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Aložųjų mirtis
Kovojančio atspara yra jo fizinė ir moralinė jėga. Kai jos 

nebėra, baigiasi kova ir ateina pralaimėjimas — pasidavimas ar 
mirtis. Panašioje kovos būklėje yra atsidūrusi ir mūsų išeivija, 
kuri atkilo į laisvės kraštus pasiryžusi kovoti už savo tautinę išti
kimybę Lietuvai. Jos kova, tiesą sakant, nėra kruvina, dar nė vienas 
išeivis nepaguldė savo galvos už tautinę ištikimybę, tačiau mirtis 
šiuo atveju atslenka į mūsų namus ne su dalgiu, o su lėto nykimo 
grėsme. Ji slenka j didžiuosius ir mažuosius lietuvių telkinius, bet 
atsparumą randa nevienodą. Didžiosios kolonijos rodo daug dau
giau gajumo bei tautinio atsparumo. Jose, rodos, gyvena tokie 
patys lietuviai, atvykę iš to paties krašto, išėję tokias pačias mo
kyklas, perėję per vienodas tremtinių stovyklas, dirbą panašiose 
darbovietėse, — tačiau skirtumas tarp didžiųjų kolonijų ir mažų
jų yra didelis. Didžiosiose kolonijose lietuviškasis kultūrinis gyve-, 
nimas tebėra žymiai intensyvesnis nei mažosiose. Kas pvz. gyvena 
Čikagoje ar Toronte ir nuvyksta i mažytę lietuvių koloniją, pajunta 
didelį skirtumą. Ten, kur Uetuviskosios pajėgos yra negausios, žy
miai greičiau išsisemia, nes nėra kam jų pavaduoti. Tuo tarpu 
didelėse kolonijose atsiranda vis naujų pajėgų, kurios pavaduoja 
pavargusius ir tuo būdu pratęsia atsinaujinimo procesą, atitoli
nantį nykimo grėsmę. ★ ★ ★

Nevisiem betgi buvo lemta apsigyventi didžiuosiuose cent
ruose. Pradžioje beveik visi veržėsi į didžiuosius miestus, bet dar
bų stoka vertė jieškoti geresnių ekonominių galimybių kitur. Dėlto 
mūsų tautiečiai išsiblaškė po Š. Amerikos "plotus, įsikūrė kur kas 
galėjo. Ir šiandieną keliaujant beveik visur galima užtikti lietuvių. 
Tuo atžvilgiu mus ištiko savotiškas izraelinis likimas, kurio įveikti 
nebepajėgiame, t.y. nebeįstengiame susiburti į pastovų telkinį. 
Kam pavyko įsikabinti dideliuose centruose, tas nebesvajoja keltis 
į mažus, o kam teko įsikurti už šimtų ir tūkstančių mylių, nebeįma
noma persikelti į didžiuosius lietuvių centrus, kur sutelktinė at
spara prieš atslenkančius pavojus būtų žymiai tvirtesnė. Tenka 
tad apsiprasti su esama būkle ir jieškoti dar galimų atsparos būdų. 
Pats sėkmingiausias būdas, žinoma, yra sąmoningas ir atkaklus 
šeimos lietuviškumas. Tam yra nemažai ir tai nuostabių pavyz
džių. Mažose kolonijose gali užtikti visai lietuviškai nusiteikusių 
jaunuolių, kurie neturėjo progos mokytis net šeštadieninėje mo
kykloje. Deja, daug daugiau yra priešingų pavyzdžių — ištisos 
šeimos yra nulietuvėjusios. Nors tėvai dar" kalba lietuviškai, bet 
šeimos kalba tapo jau angliškoji. Tėvai, rodos, šiaipjau sąmoningi 
lietuviai, džiaugte džiaugiasi, kad duktė ištekėjo už nelietuvio pasi
turinčio tarnautojo ar kad sūnus vedė turtingą nelietuvę. Jiems, 
kaip tėvams, gal tai džiugi naujiena, bet kad pro tą džiaugsmą 
atslenka Lietuvos kūno ląstelių mirtis, jie nejaučia. Galbūt dau
geliu atveju tai neišvengiami dalykai, bet jie skelbia mūsų per- 
ankstyvą mirtį. ★ ★ ★

^Pasaulio įvykiai

Ąr galimą kokia nors pagalba mažosioms kolonijoms? Tai Spalio 21-22 dienomis Vašing- 
nebenauj as klausimas, bet iki šioTneišsprestas. Padėtis jose sun- Statler-Hilton viešbutyje, 
kėja, o rimtos pagalbos nematyti. Mažųjų vadovai jau nekartą posėdžiavo Lietuvos valstybės 
atkreipė didžiųjų centrų dėmėsi i liūdną "padėtį. Viena veikėja atstatymo penkiasdešimtmečio „-j —-j-i- ------------------------------------------ T-_ sukakties konferencija, kurioje

dalyvavo: diplomatinė tarnyba, 
VLIKas, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba, Ameri
kos Lietuvių Taryba, JAV Lie
tuvių Bendruomenės centro val
dyba, Lietuvos Laisvės Komite
tas, Kanados Lietuvių Bendruo
menės valdybos pirmininkas, 
lietuvių laikraščių redaktoriai ir _____ ______ ______________
kviestiniai svečiai. Trijuose po- simų vieningam sprendimui bei 

vykdymui konferencija sutarė 
bent kartą per metus kviesti AL 
Tos, Bendruomenės, VLIKo, L 
LK konferencijas ir įpareigoti 
minėtas institucijas jose daly
vauti; konferenciją kviečia bet- 
kuri minėta institucija, kuri tu
ri bendro sutarimo reikalingų 
klausimų.

4. Didžiai vertindama spaudos 
vaidmenį Lietuvos laisvės ko
vai, konferencija pritarė VLIKo 
iniciatyvai ' įjungti lietuvišką 
spaudą į veiksnių bendras kon
ferencijas ir kreipia atskirų 
veiksnių dėmesį į reikalą kuo 
glaudžiau bendradarbiauti su 
spauda ir palengvinti spaudai 
formuoti viešąja nuomonę Lie
tuvos interesų linkme.

5. Konferencija, turėdama 
prieš akis paskutiniu laiku su
stiprintas sovietų pastangas de- 

LIETUVOS VOKIEČIAI TEBESVAJOJA
S. m. rugsėjo 30 ir spalio 1 

d. Mannheime įvyko Lietuvos 
vokiečių repatrijantų sąjungos 
“Arbeitsgemeinschaft der Me
melkreise” suvažiavimas. Į cent
ro valdybą pateko keletas nau
jų asmenų. Centro valdyba pa
šalino iš pareigų Mannheimo 
skyriaus pirm. Ėrich Tidecks 
dėl jo žalingos veiklos vokiečių 
pabėgėliams. Savo netaktišku
mu jis daug pakenkė ir santy
kiams su lietuviais.

Spalio 1 d. Rosengarten Mū
zų salėje įvyko vadinamoji “Tag 
der Heiniat” (Tėviškės Diena), 
kurioje dalyvavo apie 500 as
menų iš 2000 klaipėdiškių; sa
lėje telpa 1500 asmenų. (Mann
heime gyvena 60.000 pabėgėlių 
iš anapus geležinės uždangos). 
Iškilmingo posėdžio kalbėtojai 
ši kartą lietuvių nepuolė ir ne
užgauliojo. Lietuvių mokytojų 
ir mokinių grupė iš Vasario 16 
gimnazijos, kuri buvo atvykusi į 
Mannheimo Lessingo gimnazi
jos mokytojų ir mokinių susi
rinkimą. dalyvavo ir vokiečių 
nabėvėlių iškilmingame akte 
(Lessingo gimnazija yra globė
ja buvusios Luizės gimnazijos 
Klaibėdoje). Po iškilmingo akto 
lietuviai ir mažlietuviai galėjo

kėja, o rimtos pagalbos nematyti. Mažųjų vadovai jau nekartą 

rašė spaudoje: “Mes esame užmiršti”. Praėjusiame Kanados Lie
tuvių Bendruomenės tarybos suvažiavime pasigirdo netgi nusivy
limu dvelkiantis grasinimas — esą tolimųjų vakarų apylinkės visai 
atsiskirsiančios nuo Bendruomenės, nes lauktos kultūrinės para
mos nebesitiki. Viename pranešime buvo pastebėta, kad tai esąs 
jų apylinkės S.O.S. Didžiųjų centrų veikėjai iš savo pusės pastebi, 
kad pagrindinė pagalbos kliūtis —- visuomeninių lėšų stoka. Ban
doma talkinti raštu, magnetofono juostomis, bet to nepakanka 
— be gyvo, asmeninio ryšio mažosios bei tolimosios kolonijos 
kultūriniu atžvilgiu merdės ir toliau. Organizuoti rimtos kultū
rinės pagalbos iki šiol dar niekas tikrai nebandė. Vis atsiras
davo svarbesnių dalykų. Ir taip eina metai po metų, o tokios link
mės svaresnės "iniciatyvos nematyti. Atrodo, kad didieji centrai 
neatlieka savo pareigos mažiesiems, o mažieji permažai beldžiasi į 
didžiųjų duris su konkrečiais pasiūlymais. Vyresniosios mūsų vei
kėjų kartos iniciatyva mažėja. Belieka jos laukti iš jaunosios" kar
tos, "ateinančios su nauja energija. Galbūt jos veikėjai pajėgs su
daryti skrajojanti meninį vienetą, kuris išdrįs pakilti žygiui i mažą
sias Kanados vakarų kolonijas. Tokia ekspedicija būtų tikra atgaiva 
mūsų tautiečiams, kurie gyvena savotiškoje izoliacijoje, atsiję nuo 
stipresnės lietuviškojo gyvenimo tėkmės. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

VĖL IŠRINKTI KONSERVATORIAI
Ontario parlamento rinkimus 

laimėjo premjero J. Robarts va
dovaujama progresyviųjų kon
servatorių partija su 69 "išrink-

je — naujuosius demokratus su 
20 atstovų. 1963 m. rinktame 
parlamente konservatoriai turė
jo 77, liberalai 24, naujieji de
mokratai 7 atstovus. Iš pirmo 
žvilgsnio susidaro įspūdis, kad 
J. Robarts prarado tik 8 atsto
vus, bet iš tikrųjų jo populia
rumas yra susilaukęs didesnio 
smūgio, nes šiuose rinkimuose, 
pravedus apylinkių reformą, 
parlamento narių skaičius iš 108 
buvo padidintas iki 117. Taigi, 
prie aštuonių pralaimėtų vietų 
reikia pridėti ir devynias nau
jąsias, kurios taip pat teko opo
zicijai. Konservatorių populiaru
mas šiuose rinkimuose nuo 49% 
krito iki 42%, liberalų — nuo 
35% iki 32%, o naujųjų demo
kratų nuo 16% pakilo iki 20%. 
Rinkiminėje kovoje krito du 
premjero J. Robarts ministerių 
kabineto nariai — kasyklų min. 
G. Wardrope ir min. savivaldy
bių reikalams W. Spooner.

Ryšium su 2% padidėjusiom 
pragyvenimo išlaidom nuo se
kančių metų pradžios federaci
nė vyriausvbė senatvės $75 pen
sija padidins iki $76.50. o jos 
$30 papildą — iki $30.60. Pen
siją ir papildą gaunantiems as
menims tada bus išrašomi mė
nesiniai $107.10 čekiai.

Sidnėjaus gyventojus Nova 
Scotia provincijoje sukrėtė Dos- 

co (Dominion Steel and Coal 
Corp.) bendrovės netikėtas pra
nešimas, kad ji 1968 m. balan
džio 30 d. uždarys plieno liejyk
lą, kurioje dirbo apie 3.200 sid- 
nėjiečių ir kuri sudarė ekono
minį pagrindą visam 25.000 gy
ventojų Sidnėjaus miesteliui. 
Dosco savininkai yra Hawker 
Siddeley finansininkų grupė 
Britanijoje. Dosco plieno liejyk
la pirmajame šių metų pusme
tyje turėjo $6.400.000 nuostolio, 
nors iš provincinės ir federaci
nės vyriausybių, o taip pat ir iš 
specialaus fondo Atlanto provin
cijoms ji buvo gavusi $5.700.000 
paskolą 30 metų. Pinigas turėjo 
būti panaudotas liejyklos sumo- 
derninimui, kad ji galėtų varžy
tis plieno rinkoje. Nova Scotia 
ir federacinė vyriausybė planuo
ja Dosco bendrovę traukti į teis
mą ir reikalauti jai paskolintų 
milijonų. Tenka manyti, liejyklą 
perims federacinė vyriausybė, 
parūpindama atitinkamą pinigų 
suma, nes jos uždarymas būtų 
mirtinis smūgis Sidnėjaus mies
teliui.

Ontario provincijos iždininkas 
Charles MacNaughton priešrin
kiminio vajaus metu užtikrino, 
kad bažnyčioms ir jų nuosavybei 
nebus įvesti pajamų mokesčiai, 
kuriuos siūlė mokesčių reformą 
studijavęs komitetas Ontario 
narlamentui įteiktame projekte. 
Premjeras J. Robarts taipgi yra 
pareiškęs religinių organizacijų 
vadams, kad joms ir toliau bus 
taikomas atleidimo nuo mokes
čių ligšiolnis principas.

Tarptautiniame katalikių moterų kongrese Romoje B. Venskuvienė, lietuvių delegacijos vadovė, pra
šo minutės susikaupimo už Tylos Bendriją. Šalia jos kairėje — ukrainiečių atstovė *

Politinė lietuvių konferencija
Jubilėjinė konferencija Amerikos sostinėje • Suintensyvintos laisvės kovos metai • Dalyvavo 
visi Lietuvos laisvinimo veiksniai ir lietuvių spaudos redaktoriai • Paskelbtas manifestas

sėdžiuose buvo apsvarstyta: Lie
tuvos valstybės atstatymo pen
kiasdešimtmečio sukakties pro
grama, Lietuvos laisvinimo 
veiks nių bendradarbiavimas, 
laisvųjų lietuvių bendravimas su 
pavergtąja tauta, sukaktuvinis 
manifestas. Kiekvieną klausimą 
referavo iš anksto pasiruošę re
ferentai ir koreferentai, o po jų 
turėjo progos pasisakyti ir visi 
kiti konferencijos dalyviai. Dis
kusijos visais klausimais buvo 
labai gyvos, bet dėl trumpo lai
ko kalbėtojams buvo leista pa
sireikšti tiktai po 3 minutes. 
Tiktai svarstant santykiavimą su 
pavergtąja Lietuva diskusijose 
dalyvaujantiems buvo leista kal
bėti iki 5 minučių. Kaikam te
ko ir tą normą prailginti, nes 
klausimo svarbumas vertė tai 
daryti. Įvairių minčių iškėlimas 
įgalino politinius veikėjus giliau 
ir vispusiškiau pažvelgti į gyve
namojo momento klausimus. 
Ypač naudingas buvo Kanados 
lietuvių įnašas ta prasme, kad 
jie galėjo pateikti daug konkre
čių faktų, reikalingų bendro po
būdžio referentų tvirtinimams 
papildyti. Iš Kanados: kons. J. 
Žmuidzinas su Ponia, KLB pirm. 
A.Rinkūnas, buvęs kr. valdybos 
pirm. dr. P. Lukoševičius, “NL” 
red. J. Kardelis ir “TŽ” red. 
kun. Pr. Gaida). Konferencija 
buvo baigta manifesto paskelbi
mu. nutarimų priėmimu ir Tau
tos himnu.

Konferencija priėmė komuni
katą visuomenei, kuriame atsi
spindi pagrindinės mintys.

“Lietuvos valstybės atstatymo 
penkiasdešimtmečio sukakties 
konferencija, dalyvaujant Lietu
vos diplomatinės tarnybos, VLI- 
Ko, ALTarybos, Lietuvos Lais
vės Komiteto, PLB-nės ir lietu
viškos spaudos atstovams, susi
rinkusi 1967 m. spalio 21-22 die
nomis Vašingtone, D.C., ir ap
svarsčiusi Lietuvos valstybės at
statymo penkiasdešimt metų su
kakties programą, bendradarbia
vimą Lietuvos laisvinimo uždavi
nius vykdant, laisvųjų lietuvių 
bendravimo su pavergta tauta 
klausimus, —

1. priėmė Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo penkiasde
šimt metų sukakties manifestą 
ir paskelbė 1968 Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo penkias
dešimt metų sukakties metus 
Lietuvos laisvės kovos metais;

2. sutarė vieningai remti Jung
tinį Lėšų Telkimo Fondą, suda
rytą specialiai Lietuvos nepri
klausomybės sukakties progra
mai vykdyti.

3. Veiksnių bendravimui stip
rinti ir aktualiu laisvinimo klau- 

monstruoti okupuotą L i e t u vą 
kaip sovietinę respubliką ir tuo 
būdu pripratinti viešąją opini
ją prie aneksuotos Lietuvos fak
to bei įtikinti laisvuosius lietu
vius, kad ir “daugiatautėje” Sov. 
Sąjungoje lietuvių tauta yra kū
rybiškai laisva, — pabrėžė tau
tinio susiklausymo reikalą lais
vųjų lietuvių bendravimo su pa
vergta tauta klausimais, pripa
žino klaidinga lietuvišku požiū
riu ir Lietuvos bylai žalinga 
bendravimo praktiką, paremtą 
teigimais, kad esamomis sąlygo
mis nepriklausomybės siekimas 
tampa antraeiliu; konferencija 
laiko tautinę gyvybę ir valsty
binę nepriklausomybę neišski
riamais dalykais; konferencija 
apgailestavo patrijotinio ekstre
mizmo apraiškas, gilinančias ne
vieningumą, užuot skatinusias 
vieningo nusistatymo pastangas; 
konferencija pavedė V LI Kui 
konkrečiai išplėtoti 1966 m. sau
sio 22 dieną Klevelando konfe
rencijoje sutartus bendravimo 
principus.

6. Konferencija pasiuntė svei
kinimo- telegramas JAV prezi
dentui L. B. Johnsonui, JAV 
valstybės sekretoriui Dean Rus- 
kui, kitų valstybių vyriausybėms 
ir įžymiesiems Lietuvos drau
gams”.

Išsamesnis konferencijos ap
rašymas — sekančiame “Tž” nr.

laisvai susitikti ir su buvusiais 
kaimynais lietuviškai pasikalbė
ti. Lietuvių Vasario 16 gimnazi
jos tautinių šokių grupės ir cho
ras mielai būtų sutikę paįvai
rinti jų kultūrinę programą iš
kilmingame akte, jeigu tik būtų 
gimnazijos vadovybė gavusi 
kvietimą. Prieš 10 metų Mann- 
heimo miesto Klaipėdos krašto 
vokiečių pirmininkas Ennulat 
buvo užmezgęs ryšius su gimna
zijos vadovybę ir klausė, ar ne
galėtų Vasario 16 gimnazijos 
tautinių šokių grupė ir choras 
Klaipėdos krašto vokiečių su
važiavimuose Mannheime atlik
ti meninę programą. Sutikimas 
buvo duotas, bet “Arbeitsge- 
meinschaft der Memelkreise” 
centro valdyba (ju būstinė yra 
Oldenburge) nesutiko. Kai lie
tuviai 1964 m. surengė Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimą Mannheime, toj pa- 

.čioj salėj, buvo virš 1000 žmo
nių, daugiausia klaipėdiškiu iš 
Mannheimo ir apylinkės. Klai- 
nėdos krašto vokiečiai neturi 
kuo pasirodyti ir jau nuo 1953 
m. tokiems suvažiavimams nasi- 
samdo tik Mannheimo miesto 
stygų orkestrą. Jie labai gerai

(Nukelta | 64ą P»t)

SOVIETŲ IR AMERIKIEČIŲ ERDVIŲ TYRINĖTOJAI AT
SKLEIDĖ DALĮ VENEROS PLANETOS PASLAPČIŲ. Sovietų 
2.400 svarų erdvėlaivis “Venera IV” parašiutu nuleido instrumen
tais aprūpintą kapsulę, kurios pranešimai skelbia, jog Veneros 
atmosferą, penkiolika kartų tankesnę už žemės, sudaro anglia- 
rūkštė, o planetos .temperatūra yra 536 laipsniai Fahrenheito. 
Amerikiečių 540 svarų erdvėlaivis “Mariner V”, praskridęs 2.480 
mylių atstume pro Venerą, aptiko silpną magnetinį lauką, kurio 
nebuvo pastebėję sovietų erdvėlaivio “Venera IV” instrumentai. 
Iš gautų duomenų daroma išvada, jog Veneros planeta gali turėti 
tik primityvią vienos celės gyvybę, bet joje negali būti gyvybės, 
suprantamos žemišku mastu. Veneros paviršių sudaro uolos, gali
mas dalykas, panašios į žemėse-----------------------------------------
uolas. Kartu su instrumentais Jame kartojama sena komparti- 
sovietai nuleido Veneron kom- jos giesmė: prez. L. B. Johnso-
partijos herbą — kūjį su pjau
tuvu. Jų spauda šiuo moksliniu 
laimėjimu siekia propagandinės 
naudos Spalio revoliucijos pen
kiasdešimtmečio proga. Ameri
kiečiai prisipažino, kad Veneros 
tyrimuose sovietai juos pralen
kė. Tuo netenka stebėtis; nes 
amerikiečiai pagrindinį dėmesį 
skiria Marsui, kurin planuoja- - 
ma nuleisti instrumentus 1973 
ir 1975 m.

Vengrijos kardinolas J. Minds- 
zenty buvo pasiruošęs išeiti iš 
JAV ambasados Budapešte, kur 
jis yra susiradęs politinę globą 
1956 m. po nepavykusio vengrų 
tautos sukilimo. Padidintas sar
gybinių skaičius prie ambasados 
rūmų įtaigojo, kad tokiu atveju 
kardinolas vėl būtų suimtas ir 
uždarytas į kalėjimą. Komparti
jos inscenizuotas teismas 1949 
m. jį yra nuteisęs kalėti iki gy- 
vos galvos už iš piršto išlaužtus 
nusikaltimus — špionažą, tėvy
nės išdavimą ir spekuliaciją už
sienio valiuta. Iš kalėjimo kar
dinolą J. Mindszenty išleido 
1956 m. spalio 24 d. sukilėliai. 
Laisve jis tegalėjo džiaugtis 11 
dienų, nes sukilimą užgniaužė 
N. Chruščiovo atsiųsti sovietų 
tankai. Nuo to laiko" jis beveik 
11 metų yra praleidęs JAV am
basadoje. Popiežius Paulius VI, 
išgirdęs apie kardinolo pasiry
žimą išeiti iš ambasados, į Bu
dapeštą nusiuntė Austrijos kar
dinolą F. Koenig, kuris įtikino 
kard. Mindszenty, kad iš atsidū
rimo kalėjime nebūtų naudos 
nei Vengrijos dabartiniam reži
mui, nei pagaliau Vatikanui, sie- 
kiančiem geresnių santykių su 
Budapeštu. Vengrų kompartija 
jau keletą kartų siūlė leidimą 
kardinolui J. Mindszenty išva
žiuoti iš Vengrijos, jeigu jis pri
sipažintų buvęs kaltu. Atrodo, 
laisvės 75 m. amžiaus kardinolui 
Vatikanas mėgins siekti diplo
matinėmis priemonėmis.

Sovietu špionažui skaudų smū
gį sudavė jų agento plk^ Itn. 
Jevgenijaus Rungęs perėjimas į 
amerikiečių pusę. Remiantis jo 
informacijomis, jau buvo sulik- 
viduoti du sovietų šnipų tinklai 
V. Vokietijoje. Vienas jų siekė 
netgi užsienio reikalų ministe
riją Bonnoje, o antrasis — 
prancūzų ambasadą.

Š. Vietnamo prez. Ho Chi 
Minh atmetė prez. L. B. John
son© rugsėjo 29 d. padarytą pa
siūlymą sustabdyti bombardavi
mus, jeigu Hanojus sutiktų pra
dėti taikos derybas. Atsaką da
vė vietnamiečių kompartijos ofi
ciozas “Nhan Dan”, kurio veda
mąjį paskelbė Hanojaus radijas. 

Klaipėdos krašto vokiečiai, gyveną V. Vokietijoje, savo suvažiavi
me rugsėjo 30 — spalio 1 d. Mannheime buvo iškabinę šj žemė
lapi. Jame Klaipėdos kraštas priskirtas Vokietijai, nors oficialiai 
V. Vokietijos vyriausybė yra pasisakiusi už 1937 m. sienas

no siūlymas esąs tik mulkini
mas, nes visa kaltė dėl karo ten
kanti amerikiečių agresijai. Jei
gu JAV-bės tikrai nori taikos, 
jos turi atitraukti savo kariuo
menę iš P. Vietnamo ir suteik
ti diplomatinį pripažinimą va
dinamajam Išlaisvinimo Fron
tui.

Taikos Vietname šalininkai 
spalio 21-22 <1. organizavo de
monstracijas tarptautiniu mas
tu. Pagrindinis dėmesys buvo 
skiriamas Pentagonui Vašingto
ne, kurį buvo pasiryžę užblo
kuoti 200.000 demonstrantų, bet 
jų tepasirodė 35.000. Demonst
racijų leidimui pasibaigus, ka
rinė policija suėmė apie 600 jų 
dalyvių. Kanadoje prieš Viet
namo karą nukreiptos demonst
racijos įvyko Toronte, Winnipe- 
ge ir Otavoje prie parlamento 
rūmų, kur pagrindinį žodi 350 
dalyvių tarė socialistų NDP va
das T. C. Douglas, sulaužydamas 
vyriausybės draudimą naudoti 
garsiakalbius. Britanijoje nepa
sitenkinimą JAV vyriausybės 
politika reiškė apie 3.000 lon- 
doniečių, susirinkusių prie ame
rikiečių ambasados. Visas šias 
demonstracijas su kaupu atsvė
rė 100.000 niujorkiečių paradas, 
kurio tikslas buvo suteikti mo
ralinę paramą P. Vietname ko
vojantiems ir žūstantiems ame
rikiečiu kariams.

Egiptiečių dienraščio “Al Al- 
ram” redaktorius H. Heikal pa
skelbė keturis rašinius apie žy- 
dų-arabų karą, paneigdamas 
prez. G* A. Nasserio teigimą, 
kad Izraeliui atėjo į pagalbą bri
tų ir amerikiečių aviacija. Skai
tytojams jis išaiškino, jog Egip
tą subombardavo Izraelio lėktu
vai, įskridę Egipto teritorijon iš 
Viduržemio jūros pusės tarp 
Port Saido ir Brollos ežero. Ši 
skrydžio kryptis, girdi, ir suda
rė klaidingą įspūdį, kad Egip
to aerodromus" bombarduoja bri
tai su amerikiečiais. Straipsnių 
autorius, kuris yra geras prez. 
G. A. Nasserio draugas, taipgi 
prisipažino, kad egiptiečių ge
neralinio štabo narius karo pra
džia užklupo lėktuve, grįžtant iš 
baliaus Kaire. Jie palyginti ilgą 
laiką dėl aerodromų bombarda
vimo negalėjo nusileisti ir per
imti kariuomenės vadovybės pir
mosiomis kritiškomis karo va
landomis. Rašiniai, atrodo, turi 
tikslą gerinti santykius su JAV 
ir Britanija, kuriuos visiškai bu
vo nutraukęs prez. G. A. Nasse
rio absurdiškas kaltinimas, kad 
britai ir amerikiečiai subombar
davo jo sovietinius “MIGus” 
aerodromuose.
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Žodis pavergtiesiems ir laisviesiems
KLB ŠEŠTOSIOS KRAŠTO TARYBOS TREČIOSIOS SESIJOS, ĮVYKUSIOS 

1967 SPALIO 14—15 TORONTE, REZOLIUCIJOS
L Broliams ir sesėms Lietuvoje
Sveikiname mūsų brolius ir se

ses pavergtoje tėvynėje. Džiaugia
mės jūsų gyvastinga lietuviška dva
sia. Prašome ir toliau išlikti ištiki
mais mūsų tautos tradicijoms, tikė
jimui ir savo krašto bei tautos mei
lei.

2. Nepriklausomybės sukaktis
Krašto taryba kviečia visus Bend

ruomenės padalinius, organizacijas, 
spaudą ir pavienius asmenis pasirū
pinti, kad jubilėjiniai 1968 metai bū
tų kuo iškilmingiausiai paminėti. 
Pastangos turėtų eiti dviem kryptim 
— politine ir kultūrine. Politinėje 
veikloje turėtumėm pasirūpinti, kad 
kuo didesnis kanadiečių skaičius (ne 
tik politikų, bet ir kultūrininkų, 
spaudos žmonių ir kitų) būtų pain
formuoti apie Lietuvos bylą jų kal
bomis. Tam reikalui būtų patartina 
sustiprinti KLB politinį komitetą. 
Kultūrinėje srityje reiktų atžymėti 
jubilėjinius metus sustiprintais kul
tūriniais laimėjimais, ypač atkrei
piant dėmesį į mūsų liaudies meną, 
muziką bei tautinius instrumentus.

3. Šimtmečio leidinys
Krašto taryba, išklausiusi prane

šimo apie Kanados šimtmečio lietu
vių leidinį anglų kalba, randa, kad 
toks leidinys, pateikiąs platesnę in
formaciją apie lietuvius ir Lietuvą, 
yra būtinas ir kaip toks visų remti
nas moraliai ir materialiai. Kartu 
dėkojame visiems, prisidėjusiems 
prie to leidinio paruošimo.

4. Pasaulinė paroda Montrealyje
Krašto taryba su liūdesiu konsta

tuoja, kad laisviesiems lietuviams 
nebuvo leista tinkamai atstovauti pa
vergtai lietuvių tautai ir Lietuvos 
valstybei, kuri dėl okupacijos sau 
atstovauti negalėjo.

5. Liekame vieningoje
Bendruomenėje
Krašto taryba, atsižvelgdama į ne

paprastai didelį organizuoto darbo 
svarbumą bei jo pasekmių efektin
gumą, kviečia visus lietuvius dar 
efektingiau reikštis Bendruomenės 
veikloje ir visokeriopai tą veiklą 
remti, nes Bendruomenės stiprumas 

yra mūsų tautinės gyvybės pagrin
dinis reikalas.

6. švietimo reikalu
Jubilėjinių metų išvakarėse kraš

to taryba kviečia tėvus ir visuome
nę dar daugiau susirūpinti lietuvy
bės išlaikymu priaugančios kartos 
tarpe, rūpintis, kad mūsų prieauglis 
kalbėtų lietuviškai, skaitytų lietuviš
ką spaudą ir eitų į lituanistines mo
kyklas.

7. Organizuokime Bendruomenės
kartoteką
Krašto taryba, konstatuodama bend

ruomeninio darbo sunkumus, pripa
žįsta, kad tie sunkumai dar daugiau 
padidėja neturinti vietinės visų lie
tuvių kartotekos. Atsižvelgiant į tai, 
kviečiame visas apylinkių valdybas 
susirūpinti tikslios kartotekos tvar
kymu, kad būtų žinomas kiekvienas 
apylinkėje gyvenąs lietuvis.

8. Apylinkių veikla
Krašto taryba pagiria aktyvias apy

linkes už jų nepalaužiamą kovą iš
laikyti lietuvybę ir kartu reiškia pa
dėką bei pagarbą jų pasišventusiems 
darbuotojams. Į pasyvumą krypstan- 
čias apylinkes kviečiame jubilėjinių 
metų proga pakilti naujam lietuviš
kos veiklos darbui.

9. Padėka
Krašto taryba dėkoja krašto val

dybai ir visiems jos padaliniams už 
ryžtingas pastangas ir didelį darbą, 
kurį teko dirbti kadencijos metu. 
Taip pat dėkoja Lietuvių Dienos ir 
lietuvių pasirodymo Expo komite
tui bei visiems menininkams, jų gru
pėms ir kitiems darbuotojams, pri
sidėjusiems prie tų iškilmių pasise
kimo. Dėkojame mūsų meniniams bei 
kitokiems vienetams, gausiai dalyva
vusiems Kanados šimtmečio minėji
muose atskirose šio krašto vietovė
se. Padėka priklauso ir mūsų spau
dai, visad jautriai atsiliepiančiai ir 
daug vietos skiriančiais Bendruome
nės reikalams.

Pagaliau dėkojame Toronto apy
linkės valdybai, suvažiavimą globo
jusiai, ir šv. Jono parapijai Toronte, 
davusiai patalpas ir prisidėjusiai prie 
pavaišinimo.

Krašto tarybos sesijos prezidiumas

Kanados lietuviu seimas
(Tęsinys iš pr. numerio)

Apylinkių pranešimai
Raštiški pranešimai gauti iš 

Fort William ir Calgario. Pasta
rojo pirm. P. Devenis šaukte 
šaukėsi kultūrinės pagalbos. Jei
gu ji nebus duota, Kanados va
karai atsiskirsią. žodžiu prane
šimus padarė dauguma apylin
kių pirmininkų. Ju pranešimai 
daug kur kartojosi, nes lietuviš
koji veikla vyksta panašiais bū
dais. Toronto apyl. vardu kal
bėjo adv. G. Balčiūnas, Delbi 
— Stp. Jakubickas, Londono —
L. Eimantas. Londone nauja bu
vo tai, kad suorganizuota apie 
200 protesto laiškų Britanijos 
vyriausybei, besikėsinančiai į 
Baltijos valstybių turtą. Sureng
tas radijo pusvalandis anglų kal
ba.

Hamiltono pirm. J. Krištolai
tis didesnį dėmesį skyrė Hamil
tone šimtmečio proga paskelbtai 
Lietuvių Savaitei, jos parodoms 
bei parengimams. Ilgiau stabte
lėjo ties šeštadienine mokykla, 
kuriai vadovauja ir kurios finan
sus tvarko vedėjas Jonas Mik
šys. Mokyklą remia parapija, 
bankelis “Talka” ir LB apylin
kės valdyba. Nuo šeimos ima
mas $20 mokestis už mokslo me
tus, mokytojams mokama po $2 
už pamoką. Yra 10 skyrių su 
tiek pat mokytojų, mokinių skai
čius — apie 200. Nusiskundė, 
kad būna daug sunkumų su val
dybos rinkimais.

Montrealio pirm. R. Verbyla 
pagrindinį dėmesį savo praneši
me skyrė Lietuvių Dienai ir jos 
apyskaitai. LD galėjo būti geres
nė, bet, turint galvoje sąlygas, 
laikytina pavykusia. šiuo metu 
nevisos sąskaitos yra apmokėtos, 
tačiau galutiniame rezultate tiki
masi turėti $2.048,86 gryno pel
no.

Otavos pranešimą padarė dr.
M. Ramūnienė, plačiau palietusi 
Lietuvių Dienos Otavoje rengi
mo klausimą. Pliusas būtų jau 
pats faktas, kad Otava yra Ka
nados sostinė, minusas — kolo
nijos mažumas, nes juk didžiu
mą LD dalyvių paprastai sudaro 
vietiniai lietuviai. Kadangi LD 
rengimui reikia didokos pradi
nės sumos, Otavos lietuviai jos 
negali surengti. Kalbėtoja siūlė 
iš Lietuvių Dienų pelno sudaryti 
specialų fondą, kuriuo galėtų pa
sinaudoti mažosios kolonijos^ pa
siekusios rengti LD. Ji taipgi 
kėlė mintį organizuoti protesto 
demonstracijas bei šventes kar
tu su baltiečiais ir kitų sovietų 
okupuotų tautų atstovais, nes 
reikia sutelkti didesnį dalyvių 
skaičių, kad būtų priversti 
skaitytis Kanados politikai. Rod
ney pirm. V. Ignaitis džiaugėsi, 
kad mokyklą lanko visi lietuviu
kai. Nuoširdus ir platus bendra
vimas vyksta su Londonu.

St. Catharines pirm. A. šėri
kas dėkojo KLB pirm. A. Rin- 
kūnui už ištesėtą paramos pa

žadą. Iš visų organizacijų veik
liausi yra ramovėnai, skautai į 
savo eiles yra įtraukę 70% viso 
jaunimo. Jis taipgi parietė pa
minklo Niagara Falls klausimą. 
Vietą būtų galima gauti, bet sta
tomas reikalavimas, kad pa
minklas nebūtų tautinis, ty. po
litinis.

Sudbury pirmininkas sunkiai 
sužeistas Montrealy. Už jį pra
nešimą padarė kitas asmuo. 
Švenčių ir parengimų progra
mas išpildo jaunimas, veikia 
kanklių orkestrėlis. Taurinių šo
kių grupė dalyvavo Sudburyje 
surengtame Kanados šimtmečio 
minėjime, buvo suorganizuota 
lietuviškų rankdarbių parodėlė. 
Naujai statomame šimtmečio 
proga muzėjuje bus įrengtas lie
tuviškas skyrius.

Wellando pirm. M. šalčiūnas 
skundėsi, kad iš 10 lietuvaičių 
net 8 ištekėjo už nelietuvių. 
Veikliausias yra medžiotojų ir 
meškeriotojų klubas “Lituani- 
ca”. Perdaug būna visokių šei
myninio pobūdžio švenčių. Jis 
taipgi sakėsi esąs nepatenkintas 
Lietuvių Dienomis, nes jos yra 
tapusios paprastu pikniku, kurin 
žmonės suvažiuoja pašokti ir pa
gerti. Pritarė Otavos atstovės p. 
Ramūnienės minčiai, kad LD 
proga reikia rengti stambesnio 
masto politines demonstracijas. 
Siūlė talkon kviestis latvius su 
estais.

Windsoro pranešimą padarė 
sekr. P. Januška. Apylinkė turi 
lietuvišką parapiją ir šeštadieni
nę mokyklą. Veikla šiek tiek su
silpnėjusi. Daug mokslus baigu
sio lietuviško jaunimo dirba 
įstaigose — visur šiandien gali 
rasti lietuvį. Vasario 16 proga 
iškeliama Lietuvos vėliava mies
to rotušėje.

Apylinkių pranešimus nutrau
kė PLB pirm. J. Bačiūno atvy
kimas. Suvažiavimo dalyviai jį 
sutiko ir pagerbė atsistojimu, 
plojimų banga. KLB pirm. A. 
Rinkūnas padėkojo svečiui už at
vykimą ir priminė neseniai Kle- 
velande atšvęstą p. Bačiūnų ve
dybų auksinę sukaktį, kurioje 
jam yra tekę dalyvauti. Svečias 
buvo paprašytas tarti žodį. J. Ba- 
čiūnas atsiprašė, kad jam teko 
gerokai pavėluoti, nes dėl rū
ko buvo turėta sunkumų su lėk
tuvu. Torontan teko skristi per 
Čikagą. Pasveikinęs KLB tary
bos suvažiavimą PLB valdybos 
vardu, pranešė, kad į PLB seimą 
iš Australijos atvyks 5 atstovai 
ir 20 lietuvių ekskursija, iš Bri
tanijos — 5, iš N. Zelandijos — 
1, iš P. Amerikos — apie 10.

PLB pirm. J. Bačiūną pasvei
kino Možosios Lietuvos Moterų 
Draugijos atstovės ir, dėkoda- 
mos už M. Jankaus monografijos 
išleidimą, įteikė dovaną — me
džio drožinį su koplytstulpiais 
ir lietuviška trispalve. Ta pro
ga J. Bačiūnas pareiškė, kad 
kitą savaitę jis išleidžia knygą 
apie poetą kun. A. Strazdą. '

Diskusijos
Daugiausia laiko pareikalavo 

Lietuvių Fondo reikalai. Kana
dos registracijos įstaigai parei
kalavus, KLB taryba turėjo nu
spręsti: sutikti su paraleliniu 
vardu, panašiu į Lietuvių Bend
ruomenės, arba pasisakyti nei
giamai. Daug kas mėgino pla
čiau paliesti Bendruomenės san
tykius su Lietuvių Fondu. Klau
simas buvo išspręstas slaptu bal
savimu: už paralelinio vardo pa
likimą pasisakė 18, prieš — 12 
ir penki susilaikė. Taigi, Lietu
vių Fondas Kanados valdžios 
įstaigose bus užregistruotas “Li
thuanian Canadian Foundation” 
vardu.

Ilgiau sustota ties naujųjų sta
tutų išleidimo reikalu. A. Rinkū
nas pritarė siūlymui, kad statu
tus geriausia būtų paskelbti 
Liet. Dienos leidinyje, bet tai 
šiemet nebuvo padaryta. Kadan
gi yra daug pasikeitusių para
grafų, statutų išleidimo nega
lima atidėlioti, nes gali įvykti 
nesusipratimų. Jų atskiras išlei
dimas nepareikalaus daug lėšų.

Atskirai buvo keltas paramos 
Vakarų Kanados apylinkėms 
klausimas. KLB pirm. A. Rin
kūnas paaiškino, kad šių apylin
kių jis negali aplankyti dėl per- 
didelių išlaidų. Tolimųjų gi apy
linkių kaikurie vadovai priminė, 
kad centras permažai dėmesio 
kreipia mažosioms apylinkėms 
vakaruose. Buvo girdėti grasini
mas, kad jos atsiskirs nuo KLB 
centro. '

Politiniam komitetui suvažia
vimo dalyviai patarė stiprinti 
veiklą, įjungti į ją mokslus bai
gusį jaunimą. Sveikintina bu
vo A. Rinkūno mintis įvesti po
litinio švietimo pamokas vyres
niuosiuose šeštadieninių mokyk
lų skyriuose, nes mūsų jauni
mui trūksta politinio išsilavini
mo.

Svarstant apylinkių praneši
mus, daugiausia dėmesio susi
laukė Toronto ir St. Catharines 
planuojamų paminklų klausi
mas. Buvo balsų, siūlančių pa
sitenkinti vienu paminklu, ir to
kių, kurie iš viso pasmerkė pa
minklus, reikalaudami tuos pi
nigus panaudoti jaunimo stovyk
loms. Kiti įtaigojo, kad pamink
lai turi būti statomi ne sau pa
tiems, t.y. ne ten, kur juos ma
tys tik vieni lietuviai. Jų pa
skirtis turinti būti atkreipti ne
lietuvių dėmesį į mūsų tautos 
laisvės kovą. Paminklų klausi
mą nutarta palikti apylinkėms 
ir jų iniciatyvai.

Visi kiti pranešimai platesnių 
diskusijų nesusilaukė. Atskirai 
reikėtų paminėti “NL” red. J. 
Kardelio pasiūlymą suorganizuo
ti jaunimo susirašinėjimą, ku
rio tikslas būtų lietuviškų šei
mų kūrimas, šiuo klausimu tu
rėtų susirūpinti jaunimo sek
cijai
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Rinkimų taisyklės
Sekmadienio rytą tarybos na

riai, pirmininkaujant L. Eiman
tui, svarstė krašto tarybos rinki
mo taisyklių pakeitimą. Kr. val
dyba buvo užsimojusi pakeisti 
taisykles ta prasme, kad dau
giau atstovų patektų tarybon iš 
mažųjų apylinkių. Prieš suva
žiavimą ji išsiuntinėjo apylin
kėms raštą, kuriuo teiravosi jų 
nuomonės. Vienos apylinkės at
sakė, kad taisyklės nekeistinos, 
kitos visai neatsiliepė. Dėlto 
valdyba pateikė suvažiavimui tik 
neesminio pobūdžio pakeitimus, 
kurie buvo priimti. Diskusijose 
visdėlto mažųjų apylinkių atsto
vai pageidavo reformos, kad jų 
apylinkės būtų stipriau atsto
vaujamos taryboje. Praktinio 
sprendimo kol kas nerasta.

Lietuvos penkiasdešimtmetis
Lietuvos nepriklausomybės 

jubilėjinių 1968 m. minėjimas, 
kaip pranešė krašto valdybos 
pirmininkas, numatomas trejo
pu mastu: viso laisvojo pasau
lio, Kanados ir apylinkių. Pa
saulinio masto minėjimai jau 
nustatyti buvusiose veiksnių 
konferencijose. Jie bus: politi
nė veiksnių konferencija Va
šingtone, trečioji tautinių šokių 
šventė Čikagoje — trečiasis P. 
L.B. seimas Niujorke. Šie įvy
kiai bus palydėti plačia akcija 
už Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą. Visam tam reikalui 
lėšas organizuoja Jungtinis Fi
nansinis Komitetas, sudarytas iš 
veiksnių atstovų; pirmininkau
ja prel. J. Balkūnas.

Kanados mastu pagrindinis 
minėjimas sujungiamas su ketu
riolikta Lietuvių Diena. Be to, 
minėjimo dalis yra įrengimas 
lietuvių skyriaus federaciniame 
muzėjuje Otavoje. Apylinkėse 
minėjimų centre yra Vasario 16 
šventė. Pageidaujama, kad ta 
proga būtų kuo daugiausia įteik
ta kitataučiams mūsų Kanados 
šimtmečio leidinio “Lithuanians 
in Canada”.

Lietuvių Diena
Otavos apylinkei atsisakius 

nuo sekančios Lietuvių Dienos 
rengimo, nutarta ją rengti Nia
garos pusiasalyje arba Londono- 
Delhi rajone. Pirmenybę turi 
Niagaros pusiasalis, jei iki to 
laiko pastatys ir paruoš šventi
nimui laisvės paminklą Niaga
ros parke. Laikas — Padėkos 
savaitgalis.

Sąmata, revizija, rezoliucijos
Be ilgesnių diskusijų priim- 

ta ižd. dr. S. Čepo paruosta są
mata 1967-68 metams $1.450.00

JUOZUI KAVOLĖLIUI, jo mylimai žmonai Lietuvoje 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia —

Vladas Pyragius
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sumai. Taipgi lengvai išrinkta 
revizijos komisija: E. Daniliū- 
nas, L. Skripkutė, V. Ignaitis. 
Rezoliucijas paskaitė dr. S. Če
pas. Jose buvo padaryta santrau
ka diskusijose iškilusių klausi
mų, pasisakyta svarbiausiais 
veiklos klausimais, pabrėžtas lei
dinio “Lithuanians in Canada” 
reikalingumas ir kt. (Rezoliuci
jos skelbiamos atskirai).

Opieji klausimai
Einamųjų reikalų eilėje iški

lo pora opių dalykų. Dr. P. Lu
koševičius iš Montrealio pasiūlė, 
kad krašto valdyba parašytų Ka
nados vyriausybei raštą, išreiš
kiantį nepasitenkinimą jos laiky. 
sena dėl lietuvių pasirodymų 
pasaulinėje parodoje. Esą buvo 
reikalauta pasirodymuose neiš
kelti Lietuvos vėliavos ir negie
doti jos himno. Negana to, buvo 
net grasinta, remiantis tarptau
tinėmis parodos taisyklėmis. Su 
šiuo pasiūlymu sutiko ir tary
bos suvažiavimas, ir valdyba, 
tik pageidavo, kad raštas būtų 
paremtas faktais ir datomis. Tai 
pažadėta padaryti.

Antrą opų klausimą iškėlė 
Stp. Jakubickas, Delhi apyl. pir
mininkas. Esą sklinda gandai 
apie tautinės vėliavos pašalini
mą iš scenos ryšium su okupuo
tos Lietuvos menininkų koncer
tu Hamiltono Lietuvių Namuo
se; reikėtų dalyką išaiškinti. Ha
miltono apyl. pirm, buvo papra
šytas paaiškinti. J. Krištolaitis 
suglaustai išdėstė jam žinomus 
faktus, kurie betgi dar nesuda
rė pilno vaizdo, nes pats apy
linkės pirmininkas koncerte ne
buvo. Tada buvo paprašytas per
skaityti pareiškimą Hamiltono 
Lietuvių Namų reikalų ved. St. 
Bakšys. Jis smulkiai išdėstė fak
tus, iš kurių buvo matyti, kad 
koncerto rengėjai buvo pasiren
gę papuošti sceną Lietuvos ženk
lais, bet paskutiniu momentu, 
pašalinių asmenų patarti, atsi
sakė. Nei Lietuvos vėliava, nei 
vytis scenos nebuvo pasiekę. 
Kaikas siūlė sudaryti tam įvy
kiui išaiškinti komisiją, bet bal
sų dauguma nuo pasiūlymo at
sisakyta.

Baigiant sesiją, padėkos žodį 
tarė krašto valdybos pirm. A. 
Rinkūnas, o atsisveikinimo — 
PLB pirm. J. Bačiūnas. Pasta
rasis pastebėjo, kad šiuo metu 
vyksta pravardžiavimas “komu- 
narais” ir komunistą is net 
tų asmenų, kurie yra geriausi 
pabijotai. Tai esąs negeistinas 
reiškinys. Visiems jis palinkėjo 
ryžtingos ir vieningos veiklos 
ypač Lietuvos penkiasdešimtme
čio akivaizdoje. G. K. R.

Mylimam TĖVELIUI mirus, didžiai gerbiamą Ponią

G. BREICHMANIENĘ ir jos artimuosius liūdesio va

landoje nuoširdžiai užjaučia —

Jaunimo M. Ansamblis "Baltija

Mylimam Tėveliui JUOZUI DUMČIUI mirus, GENO

VAITĘ BREICHMANIENĘ, BIRUTĘ STONKIENĘ jų

šeimas ir artimuosius nuoširdžiai užjaučiame —

Matilda ir Augustinas Kuolai

■K

Pas mokinius, kalinius, alkoholikus
Ekskursija su ministeriu ir etninės spaudos atstovais

ANTANUI NORUSIUI Lietuvoje mirus, brolį PRANĄ 

ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame -—

E. K. Sakavičiai
Alf. Sakavičius

E. V. Sakavičiai

(Tęsinys iš pr. nr.) 
čia nėra mokslo
Tuo pačiu autobusu atvažiuo

jame į suaugusių kalėjimą Mi
mico priemiestyje (prie Toron
to). Čia jau visai kitoks vaizdas: 
jaunų veidų mažai bematyti, 
daugiausia — pagyvenę žmonės. 
Pareigūnai aiškina, kad čia lai
komi trumpų bausmių kaliniai, 
recidivistai nuo 18 m. amžiaus. 
Daugelis jų — alkoholikai. Įei
name įmonėn — didelėn salėn, 
kurioje didokas būrys kalinių 
taiso batus ir gamina šliures ki
tom valdžios institucijom. Visi 
tyli, kiekvienas dirba savo dar
bą. Matyt, yra drausmė, nors pri
žiūrėtojų lyg ir nematyti. O mū
sų vadovas, turbūt darbų virši
ninkas, vedžioja mus po įmones 
civiliškai apsirengęs. Kaliniai į 
svečius nekreipia dėmesio. Už
kalbinu vieną apšepusį, nesisku-

MOHAWK
FURNITURE LTD. 

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MASINOS • VAIKŲ BALDAI
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT. 
TAISOME IR APTRAUKIAME KĖDĖS IR SOFAS

Nemokamas | namus pristatymas.
KRAUTUVES:

Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. — TEL. OX 9-4444
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Krautuvas atidarytos nuo 9 vai. ryto Iki 9 vai. vakaro.

tusį:
— Kaip sekasi?
— Neblogai.
— Daug darbo?
— Užtenka.
— Ar gaunate cigarečių?
— Tik tabako.
Mielai būtume palikę cigare

čių, bet taisyklės neleidžia. Ta
bakas, matyt, duodamas taupu
mo sumetimais. Vienas pareigū
nas aiškino, kad kaliniai gauna 
po 3 cigaretes ir 6 et. į dieną. 
Ateityje esą planuojama pakelti 
atlyginimą dirbantiems, nors 
neužmirštama ir tai, kad kalė
jimų išlaikymas provincijai atsi
eina brangiai (visi nubaustieji iki 
2 metų atlieka bausmę provinci
jos kalėjimuose).

M i m ic o kaliniai pagamina 
daug plytų. Didžiausios jų krū
vos matyti kieme. Klausiame, 
kas jas perka? Vadovas paaiški
na, kad valdinė įstaiga savo ga
minių laisvoje rinkoje neparduo
da, nes tai būtų konkurencija 
laisvajai pramonei, kur darbi
ninkai yra apmokami. Plytas ir 
kitus gaminius sunaudoja valdi
nės įstaigos. Vertinant pinigais, 
Mimico kalėjimo visa metinė 
gamyba 1966 m. siekė $65.657.

Kalinių čia daugiau ir nema
tėm. Eiti į vidų, kur kaliniai lai
komi už grotų, kažkaip nebebu
vo noro, nes vaizdas ir taip buvo 
slegiantis, žvilgterėjus į statis
tiką, buvo matyti, kad šiame 
kalėjime yra apie 270 kalinių, 
o vietos yra 350. Jie čia nieko 
nesimoko, nėra jokių kursų, nes 
per trumpa buvimą neįmanoma 
ko nors išmokyti. Tai grynai 
bausmės vieta, kurion daugelis 
grįžta ne iš malonumo, bet dėl 
fatališkai pasikartojančių nusi
kaltimų.

Alkoholikų klinikoje
Netoli Mimico kalėjimo yra 

Alex G. Brown Memorial Clinic.
Kalinys Mimico kalėjime dirba čia gydomi ne tiktai alkoholikai, 
botų dirbtuvėje bet ir nuodų mėgėjai su seksua

pam atgrasanti nuo alkoholio. 
Ji alkoholiko neišgydo.

Atėjo mūsų grupėn ir įstaigos 
psichologas. Jam tenka atsakyti 
panašius klausimus. Pavyzdžiui:

— Kokios priežastys daugiau
sia padaro žmogų alkoholiku?

— Jų yra daug. Tai psicholo
ginės, socialinės, individualinės.

— Kodėl alkoholikais dau
giausia tampa vyrai?

— Sunku pasakyti.. Galbūt tai 
padaro vyro prigimtis, socialinė 
būklė, darbas, didesnė atsako
mybė. Moterys, kad ir netampa 
alkoholikėmis (yra ir tokių), ta
čiau dažnai prisideda prie* savo 
vyro alkoholizmo. Pvz. šeimos 
nesantaikoje žmonos vaidmuo 
yra labai svarbus.

— Ar galėtumėte pasakyti, 
kas žmogų padaro alkoholiku? 
Juk geriančių yra daug, bet vie
ni tampa alkoholikais, kiti ne.

— Į tai negalėčiau atsakyti, 
čia reikėtų kalbėti ne apie al
koholizmą/ bet apie alkoholiz
mus, nes šioje srityje yra daug 
įvairumo ir neištirtų dalykų. 
(Atsakymai laisvai atpasakoti —

liniais iškrypėliais. Prie durų 
pasitiko mus klinikos superin
tendentas Frank Pulido. Jis pa
sikvietė daugiau bendradarbių, 
paskirstė mus į dvi grupes ir 
nuvedė parodyti įstaigos. Anks
čiau įsivaizdavau, kad alkoholi
kų klinika yra panaši į ligoni
nę. Pasirodo, tai būta klaidingo 
vaizdo. Ligoninės atmosferos čia 
nėra. Tai daugiau suaugusių spe
ciali auklėjimo įstaiga, kurioje 
normaliai reikia išbūti 30 die
nų. Matyti tiktai kambariai, dar
bo klasės, raštinės. Pereidami 
per kiemą matėm žaidžiančius 
klinikos gyventojus, bet pasikal
bėti su jais neteko. Į klausimus 
atsakinėjo pats superintenden
tas.

— Kaip čia patenka žmonės?
— Dviem keliais: teismo 

sprendimu ir iš pataisos įstagų. 
Į kalėjimus už įvairius nusikal
timus patenka alkoholikų. Vado
vybė, užuot laikiusi juos kalėji
me, atsiunčia klinikon. Gali žmo
nės patekti čia ir savo noru. 
Tuo atveju reikia paduoti pra
šymą pataisos įstaigų ministe
rijai, kuri paskiria specialią ko
misiją. Jos sprendimu asmuo ga
li būti čia priimtas.

— Kaip čia gydote alkoholi
kus?

— Daugiausia moralinėmis- 
pedagoginėmis priemonėmis, 
nes alkoholizmo pagrinde daž
niausiai glūdi moralinio-psicho- 
loginio pobūdžio priežastis. Svar
bu žmogų rehabilituoti iš vidaus. 
Tam turime paruoštą personalą: 
6 psichologus, 1 psichometris- 
tą. 3 socialinius pareigūnus, ka
pelionus ir rehabilitacijos parei
gūnus. Pabrėžiame auklėjimo ir 
žinojimo svarbą. Tam tikslui 
naudojame filmus, paskaitas, in
dividualius pasikalbėjimus.

— Kaip su vadinamais vais- 
tais-tabletėmis? Ar jos padeda?

— Kartais naudojame “Anti-
buse” ir panašius vaistus, bet Alkoholikų klinikoje psichologas (kairėje) atsakinėja i redaktorių 
tai tik laikinė priemonė, trum- paklausimus Nuotr. J. Kreilio

Visa mūsų grupė dar buvo 
sustojusi Royal York viešbuty
je, kur redaktorių atstovai, pa
sistiprinę po visos dienos kelio
nės, padėkojo min. A. Grossma- 
nui ir jo štabui už progą pama
tyti uždarąjį žmonių pasaulį, ku
riame vyksta dideli remonto 
darbai. Pr. G.

Redaktorių grupė lankosi Mimico kalėjime. Vienas jo pareigūnų 
rodo kalinių pagamintas plytas Nuotr. J. Kreilio



Atsimeni, kaip linksmai stovyklavom?
Į stovyklas jaunimas renkasi 

ne vien tik pramogai, bet ir dar
bui. Įdomu tad pažvelgti jau 
šiek tiek atgal’ į vieną stovyklą, 
kuri vyko “Baltijos’ stovyklavie
tėje, prie Montrealio, ir išgirsti 
paties jaunimo atsiliepimus.

Liepos 15. Stovyklos atidary
mas įvyko 2 v.p.p. Jis prasidėjo 
vėliavos pakėlimu ir himnu. Po 
to pasakė trumpą žodelį stovyk
los vedėjas kun. G. Kijauskas, 
SJ. Visi stovyklautojai labai 
džiaugėsi galėdami po ilgos ke
lionės išsimaudyti ir pavalgyti
pavakarius.

Vakare stovyklautojai susi
skirstė į būrelius ir išsirinko 
būrelių seniūnus. Taip pat buvo 
trumpas pašnekesys apie stovyk
los tvarką. Po vakarienės susi
tvarkėme, nuleidome vėliavą ir 
8 v. turėjome vakaro programą. 
Jai -vadovavo seselė Margarita. 
Linksmavakariu jaunučiai buvo 
labai patenkinti. Ir taip įspūdin
gai praėjo pirmoji diena stovyk
loje. Vida Kizerskytė.

Algis Rudinskas, vienas iš mont- 
realiečių studentų ateitininkų 
stovyklos rengėjų, planuoja toli
mesnę programą stovykloje. Šiuo 
metu Algis studijuoja Buffalo 
universitete, JAV.

Liepos 16, sekmadienis. Šv. 
Mišios prasidėjo 11.45 v. ryto. 
Susirinko daug svečių. Buvo la
bai įdomus pamokslas. Iš ryto 
truputį lijo, bet paskui išlindo 
saldutė. Vakare turėjome dideli 
laužą prie ežero. Programoje 
dalyvavo visi stovyklautojai. 
Mergaičių būrelis “Bangos” pra
dėjo programą juokingu vaidi
nimu. Paskui “Baltijos Vaidilu
tės” suvaidino dainą “Ant kal
no gluosnys”. “Širdelės”, jau- 
nausių mergaičių būrelis, Įdo
miai ir juokingai atvaizdavo 
“Raudonkepuraitę”. Už šį pasi
rodymą jos laimėjo pirmą vie
tą. Berniukai taip pat dalyvavo 
programoje. Rimas Žitkus pa
grojo akordeonu dvi gražias dai
nas. “Vanagai”, berniukų būre
lis, suvaidino du vaizdelius: vie
ną apie seneli ir senutę, kitą 
apie žvėris. “Stumbrai” ir “Vil
nius” pasirodė Įdomiai ir juo
kingai. Pabaigai “Riešutukai” 
dar suvaidino “Ridikėlis ir pet- 
ruška”. šioje vakaro programo
je antrą vietą laimėjo “Bangos”, 
o trečią — “Vanagai”.

Vilija Malciūtė
Liepos 17. Diena prabėgo įdo

miai. Vyresnieji ateitininkai tu
rėjo dainavimo pamoką su sese
le Bernadeta. Ji mus išmokė 
naujų dainų. Po to visi kartu 
turėjome meno konkursą, kurį 
pravedė J. Ladyga. Laimėjo vy
resniųjų grupėje (14-16 m.) I 
vietą — Linas Giriūnas, II — 
Laima Skučaitė ir III — Virgi
nija Gudaitė; vidutiniųjų grupė
je (10-13 m.) I vietą — Vida 
žitkutė, II — Renata Lapėnai- 
tė ir III — Algis Busnys; mažų
jų grupėje (7-9 m.) I — Vilija 
Povilaitytė, II — Loreta Povi
laitytė ir III — Vida Morkūnai- 
tė. Antrą valandą visi ėjo mau
dytis. Buvo nemažai juoko, kai 
trys mergaitės įkrito į vandenį 
su visais drabužiais. Per popiet 
čio užsiėmimų laiką Algis Ru
dinskas pravedė pasikalbėjimą 
vyresniesiems ateitininkams 
apie augštesnius mokslus. Nors 
universitete duoda daug darbo, 
bet mokslas gyvenimui reikalin
gas.

šis vakaras buvo skirtas pa
gerbimui didvyrių. Programa 
praėjo rimtai ir ramiai. Keli 

Montrealio ateitininkų vasaros stovyklos virtuvės štabas: J. Lody- 
ga, A. Zubienė ir D. Donienė (iš Otavos)

vaizdeliai iš Senojo Testamento 
ir maldos valandėlė padėjo su
sitelkti. Dalia Sabalytė

Liepos 19. Rytą praleidom 
smagiai. Maloniausi tos dienos 
išgyvenimai buvo, kai visi sto
vyklautojai plaukė per ežerą. 
Mergaitės buvo pakviestos pas 
ponus Morkūnus, o berniukai 
pas Algį Rudinską. Pasimaudę 
ir pasigardžiavę skaniais pava
kariais, grįžome vėl laiveliais at
gal į stovyklą. Tuo ir pasibaigė 
mūsų įdomi iškyla.

Audronė Jonelytė
Liepos 19. Prieš Mišias vyres

niųjų grupė turėjo dainavimo 
pamoką su sės. Bernadeta. Po 

-Mišių buvo pasikalbėjimas su 
svečiu iš Čikagos apie saulę, 
vandenį ir orą. Buvo labai Įdo
mu. Po pietų, per maudymąsi, 
staiga pradėjo lyti. Parbėgom 
pavakarių. Jie buvo skanūs, vi
siems patiko. Po to sekė iškil
mingas sporto šventės atidary
mas. Vienas berniukas atbėgo, 
nešdamas uždegtą fakelą ir pa
dėjo prie vėliavos. Žaidėme tink
linį. Laimėjo “Kovas”. Litera
tūros vakaro programoje matė
me stovyklautojų suvaidintą 
“Eglę žalčių karalienę”. Be to, 
pagerbėm Mykolaitį-Putiną. Bu
vo perskaitytas jo eilėraštis “Rū
pintojėlis”. Po vakaro progra
mos buvo šokiai ir visi vyres
nieji pasilinksmino.

Vida Žitkutė
Liepos 20 d. Iš'ryto buvo di

delis rūkas. Mes atsikėlę nusi
prausėm ir pakelėm vėliavą. Po 
to buvo pusryčiai. Saulė tuoj po 
pusryčių išlindo, mes ėjome ap
sitvarkyti. Per užsiėmimus Tė
vas G. Kijauskas mums davė 
klausimų apie Mišias ir maldas. 
Po to buvo dainos. Maudymosi 
laiku buvo plaukymo varžybos. 
Visi mėgino laimėti ir kaiku- 
riems pavyko. Grįžę tęsėm spor
to rungtynes, šokom į tolį ir į 
augštį. Po vakarienės nuleidom 
vėliavą ir ruošėmės vakaro pro
gramai, kurio tema buvo 
“Tėvvnės vakaras”. Programos 
pradžioje sodinome Liudo Stan
kevičiaus iš Lietuvos parvežtų 
medžių sėklų: kalnų ir paprastos 
pušies, eglės ir liepos. Stovyk-

Montrealio ateitininkų stovyklo
je jauniausia stovyklautoja V. 
Morkūnaitė laisto iš Lietuvos at
vežtas medžio sėklas

lautojai tikisi, kad sėklos išdygs 
ir išaugs į didelius medžius. To
liau programoje keli stovyklau
tojai padeklamavo gražių eilė- 

. raščių ir visi dainavom. Progra
mai pasibaigus, jaunesnieji nu
ėjo miegoti, o vyresnieji paliko 
dar truputi ilgiau prie laužo ir 
dainavom, dainavom ...

Liepos 21. Paskutinė stovyk
los diena. Ryt jau visi išvaži
nės. Per užsiėmimus Tėvas Ki
jauskas tęsė pasikalbėjimus, ku
riuos vakar pradėjo. Sesuo Ber
nadeta papasakojo kitoms gru
pėms apie liaudies dainas. Po 
pietų maudėmės ir tęsėme spor
to rungtynes. Vakare turėjome 
laužą iš stovyklos gyvenimo. Bu
vo gražu ir linksma. Po to dar 
grįžome į salę pasišokti.

Liepos 22. šiandien išvažiuo
jame. Kėlėmės ir pusryčiavome, 
kaip paprastai. Tada sudėjome 
daiktus į lagaminus ir aptvarkė
me stovyklavietę. Po mūsų at-

Laimingos Montrealio ateitininku stovyklautojos smagiai šypsosi, o vadovybė rimtai svarsto die
nos rūpesčius. Iš kairės (sėdi): A. Ručinskas, K. Genteman, sesuo Margarita, V. Kizerskytė, J. 
Ladyga, sesuo Bernadeta, kun. G. Kijauskas, SJ.

Šešiasdešimt metu vaidinta, režisuota
Mokytoją, aktorę, režisierę ir šaulę Zuzaną Arlauskaitę pagerbiant

Nevienas atsimename pirmą
jį spektaklį, kur jis bebūtų ma
tęs — kaime ar miesto teatre. 
Aš pirmąjį vaidinimą mačiau sa
vo gimtajame Ignalinos kaime 
caro laikais. Mūsų namuose 
slapta mokytojavo studentas Ba
lys Masiulis, yėliau įžymus tei
sininkas ir savo laiku teisingu
mo ministeris. Kiek atsimenu, 
veikaliuką parašė pats Masiulis. 
Vaidino kaimo jaunimas ir vie
nas kitas iš mokinių Bernoto 
klojime. Po vaidinimo Masiu
lis, išklausęs kaimo pasakoriaus 
senuko Guobužo įspūdžius, pa
klausė:

— Kaip manai, dėde Guobu- 
žai, kada ir kur, su daina ar be 
dainos, įvyko pirmas vaidini
mas?

Senukas prisikimšo pypkutę 
tabako, užsidegė ir kai po kelių 
lūpų papsėjimo pasirodė durnai^ 
pradėjo:

— Mielas Baliuk, pasaulio 
pradžioj. Tadu susbudavojo ape- 
ra ir drama. Gerasis Dievulis ap
gyvendina rojuj Adamuką ir Jie- 
vutę. Dėl smagurystės pasadina 
abelely ir da gi pakabina obalį 
ir saka abiem — nerušiakit ši
ta obalia, suvalgysta, tai išvary
siu abu iš rojaus linksmybių.

Masiulis, apsuptas kaimiečių, 
seka pasakojimą toliau.

— Tai gi, va, užgintas vaisius 
visadu gardesnis. Neištrivoja 
Adamukas su Javuti... Užklu- 
pa Dievulis ir tuojau užgedoja:

— Eik Adomai iš rojaus 
Eik Adomai iš rojau 
Pažink procių artojaus,

važiuoja stovyklauti skautai. Sto
vyklos uždarymas buvo įspūdin
gas: šv. Mišios mūsų stovykla
vietės lauko koplyčioje, kurią 
pernai padarė Jonas Ladyga. Po 
to nuleidome vėliavą ir rikiuo
tėje su daina ėjome į salę iškil
mingam stovyklos užbaigimui. 
Salę pripildę buvo stovyklauto
jai, tėveliai ir svečiai (du net 
iš Lietuvos, atvykę į parodą 
Montrealyje). Programoje trum
pai kalbėjo sesuo M. Margarita 
ir kun. G.,Kijauskas, SJ. Mer
gaičių būrelis, vadovaujamas 
sės. M. Bernadetos, išpildė dai
nų programėlę. Tada kiekvienas 
stovyklautojas gavo dovaną — 
knygą, šiais metais tos dovanos 
atėjo mums iš Čikagos sendrau
gių ateitininkų per p. Žadeikį. 
Už tokį gražų gestą jauniesiems 
nuoširdi padėka. Iškilmingą už
darymą baigėme ateitininkų 
himnu.

Šių metų stovyklos vadovybę 
sudarė: seš. M. Margarita — 
mergaičių vadovė, darbelių ir 
programų vedėja; sės. M. Ber
nadeta — dainos ir laikraštėlis; 
Kėtė Genteman — jaunučių glo
bėja, darbeliai; Jonas Ladyga — 
ūkvedys ir meno vadovas; Algis 
Rudinskas — berniukų vadovas, 
sportas, vandens sargas; Ladas 
Giriūnas — muzikos vedėjas; Vi
da Kizerskytė — jaunesniųjų 
mergaičių vadovė, žaidimai, van
dens sargas; Linas Giriūnas — 
jaunesniųjų berniukų vadovas; 
kun. G. Kijauskas, SJ, — stovyk
los vedėjas ir kapelionas; A. Zu
bienė ir Danutė Danienė (iš 
Otavos) — stovyklos virėjos.

Šioje antroje Montrealio 
moksleivių ateitininkų vasaros 
stovykloje dalyvavo 52 berniu
kai ir mergaitės iš Montrealio, 
Otavos ir apylinkių, šalia įpras
tos programos, stovyklautojai 
taip pat varžėsi pasirodyti kiek 
galint lietuviškesni kalboje (lai
mėtojų buvo!) bei taškų rinki
me, kuriuos gaudavo už tvarkin
gumą, pagalbą ir uolų dalyvavi
mą programose. Daugiausia taš
kų surinko mergaičių būrelis 
“Baltijos Vaidilutės” — 68 taš
kus: Virginija Gudaitė, Dana 
Blauzdžiūnaitė, Vida Blauzdžiū- 
naitė, Kristina Gudaitė, Linda 
Gudaitė, Vilija Malciūtė, Tere
sė Ramonaitė ir Vida žitkutė.

Stovyklautojų troškimai išsi- 
nildė: stovykloje buvo linksma. 
Jaunieji gavo daugiau lietuviš
kumo ir sužinojo, ka reiškia atei- 
tininkiškas šūkis “Visa atnaujin
ti Kristuje”. Surado naujų drau
gų. Mokėsi, kaip elgtis ir žaisti 
su kitais. Išmoko naujų dainų. 
Pailsėjo nuo miesto gyvenimo, 
sportavo, maudės, sužinojo dau
giau apie Lietuvą. (GKK)

VINCAS TAMOŠIŪNAS

Pažink procių artojaus...
Klausę vieni juokės net pil

vus susiėmę, gi Deveikienė žari- 
jiniu veidu išpūtė:

— Jau tik Dievulis negedoja 
nepūsk čia mum akysna dūmų!...

— Negedoja? Kaip negedo
ja, a kantičkoj neužrašyta? Tai 
matai Baliuk. Drama, kai Ada
mukas su Javuti būva išbrukti iš 
rojaus, a jau apera, kai Dievulis 
išlydėja su giesme ...

— Deveikien, kaip jau tokia 
galvočius, pataisyk idant aš me
luoju! ...

Ir mielas gi senelis Guobužas 
buvo. Mišių maldas ir kantiš
kos giesmes mokėjo atmintinai. 
Kaimo ir apylinkės jaunimas se
nuką labai mylėjo, nes jis vis ką 
nors gražesnio apie lietuvius pa
sakodavo.

Trumpai teko paliest ano me
to nuotaikas. Vaidinimai, dainos 
Lietuvoje vyko nuo neatmena
mų laikų.

Šu šiuo įvadu ateinu pas ta
ve, mielas tautieti, turėdamas 
mielą pareigą pristatyti šių die
nų visiems lietuviams ir Lietu
vai kaltininkę mininčią savo 
veiklos sukaktj. Tai Z. Arlaus
kaitė, kuri prieš 60 metų išėjo į 
sceną ir į lietuvišką vargo mo
kyklą.

1907 m. Rygoje, Venslauskie- 
nei režisuojant, pastatyta “Aud
ra giedroje”. Arlauskaitė ten 
pradėjo scenos karjerą. 1908 m., 
režisuojant Landsbergiui, vaidi
no “Blindos” pastatyme. Lietu
voje, režisuojant Jakavičiui, sta
tomų veikalų programose suklai
dinti rusų žandarams buvo žy
mimos slapyvardės. Arlauskaitė 
turėjo “Virvyta” slapyvardę.

Mokytoja, aktorė, režisorė Zu
zana Arlauskaitė gimė 1889 m. 
rugpjūčio 25 d. (L. E. klaidin
gai pažymėta 28 d.) Šiauliuose. 
Pirmuosius į motiną žodžius ček
sėjo lenkiškai. Keturklasę baigę 
Šiauliuose. Rygoje gavo mokyto
jos cenzą, o Petrapilyje — bran
dos atestatą. Rygoje Arlauskai
tė 1907 m. buvo “žvaigždės” 
lietuvių mokytoja ir jau stipriai 
reiškėsi vaidinime. Persikėlusi į 
Petrapilį 1912 m., Carskoje Se
lo mokė lietuvių, daugiausia dar
bininku, tėvu vaikučius ir vai
dino.

Teatro meną Arlauskaitė pa
milo iš pat jaunystės. Šiauliuo
se — “Varpo” draugijos teat
ro sekcijos narė, bibliotekinin
kė. Rygoje — “Giedros” sekci
jos aktyvi dalyvė. Vėliau ji per
ėjo per koštuvą mūsų žymesnių 
režisorių: K. Glinskio, G. Lands
bergio, L. Jakavičiaus, Venslaus- 
kienės ir kitų.

Pasiskelbus Lietuvai nepri
klausoma valstybe, sostinėje Vil
niuje siautė Maskvos komunistai 
su Kapsuku-Mickevičium prieša
kyje. Arlauskaitė dar nebuvo 
grįžusi iš Petrapilio. Prof. Vac
lovas Biržiška, švietimo komisa
riato priedangoje, pakvietė Ar
lauskaitę į Vilnių su kitais ak
toriais, gyvenusiais Petrapilyje, 
organizuoti lietuvių dramos teat
ro Vilniuje. Pačioje organizaci
jos užuomazgoje lenkai pagrobė 
Vilnių. Išbėgioję teatralai Kau

Sukoktuvininkė Zuzana Arlauskaitė - Mikšienė ypač rėmė ir remia 
Vasario 16 gimnaziją. Gimnazijos taktinių šokių šokėjai: A. Stani
kas ir Endriukoitė

ne nerado tinkamos vietos įsi
kurti, todėl laikinai prisiglaudė 
Jurbarke, čia darė repeticijas, 
o vaidinti vyko į Kauną. Iš pir
mųjų veikalų buvo suvaidinta S. 
Čiurlionienės 3-jų veiksmų ko
medija “Pinigėliai” 1919 m. lap
kričio mėnesį. Tada vaidino Z. 
Arlauskaitė, V. Dulaitis, E. Ru- 
cevičienė, J. Strazdas, A.’ Ker- 
nauskas, J. Sakalauskaitė, V. 
Braziulevičius (Braziulis), A. Bu- 
silas ir S. Glemžienė. “Pinigė
lių” autorė S. Čiurlionienė tada 
leidinėlyje įrašė:

“V i 1 n i au s Teatro Studijai, 
p. Kastantino Glinskio vedamai, 
aukoju “Pinigėlių” komediją su 
gilia padėka už nuoširdų studi
jos pasidarbavimą šį dalyką pir
mą kart į sceną įvedant 1919 
m. lapkričio mėnesy Kaune. S. 
Čiurlionienė.”

Valstybės Teatre, Kaune, Ar
lauskaitė vaidino iki 1931 m. 
Būdama pensijoje, vaidino: O. 
Rymaitės, V. Bičiūno ir kituose 
teatruose. Už didelius nuopelnus 
Lietuvai švietimo darbe apdova
nota Vytauto Didžiojo ordinu, o 
už teatrinį meną — Valstybės 
Teatro garbės žymeniu.

Kas nepažino Arlauskaitės 
Vlado Pūtvio moterų būrio šau
lių eilėse? Ji — švietimo vado
vė; rengė paskaitas, vaidinimus, 
koncertus ir kitas pramogas. Ji 
— vėliavnešė, pilna energijos, 
visada ugninga šauliškuose rei
kaluose. Pareiginga, paslaugi, 
žodi ištesianti, tvirta savo isiti- 
kinimuose. Arlauskaitės nuomo
ne, šauliškoji idėja yra kiekvie
nam lietuviui artimiausia.

Arlauskaitė su kitais lietu
viais skaudžiai išgyveno pirmą
ją rusų okupaciją. Antrajai bol
ševikų okupacijai atslenkant, ji 
su šeima pasirinko skaudų pa
bėgėlės kelią ir atsidūrė Vokie
tijoje.

Ingolštate išgyveno sunkias 
dienas, nes kas gi buvo tikras, 
kad išvaduotojas neatiduos savo 
sąjungininkui Stalinui. Politru- 
kai šeimininkauja... Skrynin
gai... Ar nenusikaltai komuniz
mui? ... Drebėk!... Rytojus at
rodė be pragiedrulių. Visdėlto 
Z. Arlauskaitė nenuleido ran
kų ir suorganizavo teatrą. Vai
dino vietoje ir darė išvykas į ki
tas lietuvių stovyklas.

Detroite 1949 m. įsteigiamas 
pirmas Detroito Dramos Mėgėjų 
Sambūris, kuris iki šiol nenuils
tamai dirba, kartu paremdamas 
Vasario 16 gimnaziją, BALFą, 
kultūros klubą ir kitas organi
zacijas. Kartą Naujorke vaidini
mas davė $1000 pelno, o pasku
tiniame Detroito parengime — 
$995 BALFui. Vasario 16 gim
nazija nemažas sumas gavo tik 
vaidinimų dėka. Arlauskaitė su 
Dramos Mėgėjų Sambūriu išva
rė plačią vagą JAV ir Kanado
je, kur tik lietuviai yra gausiai 
susibūrę. Jos pastatymų skai
čius lietuvių kolonijose jau vi
sai artėja prie šimto.

Labai gaila, kad prabėgo ne
atžymėta Arlauskaitės 75-ių me
tų amžiaus sukaktis. Dera tad 
juo labiau ją prisiminti veiklos 
sukakties proga. Lygiai prieš 60 
metų ji atėjo nešdama Lietuvai 
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Nueikite šį vakarę į rūsį 
ir atsineškite Paari Sherry
vyno bonka

Jei ir neturite rūsio — nesvarbu, šį vyną galite laikyti 
ir virtuvės spintoje. Paari Sherries yra pigus ir tinka 

laikyti betkur. Paari yra trijų rūšių:

Paari Pale Dry — sodrus, riešutingo, aromatiško skonio, 

o Paari Golden Medium yra vienas geriausių pasaulyje 

vynų apetitui sužadinti. Bet jeigu norite išlaikyti stilių 

ir gyvą nuotaiką po valgio, pamėginkite švelnų, 
gaivinantį Paari Oloroso Cream. Tačiau visi Paari 

Sherries vynai yra skanūs gerti betkada — vieni, 

prie užkandžių arba naujausiu stiliumi — su ledo 

gabalėliais (on the rocks).

Kadangi šie vynai yra nuostabiai pigūs, galite dažnai 
juos vartoti. Kodėl nepamėginti dar šį vakarą?

Paari Wines
from l/ve

Pianistė Julija Rajauskaitė po koncerto lietuvių gimnazijoje Ken- 
nebunkporte spalio 4 d. priima gėles, kurias jai visų mokinių vardu 
įteikė II klasės mokinys Romanas Balinskas

Ne tik pamokomis, bet ir menu...
Šv. Antano gimnazija Kenne- 

bunkporte, Maine, sėkmingai 
pradėjo mokslo metus rugsėjo 
5 d. Ji šiais mokslo metais turi 
101 mokinį ir 20 mokytojų bei 
instruktorių. Visi mokiniai lietu
viai iš JAV ir Kanados.

Šiais mokslo metais padaryta 
daug pakeitimų tiek administ
racijos, tiek tvarkos atžvilgiais. 
Rektorius arba gimnazijos glo
bėjas, pagal nusistovėjusį papro
tį, yra pranciškonų provincijo
las. Jo kontrolėje Vyksta visas 
mokymo bei auklėjimo darbas. 
Direktorium paskirtas T. Augus
tinas Simanavičius, bendrabučio 
vedėju — T. Juozapas Bacevi
čius. Jie abu — iš pačios jau
niausios pranciškonų kunigų 
kartos.

Į gimnazijos gyvenimą daug 
naujos gyvybės įnešė 3 jauni pa
sauliečiai mokytojai: Juozas Ku
lys, Edmundas Praninskas ir 
Mykolas Donahue (sportui ir 
anglų kalbai) Pirmieji du talki
na ir bendrabučiui. Priežiūra 
yra rūpestinga, bet mokiniai tu
ri žymiai daugiau laisvės ir pa
togumų nei kitais metais. Pada

SVEIKATOS KLIMKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai Ir fiziniai ranktį masažai, spindulinės Ir 

fanj vonios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, PsJ>JLM.NJPL

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

rius akylą mokinių atranką, at
sakomybės jausmas yra gilesnis, 
ir gyvenimas gimnazijoje vyksta 
sklandžiai.

Daug dėmesio kreipiama į or
ganizacinį veikimą ir lietuvišką 
švietimą. Nutarta pagrindines 
gimnazijos šventes bei minėji
mus ruošti bendrai su lietuvių 
bendrabučio mergaitėmis iš Put- 
namo. Taip pat ir šiais mokslo 
metais nutarta kviesti į gimna
ziją lietuvius menininkus: muzi
kus, solistus ir rašytojus.

Spalio 4 d. gimnazijos moki
niams piano koncertą davė Juli
ja Rajauskaitė iš Niujorko. Lap
kričio 5 d. į gimnaziją atvyksta 
Bostono lietuvių choras, vado
vaujamas komp. Jeronimo Ka
činsko. Choras koncertuos tik 
mokiniams, pateikdamas lietu
viškų dainų programą su paaiš
kinimais.

Numatyti ir kiti koncertai. 
Gimnazijos tikslas — ne tik ofi
cialiomis lietuvių kalbos pamo
komis, bet ir menu įdiegti mo
kiniams tautinį susipratimą.

Korespondentas
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šiame skyriuje jau porą kartą bu- Spalio 6 d. iš Vilniaus { V. Vokie- >
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vo rašyta apie iškunigio Jono Ra
gausko ligą. Iš prasitarimų “Tieso
je” bei kituose laikraščiuose atrodė, 
kad ji yra neišgydoma. Spėjimo bū
ta teisingo — spalio 13 d. laidoje 
“Tiesa” paskelbė nekrologą, iš ku
rio paaiškėja, kad didysis sovietinio 
ateizmo skleidėjas mirė spalio 11 d. 
Mirties priežastis nenurodoma, pasi
tenkinant tradiciniu sakiniu “po il
gos ir sunkios ligos”, dažniausiai 
reiškiančiu vėžį. Nekrologe rašoma: 
“Jonas Ragauskas gimė 1907 m. rug
pjūčio 23 d. Anykščių rajono Stasiu-. 
liškių kaime. Mokėsi Panevėžio ber
niukų gimnazijoje, studijavo Kauno 
universiteto teologijos-filosofijos fa
kultete. Religingų tėvų skatinamas, 
Jonas Ragauskas įstojo į Kauno ku
nigų seminariją. Ją baigęs, kunigavo 
įvairiose Lietuvos parapijose, o vė
liau dirbo Kauno kunigų seminari
jos profesoriumi ir dvasios tėvu.. 
Tai, žinoma, tėra trumpa nekrologo 
dalelė, turinti tikslą parodyti skaity
tojui, kad ateizmo skleidėjas buvo 
neeilinis kompartijos propagandistas. 
Iš prasitarimo apie 19 nepilnų kūry
binio darbo metų darytina išvada, 
kad kailį ir įsitikinimus velionis pa
keitė 1948-49 m., kai sovietą okupuo
toje Lietuvoje siautė Stalino teroras. 
Kompartijos ateistinei propagandai 
jis yra davęs knygas: respublikine jos, Kazachijos, Azerbaidženo) su 
premija atžymėtą autobiografinę apy- 1.021.768.000 rb. paskirtąja suma, 
saką “lie, missa ėst”, “Nenoriu dan
gaus”, “Kuo tikite?”, “Anuo metu...”, 
“Katalikų religinės šventės ir apei
gos”, “Krikščioniškoji dorovė — dar
bo žmonių išnaudojimo įrankis”. 
Prieš mirti buvo pradėjęs rašyti dar 
vieną knygą “Agnus Dei”, kurios 
turbūt nesuskubo užbaigti. “Tiesa” 
taipgi mini “didelės vidinės jėgos, 
nepalaužiamos valios, dvasinio tauru
mo ir begalinės ištikimybės pasirink
tai idėjai dokumentą”, kuriuo ji lai
ko “Kauno Tiesoje” paskelbtą prieš
mirtini straipsni “Akis į aki su mir
timi”. Už nuopelnus kompartijos pro
pagandai iškunigis J. Ragauskas bu
vo priimtas Į Rašytojų Sąjungą, pa
darytas “žinijos” draugijos valdybos 
lektorium-referentu, apdovanotas 
“nusipelniusio kultūros veikėjo” ti
tulu ir vadinamuoju garbės raštu. 
Mirė būdamas kandidatu į kompar
tijos narius, nes ji, matyt, vis dar 
nebuvo užmiršusi jo kunigiškosios 
praeities. Taip baigėsi iškunigio J.

. Ragausko tragedija, negarbingas ke
lias religijos persekiojimo metais iš 
kunigų seminarijos profesorių Į ate
izmo garbintojų eiles.

mums surengtą pobūvį-staig- 
25 metų vedybinės sukakties 
nuoširdžią padėką reiškiame

Už 
meną 
proga 
visiems atsilankiusiems ir prie gau* 
šių dovanų prisidėjusiems. Ši ma
loni staigmena bus mūsų niekados 
nepamiršta. Dėkojame: prelatui J. 
Tadarauskui, J. V. Bubniams (iš Či
kagos), p.p. Vinerskiams, Blužams, 
Šiūrnoms, Norkams, Elvikiams, Sta
nevičiams, Girniams, Smolskiams, 
Koveliams, Zurliams, Jankams, Bile
vičiams, Deksniams, Rusinavičiams, 
Petkūnams, žiobams, Repšiams, Se- 
niūnienei, Bagdonui, Domeikai, R. 
Vinerskiui, p. Derek, J. Rimkams, 
E. O. Gudaičiams, Blekaičiams, Ado- 
mauskams, šimaičiams, Gedminams, 
Tarvydams, žiogams, Zadurskiams, 
Steigviloms. Ypatinga padėka tenka

G. Vinerskiams už suorgani- 
šio mums taip brangaus po-

J. E. Bubniai
žavimą 
būvio.

Už mums suruoštas vaišes, dovanas 
ir Jūsų malonų dalyvavimą mūsų 
25-kių metų vedybinio gyvenimo su
kakties iškilmėje nuoširdus ačiū prel. 
J. Tadarauskui, atlaikiusiam šv. Mi
šias mūsų intencija, visiems bičiu
liams — p.p. W. Agurkiams, P. Ar- 
monui, B. Aselskiui, P. Bobinams, Z. 
Bakaičiams, J. Bartkams, A. Barkaus
kams, P. Brasams, E. Bilevičiams, T. 
B. Bartoszak, C. Choromanskiams. J. 
Dubinskui, P. Giedraičiams, J. Gri- 
gaičiams, A. Gurgždžiams, P. Gū
žiams, L. Jakaičiams, J. Juozaičiams, 
J. Karaliūnui, J. Kontenienei, R. Kon- 
teniams, M. Krivickams, J. Lekavi
čiui, K. Leachaitei, J. Mačiukams, A. 
Maksimavičiams, L. R. Meškauskams, 
A. Mulioliui, V. Norušiams, R. Pet
rauskams, J. Petrauskienei, B. Raš
kauskams, J. Raškauskams, S. Raš
kauskams, A. Rickui, A. M. Rinkiams, 
P. Ročiams, J. Rudžiams, K. Simai- 
čiamš, P. Stasiams, B. Slyžiams, K. 
Simffnaičiams, F. Pietrantonio, J. M. 
Stundžiams, F. V. Venckevičiams, I. 
Varnui, R. Vindašiūtei, G. Vinda- 
šiams, V. Bartninkams ir A. Zeber- 
tavičiams.

Nuoširdžiai dėkingi —
Jūsų Ona ir Juozas Grigaičiai

Nuoširdžiai dėkojam visiems savo 
pažįstamiems, kurie suruošė mūsų 
dukrelei skirtą pobūvį (“shower”) ir 
prie jo prisidėjo: W. Klemkai, V. E. 
Vindašiams, Z. Obelieniams, p. Lu- 
košiams, P. E. Vindašiams, p. Bal
čiūnams, Ch. Pociams, p. Vyšniaus
kams, D. J. žiogams, V. E. Galec- 
kams, p. Mažeikai, p. Beržiniams, P. 
E. Ivanauskams, H. J. Mačiuliams, 

vičiams, Pr. Kunčiną, P. Jurėnams.
Už jūsų nuoširdumą tariame ačiū,

ypač tiems, kurie įdėjo daug darbo ir
triūsa Hilda-Walter Moritz,

RR5, Aylmer, Ontario 

tiją išvyko beveik mėnesį Lietuvoje 
viešėjęs K. Donelaičio “Metų”, vysk. 
A. Baranausko “Anykščių šilelio” ir 
D. Poškos “Mužiko Žemaičių ir Lie
tuvos” vertėjas į vokiečių kalbą prof, 
dr. H. Buddensiegas. Kultūrinių ry.' 
šių komitete surengtose išleistuvėse 
dalyvavo kultūros “ministerio” pa
vaduotojas V. Jakelaitis, spaudos ko
miteto pirm. F. Bieliauskas, filolo
gijos mokslų dr. L. Gineitis, Mokslų 
Akademijos istorijos instituto direk
toriaus pavaduotojas J. Jurginis, Dai
lininkų Sąjungos atsakingas sekr. P. 
Gudynas, Vilniaus augštųjų .mokyk
lų atstovai ir vokiečių kalbos dėsty
tojau Padėkos žodį už atliktus verti
mus tarė ktaūrinių ryšių komiteto 
pirm. R. Petrauskas, įteikęs adresą 
ir dail E. Varno bareljefą “Kristi
jonas Donelaitis”. Savo įspūdžius 

tęs paskelbti jo paties redaguoja
mam žurnale “Mickiewicz-Blaetter”. 
Jis taipgi žadėjo išleisti lietuvių ra
šytojų novelių rinkinį vokiečių kalba.

LIETUVOS BIUDŽETAS
'■* X

Maskvoje buvo patvirtintas vadi
namųjų sąjunginių respublikų 1968 
m. biudžetas. Jo bendroji pajamų ir 
išlaidų suma — 55.214.873.000 rub
lių. Lietuvai tenka septinta vieta (po 
Rusijos, Ukrainos, Gudijos, Uzbeki-

Paskutinę vietą su 474.446.000 rb. už
ima Estija, o Latvijos biudžetas yra 
690.920.000 rb. Sovietų Sąjungos fi
nansų min. V. Gorbuzovas pareiškė: 
“Pagrindinę sąjunginių respublikų 
biudžetų pajamų dalį sudaro įplau
kos iš socialistinių įmonių ir ūkinių 
organizacijų, kaip atskaitymai nuo 
pelno, mokestis už gamybinius fon
dus ir apyvartos lėšas, apyvartos mo
kestis ir kiti mokėjimai.” Visoms 
respublikoms leidžiama atskaityti 50 
% į savo biudžetus nuo valstybinių 
vidaus išlošiamųjų paskolų, o Mask
vai atiduodamo apyvartos mokesčio 
kiekviena respublika gauna skirtin
gą atskaitos nuošimtį. Lietuvai pvz. 
tenka 82,8%, Latvijai — 13%, Es
tijai — 48,8%, kai tuo tarpu Uzbe
kija, Kazachija ir Tadžikija atsiskai
to 100%. šioms trims respublikoms 
Maskva dargi skiria papildomas su
mas planams įgyvendinti: Uzbekijai 
— 188.120.000 rb., Kazachijai — 
924.480.000 rb. ir Tadžikijai — 29.- 
427.000 rb. Bendrojo pajamų mokes
čio iš gyventojų visą 100% leidžia
ma pasilaikyti Azerbaidžanui ir Ar
mėnijai. V. Kst.

S HAMILTON
KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGI

JA po vasaros atostogų vėl pradėjo 
savo darbą ir ruošia įdomų “Rudens 
lapų balių” lapkričio 18 d. Visus la
bai prašome dalyvauti ir pasidžiaug
ti šiuo vakaru, apie kurį vėliau bus 
smulkiau paskelbta. Valdyba

JAUNESNIŲJŲ MOKSLEIVIŲ 
ATEITININKŲ organizuotoji išvyka 
spalio 8 d. neįvyko dėl blogo oro. 
Globėjai šiai išvykai buvo gražiai 
pasiruošę, tad p.p. Lukavičių pakvies
ti visi susirinko bendram susirinki
mui į jų erdvius namus. Susirinkimo 
metu skambėjo dainos, liejosi jau
natviška energija. Globėjai ir jau
nimas nuoširdžiai dėkingi P. E. Lu- 
kavičiams už patalpas, o ypač poniai 
E. Lukavičienei už taip gražias vai
šes. Ateitininkiškasis jaunimas ilgai 
prisimins šį linksmą su vaišėmis su
sirinkimą.

DVIDEŠIMTMEČIO SUKAKTIS. 
Ši rudenį sueina 20 m. nuo pirmuti
nių tremtinių masinio atvykimo į šį 
kontinentą. Bendruomenės valdyba 
ruošia vakarą tam įvykiui atžymėti.. 
Čia turėsime progos susitikti drau
gus, su kuriais kartu pjūklą traukėm 
ar auksą kasėm. Salėje, sceną išėmus, 
yra daug daugiau vietos. Numatoma 
svečių susilaukti ir iš apylinkės. Pra
šoma vyrus apsirengti tamsiais kos
tiumais, o moteris, jeigu galima, il
gom sukniom. Apylinkės valdyba

KRISTAUS KARALIAUS šventės 
viešo minėjimo šiais metais, dėl per 
didelio gausumo parengimų, nebus. 
Šventė bus atžymėta spalio 29, sek
madienį, iškilmingomis pamaldomis. 
Ateitininkai šventėje dalyvauja orga
nizuotai su vėliavomis. Visi renkasi 
10.45 v.r. į parapijos salę eisenai į 
bažnyčią. Katalikiškoji visuomenė 
yra kviečiama dalyvauti pamaldose

ir priimti šv. Komunijų. Savo mal
das šios Kristaus Karaliaus šventės 
proga skirsime už kenčiančią tėvynę.

IŠKILIOJI KANADOS LIETUVAI
TĖ Nijolė Kazlauskaitė, išrinkta 
XIII Lietuvių Dienoje, Montrealyje, 
žadėjo atvykti į penktąjį spaudos ba
lių lapkričio 4 d.

FANTŲ LIETUS. Ateitininkų sen
draugių kuopos valdyba prašo visus 
ateitininkus ir visuomenę paaukoti 
loterijai fantų. Vykstantieji spalio 
29, sekmadienį, į pamaldas prašomi 
atnešti po vieną kitą fantą. Fantai 
priimami prieš ir po pamaldų para
pijos salėje. Jei kam neįmanoma ar 
neturi fantų, prašom paaukoti vie
ną kita centą, už kuriuos bus nu
pirkta tinkamų fantų. Aukojusiems 
nuoširdus ačiū. J. P.

LIETUVIŲ SAVAITĖ prasidėjo 
miesto sekmadienį, spalio 15 d., vė
liavų pakėlimu prie Jaunimo Cent
ro ir pamaldomis AV bažnyčioje. ” 
Pirmadienį miesto rotušėje įvyko 
oficialus lietuvių savaitės paskelbi
mas, kur Bendruomenės atstovai pa
sirašė miesto garbės svečių knygoje 
ir visi iškilmėje dalyvavusieji buvo 
apdovanoti Kanados šimtmečio ženk
liukais. Prie rotušės ir bibliotekos rū
mų buvo iškeltos mūsų trispalvės. 
Bendruomenei atstovavo v-bos nariai 
K. Mikšys ir T. Mureika, kuris ta 
proga tarė trumpą žodį angliškai. 
Kanadiečiai domėjosi mūsų aštuony- 
čiais, mūsų gintaru ir jiems sunku 
buvo įtikėti, kad lietuviai tremti
niai galėjo išleisti 35 tomų enciklo
pediją.

LIUCIJA SKRIPKUTĖ KLB kraš
to tarybos suvažiavime buvo išrink
ta viena iš 16 Kanados lietuvių at
stovų vykti į pasaulio-lietuvių seimą 
1968 m. Darbo Dienos savaitgalį Niu-

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve "TALKA” 
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL 528-0511.
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Darbo valandos: 
Pirm. 9.30—5 v.p.p. 
Antr. 9.30—5 v.p.p. 
Treč. 9.30—5 v. p.p. 
Ketv. 9.30—5 v.p.p. 
Penkt 9.30—8 v.p.p.

St Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvą pranciškoną 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU HINAS IB NUTEKAMUO

SIUS VAMZDŽIUS ABBA NAUJUS ĮDEDU. 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. 

KREIPTIS BET KUBIUO LAIKU. x
MI SS4M ANCA8TEB, ONT.

DVIDEŠIMTMEČIU! NUO PIRMŲJŲ TREMTINIŲ 
ATVYKIMO ATŽYMĖTI

Hamiltono Jaunimo Centro salėje
spalio 28 d., 7 vai. vakaro, rengiamas 

banketas -šokiai
Gros vengrų orkestras • Šilti šalti užkandžiai

Geriausios kokybės gėrimai Įėjimas — 3 doleriai

Apylinkės valdyba

SVARBUS ĮVYKIS HAMILTONO LIETUVIŲ KOLONIJOJE!
Visi vykstame į ateitininkų sendraugių rengiamų tradicinį

SPAUDOS BALIŲ
lapkričio 4, šeštadienį, 7.30 vai. vakaro

48 Dundurn St., N.Jaunimo Centre

Klevelando tautinių šokių grupė "Grandinėlė" atliks programą spaudos baliuje Hamiltone lap
kričio 4 d.

Programoje:
Klevelando tautinių šakių grupė

"Grandinėlė"
* Abiturientų pagerbimas

Spaudos baliaus karalaitės rinkimai
* Vyt. Babecko orkestras

KVIEČIAME VISUS PAREMTI

Augšti nuošimčiai už Indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
Ir paskolą draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

Puikūs užkandžiai, baras, loterija 
Bilietai — $2.50, jaunimui — $1.00 
gaunami prie jėjimo ir pas platintojus 
Programos pradžia — punktualiai 
7.30 valandą vakaro
Salė atidaryta nuo 6 vai. vak.

HAMILTONO JAUNIMO VEIKLĄ.
Valdyba

☆

jorke. Pasitraukus kun. J. Staškevi
čiui iš kr. tarybos, J. Pleinys, kaip 
sekantis kandidatas, buvo pakviestas 
j tarybą ir dalyvavo įvykusiame su
važiavime Toronte.

K. BARTKIENĖ, 430 Herkimer 
St., iš Lietuvos gauna įvairiausių 
medžio drožinių. Ji turi prisidėjus 
jų daug ir sutinka perleisti dalį ir 
kitiems. Pas ją galima rasti repro
dukcijų ir dail. P. Rimšos žinomų 
skulptūrų: “Vargo Mokykla”, “Ar
tojas”, “Knygnešys” ir kitų. K. M.

KREPŠINIO TRENIRUOTĖS vyks
ta kiekvieną antradienį Jaunimo 
Centre mergaitėms (12-16 m.) nuo 6 
v.v. iki 7.30 v.v., berniukams (12-16 
m.) nuo 7.30 v.v. iki 9 v.v. Sporto 
klubo “Kovas” valdyba prašo tėvus 
leisti savo vaikus sportuoti, nes “svei
kame kūne — sveika siela”. Z. R.

SPAUDOS BALIAUS paruošiamie
ji darbai sparčiai eina pirmyn. 
“Grandinėlės” atvykimu visuomenės 
susidomėjimas yra gana didelis. Iš 
Londono kolonijos atvyksta virš 20 
asmenų. Be to, laukiama svečių iš 
Toronto, Delbi ir kitų vietovių. Juk 
atvyksta išpildyti programos 50 as
menų grupė gražiausio lietuviško jau
nimo. Jauskime pareigą kiekvienas 
šiame Klevelando tautinių šokių gru
pės “Grandinėlė” pasirodyme daly
vauti. Ši tautinių šokių grupė per 
eilę metų yra pasiektas augšto lygio. 
Gražūs atsiliepimai spaudoje, ne tik 
lietuvių, bet ir amerikiečių, rodo, 
kad ši tautinių šokių grupė yra vie
na geriausių. Klevelando dienraštis 
“The Plain Dealer” savo priede 
“Sunday Magazine” paskyrė jai du 
spalvotus puslapius, tik viena “Gran
dinėlė” iš 50 grupių, dalyvavusių 
tautybių programoje, gavo tokį įver
tinimą.

Viena pagrindinių “Grandinėlės” 
vadovo Liudo Sagio naujovių yra ta, 
kad visi šokėjai nukeliami nuo sce
nos į salės vidurį- Sudėtingi šokė
ją judesiai ir dalyvių skaičius nebe
gali visų sutalpinti scenoje. Kita 
jų naujovė — šokių programą bai
giant galima įjungti į šokio vyksmą 
didesnę dalį publikos. Tai bus pa- 
dembnstruota ir spaudos baliaus pro
gramoje lapkričio 4 d. Jaunimo Cent
re. šokius palydi 5 asmenų orkest
ras, sudarytas taip pat iš jaunimo. 
Energingo vadovo L. Sagio vadovau
jama ši grupė yra paruošusi visai 
naujų tautinių šokių, šokiai pasižy
mi tempu, jaunatvišku grakštumu, 
nepaprastai greitais ir tiksliais per- 
sigrupavimais, išpintais mergelės su 
bernužėliu juokingomis išdaigomis. 
“Grandinėlės” šokėjai žiūrovą nutei
kia tikra jaunatviška nuotaika. Ren
gėjai kviečia visus lapkričio 4 d. va

pės “Grandinėlės” koncertui, kuria- 

lizus karalaitė ir pagerbti mūsų abi-

MEDŽIOTOJŲ IR ŽUKLAUTOJŲ 
klubas lapkričio 4 d. organizuoja an
čių medžioklę. Norintieji dalyvauti 
registruojasi ir informuojasi pas P. 
Babiną tel. 529-9294.

KNIGHT RADIO & TELEVISION 168 Locke St S. 
SALES AND SERVICE HAMILTON JA 2-5028

philips^ color tv as it shou|d be
PHILIPS

Norite pirkti spalvotą televizijos aparatą? 

Kreipkitės pas mus. 5 dieną išmėginimo 

laikas. Pamatysit, kad PHILIPS automa
tinis spalvotas televizijos priimtuvas yra 

pats geriausias.

Taisom radijo ir televizijos aparatus. Darbas garantuotas.

7 (PHILIPS R37 — 2COL)ST

25" SPALVOTA TELEVIZIJA

MODELIS T2206

Pilnai transistorinis priimtuvas AM-FM 

STEREO RADIJAS. 4 greičių aumotatinis 

plokštelių keitėjas.
4 dvigubi garsiakalbiai.

Daug vietos sudėti plokštelėms.
Augštis 26H"
Plotis 18"
Ilgis 54"

Mod. R37 STEREO REG. $459.00

Dabar $399.00

Šio modelio reg. kaina $995.00

Dabar galite išmainyti savo seną 

priimtuvą.

Skirtumas tik $795.00

Kreiptis pas AL Pflypaitj, krautuvės vedėją

LONDON, ONT.
KANADIEČIAI APIE “BALTIJĄ”, presentation in the Holy Heart of

Neseniai gautos laikraščių iškarpos 
ir kita medžiaga apie Jaunimo An
samblio “Baltija” pasirodymą šimt
mečio koncerte Newfoundland© šį 
rudenį. Ansamblis buvo siųstas Kana
dos valdžios lėšomis ir vien jo kelio
nė kainavo virš $5.000. Koncerto skel
bime nurodytos provincijos ir kas 
joms atstovauja: “Ontario... Lithu
anian Folk Dancers”. Kaip matome, 
“Baltija” buvo vienintelis Ontario 
atstovas. Po koncerto “Evening Te
legram” laikraštyje tilpo visa eilė 
koncerto išpildytojų nuotraukų. Pa
čiame jų viršuje — vykusiai nufo
tografuota gražiai šokanti “Baltijos” 
ansamblio pora. Koncerto aprašymui 
parinkta ši antrašte: “Standing Ova
tion For Folk Art Show”. Aprašy
me sakoma: “It was probably the 
first time in Newfoundland audien
ce had responded so enthusiastically. 
At the conclusion of the Folk Arts

SAULT S. MARIE, ONT.
diniai, juostos, medžio drožiniai, 
odos išdirbiniai ir labai turtingas 
gintarinių papuošalų rinkinys. J. Gri- 
gelaitytė, J. Kaminskaitė ir D. Poš- 
kutė, pasipuošusios tautiniais drabu
žiais, aiškino lankytojams ekspona
tų kilmę ir gamybos būdą. Tarp 
daugelio vėliavų salėje išdidžiai ple
vėsavo ir mūsų trispalvė. Lietuviams 
atstovavo “Miss Lithuania” Danutė 
Girdzevičiūtė-Poderienė. Iš augštųjų 
svečių baliuje kalbėjo žemės ūkio 
min. Green, parlamento atstovas G. 
Nixon, Ontario teisingumo min. A. 
Wiskont, miesto burmistras A. C. 
Harry ir kiti.

KITOS NAUJIENOS. Šiemet mūsų 
kolonijoj gausių vestuvių. Be anks
čiau minėtų, nigs. 30 d. Arnoldas 
Okmanas vedė Miss Marian Duke, o 
spalio 1 d. Marytė Kantautaitė ište
kėjo už Frank Zsop. Abiejose ves
tuvėse dalyvavo gausus tautiečių 
būrys. Abiem jaunavedžių porom 
linkime daug laimės jų vedybinia
me gyvenime. A. V.

DERLIAUS BALIUS. Rugsėjo 6 d. 
didelėje vietos kareivinių salėje įvy
ko “Folk Art” Sąjungos surengtas 
Derliaus balius (sąjungos nariai — 
vietos etninės organizacijos). Balius 
praėjo su didžiausiu pasisekimu. Sa
lė buvo pilnutėlė publikos. Kiekvie
na etninė grupė dekoravo savo sky
rių, kuriame vaizdavo ką nors būdin
go savo kraštui. Lietuvių “teritori
ją” puošė gražus miniatiūrinis na
mas, kiemas su gražia tvora, kry
žiumi, tautine vėliava ir šuliniu. Vi
sur buvo matyti žolė ir gėlės. Lietu
višką sodybą sukūrė ir daug laiko 
paaukojo tautiečiai A. ir V. Gustai- 
niai, V. Kramilius ir J. Kvaščiauskas. 
Ten pat salėje buvo išstatyta tarp
tautinė liaudies meno ir rankdarbių 
paroda. Lietuvių skyrius buvo vie- 

. nas turtingiausių ir gražiausių. Sky
rių skoningai suderino ponios E. 
Skardienė, A. Vanagienė. Tautiečiai 
maloniai paskolino eksponatus. Tai 
buvo įvairūs lietuviškais raštais au- 

SUDBURY, ONT
KUN. Ą. SABAS, Sudburio Sault 

Ste Marie ir šiaurės Ontario lietu
vių klebonas-kapelionas, š.m. lapkri
čio mėn. švenčia savo 60 metų am
žiaus sukaktį. Ta proga susidarė ko
mitetas, kuris rūpinasi jį pagerbti 
ir sukaktį iškilmingai paminėti. Ko
miteto pirm. — Stasys Krivickas, 
tel. 674-2018, nariai: A. Jasiūnas, 
tel. 674-0255, J. Kručas, tel. 566- 
4158. Komitetas numatomas padidin
ti dar 2 nariais; pavardės bus pra
neštos vėliau. Minėjimas įvyks š.m. 
lapkričio 11, šeštadienį, 6.30 v.v., 
serbų salėje, 231 Bloor St. W., tel. 
674-9038.. Tikimės, kad visi vietos 
lietuviai, taip pat svečiai iš kitų

Mary Auditorium here this week, 
there was a standing ovation for 
149 performers. Included in the pro
gram were numbers by the Lithu
anian Dancers of London, Ontario, 
and dances and songs by Polish 
people in their native costumes. Cos
tumes and performances were re
ported to have been exceptional and 
the whole production was termed 
“incredible”. Kiek anksčiau gautame 
ir tautinių šokių vadovams D. ir M. 
Chainauskams adresuotame laiške St. 
John’s Folk Art Council pirm. L. R. 
Brookes tarp daugelio kitų šiltų žo
džių “Baltijai” štai ką rašo: “Just a 
quick note to say how much we en
joyed having you and your group 
of wonderful dancers with us for our 
festival... how much pleasure it 
gave all of us here in St. John’s... 
Really your dancers were superb 
and added inestimably to the success 
of our festival...” D. E.

kolonijų irgi dalyvaus. Laikas labai 
trumpas, todėl kviečiame visus Sud- 
burio lietuvius kuo greičiau regist
ruotis pas komiteto narius nurodytais 
adresais. Minėjimui rengti komitetas

JUOZAS BATAHTS, KLB Sudbu
rio apyl. pirm., Montrealyje eismo 
nelaimėje buvo sužeistas ir ilgesnį 
laiką turės praleisti ligoninėje, Roy
al Victoria Hospital, room 9511, tel. 
842-1251, Pine Ave, Montreal, P.Q. ’ 
Skaudi nelaimė kolonijos lietuvius 
labai sujaudino. Pirmieji jį ligoni
nėje surado ir aplankė: Petras Ju- 
telis, lydimas Petro Adomonio, drau
dimo agento Montrealyje, Sudburio

(Nukelta į 9-tą psl.)



Kaip atsirado Lietuvos valstybė?
Tai klausimas, kuris iki šiol 

buvo daugelio diskutuojamas, 
bet aiškaus atsakymo vis nesu
laukė. Pagaliau vadovaujantieji 
veiksniai — VLIKo ir PLB val
dybos kreipėsi į Lituanistikos 
Instituto istorijos skyrių, prašy
damos klausimą sutartinai išstu
dijuoti ir nustatyti Lietuvos 
valstybės gimimo datą. Institu
tas, ilgokai svarstęs, nutarė: 
“1251 metu liepos 17 dieną lai
kyti oficialia Lietuvos karalijos 
įkūrimo diena.”

Tai diena, kurią popiežius 
Inocentas IV keliuose savo laiš
kuose priėmė didįjį Lietuvos ku
nigaikštį Mindaugą Apaštalų 
Sosto globon, pripažino jam ka
raliaus vardą, paskyrė Saremos 
ir Kuršo vyskupus Lietuvos ir 
jos karaliaus globėjais ir pave
dė Kulmo vyskupui vainikuoti 
Mindaugą Lietuvos karalium.

'Nors vainikavimas įvyko tik 
1253 metų vasarą, tie 1251 metų 
liepos 17 dienos popiežiaus ak
tai jau įteisino Lietuvą tarptau
tinėje plotmėje kaip atitinka
mai susitvarkiusią nepriklauso
mą valstybę. To meto Europos 
politinėje sandaroje tik popie
žiai ar jų delegatai teturėjo tei
sę vainikuoti valdovus ir tuo 
įteisinti jų valdas kaip valsty
bes. Suprantama, kalbamąją die
ną Lietuvos valstybės-kūrimasis 
buvo jau ir teisiškai užbaigtas, 
taigi ne faktiškai ką tik pradė
tas. Kada, kieno bei kokiais 
veiksmais faktiškasis Lietuvos 
valstybės kūrimasis prasidėjo 
nėra duomenų spręsti ne tik 
dienos ar mėnesio, bet nei metų 
ar dešimtmečiu tikslumu.£

Istorijos dokumentuose Lie
tuvos vardas pirmą kartą pami
nėtas 1008 metais, kalbant apie 
tada įvykusį Prūsų arkivysku
po benediktino Brunono Kver- 

Madų parodos komentatorė aktorė Julija Cijūnelienė ir organizato
rė Marija Remienė gruodžio 2 d. atvyksta iš Čikagos į Torontą, 
kur Prisikėlimo salėje dalyvaus madų parodoje

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.
Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje artėjančių 

švenčių proga gali kiekvienas, pasiųsdamas dovanų siuntinėlį ir pa
sinaudodamas BALTIC STORES patarnavimu.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinuką pagal, 
Baltic Stores kainoraštį arba užsakyti jam patinkamą jau paruoštą' 
siuntinį, žemiau išvardiname kelis siuntinius, kurie yra labai prak
tiški ir ten laukiami.
Mišrus siuntinys 1967
3% jardo geriausios rūšies angliškos vilnonės medžiagos eilutei,
3 jardai vilnonės medžiagos eilutei arba vilnonei suknelei
2 vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi šilk, arba terelyno bliuzės.
1 vyriškas arba moteriškas geros rūšies megztukas, 1 vilnonė gėlėta 

arba su ornamentais skarelė, 2 poros vyriškų arba moteriškų vil
nonių ar nailoninių kojinių, 1 nailoninis itališkas vyriškas arba 
moteriškas lietpaltis. 1 svaras saldainių ir 20 geriausių cigarečių. 
$100.00.

Maisto 1967
3 sv. taukų, % šv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, Yz sv. kakavos,

2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dėžutė kavos nescafe, 
1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, % sv. pipirų 
ir % sv. lauro lapų.
$30.00

Moteriškas K. 1967
3 jardai vilnonės apsiaustui medžiagos, 3 jardai vilnonės suknelei me

džiagos, 1 vilnonis megztukas, 2 poros nailoninių arba vilnonių ko
jinių. 1 vilnonė gėlėta suknelė, 1 pora odinių pirštinių, 1 sv. maišy
tų saldainių.
$75.00

P-3. Vilnonė medžiaga dviem apsiaustam ir angliška vilnonė medžiaga 
vyriškai arba moteriškai eilutei.
$75.00

V-3.10 jardų medžiagos trim eilutėm
$55.00
Praktiški dalykai, kuriuos galima pridėti prie bet kurio siuntinio: 

itališki nailoniniai lietpalčiai $11.00; šveicariški 17 akmenų laikro
džiai $27.00; vilnonės skarelės $4.00; ilgo grojimo plokštelės.

BALTIC STORES LTD,
(Z. Juras). 421 Hackney Rd, London, E. 2. England. Telef. SHO 8734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir greitas 
siuntinių pristatymas.
Atstovai: A. Kusinskis, 107 College St, Apt 2, Sudbury, Ontario.

L. Radnevičhu, 530 Windermere Ave, Toronto 9, Ont.

furtiečio nužudymą ties Rusi
jos ir Lietuvos riba (“in confinio 
Rusciae et Lituae”). Istorijos 
šaltiniai taip pat kalba apie daž
nus lietuvių puldinėjimus į Li
voniją, Rusijos žemes ir Lenkiją 
XII amžiaus gale XIII pradžio
je. Tai liudija lietuvius buvus 
tada jau organizuotus, bet tai 
neapibūdina, kiek tas susiorga- 
nizavimas turėjo valstybiškų po
žymių. 1215-1219 metų laikotar
pyje, ryšium su taikos sutartim 
tarp lietuvių ir Haličo-Volinijos 
kunigaikščių, lietuvių kunigaikš
čių minima net 21 ir jų vyres
niųjų tarpe minimi Mindaugas 
bei jo brolis Dausprungas. 1219- 
1244 metų — pustrečio dešimt
mečio — laikotarpyje Mindau
gas, pašalinęs sritinius kuni
gaikščius, paėmė valdžią į savo 
rankas visoj Lietuvoj ir pasi
vadino didžiuoju Lietuvos kuni
gaikščiu. Tik 1250 metų gale ar 
1251 pradžioje apsikrikštijęs, 
Mindaugas išsiuntė pasiunti
nius pas popiežių prašydamas 
— mūsų laikų terminais ta
riant — de jure pripažinimo 
de facto jau esamai valstybei.

Iš tų duomenų tegalima 
spręsti, kad pirmasis Lietuvos 
valstybės pavidalas kūrėsi grei
čiausia palaipsniui, be konkre
taus ankstyvesnio nutarimo bei 
paskelbimo, ir kad tas kūrima
sis truko gal keletą ar net ke- 
lioliką dešimtmečių. Tad nėra 
ir greičiausia nebebus įmano
ma nustatyti tiksli Lietuvos 
valstybės kūrimosi pradžios da
ta. Dėlto Lituanistikos Institu
to istorijos skyrius ir pataria, 
norint turėti konkrečią su Lie
tuvos valstybės įsikūrimu susi
jusią datą, imti dėmesin tik
rai žinomą tos valstybės tarp
tautinio įteisinimo datą — 
1251 metų liepos 17 dieną. E.

i

Čikagos Jaunimo Centro ansamblis smagaus šokio metu. Neseniai jis turėjo progos pasirodyti pasau
linėje parodoje Montrealy

Lietuvos istorijos klausimai
Septintasis L. K. Mokslo Akademijos suvažiavimas Vokietijoj Vasario 16 gimnazijoj

Atidarydamas istorijos mokslų sek
cijos posėdį vadovas prof. dr. P. 
Rabikauskas, SJ, supažindino daly
vius su minėta sekcija, įsteigta 1960 
m. Romoje. Jai šiuo metu priklauso 
10 narių, kurių 6 gyvena Romoje, 
2 JAV, po 1 Anglijoj ir Vokietijoj. 
Kai kitų kraštų akademijų nariai, 
jų išlaikomi, gali pilnai atsidėti 
moksliniam darbui, tai mūsiškiai pir
miausiai turi rūpintis savo duona ir 
tik atliekamu laiku dirbti istorijos 
mokslų srityje. Jie yra davę daug 
istorinių straipsnių Lietuvių Encik
lopedijai, dirba prie Lietuvos istorijos 
šaltinių leidimo, yra paruošę arba 
ruošia įvairias istorijos srities mono
grafijas, studijas ir straipsnius.

Posėdžio pirmininkas prof. dr. Z. 
Ivinskis paskelbė paskaitų tvarką ir 
pristatė pirmąjį paskaitininką dr. P. 
Rabikauską, SJ, Gregorianumo uni
versiteto istorijos fakulteto profeso
rių, dėstantį paleografiją, diploma
tiką ir kitas istorijos mokslų šakas, 
daug rašantį ir lituanistinėje istorijos 
srityje (Liet. Enciklopedijoje, “Ai
duose”, “Tautos Praeityje” ir kitur). 
Jo paskaitos tema — “Mokslinė pa
žanga Vilniaus akademijoj”.

Pirmasis Lietuvos 
universitetas
Paskaitos įžangoje dr. P. Ra

bikauskas, SJ, suminėjo kaiku- 
rių istoriku skirtingas pažiūras 
ir Vilniaus" akademijos vertini
mą. Vieni istorikai, kaip pvz. J. 
Bednarski (1935 m. rašęs apie 
akademiją ir bandęs duoti jos 
200 metų veiklos sintezę), pa
brėžia, kad akademija buvo kul
tūros ir mokslo centras Vilniu
je. Kiti gi istorikai, ypač komu
nistiniai, sako, kad Vilniaus aka
demija buvo kliūtis kultūros vys
tymuisi, kad ji buvusi tik priva
taus pobūdžio mokslo įstaiga. 
Dar kiti teigia, kad jėzuitai visą 
laiką priešinosi įsteigimui medi
cinos ir teisių fakultetų.

Į du paskutinius klaidingus 
tvirtinimus paskaitininkas trum
pai atsakė, kad Vilniaus akade
mija nuo pat savo įsteigimo, 
t. y. nuo 1579 m. turėjo visas 
universiteto savybes. Visi to me
to pasaulio universitetai į Vil
niaus akademiją žiūrėjo kaip į 
tikrą universitetą. Medicinos ir 
teisių fakultetų įvedimas ne
prieštaravo popiežiaus duotai 
akademijos įsteigimo privilegi
jai. Tik karaliaus privilegijos 
buvo išskirti medicinos ir teisių 
fakultetai. Galbūt bijota, kad 
Vilniaus akademija kada nors 
nesudarytų konkurencijos Kro
kuvos akademijai ir kitiems uni
versitetams. Jėzuitai gi stengėsi 
nuo pat pradžios, kad tie fakul
tetai būtų įsteigti. Apie jų įstei
gimą jau "kalbėjo Kražių jėzuitai 
Tytuvėnuose su Žemaitijos se
niūnu J. Valavičiumi. Rasti do
kumentai archyvuose tai patvir
tina. Tie fakultetai buvo 1646 
m. įsteigti. Kad Vilniaus aka
demija buvo ne kultūros vysty
mosi stabdys, bet jos kėlimo ir 
mokslinės pažangos židinys ir 
turėjo Lietuvai didelės kultūri
nės ir mokslinės reikšmės, dr. 
P. Rabikauskas parodė savo pa
skaitoje, paremtoje gausiais, 
naujai atrastais Romos archy
vuose dokumentais (yra išlikę 
Vilniaus akademijos profesorių 
katalogai, į Romą siųsti įvairūs 
pranešimai apie mokslo eigą, pa
skaitų tvarkaraščiai ir t.t.). At 
skleisdamas akademijos moksli
nę veiklą, paskaitininkas pa
skirstė visą jos gyvavimo amžių 
į tris laikotarpius.

1. Augimo ir klestėjimo lai
kotarpis 1579—1655 m. Pirmie
ji 75 metai buvo gražaus pačios 
akademijos ir mokslo augimo 
bei klestėjimo periodas. Forma
lus akademijos atidarymas įvy
ko 1580 m. Iš 1583 m. išlikęs 
paskaitų sąrašas (index lectio- 
num) duoda smulkiai išvardintą 
kiekviename kurse einamą me
džiagą. Apie 1620 m. buvo įsteig
tos lietuviu, latvių ir estų kalbų 
katedros. Nors Vilnius buvo per
daug nuošaliai ir toli nno kitų 
Europos mokslo centru, visdėl- 
to akademija greit pasidarė gar
si. Staigus ir žymus tuo laiku 
nutrūkimas vykstančiųju studi
juoti į Krokuvą jau rodo Vil

niaus akademijos garsą bei po
puliarumą. Garsūs buvo šio pe
riodo profesoriai: Smiglevskis, 
Sarbievijus, Liauksminas, kurio 
veikalas (iškalbos vadovėlis) su
silaukė net 11 laidų užsienyje. 
Septyniolikto amžiaus pradžioj 
ypač padidėjo Vilniaus akademi
joj susidomėjimas kalbomis. Iš
leista rusų kalbos gramatika, lo
tynų k. žodynas, lenkų k. gra
matika. Neatsiliko ir lietuvių k. 
tyrinėjimas. Prisiminkim tik tri
jų kalbų žodyną. Buvo dėstoma 
ir matematika. Istorijos moks
lui daug davė Kojalavičius, ku
ris nebuvo M. Stryjkovskio se
kėjas ir nesuliedinolietuvių isto
rijos su lenkų, šio laikotarpio 
Vilniaus akademija atitiko ki
tų to laiko universitetų progra
mą ir mokslo lygį.

2. Išsilaikymo laikotarpis 
1655—1741 m. Rusų invazija 
akademiją pavertė į" pelenus. 
Tuoj po to grįžę į Vilnių keli 
jėzuitai nerado" nei" vieno "nepa
liesto kambario. Iš auditorijų, 
kur anksčiau galėjo sutilpti virš 
1000 studentų, nieko neliko. Dar 
gi tuo metu ėmęs siausti maras 
sunaikino daug gyvybių. Ir aka
demijos valdos buvo sunaikin
tos. 1663 m. beveik iš nieko at
kurta akademija stengėsi atgau
ti turėtas pozicijas. 1667 m. pra
dėtos civilinės teisės paskaitos, 
įsteigta net muzikos katedra. 17 
š. gale akademija jau buvo at
gavusi savo pirmykštę išvaizdą, 
tik dar neturėjo ano savo moks
linio pajėgumo. Daugelis žymių 
profesorių buvo žuvę karo ir ma
ro siautulyje. Nebuvo ryšių su 
užsienio kraštais. Dalis gabių 
jėzuitų buvo išėję mokytojauti 
i didiku dvarus.

3. Persiorientavimo laikotar
pis 1741—1773 in. šiuo metu

ęasireiškė vienuoliai pijorai.
'pač sustiprintas buvo moder

nių kalbų mokymas. Plačiau ir 
giliau dėstoma matematika. 
Akademijos lygį kėlė atvykę už
sieniečiai profesoriai. Visose sri
tyse reiškėsi nuostabus akademi
jos atsigavimas. 1773 m. jėzuitų 
ordino uždarymas palietė ir su
stabdė tolimesnį akademijos gy
vavimą.

Pirmasis Lietuvos kardinolas
Prel. dr. P. Jatulis savo pa- 

skaitoje: “Kardinolo Jurgio 
Radvilo veikla lietuvių tarpe” 
supažindino su vieninteliu lietu
viu kardinolu, gimusiu ir augu
siu Lietuvoje, Jurgiu Radvilu. 
Tai viena šviesiausių asmenybių 
16 š. Lietuvoje. Kalbėdamas 
apie jį, paskaitininkas apsiribo
jo laikotarpiu 1581-1591 m., t.y. 
kai J. Radvilas valdė Vilniaus 
vyskupiją. Mirus vysk. V. Pro- 
tasevičiui (1579), J. Radvilas ta
po Vilniaus vyskupu. Tuo me
tu jis buvo užsienyje. 1581 m. 
sugrįžo į Vilnių ir perėmė vys
kupo pareigas, "nors dar nebuvo 
konsekruotas. Vilniaus vyskupi
ja tuo metu buvo apleista. Tai 
nuolat pažymėdavo nuncijai, ra
šydami Romon. J. Radvilas pra
džioje negalėjo pilnai atsidėti 
vyskupijos tvarkymui, nes 1582 
m. karalius Steponas Batoras 
paskyrė jį Livonijos gubernato
riumi ir savo vietininku tame 
krašte. J. Radvilas 4 metus gy
veno Rygoje, o Vilniaus vysku
piją jis valdė per savo įgalioti
nius kapitulos narius. 1583 m. 
jis konsekruotas vyskupu ir pa
keltas į kardinolus. Tik 1586 m. 
paliko Rygą ir, grįžęs į Vilnių, 
atsidavė vyskupijos tvarkymui.

Vos įžengęs į Vilniaus vysku
pijos sostą, jis įsakė išrinkti iš 
esančio prie vyskupo rūmų kny
gyno protestantiškas knygas ir 
aikštėje sudeginti. Dabar Lietu
voje komunistiniai istorikai nuo
lat primena tą anų laikų knygų 
deginiipą kaip jėzuitų inkvizici
ją. Bet reikia atsiminti, kad 
anais laikais vyravo įsitikinimas, 
jog klaida negali būti maišoma 
su tiesa. Taigi, klaida — klai
dingos knygos ir buvo naikina* 
mos.

Pirmas išleistas J. Radvilo, 
kaip Vilniaus vyskupo, potvar
kis Į581. m. 12 buvo draudi
mas be jo leidimo spausdinti ir

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGI
JOS $500 premija buvo paskirta An
tanui Gustaičiui už 1966 m. išleis
tą humoristinių bei satyrinių eilė
raščių rinkinį “Ir atskrido juodas 
varnas”. Ji bus įteikta lapkričio 24 
d. Čikagoje įvyksiančio kultūros 
kongreso metu. Vertintojų komisi
ją sudarė: pirm. Pr. Naujokaitis, 
sekr. P. Jurkus, nariai — dr. P. 
Bagdas, dr. K. Ostrauskas ir L. Žit
kevičius.

LIETUVIŠKOS KNYGOS KLU
BAS šiemet išleis Pauliaus Jurkaus 
Vilniaus legendų rinkinį “Ant Vil
nelės tilto” ir debiutuojančios rašy
tojos Renės Rasos pirmąjį romaną 
“Meilės trikampyje”. Abi knygos jau 
baigiamos laužyti “Draugo” spaustu-

platinti knygas ir pro vyskupo 
rūmus protestantams vesti iškil
mingas laidotuvių eisenas. Jau
no vyskupo uolumą nuncijus 
Caligari statė pavyzdžiu visiems 
kitiems. J. Radvilas gynė kata
likų teises seimeliuose ir sei
muose. Jo įtaka siekė taip pat 
ir Lietuvos Statuto III-ją laidą, 
kurios paruošime jis bendradar
biavo.

Kard. J. Radvilas buvo visų 
gerbiamas ir augštai vertinamas". 
Karalius Step. Batoras jį mylė
jo ir brangino, popiežius Griga
lius XIII juo gėrėjosi, popie
žius Sikstas V siūlė jam persi
kelti į Romą ir padėti tvarkyti 
visos Bažnyčios reikalus. 1591 
m. J. Radvilas buvo paskirtas 
Krokuvos vyskupų. Išvykęs į 
Lenkiją, jis visuomet ilgėdavo
si Lietuvos.

Sibiro apaštalai
Kun. dr. J. Vaišnora, MIC, 

skaitė paskaitą “Lietuviai misi
ninkai Sibire”. Jis pradžioje 
stambiais bruožais apibūdino Si
birą ir į jį patenkančius lietu
vius. Bene" pirmas lietuvis dva
siškis tremtinys pasirodė Sibi
re 17 š. Į Sibirą 18 š. jau buvo 
ištremti šimtai lietuvių. Kosciuš
kos sukilimas davė virš 20.000 
tremtinių. Po 1831 m. sukilimo 
trėmimų banga nubloškė į Sibi
rą 60.000, jų tarpe 12 kunigų; 
1863 m. sukilimo metu iš Lie
tuvos į Sibirą buvo išgabenti 
18.763 "asmenys. Į Sibirą patek
davo ir kiti nubaustieji bei po
litiniai kaliniai. Per visą 19 š. 
į Sibirą buvo išgabenta virš mi
lijono žmonių. Apie 1880 m. 
Tomsko gubernijoj buvo susida
rę ištisi lietuvių kaimai, o mies
teliuose ištisos lietuvių gatvės. 
Didžiausia lietuvių kolonija su
sidarė Irkutske. 1891 m. Sibire 
buvo 262 lietuviai kunigai

Misijinis darbas Sibire pra
džioje buvo atsitiktinis. Po 1863 
m. sukilimo ištremti į Sibirą lie
tuviai kunigai negalėjo įsijung
ti į pastoracinį darbą, nes visą 
bausmės laiką turėjo praleisti 
pančiuose. Įsteigus Mogilevo ar
kivyskupiją, misijų darbas Sibi
re suintensyvėjo.

Žymieji Sibiro apaštalai buvo 
kun. Krist, švelničkis ir Justi
nas Pranaitis. Pirmasis, ištrem
tas į Sibirą visam amžiui, pate
ko į Irkutską, kur atlikęs kele
to metų bausmę, galėjo pradėti 
kad ir ribotą pastoracinį darbą. 
Paskui jis tapo Irkutske gyve
nančių lietuvių klebonu. Dar po 
kiek laiko jis buvo paskirtas vi
so plačiausio Amūro krašto lie
tuvių kapelionu. Atliko apaštali
nę kelionę, kurioje užtruko 10 
mėnesių lankydamas lietuvius ir 
padarė 11.000 km. kelio.

Antras Sibiro apaštalas buvo 
kun. J. Pranaitis, Petrapilio 
akademijos profesorius. 1895 
m., kaip kovotojas prieš lietuvių 
rusinimą ir pravoslavinimą, bu
vo ištremtas į Tveęę. Kitais me
tais, pritaikius caro Mikalojaus 
II paskelbtą amnestiją, grįžo vėl 
į Petrapilį profesoriauti. 1897 
m., vyskupo S. Kozlovskio pa
siųstas ištirti Turkestano kata
likų padėties, aplankė Samar- 
kandą ir kitas sritis, padaryda
mas virš 10.000 varstų. 1898 m. 
sielovadiniais tikslais "lankė že
mojo Naugardo sritį ir dalį Si
biro. 1900 m. vasarą atliko ant 
rą kelionę po Sibirą. Rudenį bu
vo paskirtas Turkestano klebo
nu. Jo parapija apėmė apie 5 
milijonus kv. km. plotą ir turė
jo 18.000 katalikų. Iš Taškento 
savo pastovesnės būstinės lan
kydavo plačiai pabirusius tikin
čiuosius, pristatė eilę bažnyčių 
ir koolvčių. Sibiro misijinis dar
bas (1900-1917) pareikalavo iš jo 
neoaprasto pasiaukojimo.

Įsigalėjus Rusijoje komunis
tams, prasidėjo Sibiro bažnyčių 
naikinimas. Po 1923 m. Rusijoj 
nebeliko Kataliku Bažnyčios ad
ministracijos. Stalino valdžios 
triuškinanti mašina suhaikino ir 
pavienius misininkus. Naujausi 
trėmimai, pradėti 1941 m., nu
bloškė i Sibirą vėl šimtus tūks
tančiu lietuvių ir su jais šimtus 
kunigų, rfu
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C KULTMEJE VEIKIOJE
delio ir Orlando di Laso kompozici
jos. Kiekvienas koncertas pradeda
mas Vyt. Klovos operos “Pilėnai” 
ištrauka — pasveikinimo choru. 
“Jaunystė” buvo suorganizuota prieš 
40 metų N. Martinonio. Vėliau jai 
vadovavo kompozitoriai — St. Šim
kus, K. Kaveckas, J. Dambrauskas ir 
K Griauzdė. Šis kauniečių choras 
jau yra koncertavęs Lenkijoje, Če
koslovakijoje, Estijoje, Gudijoje, Uk
rainoje, Kryme, Užkaukazėje, šiemet 
jis buvo apdovanotas Sovietų Sąjun
gos saviveiklininkų festivalio pirmo 
laipsnio diplomu.

BAIGMINIUOSE SAVIVEIKLOS 
FESTIVALIO koncertuose Maskvoje 
dalyvauja A. Tamošiūno vadovauja
mas estradinis kauniečių orkestras 

vėje Čikagoje.
JIEVA POCIENĖ Royal South 

Australian Society of Arts Adelai
dėje surengtoje pavasarinėje meno 
parodoje laimėjo pirmą premiją už 
metalo skulptūrą “Exodus”. Parodo
je dalyvavo 60 dailininkų, jų tarpe

“Oktava”, vilniečiai — A. Krogerto 
diriguojamas choras “Varpas”, P. Be- 
kerio vadovaujama simfoninio orkest
ro “Vilnius” styginių instrumentų 
grupė, Lietuvos dainininkų mėgėjų 
konkurso laimėtojas J. Knystautas ir 
Kauno politechnikos instituto Vil

ir Leonas Žygas su dviem tapybos 
paveikslais. Premijuotąjį kūrinį pri
pažino geriausiu ir “The Adverti
ser”, “Sunday Mail” laikraščių meno 
kritikai.

PROF. VIKTORO BIRŽIŠKOS at
siminimų “Neužgijusios žaizdos” II 
laidą ruošiasi išleisti “Nida” Brita
nijoje. Pirmąją šių atsiminimų iš 
kovų su lenkais Vilniuje 1920-22 m. 
laidą buvo išleidusi 1936 m. šaulių 
Sąjunga Lietuvoje. Knygos tekstą 
prieš mirtį peržiūrėjo ir papildė jos 
autorius, pasikvietęs talkon brolį 
Mykolą. Į naują laidą bus įjungtas 
ir pastarojo rašinys apie Vilniaus 
Vytauto D. gimnaziją. Knygos išlei
dimo išlaidas padengs specialus ko
mitetas, kurį sudaro V. Daugirdai
tė-Sruogienė, prof. S. Dirmantas ir 
M. Gudelis. Jiems buvo perduota 
$1.419,61, atlikusių nuo sumos, ku
rią Čikagos lietuviai buvo sutelkę 
susirgusiam 1963 m. prof. V. Biržiš
kai globoti, jo laidotuvėms ir pa
minklui. Komitetas taipgi yra nupir
kęs ir Vilniaus Lietuvių Sąjungai 
perdavęs 25 egz. prof. Vaclovo Bir
žiškos “Aleksandryno”. Jie bus pa
siųsti į Lietuvą, kai susidarys tam 
tinkamos sąlygos.

DAINUOJANČIOS ŽYMANTŲ 
ŠEIMOS koncerte spalio 29 d. Čika
gos Jaunimo Centre pirmą kartą bus 
atliktas naujas kompoz. Juozo Ber
tulio kūrinys — daina “Lopšinė”, 
kurią jis specialiai sukūrė šiai dai
nininkų grupei.

DETROITO LIETUVIŲ NAMUO
SE lapkričio 12 d. bus atidaryta dail. 
St. Smalinskienės, skulptoriaus J. Da
gio ir dail. J. Pautieniaus kūrinių 
paroda, organizuojama Architektų ir 
Inžinierių Sąjungos Detroito sky
riaus. Ji truks iki lapkričio 19 d.

DR. ELENA TUMIENE, Kalifor
nijos valstybinės kolegijos profeso
rė, dalyvaus Ramiojo vandenyno pa
krančių filologu draugijos suvažia
vime lapkričio 24-26 d.d. Vankuvery
je. Palyginamosios literatūros sekci
joje ji skaitys paskaitą tema “Kris
tijonas Donelaitis — bukolinio epo 
tradicijos tęsėjas?, pirmą kartą su
pažindindama anglosaksų literatūros 
specialistus ir augštųjų mokyklų dės
tytojus su lietuviškuoju būrų dai
niumi.

PLAČIUS ATSIMINIMUS apie 
Lietuvoje mirusį V. Mykolaitį-Putiną 
rašo Sidnėjuje, Australijoje, gyve
nanti jo sesuo Marija Slavėnienė. Jų 
ištraukos jau pradėtos skelbti Ame
rikos lietuvių spaudoje.

SMUIKININKO IZIDORIAUS VA- 
SYLIŪNO lietuvių kompozitorių kū
rinių koncertai Bostono Jordan sa
lėje įvyks š.m. lapkričio 12 d., gruo
džio 31 d., 1968 m. sausio 21 d., kovo 
17 d. ir gegužės 5 d.

KOMPOZ. ALFONSAS MIKULS
KIS, Klevelande veikiančio Čiurlio
nio ansamblio vadovas, kuria lietu
viškas Mišias su liaudies muzikos 
instrumentų pritarimu. Šį originalų 
kūrinį buvo užsakęs birželio 9 d. 
Romoje miręs vysk. Pr. Brazys.

DAIL. PAULIAUS AUGIAUS MO
NOGRAFIJOS prenumeratoriai, pa
keitę savo adresus paskutiniųjų pen- 
kerių metų laikotarpyje, prašomi 
juos pranešti D. Augienei. 6508 So. 
Tabnan Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
JAUNŲJŲ DAILININKŲ tarptau 

tinėje parodoje Paryžiuje yra išsta
tytos grafiko Rimtauto Gibavičiaus 
graviūros — “Lietuvaitė”, “Vilnius”, 
“Motina”. Paryžiun jis taipgi nusi
vežė savo naujausią darbą — gra
viūrų ciklą “Senasis Vilnius” ir kny
gų iliustracijas.

ANTANAS JAKULIS, Šiaulių pe
dagoginio instituto lietuvių kalbos ir 
literatūros katedros vyr. dėstytojas, 
Vilniaus universitete apgynė filolo
gijos mokslų kandidato disertaciją 
tema “Lietuvių kalbos busimojo lai
ko istorija”. Kandidatines disertaci
jas ruošia šio instituto dėstytojai 
Edvardas Balčytis, Romualda Salke- 
vičienė, Cėsys Grenda, Mindaugas 
Stakvilevičius, doktoratines — docen
tai Aleksas Jacikevičius, Jonas Ani- 
čas, Vytauats Karvelis ir Juozas Vait
kevičius.

“JAUNYSTĖ”, Kauno politechnikos 
instituto akademinis choras, vadovau 
jamas B. Mačikėno, pradėjo gastro
les Bulgarijos ir Rumunijos miestuo
se. Programon yra įtrauktos M. Pet
rausko, C. Sasnausko, A. Račiūno, 
Juzeliūno, W. A Mocarto, F. Haen-

niaus skyriaus skaitovas O. Žiugžda.
VILNIAUS DRAMOS TEATRE 

įvyko 400-tasis A Vienuolio “Pa
skenduolės” spektaklis. Šio kūrinio 
inscenizaciją yra pastačiusi rež. K. 
Kymantaitė. Naująjį sezoną teatras 
pradėjo Alf. Bieliausko “Kauno ro
manu”. Sekanti premjera bus lenkų 
dramaturgo S. Mrožeko pjesė “Tan
go”, statoma jauno režisoriaus J. Ju
rašo. Teatro kolektyvą papildė iš 
Kauno persikėlęs akt. K Adomaitis, 
valstybinės konservatorijos teatrinio 
fakulteto paruošti jaunieji aktoriai 
— D. Kazragytė, O. Laniauskas, A. 
Zigmantavičius, režisūros studijas 
Leningrado teatro, muzikos ir ki
nematografijos institute užbaigęs rež.
A. Lapenas.

PABALTIJO KOMPOZITORIŲ kon
ferencija ir jų kūrinių koncertai bu
vo suorganizuoti Vilniuje, Rygoje ir 
Taline. Pranešimą apie latvių mu
zikos kelią -lietuviams padarė muzi
kologas J. Vitalinis, su estų kompo
zitorių darbais jie buvo supažindinn- 
ti A. Hirveso. Vilniaus filharmoni
jos salėje įvyko estų ir latvių kame
rinės muzikos koncertas. Rygon bu
vo nuvykę lietuviai kompozitoriai — 
J. Juzeliūnas, V. Jurgutis, V. Klo
va, S. Vainiūnas, V. Montvila ir mu
zikologas J. Gaudrimas, paruošęs pra
nešimą apie lietuviškąją muziką. Čia 
buvo atlikti J. Juzeliūno “Afrikietiš- 
ki eskizai”, o Taline įrašų pagal
ba klausytojai buvo supažindinti su 
V. Paltanavičiaus “Vilniaus akvare
lėmis”, V. Klovos koncertu violon
čelei su orkestru. Kamerinės muzikos 
koncertuose abiejuose miestuose 
skambėjo autoriaus ir styginio kvar
teto atliktas St. Vainiūno II forte
pijoninis kvintetas, V. Montvilos poe
ma “Bičiulystė” ir V. Jurgučio vo
kalinis ciklas “Vaikas su duonos rie
ke”, kurį išpildė Vilniaus operos sol.
B. Almonaitytė ir pianistė V. Ručy
te-Landsbergienė.

MASKVOS DAILĖS AKADEMIJA 
pasisiūlė priimti nariais-korespon- 
dentais skulptorių Gediminą Jokū- 
bonį, grafiką Joną Kuzminskį, tapy
toją Vytautą Mackevičių ir kerami
ką Liudviką Strolį. Priimtas buvo 
tik G. Jokūbonis.

ARCHITEKTŲ SĄJUNGOS SEKR. 
A MAČIULIS Vilniuje gyvenantiems 
architektams ir statybos bei projek-. 
tavimo institutų specialistams rodė 
iš Montrealio pasaulinės parodos at
sivežtas skaidres. Nuotraukos buvo 
darytos Sovietų Sąjungos, JAV, Bri
tanijos, Kanados ir kitų valstybių 
paviljonuose.

LAZDYNŲ PELĖDOS (Sofijos Pši
biliauskienės) šimtojo gimtadienio 
proga buvo surengtas literatūros va
karas Kairiškių aštuonmetėje mokyk
loje. Paskaitą apie rašytojos gyve
nimą ir kūrybą skaitė Vilniaus uni- 
versiteto docentė, filologijos mokslų 
kandidatė P. Česnulevičiūtė, ištrau
kas iš Lazdynų Pelėdos kūrinių — 
Akmenės. Viekšnių ir Kairiškių mo
kyklų mokytojai. Vakaro dalyvių gre
tose buvo Lazdynų Pelėdos giminės, 
iš Vilniaus atvykę rašytojai — J. Mi
kelinskas, P. Keidošius ir G. Ast
rauskas. Sukakties proga padėti vai
nikai ir gėlių puokštės ant rašyto
jos kapo Tryškiuose, aplankytas po 
rekonstrukcijos vėl atidarytas Laz
dynų Pelėdos muzėjus jos gimtajame 
Paragių kaime. V. Kst

Atsiųsta paminėti
Technikos žodis nr. 4(104), liepa* 

rugpjūtis. PLIAS ir ALIAS žurna
las.

Lietuviu Dienos nr. 7(176), rugsė
jis. Iliustruotas žurnalas lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Lietuvių Katalikių Moterų Organi
zacijų Pasaulinės Sąjungos Žinios nr. 
2. Rotatorium spaustas biuletenio po
būdžio leidinys. Adresai nepažymėti.

Muzikos žinios nr. 2-3 (177-8). AR 
' LK vargonininkų ir kitų lietuvių mu

zikų žurnalas.
Aidai nr. 7(203), rugsėjis. Mėnesi

nis kultūros žurnalas.
Mūsą Vytis nr. 3, gegužis-birželis. 

Akademinio Skautų Sąjūdžio leidžia
mas žurnalas.

žuvėdra nr. 3(7) Ošavos medžio
tojų ir meškeriotojų klubo “Ešerys” 
šapirografu leidžiamas neperiodinis 
laikraštėlis.

Atsitikitnas nr. 1. Nekritai Pr. Ma
rijos seserų vienuolyno Putname, 
Conn., lietuvaičių bendrabutiečių lei
dinys naujų mokslo metų pradžios 
proga. 1967. Et 17.
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

IL900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 (mokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2.900 (mokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, alųminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima, užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7.500 (mokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 (mokėti, 10 kambarių atski-

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 (mokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
(važiavimas, 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 (važiavimas, 
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. 766-8479

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

MANN & MARTEL REALTORS
1928 Weston Rd,
WESTON ROAD - LAWRENCE, 
$105.000.00 prašoma kaina, 10- 
plex, (mokėjimas apie $30.000, 8 
metų senumo. Pajamų metams 
$14.500, sklypas 58x141 pėda. Prie 
gero susisiekimo, naujai atremon
tuotas, terašo grindinys ir laiptai. 
RONCESVALLES - GEOFFREY, 
$5,000.00 įmokėti, 3-jų butų atski
ras plytų namas. Prašoma kaina 
virš $30,000.00. Garažas, geras įva- 

* žiavimas, gražus kiemas, naujas 
vandens šildymas, pajamų namas.
RATHBURN • ISLINGTON, 
$37,900.00 prašoma kaina, gražus 
namas, 2 frontiniai įėjimai. Galė
tų įtikti daktarui, dantistui. 7 kam
bariai, užbaigtas rūsys, iki lubų 
židinys, gėlėms dėžės viduje, nau
ji kilimai gyv. kambary, 3-uose 
miegamuose ir iš dalies rūsy. Gra-

ST.
Darbo teL 249-7691

Tel. 249-7691
žus, didelis sklypas 136x186 ir 122 
x75, 3 prausyklos.
BATHURST - LAWRENCE, 
$22,900.00, atskiras plytų namas, 
5 kambariai ir 1-nas rūsy, geras 
namas, didelis sklypas, greitas užė
mimas.
COLLEGE - OSSINGTON, 
$3,000.00 įmokėti, 7 kambariai, 
atskiras plytų namas, 2 virtuvės, 2 
prausyklos, vienas kambarys rūsy, 
naujas blokų garažas, prašoma kai
na tik $25,000.00.
JANE - CT. CLAIR,
$15,900.00 pilna kaina, įmokėti $ 
4,500.00; 5-kių kambarių namas, 
privatus asfaltuotas įvažiavimas.
JANE - LAWRENCE,
$18,500.00 kaina, $3,000.00 įmokė
jimas, 5-kių kambarių plytų na
mas. vienas kambarys rūsyje.

VAUPSAS
Namų tel 244-3S19 

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7

Antr.10-130

Treč. uždarytas
Ketv.10-L30ir4.30-7

Penkti 10-130 ir 430-8
Šešti 9-12
Setam 930-1 *

434%
572%

6/2%
7%

100% saugumas.
$2.000 gyvybės drauda nemokamai. 
Mūsų greitas augimas yra sveikos 
finansinės įstaigos išdava.

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate
lietuviškiems kultūriniams reikalams.

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REA

1072 Bloor Str. W.
BLOOR-CLENDENAN, S4.000 įmo- 
keti, 6 kambariai, rupių plytų, ats
kiras, naujai išdekoruotas, šoninis 
įvažiavimas, garažas. Galima tuoj 
užimti. t
DURRIE ST. - ANNETTE, $5.000 
įmokėti, mūrinis, 5 kambariai, vie
naaugštis (bungalow). Sklypas 30x 
148, arti susisiekimo ir krautuvių. 
Idealus namas mažai šeimai.
DUNDAS-SHERIDAN, $5.000 įmo
kėti mūrinis namas, krautuvė, tinka
ma bet kokiam verslui, 5 kambariai, 
garažas ir privatus įvažiavimas. Vie
na skola iš 7% % balansui dešimčiai 
metų.
REXDALE-ISLINGTON, $5.000 įmo

S. j OKU
Tel. 534-9286 —

L T O R

Tel. 534-9286
keti, 5 kambariai, mūrinis, naujos 
statybos, vienaaugštis (bungalow). 
Didelis sklypas, arti mokyklų ir ap
sipirkimo. Vertas dėmesio dirban
tiems šiaurės vakarų Toronte.
CLENDENAN - ANNETTE, $6.000 
įmokėti, 8 kambariai per du augš
tus, mūrinis, atskiras, dvigubas ga
ražas, privatus įvažiavimas. Idealus 
dviem šeimom.
QUEEN - RONCESVALLES, $9.000 
įmokėti, 7 kambariai per 2 augštus, 
mūrinis, atskiras. Prašo tik 24.500.
OAKWOOD - DAVENPORT, $10.000 
įmokėti, 12 kambarių, originalus 
dupleksas. Privatus įvažiavimas, 2 
garažai.

BAITIS
namų: 537-2869

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST, TORONTO. TEL LE 1-1161

BLOOR - DURIE, mūro, atskiras, 7 didelių kambarių, 2 modernios vir- 
tuvės, įrengtas rūsys, garažas, gražus kiemas.
RONCESVALLES - GEOFFREY, mūro, atskiras, 3 augštų, 15 didelių 
kambarių, kiekviename augšte prausykla, garažas, $400 mėnesinės pa
jamos.

VAKARUOSE 6 butų 7 metų senumo gražus ir pelningas apartamentas. 
ISLINGTON - RODBURN, mūro, atskiras 2 butų po 6 kambarius apar
tamentas, du garažai, kiemas 200 x 150 pėdų.
JANE - ANNETTE, 5 kambarių (bungalow) vienaaugštis namas, gara
žas, privatus įvažiavimas.
ST. CLAIRE • BATHURST, 3 butų apartamentas po 3 miegamuosius. 
Galiu duoti pirmą skolą ant namo iki $10.000 iš 8% % 5 metams.

Čia paskelbti namai verti dėmesio. Viešame pardavime jų nėra. 
Neradus šiame skelbime jums tinkamo objekto, ar norint parduoti ne- 
judomą turtą, prašau skambinti kiekvienu laiku, gausite teisingą patar- 
navfnuu

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, namų 783-2105
--'t

TORONTE
Lietuviu skautų veikla

• Buvęs mūsų tremties skautų 
stovyklos reprezentacinis vienetas

je praėjo pakilioj skautiškoj nuo
taikoj, dalyvaujant jūrų skautų-čių

įgrojo juostelėn Otavos valstybiniam 
muzėjui keletą lietuviškų sutartinių. 
Skudučiavo skautai: T. Akelaitis, E. 
Birgiolas, J. Plučas, P. Plučas, T. 
Regina, L. Saplys, V. Žulys ir vie
neto vad. ps. P. Regina. Muz. K. 
Peacock iš Otavos muzėjaus, pirmą 
kartą girdėjęs skudučius, buvo su
žavėtas jų senovišku ir dabar nebe- 
aptinkamu skambesiu. Jis pažadėjo 
kiekvieną naują skautų paruoštą da
lykėlį įrašyti muzėjui. šis {grojimas 
yra dalis plataus plano rinkti lietu
višką etninę kūrybą. Kanadoje šiam 
darbui vadovauja muz. D. Rautinš. 
Skudutininkus paruošė v.s. St Kai
rys.

• Rambyno tunto III vilkiukų dr- 
vė turėjo savo pirmą poatostoginę 
sueigą spalio 14 d. Dr-vei vadovau
ja ps. B. Poška, pav. ps. VI. Mor
kūnas.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų vadijų posėdyje spalio 15 d. svars
tyta sukaktuvinių metų pradžios iš
kilmingos sueigos programa, ši suei
ga įvyks lapkr. 12 d. Prisikėlimo 
didž. salėje. LS Seserijos v.s. pava
duotoja v.s. K. Kodatienė, lydima v.s. 
O. Gailiūnaitės ir s. M. Vasiliauskie
nės, aplankė tuntų posėdžiautojus.

• Romuvos narių visuotinis susi
rinkimas — šį sekmadienį, spalio 29 
d., 3 v.p.p., Prisikėlimo parodų sa
lėje.

• Gautas “Rambyno” tunto skau
tų, lankiusių vadovų kursus Rako 
stovykloje, įvertinimas, kuris bus pa
skelbtas lapkr. 12 d. iškilmingoje su
eigoje. '

• Jūrų skautų-čių metinė šventė 
spalio 22 d. šv. Jono Kr. par. salė-

“Varpo” choro nariui J. Ša
rūnui spalio 21 d. Šv. Jono Kr. 
par. salėje buvo surengtas šau
nus priešvestuvinis pobūvis, ku
riame dalyvavo apie 250 as
menų.

SLA 236 kuopos rengtas ba
lius Prisikėlimo salėje spalio 21 > 
d. susilaukė apie 150 dalyvių.

LIETUVOS VOKIEČIAI 
TEBESVAJOJA

(Atkelta iš 1-ro psL) 

pagrojo keletą dalykėlių, bet tė
viškės susitikimuose reikia pro
gramos iš tėviškės. Gimnazijos 
tautinių šokių grupė jau pasi
rodė labai dideliuose pabėgė
lių suvažiavimuose — Berlyne 
Waldbuehne (25.000 žiūrovų), 
Nuernberge, Frankfurte, Stutt- 
garte, Heidelberge, Kaiserslau- 
terne, Hamburge ir kitur. Mann- 
heime per Klaipėdos krašto vo
kiečių suvažiavimus lietuvių tau
tinių šokių grupėms ir chorui 
neteko pasirodyti, nes “Arbeits- 
gemeinschaft der Memelkreise” 
centro valdyba atsisako su lietu
viais bendradarbiauti.

tėvams ir rėmėjams. Jūrų skautams 
vadovauja ps. A. Empakeris, jūr. 
skautėms v. si. A. Biškevičienė. No
rintieji savo vaikus įrašydinti į jūr. 
skautų-čių vienetus kreipiasi į pami
nėtus vadovus.

• 12 “Šatrijos” tunto vadovių da
lyvavo rajoniniame suvažiavime Mont- 
realyje spalio 7-8-9 d. Tunto modera-. 
tore paskaitose buvo ps. seselė Igne. 
Vaišingos montrealietės globojo ir 
aprodė pasaul. parodą.

• “Dainos” dr-vės pirmoji poato- 
stoginė sueiga įvyko spalio 15 d. 
Draugovės vadovybę sudaro: draugi
ninke v.sL R. Gvildytė, adjutantės 
v.sl. R. Baltaduonytė ir v.sl. J. Ba
ranauskaitė; skiltininkės — E. Ase- 
vičiūtė, J. Kobelskytė, J. šeškutė, 
psL I. Baltaduonytė, N. Žulytė, S. 
Valiūnaitė« Sekanti dr-vės sueiga — 
lapkr. 10 a., 5 v.p.p., Lietuvių Vai
kų Namuose.

• Pirmoji šio sezono jaun. skau
čių sueiga įvyko spalio 14 d. Sekan
ti — šį šeštadienį, spalio 28 d. po 
lietuvių mokyklos pamokų Humber
side — Quebec kampas (kur ir per
nai). Sueigos vyks reguliariai kas 
dvi savaitės toje pačioje vietoje. Dar 
priimamos kandidatės. Skambinti 
jaun. skaučių vadovei ps. M. Stanio- 
nienei, tel. RU 1-7861.

C. S.
• Skautų tėvų komitetas spalio 

29 ir lapkričio 5 d. (sekmadieniais 
po pamaldų) skautų būkle ir šv. 
Jono Kr. salėje priims fantus baza- 
rui, kuris įvyks lapkričio 11 d. Pri
sikėlimo salėje. Nuoširdžiai prašomi 
visi lietuviai paremti jų pastangas 
sutelkti lėšų skautų veiklai.

Iš okupuotos Lietuvos Toron
te praėjusį savaitgali lankėsi 
augstojo mokslo “ministeris” 
Zabulis ir Vilniaus universite
to prorektorius Grigonis. Jiems 
priėmimą surengė J. Cicėnas. 
Dalyvavo naujųjų ateivių. Pasta
rieji išgirdo iš jų lūpų tas pa
čias nudėvėtas frazes, kurias 
nuolat kartoja raudonieji propa
gandistai.

Praėjusį savaitgalį į kalėjimą 
buvo patekę trys lietuviai jau
nuoliai už muštynes. Paleisti už 
užstatą.

Ateitininkų žinios
susirinkimai: jaunučių ir jaunesnių
jų berniukų — tuoj po 10 v. Mišių 
ateitininkų kambaryje.

Visos ateitininkės mergaitės ruo-
šia “Halloween” balių šeštadienį, 6 
v.v., lapkričio 4, L.V. Namuose. Kvie-
čiamos visų būrelių mergaitės. Pa
geidaujama atvykti specialiai apsi
rengus — su kaukėmis.

Nario mokestis privalomas visiems 
ateitininkams. Visų būrelių nariai 
prašomi atsinešti į sekantį susirin
kimą po doleri ir sumokėti globė
jui arba iždininkui.

Tėvų komiteto ruošiamam tradici
niam Havajų vakarui salė jau užsa
kyta ateinantiem metam. Vakaras 
įvyks 1968 m. spalio 5 d.

Toronto ateitininkų metinė šventė 
— balandžio 28 d. šiais metais šven
tės programą organizuoja studentai 
ateitininkai.

Kristaus Karaliaus šventė — šį 
sekmadienį; 4 v.p.p. Prisikėlimo par. 
salėje moksleiviai ir studentai ruo
šia programą “Žvilgsnis į save”. Vi
sų pareiga toje programoje dalyvau
ti. Bus įdomu ir nauja. Viską atlie
ka jaunimas.

Lietuvių studentų 
veikla

Naujoji studentų valdyba (pirm. N. 
Šernaitė) yra suplanavusi baigti įsi
rengti studentų patalpas Tėvų pran
ciškonų naujose patalpose. Užplanuo
ta paruošti geroje salėje po Kalėdų 
studentų metinį tradicinį balių. No
rima supažindinti XIII klasės moks
leivius su universiteto įvairių fakul
tetų mokslo reikalavimais, tvarka. 
Žiemos metu numatoma organizuoti 
slidininku (ski) grupes. Svarbu vi
siems lietuviams studentams palaiky
ti artimą draugystę.

Taipgi numatoma rengti dažnes
nius parengimus, paskaitas, šokius 
studentų būstinėje. Sveikintinas ir 
remtinas studentų bendravimas.

Juozas Vaitkevičius, gyvenąs 
Quebec Ave., spalio 19 d. rytą 
ėjo į bažnyčią ir Annette gat
vėje buvo parblokštas automobi- 

.lio; sulaužytos abi kojos. Gydo
mas Šv. Juozapo ligoninėje, 672- 
ame kambaryje.

J. Gailiaus šeima, prieš porą 
metų iš Vokietijos atvykusi į 
Torontą, nežiūrint lietuvių pa
stangų jai, kaip daugiavaikei, 
pagelbėti įsikurti, grižo i Vokie
tiją.

©bS PORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Leningrade pasibaigė Sov. Sąjun

gos stalo teniso pirmenybės, kurio
se dalyvavo dvi Lietuvos komandos 
— Žalgiris ir Nemunas; be to, kai- 
kuriose kitų respublikų komandose 
žaidė atskiri Lietuvos stalo tenisi
ninkai. Žalgirio mergaičių komanda 
laimėjo III vieta. Komandoje žaidė: 
V. Domauskaitė, B.' Skilauskaitė ir

pajėgų krepšinio komanda ASK, ku
ri čia žaidė draugiškas rungtynes su 
Politechnikos ir Statybos komando
mis. Pirmąsias rungtynes su Poli
technikos krepšininkais svečiai lai
mėjo 72:69. Antras ir trečias rung
tynes laimėjo Vilniaus Statyba 69:55 
ir 74:70. ASK komandoje žaidžia 
Lietuvoje užaugę krepšininkai — 
Fraktas, Fiodorovas ir Kučinskas.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
JANE — ANNETTE, $3-4.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras namas, naujas 
šildymas, ilgas sklypas, dvi prausyklos, platus šoninis įvažiavimas.
ROYAL YORK — BLOOR, apie $8.000 įmokėti, 8 kambarių per du augš
tus gražus atskiras namas, užbaigtas rūsys, dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, netoli požeminio traukinio stoties.
SOUTH KINGS WAY, $10.000 įmokėti, 6 kamb. vienaaugštis (bungalow), 
garažas su privačiu įvažiavimu, graži, jauki vieta, tuojau galima užimti, 
šeimininkas išvyksta iš Toronto.
RUNNYMEDE - BLOOR, apie $12.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras na
mas, kvadratinis planas, vandens - alyvos šildymas, puikus rūsys, garažas 
su plačiu įvažiavimu.
HIGH PARK — BLOOR, $10.000 įmokėti, originalus 10 kambarių dvibu- 
tis (duplex), dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, viena atvira skola 
10-čiai metų.
ISLINGTON — BLOOR, $11.000 įmokėti ar mažiau, 6 kambarių viena
augštis (bungalow), kilimais išklotas, puikiai užbaigtas rūsys su baru, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, didelis kiemas, viena skola.
JANE — BLOOR, $15.000 įmokėti, gražus 10 didelių kambarių atskiras 
namas. 3 prausyklos, užbaigtas virš 30 pėdų kambarys rūsyje su baru ic 
atviru židiniu, garažas su privačiu įvažiavimu.
KINGSWAY, $20.000 įmokėti, dviejų butų po 6 kambarius originalus dvi- 
butis (duplex), vandens - alyvos šildymas, viena skola, apšildomi garažai 
su privačiu įvažiavimu, puiki vieta.
MIGH PARK — BLOOR, $20.000 įmokėti, vis kelerių metų puikus atski 
ras tributis (triplex), vandens - alyvos šildymas, garažai su plačiu įvažia
vimu. • »
VAKARUOSO, apie $24.000 įmokėti, 6 butų apartamentas, dideli kamba
riai vandens - alyvos šildymas, virš $9.000 nuomos, apie 10% gryno pelno, 
geras rajonas nuomojimui, galima įkeisti namą Toronte.
HIGH PARKE BLVD., puikus dvibutis (duplex) su 3-jų kambarių butu 
rūsyje, abu butai po tris miegamus, dvigubas garažas su plačiu privačiu 
įvažiavimu, graži aplinka, skubiam pardavimui sumažinta kaina.
GLENLAKE — BLOOR, $15.000 įmokėti, o gal ir mažiau, 9 kambarių per 
du augštus atskiras namas, garažas su šoniniu įvažiavimu, viena atvira 
skola 10-čiai metų.

P R. KERBERIS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IF 
SIAME TORONTO 
KREDITO KOOPER

LIETUVIŲ PARAMA 
d YVE —

MOKAME n DUODAME
4%% už depozitus I mortgičius iš 6Vi%
5Y1 % numatyta už Šerus I asm. paskolas iš 7%

KAPITALAS SIEKIA TRIS MILIJONUS 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 18 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

Dampfbootininkai dalino la
pelius su kiršinančia propagan
da prieš lietuvius. Prie Mann- 
heimo miesto vandens bokšto 
tomis dienomis buvo pakabin
tas Klaipėdos krašto žemėlapis, 
kuri nakties metu komunistų 
agentai ištepliojo. Buvo parašy
ta, kad Klaipėdos kraštas pri
klauso Sovietų Sąjungai, Rytų 
Prūsija — Lenkijai. Dampfbool 
tininkai šitos kaltės nemetė lie
tuviams V. Vokietijoje, o tik pa
rašė, kad tai komunistų darbas. 
V. Vokietijoje užtektinai komu
nistų agentų laisvai vaikštinėja 
ir savo provokacijas varo. Lie
tuviai tokiu tepliojimu neužsi
ima. N.

D. Semaškaitė.
Kaune prasidėjo Sov. Sąjungos 

rankinio baigminės varžybos, kurio
se dalyvauja ir Europos meisterės 
Kauno žalgirietės. Iki baigminio ra- 

.to jos buvo III vietoje, dviem taš
kais atsilikusios nuo pirmos vietos. 
Pirmąsias rungtynes žalgirietės su 
Baku Spartaku sužaidė lygiomis 
11:11.

Po pasibaigusių Europos krepšinio 
pirmenybių Suomijoje sudaryta sim
bolinė Europos rinktinė. Į pirmąją 
rinktinę įeina ir lietuvis M. Paulaus
kas. Be jo, į šį penketuką įėjo: ru
sas A. Polivoda, ispanas E. Rodri- 
guez, lenkas M. Lopatka ir suomis 
J. Pilkevara.

Vilniuje viešėjo Lvivo ginkluotų

SPORTAS VISUR
Europos krepšinio pirmenybes, įvy

kusias Suomijoj, devintą kartą lai
mėjo Sov. Sąjunga. Ji pusbaigmyje 
nesunkiai nugalėjo Lenkiją 108:68, o 
baigmėje įveikė Čekoslovakiją 89:75, 
kuri prieš tai įveikė Bulgariją 82:79. 
(Sekančios Europos krepšinio pirme
nybės įvyks 1969 m. Italijoje, Nea
polio mieste). Geriausi metikai bu
vo: graikas Kolakitas 236 tšk., ispa
nas Rodriguez 178, jugoslavas Cvet- 
kovičius 169, italas Masini 159, len
kas Lopatka 156 ir rumunas Jekel 
156. Sov. Sąjunga šiose pirmenybėse 
laimėjo 837 taškus, kurių 124 pri
klauso M. Paulauskui. •

Meksikoje pasibaigė priešolimpi-
iw Į |W B

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A 
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St W., 
(prie Gladstone). Tel. 535-9468 '
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri
jos ir t t Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas.
Po darbo valandų skambanti teL RO 6-8503.

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (spalio 1—7 d.) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

Margis Dr u g Store
JOHN V. MARGIS, PhmR.

408 Roncesvalles Ave. T el. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLE, “C” TERMO

METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI

TEL. LE. 5-1944.

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

nės žaidynės, kuriose gausiai daly
vavo ateinančioms olimpinėms žaidy
nėms besiruošiantieji sportininkai. 
Lengvoje atletikoje rekordų nepa
siekta, tačiau būta gerų pasekmių.

J. Jonaitis-Unitas po sėkmingos se
zono pradžios (jo komanda laimėjo 
3 rungtynes ir vienas sužaidė lygio
mis) pasirašė naują sutartį su Bal- 
timorės Colts trejų metų laikotar
piui; gaus $375.000.

Austrija prieš II D. karą buvo vie
na pajėgiausių Europos futbolo ko
mandų. Po karo jos lygis krito, ta
čiau žaisdama prieš Sov. Sąjungą ji 
dažniausiai išeina laimėtoja. Euro
pos tautų pirmenybėse Maskvoje ru
sams pasisekė išplėšti pergalę 4:3 pa
sekme, tačiau Austrijoje jie pralai
mėjo 1:0.

AUŠROS ŽINIOS
Si sekmadienį, tuoj po pamaldų, 

12.30 v., mažojoje salėje įvyks visuo
tinis Aušros klubo narių, tėvų ir rė
mėjų susirinkimas. Bus apžvelgta 
praėjusių metų veikla, aptarti šio 
sezono darbai, renkama nauja val
dyba bei atstovai į sporto sąjungos 
suvažiavitną. Visi prašomi dalyvauti.

Toronto gimnazijų stalo teniso pir
menybėse A. Kuolas ir E. Krikščiū
nas, atstovavę Sv. Mykolo gimnazijai, 
išsikovojo III v.

Krepšinio ir stalo teniso treniruo
tės: pirmadieniais ir trečiadieniais 
— berniukams, antradieniais ir ket
virtadieniais — mergaitėms.

Aušros parengimas — lapkričio 25 
d.

Krepšinio lygų rungtynės numato
mos pradėti už poros savaičių. Sia
me sezone (vairiose Toronto miesto 
lygose Žais 10 Aušros komandų.

AL. GARBENS
REAL ESTATE

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

INDIAN RD., $5.000 įmokėti, vienas mortgičius balansui, atskiras plytinis 
namas 7 kambariai, per du augštu, dvi prausyklos, 2 virtuvės, garažas, arti 
Bloor gatvės, greitas užėmimas, vandeniu, alyva apšildomas.
INDIAN GROVE, $6.000 įmokėti, 8 kambariai per 3 augštus, 2 virtuvės, 
gražioj vietoj, prie pat Bloor gatvės, vandeniu, alyva apšildomas, garažas; 
reikalinga parduoti greit
DORVAL RD., $12.000 įmokėti, balansui vienas atviras mortgičius, 10 kam
barių (penki kambariai pirmame augšte, 2 prausyklos, 3 virtuvės, 3 gara
žai su plačiu privačiu įvažiavimu, nauja vandens apšildymo sistema, arti 
Bloor, geras pirkinys. ;
RONCESVALLES ST. KRAUTUVĖ $15.000 įmokėti, atskiras pastatas per 
2 augštu, krautuvė (variety gift shop) gera proga perimti verslą nemoka
mai, nuperkant pastatą 2-jų miegamųjų, butas antrame augšte, dvigubas 
garažas, vandeniu, alyva apšildomas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

OILS LTD
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greita krosnią taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Btndžeto 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. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$5.000 (mokėti, St Clair • Oakwood, atskiras, mūrinis 7 kamb., dviejų 
augštų ir 2 kamb. butas rūsy, 3 virtuvės, 2 vonios, vandeniu apšildomas. 
Garažas.
$7.000 (mokėti, High Park Ave., mūrinis, 8 dideli ir šviesūs kambariai; 
naujas šildymas, 3 virtuvės, 2 vonios; tik 6%% mortgičius.
$2.500 (mokėti, Bloor • Margaretta, 7 kamb. mūrinis, 2 virtuvės, naujas 
šildymas, užpakaly privažiavimas. .
$19.900 visa kaina, naujas, modernus, statybininko bungalovas, atskiras, 
gerų plytų, 3 miegamieji, vienas turi du (ėjimus ir vonią (tinka atskirai 
išnuomoti); didelis salionas, moderni virtuvė; 2 modernios vonios, labai 
puošniai ir gerai (rengtos, elektrinis apšildymas, garažas, didelis sklypas; 
maži mokesčiai. Tik 40 min. nuo Toronto, prie ežero. (Keswick).

Ūkis (Farma)
108 akrai, miesčioniškas gyv. namas (6 miegamieji); geras tvartas — dar

žinė: išilgai farmos plentas (tinka padalinti po 10 akrų), lygi ir der
linga žemė; 3 mylios nuo liet vasarvietės (Spnnghurst — Wasaga), be 
mortgičių. Įmokėti tik $5.000.

1082 BLOOR St W, Toronto 4, 
TeL LE 4-8459



EDVARDAS ŠULAITISAPDRAVDA

SUDBURY, Ont
kagos Lietuvių Tarybos konferencija. 
Dalyvavo apie 100 asmenų.

darytas specialus vienetas — komi- taip pat sergą-nti. Mes 
tetas pasauliečių teisėms ginti šv. sėdėjom kino teatre. 
Kazimiero kapinėse. — “Sandaros” 
savaitraščio koncertas — lapkričio 22 
d. Lietuvių Auditorijoje. — Spalio

Nr. 43 (926)
ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI

žurnalistai Lietuvoje

SONALO IR DAIKTU (BONDS) • NELAIMINGU ATSITI
KIMU • MOKSLAPINIGIU 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

‘‘ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 

' šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas..
TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
Lietuvę, LatVtįę, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO

SIUNTINIAI BE MUITO.
PRAŠOT! REIKALAUTI MUSŲ
NAUJŲ MAISTO KATALOGŲ.

SALIA JAUNIMO CENTRO patal
pų, kurios yra tapusios viena Iš pa
grindinių veiklos vietų dabartinia
me Čikagos lietuvių kultūriniame ju
dėjime, žada išaugti naujas pasta
tas — kultūros rūmai. Žemės pra
kasimo iškilmės įvyko spalio 15 d. 
tuoj pat po pamaldų Tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Iškilmės įvyko netoli pa
minklo žuvusiems už Lietuvos lais
vę. Susirinko įvairių organizacijų at
stovai ir keli šimtai lietuvių visuo
menės. Žemę pašventino Kunigų 
Vienybės pirm. kun. E. Abromaitis, 
o kalbas pasakė gen. konsulas dr. 
P. Daužvardis, naujasis JAV LB c.v. 
pirm. Bronius Nainys, Jaunimo Cent
ro direktorius kun. J. Kubilius, SJ, 
ir kt. Taip pat žadama praplėsti ir 
dabartinio Jaunimo Centro pastatą, 
pridedant jam dar trečiąjį augštą. 
Jeigu finansai leis, tai bus statoma 
ir sporto salė. Žemės prakasimo iš
kilmės buvo sujungtos su Vilniaus 
Dienos minėjimu, kurio programa bu
vo atlikta Jaunimo Centro didžio
joje salėje.

tekti šią televizijos valandėlę nu- ta dėl teisių praradimo lietuvių 
traukti, jeigu skubiai neateis para- įsteigtose Sv. Kazimiero kapinėse, 
ma iŠ lietuvių. Neseniai savo skel- Dėl šio reikalo buvo susirinkimas į0: 
bimus nutraukė keli stambūs rėmė- spalio 22 d. Prie Lietuvių Bend- 
jai amerikiečiai ir be jų paramos ruomenės Čikagos apygardos yra su- 
vargu ar bus įmanoma sukelti pa- darytas specialus vienetas 
Rankamai lėšų vis didėjančioms pro
gramos išlaidoms sumokėti. Progra
mos vedėjas Anatolijus Siutas krei
pėsi į lietuviškąją visuomenę prašy
damas talkos. Prašoma bent po 1 8 d. Lietuvos Vyčių salėje įvyko Či- 
doL mėnesiui. Jeigu tokių atsiras
tų, apie porą tūkstančių, finansiniai 
sunkumai būtų išspręsti. Aukas pra-

TV, 2615 W. 43rd St, Chicago, HL 
60632.

— Ponia mokytoja, aš vakar 
sirgau ir ją mačiau. Ji sakėsi vadovybė suruošė pietus, kuriuo-

dėjusiam kolchozo p
— Aš irgi, — atsakė užkalbin-

DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir tx
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus Ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavtauLĮvairių medžiagų ir kitų prekių.
o Gyveną ne Toronte/prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

• 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 ĮSTAIGA
BALTIC EXPORTING CO.

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

“LIETUVIAI TELEVIZIJOJE” pro
grama, kuri neseniai minėjo pusant-

TRUMPAI IS ČIKAGOS. DaiL Ur
bono naujausių darbų paroda vyksta 
visą spalio mėnesį Conrad galerijoje, 
46 E. Chicago Ave. Šis dailininkas 
neseniai ilgą laiką viešėjo Ameriko
je ir Kanadoje, kur susilaukė ypa
tingo susidomėjimo. — Feliksas Dan
kos, Barkus šeimos radijo valandė
lės vedėjas, rugsėjo viduryje viešė
jo Lietuvoje. Iš ten parsivežė ne-

WINDSOR, ONT.
BENDRUOMENĖS NARIŲ VI- 

SUOHNIS SUSIRINKIMAS — sek
madienį, spalio 29, d., 3 v.p.p., lie
tuvių parapijos žemutinėje salėje, 
808 Marion Ave. Valdyba padarys 
veiklos pranešimą, bus renkama apy
linkės valdyba, revizijos komisija ir 
sprendžiami kiti veiklos reikalai. Pa
gal Bendruomenės statutą, visi lietu
viai arba jų šeimų nariai yra Lietu
vių Bendruomenės nariai, todėl visi* 
kviečiami susirinkime dalyvauti.

KLB Windsor© apylinkės valdyba

Vėliavos, Vytis ir koncertas

LB vicepirm. Juozas Glizickas, ižd. 
Jurgis Šleinius ir kt. Lankymo va
landos: 3-4 v.p.p. ir 7-8 v.v. Negalį 
jo aplankyti ligoninėje, parašykime 
nors trumpą laišką arba paskambin
kime telefonu. Tuo palengvinsime 
jam sunkias ir nuobodžias ligoninės 
valandas. '

MYKOLAS PRANSKŪNAS, nuo
latinis “TŽ” ir “NL” skaitytojas, 
“Geležinio Vilko” medžiotojų ir meš
keriotojų klubo sekretorius, ener
gingas visuomeninės veiklos rėmė
jas, šan. lapkričio mėn. mini savo 
50 m. amžiaus sukaktį. Sudburio lie
tuviai “TŽ” ir “NL” skaitytojai, 
taip pat “GV” klubo nariai linki ge
ro vėjo ir 100 metų. J. Kr.

Dievas ir šveicaras
Dievas, sutvėręs pirmąjį švei

carą, paklausė:
— Ko norėtum?
— Norėčiau kalnų.
Dievas sutvėrė kalnus ir vėl 

paklausęs šveicarą:
— O ko dar norėtum?
— Norėčiau karvių.
Dievas sutvėrė karves, šveica

ras jas pamelžė, pagamino sū
rį, pats paragavo ir davė Die
vui. Pastarasis paragavo, pagy
rė ir paklausė:

— Ko dar norėtum?
— Norėčiau dviejų frankų už 

sūrį... Parinko Pr. Al.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų didjfuvę 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 HiFi

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

1736 Dundas St. W. Scv. R. Stasiui h

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

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti tr 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas aute mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite i

Bloor Autorite Garage 12 žBiSge^eL^3i5o5

Lietuvis LAIKRODININKAS
280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau J 
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
243 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)
531-1432 A. B. Beresnevičius

LIETUVIŲ NAMŲ HAMILTONE 
VALDYBOS VIEŠAS PAAIŠKINI
MAS, LIEČIĄS OKUPUOTOS LIE
TUVOS MENININKŲ KONCERTĄ, 

ĮVYKUSI HAMILTONE 1967 M. 
RUGPJŪČIO 27 D.

Atvykę į Kanadą iš okupuotos Lie
tuvos operos sol.-V. Noreika, kank
lininkė Danutė Juodvalkytė ir bir
bynininkas Pranas Budrius davė 
augšto meninio lygio koncertus Mont- 
realyje, Toronte, Windsore ir Ha
miltone. Iš visų šiose vietovėse įvy
kusių koncertų tik viename Hamil
tone tautiečių tarpe jis sukėlė dau
giausia triukšmo. Jau antras mėnuo 
nesustoja be atvangos skleidžiami su
fabrikuoti ir Lietuvių Namų valdy
bą žeminantys gandai, tikslu suda- ta ir A. Sungailienė, "kurie painfor- 
ryti visuotinę opiniją, kad Lietuvių 
Namų v-ba yra diriguojama komu
nistų arba, mažų mažiausiai, jų sim- 
patikė (žiūr. UTŽ” nr. 28 iš š.m. 
rugsėjo 21 d.: .. Liūdna, kad net
naujųjų ateivių tarpe atsiranda prisi
taikėlių, kuriems mūsų tėvynės lais
vė nėra šventas dalykas. A. P.”). Ki
tas tautietis, nepasirašydamas nei sa
vo pavardės, nei slapyvardžio, “NL” 
nr 36 iš š.m. rugsėjo 13 dienos, ne- 

' turėdamas realių įrodymų, prašo L.
N. v-bą net viešai pasiaiškinti. Šiuo 
reikalu oficialius laiškus parašė “N 
L” redaktorius J. Kardelis LN rei
kalų vedėjui St Bakšiui ir LN v-bos 
pirmininkui J. Palmer. ^TŽ” redak
torius kun. dr. Pr. Gaida parašė laiš
ką St. Bakšiui. KLB krašto v-bos 
pirm. Ant. Rinkūnas parašė laiškus 
LN v-bai ir KLB Hamiltono apylin- mus menininkams ir atsižvelgiant, 
kės v-bai. Visi čia paminėti asmenys 
prašo paaiškinti: “Ar liet vėliavos 
nebuvo scenoje, ar ji buvo išnešta, 
kaip gandai eina, Laurinčiukui pa
reikalavus.” “Esą rengėjai (St. Bak
šys), Laurinčiukui pareikalavus, iš
nešę iš salės tautinę Lietuvos vėlia
vą.” “Kaip žinome, visoje Šiaurės 
Amerikoje yra pasklidęs Hamiltono 
koloniją kompromituojantis gandas, 
kad politruko įsakymu iš Hamiltono 
Lietuvių Namų buvo pašalinta mū
sų tautinė vėliava sol. Noreikos kon
certo metu” ir tt

Lietuvių Namų Hamiltone v-ba, 
susirinkusi spalio 5 d. posėdžio ir 
išklausiusi šiuo reikalu pirm. J. Pal
merio, sekr. P. Pranckevičiaus, rei
kalų ved. St. Bakšio ir v-bos nario 
Pr. Vizbaro pranešimus, nutarė vie
šai pareikšti sekantį LN v-bos paaiš
kinimą:

1. Lietuvių Namų v-ba reiškia sa
vo nusistebėjimą, kaip galėjo augš- 
čiau išvardinti žymūs mūsų lietuviš
koje veikloje asmenys, neturėdami

jokio realaus pagrindo, o tik vado
vaudamiesi tyčia blogos valios tau
tiečių paskleistais ir dar vis skleidžia
mais gandais, rašyti oficialius raš
tus, kurie suponuoja įtarimą, kad 
LN v-ba sąmoningai kažką tautiniu jotizmas, bet gi dar ir nusikaltimas 
atžvilgiu blogo yra padariusi, kai 
tuo tarpu kitose vietovėse šių kon
certų rengėjai nieko panašaus nėra 
gavę, nors, kiek mums yra žinoma, 
nei Vyčio, nei tautinės trispalvės 
koncertų metu niekur nėra buvę.

2. Koncerto metu Hamiltone sce
noje stovėjo tik Kanados vėliava. 
Nei Vytis, nei tautinė trispalvė į 
sceną išnešti nebuvo, nors buvo pla
nuota juos iškabinti. Prieš koncertą 
scenoje buvo torontiškiai Vyt Bire-

nors jiems pakenkti, bet tik kuo 
nuoširdžiausiai juos priimti. Todėl 
betkoks mūsų išeivių patrijotmio 
nusistatymo demonstravimas ant me
nininkų galvų yra ne tik joks patri-

231-2661 2 3 3-3323

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mecnanU- 
kus automobilių pataisymus. Pate
pimas ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo 
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime

BALTIC MOVERS
VISU RUSIŲ PERVEŽIMAS,

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

Skambinti teL LE 4-1403
30 Dewson St, Toronto, Ont.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

I n te r nation oi 
Driving School

WALDI į
CaatrM fttelga 691 Alette St., 

T-l BA « _ ««AATai. RO 2-2100
Skyrius:

894 COLLEGE ST.
Tai. LE 2-5441 

Mokama su standartinOmls,

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

Visų rūšių automobilių išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai b

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

mavo, kad Toronte, sol. Noreikos 
koncerto metu, nei Vyčio, nei lie
tuviškos vėliavos nebuvo ir, jų turi
momis autentiškomis žiniomis, V. No
reika tuo atveju nesutiktų išeiti J 
sceną ir koncertas neįvyktų. Taip 
kad Hamiltonui reikėtų laikytis to 
paties dėsnio, kurio laikėsi Toron
tas. Po kurio laiko dr. J. Sungaila, 
buvęs PLB v-bos pirmininkas, pareiš
kė ta pačią nuomonę St. Bakšiui, ku
ris tuo metu buvo prie įėjimo bi
lietų kontrolės. Kadangi LN v-bos 
pirm. J. Palmerio tuo laiku salėj 
nebuvo (buvo nuvykęs atvežti me
nininkų ir jų palydovų iš viešbučio), 
tad ar tautinius ženklus kabinti ar ne 
teko daryti sprendimą paskubomis. 
Priimant dėmesin dr. J. Sungailos 
patarimą ir eventualius nemalonu-

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai 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 Fio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose "Preparation H”

tdgai bus grąžinti, jei nebūsite paten
kinti.

kad Toronte ju koncerto metu nei 
Vyčio, nei tautinės vėliavos nebuvo, 
nuspręsta tautiniais ženklais scenos 
nepuošti. Jokių įsakymų nei iš Lau- 
rinčiuko, nei iš menininkų šiuo rei
kalu nebuvo ir negalėjo būti, nes 
kai buvo padarytas šis sprendimas, 
jų salėje nė vieno nebuvo.

Lietuvių Namų v-ba savo š.m. rug
pjūčio 10 d. posėdy, priimdama Jo
no Petrulio iš Montrealio pasiūly
mą Lietuvių Namams ruošti šį kon
certą, scenos papuošimo reikalu jo
kio nutarimo nepadarė, palikdama 
šį reikalą spręsti, pagal susidėjusias 
aplinkybes, paskiriems valdybos pa
reigūnams.

3. Lietuvių Namų v-ba, ruošdama 
šį okupuotos Lietuvos menininkų 
koncertą, jokiu būdu nenorėjo kuo 

šešiasdešimt metų
(Atkelta iš 3-čio psl.)

meno švięsos žiburėlį kaip akto
rė ir mokytoja.

Sukakčiai atžymėti 1967 m. 
spalio 28 d. Detroite Lietuvių 
Namuose ruošiamas pagerbimas, 
kuriuo rūpinasi Detroito Dra
mos Mėgėjų Sambūris ir Stasio

mūsų sunkią vergiją nešančiai tau
tai. šį opų reikalą pajuto Montrea- 
lis po rugpjūčio 31 d. koncerto. 
(“Naujienos” 211 ir 212 nr. š.m. rug
sėjo 9 ir 11 d.d. “Skandalingas” 
Kultūrinis Bendradarbiavimas Mont- 
realyje”).

4. Pozityvioji Hamiltono lietuvių 
visuomenės dalis šį Lietuvių Namų 
v-bos nusistatymą remia. Šiuos gan
dus daugiausia skleidžia ir juos pla
tina tie tautiečiai, kurie koncerte ne
buvo ir kurie neturi jokio gilesnio 
atsakomybės jausmo prieš mūsų ken
čiančius tautiečius. Be to, mes, tai 
yra, Lietuvių Namų v-ba ir daugu
mas hamiltoniečių puikiai žinome ir 
jaučiame, kad jau 11 metų kaip da
lis mūsų kolonijos tautiečių veda in
tensyvią užkulisinę veiklą Lietuvių 
Namų įsigijimo darbui sugriauti ar
ba mažų mažiausiai sustabdyti, šis 
koncertas buvo pirmasis mūsų ir 
okupuotos Lietuvos menininkų arti
mesnis susitikimas, tad, išnaudojant 
mūsų didelį antikomunistinį nusista
tymą, kaikas iš mūsų tautiečių pa
naudoja šį koncertą apkaltinimui 
Lietuvių Namų v-bos koloboravimu 
su okupantu. Deja, šis kėslas nepa
sisekė.
Hamilton, Lietuvių Namų
1967 m. spalio 5 d. Hamiltone v-ba x

Nuorašas tikras: St. Bakšys
Red. pastaba. Be reikalo HLN val

dyba redaktorių ir krašto valdybos 
pirmininko paklausimus palaikė įta
rimu. Bendruomenės ir spaudos va
dovams rūpėjo atskirti faktus nuo 
gandų. LN valdybai, rengusiai kon
certą Hamiltone, tenka atsakomybė 
už visą parengimą kaip jo šeiminin
kei. Svečių vienokia ar kitokia in
formacija, nežiūrint kas jie bebū
tų, tėra pašalinis veiksnys, kuris ne
turi tvarkomosios galios. Nespren- 
džiant iš esmės hamiltoniškio įvy
kio, dera ta proga prisiminti, kad 
Lietuvos valstybės ženklų naudoji
mas viešumos reikalui yra opus bei 
rimtas dalykas, reikalaująs apdai
rios laikysenos, o ne pripuolamai 
daromų sprendimų.

vaidinta, režisuota
Butkaus Detroito šauliai. Kome
dija “Pinigėliai” susilauks 10-jo 
pastatymo mūsų išeivijos gyve
nime.

Graži, vertinga sukaktis, tad 
nenuostabu, kad detroitiečiai 
gražiai ruošiasi Jubiliatę pagerb
ti savo atsilankymu.

Jaukiu sukaktuviu!
4

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

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė • 
RANCESVALLES SPORT STORE 
SAV. J. ŠARŪNAS k J. DAMBRAUSKAS

295 RONCESVALLES AVĖ., TFT, 536-1373

780 Queen SL W. ______
prie Gore Vale . —-sSTtAlO

A D I LL—---- -Vestuvinės nuotraukos
“ *__________ _ Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kt.

NOTARAS

A. LIŪ DŽIUS, B.L
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
^amų. ūkių ir betfcurio verslo 
pirkimo—-pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue • Toronto.

Priėjnhno laikas: kasdien nuo 10 vjf. Rd 1 
Antradieniais ir peaktadiemais nuo 6-8 ▼.v. 
r.p.p. išskyrus treciadien. ir sekmadienius, 

įstaigos tel. LE 7-1708;
Namų — CR 9-6166

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.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

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

(prie Dundas)

. Telefonas LE. 2416S

DR. J. MATULIONYTE 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prio Keele)
Priėmimo volondoi: 

pirmadieniais ir tročiadienlois 2—9 Vw
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p*p. 

Telefonu BO. 6-1371

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(Ins narna, nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

TORONTO MIESTAS — VIEŠAS PRANEŠIMAS

GRĮŽIMAS Į STANDARTINĮ LAIKĄ 
SEKMADIENĮ, SPALIO 29, 1967

Remiantis Miesto Tarybos nutarimu, buvo paskelbta gy
ventojams laikytis dienos šviesos taupymo laiko nuo ba
landžio mėn. 30 d. iki spalio mėn. 29 d., 1967 m.
Dabar prašome gyventojus atsukti laikrodžių rodykles 
vienų valandų atgal

SEKMADIENĮ, SPALIO 29 D., 
2 valandą nakties

William Dennison
BurmistrasSpalio 18, 1967

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

Savininkas V. BACĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
atskiro atlyKfntae " • parūpina eismo priemones ekskursijoms

• agentūros išduoti bilietai gaHoja visame pasaulyje • patarnauja atsOviečiant gimines

• teikia patartam planuojantiems keliones

Skambinti telefonu 278-7261: vakarais 536-4681

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

VALAU FOTELIUS
m ĮVARIUS KILIMUS.

Automatinis eieura varymas. Sutai-

Skambinkite LE. 3-4912.

Kabineto telefonas LE. 4-4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. Toronte 

(į rytu* nuo Dufferin St)

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampa* Bloor & Bathurst)

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

dlraudimai
N AMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, SJLVMŲ
769-4612
769-4131

Oi



Visi maloniai kviečiami atsilankyti į

“Gintarėliu vakara”-baliu
Liucija Skripkutė

1967 m. spalio 28 d., 7 vai. vakaro

Prisikėlimo parapijos salėje

Netekus mylimo Tėvelio JUOZO DUMČIAUS, gilaus 

skausmo valandoje reiškiu nuoširdžią užuojautą duk

roms—G. BREICHMANIENEI, B. STONKIENEI ir se

serims E. RAMANAUSKIENEI, K. BLEKAITIENEI, O. 

ČELIAUSKIENEI bei jų šeimoms —

Kristaus Karaliaus šventėje 9 v. 
m. v

9 TORON'5v. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo
— Mišios šį sekmad.: 8 v

kviečiami visi gausiai dalyvauti pa
maldose, priimti Komuniją ir mels
tis už persekiojamus krikščionis; 4 A. Slapšį 4 m. nuo jo žuvimo su- 
v.p.p. iškilmingas Kristaus Karaliaus kakties proga, užpr. p. Slapšienė; 
šventės minėjimas Prisikėlimo sa- 11.15 v. — už a.a. A Pabedinską 10 
Įėję. m. nuo jo mirties sukakties proga,

— Sj penktadienį, 6 v.v., parapi- užpr. p. Pabedinskienė; 11.30 v. — 
jos salėje įvyksta parapijos mergai- už gyvus ir mirusius dr-jos narius ir 
čių popietė, kurios metu seselė Igne 
praves įdomų pokalbį. Gimnazistinio 
amžiaus mergaitės, pradedant 8 sky
riumi, kviečiamos dalyvauti susirin
kime.

— šią savaitę lankomi parapijie
čiai Etobicoke rajone.

— Metinis mirusiųjų prisiminimas
— lapkr. 1 ir 2 d.<L, trečiadienį ir 
ketvirtadienį (Visų šventųjų šventė 
ir Vėlinės).

— Parapijos salės atnaujinimo 
darbai eina į pabaigą: įvestas salės 
vėdinimas, užbaigti sienų ir apšvie
timo darbai. Šią savaitę baigiama

jų artimuosius, užpr. Katal. Vyrų Dr- 
ja metinės šventės — Kr. Karaliaus 
proga.

— Katechetinės pamokos I-IV sk.
— sekmad. po 10 v. Mišių; V-VI sk.
— antrad., 4.30 v.; VII-VIII sk. — 
ketvirtad., 4.30 v. Iki šiol pamokos 
lankomos negausiai. Kreipiame tėvų 
dėmesį, kad valdines (public) mo
kyklas lankantiems mokiniams šios 
pamokos yra privalomos.

— Pirmosios Komunijos pamokos
— sekmad. po 10 v. Mišių. Šiemet 
baigią 7 metus į šias pamokas turė-

- tų būti leidžiami.tvarkyti scena ir grindys. Atnaujin- _ ,— Kad studentų choro repetici
jose galėtų dalyvauti ir tie berniu
kai, kurie lanko vakarinius kursus, 
nuo šio sekmadienio repeticijos bus 
sekmadieniais po paskutinių Mišių, 
maždaug 12 v. muzikos studijoje. Šį 
antradienį jų repeticijos nebus; stud, 
mergaičių — trečiad., 7 v.v.; suaugu
sių — ketvirtad., 7.30 v.v.; vaikučių
— penktad., 6.30 v.v.

— Kepimo kursai — kas antrad., 
7.30 v.v., didž. salės virtuvėje. Spe
cializuojamas! išimtinai mėsos gami
nime.

— Šią savaitę išsiunčiami laiškai, 
kviečiant prisidėti prie Vėlimų Mi
šių novenos. Novenos Mišios — per 
visą lapkr. mėn., 8 vx.

— Tradicinės įnirusiems prisiminti 
pamaldos Vėlinių išvakarėse — tre
čiadienį, lapkričio 1 d., 7.30 v.v. Tą 
Visų Šventųjų dieną Mišias išklau
syti yra pareiga.

— Šį sekmadienį, — Kr. Karaliaus 
šventė. Visi kviečiami priimti Ko
muniją. Viešas minėjimas — par. sa
lėje 4 v.p.p.

— Visuomenę raginame atkreipti 
dėmesį į “Gintarėlių vakarą-balių”, 
kuris įvyks Prisikėlimo salėje šį šeš
tadienį. Kolonijai bus pristatyta ke
liolika liet, veikloje besireiškiančių 
jaunų mergaičių; jų pačių išpildoma 
programa; liet dail. paveikslų lote
rija ir tt. Jei bus rastas visuome
nės pritarimas, toks mergaičių vie
šas pristatymas galėtų virsti tradi
ciniu. Manome, kad tai būtų gražus, 
naudingas ir labai remtinas užsimo
jimas.

— Dail. Dagio parodą kviečiame 
aplankyti šį savaitgalį parapijos pa
rodų salėje.

— Nuoširdžiai dėkojame viršinin
kui T. Juvenaliui, OFM, ir T. pran
ciškonų vienuolynui Brooklyne, N.Y., 
už gražų kieliką ir komuninę Wasa- 
gos stovyklai; Nielson’s šokolado 
fabrikui — už $500 auką par. salei 
dekoruoti; St. Catharines vienuoly
no virš. T. Barnabui, OFM, — už di
džiulę dovaną — beveik naują 1967 
m. automobilį Chevrolet.

— Kt. sav. lankoma: Concord mies
telis; Toronte — 2, 2B, 7, 12, 17 ir 
19 pašto zonos.

— Sveikiname naują šeimą sukū
rusius — Robertą Sinusą ir Eleną 
Juškaitę.

Janinos Tumosaitės ir Tomo 
Leono jungtuvės numatytos 
1968 m. vasario 3 d. Prisikėli
mo bažnyčioje.

tos salės atidarymas įvyks lapkr. 11, 
šeštadienio vakare.

— Jaunimo choras, vadovaujamas 
soL V. Verikaičio, gausėja. Jis gieda 

, 10 vai. jaunimui skirtose pamaldo
se, o po pamaldų renkasi par. salėje 
choro repeticijai. Prašome visus mo
kyklinio amžiaus mokinius iki 13-14 
m. amžiaus įsijungti į chorą.

— Šį sekmadienį 11 vai. pamaldo
se prisimenamas a.a. Petras Traške- 
vičius. » ' :

Henriko ir Danutės Kazlaus
kų šeima artimu laiku iš Toron
to išsikelia į JAV. Netoli Det
roito H. Kazlauskas dirbs labo- 
ratorijoj'e. Jų bičiuliai spalio 21 
d. surengė išleistuves ir įteikė 
dail. Dagio medžio skulptūrą.

Skautų tėvų komitetas nuošir
džiai prašo visus paremti baza- 
rą fantais. Skautų būkle ir Šv. 
Jono Kr. par. salėje fantai bus 
priimami spalio 29 ir lapkričio 

. 5 d. (skmadieniais po pamaldų).
“Tauro” klubo medžiotojai 

sėkmingai atidarė medžioklės 
sezoną. J. Ališauskas, A. Ado
mavičius ir N. Juknevičius su A. 
čeponiu nušovė po briedį, K. 
Deimantas — didelį lokį, V. Pi
lėnas užtiko laukinių žąsų “kon
ferenciją” ir tris jų parsivežė 
namo. Pavykusios medžioklės 
proga rengiamas balius-šokiai 
Lietuvių Namuose, spalio 28, 
šeštadienį. Baliaus dalyviai tu
rės progos pasivaišinti laimi
kiais. — Medžiotojai, norintieji 
medžioti stirnas klubo ūkyje, re
gistruojasi pas J. Ališauską tel. 
277-8717.

Kanados muzėjaus atstovas 
muz. K. Peacock, užrašęs dalį 
lietuvių dainų Toronte, grįžo 
Otavon. Jo darbas Toronte nė
ra baigtas. Kai bus paruošta 
daugiau sutartinių, skudučių 
muzikos ir panašių dalykų, jis 
vėl atvąyks į Torontą, šiame 
darbe uoliai reiškiasi ypač muz. 
Danutė Rautinš (Pašilytė). Į ją 
kreipėsi lietuviškų dainų reika
lu net vienas svetimtautis iš 
Tennesee un-to. Jis pageidauja 
tautiečių talkos šioje srityje.

REIKALINGA vyresnio amžiaus mo
teris namų ruošai 5 dienas savaitėje 
—- nuo 11 v. ryto iki 7 v. v. TeL RO 
24781.

“TĖVYNES PRISIMINIMŲ” 
radijo programos girdimos 
du kartus per savaitę — 

šeštadienj: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHW0, 

Oakville, Ont, Kanada; 
Sekmadienį: 2 — 2.30 v.p.p. 
banga 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA

Programos ved.—J. R. Simanavičius, 
111 Roncesvolles Avė., Toronto 3, 
Ont. LE 4-T274. Tas pats adresas ir 

"Dainos“ dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

Mirus mūsų Tėveliui Suvalkų tri
kampyje susilaukėme daug užuojau
tų žodžiu ir raštu. Visiems nuošir
džiai dėkojame, ypač E. S. Tolvai- 
šoms iš Sudburio už užprašytas šv. 
Mišias, užuojautas per spaudą — B. 
Agurkiui, JAV., O. J. Ažubaliams, 
J. K. Liutkams ir B. S. Prakapams.

V. Aleknavičienė,
Kazys ir Juozas Pajaujai

Pirma kartę Toronte!
/

mergaičių pristatymas 

jų pačių išpildoma programa

BILIETAI______  $3.04
STUDENTAMS — $2.00

Kristaus Karaliaus šventės 
proga sekmadienį, spalio 29 d, 
4 v. Prisikėlimo par. salėje 
įvyks įdomi programa “žvilgsnis 
į save”. Tai nėra minėjimas. 
Paskaitos nebus. Moksleiviai ir 
studentai ateitininkai išpildys 
trumpą programą, L. Švėgždaitė 
skaitys savo kūrybą ir bus ro
domas originalus 25 min. filmas 
“Parable”. Tikrai verta pamaty
ti. Visa programa užtruks 1 vai.

“Varpo” choro repeticija — šį 
trečiadienį, spalio 25 d, 9.30 v. 
v. Lietuvių Namuose. Dirigentė 
Dalia Skrinskaitė, grįžusi iš il
gesnės kelionės po Europą, uo
liai imasi darbo su “Varpu”. Į 
repeticiją kviečiami visi varpie- 
čiai. Taip pat laukiami ir nauji 
nariai, nes tai patogiausias me
tas įsijungti į chorą, pradedan
tį naują veiklos sezoną.

“Moters” žurnalo rengiama 
paveikslų loterija įvyks “Ginta
rėlių” baliaus metu šį šeštadie
nį, spalio 28, Prisikėlimo salė
je. Bus galima laimėti dailinin
kių kūrinius: E. Docienės skulp
tūrą, R. Jautakaitės litografiją, 
A. Vitkauskaitės-M e r k e r, J. 
Paukštienės ir A. Tamošaitienės 
aliejinius (keturis) paveikslus. 
Bilietai (po 50 et.) bus platina
mi baliaus metu. Pelnas skiria
mas “Moters” žurnalui.

Dail. J. Dagio paroda, vyks
tanti Prisikėlimo parodų salė
je, bus atidaryta ir šį šeštadienį, 
spalio 28, vakare nuo 6 v.v. iki 
10 v.v.; sekmadienį iš ryto iki 
1 v.p.p.

Kapinių lankymas. Lapkričio 
5, sekmadienį, 3 v.p.p, lietu
vių kapinėse Vėlimų dienos 
proga įvyks kapinių lankymas 
ir bendras mirusiųjų prisimini
mas. Pageidautina, kad ta pro
ga pavieniai kapai būtų sutvar
kyti. Naujiems paminklams sta
tyti pamatai jau išliedinti.

Kanados šimtmečio proga 
įvyks pirmas Kanados ir JAV 
lietuvių verslininkų suvažiavi
mas bei balius lapkričio 18 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje. 
Programą atliks Metropolitan 
operos sol. Al. Brazis ir baleri
nos, šokiams gros orkestras. Pa
kvietimai gaunami pas platinto
jus ir J. Šarūno — J. Dambraus
ko sporto reikmenų krautuvė
je, 295 Roncesvalles Avė.

L. K. Kūrėjų-Savanorių S-gos 
Toronto skyr. tradicinis vakaras- 
balius ivyks lapkričio 18, šešta
dienį, šv. Jono Kr. par. naujai 
atremontuotoje salėje. Veiks pi
gus baras ir bufetas. Vaidyba

PROGRAMOJE:
lietuvių dailininkų paveikslų loterija 

vaišės, turtingas bufetas, šokiai

Bilietus galima gauti iš anksto pas 
platintojus ir prie įėjimo

K. L K. Moterų Draugija

MEDŽIOKLĖS BALIUS
spalio 28, šeštadienį, 7 vai. vakaro

LIETUVIŲ NAMUOSE, 1129 DUNDAS ST. WEST
Įėjimas — $1.00 • • Tauro ir briedžio patiekalai 
Šaunus džazas * • Atsigaivinimas su draugais —

Rengėjai

JUOZUI KAVOLĖLIUI jo brangiai žmonai A. A. ELE
NAI KAVOLĖL1ENEI mirus Lietuvoje, liūdesio valan

doje reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi —

Niagaros pusiasalio ramovėm; 
skyriaus valdyba ir nariai

JORDAN ir SCHENKER FURS 
116 Spadina Ave. 7-sis augštas, 

teL 366-7138
Gamina kailinius, moteriškus ap
siaustus, puspalčius, minkų kai

lius, apikakles, kepures.
Pilki ir juodi avies kailio apsiaus
tai, Aliaskos ruonio, bebro ir kiti 

puikūs kailiai

IŠNUOMOJAMAS NAMAS 4 kam
barių su virtuve ir garažu, nes iš
vykstama i JAV. Skambinti nuo 11 v. 
ryto iki 9 v. vakaro teL 536-5148.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ir kitur 
Angliškos ir kitokios medžiagos. 

Daniški maisto gaminiai.
Garantuotas ir greitas pristatymas 

“TAURO” ATSTOVYBE
ST. PRAKAPAS

18 Brookside Ave., Toronto 9, 
Ont TeL 767-9088

SIŲSTI LIETUVON — arba turė
ti sau — labai gerom sąlygom ra
šomoji mašinėlė su lietuvišku ar 
kitu raidynu, transiatoriniai radi
jo aparatai ir kt Galite siųsti į 
Lietuvą tiesiai iš JAV- Katalogų 

ir informacijų teiraukitės:
J. L. GIEDRAITIS, 10 BARRY

DR., E. NORTHPORT, N.Y, 
11731, USA.

Arba Toronte — RO 7-9088

Lietuvišku ir anglišku raidynu 
rašomosios mašinėlės

Lietuviški albumai, piniginės

Toronto apylinkės valdyba reiškia 
padėką visiems tautiečiams, kurie da
lyvavo jos suruoštame šimtmečio ba
liuje spalio 14 d. Club Kingsway sa
lėje. Nuoširdi padėka: p-lėm — Au- 
gaitytei, Staškevičiūtei, Gvildytei ir 
Stp. Kairiui už programos atlikimą, 
o K Kaknevičiui už pateikimą me
džiagos humoristiniam laikraštėliui; 
jūros skautėm ir skautam už sko
ningą, gražų salės papuošimą, “Gin
taro” šokių grupei ir jos vadovui J. 
Karasiejui už loterijos bilietų plati
nimą; aukojusiems fantus loterijai — 
p.p. T. Valiui, Stanaičiams, Geležiū
nams, K. Aperavičiams, V. Paškams, 
V. Liuimoms, p-lei Jankutei, dr. ir 
p-niai A Pacevičiams, dr. ir p-niai A. 
Valadkoms, dr. ir puriai J. Yčams, 
J. R Simanavičiams, J. Sližiams ir 
A. Lenauskams; Kanados Lietuvių 
Gydytojų Draugijai už $50.00 auką 
Bendruomenės reikalams.

KLB Toronte apylinkės valdyba

Nedidelis orkestras įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767-7084.

KLB-nės politinis komitetas - 
po neseniai Įvykusio krašto tary
bos suvažiavimo atsistatydino. 
Ligšiolinį komitetą sudarė: pir
mininkas* J. R. Simanavičius, na
riai: J. Matulionis, dr. M. Any- 
sas, V. Judzentaviaūtė ir B. Sap- 
lys.

Dail. Dagio kūrinių paroda ry
šium su leidiniu anglų kalba 
apie jo kūrybą buvo atidaryta 
spalio 22 d. Prisikėlimo parodų 
salėje. Atidarymui vadovavo St. 
Vaštokas, kaspiną perkirpo ir 
kalbą pasakė Toronto apyl. pir
mininkas adv. G. Balčiūnas. Il
gesni žodi tą proga tarė pats dai
lininkas Dagys. Paroda buvo 
gausiai lankoma. Puikias vaišes 
ta proga surengė ponių būrelis, 
kuriam talkino Bendruomenė ir 
skautės.

Lietuvių delegacija, dalyvavu
si pasauliečių apaštalavimo kon
grese Romoje atsiuntė “TŽ” 
sveikinimą, kuri pasirašė: vysk. 
V. Brizgys, prėl. J. Balkonas, 
prel. Pr. Juras, kun. dr. P. Ba- 
činskas, B. Venskuvienė, A. Son
gailienė, A. Robikas, D. Stalytė, 
A. Lingė, V. Vygantas, A. Vilio- 
šis, A. Grinienė, kon. J. Staške- 
vičios.

Vengrų sukilimo vienuolikto
sios metinės buvo iškilmingai 
paminėtos spalio 22 d. prie, su
kilime žuvusių paminklo Sun
nyside. Dalyvavo apie 800 as
menų. Lietuviams atstovavo 
krašto valdybos narys L. Tamo
šauskas. Gauta daug sveikinimų 
iš Kanados vyriausybės ir op<h 
zicijos žmonių. Prie paminklo 
padėta daug vainikų, jų tarpe ir 
Baltic Freedom Fighters vardu. 
Puikią kalbą pasakė ukrainie
čių kilmės adv. Frolick. Toron
to miesto vardu kalbėjo kontrol. 
Beavis. Kiti kalbėtojai buvo 
vengrai. Meninę dali atliko veng
rų deklamatoriai ir chorai.

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Toronto 
skyrius rengia tradicinį metinį 
balių lapkričio 25 d. Islington 
Golfo Klubo salėje — Riverbank 
Road.

Pr. Žaliauskas, uolus “TŽ” 
skaitytojas, pratęsdamas prenu
meratą vis prideda ir auką; per
nai paaukojo $4, šiemet $2.

Gen. konsulas J. Žmuidzinas 
atsiuntė “TŽ” redakcijai nuora
šą min. St. Lozoraičio laiško 
Jungtinių Tautų gen. sekreto
riui U Thant. Jame rašonta:

Pagal Jungtiniu Tautų, dokumen
tus, Sovietų Sąjungos atstovų, atsiųs
tų į XXII-rą visuotinį susirinkimą, 
sąraše yra ir p. L. Y. Dirzinskaitė-Pil- 
jushenko įvardinta kaip “Sovietinės 
Socialistinės Lietuvos Respublikos 
Ministerių Tarybos vicepirmininkė 
ir Užsienių Reikalų Ministerė”. Aš 
laikau savo pareiga atkreipti Jūsų 
dėmesį į tai, kad Lietuva yra, kaip 
žinoma, Sovietų Sąjungos karinėje 
okupacijoje, kurią ji jėga jai užko
rė ir ją joje tebelaiko prieš lietuvių 
tautos valią. “Sovietinės Socialistinės 
Lietuvos Respublikos” vardą sovietų 
vyriausybė vartoja tam, kad nuslėp
tų tikrąją Lietuvos padėtį. Taigi, p. 
Dirzinskaitė-Piljushenko tėra tik so
vietų okupacinės administracijos Lie
tuvoje tarnautoja. Tokiomis sąlygo
mis jos augšČiau mano minėto titu
lo įrašymas į visuotinio susirinkimo 
atstovų sąrašą, o taip pat jos daly
vavimas tuo titulu visuotinio susirin
kimo darbuose prieštarauja Jungti
nių Tautų Chartos principams ir mo
raliniam jų autoritetui. Pateikdamas 
Jūsų žiniai šiuos didžiai apgailėtinus 
faktus, tikiu, kad ateis laikas, kada 
Jungtinės Tautos galės priversti vi
sus savo narius gerbti tarptautinius 
įstatymus, kurie kartu reikalauja ir 
atstatyti Lietuvos nepriklausomybę.”

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už man su

rengtą priešvestuvinį pobūvį-staig- 
meną rengėjoms: p. Ažubalienei, p. 
Batarlienei, p. Baronaitienei, p. 
Bilkštienei, p. Birgelienei, p. Birg- 
mantienei, p. Budreckienei, p. 
Buteikienei, N. Campbell, p. Der- 
liūnienei, p. Dirmantienei, p. Gen- 
čienei, L. Glinskytei, p. Hermanie- 
nei, p. Kiršinienei, p. Kryžianaus- 
kienei, p. Langienei, p. Matušaitienei, 
p. Prakapienei, I. Pečiulienei, O. 
Stungurienei, M. Stungurienei, p. 
Trečiokienei, p. Vaitkienei, p. žiu- 
rinskienei. Taip pat dėkoju visoms 
prisidėjusioms bei įteikusioms bran
gias ir gražias dovanas.

Jūsų parodytas nuoširdumas paliks 
man neužmirštamas.

Ačiū visoms —
Aldona Pečiulytė

Visiems BeUwoods apygardos balsuotojams, talkininkams ir 
visiems balsavusiems už mane reiškiu nuoširdžią padėka — 

JOHN JAREMKO, BeUwoods apylinkė 
Minister of Social and Family Services

BEUWOODS
OSSINCTON ALBERTA

Aušros Vartų par. žinios
— Sekančiais metais sueina 50 m. 

nuo skautų įsikūrimo Lietuvoje. Ju- 
bilėjiniai metai pradedami šį rudenį. 
Montrealio skautai ir skautės šiuos

O MONTREAE?®$v. Kazimiero par. žinios
— 40 valandų atlaidai — spalio 27, 

28, 29 dienomis. Penktadienio rytą po 
Mišių bus išstatomas garbinimui 
Švenčiausias Sakramentas. Tą dieną
adoruoja Sv. Onos ir Šv. Elzbietos metus pradėjo spalio 22 d. pamaldo- 
dr-jos narės, šeštadienį — jauni- mis. Parapijos salėje įvyko abiejų 
mas. Penktadienio ir šeštadienio va
karais 8 vai. bus sakomi pamokslai.

— Spalio 21 d. vakare buvo sureng
tas pobūvis p. Sanulių 25 metų vedy
binės sukakties proga. Dalyvavo apie 
180 asmenų. Sveikino ir gražiai vado
vavo vakarienei Ch. Ambrasas. Jubi- 
lėjinės vakarienės organizatorė buvo 
p. Bielskienė, p. Sanulienės sesuo.

— Spalio 22 d. po pamaldų įvyko
šv. Kazimiero parapijos atgimstančio tažą “Jaunimas keliauja su Kristu- 
mišraus choro susirinkimas kleboni
joje. Į choro valdybą išrinkti p. 
Ambrasai. Muzikas A. Ambrozaitis 
patikrino balsus ir jau pradėjo juos 
grupuoti. Repeticijos numatomos 
sekmadieniais po 11 vai. pamaldų. 
Didesniam chorui sudaryti dar reikia 
daugiau choristų. Maloniai kviečiami 
visi prisidėti: buvę choristai ir nauji, 
ypač jaunimas.

— Pirmasis mėnesio penktadienis
— lapkričio 3 d. Mišios — vakare 8 
vai. Prieš tai — Visų šventųjų šventė, 
lapkričio 1 d., Vėlinės — lapkričio 2 
dieną.

— Parapijiečių lankymas: Montre
al 5, į rytus nuo Sherbrooke ir Rose
mount iki Pie IX Bulevard. Dėl lie
taus lankymas susitrukdė.

— Spalio 21 d. vakare B. Bouchard 
viešbutyje buvo iškilminga vakarie
nė p. Kreivių 25 metų vedybinės su
kakties proga. Dalyvavo artimiausieji 
giminės.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va — $139.30; rinkliava misijoms — 
$60.75. K.J.G.

Dr. P. Lukoševičius dalyvavo 
tarnybinėje konferencijoje neto
li Vašingtono, JAV. Savaitgalio 
metu jis nuvyko į Vašingtoną ir 
svečio teisėmis dalyvavo politi
nių veiksnių konferencijoje.

V. Zubas su Ponia savaitga
liui buvo nuvykę į Torontą ir 
kitas vietoves drauge su savo gi
minaičiu H. Paulausku, Vilniaus 
radijo pranešėju, atvykusiu iš 
okupuotos Lietuvos.

tuntų sueiga.
— šeštadieninių mokyklų tėvų ir 

mokytojų susirinkimas įvyko spalio 
22 d. po 10 vai. pamaldų seselių na
muose.

— Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjimas įvyks šį sekmadienį, spalio 
29. Mišios 10 vai. parapijos bažnyčio
je, po to seselių namų apat salėje 
moksleiviai ateitininkai išpildys mon-

mi”. Jaunimas ir suaugusiejji kvie
čiami dalyvauti.

— Parapijos metinis balius — lap
kričio 4, šeštadienį, Aušros Vartų sa
lėje, Kviečiame visus prisidėti dova
nomis loterijai, užkandžiais, dalyva
vimu. Programoje: sol. A Keblio kon
certas, palydint pianinui ir fleitai. 
Šokiams gros geras A Balčiūno or
kestras.

— Seselių metinis bazaras — lap
kričio 18—19 dd.

— Sv. Onos dr-jos su si rinkimas — 
po 11 vai. Mišių spalio 29, sekmadie
nį, posėdžių kambaryje prie salės.

— Lanko parapijiečius: T. K. Peč- 
kys — Verdun, T. S. Kulbis — Vil
le Emard — Beaulieu, de Seve ir 
kitur, T. G. Kijauskas — lietuvius, 
kurie gyvena: W. Laval, St. Eustache, 
Rosemere, Bois-des-Fillons, Baie 
d’Urfe, Pierrefonds, Ste Anne-de-Bel- 
levue, Beaconsfield, Pte Claire, Dor-

— Užpraeito sekmadienio rinklia
va — $236.00.

— Aušros Vartų parapijos Gyvo
jo Rožinio Draugija per 15 metų 
daug pagelbėjo parapijai. 1952 m. ji 
nupirko liturginių drabužių už $260; 
1955 m. — už $900, įrengė Kryžiaus 
Kelio stotį už $200; 1961 m. nupir
ko žalios spalvos kapą už $75, 1966 
m. — arnotą už $70 ir Lt Iš viso 
per 15 m. draugija parapijos reika
lams išleido $2.675,00. Dr-ja taipgi 
turi įsigijusi vėliavą už $160. Iš to 
matyti, kad tyliai ir kukliai dirban
čios dr-jos narės yra daug nuveiku
sios parapijos gyvenime.

manymas yra sunki problema 
L. B. Pearsonui, ries jau dabar 
didžiuli triukšmą kelia Toronto 
burmistras W. Dennison, kurio 
žinioje yra Toronte kasmet vyks
tanti tradicinė paroda. Naujos 
parodos atidarymas Monrealy
je galėtu gėrokai pakenkti Ka
nados parodai Toronte ir netgi 
Calgary kaubojiškai mugei. Jei-

Montrealio burmistras Jean 
Drapeau paskelbė spaudos kon
ferencijoje, kad jis planuoja 
gauti apie 40 pasaulinės parodos 
paviljonų ir juose kiekvieną va
sarą rengti parodas ta pačia da
bartine tema — “Žmogus ir jo 
pasaulis”. Kaikuriuos paviljonus 
tikimasi gauti su visais ekspo
natais. JAV paviljonas Montrea- 
liui būtų atiduotas tuščias, bet gu Mohtrealio reikalavimas bus 
jame galima būtų Įrengti bota- patenkintas, Toronto burmistras 
nikos sodą. J. Drapeau tikisi, 
kad tokią Montrealio parodą 
kiekvieną vasarą per šešis mė
nesius aplankytų apie 20 mili
jonų žmonių. Ją galėtų administ
ruoti Montrealis, bendradarbiau
damas su Kvebeko ir Otavos vy
riausybėmis. Šis J. Drapeau SU

W. Dennison grasina reikalauti 
iš federacinės vyriausybės $180 
milijonų, kuriais Otava yra pare- - 
muši pasaulinę parodą Montrea- 
lyje. Jo nuomone, dviejų nuo
latinių parodų atveju turinti bū- 
išlaikyta finansinė lygybė tarp 
abiejų varžovų.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC. 
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ 

P. ADAMONIS
Chartered Insurance Broker

3907 ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF.: 722 - 3545 RES. 256-5355

S-tos "Lite" nr. 752D

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel 766-5821

MOKA už:
Depozitus 4.4%
Numatyta už šėrus 514% 
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

IMA už:
Neldln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas W 
$10.000.

Tol. LE 5-1258

Užsakymai priimami ir telefonu.TeLLE 24656.

n standarti* 
maktnom.

Lietuviškos ilgo grojimo plokš
telės pigiau nei kitur.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety I>eagwe. Nemokami

Lietuviška maisto gaminių krautuvė 
MEAT

335 Roncesvalles Avė, Toronto.
Savininkai — E. Funkris ir A. Matulaitis

A. NORKELIONAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL. ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 > 35-ta Ave, Rosemount (kampas St. Zotique)
Montreal, 36 Que. Tol. RAymond 7-3120

= TKCUMSCTM 
O PALMERSTON

BATHURST

AMBER DRAPERIES

Stovam bei talsom namams, ir Įstaigoms užuolaidas. Parduodam medžią*

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 1020 iki 1220 T.
Uždarytos liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Darbo dienomis nuo 10 iki 3 vol. 

kasdien; vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vol. 
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545 dieną—penktadieniais nuo 1 M 6 v. 
ir vakarais—pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v.




