jos 
tetai, gyvenančiai Dubrovinke, 
Jugoslavijoj. Tokios pažintys ir 
rekomendacijos kelionėje mums 
daug padėjo.

. Pulkininkas: Kaip tai?
Civilis: Mano namuose karas 

iškyla kaip tik tuomet, kai nėra

Gydytojas atsakė:
— Iš gėdos! Nes daug, o daug 

ten besiilsinčių numirėlių gydė
si pas mane!

Kas geriau? Atostogų metas
Dviračių krautuvės savininkas 

kaimo vyrukui gyrė savo prekes.
— O kiek gi kainuoja dvira

tis? — paklausė kaimietis.
jauna aus^ė, su S3 buvau| - Devynis tūkstanfius penkis 
J . w. . laimine Ivrii

— Už tokius pinigus aš nusi
pirksiu keletą geros veislės kar
vių, — tarė vyrukas.

Krautuvininkas, šypsodamasis 
pastebėjo:

— Bet pabandyk su karvėmis 
išvažiuoti pasivažinėti — iš ta
vęs visi juoksis.

— Galbūt, — tarė vaikinas, — 
bet dar labiau juoksis, jei aš im
siu melžti dviratį...

Nauja — oficialu — garantuota 
PINIGAI Į LIETUVĄ — SSSR, 

per Vneshpdsyltorg, Maskva
JAV DOLERIŲ PAŽYMĖJIMAI 
pirkiniui specialiose krautuvėse 

ARBA RUBLIAIS
Jokio mokesčio už persiuntimą. 

Mokesčiai apmokami 
Vneshposyltorg įstaigos. 

Jokiu atskaitymų.
UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE 

EXPRESS CORP.
Skanūs maisto siuntiniai. Pui
kiausi amerikietiški gaminiai.

Economy Parcel 504 JAV $22.00 
4% sv. kviet. miltų, 2% sv. cuk
raus, 2% sv. razinkų, 2% sv. rū
kyto bekono, sv. makaronų, 
2¥4 sv. ryžių, 2% sv. farinos mil
telių, 1 dėžutė Nescafe (2 unc.). 
Type 411A JAV $36.75
1% sv. geros degintos kavos, 
1¥4 s v. kakavos. 1 sv. šokolado, 
2% sv. margarino, 2% sv. kviet. 
miltų, 2% sv. ryžių, 1¥4 sv. olan: 
diško Edam sūrio, 2^ sv. gero 
rūkyto bekono, 2% sv. maišytų 
vaisių, sv. datulių, Vz sv. figų, 
1^ sv. rinktinių biskvitų ir sau
sainių dovanų dėžutėje. Užsaky

mo kaina už siuntinį $1.50.
UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE 

EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street

New York, N.Y. 10010, USA. 
Prašykite nemokamų katalogų.

Kas yra viengungis?
Viengungis yra vyras, kuriam 

niekas nepasako, kiek jis turi 
ydų-

— Žinai, Juozai, — sako žmo
na, — pusryčių metu vartydama 
laikraštį, — mirties pranešimų šį 
kartą labai maža.

— O tai todėl, kad dabar atos
togos, — paaiškino vyras.

Be liudininkų
— Sriuba buvo perdaug sūri, 

o be to dar ir atšalusi. Mėsa — 
apdeginta ir panaši į anglį. — 
Tuos faktus vyras mėgino man
dagiai priminti žmonai, jos ne- 
įžeidžiant. žmona negalėjo to vis
ko paneigti, tačiau ėmė protes
tuoti:

— Galėjai tą viską pasakyti 
tada, kai nėra liudininkų!

— Apie kokius liudininkus čia 
kalbi? Juk čia nieko nėra!

— Nieko? O manęs nelaikai 
liudininke? Parinko Pr. Al.

231-2661 arba
2 3 3-332 3

P. BARAUSKO AGENTŪRA
38 CEDARCREST DRIVE, ISLINGTON, ONT, 
(ROYAL YORK ir DUNDAS gatvių kampas)

NOTARAS
A. LIŪDŽIU S, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Mamų, ūkių ir betkurio verslo 
pirki m o—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys,, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

{Įėjimas iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad. ir 

penktadieniais nuo 6—8 v.v.
Įstaigos tel. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas')

Telefonas LE. 2-4103

S

VIETOJ PINIGŲ — PAŽYMĖJIMAI 
INTERTRADE Express Corp, prane

ša, kad dabar yra naujos galimybės pa
siųsti giminėms ar draugams Į Lietuvą
ar SSSR JAV-bių valiutos pažymėji- j tinka. Galima siųsti pinigų kiek tik 
mus, kuriuos gali iškeisti Į rublius ar- siuntėjas nori ir už pasiuntimą nėra 
ba su tais pažymėjimais pirkti žemes- imamas joks mokestis. Visi mokesčiai 
ne kaina specialiose krautuvėse impor- yra apmokami SSSR įstaigų. Tai nauja 
tuotus gaminius, kaip maistą, medžią- galimybė padėti savo giminėms bei 
gas, indus ir kitus Įvairius dalykus, draugams per INTERTRADE ’ 

m. gruodžio 20 d. siekė užsitikrinti, Specialios krautuvės yra visuose didės- PRESS CORP., 125 East 23rd 
kad panašūs žygiai ateityje nebūtų niuose miestuose. Gavėjas gauna kata- New York, N. 
kartojami. I tai finasų komisijos ryši- logą, iš kurio gali pasirinkti kas pa- 982-1530 (Sklb.).

Y. 10100, USA,

EX-
SL, 
tel.

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 v. ryto iki 6 v.v.

D R. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: ~

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 ▼. ▼.# 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vai. p.p.

Telefonas BO. 6-1372

D R. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.
AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

THE QUALITY GOES IN

BEFORE THE NAME GOES ON

NO PRODUCTION SHORTCUT
NO PRINTED CIRCUIT

Prieš pirkdami 
televizija, - radija

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST^ TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
D R. P. MORKIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferm St)

International 
Driving School 

WALDI 
Centrinė įstaiga 691 A.-aette St., 

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST.
Tel. LE 2-5461 

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais. 
—

ar Hi-Fi gerai pagalvokite 
ir prie ZENITH apsistokite!

Augštos kokybės dalys 100% rankų darbas. 
Vaizdas geresnis 
ir aparatas patvaresnis. 
ZENITH aparatus jūs galite gauti pas 

Alfa Radio & TV

DANTŲ GYDYTOJAS
24 Calvington Dr., Downsview.

(prie Keele į šiaurę
nuo Wilson Ave.)

Priima pacientus pagal susitarimą
TeL 633-1167

Pajieškojimai
Prieš metus miręs Konstantinas Kas

paras Vaurus, sūnus Prano ir Barbo
ros Balsevičiūtės Vaurų, kilęs iš Plun
gės, yra palikęs šiek tiek turto. Kal
bama, kad turėjo brolį Povilą ir dvi 
seseris — Elzbietą ir Justiną Berno
tienę. Patys jieškomieji arba apie juos 
žinantieji malonėkite kreiptis: Consu
late General of Lithuania, 41 West 
82nd Street, New York, N. Y. 10024, 
USA.

BALTIC MOVERS

patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

VALAU FOTELIUS
IR (VAIRIUS kilimus. 

Automatinis eietm valymas. Šutai*

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo-

VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 
BALDAI ir kt

Vežamas tortas pilnai apdraustas.
Skambinti teL LE 4-1403

30 Dewson St., Toronto, Ont.

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Aven Toronto 

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

SALES - SERVICE 
Sav. A. ČIŽIKAS 

672 Lansdowne LE 1-6165

Dėmesio namų 
savininkai!

Visų rūšių automobilių išorės (ba 
dy) taisymas, mechaniniai darbai ii 

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kone Auto Body

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
♦ sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais

atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
o agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261: vakarais 526-4681

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OJD.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
Iki 6 JO vaL vak. Šeštadieniais nno

10 vaL ryto iki 4 vaL po pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaigai

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.VAIU
769-4612
769-4131



^TORONTO'
Sv. Jono Kr. par, žinios

diena. Pamaldų metu meldžiama
si už krikščioniškųjų idėjų pliti- 

praveda seselės, vyksta kiekvie
ną sekmadienį po jaunimo pa
maldų muzikos studijoje.

— Jaunimo choras, į kurį yra 
įstoję virš 30 jaunų choristų, 
pradėjo ruošti giesmių repertua
rą. Jį greit išgirsime bažnyčioje. 
Choristai 10 vai. pamaldose gie
da prie vargonų. Jaunimo chorui 
vadovauja muz. V. Verikaitis. 
Kviečiame visus mokyklinio am
žiaus jaunuolius nuo 7 iki 14 me
tų įsijungti į chorą. Repeticijos 
vyksta tuojau po pamaldų par. 
salėje.

— Ateinantį sekmadienį po 11 
vai. pamaldų įvyks pirmasis po 
vasaros atostogų L. K. Moterų 
Draugijos parapijos skyriaus susi
rinkimas. Kviečiamos visos narės 
ir draugijai prijaučiančios mote
rys.

— Šią savaitę lankomi Lawren
ce ir Eglintono rajone gyveną 
parapijiečiai. Dienomis, kada il
giau tenka užtrukti klebonijoje, 
bus lankomi parapijiečiai, gyve
ną arti bažnyčios — Palmerston, 
Euclid, Markham ir Claremont 
gatvėse.

— Nuotaikingai praėjo parapi
jos jaunimo klubo parengimas, į 
kurį atsilankė gražus būrelis gim
nazistinio amžiaus jaunuolių. Po
būvio programą pravedė klubo 
valdyba, vadovaujama V. Rama
nauskaitės, A. Stankaus, V. Kup- 
revičiūtės, V. Daulinskaitės, G. 
Stankutės ir E. Rovo.

— Šį šeštadienį 9 vai. gedulin
gos pamaldos už Mariją ir Vladą 
Bytautus, mirusius prieš viene
rius metus ir palaidotus lietuvių 
kapinėse.

Lietuvių kapinėse praėjusį šeš
tadienį palaidota a.a. Ona Sesevi- 
čienė iš Preston, Ont. Velionė pas 
dukros šeimą buvo atvykusi prieš 
devynis mėnesius iš Rokiškio. Tą 
pačią dieną kapinėse pašventin
tas dailus Jono Vizgirdos pamink
las. Mirties metinių proga sekma
dienio popietę po pamaldų buvo 
pašventintas a.a. Petrui Jurkštui 
žmonos pastatytas gražus pa
minklas. Po apeigų nemažas bū
rys velionies bičiulių ir pažįstamų 
buvo susirinkę Marijos Jurkštie- 
nės namuose pietums. Vėlinių 
proga kapinių lankymo diena yra 
lapkričio 6-ji.

Kada gi bus spaudos balius? 
Toks klausimas pasigirdo dauge
lio skaitytojų lūpose pasirodžius 
nevisai tiksliai žinutei pr. “TŽ” 
numeryje. Viską patikrinus, nu
statyta, kad tradicinis metinis 
“TŽ” spaudos balius rengiamas' 
1967 m. sausio 14 d. Prisikėlimo 
salėje.

Sesuo M. Margarita ilgą lai
ką dirbusi Toronte, atvyksta į To
rontą spalio 22 d. Apsistos pas 
seseles L. Vaikų Namuose, 57 
Sylvan Ave., tel. 534-5773. Taip 
pat ją bus galima sutikti madų 
parodoje.

Kleopas Dalinda ir Ona Dalin- 
daitė, abu agronomai, išgyvenę 
dvejus metus Čikagoje, grįžo į 
Kanadą ir prie Bramptono įsigijo 
gėlėms auginti šiltnamius. Spalio 
16 d. Bramptono lietuviai gėlių

OFM, dėl ligos pasitraukus,augintojai jiems surengė įkurtu
ves ir įteikė tradicinę vazą su 
gėlėmis.

Estų, latvių ir lietuvių vetera
nų organizacijos lankėsi Denni
son kareivinėse, kur turėjo pro
gos susipažinti su kanadiečių ka
riuomenės milicijos žvalgybos 
pulku — vadinamaisiais genera
linio gubernatoriaus raiteliais. 
Lietuviams atstovavo Toronto 
Pūtvio šaulių kuopa. Jiems bu
vo parodyti ginklai, susisiekimo 
ir ryšio modernios priemonės. 
Pulko vadas pik. Itn. P. Hunter 
svečius supažindino su savo da
linio uždaviniais.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap 
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 • 7 9 8 1. 
Namu telefonas AM 1-0537.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
tramdymai Jūsų namuose arba mū
sų Klasėje turintiems laikinius lei
dimas. Ir jau galima pradėti va* 
žinoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 
Tel LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

VYNUOGĖS TIESIAI IS KALIFORNIJOS,
Zinfandel, Muscat, Alicante ir Carrignane, 

gausite tiesiog urmo kainomis iš 
PIETRO CULOTTA

1800 Davenport Rd. (prie Caledonia g-vės). Tel. RO 6 • 8137 
Taip pat čia gausite vynuogių sunką, vynui daryti visas 

priemones, kaip statines, bonkas ir kt

Prisikėlimo par. žinios

— Rožinis spalio mėnesį kal
bamas kasdieną: šiokiadieniais po 
8 vai. Mišių, šventadieniais po 9 
vai. Mišių.

bus laikomos už a.a. A. Vaičienę.
— šį sekmadienį bus daroma 

speciali rinkliava misijoms.
— Religijos pamokos vaikams, 

lankantiems valdiškas pradžios 
mokyklas, prasidėjo šią savaitę ir 
vyksta sekančia tvarka: antradie
niais, 4.30 v. p.p. — V ir VI sky
riaus mokiniams; ketvirtadie
niais, 4.30 v. p.p. — VII ir VIII 
skyriaus mokiniams. I, II ir III 
skyriaus vaikams pamokos vyks 
kartu su pirmajai išpažinčiai ir 
komunijai besiruošiančiais — 
sekmadieniais po 10 vai. Mišių. 
Visos pamokos vyksta pas seseles. 
Tėveliai prašomi rūpintis, kad 
vaikai šias pamokas sąžiningai

— Religijos pamokos viešųjų 
gimnazijų mokiniams prasidės 
spalio 30 d.

— Nuoširdi užuojauta M. Gen- 
čiuvienei, Punske mirus jos ma
mytei.

— Parapijos biblioteka veikia 
sekmadieniais po 10 ir 11 vai. 
Mišių.

— T. Placidas, T. Ambrozijus, 
T. Rafaelis ir T. Tarcizijus yra 
išvykę atlikti metiniu rekolek
cijų.

— Uždaros rekolekcijos mote
rims ir merginoms bus gruodžio 
2-4 d.d. Registruotis pas Kat. Mo
terų Dr-jos valdybos nares. Užda
ros rekolekcijos vyrams — gruo
džio 9-10-11 d.d. Registruotis pas 
Kat. Vyrų Dr-jos valdybos na
rius.

— Kat. Moterų Dr-jos Prisikė
limo par. skyrius organizuoja 
“First Aid & Home Nursing” 
kursus, kuriuos praves kvalifi
kuoti St. John’s Ambulance at
stovai. Kursai truks 8 savaites, 
po vieną 2 valandų pamoką į sa
vaitę. Priimamos moterys ir mer
gaitės nuo 18 m. amžiaus. Kur
sus finansuofa Toronto EMO. Re
gistracijos mokestis $2 bus grąžin
tas, jei kursantas lankys visas pa
mokas. Registruotis iki spalio 30 
d. pas A. Kuolienę tel. RO 9-7051.

— Šį sekmadienį, 4 vai. p.p., 
mūsų salėje Seselių Rėmėjų Bū
relis rengia madų parodą. Visi 
kviečiami atsilankyti.

— Pabaltiečių filatelistų ren
giama pašto ženklų ir monetų pa
roda — šį šeštadienį ir sekmadie
nį muzikos studijoje.

■ — Parapijos chorų repeticijos: 
trečiadienį, 7 v.v. — studenčių; 
ketvirtadienį, 7.30 v.v., suaugu
siųjų ir penktadienį, 6.30 v.v., — 
jaunimo. -

— Lapkričio mėnesio kiekvie
ną rytą 8 vai. bus laikomos Vė
linių Novenos Mišios. Novenos 
lapukai yra išsiuntinėjami šią sa
vaitę. Visi prašomi pasinaudoti, 
prisimenant mirusius artimuo
sius.

Naujų Metų sutikimas Prisikė
limo par. salėje bus rengiamas 
Kat. Vyrų"'Draugijos. Kadangi 
prisidėjo nauja salė, tai vietų šie
met bus žymiai daugiau. Nežiū
rint kylančių kainų, bilietų kai
nos nekeičiamos.

Į madų parodą (žiūr. skelbimą) 
kviečiamos ne tik ponios, pane
lės, bet ir vyrai. Be naujausių 
madų pavyzdžių, sukurtų čikagie- 
čių ponių, bus ir trumpas kon
certas; viešnios: V. Jemeikienė- 
Blandytė ir E. Blandytė iš Čika
gos padainuos keletą dainų, 
akomponuojant D. Skrinskaitei. 
Parodos lankytojus N. Pr. Mari
jos seserų rėmėjai vaišins kava 
ir pyragais. Pažymėtina, kad pa
rodoje bus rodomi lietuvaičių su
kurti drabužiai — siūti ir megzti 
lietuviškais motyvais, vakariniai, 
išeiginiai ir pan. Pradžia 4 v. p.p. 
punktualiai.

Havajų vakaras, kuris įvyks 
šeštadienį, spalio 29 d., 7.30 vai. 
Prisikėlimo par. salėje, bus pir
mas tokios rūšies Toronte. Gros 
visiškai naujas ir dar negirdėtas 
orkestras, veiks pilnas bufetas, 

parapijose daugumos tikinčiųjų bus turtinga loterija ir įdomi 
sutiktos palankiai, nors vyres
niajai kartai tai sudaro kaikurių 
sunkumų. Pageidautą, kad nedel
siant būtų ruošiamas lietuviškų 
Mišių giedojimas ir atitinkamų 
tekstų geras vertimas bei jų iš
leidimas. Dialoginės Mišios tėra 
viena forma, kuri reikalinga pa
pildymo visų žmonių ir proginiu 
choro giedojimu. Daugiau sunku
mų turima Montrealyje, kur į pa
maldas ateina ne tik lietuviai, bet 
ir prancūzai. Valdybon išrinkti: 
mons. dr. J. Tadarauskas, kun. 
A. Sabas ir kun. Ambrozijus Pra
kapas, OFM. Ks.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo parapijos skyrius organizuoja 
pirmosios pagalbos ir slaugymo 

;(Home Nursing) kursus, kuriuos
— Draugijos ilgamečiam dva- v?s John’s Ambulance orga-

sios vadui Tėvui Tarcizijui,'nizacija. Kursai truks 8 savaites 
OZL1 11 '— vieną dieną savaitėje po 2 vai.
valdyba už jo triūsą reiškia Registracijos mokestis $2. Smul- 
jam nuoširdžią padėką.* Ta pro- kesnės informacijos teikiamos re
ga valdyba džiaugiasi gavusi dva- ^aS A‘ ^Ur ieon
sios vadu kleboną Tėv. Placidą, tel. 769-7051 iki 5.m. spalio 30 
OFM, ir Imki jam geriausios sėk
mės organizaciniame darbe. -

— Š.m. gruodžio 9-11 d.d. sa
vaitgalis yra paskirtas lietuviams 
King City rekolekcijų name. Ten 
įvyks uždaros rekolekcijos. Svar
bu tiktai, kad daugiau lietuvių
vyru i jas užsirašytu. Informaci-I Parapijos naujoje salėje (prie ka- 
jos reikalu skambinti V. Sondai ™es) po Sumos. Bus ap-

Saugaus vairavimo savaitė, ku
rią kasmet organizuoja Kanados 
Kelių Saugumo Taryba, šiemet 
skelbiama gruodžio 1-7 dienomis. 
Jos uždavinys yra atkreipti vai
ruotojų dėmėsi į didėjantį nelai
mių skaičių Kanados plentuose. 
Daug tokių* nelaimių galima bū
tų išvengti* jeigu vairuotojai bū
tų apdairesni ir atsargesni. Juos 
bus stengiamasi supažindinti su 
galimu nelaimių priežastimis ir 
patarti, kaip tų nelaimių galima 
išvengti.
Nedidelis orkestras įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Mažesniuose 
parengimuose groju akordeonu ir vie

nas. Skambinti A. ZAREMBA. 
Telefonas 767-7084.

<

<

◄

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje - SLA 80 m. sukakties proga
ŠEŠTADIENI SPALIO 22 DIENĄ, PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE RENGIAMAS

didelis balius - šokiai
Šv. Kazimiero par. žinios 

3426 Parthenafe St Montreal 24, Que.

VERTINGŲ FANTŲ LOTERIJA, TURTINGAS BUFETAS 
IR KITOS ĮVAIRENYBES
PRADŽIA 7 V. V.
BILIETAI $2

VISUS IR IŠ VISUR MALONIAI KVIEČIA Į ŠIO RUDENS PIRMĄJĮ BALIŲ - ŠOKIUS — 
SLA Toronto 236 kuopa.

NAUJŲ MADŲ PARODA TORONTE -

— Parapijiečių lankymas: kun. 
J. Gaudzė spalio 20—Rosemonte 
13 Avė nr. 5700-5702, Lafond 
Ave ir 14 Ave nr. 5723-5758; spa
lio 21 d.—Rosemonte 9 Avė, 10 
Avė nr. 6265-6320,11 Avė ir 3105 
Bellechasse; spalio 22 d. — Rose
monte 10 Avė 6692-6696, 13 Avė 
6570; 14 Avė nr. 6738 ir 12 Avė. 
nr. 6378-6757; spalio 24 d.—Rose
monte. 12 Avė nr. 5765-5800; spa
lio 25 d.—Rosemonte 12 Avė nr. 
5814-5915 ir 10 Avė nr. 6571 — 
6597; spalio 26 d.—Rosemonte 16 
Avė, 18 Avė ir nr. 3620 Belle
chasse Str.; spalio 27 d.—Rose
mont Blvd.; klebonas kun. F. Ju
cevičius spalio 20 d.—De Repen- 
tigny, Aluas Lontond; spalio 21 d. 
—Lafontain, Duquesne, Dugas; 
spalio 22 d.—Cadillac, Bossuet.

— St. Luc ligoninėje spalio 13 
d. mirė Juozas Stankevičius, su-

šį sekmadienį, spalio 23 dienų, 4 v. p. p

PROGRAMOJE: NAUJAS TORONTO KVARTETAS “RASA” 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ “GINTARAS”, 
VAD. J. KARASIEJAUS
LABAI VERTINGA ĮĖJIMO DOVANA IR GĖLĖS 
PONIOMS IR PANELĖMS
PUIKUS LIETUVIŠKAS V. BABECKO ORKESTRAS

pa-.Atvyksta grupė ponių iš Čikagos su naujausiais madų 
vyzdžiais, jų pačių sukurtais. Bus įdomu ne tik moterims, 
bet ir vyrams.
Bilietai — $2, moksleivėms — $1.50.
Gaunami iš anksto Prisikėlimo 
kioske, bankelyje ir prie įėjimo. 
Lankytojai bus pavaišinti kava ir pyragais.

Kviečiame visus atsilankyti. Pelnas ski
riamas Nekaltai Pradėtosios Marijos sese
rų lietuviškajai veiklai Toronte paremti.

Rengėjai

Kunigų Vienybės 
suvažiavimas

Kanadoje gyveną lietuviai ka
talikai kunigai prieš. keliolika 
metų yra sudarę savo draugiją, 
kuri pavadinta Kunigų Vienybe, 
panašiai, kaip ir JAV. Kasmet ar 
rečiau jie suvažiuoja pasvarsty
ti lietuvių sielovados reikalų. Šie
metinis suvažiavimas įvyko spa
lio 12 d. Toronte, Prisikėlimo pa
talpose. Susirinko 15 kunigų iš 
įvairių vietovių. Pirmininkaujant 
T. Placidui Bariui, OFM, buvo 
apsvarstyti ypač liturginės refor
mos reikalai Kanados lietuvių pa
rapijose. Įvadą į diskusijas pada
rė T. Ambrozijus Prakapas, OFM, 
kuris paruošė trumpą referatą. 
Per diskusijas išryškėjo, kad li
turginės reformos lietuviškose 

d. Šie kursai yra kiekvienai nau
dingi. Kviečiame jais pasinaudo
ti. Taip pat kviečiame moteris re
gistruotis pas skyriaus valdybos 
nares uždaroms rekolekcijoms.

Skyriaus narių susirinkimas 
įvyks spalio 30 d. Prisikėlimo 

tarta skyriaus dešimtmečio šven
tės reikalai; V. Judzentavičiūtė 
papasakos apie 1967 m. pasauli
nę parodą Įvyksiančią Montrealy 
ir parodys šviesimų vaizdų-skaid- 
rių. Maloniai kviečiame nares ir 
viešnias atsilankyti. Valdyba

Diskusijos Kinijos klausimu — 
“teach-in” įvyko Toronto Varsity 
arenoje. Jos sutraukė apie 3.500 
asmenų, ypač jaunimo. 

TAI ASMENINIS KVIETIMAS JUMS 
pataisos institucijų ministerio 

Hon. ALLAN GROSSMANO
aplankyti viešų vietinių pataisos institucijų darbų parodų 

ONTARIO TRAINING CENTRE—B RAMPTON E 

penktadienį, spalio 21 d., 6.30 v. v. iki 9 v. v. 
šeštadienį, spalio 22 d., 1.30 v. p. p. iki 9 v. v.

Įėjimas ir autoaikštė — nemokamai

Važiuodami Į šiaurę ar atgal 11 keliu neužmirškite sustoti 
pasipildyti gazolino, ar pasitikrinti automobilio

BP. J. GRYBO SERVICE STATION
S mylios j šiaurę nuo Barrie prie River Gardens restorano.

programa: kvartetas ir balerinų 
išpildomi havajiški šokiai. Bus ir 
havajiškų palmių. Bilietai prade
dami _ pardavinėti sekmadienį, 
spalio 23, prie abiejų parapijų. 
Rengėjai — ateitininkų tėvų ko
mitetas.

Lietuvių Namams sukanka 14 
metų kai buvo gautas čarteris 
veikti kultūrinėje ir švietimo sri
tyje. Nuveiktus darbus reikėtų 
plačiau pažymėti, tačiau šį kartą 
pasitenkinsime ūkiniais rūpes
čiais. Lapkričio 12, šeštadienį, 7 
vai. vak. yra ruošiamas Lietuvių 
Namų dalininkų rudens balius* 
kurio tikslas — sutelkti daugiau 
pajamų namams išlaikyti ir pa
gerinti. Visi kviečiami gausiai da
lyvauti, nes savo atsilankymu pa- 
remsite lietuvybę ir LN. Norin
tieji gauti bilietus prašomi kreip
tis į LN administraciją, 1129 
Dundas St. West, ar užsisakyti 
tel. 531-5414. A. S.

Pasaulio Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjungos Toronto 
skyrius rengia tradicinį-metinį 
balių š. m. lapkričio 12 d., Sea
way Towers Hotel “Carlton” sa-

Š. Amerikos Lietuvių Studentų 
Sąjungos suvažiavimas rengiamas 
Toronte š.m. lapkričio 24-27 die
nomis. Rengėjų komitetas suda
rytas iš Toronto studentų. Jau 
numatyta įdomi programa — aka
deminė ir pramoginė. Į ją bus 
kviečiama ir plačioji lietuvių vi
suomenė. Kartu įvyks ir Jauni
mo Metų užbaiga. Visos iškilmės 
išskyrus susipažinimo vieną va- 
karą-šokius, įvyks Royal York 
viešbutyje. Suvažiavimo reikalais 
Toronte lankėsi studentų sąjun
gos pirm. P. žygas su stud. Mi
siūnu iš Bostono.

►

r

►

►

►

laukęs 84 m. Palaidotas Cote-des- 
Nages kapinėse spalio 17 d. iš šv. 
Kazimiero bažnyčios. Velionis bu
vo senosios kartos išeivis.

— Mūsų ligoniai: Royal Victo
ria ligoninėje — Ig. Skikas, kamb. 
9506; Grace Dart ligoninėj e-Juo
zas Bumbulis Ward A, Elzbieta 
Genienė Ward B ir Mrs. Bemat 
Ward B.; Montreal Protestant li
goninėje Ant. Yuknėlis ir Vincas 
Žemaitis: Jurgutienė perkelta į 
Resnik ligoninę.

— Spalio 15 d. vakare Vytauto 
klube buvo rodomi filmai ir spal
voti paveikslai iš Lietuvos.

— Šv. Onos dr-jos šauni vaka
rienė su geru orkestru—spalio 22 
d. 7.30 v.v. Visi kviečiami atsilan
kyti.

— Nepamirškime, kad mūsų 
parapijoje netrukus prasidės 40 
valandų atlaidai; juos ves Tėvas 
Venckus, vakarais 8 vai. pasaky
damas pritaikytus pamokslus. Tai 
bus spalio 28, 29 ir 30 d.d. Atlai
dai užbaigiami didžia Kristaus 
Karaliaus švente.

— šeštadieninė mokykla Rose
monte dar priima mokinius. Tėvų 
pareiga — susirūpinti vaikų lietu
višku išmokslininmu.

— Pr. sekmadienio rinkliava — 
$183.25.

Lietuviškų liaudies dainų ir 
muzikos valanda bus lapkričio 5 
d. 4.30-5.30 v.p.p. per radijo sto
tis CBF banga 690 ir CBF banga 
95.1 FM. Prancūzų ir .lietuvių kal
bomis programą praves Aloyzas 
Stankevičius. Ši programa bus 
girdima visoje Kanadoje Mont- 
realio laiku. Būtų gera, kad lietu
viai paragintų pasiklausyti pran
cūziškai mokančius draugus kana
diečius. Programos ateitis pri
klausys nuo klausytojų atsiliepi
mų. Padėkos laiškus lietuviškai ir 
prancūziškai rašyti: “Musique 
des Nations”, Mr. Allen Stanke, 
Radio Canada, P.O. Box 6000, 
Montreal. Jeigu bus gauta daug 
laišku, radiofonas nemokamai 
gali įsivesti reguliarią lietuvišką 
programą. K.J.G. * *

Gerinama stovyklavietė. Rug
sėjo pabaigoje buvo iškastas šu
linys, duobės elektros stulpų lini
jai į nakvynių namelius ir griovys 
sniego vandeniui nukreipti nuo 
sporto aikštės (apie 600 pėdų il
gio). žemės darbai kainavo $140, 
šulinio rentinys $75, taigi staty
boms iš viso šiemet jau išleista 
$5.345,40. Liko tik įvesti elektrą 
ir vandentiekį. Vandentiekio pro
blema iškasus šulinį labai atpigs 
ir suprastės. Stovyklavietės ko
mitetas su statybos darbais jau 
eina prie galo. Lieka nemažiau 
reikšmingas darbas telkti lėšas 
skolų mokėjimui ir tolimesniam 
stovyklos gerinimui. Pr. R.

$100
$100

Kanados Lietuvių 
Fondo žinios

Nauji nariai ir įnašai:
161. Inž. B. Baranauskas
162. Dr. A. Gailius
163. Arch.dr.A.Kulpavičius $100

Dėkodami už įnašus džiaugia
mės, kad Fondas susilaukia vis 
daugiau dėmesio ir paramos. Inž. 
Baranauskas yra PLIAS Toronto 
sk. pirmininkas, tad tikimės, kad 
jo įstojimas patrauks daugiau To
ronto inžinierių į Fondą. Dr. Gai
lius, buv. Klaipėdos gubernato
riaus V. Gailiaus sūnus, padidi
no negausų hamiitoniečių Fon
do narių skaičių iki 12 (Toronte 
yra 62, Montrealy 31). Arch. dr. 
A. Kulpavičius yra daug padėjęs 
lietuvių visuomeninių pastatų, 
ypač bažnyčių, statyboms. Jis 
niekuomet neatsisako paremti ir 
bendrus lietuviškus reikalus.

Fondas veikia pagal KLB ir 
Fondo narių priimta statutą, ku
ris ir yra ryšys tarp Fondo 
ir Bendruomenės. Įregistruojant 
Fondą valdžios įstaigose, tas ry
šys nebus pakeistas. Visus lietu
vius kviečiame stoti į Fondo na
rius.

Liūdime netekę jau trečio Fon
do nario — Domininko Norkeliū- 
no, kuris mirė š.m. rugsėjo 9 d. 
Montrealyje. Jo artimiesiems 
reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Fondo Inf. P. L.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Ši organizacija — SLA, vei
kianti šalia Amerikos Liet. Ka
talikų Susivienijimo, yra apdrau- 
dos ir kartu visuomeninės veiklos 
telkinys. Toronto 236 kuopos me
tinių proga J. N. atsiuntė prane
šimą, kuriame primenama jos 
praeitis. Ji įsisteigė prieš 32 me
tus, nes ypač depresijos laikais, 
savitarpė pagalba buvo labai rei
kalinga. Žymesni SLA kuopos 
veikėjai bei įsteigėjai buvo: p.p. 
Yokūbynai, Frenzeliai, Indreliai, 
Dagilis ir kt. Kuopa yra daug 
nuveikusi ir kultūrinėje srityje, 
rengdama įvairius minėjimus, 
šventes ir t.t. Toronto kuopa šiuo 
metu turi apie 300 narių. Pati 
SLA organizacija veikia jau 80 
metų ir yra sutelkusi nemažą ka
pitalą. Toronto kuopa savo meti
nių proga rengia balių spalio 22 
d. Prisikėlimo par. salėje.

LENKIŠKI FILMAI
Tiesa apie Varšuvos getto sukilimą 

ALEXANDER FORD’S 

“ULIZA GRANICZNA” 

Border Street
PRIEDAS “LENKIJOJ ŠIANDIEN”

BRIGHTON 
kino teatre

127 Roncesvalles Ave., 
532-2710

DABAR RODO — 

SPALIO 9—26 D. D. 

Kasdien nuo 7—9 v. ▼.
Šeštadieniais nuo 5 vai. p. p.

Sekmad. nuo 2 v. p. p. iki vidurn 

(ėjimas $135, $1, 50 et 

Anglų kalba
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B9 MONTREAL
Aušros Vartų par. žinios 

1465 rue de Sėve, Montreal 2», P.Q.

— Aušros Vartų parapijos pa
rengimas — q>alio 29 d., 7.30 v.v. 
mūsų salėje. Pirmą kartą Montre
aly programą išpildys iš Kleve- 
lando atvykęs kvintetas. Visus pa
rapijiečius kviečiame gausiai da
lyvauti. Įėjimas suaugusiems 
$2.50, studentams—$1. Galintie
ji prašomi prisidėti prie banketo 
kepsniais ir pyragais.

— Parapijiečius lanko: T. K. 
Pečkys, SJ, antr. — Jacques Her
tel, De Villiers, treč.—Egan, ket
virtadienį — Holy Cross, De Ma- 
ricourt, De Biencourt, penkt___
Dumas, Jolicoeur; T. S. Kulbis, 
SJ, antradienį — naujame LaSal
le; T. J. Venckus, SJ. antr. — Ri
verview, Godin, treč. — Brown, 
Richard, ketv.—Mannings, penk
tadienį — Moffat, Beatty; T. G. 
Kijauskas, SJ, ketv. ir šeštad. — 
Cote St. Luc, Montreal West, Dor-
vai.

— Viena silpnų vietų mūsų pa
rapijoje yra nario mokestis. Yra 
parapijiečių, kurie užsimoka me
tus į priekį. Yra parapijiečių ku
rie užsimoka reguliariai už pra
ėjusius metus. Yra taip pat nema
ža tokių, kurie apie šį reikalą be
veik negalvoja. Dabar yra parapi
jiečių lankymo laikas. Gera proga 
visiems užsimokėti parapijos na
rio mokestį.

— Užpr. sekmadienio rinkliava 
—$242. Nuoširdžiai dėkojame. 
Sekantį sekmadienį bus antroji 
rinkliava misijų naudai.

— Marija Aukštaitė išleido 
naują eilėraščių knygą “Rožių va
sara”. Spausdino T. pranciškonai. 
Knyga yra 745 psl., turtinga dva
siniais išgyvenimais, kurie atsi- 

j spindi tarp gamtos ir žmogaus, ir 
Dievo bendravimo.

Tarptautinė Kredito Unijų Die
na Montrealyje bus užbaigta di
deliu balium Airoport Hilton Ho
tel D or v ai, kuris įvyks spa
lio 21 d., penktadienį, 9 v.v. Bi
lietai po $3 gaunami “Lite”. Taip 
pat “Litas” nemokamai dalina 
priklijavimui prie mašinų bum- 
perių Kredito Unijų Dienos rek
laminius skelbimus (strips). ’

“Lito” valdyba nutarė ateityje 
paskolas išduodant teikti pirme
nybę tiems nariams, kurie “Lite” 
ne tik skolinasi, bet ir taupo Še
rų ar depozitų sąskaitose bei nau
dojasi savo apyvartai “Lito” če
kiais. Lig šiol daugelis į “Litą” 
įstoja tik gauti paskoloms ir dau
giau nesirodo. Net ir skolą apmo
ka paštu kitų bankų čekiais. To
kie nariai neprisideda prie “Lito” 
ugdymo ir ateityje j’iems pasko
los bus duodamos tik esant ne- 
išskolintų pinigų. Svarbiausias jų 
pasiteisinimas — “Litą” sunku 
pasiekti. Bet juk labai daug 
“Lito” narių visus depozitus at
lieka paštu ir per 10 metų nėra 
įvykę jokių nesusipratimų. Jei 
kam atrodo* kad “Litas” yra per- 
toli pinigų įdėjimui, turėtų su
prasti, kad ir paskolų prireikus 
būtų logiška kreiptis į tuos ban
kus, kuriuose atliekama kasdie
ninė apyvarta. “Litas” verčiasi 
tik iš narių santaupų, todėl na
rių taupymas sudaro vienintelį 
šaltinį fondų sudarymui. Skolin
damas nariams pinigus, “Litas” 
negali užtraukti paskolų iš kitur, 
kadangi jis pats turėtų mokėti 
tiek pat ar net daugiau. Užtat la
bai padidėjus paskolų paklausai, 
“Lito” valdybos nutarimas dėl 
paskolų teikimo pirmenybių yrą 
visai logiškas ir turėtų tik pa
skatinti narius savo santaupas ir 
apyvartą perkelti į “Litą”.

Pr. R.

Nelaukite paskutinės dienos

Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatės į EXPO 67, įsigy
kite įėjimo pasus ir bonų knygutes jau dabar. Nuolaida 25— 
55%. Visų rūšių pasus “Litas” mielai persiųs apdraustais 
laiškais arba C.O.D. Informacija siunčiama nemokamai. Ra- 
šykite: “Litas”, 1465 De Seve St., Montreal 20, Que.

Pasų Suaugusiems Jannimui Vaikams
rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna

kaina kaina kaina
1 dienos $ 2.00 $ 2.50 $ 2.00 $ 2.50 $ 1.00 $ 135
7 dienu $ 730 $12.00 $ 6.75 $10.00 $ 3.75 $ 6.00
sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $1135 $1730

“LITAS" Adresas: 1465 De Seve Street 
Montreal 20, Qne„ teL 766-5827

MOKA už: 
Indėlius 5%

IMA už*
Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

i ....... . . į.

tais nuo 1 fld 6 v, 
eniais nuo 7 iki 9 v

........

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 1230 v„ 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., iSskiriant pirmadienius ir Mtadlenhit; 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.




