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Nerangumo spraga
Kai atsiranda kuri spraga privačiame gyvenime, yra gana 

lengvai pastebima ir užtaisoma, nes asmeninis interesas skatina 
žmogų nedelsiant pasitempti. Kitaip yra visuomeniniame gyveni- 
fe. Čia spragos sunkiai pastebimos ir dar sunkiau užtaisomos. 
Tai sritis, kur reikia platesnio žvilgsnio, akylesnio dėmesio, įver
tinančio pastabumo, nepasimetančio smulkmenose. Matyti savo 
veiklos sritį perspektyvoje ne kiekvienas sugeba. Dėlto visuo
meniniame gyvenime yra tiek daug pasimetimo. Užkliūvamą už 
detalių, knisamasi, draskomasi, pagrindiniai dalykai nustumiami 
į antraeilę ar trečiaeilę plotmę, nes neturima visumos vaizdo, 
nepajėgiama pažiūrėti į dalyką iš esmės. Tokio pasimetimo- 
reiškinių yra politinėje, visuomeninėje ir kultūrinėje srityje, 
nors negalėtume sakyti, kad vyrauja visiškas pasimetimas. Anaip
tol. Tose srityse nevienas mintyto j as yra metęs sintetinį žvilgs
nį į esamą būklę ir bandęs nutiesti perspektyvinį kelią. To ne
būtų galima pasakyti apie religinę sritį, su kuria lietuviškasis 
gyvenimas taip daug susiduria. Čia nematyti jokio planuojančio 
perspektyvinio žvilgsnio, bent viešumoje pareikšto, čia dar nėra 
drąsos pažvelgti į esamas spragas ir jas užtaisyti.

• ★ ★ ★
šio savaitraščio skiltyse jau nekartą buvo atkreiptas dėme

sys į reikalą pajudinti sustingusį mūsų religini gyvenimą, jį 
atgaivinti bei atnaujinti naujos dvasios linkme. įskeltosios min
tys rado atgarsį, ir reikia pasidžiaugti, kad jau rūpinamasi išei
vijos religinio centro steigimu. Einant šia linkme reikėtų atkreipti 
dėmesį į vieną didelę spragą, kurios ligi šiol niekas rimtai ne
bandė užtaisyti. Išeivijos katalikams trūksta informacinio biuro, 
kuris pajėgtų kalbėti apie Lietuvą ir lietuvius laisvojo pasaulio 
katalikų spaudoje ir kitose ryšio priemonėse. Tiesa, yra VLIKo 
išlaikoma Elta, kuri savo biuleteniuose pateikia ir religinės srities 
informacijų. Gerai, kad bent tiek yra, bet to neužtenka, nes šiuo 
keliu į svetimtaučių spaudą patenka tik labai maža dalis informa
cijų apie religinę Lietuvos, ir lietuvių būklę. Buvo pasišovusi pri
vati iniciatyva Čikagoje, bet ji prasidėjo netvirtu partizanišku 
būdu, ne ta linkme, nerado nei vietos lietuvių visuomeninėje 
sąrangoje, nei pakankamai finansinės atramos. Rimto, organizuoto 
bandymo veržtis į viso pasaulio katalikų spaudą iki šiol nebuvo 
girdėti. Buvo sėkmingos privačios iniciatyvos, jos yra ir dabar, 
bet tai tik reti partizaniški proveržiai, kurie nepajėgia platesniu' 
mastu panaudoti Lietuvos reikalui katalikų pasaulio spaudos ir 
kitų priemonių.

• ★ ★ ★
Su pagrindu šiandieną klausia priaugantis išeivijos lietuvių 

jaunimas: esame katalikiška tauta, ar laisvojo pasaulio katalikų 
spauda mus ir Lietuvą pakankamai užtaria? Deja, turime atsakyti 
— nepakankamai. Ir kas kaltas? Lengviausia, žinoma, apkaltinti 
kitus, tėkšti priekaištą: jūs, tikėjimo broliai, mūsų neparemiate 
Jikiminės kovos fronte, nuakalstate krikščioniškajai artimo mei
lei! Bet ar tai teisingas priekaištas? Argi mes patys nesame kalti? 
Išdrįskime pažiūrėti atvirai ir pamatysime, kad lietuvių katalikų 
išeivijos vadovaujantys sluogsniai šioje srityje nėra be kaltės. 
Laisvojo pasaulio katalikų spaudon organizuotu, profesiniu būdu 
nebuvo pasibelsta, išskyrus pavienius atvejus, kartais labai sėk
mingus. Dar ir dabar nėra pervėlu. Steigiant kataliku išeivijos 
religinį centrą, vertėtų atkreipti dėmesį ir į čia paminėta spragą. 
Sudarymas religinio centro rėmuose informacijos biuro, kuris pa
jėgtu veržtis į laisvojo pasaulio katalikų spauda, būtu reikšmin
gas žingsnis i dar neišnaudotą platų bara. Katalikų visuomenėje 
yra ir lėšų, ir žmonių, tik nėra tiem dalykam telkiančios rankos. 
Kai ji atsiranda, atsiveria ir širdys, ir piniginės, nes tikintieji 
yra įpratę aukoti reikšmingiem dalykam. Pr. G.
KANADOS ĮVYKIAI

PREMJERAS NORĖJO RESPUBLIKOS

Pasaulio įvykiai

Kanadą sukrėtė netikėta Kve
beko premjero D. Johnsono mir
tis, jį ištikusi darbo pradžioje 
po ilgesnių atostogų, kurias jis 
praleido Bermudos saloje, ilsė
damasis po lengvo širdies prie
puolio. Į velionies planus buvo 
įtraukta kelionė Paryžiun spalio 
11 d., susitikimas su prez. De 
Gaulle. Kanada laukė premjero 
D. Johnsono atsakymų į eilę 
svarbių klausimų, kaip pvz. 
anglų kalbos teisių apkarpymas 
Kvebeko provincijoje, kurį iš
kėlė Kvebeko kultūros min. J. 
N. Tremblay. Dėmesio centre 
taipgi buvo Kvebeko vyriausy
bės raštas konstitucijos refor
mas svarstančiam komitetui, 
siūlęs Kanadą padaryti respub
lika, kurią sudarytų dvi tautos 
ir 10 pilnateisių valstybių. Nau
jąją respubliką D. Johnsono vy
riausybė norėjo pavadinti Kana
dos Sąjunga, nes dominija jai 
priminė kolonizmo laikus. Kana
dos Sąjungoje Kvebekas tiki
si gauti didesnės savivaldos tei
ses, kurios patenkintų kvebekie- 
čių poreikius. Velionis D. John- 
sonas buvo neeilinis valstybinin
kas, atramos jieškojęs senuo
siuose ir naujuosiuose Kvebe
ko siekiuose, širdies gelmėse jis 
buvo federacijos šalininkas, ti
kėjęs šviesia Kvebeko ateitimi 
federacinėje Kanadoje, nors po
litinė strategija jį kartais vers
davo pasisakyti prieš dabartinę 
federacija. D. Johnsono laikinu 
įpėdiniu Union Nationale numa
to Jean-Jacques Bertrand, 1961 
m. kandidatavusį į partijos va
dus. Jis yra partijos reformų 
šalininkas, gerokai santūresnis 
už D. Johnsoną santykiuose su 
federacine vyriausybe Otavoje. 
Jo laikyseną, savaime supranta
ma. gali pakeisti Kvebeke įsi
siūbavusios naujos nuotaikos.

Britų Hawker Siddely bend
rovės buvusiu ir dabartinių va
dovu namus Toronto mieste su
drebino 13 palangėse padėtu 
bombų. Paštu atsiųsti laiškai 
liudija, kad bombas susprogdino 
JAV-iq dalyvavimą Vietnamo 

kare smerkianti grupė, protes
tuodama prieš De Havilland fir
mos, priklausančios Hawker Sid- 
deley bendrovei, transportinių 
“Caribou” lėktuvų gamybą ame
rikiečiams. Iš metalinių vamz
džių, cheminių trąšų ir atitin
kamų priemaišų padarytos bom
bos įtaigoja, kad šį darbą turėjo 
atlikti chemijoje gerai nusima
nąs studentas. Kadangi 13 bom
bų per labai trumpą laiką spro
go Įvairiose Toronto dalyse, po
licija daro išvadą, jog jas padė
jo kelios suokalbininkų grupės. 
Žalos buvo padaryta tik sienoms 
ir langų stiklams, nes, matyt, 
sąmoningai buvo vengta gyvy
bių aukos. Užtaisas išplėšė tik 
vamzdžių galų dangtelius, bet 
nesusprogdino pačių vamzdžių. 
Policija ir Hawker Siddeley 
bendrovė paskyrė $10.000 as
menims, kurie suteiks žinių apie 
suokalbininkus.

Kanadiškų sidabrinių monetų 
pakeitimas nikelinėmis valstybi
nę pinigų kalyklą taip perkro- 
krovė darbu, kad teko šauktis 
amerikiečių paramos. JAV vals
tybinei kalyklai buvo duotas už
sakymas pagaminti 75 milijonus 
kanadiškų 10 centų monetų, nes 
kanadiškoji kalykla per mėnesį 
nukaldina tik 10 milijonų mo
netų, kurių nepakanka rinkos 
poreikiams patenkinti.

Premjero P. E. Trudeau vy
riausybė buvo planavusi suba
lansuoti 1968-69 m. biudžetą, 
kuris oficialiai dar nėra patvir
tintas. Kovo mėnesį anuometi
nis finansų min. M. Sharp bu
vo numatęs turėti $10.185.000.- 
000 pajamų ir $10.225.000.000 
išlaidų iki 1969 m. kovo 31 d. 
Dabartinis finansų min. E. J. 
Bensonas betgi turėjo prisipa
žinti, kad biudžetinės išlaidos 
jau yra pakilusios iki $10.670.- 
000.000. Nors federacinė vyriau
sybė maždaug $80 milijonų ap
karpė valdinių įstaigų planus, 
visdėlto susidarys net $400 mi
lijonų prašokantis deficitas, jei
gu nebus padidinti pajamų mo
kesčiai. Nukelta i 8-tą psl.

Naujai seimo išrinktoji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba. Pirmoj eilėj iš kairės: A. Rinkti
nas— švietimo tarybos pirmininkas, J. Bačitinas— valdybos pirmininkas, M. Lenkauskienė — vice
pirmininkė jaunimo reikalams, St. Barzdukas — vykdomasis vicepirmininkas. Antroj eilėj: dr. Ma
jauskas, prof. A. Klimas — kultūros tarybos pirmininkas, dr. A. Butkus — vicepirmininkas infor
macijos reikalams, dr. H. Brazaitis — vicepirmininkas visuomeniniams reikalams, p. Gailiušis — 
sekretorius ir iždininkas Nuotr. V. Pliodžinsko

Nerimas Federacinėje Vokietijoje
Politinis ultimatumas, propagandinis puolimas ir sovietų kariuomenės telkimas prie Čekoslo- 

vakijos-Vokietijos sienos kelia baimę

Sovietai pirmą kartą panau- 
do j o karinės Varšuvos santar
vės kraštų kariuomenę Čekoslo
vakijai užimti. Šis žygis vaka
riečių buvo papeiktas, o Jugo
slavijos ir Rumunijos pasmerk
tas. - Europos*- stebėtojai ir 
JAV žinojo apie pasiruošimą 
Čekoslovakijai užimti, tačiau ne
panaudojo priemonių sovietų žy
giui sutrukdyti. JAV tesėjo* ty
lų susitarimą nesikišti į Euro
pos sritis į rytus nuo Luebecko- 
Triesto linijos.

Pralaimi politiškai
Sovietų karinė vadovybė įro

dė nepaprastą meistriškumą Če
koslovakijai užimti. Numatyti 
planai įvykdyti minutės tikslu
mu. Techniškas pasiruošimas, 
drausmingumas ir žaibo smūgiai 
nustebino vakariečius stebėto
jus. Tačiau karinis laimėjimas 
atsidaužė į čekų ir slovakų ne
palaužiamą valią savaimingai 
tvarkytis savo krašte. Tauta, 
kompartijos vadovybė ir vyriau
sybė prabilo vienu balsu: mes 
norime būti savo krašto šeimi
ninkais. Nepaprastai kieta kova 
tebevyksta. Jėgos verčiama kraš
to vyriausybė daro nuolaidas 
Maskvai, bet kita ranka, Švei
ko gudrumu, kovoja prieš ru
sų užgaidas. Milžiniška karinė 
mašina užėmė kraštą, bet ne
pajėgė praskinti kelio į politi
nius laimėjimus.
• Ginklu prieš ideologiją

Vakariečiai žodžių potvyniu 
norėjo įbauginti sovietus. Dides
nio ištvermingumo parodė Ju
goslavija, Rumunija ir vakarie
tiškos kompartijos, pasmerku
sios sovietų žygį Čekoslovakijo
je. Ideologiniame bare praraja 
padidėjo. Sovietai daro posūkį. 
Jų kariuomenė būsianti ati
traukta iš Čekoslovakijos, tačiau 
paliekama prie Federacinės Vo
kietijos neva sienai saugoti.

Sovietai, anksčiau nuogąstavę 
dėl ideologiniu skirtumų, dėl 
laisvės kovos viduje ir užsieny
je, staiga daro posūkį — jėga 
bei ginklu siekia darnos ideolo
giniame bare. Tai rodo, kad ru
sai, ideologiškai vieniši, siekia 
imperialistinių laimėjimų.

Smūgiai Vokietijai
Maskvos garsiakalbiai iki šio 

meto aštriai puolė JAV ir V. 
Vokietiją. JAV-es kaltino įsivė
limu Vietnamo kare, o Vokie
tiją — naujo karo kurstymu, 
kuris sudarąs grėsmę sovietams. 
Pastarieji, varžydamiesi su JAV 
dėl karinio pirmavimo, įieško 
pokalbio, o Vokietiją nori įbau
ginti politiniais grasinimais ir 
jėga. Federacinė Vokietija yra 
puolama ne dėl karinio pavo
jaus, bet dėl pastangų apjung
ti vokiečius (pavojus Rytų Vo
kietijai) ir ūkinio bendradarbia
vimo su liaudies respublikomis. 
Pastaruoju metu sovietai nesi
tenkina kaltinimais — siekia po
litiškai Vokietiją paklupdyti.

GEDIMINAS GALVA

Ultimatumas
Maskvos politinis puolimas 

buvo pradėtas grasinimais ir 
baigtas ultimatumu. Ji perspė
jo Bonnos vyriausybę, kad pas
tarosios pastangos apsupti Rytų 
Vokietijai esančios karinė pro
vokacija.

Dar keistesnis sovietų ulti
matumas, kurį įteikė sovietų 
ambasadorius Čarapkinas Fede
racinės Vokietijos kancleriui 
Kiesingeriui. Jame sovietai rei
kalauja, kad V. Vokietija pri
pažintų Rytų Vokietiją, jos ry
tines sienas, atsisakytų branduo
linių ginklų ir Vakarų Berlyną 
laikytų atskira valstybe. Jei Fe
deracinė Vokietija nepakeisian- 
ti užsienio politikos ir nevykdy
sianti minėtų reikalavimų, su
lauksianti atitinkamų pasekmių. 
Sovietai po šio ultimatumo ri
kiavo šarvuočių divizijas Vokie
tijos pasienyje*

Sovietų išradingumas net juo
ką sukelia. Jie reikalauja, pagal 
Jungtinių Tautų nuostatų 53 ir 
107 paragrafus, įvesdinti sovie
tinę kariuomenę Vokietijon, kad 
ji sutramdytų nacionalistus (N. 
P.D.), kurie sudaro grėsmę Sov. 
Sąjungai.

Išrinkta nauja vadovybė
Kanados Lietuvių Bendruomenės tarybos suvažiavimas Toronte

Nominacijų komisija į nau
jąją KLB krašto valdybą pasiū
lė devynių kandidatų sąrašą — 
dr. S. Čepą, Stp. Kairį, J. R. 
Simanavičių, L. Tamošauską, J. 
Čeponkutę,*E. Čuplinską, B. Sa
kalą, K. Baroną ir G. Breich- 
maną. Balsuota iš karto už visą 
sąrašą. Už šios sudėties valdy
bą pasisakė 24 atstovai, susilai
kė 8. Į garbės teismą buvo pa
siūlyti montrealiečiai A. Gra
žys, dr. J. Pavilanis, M. Juod
viršis, J. Adomaitis ir otavietė 
M. Ramūnienė. Už šį sąrašą bal
sus atidavė 28 atstovai. Revizi
jos komisija palikta ta pati — 
E. Daniliūnas, V. Ignaitis ir L. 
Skripkutė — 24 atstovų balsais.

Suvažiavimo pradžia
Naujai išrinktos KLB tarybos 

pirmasis suvažiavimas įvyko š.m. 
rugsėjo 28 d. Toronto Prisikė
limo parapijos parodų salėje. 
Atidarė krašto valdybos pirm. 
A. Rinktinas įžanginiu žodžiu ir 
kvietimu sugiedoti Lietuvos 
himną. Invokaciją perskaitė 
kun. P. Baltakis, OFM. Prezi
diumo pirmininkais, pritarus su
važiavimo dalyviams, pakviesti: 
dr. J. Yčas iš Toronto, Pr. Ru- 
dinskas iš Montrealio ir V. Ig
naitis iš Rodney; sekretoriais — 
dr. M. Ramūnienė ir inž. Eug. 
Cuplinskas. Sveikino gen. kon
sulas J. žmuidzinas, PLB val
dybos ir jos pirm. J. Račiūno 
vardu — A. Rinkūnas, Toron
to apyl. pirm. adv. G. Balčiū
nas, BALFo centro vardu jo

Laiko parinkimas
Sovietai skelbia ultimatumą, 

kai šiaurinio Atlanto Sąjunga 
pergyvena pakrikimą, kai Fede
racinė Vokietija sumažino ka
riuomenę, o JAV atšaukė 33.000 
karių, kurie tebus grąžinti tik 
po ilgesnio laikotarpio, Britani
ja finansiniais sumetimais lai
ko mažiau kariuomenės nei savo 
metu įsipareigojo. Prancūzijos 
daliniai Schwarzwalde tevykdo 
Paryžiaus įsakymus.

Šiaurinio Atlanto Sąjunga 
šiuo metu gali kovon išsiųsti 
650.000 karių, o Varšuvos san
tarvė, rusų vadovaujama — 1,5 
milijono. Įprastiniais ginklais 
Vokietija neapginama. Branduo
linių ginklų panaudojimas iš
šauktų ne tik Europos, bet ir 

-pasaulio sunaikinimą. Ši grės
mė gali atbaidyti sovietus pasi
naudoti dabartiniu Europos gy
nimo padrikumu.

Baimė Vokietijoje
Sovietai, kurių politikos vai

ravime turi didėlės įtakos ka
riuomenės vadovybė, linkę pa
sinaudoti progomis pasistūmėti 
į vakarus ir sustiprinti įtaką

Nukelta į 2-rą psl.

sekr. A. Dzirvonas. Raštu svei
kino kaikurios KLB apylinkės. 
Sergantį KLB tarybos narį red. 
J. Kardelį nutarta pasveikinti 
telegrama*

Pareigūnų pranešimai
KLB pirm. A. Rinkūnas ap

žvelgė bendrais bruožais kraš
to valdybos veiklą, suminėda
mas nuveiktus darbus, apie ku
riuos buvo rašyta “TŽ” 39 nr. 
straipsnyje “Užbaigta vaga”. 
Šios valdybos veiklos metais bu
vo nuveikti stambios apimties 
darbai, kuriais didžiuojasi visi 
Kanados lietuviai. Krašto valdy
bos vicepirm. ir kutūros komisi
jos pirm. Stp. Kairys pranešė 
apie jo paties pastangomis ple
čiamą kanklininkų ir kitų liau
dies instrumentu sąjūdį. Ne tik 
Toronte, bet ir kitose apylinkė
se atsiranda vis daugiau kank
lininkų. Apie 100 jaunuolių iš
moko skudučiuoti. Keliamas su
sidomėjimas senosiomis lietu
vių sutartinėmis. Šioje srityje 
uoliai darbuojasi muzikės D. 
Rautinš ir D. Skrinskaitė-Vis- 
kontienė. Ruošiama speciali su
tartinių programa valstybiniam 
Kanados muzėjui. Ten numato
ma įsteigti ir etnografinį lietu
vių skyrių, kuriam dalis ekspo
natų jau parūpinta. — Apie švie
timo reikalus platų pranešimą 
padarė švietimo komisijos pirm. 
L. Tamošauskas. Jis pasidžiaugė 
pagamintomis skaidrėmis šeš- 
tad. mokyklom, pavykusiais mo- 

Nuketta į 6-tą psl.

SOVIETŲ SĄJUNGA ANTRĄ KARTĄ ATIDĖJO PASITAR - 
MUS su Čekoslovakijos vyriausybės ir kompartijos vadais. Dabar
tinę būklę Čekoslovakijoje turbūt tiksliausiai apibūdino torontiš
kio dienraščio “The Telegram” koresp. P. Dempsonas, neseniai 
viešėjęs Prahoje ir kituose miestuose. Čekoslovakija jam primena 
kiekvienu momentu galinčią sprogti statinę parako. Šį sprogimą 
gali sukelti jaunoji karta, nenorinti pripažinti jokių nuolaidų so
vietams. P. Dempsono teigimu, Prahos laikraščiai nepaiso cen
zūros įstatymo. Praėjusią savaitę jie aštrokai pasišaipė iš Maskvos 
teigimo, kad sovietų kariuomenė buvo gavusi Čekoslovakijos vadų 
kvietimą okupuoti kraštui. Krautuvių vitrinas Prahoje puošia A. 
Dubčeko, L. Svobodos ir O. čemiko portretai. Paštas į užsienį 
siunčiamus laiškus antspauduo-® 
ja šūkiu “mes su tavim”, pri
dėdamas prie jo vieną iš mi
nėtų trijų pavardžių. Viešbutis 
“Alcron” kanadiečiui žurnalis
tui įteikė specialiai paruoštą at
sišaukimą užsieniečiams, kuria
me viešbučio tarnautojai žada 
paramą dabartiniams Čekoslova
kijos vadams, reikalauja sovie
tų kariuomenės atitraukimo ir 
prašo informuoti užsienio kraš
tus apie tikrąją Čekoslovakijos 
būklę bei jos gyventojų siekius. 
Skaudžiausio smūgio sovietai su
silaukė Brno mugėje, kur lanky
tojai boikotavo Sovietų Sąjungos 
skyrių. Brno miesto burmistras, 
atidarydamas mugę, pristatė 
kiekvieną joje dalyvaujantį 
kraštą. Sovietų Sąjunga buvo 
pasveikinta visiška tyla, o kai 
buvo paminėta Rumunija, Ju
goslavija, Britanija ir kitos vals
tybės, burmistrą nutraukdavo 
plojimų banga. Spaudoje netgi 
buvo pasirodę pranešimų, kad 
toks Sovietų Sąjungos traktavi
mas gali uždaryti mugę. Prahos 
gatvėse kanadietis P. Dempso
nas sutiko daug sovietų ir jų 
satelitų karių. Iš miestų yra ati
traukti* tik tankai, kurie dabar 
sutelkti prie aerodromų. Sako
ma, jog Kremlius iki spalio 28 
d., Čekoslovakijos nepriklauso
mybės penkiasdešimtmečio, pa
žadėjo atitraukti 20 savo divizi
jų, bet Čekoslovakijos teritori
joje neribotam laikui bus palik
tos 6-8 sovietų divizijos.

Iš pareigų pasitraukė JAV 
ambasadorius Jungtinėms Tau
toms George Bali, anksčiau bu
vęs daugiau kaip 6 metus vals
tybės pasekretoriumi. Jis yra 
parašęs knygą “Jėgos discipli
na”, kritikuojančią prez. L. B. 
Johnsono užsienio politiką. Ofi
cialia pasitraukimo priežastimi 
nurodomas G. Bali noras padėti 
kandidatui į prezidentus H. 
Humphrey priešrinkiminiame 
vajuje. Abejoti betgi verčia G. 
Bali viešas pareiškimas, kad po 
rinkimų jis pasitrauks iš poli
tikos ir nesutiks įeiti į H. 
Humphrey vyriausybę. Naujuo
ju ambasadorium prez. L. B. 
Johnsonas paskyrė “Washington 
Post” redaktorių J. R. Wiggins, 
kuris remia jo dabartinę Viet
namo politiką.

Niujorke pradėjo darbą Jung
tinių Tautų 23-čioji sesija, pir
mininku išsirinkusi Gvatemalos
užsienio reikalų ministerį E. A. 
Catalan. Į JT eiles buvo priim
tas 125-tas narys — Swazilan- 
do respublika. Generalinis JT 
sekr. U Thant pasiūlė keturių 
didžiųjų užsienio reikalų minis- 
terių konferenciją, kadangi jie 
visi dabar yra Niujorke, šį pa
siūlymą atmetė JAV. Valstybės 
sekr. D. Rusk sakosi esąs numa
tęs atskirus pokalbius su Pran
cūzijos, Sovietų Sąjungos ir 
Britanijos užsienio reikalų mi- 
nisteriais.

Kremliaus vadai, susidūrę su 
Čekoslovakijos įvykiais, matyt, 
pakeitė savo nuomonę apie Sta
liną. Maskvos kino studija “Mos- 
film” ruošiasi sukurti trijų da
lių filmą “Europos išlaisvini
mas”, kuriame herojaus vaid
muo skiriamas Stalinui. Studija 
šiam filmui rado tris mažai ži
nomus aktorius, kurie yra pana-

KUNIGU VIENYBĖS SUVAŽIAVIMAS
Metinis Kanados Lietuvių Ka

talikų Kunigų suvažiavimas įvy
ko spalio 25* d. Toronto Prisi
kėlimo parapijos patalpose. Da
lyvavo 16 kunigų iš Montrealio, 
Sudburio, Windsoro, Londono, 
Delhi, St. Catharines, Hamilto
no ir Toronto. Atidaromuoju 
žodžiu suvažiavimą pradėjo 
pirm. kun. dr. F. Jucevičius, 
pakviesdamas invokadjai mons. 
J. Tadarauską, pirmininkauti — 
patalpų šeimininką — kun. P. 
Barių. OFM, sekretoriauti — 
kun. J. Staškevičių. Kun. J. Ber- 
tašius atsiuntė sveikinimo tele

šūs į Staliną, Rooseveltą ir 
Churchillį. Pagal turimą pana
šumą jiems teks šių trijų poli
tikų vaidmenys. Pastaruoju me
tu kaikuriuose žurnaluose ir 
laikraščiuose pasirodė straips
nių, giriančių Stalino veiklą II 
D. karo metais.

Frankfurte įvykusioje spau
dos konferencijoje 59 metų am
žiaus komunistas K. Bachmann 
perskaitė 31 vieno komunisto 
pasirašytą deklaraciją apie ko
munistų partijos atgaivinimą 
V. Vokietijoje. Ji buvo uždaryta 
1956 m. parlamento įsakymu 
kaip organizacija, nusiteikusi 
prieš demokratiją ir konstituci
ją. K. Bachmann skelbia, jog 
naujoji komunistų partija laiky
sis įstatymų ir valdžios sieks rin
kimų keliu*. Kompartijai vardą 
ir vadus išrinks dar .šiemet su
šauktas komunistų kongresas.

Portugalijos valdymą iš mer
dinčio diktatoriaus A. Salazaro 
perėmė naujasis premjeras — 
62 metų amžiaus teisės prof. 
Marcello* Caetano. Savo pirmoj 
kalboj jis-žadėjo laikytis A. Sa
lazaro doktrinų, bet duoti dau
giau laisvės spaudai ir opozici
nėms partijoms, įgyvendinti kai- 
kurias reformas.

V. Vokietijos kancleris K. G. 
Kiesingeris, atidarydamas naują 
parlamento sesiją Bonnoje, ra
gino Atlanto Sąjungos narius . 
sustiprinti V. Europos apsaugą. 
Si žingsnį diktuoja Čekoslova
kijos pasienyje sutrauktos so
vietų kariuomenės divizijos. V. 
Vokietija ir toliau laikysis tai
kos politikos santykiuose su Ry
tų Europa, bet savo gynybai įsi
taisys “didesnę lazdą”. K. G. 
Kiesingeris rezervavo sau teisę 
pakeisti biudžetą kariniams rei
kalams ir atitinkamai reformuo
ti planus, jeigu sovietai neati
trauks kariuomenės iš Čekoslo
vakijos. Bonnoje lankėsi Pran
cūzijos prez. De Gaulle ir tarėsi 
su K. G. Kiesingeriu. Spėjama, 
jog V. Vokietija nori praplėsti 
V. Europos valstybių bendra
darbiavimą, įsileisdama į Bend
rąją Rinką Britaniją, kurios da- 
Ivvavimo nenori prez. De Gaul- 
l*e.

Filipinų respublikos prez. F. 
Marcos pasirašė įstatymą, res
publikos teritorijon įjungiantį 

omen salos Sabah sritį, kuri lig 
šio! buvo Malezijos nuosavybė.
Pr?z. F. Marcos pabrėžė, kad tai 
yra sentimentinis mostas, kad 
Filipinai nemėgins tos srities už
imti ginklo jėga. Malezijos vy
riausybė buvo kitokios nuomo
nės — ji suspendavo diplomati
nius ryšius su Filipinais ir nu
traukė abiejų kraštų spekulian
tams gaudyti* pasirašytą sutartį.

Rumunijos augščiausiasis teis
mas rehabilitavo 14 stalinizmo 
aukų, jų tarpe 1954 m. nuteistus 
keturis buvusius rumunų kom
partijos vadus — V. Luca, D. 
Cernicia, A. lacob ir I. Solymos. 
Teismo posėdyje taipgi buvo iš
teisinta 10 inžinierių ir administ
racijos pareigūnų, nuteistų so
vietų įsakymu, kai 1952 m*, su
griuvo Dunojaus kanalo užtvan
ka, kurios statybą finansavo 
Maskva. Didžioji rehabilituotų 
asmenų dalis nesulaukė išteisi
nimo valandos.

gramą. Pradžioje buvo apžvelg
ta lietuviškų parapijų būklė, il
giau sustojant ties naujove — 
Prisikėlimo parapijos nauju bū
du (rinkimo ir skyrimo) sudary
ta taryba bei jos veikla. Nuo 
pastarosios sėkmingumo pri
klausys, ar kitos parapijos ryšis 
eiti panašiu keliu. Daug dėme
sio suvažiavimo dalyviai skyrė 
išeivijos katalikų religinio cent
ro organizavimui ir Kanados lie
tuvių katalikų persitvarkymui 
naujais pagrindais. Religinį 
centrą planuoja JAV Katalikų 

Nukelto j 7-tą pusi.
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Alums atstovavo maldininkai ir šokėjai
Tarptautinis kongresas gvildeno žmogaus teises ir jų sutrypimą sovietiniuose kraštuose

* Seselių vienuolių pasisaky
mai surinkti ir išleisti įdomioje 
knygoje “Rizikuoti gyvenimą dėl 
Dievo”. Daugeliui nesupranta
ma, kaip galima pačioje jaunys
tėje užsidaryti vienuolyne. Ko
kia svajonė ar idealas jas suvi
lioja pasitraukti iš pasaulio į 
vienuolyną? štai keletas pasisa
kymų. “Ašaromis ir krauju ap
tekusios Kristaus akys nuo kry
žiaus kvietė mane pasidalinti 
skausmais.” Kita seselė rašo: 
“Būdama 16 metų priėmiau pir
mąją Komuniją ir nuo tos die
nos Viešpats mane pasirinko ir 
nebuvo kitos išeities. Troškau 
meilės, ir Kristus mane pasoti
no. Radau tą, kurio mano šir
dis troško”. Jauna mergaitė 
kandidatė pareiškė, kad ją pa
traukė į religinį gyvenimą se
selių pavyzdys. Dar vienos ga
na įdomus paaiškinimas: “Mo
kykloje girdėjau kalbant apie 
vienuolišką pašaukimą, bet aš 
pati sau sakiau: stoti į vienuo
lyną geras dalykas kitom, bet 
ne man. Esu perdidelė svajo
toja. Man atrodė, kad visko at
sižadėti ir stoti į vienuolyną 
reikštų pagreitintą mirtį. Tik vė
liau atidengiau visą vienuolės 
gyvenimo grožį ir jį pamylau.”

* Vokietijoje įsteigtas ekume
ninis — krikščionių vienybės 
centras, kur katalikai ir protes
tantai studijuos kelius į vieny
bę. Tas centras yra Ottmaringe 
prie Augsburgo, kur prieš ketu
ris šimtus metų įvyko skilimas 
tarp krikščionių. Netoli yra ir 
Dachau, kuris primena pasibai
sėtiną neapykantą. Atidaryme 
dalyvavo atstovai iš Olandijos, 
Šveicarijos, Italijos. Popiežius 
atsiuntė sveikinimo telegramą. 
Kun. J. Dixon, anglikonas, svei
kino arkivyskupo M. Ramsey 
vardu. Konstantinopolio patriar
cho Atenagoro vardu kalbėjo 
archimandritas Chrisantos. Vo
kietijos kardinolams atstovavo 
specialūs delegatai. Iš katalikų 
pusės Klara Lubich uždarymo 
kalboje palinkėjo, kad ši 'Ott- 
maringo sėkla išaugtų Į didelį 
medį ir meilės bei studijų ke
liu suvestų visus į vienybę.

* Tarptautinė sergančiųjų po
lio liga kelionė į Liurdą' įvyko 
rugsėjo 23 d. Iš įvairių Europos 
kraštų suvažiavo 3000 ligonių. 
Kelionės išlaidas padengė tikin
tieji.

* Ortodoksų grupė, 18 teolo
gų, kurie studijuoja teologiją 
įvairiuose vokiečių universite
tuose, susirinko Ratisbonoje kar
tu su katalikų teologais studi
juoti temos “Eucharistija — 
vienybės ženklas”.

* Katalikų Šv. Jono univer
sitetas Niujorke paskyrė dešimt 
pilnų stipendijų studentams 
negrams.

* Italijoj, Toskanijos provin
cijoj, įvyko suvažiavimas, kuria
me buvo svarstyta religijos lais
vė. Pagrindinę kalbą pasakė 
Venecijos kardinolas Urbani, 
Italijos vyskupų pirmininkas. 
Jis priminė praeities kovas dėl 
religijos, prievartos metodus ir 
pastebėjo, kad dar šiandien yra 
valstybių, kuriose persekioja re
ligiją.

* Korėjos kankiniai bus pa
skelbti šventaisiais. Dvidešimt 
keturi Korėjos kankiniai ir tuo- 
pačiu metu dvi vienuolės (Te
resė Wuellenweber ir Klelija 
Barbieri) š.m. spalio 6 d. pake
liami į palaimintųjų garbę. Tie 
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24 buvo nukankinti 1860 metais 
siaučiant persekiojimui.

* Buffalo vyskupas J. Mc
Nulty pašalino 7 kunigus iš se
minarijos, nes jie kritikavo po
piežiaus encikliką “Humanae 
vitae”. Vyskupas pareiškė: 
Bendrijos įstatymas įpareigoja 
vyskupą ginti doktriną. Katali
kų doktrina negali būti dėstoma 
iškraipytai kunigų seminarijoje.

* Amerikoje juodoji rasė or
ganizuoja naują sąjūdį. Filadel
fijoje rugsėjo 9-13 d. įvyko pir
masis suvažiavimas. Organizato
riai yra turingiausi negrai. Dau
guma jų dirba valstybinį darbą 
Vašingtone. Toje konferencijo
je dalyvavo 4,000 asmenų. Stei
gėjų tarpe yra dr. H. * Mann 
Bond, buvęs Linkolno univer
siteto rektorius, Patricija Har
ris, buvusi JAV ambasadorė 
Liuksemburge, dr. S. Wright ir 
kitos žymios asmenybės. Jie or
ganizuoja religines grupes, į ku
rias įeina negrai katalikai ku
nigai ir vienuolės. To sąjūdžio 
pirmininku išrinktas Filadelfi
jos apskrities teisėjas Leonas 
Higginbotham.

* Kipro respublikos preziden
tas ortodoksų arkivyskupas Ma
karios buvo priimtas popiežiaus 
audiencijoje. Po nuoširdaus pa
sikalbėjimo jiedu pasikeitė do
vanomis: šv. Tėvas dovanojo 
popiežiaus medalį, o arkiv. Ma
karios įteikė brangią 18 am
žiaus ikoną.

* Krikščionių ir žydų konfe
rencija įvyko Toronte/ Pirmi
ninkavo krikščionių atstovas dr. 
S. Brown ir žydų — rabinas P. 
Levinson iš Vokietijos. Katali
kams atstovavo sesuo Regina 
Ann. Konferencijoje tvirtai pa
sisakyta už krikščionių ir žydų 
bendravimą. Apgailestauta, kad 
nedalyvauja jaunimas.

* Vyskupai turėtų būti ren
kami ir tai ribotam laikui — 
pareiškė Klevelande kun. P. 
O’Malley. Pasak jo, vyskupas 
yra žmogus, kurio jėgos išsise
mia.

* Katalikų ir metodistų ant
roji konferencija Londone pa
sibaigė. Diskusijos buvo gyvos 
ir nuoširdžios. Išvadoje sako
ma, kad padaryta pažanga. Me
todistų vadas buvo kun. dr. G. 
Rupp/katalikų — arkivysk. J. 
Murphy. Trečioji konferencija 
numatyta 1969 m. rugsėjo mėn.

* Nauja katalikų enciklopedi
ja išleista JAV-se/Pradėta leis
ti 1958 m. Senoji enciklopedija 
buvo išleista 1912 m. Naujoji 
enciklopedija susideda iš 15 to
mų; kiekvienas turi apie 1000 
puslapių. Yra 17.000 straipsnių, 
parašytų 4800 autorių. Turtin
gai iliustruota, ši enciklopedija 
apima tik Kanadą, šiaurės ir 
Pietų Amerikas.

* Dijakonatą, kaip pastovią 
tarnybą, nutarė įvesti Kanados 
katalikų vyskupų konferencija 
Winnipege. Kai Vatikanas pa
tvirtins nutarimą, jis įsigalios. 
Tada speciali vyskupų komisija 
sudarys praktinį planą. Jau da
bar nustatyta, kad dijakonais 
galės būti šventinami ir vedę 
vyrai, turį nemažiau 35 m. am
žiaus. Nevedę galės būti ir jau
nesni, bet turės laikytis celiba
to. Vyresnio amžiaus vyrams 
studijos bus nustatytos pagal 
turimą išsilavinimą, jaunes
niems numatytas penkerių me
tų studijų laikotarpis.

B. M.

Kasmet V. Vokietijoje šau
kiami “Kenčiančios Bendrijos” 
(Kirche in Not) kongresai Koe- 
nigsteine prie Frankfurto, kur 
keturias dienas įvairiataučiai da
lyviai svarsto komunistų perse
kiojamos Bendrijos likimą ir 
galimus priimtinus santykius su 
prispaudėjais. Šiemet 18-tojo 
kongreso tema — “žmogaus tei
sės”.

Pagrindinės mintys
Eilė žymių kalbėtojų atsklei

dė žmogaus teisių teorijos ir 
praktikos panoramą, kurioje iš
ryškėjo: 1. Mums, krikščionims, 
žmogaus teisės ateina iš Dievo 
ir Išganytojo. 2. Nors tų pa
grindinių teisių deklaracija pa
sirašyta prieš 20 metų, per tą 
laikotarpį net pasirašiusios vals
tybės jas spėjo įvairiopai su
laužyti, nepaisyti, pažeisti. Ne 
tik seni imperialistai (balti ir 
raudoni) su teisėmis ne perdaug 
skaitosi, bet ir “trečiojo pasau
lio” naujosios “spalvotosios” 
valstybės. 3. Reikia džiaugtis, 
kad .kaikuriose komunistų vals
tybėse atsparūs tikintieji išsi
kovojo sau priklausomų teisių 
ir kaikurių lengvatų (ne lais
vių), tačiau tiesos vardan tenka 
pripažinti, kad ateistinis komu
nizmas. daugumoje valstybių 
siautėja kaip siautėjęs. 4. Krikš
čionys yra atsakingi už žmogaus 
teisių įgyvendinimą pasauly. 
Ypatingai krikščioniškosios tau
tos ir jų valstybių vyriausybės 
turi darbais pasauliui įrodyti, 
kaip pačios paiso žmonių teisių 
ir smerkia jų laužytojus. Nei po
litiniai, nei ekonominiai intere
sai nepateisina žmonių teisių pa
žeidimo. Prie pagrindinių žmo
gaus teisių priklauso tėvų tei
sė savo vaikus auklėti tikinčiais. 
5. Reikia sukurti tarptautinę 
įstaigą, kuri registruotų žmo
gaus teisių laužytojus ir juos 
atskleistų pasaulio viešumai.

“Speckvaterio” pamokslas
“Mane žmonės vadina “Speck- 

vater”, bet ne dėl svorio” — 
kongreso pamaldose kalbėjo fla- 
mas premonstratietis kun. We- 
renfried van Straten, vad. Ost- 
priesterhilfe įkūrėjas. Speckva- 
ter (Lašinius) todėl, kad pokario 
metais rinko Belgijoje ir Olan
dijoje iš ūkininkų “riebias gė
rybes”, kurias dalino alkstan
tiems vokiečiams. Vienuolis ra
gino tikinčiuosius melstis už pa
saulio taiką ir komunizmo žlu
gimą. O tas komunizmas spėjo 
suimti ar nukankinti netoli šim
to vyskupų, 5000 kunigų, 10.000 
seserų vienuolių išsiųsti į pri

I LEON MITKIEWICZ LENKŲ KARINIS ATTACHE |

| Lenkijos atstovybė Kaune I

(Tęsinys iš praeito numerio)
Rugsėjo 14 d. pik. L. M. su 

žmona aplankė Vilnių ir ta pro
ga atvežė iš Lietuvos vaistų ir 
kitų medicininių reikmenų. Vil
niuje jis tikėjosi susisiekti su 
vyriausiu kariuomenės štabu, 
nes Kaune beveik jokių žinių 
nebegalėjo gauti. Deja, kaip ir 
Lenkijos pasiuntinybė Kaune, 
taip ir Vilnius buvo visiškai at
kirstas. Nuvyko į Vilniaus vai
vadijos rūmus, tikėdamasis gau
ti informacijų. Pataikė į posėdį 
Vilniaus vaivados pik. Maruševs- 
kio su atskirais Vilniaus įgulos 
karinių dalinių vadais. Tuo mo
mentu diskusijos vyko Vilniaus 
klausimu: kokia jo dabartinė pa
dėtis ir kokių imtis priemonių, 
sulaukus smūgio iš Lietuvos pu
sės, nes lietuvių puolimas čia 
buvo laikomas didžiausiu pavo
jumi. Pik. L. M. visus posėdžio 
dalyvius nuramino, pareikšda
mas, kad Lietuva dabartinėj si
tuacijoj neturinti noro smogti 
Lenkijai peilio į pečius. Tačiau 
toks užtikrinimas Lenkijos ka
rinio atstovo Kaune buvo priim
tas su dideliu nepasitikėjimu. 
Iš viso keista, kad tas klausi
mas buvo svarstomas, nes Vil
niaus padėtis buvo beviltiška: 
neturėta kariuomenės, išsky
rus kelis neginkluotus pasienio 
policijos batalijonus ir kelis at
sarginius I-sios pėstininkų divi
zijos batalijonus. Be to, Vilniu
je nebuvo nei ginklų, nei amu
nicijos. Taigi, Vilnius negalėtų 
gintis ne tik nuo vokiečių puo
limo, bet ir iš viso priešintis lie
tuviams, jeigu būtų susigundę 
užimti Vilnių. Tokia buvo pik. 
L. M. nuomonė posėdyje, kuria
me dalyvavo Vilniaus vaivada ir 
vyresnieji Vilniaus įgulos kari
ninkai. * * *

Grįždamas traukiniu atgal į 
Kauną, pik. L. M. vėl sutiko tą 
patį lietuvį puskarininkį, kuris 
su šypsena, uždėjęs antspaudus 
pasuose, lietuviškai pasakė:

— Tai, pone pukininke, grįž
tate pas mus; dabar Kaune žy
miai saugiau nei Vilniuje.

Atidžiai stebėjo pik. L. M. 
kelią į Lietuvą, tačiau nieko 
ypatingo nematė. Lietuvos ka

verčiamus darbus. Kas politi
niais, kas kariniais ginklais, o 
mes malda griaukime tautų ka
lėjimą — sovietinį komunizmą! 
Nei diplomatai, nei JAV Euro
pos neišgelbės. Jei bus atomi
nis karas, žus daugybė tautų. 
Dievas jo neleis, jei žmonės bus 
verti. O vertieji gali gyvenimą 
pakeisti. Rožinis dabar nemo
dernus (?), bet tai hitlerinių ir 
sovietinių kacetų malda, papras
tųjų žmonių malda, kuri gali 
taiką atnešti.

Kun. Werenfriedas ne tik 
melstis ragino klausytojus, bet 
ir aukoti: švarių drabužių, mais
to, pinigų ir tai ne fenigiais. 
Kam? Jis dažnai aplanko pa
vergtuosius vyskupus, kurie pra
šo apčiuopiamos pagalbos. Vie
nas vyskupas prašė pinigų savo 
seminaristams, nes seminarija 
apkrauta prabangiško viešbučio 
mokesčiais. O “prabangūs” se
minaristai teturi (kas antras) ar
batai puoduką.

Laisvės žvakės
“Kenčiančios Bendrijos” kon

gresas susirinko ne tik infor- 
muotis apie religinę būklę so
vietiniuose kraštuose, ne tik in
formuoti pasaulio spaudą apie 

■ tai, kaip sovietai laužo pagrin
dines žmogaus teises, bet ir 
melsti Dievą pagalbos persekio
jamų kraštų žmonėms, kurie no
ri pagal visas pagrindines as
mens teises gyventi.

Vienas kongreso vakaras — 
maldos vakaras. Kuklioje pabė
gėlių pirktoje koplyčioje, pri
menančioje katakombas, virs 20 
tautų kalbėdamos “Tėve mūsų” 
prašė dangaus pagalbos nieki
namiems tikintiesiems nelygio
je kovoje prieš sovietinės vals
tybės galybę, žvakelių šviesoje 
meldėsi už albanus, jugoslavus, 
lenkus, latvius ir visą eilę rytų 
valstybių. Už Lietuvą maldų ve
dėjas vokiškai perskaitė iš Si
biro keturių lietuvaičių mal
daknygės vieną skausmo maldą, 
o lietuvių grupė sukalbėjo “Tė
ve mūsų”. Po kiekvienos tauti
nės mafdos prie kryžiaus buvo 
uždegta žvakė. Apie vidunaktį 
jų degė per 20...

Tautų vakaras
Paskutinis kongreso vakaras 

— folklorinė atsipūta!
Skystoka lietuvių grupelė jau

dinosi negalėdama kuo nors nu
stebinti kongreso. Prikalbėta už
tektinai, betgi scenoje kas lietu
viškai padainuos, pašoks, kas pa
rodys lietuvių meno bent krisle
lį? Niekas. Šią niūrią ir prislėg
tą nuotaiką lyg žaibas perskro

riuomenės vadas laikė savo žo
dį Vilniaus klausimu, nepaisant 
įvairių gandų net ir kariniuose 
sluogsniuose (pvz, posėdyje Vil
niuje), kad Lietuvoj jau viskas 
paruošta žygiui į Vilnių, kad 
šaulių vadas pik. Saladžius bus 
lietuvišku želigovskiu ir kad 
Vilniaus pasienyje yra sukon
centruota Lietuvos kariuomenė. 
Priešingai, Lenkijos kariniam 
atstovui atrodė, kad sienos ap
sauga yra dar mažesnė.

❖ ❖
Kariniai įvykiai riedėjo pilnu 

tempu: rugsėjo 17 d. Sov. Są: 
jungos kariuomenė įžygiavo į 
Lenkiją ir dar tą pačią naktį 
Lietuvos sieną peržengė Vil
niaus vaivada, buv. min. pirm. 
A. Prystor ir kt. augšti parei
gūnai. Prasidėjo Lenkijos ka
riuomenės plūdimas į Lietuvą, 
kuri irgi pradėjo su Lenkija 
jau “nebesiskaityti”, nes pvz. 
rugsėjo 29 d. Lietuvos Bankas 
angliškus svarus keitė tik į li
tus (žadėjo visai kitą valiutą). 
Lietuvos kariuomenės štabe jau 
nebesikalbama su Lenkijos at
stovu kaip anksčiau, o užsienio 
reikalų ministerijos referentas 
lenkiškiems reikalams p. Mačiu
lis rodė tik diplomatinį etiketą.

Lenkija žlugo. Jos pasiunti
nybė Kaune jaučia, kad bus iš
spręstas ir Vilniaus klausimas. 
Tik svarbiausia — kokia kaina? 
Lietuviškoji “gatvė”, kaimas, ei
liniai žmonės nepaprastai džiū
gauja. Tik nežymi dalis augš- 
tesnės klasės jaučia, kuo šis rei
kalas pasibaigs — tai Lietuvos 
susovietinimu. Pasikeitė lietu
vių ir latvių spaudos balsas. Ji 
lenkiasi Maskvai, nors jau buvo 
žinomos Estijai padiktuotos są
lygos.

Į Sov. Sąjungos sostinę iškvie
čiamas gen. Raštikis ir kiti vy
riausybės nariai, grąžinamas 
Lietuvai Vilnius ir dalis jo kraš
to. Lenkijos pasiuntinybė laukė 
dvi dienas, iki spalio 12, Vii-' 
niaus klausimo paaiškėjimo iš 
lietuviu pusės. Ji laukė, kad ir 
paprasčiausio žingsnio, juo la
biau, kad lietuviai nepasinaudo
jo Lenkijos žlugimu ir Vilniaus 
patys neužėmė. Deja, jokio pa
aiškinimo iš Lietuvos pusės ne

dė džiugi žinia: “Gyvataras” at
važiavo gimnazijon... “Gyvata
ras”, “Gyvataras”... Jis gali Lie
tuvą kongresui pateikti. Sielo
vados direktorius pasikrapštė 
piniginėje, ir vakare gyvatarie- 
ciai mažutį lietuvių prietiltį kon
grese padarė lietuviška tvirto
ve. Kai išėjo seenon žaliukai, 
kai pasipylė ilgakasės, kai su
mirgėjo spalvos, kai sudundėjo 
grindys, — publika apstulbo. 
Vargšai delnai... kiek jie pri
kentėjo! O katučių klevo lapo 
šalies lietuviai užsitarnavo! Šo
ka jaunieji Senio šokį... Ne
kaip einasi... Vienas niekaip 
“nepritampa”... Daugis žiūrovų 
ėmė galvoti: kas čia dabar, negi 
jau tik tokį griozdą šokėją te
galėjo rasti, kuris takto nenu
jaučia? ... O kai pajuto gudrų 
šokio triuką, tai kone plaučiai 
išlėkė besikvatojant... Net se
selės ir tos įsirėmusios rankas 
klegėte klegėjo.

Lyg pasakos Pelenė
Padėka gyvatariečiams! Jūs, 

merginos ir vyrukai, Lietuvai 
laimėjote daug simpatikų. Iš 
kongreso išsiskirstė Belgijon, 
Olandijon, Prancūzijon, Vokie
tijon labai daug naujų Lietuvos 
draugu, kurie jai kada nors bus 
reikalingi.

Laiminga tauta, kurios žmo
nėms visada ir visur valia iš
vykti. Lietuva įsirikiuotų Vaka
ruose tarp kūrėjų tautų, turin
čių ką parodyti kaimynams ir 
kuo nustebinti. Deja, tik išei
viai sveikai ir laisvai populiari
na Lietuvos kultūrą ir per tai 
jieško jai draugų. Tai nėra daug. 
Gaila. Jei pati šalis galėtų at
skleisti savo tonus, ritmus, bruo
žus, koks būtų paskatas kūrė
jams ir garbė pačiai tautai! Lie
tuva įgrūsta sovietinės imperi
jos užkampiu ir dūsta lyg pasa
kos Pelenė. Kas kalba pasauly 
apie Lietuvą? Vienas kitas in
teligentas ir prabėgus politikas. 
Lietuva nusikalstamai izoliuota 
nuo Vakarų spaudos, turistų, 
kultūrininkų žvilgsnių.

Labai nedaug atlasų Lietuvą 
sienomis atriboja nuo Rusijos. 
Jokiame knygyne neužtiksi lie
tuvių kalbos žodyno, visuose (be 
išimties) Vakarų turistiniuose 
žemėlapiuose Lietuva dar neat
rasta žemė — dykynė. Lietuva 
— nutildytoji šalis, kurios ne
klastotu balsu bando Vakaruo
se kalbėti tik jos išeiviai. Jie, 
sovietų taip keikiami, nepralei
džia progos iškelti pasauly Lie
tuvos vardo įvairiuose kongre
suose, kultūriniuose pobūviuo
se. Pkl. D.

sulaukta. Tuomet min. Charvat, 
telegrafu susisiekęs su Lenki
jos vyriausybe Paryžiuj, spalio 
12 d. įteikė Lietuvos vyriausy
bei notą, protestuojančią prieš 
neteisėtą užėmimą dalies Lenki
jos teritorijos.

Tik spalio 14 d. min. Charvat 
gavo Lietuvos užsienio reikalų 
min. Urbšio pasirašytą atsaky
mą, kuriame rašoma, kad Vil
nius yra Lietuvos valstybės in
tegralinė dalis ir jos sostinė. Ir 
kas svarbiausia, kad Lietuvos vy
riausybė nepripažįsta Lenkijos 
vyriausybės Paryžiuje, nes Len
kija, kaip valstybė, nustojo eg
zistavusi 1939 m. rugsėjo 18 d.

* * *
Lietuvos vyriausybės nota, 

kuri buvo įteikta Lenkijos pa
siuntinybei Kaune tik per pa
prastą Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos raštų išnešiotoją- 
kurjerį, buvo ženklas palikti 
Kauną. Lietuviai galėjo pasekti 
latvių ir estų pavyzdžiu: atsaky
ti Lenkijos pasiuntinybei diplo
matines teises. Be to, Lietuvos 
valstybė veikė solidariai su Vo
kietija ir Sov. Sąjunga, kurios 
pasauliui paskelbė apie Lenki
jos valstybės žlugimą. Pabalti
jo valstybės 1939 m. į karinę 
Europos situaciją žiūrėjo pro 
pirštus. Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai atrodė, kad karas pasibaigs 
tik Lenkijos padalinimu, Čeko
slovakijos užėmimu, mažais pa
sikeitimais Balkanuose, o Pa
baltijo kraštuose gyvenimas 
plauks sena vaga, nors ir Sov. 
Sąjungos protektorate. Lenkijos 
valstybės reikšmė 1939 m. ru
denį Pabaltijo valstybėse buvo 
lygi nuliui, nors lenkai turėjo 
labai daug simpatijų tų valsty
bių gyventojų tarpe.

♦ ♦ ♦
Pik. L. M. prisimena de

monstraciją prie Karo Muzėjaus 
ir gen. Nagevičiaus žodžius, pa
sakytus tragišku Lenkijos vals
tybės momentu, užgaunančius 
lenkų tautą. Lietuvos generolas 
pasakęs, kad nerūpestingi ir iš
didūs lenkai neseniai norėjo 
atimti iš lietuvių Kauną, šauk
dami Varšuvos gatvėse “vade, 
vesk mus į Kauną”, o šiandien 
tie patys lenkai jau kaip pabė-
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ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame —■

Irena ir Stasys Juškevičiai

Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu i “TŽ” redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba “TŽ^. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.

Iš savo sutaupą testamentu paskyriau vieną tūkstanti doleriu Lie
tuvių Tautos Fondui. Kiek mokesčių paims valdžia, jei testamentas 
turės būti patvirtintas teisme, ir kokie bus mokesčiai, jei testamento 
vykdytojas nepaduos Į teismą? A.

Mokesčiai priklauso nuo viso palikimo dydžio ir nuo paveldėtojo, 
kuriam paliekama didžiausia turto dalis. Pavyzdžiui, jei turtas palie
kamas žmonai — mokesčiai mažesni. Jūs turėtumėte tokį .testamentą 
sudaryti pas advokatą, kuris, žinodamas Jūsų palikimo smulkmenas, 
galėtų paaiškinti apie mokesčius, šiuo atveju ypatingai kreiptinas dė
mesys į vardus ir paaiškinimus. Tikslus vardas turi būti Kanados 
Lietuvių Fondas. Testamentas turi būti surašytas taip, kad nebūtų 
jokios abejonės kokiai organizacijai Jūs norite pinigus palikti. Dau
gumas mūsų organizacijų nėra registruotos (neturi čarterių), jų var
dai gali būti panašūs, panašios organizacijos gali būti ir Kanadoje^ 
ir JAV-se. Perdavimas testamento teismui ne vien nuo vykdytojo pri
klauso. Jei norite atsakymo dėl mokesčių dydžio, praneškite apytik
riai viso palikimo vertę ir kam paliekama: žmonai ar kitiems.

Prieš kelis metus sudariau dokumentus savo dukrai atvykti i 
Kanadą. Jai pasiunčiau keletą Raudonajame Kryžiuje gaunamų pa
kvietimų, bet kai jos prašymas būdavo atmetamas, tie dokumentai 
dingdavo. Pereitų metų gale ji pasisamdė advokatą ir prašė vėl at
siųsti Raudonojo Kryžiaus pakvietimą. Raudonojo Kryžiaus tarnau
tojai man paaiškino, kad mano dokumentai, sudaryti Kanados imigra
cijos ištaigoje, yra pasenę ir reikia naujų. Kreipiaus Į imigracijos 
Įstaigą ir po kiek laiko iš ten gavau laišką Raudonajam Kryžiui. Ne
žiūrint to laiško, jie aiškino, kad pakvietimą paruoš, kai duktė gaus 
leidimą išvažiuoti iš Lietuvos. Aš nuo dukters gavau jau kelis laiš
kus ir kiekviename iš jų prašo naujo pakvietimo, nes be jo ji nega
linti niekur kreiptis, kadangi atsakoma: “Kur tu važiuosi, jei niekas 
tavęs nekviečia.” O aš pakvietimo negaliu gauti iš Raudonojo Kry
žiaus. Aplamai susirašinėjimas su jais yra nesklandus — kol gaunu 
atsakymą i laišką, užtrunka trys mėnesiai. Manau, kad Raudonajame 
Kryžiuje kas nors sėdi, kuris tą reikalą trukdo. Gal verta būtų visa 
tai paskelbti Toronto kanadiškoje spaudoje? Jei taip, prašau tai pa
daryti mano vardu. B.

" Mes suprantame Jūsų susirūpinimą šiuo reikalu, tačiau Jūsų iš
vados nėra tikslios. Iš Jūsų laiško atrodo, kad viso vargo priežastis 
yra ta, jog Lietuvos ar Sov. Sąjungos valdžia nenori išleisti Jūsų 
dukters išvažiuoti. Raudonasis Kryžius išdavė ne vieną, bet kelis pa
kvietimus. Jų negalima kaltinti, jei jie nori kokių nors įrodymų, kad 
tas pakvietimas bus paskutinis ir Jūs po kelių mėnesių vėl nepra
šysite kito. Turite suprasti, kad išvažiavimas iš Lietuvos yra suvar
žytas ir tik kaikuriems pasiseka išvažiuoti. Jūsų dukrai įvažiuoti į 
Kanadą nėra jokių kliūčių, tačiau ji turi gauti leidimą išvažiuoti iš 
Lietuvos. Jūsų laišką perdavėm “The Telegram” tarnybai, kuri ban
dys tą dalyką išsiaiškinti su Kanados Raudonuoju Kryžiumi.

NERIMAS FEDERACINĖJE VOKIETIJOJE
(Atkelta iš 1-ro psl.) 

liaudies respublikose, kuriose 
bando eiti savo keliu.

Vokietijos vyriausybė gyven
tojus ramina didžiųjų valstybių 
tarpusavio sutarimu ir bando 
prisitaikyti naujoms sąlygoms. 
Pasak kanclerio Kiesingerio, 
esą pavojinga įžiebtą degtuką 
laikyti įsiutusioš meškos pauo
degyje. Be to, Vokietiją skam
biais žodžiais ramina ir šiauri
nio Atlanto Sąjunga.

geliai Lietuvoj maldauja duo
nos, batu ir pastogės. Tie gene
rolo žodžiai pik. L. M. labai ne
patiko ir įstrigo širdyje.* * *

Kai Lenkijos pasiuntinybė pa
liko Kauną, nė vienas lietuvis 
iš užsienio reikalų ministerijos 
ar generalinio štabo neatvyko į 
pasiuntinybę atsisveikinti. Tuo 
lietuviai prasilenkė su papras
čiausiu diplomatiniu etiketu. 
Tik D. Britanijos ir Prancūzijos 
pasiuntiniai palinkėjo laimingos 
kelionės. Jie daugiausia padė
jo lenkams kariams kelionėje į 
Prancūziją, duodami be jokių 
apribojimų vizas. Nuo rugsėjo 
20 d. iki spalio 15 d. apie 400 
karių gavo vizas. Lietuvoj buvo 
apie 15.000 internuotų karių, jų 
tarpe apie 3.000 karininkų. Lie
tuvos geografinė padėtis nelei
do platesnio masto evakuacijos, 
nes Lietuvos sienos buvo stip
rioj Vokietijos priežiūroj. Per 
Švediją galėjo būti evakuoti tik 
tokie asmenys, kurie turėjo vi
sus reikalingus dokumentus. 
Sunkiausiai pereinamas punktas 
buvo Ryga.

Vokiečiai išlaiko pusiausvyrą, 
nors ir baimės apimti. Anksčiau, 
prieš Čekoslovakijos užėmimą, 
net minties neprileido, kad Fe
deracinė Vokietija gali būti so
vietų užpulta. Prieš savaitę 58% 
apklaustųjų pasisakė, kad kraš
tas gali būti sovietų užpultas. 
Savaitei praslinkus jau 67% pa
reiškė: sovietai sudaro grėsmę 
Federacinei Vokietijai. Dar di
desnė įtampa ir netikrumas V. 
Berlyne, kuris gyvena Federaci
nės Vokietijos pašalpomis.

Savo atsiminimus autorius 
baigia jau gautom informacijom 
Paryžiuj. Girdi, Lietuvos vy
riausybė ir tauta pasijuto saugi, 
kad Lietuvos valstybės ateitis 
yra užtikrinta. Todėl lietuviai 
Įžengę į Vilnių, lenkiško miesto 
atžvilgiu vedė šovinistinę poli
tiką, manydami, kad pasibaigus 
karui, Vilnius ir Vilniaus kraš
tas pasiliks Lietuvos ribose. To
kia vedama politika (pagal gau
tus pranešimus Paryžiuj) neda
ro lietuviams garbės ir neprives 
prie gerų lietuvių-lenkų santy
kių užmezgimo.

Paruošė K. Baronas
Redakcijos pastaba, čia buvo 

pateiktas atpasakojimas tik da
lies būdingesnių epizodų iš bu
vusio Lenkijos karinio atstovo 
Lietuvoje pik. L. Mitkiewicz at
siminimų. Jie yra gana platūs, 
ir savaitraščio rėmuose neįma
noma jų visų apimti. Autorius 
yra atsiuntęs ‘T. Žiburiams” 
žiupsnį atsiminimų, kurie nebu
vo įjungti knygon “Wspomnie- 
nia Kowienskie 1938-1939”. Ti
kimės neužilgo ir juos paskelbti



ŽODIS PAVERGTIEMS TAUTIEČIAMS
Susirinkę į XV-tąją lietuviš- rių mokslinių institutų bei per- 

kųjų studijų savaitę 1968 m. eidama iš žemės ūkio į sudėtin
gą technikinės pramonės visuo
menę.

Mes žinome ir kitiems sako
me, kad Lietuvos pažangos lai
mėjimai yra pasiekti pačių lie-

rugpjūčio 4-11 dienomis Vasa
rio 16 gimnazijoj, Vokietijoj, 
lietuviai iš Anglijos, Australi
jos, Belgijos, Italijos, Jungti
nių Amerikos Valstybių, Kana
dos, Prancūzijos, Švedijos, Švei
carijos bei Federacinės Vokie
tijos, minėdami 50 metų sukak
tį nuo nepriklausomos demo
kratinės Lietuvos valstybės at
statymo ir baigdami savo dar
bus nuoširdžiai sveikina visus 
brolius ir seseris lietuvius pa
vergtoje tėvynėje.

Šiais sukaktuviniais metais 
svarstydami Lietuvos ir lietuvių 
tautos gyvenimą įvairiais atžvil
giais, priėjome prie džiugios iš
vados, kad žiauri sovietinė ver
gija nepajėgė palaužti lietuvių 
/__________ A_ _ Al____* * 1_ - •_ _ _ 2__• — *

vargai nepajėgė susilpninti lie
tuvių išeivijos ryžto padėti Lie
tuvai atgauti laisvę ir nepriklau
somybę.

Mes, studijų savaitės daly
viai, ypač džiaugiamės, kad lie
tuvių jaunimas pavergtoje Lie
tuvoje myli savo tėvynę, gau
siai veržiasi į specialiuosius ir 
augštuosius mokslus, stengda
miesi padaryti Lietuvą vienu 
šviesiausių ir kultūringiausių 
kraštų. Mes džiaugiamės, kad 
Lietuva yra pasiekusi žymių 
mokslinių bei technikinių lai
mėjimų, padidindama savo mo
kyklų skaičių, įsteigdama įvai-

tuvių sunkiu darbu, nepaisant 
pragyvenimo nepriteklių bei vi
sų darbininkų išnaudojimo, ku
riuos primetė Lietuvai pavergė
ja Sovietų Sąjunga su savo vals
tybiniu kapitalizmu ir biurokra
tiniu centralizmu. Be šių sun
kių ir klastingų svetimųjų pan
čių laisva Lietuva būtų pasieku
si dar didesnių bei gražesnių 
vaisių, ypač dvasinės kultūros 
srityse, nes dvasinė nelaisvė ir 
ūkinis išnaudojimas yra kultūri
nės pažangos priešai.

__ ______ _ . . Tačiau mes, lietuviškųjų stu- 
tautos tėvynėje, -kaip dvasiniai dijų savaitės dalyviai, drąsiai ta- 

..u -__________ i riame kad Sovietų Sąjunga, vie
na paskutiniųjų reakcingųjų im
perijų nūdieniame pasauly, tu
rės sugriūti, kaip jau yra sugriu
vusios visos kitos kolonijinės 
imperijos. Todėl Lietuva tikrai 
atgaus laisvę ir nepriklausomy
bę, kad, lygiateisė su kitomis 
tautomis, savarankiškai nuspręs
tų savo bendradarbiavimą su jo
mis, ypač su Vakarų Europos 
tautomis, su kuriomis Lietuvą 
riša šimtametės tradicijos.

Broliai ir seserys, likite tvir
ti tikėjime šviesia Lietuvos atei
timi ir krikščioniškojo humaniz
mo atgimimu! ELI.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS

“LIETUVOS PAJŪRIS”, laikraš
tis, kurį leidžia Kanados Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugijos valdyba, 
dabar yra redaguojamas ir spausdi
namas Čikagoje. Neseniai skaitytojai 
gavo pirmąjį 1968 m. nr., kuris daro 
geresnį įspūdį, negu buvusieji. Re
dakcija rašo, jog dėl laikraščio per
kėlimo Čikagon ir redaktoriaus su
sirgimo buvo gerokai pavėluota su 
pasirodymu, ir žada iki šių metų ga
lo išleisti visus 4 numerius. Redak
torius Martynas Bundelis savo žo
dyje sako: “Lietuvos Pajūris” ir to
liau, kaip per praėjusius aštuone
rius metus, stengsis skaitytojams 
duoti kuo įvairiausios medžiagos, ša
lia iki šiol taip puikiai paduotos me
džiagos, stengsimės įtraukti ir mū
sų intelektualinės jėgas, kurios bent 
retkarčiais pasisakytų mokslinėmis 
temomis.” Numeryje daugiausia me
džiagos apie Vydūno gyvenimą ir 
darbus. Po laikraščio pavadinimu žy
mima “Dr. Vydūno gimimo šimtme
čio jubiliejiniai 1968 m.” Taip pat 
yra Jūrų skautijos skyrius, straips
nis apie Vasario 16-sios gimnaziją 
ir kt. šio 4 kartus metuose leidžia
mo laikraščio prenumerata yra tik 
$2.

KANADOS LIETUVIS DAILININ
KAS Jokūbas Dagys buvo išskirtinai 
atžymėtas “Chicago Tribune” rugsė
jo 22 d. laidos meno skyriuje ry
šium su rugsėjo 21 d. Balzeko Lie
tuvių Kultūros Muzėjuje atidaryta 
dailės paroda (čia jis savo kūrinius 
yra išstatęs kartu su J. Pautienium 
ir S. Smalinskiene). Ten rašoma, jog 
Dagys, kuris gerai žinomas Kanado
je, yra sukūręs skulptūrų ir paveiks
lų religinėmis temomis kelioms baž
nyčioms. Taip pat įdėta ir J. Dagio 
skulptūros “Po ilgų metų” fotogra
fija. šią parodą galima aplankyti 
kiekvieną dieną nuo 1 iki 4.30 v.p.p. 
iki spalio 10 d. — “Chicago Tribu
ne” rugsėjo 23 d. skaitytojų balsų 
skyriuje įdėjo išeivių lietuvių rašy
tojų draugijos pirm. Aloyzo Barono 
laišką, pavadintą “Red persecutions 
of authors protested”. Laiške rašo
ma, jog vienuolikos čekų rašytojų 
suėmimas sukrėtė rašytojus plačia
me pasaulyje. Lietuviai autoriai iš
eivijoje esą ypač simpatizuoja čekų 
rašytojams, nes dauguma jų patyrė 
dvasinį terorą, kalinimus bei kon
centracijos stovyklas. A. Baronas 
taip pat sveikina P. E. N. draugijos 
pirmininką Arthur Miller už jo iš-

Vonkuverio lietuvių tautinių šokių grupė "Atžalynas" su savo mokytojom Z. Katiliene ir A. Šmitiene. 
Si grupė sėkmingai dalyvavo Vakarų Kanados Lietuvių Dienoje Nuotr. E. Gumbelio

SULAITIS

reikštą protestą sovietų prezidentui 
Podgorny dėl minėtų rašytojų su
ėmimo.

karinėse pajėgose, nese- 
Vietname. žuvusiojo pa- 
pargabenti Čikagon ir čia 
Jo tėvas Ignas Petraus-

KĘSTUTIS PETRAUSKAS, Urna- 
vęs JAV 
niai žuvo 
laikai bus 
palaidoti.
kas yra veiklus tautietis — didelis 
BALFo darbuotojas, buvęs BALFo 
Čikagos apskr. pirm. K. Petrausko at
minimui įamžinti tautiečiai yra kvie
čiami aukoti Lietuvių Fondui.

PRASIDĖJO LIETUVIŠKŲ PA
RENGIMŲ metas, kurių dabar ne
trūks nė vieną savaitgali. Mažosios 
Lietuvos Lietuvių Draugija rugsėjo 
21 d. Jaunimo Centre buvo surengu
si Vydūno 100 metų gimimo sukak
ties minėjimą. Paskaitą skaitė Vydū
no mokinys Antanas Krausas, kuris 
pastoviai gyvena Australijoje ir šiuo 
metu vieši š. Amerikoje. Meninę 
dali atliko sol. Nerija Linkevičiūtė 
ir prof. VI. Jakubėnas. — Tą pati 
vakarą šv. Antano par. salėje jau
nieji Čikagos vaidintojai, vad. Da
riaus Lapinsko, suvaidino Anatoli
jaus Kairio veikalą “Curriculum vi
tae”.

VALDAS ADAMKUS-ADAMKAVI- 
ČIUS yra pirmasis čikagietis iš nau
jųjų ateivių tarpo, kandidatuojąs į 
politinę pareigavietę lapkričio mėn. 
rinkimuose. Jį pasiūlė respublikinin- 
kai, parinkę mūsiškį į sanitarinio 
distrikto patikėtinio vietą. Joje ilgą 
laiką išbuvo lietuvis Antanas Olis, 
kuris pasiekė sanitarinio distrikto 
prezidento poziciją. Sudarytas spe
cialus komitetas V. Adamkaus kan
didatūrai remti, kurio pirmininku 
yra dr. Gabrielius Gedvilą, šis ko
mitetas rūpinasi mūsų kandidato 
garsinimu ir lėšų telkimu rinkiminio 
vajaus reikalams. Numatyta surink
ti $35.000. Jau įvyko visa eilė pa
rengimų, iš kurių gautos lėšos eina 
V. Adamkaus vajaus naudai. Veikia 
ir Cicero lietuvių komitetas inž. V. 
Adamkui išrinkti. Jis rengia banke
tą šv. Antano par. salėje spalio 20 
d. Cicero komitetui vadovauja A. 
Milūnas.

STASĖ MIEŽELAITIENĖ, oku
puotos Lietuvos poeto Eduardo 
Mieželaičio žmona, vasarą praleido 
viešėdama pas savo seserį Pakeltie- 

Nukelta į 7-tą puslapį.
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Baltiecių Dienos iškilmės Montrealyje pradėtos vėliavų įnešimu Tautų aikštėn. Iškilmėse dalyvavo 
daug baltiecių ir kanadiečių Nuotr. J. Šablausko

Mažai tautiečių, daug džiaugsmo 
Tarptautinis eucharistinis kongresas ir lietuviai Bogotoje *17 tūkstančių užsieniečių 
Speciali aikštė * Žmonių jūra mieste * Visi laukė popiežiaus * Didelis entuziazmas * 

Kongreso šūkis — atnaujinti meilės ryšius * Jaukios lietuvių pamaldos
KUN. PROF. VYT. MANKELIŪNAS, BogotaBeveik prieš trejus metus buvo nutarta rengti Bogotoje 39 - jį tarptautinį eucharistinį kongresą. Tam tikslui buvo sudarytas vietinis komitetas, kuriame aktyviai dalyvavo čia reziduojantieji užsieniečiai katalikai, nes buvo manoma, kad didelis užsieniečių skaičius apsilankys. Bet paskutiniais mėnesiais buvo padaryta nepalanki Kolumbijai propaganda užsienio spaudoje, ir užsieniečių katalikų skaičius smarkiai sumažėjo. Pagal paskutinius registracijos duomenis, buvo laukiama apie 80.000 užsieniečių maldininkų, bet apsilankė vos 17.000 iš įvairių kraštų, įskaitant Kolumbijos kaimynus iš Venecuelos, Peru ir Ekvadoro.250.000 vietųBendroms kongreso iškilmėms buvo paruošta didelė aikštė už miesto aerodromo link. Joje pastatyta koplyčia (templete), kurios viduryje įrengtas centrinis altorius, ir priešais didelis cemento kryžius, dominavęs visą aikštę. Aikštėje buvo 250.000 sėdimų vietų. Tarp rugpjūčio 18 ir 25 d. čia kasdien vyko iškilmės. Iš visų miesto pusių buvo pravesti keliai ir geležinkelio linijos, kuriomis galėjo laisvai privažiuoti maldininkai. Reikia pabrėžti, kad Bogotos miestas šiam įvykiui labai smarkiai pasiruošė: buvo pertvarkytos pagrindinės miesto gatvės, tuo būdu palengvinant susisiekimą su nauja kongreso aikšte. Tai palengvins ir ateityje miesto susisiekimą. Nors užsienio spauda netikėjo, kad paruošiamieji darbai bus įvykdyti laiku, miesto burmistras išpildė žodį, ir porą dienų prieš greso oficialų atidarymą darbai buvo užbaigti.Kongresas buvo atidarytas popiežiaus legato kardinolo Giacomo Lercaro kalba. Jis atvyko išvakarėse ir buvo sutiktas su ypatingomis iškilmėmis, dalyvaujant bažnytiniams pareigūnams, valdžios atstovui — užsienio reikalų ministeriui pagal griežtą protokolo tvarką šis Įvykis ypatingai atkreipė užsieniečių maldininkų dėmesį.500.000 laukė popiežiausEucharistiniame kongrese reikia skirti dvi dalis. Pirmoji apėmė keturias dienas nuo pradžios iki popiežiaus atvykimo į Bogotą, antroji •— paskutiniąsias tris dienas, kuriose pats popiežius dalyvavo visuose iškilminguose aktuose. Pirmoji dalis pasižymėjo paprastumu ir pamaldumu, antroji — iškilmingumu ir žmonių masių dalyvavimu. Pradžioje kongreso aikš- 

bet savo kon- visi

tėję dalyvaudavo nuo 50.000 iki 60.000 žmonių. Atvykus gi popiežiui visa aikštė nuolatos būdavo pilna, vadinasi, dalyvavo apie 250.000 žmonių. Pagal tarptautinės spaudos vertinimus, šiomis trimis dienomis Bogotos gatvėse nuolatos dalyvaudavo virš 500.000 žmonių. Dauguma norėjo pamatyti popiežių. Jo atvykimo į Bogotą visas kelias nuo aerodromo iki miesto centro (virš 12 km.) ir visos gatvės, kur turėjo pravažiuoti popiežius, nuolatos buvo pilni žmonių. Sutelkti tokiai žmonių masei padėjo faktas, kad Kolumbijos vyriausybė paskelbė šias tris dienas nedarbo dienomis, kad daugiau kolumbiečių galėtų pasinaudoti proga ir bent kartą gyvenime pamatyti savo gatvėse popiežių. Dėlto visi, kurie neturėjo televizijos, išėjo į gatves ir keletą valandų prieš popiežiaus pasirodymą jau turėjo užėmę vietas gatvėse. Daugeliui užsieniečių korespondentų šis faktas atrodė nesuderinamas su eucharistinio kongreso dvasia. Jie manė, kad tai klaidingas religingumas. Bet reikia suprasti P. Amerikos gyventojus ir jų kiek savotišką religingumą. Kas europiečiui atrodo fanatizmu ir paprastu smalsumu, kolumbie- čiui yra visai nuoširdus savo religinio jausmo pareiškimas. Tai nėra jokia stabmeldybė ar fanatizmas, bet spontaniškas ir nuoširdus pareiškimas savo prisirišimo prie katalikybės galvos. Kaikurie užsienio korespondentai j ieškojo šio reiškinio paaiškinimo pas čia Kolumbijoje gyvenančius užsieniečius katalikus, nes jiems tai netilpo galvoje. Aišku, žiūrovų tarpe buvo ir netikinčių bei fanatikų, bet jų skaičius, pažįstant kolumbiečių dvasią, buvo nedidelis. Tačiau ir patys fanatikai nepadarė jokio išsišokimo popiežiaus atžvilgiu, kaip tikėjosi kaikurie korespondentai, prisimindami ankstyvesnes nuotaikas kolumbiečių tarpe.Aplankė šeimasPopiežiaus buvimas Bogotoje užkariavo visų kolumbiečių jausmus savo paprastumu ir nuolatiniu šypsniu bei palaiminimu, ši laikysena atsakė į visų žmonių jausmus ir niekas nepadarė jokio neigiamo žingsnio, nors jam išvažiavus nevienas kritikavo kaikuriuos dalykus. Popiežius nuolatos maišydavosi žmonių tarpe. Dėlto buvo sunku pareigūnams, kurie turėjo palaikyti tvarką gatvėse ir apsaugoti jo asmenį. Ypač pakildavo žmonių entuziazmas, kai popiežius paglostydavo kuriam nors vaikučiui galvelę ar bent leisdavo vaikams arčiau prieiti prie jo automobilio. Popiežiaus populiarumas pasiekė augščiausią laipsnį, kai jis, lankydamasis vienoje priemiesčio parapijoje, po oficialios dalies panoro aplankyti poros gyventojų neturtingus namus ir pakalbėti su gyventojais. Šis įvykis po parapijos pamaldų ir keliolikos vaikų pirmosios Komunijos buvo žmonių entuziazmo viršūnė. Vienoje šių šeimų neturtinguose butuose žmones taip susijaudino, kad nedrįso nė su juo kalbėti, negalėjo jam pažiūrėti į akis, ir tik vaikai savo paprastumu atsakinėjo į popiežiaus klausimus. Dar labiau sujaudino gyventojus popiežiaus dovanos vaikams. Šis faktas sklido iš lūpų į lūpas ir kėlė žmonių entuziazmą.
Visų kolumbiečių dėmesį at

kreipė popiežiaus kelionė heli
kopteriu už Bogotos, kur susi
tiko su Kolumbijos kaimiečiais. 
Nors nesusirinko kiek buvo ti
kėtasi (apie 35.000), bet papras
ti žmonės savo naivumu paver
gė popiežiaus jausmus. Paulius 
VI jeepu aplankė visus būrius, 
laimindamas ir pasakydamas 
pritaikintą kalbą, kurioje pa
brėžė kaimo žmogaus vargus, 

darbus ir kvietė valdančiuosius pagerinti kaimo žmogaus gyvenimo sąlygas ne vien Kolumbijoje, bet ir visoje P. Amerikoje. Kolumbiečių entuziazmui nebuvo galo. Greitai šis vaizdas per televiziją pasiekė Bogotoje esančius maldininkus. Kai grįžo popiežius, ovacijoms nebuvo galo.Atspari sveikataKongreso dalyviai stebėjosi popiežiaus sveikatos atsparumu, nes po 12 valandų kelionės į Bogotą jo laukė perkrauta programa. Nuo pat atvykimo į Bogotą iki paskutinio atsisveikinimo ištisas dienas praleisdavo įvairiose iškilmėse, kurios prasidėdavo 8 vai. ryto ir nesibaigdavo prieš 9 vai. vakaro; nebūdavo nei dvieju valandų pietų pertraukos. Per 56 valandas Bogotoje popiežius pasakė 21 kalbą. Kaikurios jų gana ilgos, doktrininio pobūdžio; pavyzdžiui, atidarydamas Bogotos katedroje II Pietų Amerikos vyskupų konferenciją nurodė pagrindines problemas ir kriterijus tom problemom spręsti. Nežiūrint varginančios programos, nei amžiaus, nei Bogotos augš- tumos (2.600 metrų virš jūros lygio), popiežiaus laikysenoje nesimatė nuovargio beveik iki pat išvažiavimo.Prieš kongresą, jo metu ir po kongreso Bogotoje įvyko apie 50 vietinių ir tarptautinių suvažiavimų bei pasitarimų. Svarbesnieji buvo — tarptautinis teologų suvažiavimas, jaunimo kongresas ir II P. Amerikos vyskupų konferencija, kurioje dalyvavo apie 160 vyskupų su balso teise.Lietuviai kongreseBogotos lietuvių kolonija (102 asmenys) irgi ruošėsi priimti tautiečius maldininkus. Pasiruošimai buvo ne vien materialiniai, bet ir dvasiniai. Kongreso užsieniečių komisija leido biuletenį įvairiom kalbom, jų tarpe ir lietuvių. Buvo laukiama daug daugiau'maldininkų, ypač iš artimesnių kraštų, kaip JAV, Kanados ir P. Amerikos, bet paskutinėmis dienomis daug tautiečių suabejojo ir atsisakė vykti į Bogotą. Vietos lietuvių kolonijos ponių specialus komitetas lietuviams svečiams priimti buvo pasiruošęs apgyvendinti pas lietuvius apie 80 maldininkų išskirstant po šeimas ir nemokamai, tuo būdu norėta parodyti krikščionišką ir drauge tautinę meilę. Tačiau nesulaukėme nei tuzino lietuvių. Beveik išimtinai atvyko tik dvasiškiai. Iš JAV atvyko — mons. Antanas Deksnys ir kunigai — Ignas Urbonas, Titas Narbutas ir Antanas Treška, iš Venecuelos — kun. Antanas Perkumas, iš Argentinos kun. J. A. Margis, iš kitų Kolumbijos vietų kunigai —" Mykolas Tamošiūnas ir Dubinskas. Visi svečiai apsigyveno pas lietuvius ir pirmomis dienomis po kongreso programos lankėsi paskirose šeimose, susipažindami su vietos lietuviais, o besibaigiant kongresui buvo ruošiamos atsisveikinimo vaišės.
Lietuviai turėjo savo pamal

das, laikomas pavienių kunigų 
svečių ar koncelebruotas visų 
drauge. Kadangi kongreso šūk/5 
buvo meilės ryšių atnaujinimas, 
visose parapijose buvo ruošia
mos agapės pagal pirmųjų krikš
čionių pavyzdį. Lietuviai suren
gė visos kolonijos ir svečių aga- 
pę lietuvių vedamame “Tres Ca- 
sitas” restorane, kur visi tautie-. 
čiai galėjo pasidalinti mintimis 
ir įspūdžiais. Kalbas pasakė: 
Lietuvos konsulas Stany Siru
tis, iš kitų kraštų atvykusieji 
svečiai ir kolonijos kapelionas. 
Visi atvykusieji svečiai stebė
josi, kad maža Bogotos lietuvių 
kolonija turi kiekvieną sekma
dienį lietuviškas pamaldas, kad 
visose šeimose vaikai gražiai

Gaila buvo
(Tęsinys iš praeito numerio)

Solisto Baro koncertas

Po trumpos pertraukos prasidėjo 
meninė dalis. Prie garsiakalbio pa
sirodė Jurginą Vileitaitė, kuri pra
nešinėjo lietuviškai ir angliškai. Iš
ėjo scenon operos solistas Stasys Ba
ras ir jam akompanuoti specialiai 
atvykęs lietuvių operos dirigentas 
prof. Aleksandras Kučiūnas. Salę 
pripildė stiprus, sodrus solisto St. 
Baro balsas. Publika sustingo susi
žavėjusi. Pradžioje jis išpildė tris 
St. Šimkaus dainas, dvi dainas A. 
Kačanausko. Pasipylė plojimai. Ant
ru pasirodymu atliko Jonušo dainą iš 
J. Karnavičiaus operos “Radvila Per
kūnas”, Tallat-Kelpšos “Liepė tėve
lis”, Banaičio “Aš per naktį”. Tre
čiame pasirodyme ypač gražiai skma- 
bėjo “Rachel, tave dangus” iš ope
ros “Žydė” (Halevy) ir “Cielo e 
m ar” iš operos “La Gioconda” (Pon- 
chielli). Jo dainavimas paliko klau
sytojams gilų įspūdį — jie sukėlė 
ovacijas.

Kita programa
Po pertraukos gėrėjomės Vanku

verio lietuvių “Atžalyno” tautiniais 
šokiais ir solo dainomis, kurias išpil
dė atvykusi iš Edmontono lietuvai
tė A. Šmidtienė. Jai akompanavo A. 
Baronas. Jauni šokėjai šoko labai 
lengvai ir grakščiai. Sėkmė jums ir 
šokių mokytojoms! Šiai tautinių šo
kių grupei vadovauja Adelė Šmitie
nė ir Z. Kaulienė

Iš Los Angeles atvykusi taut, šo
kių grupė pašoko gražiai, stilizuotą 
suktinį, vadovaujant mokyt. Razutie- 
nei. Jie susilaukė stiprių katučių. 
Tuo ir baigėsi šis malonus koncer
tas. Buvo jau 5 v.p.p.

Šaunus balius
Balius su iškilminga vakariene ir 

šokiais įvyko “Hotel Vancouver” 
puošnioje salėje, čia radome dar tik 
vieną Balį Vileitą. Publika greit pra
dėjo rinktis ir apsėdo visus apskri
tus stalus, o pagal vieną šoną buvo 
ilgas stalas garbės svečiams. Prie 
garsiakalbio buvo Z. Kaulienė. Gra
žią kalbą lietuviams pasakė miesto 
burmistre ir kiti kalbėtojai.

Po vakarienės prasidėjo šokiai. 
Sukosi, lingavo poros. Moterys — il
gomis ir trumpomis sukniomis, bet 
visos atrodė puošniai. Protarpiais 
tarp šokių per garsiakalbį dar pa
dainavo iš Edmontono solistė A. 
Šmidtienė. Publika gausiai jai plojo. 
12 vai. šis linksmas balius buvo baig
tas.

Pamaldos
Sekmadienis, rugsėjo 4. Susiren

kame į pamaldas jau netaip gausiai, 
kaip vakar į balių (buvo apie 300, 
koncerte — apie 500 žmonių). Pa
maldas laikė ir pamokslą pasakė 
vysk. V. Brizgys. Pamaldų metu nu
skambėjo per naujos Holy Name 
bažnyčios skliautus solisto Stasio 
Baro giedamos giesmės. Rodos dar 
jautriau, dar skambiau, negu vakar 
dienos koncerte.

Gegužinė ir loterija
3 v.p;p. su p. Al. Smilgiais beveik 

pirmutiniai pasiekėm p. Macijaus
kienės ūkį. Čia, netoli namo, labai 
gražiame gojely surengta gegužinė, 
šokiams padaryta didžiulė lentų pa
kyla. Netrukus automobiliai vienas 
po kito pradėjo rinktis, o už gero 
pusvalandžio visas kalniukas buvo 
pilnas autovežimių.

Į padengtą ilgiausią stalą pradė
jo plaukti įvairūs, gražiai išdėstyti 
lėkštėse valgiai. Greta jų — krūvos 
tuščių lėkščių (popierinių), šakučių 
ir peilių. Buvome pakviesti valgyti, 
patiems pasiimant. Mūsų bendrake
leivė p. Smilgienė buvo apsiėmusi 
pardavinėti gėrimus, tai vargšelė vi
są vakarą taip ir pravargo prie tų 
bonkų ir pinigų skaičiavimo... Prie 
valgių pagaminimo, aišku, irgi ne
mažai ponių vargo...

Atvyko orkestras ir, pasistiprinę, 
pasivaišinę, pradėjome šokti. Bilie
tų į gegužinę visai nebuvo, tik Z. 
Kaulienė per garsiakalbį gražiai pa
prašė daugiau paaukoti perkant lo-

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir įnašai:

294. Montrealio ats. kariai $100
295. Venskevičius, Petras $100
296. Sarapnickas, Juozas $100
297. Kinderis, Edvardas $100

Papildė “Nežinomo kario” įnašą 
iki $200. Montrealio “Ramovė” įmo
kėjo įnašą (kasmet po $25). P.
Venskevičius iš Sudburio ir J. Sa
rapnickas iš St. Catharines yra Bend
ruomenės ir kitų organizacijų vei
kėjai. “Nežinomo kario” įnašą $100 
papildė kūrėjas-savanoris, dabar pen
sininkas, Justinas Punkris, gyv. To
ronte. E. Kinderis, gyv. Bradforde, 
turi nuosavą motelį.

Mums malonu pasveikinti kiek
vieną naują narį, o ypač iš versli
ninkų ir profesijonalų tarpo, nes iš 
jų Fondas įtikisi daugiau paramos. 
Daugelis Kanados lietuvių yra įsigiję

kalba lietuviškai, kad kolonijo
je vyrauja šeimyninė nuotaika.

Vertindami šį tarptautinį eu
charistinį kongresą, ir kolum- 
biečiai, ir užsienio spaudos at
stovai sutinka, kad buvo mažų 
trūkumų, bet aplamai kongre
sas tikrai buvo pavykęs. Pana
šiai jaučia ir Bogotos lietuviai: 
nors ir mažai tautiečių maldi
ninkų sulaukėm, bet džiaugėmės 
krikščioniška ir lietuviška tar- 
pusave meile.

uo$ palikti
terijos bilietus. Susirinkusieji pirko 
daug bilietų. Fantų tarpe buvo Fe
likso Skrinsko pieštas ant aksomo pa
veikslas “Saulėlydis” ir daug įvai
rių kitų daiktų. Minėtą paveikslą lai
mėjo vietinis tautietis Geleževičius, 
kuris buvo pirkęs bilietų už $11. Kai 
buvo siūloma jam pirkti daugiau, sa
kė:

— Neverta, nes aš niekad nieko 
nelaimiu.

— Gerai, kad perki, šį kartą bū
si laimingiausias, — pasakiau aš jam. 
Dabar matau — mano pranašystė iš
sipildė.

Gegužinė vyko labai gražioje nuo
taikoje. Kai muzikantai išvyko, vi
sais kraštais skambėjo lietuviškos 
sutartinės. Vėliau į garsintuvą buvo 
įjungta šokių plokštelių muzika. Ir 
vėl sukosi poros ir skambėjo gražios 
tango melodijos. Pagaliau, jau su
temus, visi išsiskirstė. Iš iždininko 
sužinojau, kad gegužinė vietos B-nės 
iždui nuostolių nepadarė.

Sunku atsiskirti
Lietuvių Dienos programa pasibai

gė. Jau, rodos, turėtum grįžti į na
mus, bet tie žavūs kalnai, aplinkui 
tie parkai, tie simpatiški ir mieli 
lietuviai... Gaila juos palikti. Be to, 
tiek lankytinų vietų! Tad pasilikau 
ilgėliau. Nesigailiu. Dar teko ir su 
“gondola” į augščiausią kalną už
kilti ir vakaro metu pamatyti elekt
ros šviesose bei aplinkos vandenyse 
“paskendusį” Vankuverio didmiestį. 
Gražu ir didinga.

Laikraščių iškarpos
Turėjau progos apsilankyti pas, 

Adelę ir Balį Vileitas ir pamatyti, 
kaip kruopšti visuomeniniame darbe 
ši lietuvių šeima. Parodė specialų 
albumą, į kurį taip gražiai, tarp per
matomų dvigubų plastikinių pusla
pių, sudėtos visos tuo tarpu tik ang
liškų vietos laikraščių iškarpos, kur 
taip šiltai atsiliepiama apie Lietuvių 
Dieną ir pačius lietuvius, net visa 
L. D. programa ištisai atspausdinta. 
Čia sudėti pakvietimai bei laiškai, 
siųsti vietos valdžios atstovams ir 
gauti iš jų šilti padėkos atsakymai, 
pažadai. Jau įdėtos ir kelios nuotrau
kos.

‘— Vėliau čia ir nuotraukų, ir spau
dos iškarpų bus daug daugiau, — 
sako V. K. L. D. Rengti Komiteto 
pirm. B. Vileita.

Tai tikrai puiki archyvinė medžia
ga, bylojanti apie lietuvių kultūrą. 
Jei anglų spauda gražiai atsiliepia 
apie lietuvių kultūrinius pasirody
mus, tai yra pačių lietuvių nuopel
nas. Tai visiems aišku.

Negausios lietuvių kolonijos su
rengta Lietuvių Diena ne iš vieno 
pareikalavo daug pasiaukojimo, lai
ko ir kartais nemiegotų naktų. Tai 
pasakytina apie tautinių šokių mo
kytojas, šokėjus ir visus vadovau
jančius asmenis. Jų visų atpildas ir 
pasididžiavimas — gerai pavykusi vi
sa L.D. programa.

Vėl neša mane traukinys atgal į 
Winnipega, o aš stebiu pro langą 
tuos pačius didingus kalnus, dings
tančius tolumoje. Buvo gaila juos 
palikti...

Vakarų Kanados Lietuvių Die
nos parodos organizatorės — A. 
Vileitienė ir A. Šmitienė

Nuotr. E. Gumbelio

viešbučius, apartamentus, restora
nus, statybos kontoras, inžinierių 
(consulting) biurus, tačiau iš jų iki 
šiol tik vienas kitas davė Fondui 
šimtinę. Tik trys Kanados lietuviai 
Įnešė po tūkstantinę. Toronto žydai 
per vieną valandą sudėjo savo tau
tos reikalams du milijonu dol., o 
mūsų visos Kanados lietuviams sun
ku sudėti per penkerius metus $50.- 
000. Mus visus jungia bendra kalba, 
tautos praeitis ir ateitis. Išlaikyti 
savo tautinei kultūrai neužtenka 
vien kalbų, bet reikia ir finansinių 
aukų. Lietuvių bankeliai Toronte, 
Montrealyje ir Hamiltone Jūsų au
ką lietuvių Fondui maloniai priims. 
Kur nėra bankelių, čekius siųsti 
Kanados Lietuvių Fondui, 325 Sea
ton St, Toronto 2.' P. LELIS 

reik. ved.

“GYVATARO” PRANEŠIMAS
“Gyvataro” Išvykos į Prancū

ziją Komitetas prašo visas KLB 
apylinkių valdybas, organi
zacijas ir pavienius asmenis su
grąžinti aukų lapus, nes reikia 
duoti apyskaitą ne tik lietuvių 
visuomenei, bet ir Kanados vy
riausybei ir Hamiltono savival
dybei.

Prašome aukų lapus atsiųsti 
iki š.m. spalio 16 d^uo adresu: 
K. Žukauskas, 310 Queen St. 
So., Hamilton, Ont



® IAVERGTOJE imtJE
LIETUVIŠKOS MADOS
Tarptautinėje Leipcigo mugėje, K. 

Vokietijoje, aštuonis kartus lietuviš
kas madas demonstravo Vilniaus 
Modelių Namai, atstovavę Sovietų 
Sąjungai. Teigiamo mugės lankytojų 
įvertinimo susilaukė žieminiai dra
bužiai, suknelių ir apsiaustų mode
liai su lietuviškų raštų motyvais.

VYŽŪNŲ “VOVERAITĖ”
Rokiškio—Juodupės plento pusiau

kelėje, Ruopiškio miške prie Vy- 
žūnu, rokiškiečiai įrengia naują va
sarvietę. Pagal Rokiškio rajono ar
chitekto L. Trumpicko projektą čia 
jau pastatyta vasaros kavinė "Vo
veraitė”, kurios vidų puošia riešu
to formos bufetas, kankorėžių užuo
laidos, eglės viršūnėje spindinčias 
žvaigždes primenantis sietynas ir, 
žinoma, voveraitė. Išalkusius lanky
tojus sotina pačių restorano darbuo
tojų pagaminti skilandžiai, troškulį 
nutildo "Voveraitės” gėrimas, sūrių 
gamyklos “Bočių gira”. Daug darbo 
čia yra įdėjęs senasis girininkas Bro
nius Tiekis, miško gelmėse suradęs 
senų gumbuotų kehnų "Voveraitei”. 
Prie ežero dabar planuojama pasta
tyti suomišką pirtį ir pradėti poilsio 
namukų statybą.

bužiai, avalynė, šalmai bei kitos ap
saugos priemonės.

BIRŠTONO DRUSKA
Tokia antrašte “Komjaunimo Tie

sos” 157 nr. paskelbė rašinį J. Gird
vainis, atskleisdamas keletą Biršto
no vaizdų: “Dauguma besigydančių 
pasitraukę per kelis šimtus metrų 
nuo paplūdimio — vieni saulės lo
pinėlį miško properšoje atrado, kiti 
prie alksnių krūmo, pamiškėje, pri- 
siglaudę, treti “Tulpės” sanatorijos 
prižėlusiame sode tarp dilgėlių ir 
balandų, antklodę pasikloję, ilsisi. 
Netraukia kurorto svečių ir Nemu
no vanduo. Nori išsimaudyti — ge
rai paieškok, kol atrasi pramintą ta
ką į upę. Kitaip — nebandyk: žo
lių prižėlę, dugnas dumblu nusėdęs, 
čia ir plytų, ir guminių ratų, bute
lių šukių, konservų dėžučių atrast 
O krantas? Kiek čia popierių ir kito
kių šiukšlių! Ir prie vandens, ir pa
krūmėse — nors grėbliu grėbk. Pa
plūdimyje prismaigstyta pagaliukų, 
benzino išdžiovinta ir laužų išdegin
ta žemė. Tai liekanos iš visasąjun
ginių vandens motorinio sporto var
žybų, kurios čia vyksta kasmet. "Oku
puoja” sportininkai pačią gražiausią 
Birštono poilsio vietą ir po dvi-tris

NEPAPRASTAS KONCERTAS HAMILTONE

Ženeta Noreikiene
giminių iškviesti privačiam apsilankymui, atvyksta j Kanadą ir duos lietuviškų 

liaudies dainų ir operų arijų

$3, mokiniams — $1,50. PO KONCERTO — VAKARIENE SOLISTUI 
PAGERBTŲ
Registruotis pas O. Bakšienę iki spalio 3 d., 
Įmokant $6 už asmenį.

1968 M. SPALIO 5, ŠEŠTADIENĮ, 7 V AL. VAKARO HAMILTONO CENTRAL SEC
ONDARY SCHOOL, 192 WENTWORTH STR. NORTH (kampas Cannon ir Wentworth) 

Bilietai 
Gaunami pas O. Bakšienę, 38 Stanley Avė, 
Hamilton, Ont TeL 5294662.
Priimami užsakymai ir paštu, atsiurbiant 
čekį ar perlaidą.

Vilniaus lietuvių operos pirmaeilis solistas
VIRGILIJUS NOREIKA

kartu su žmona, Vilniaus lietuvių operos simfoninio orkestro dirigente

4 pst • Tėviškės Žiburiai • 1968. X. 3 — Nr. 40 (975)

e LIETUVI AI PASAULYJE

g HAMILTON’S
ŽVEJAI IR MEDŽIOTOJAI
Tauragės rajono medžiotojų ir žve

jų šventė prie Draudenių ežero su
traukė apie 1.000 gamtos mylėtojų. 
Programoje buvo tradicinės varžy
bos — virvės traukimas, spiningistų 
kova. Svečiams vaišinti žvejai išvi
rė apie pusę tonos žuvienės, o me
džiotojai ant 400 jiešmų kepė šer- 
nieną.

STIKLAINIŲ DANGTELIAI
“Valstiečių Laikraščio” 107 nr. re

dakcija paskelbė Biržų rajono Kraš
tų sovchozo moterų tarybos pirm. 
A. Naktinienės laišką: "Spauda duo
da mūsų šeimininkėms daug gerų 
pasiūlymų, patarimų, kaip žiemai už
konservuoti daržoves, vaisius, uogas. 
Mes išmokome ir norėtume taip pa
daryti. Turime daržovių, stiklainių, 
mašinėles dangteliams uždaryti. O 
pačių metalinių dangtelių neturime. 
Jau greit dveji metai, kai Biržų ra
jono parduotuvėse jų nėra. Prekybi
ninkai aiškinasi, kad negauna jų. 
Girdėjome, kad Panevėžio turguje 
spekuliantai pardavinėja po 17-20 
kap. už vieną. Tokia "laimė” būna 

' retai. Mes, Kraštų tarybinio ūkio mo
terys, prašome padėti išsiaiškinti, 
kur dingo metaliniai dangteliai! Ar 
jų nebegamina pardavimui, ar dėl 
prekybininkų kaltės tęsiasi tokia ne
tvarka?” Vietoj atsakymo redakcija 
deda pastabą: "Prie biržiečių prisi
deda ir Šilalės rajono Kvėdarnos gy
venvietės šeimininkės. Iš tikrųjų, 
kur dingo dangteliai?” Atsakymas, 
žinoma, labai paprastas — gamybą 
planuojančių biurokratų popieriaus 
šūsnyse.

STATYBININKŲ SAUGUMUI
Su saugumo technikos reikalavi

mais ir priemonėmis statybininkus 
supažindina Vilniuje pirmą kartą su
rengta tokio pobūdžio paroda. Pla
katai, nuotraukos ir paaiškinamieji 
tekstai lankytojus skatina laikytis 
saugumo taisyklių statybų darbuose. 
Parodoje taipgi išstatyti darbo dra-

savaites lig pat vakaro birbina sku
teriais. Ligoniai vaikšto, vatos į au
sis prisigrūdę, čia pat ir gelbėjimo 
pastatas. Kažkada ir medikų būta. 
Dabar pastate įsikūrusi moteris šei
mininkauja ... Atsigula žmonės pail
sėti, o tolėliau, vos už septynių-de- 
šimties metrų, dvi juodmargės šluo
ja vešlią žolę su dobiliukais, čia 
pat ir arklys muistosi. Įsigeisi ka
muolį padaužyti, taip ir saugokis, 
kad nepaslystum...” Kitoj Nemuno 
pusėj yra Alksniakiemio šilo paplū
dimys. Dėl mažo kelto susidaro ilga 
poilsiautojų eilutė, o ir pačiu kelti
ninku Antanu Kavaliausku nevisada 
gali pasitikėti. Žvejų Dienos išvaka
rėse jis taip “įsilinksmino”, kad kel
tas pusiaukelėje pakeitė kryptį, žmo
nes priversdamas... bristi į kran
tą. Sanatorijų gyventojai pasigenda 
gerų knygų. Pačiame vidurvasaryje 
knygynas buvo uždarytas visą mėne
sį — vedėjas Petras Žukauskas ato
stogavo. Yra keturi spaudos kioskai, 
bet jų visų problemą išryškina “Tul
pės” sanatorijos kiosko pardavėja 
Genovaitė Meškelevičienė: "Ne ma
dinga kioske geras knygas pardavi
nėti ... Nors jau kiek kartų sakė
me, kad besigydantieji barasi ir ne
patenkinti ...” Marcelės Jonuškienės 
vadovaujama Birštono biblioteka ir 
skaitykla duris atidaro tik 2 v. p.p., 
kai sanatorijų gyventojai eina pie
tauti. Turistams trūksta Birštono 
vaizdų atvirukų. Išradingesnieji turi 
šauktis vietinių fotografų pagalbos 
ir už nuotrauką mokėti po 35 kapei
kas.

MOTORLAIVIS NEMUNE
Nemunu prie Druskininkų pradė

jo plaukioti kapitono Domo Avižie
nio vadovaujamas 45-50 km greičio 
per valandą motorlaivis, pritaikytas 
negilioms ir akmenuotoms upėms. 
Jo salonas talpins 86 keleivius. 
Ekskursantai bus vežiojami į Gardi
ną, Merkinę, Alytų, Birštoną ir 
Kauną. y. Kst
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VIRGILIJAUS NOREIKOS

LONDONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAMS -
Š. M. SPALIO 6, SEKMADIENĮ, 4.30 v.p.p.

LONDON PUBLIC LIBRARY AUDITORIJOJE, APATINIAME
AUGSTE, 305 QUEEN’S AVENUE, PAČIAME MIESTO CENTRE.

PIANINU PRITARS JO ŽMONA.
RETA PROGA IŠGIRSTI KIPRO PETRAUSKO MOKINĮ, 
IŠ LIETUVOS ATVYKUSĮ IR KANADOJE VIEŠINTĮ ŽYMŲJĮ 
LIETUVĮ TENORĄ. VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI.

_ Rengėjai w

*

§

LONDON, ONT.
KONCERTAS, kurio programą at

liks Vilniaus operos tenoras Virgili
jus Noreika, įvyks spalio 6 d. (žiūr.. 
skelbimą).

E. DANILIŪNAS JR., LLSK “Tau
ras” krepšinio vyrų komandos kapi
tonas, darbe susižeidė ranką, šv. 
Juozapo ligoninėje padarytos dvi 
operacijos. Ar reikės daugiau ope
racijų, paaiškės vėliau. D. E.

Rochester, N.Y.
LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA 

rengia tradicinį koncertą spalio 19 
d., 7.30 v.v., lietuvių parapijos sa
lėje, 545 Hudson Ave. Koncerto pro
gramą atliks solistas Liudas Stukas 
ir jo vad. “žibuoklių” sekstetas. Bus 
loterija ir šokiai. Tautiečiai iš JAV 
ir Kanados kviečiami dalyvauti bei 
paremti kultūrines radijo klubo pa
stangas. J. M

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve “TALKA” 
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 5284)511.

Darbo valandos:
Pinm, antr., treč. ir 
ketvirtad. 9JO — 5 v.p.p. 
Penkt 9.30—8 v.p.p. 
šeštadieniais 9.30 — 1 v.p.p.

Angšti nuošimčiai už Indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
h* paskolų draudimas. 
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

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

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS (DEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KREIPTIS BET KURIUO LAIKU. (

■I SMM ANCASTER, ONT. |

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, spalio 5 d., 7 v. 
v., įvyks Virg. Noreikos koncertas 
Central Aūditorium, 192 Wentworth 
N. Jam akompanuos po žmona Že
neta, Vilniaus operos simfoninio or
kestro dirigentė. Aš, kaip neseniai 
atvykusi iš Lietuvos, noriu Tams
toms patikinti, kad Virgilijaus bal
sas yra nepaprastas! Kai jis dainuo
davo Vilniaus operoje, į tą spektak
lį bilietai buvo išperkami iš anks
to ir nevisada jų galima buvo gauti. 
Kviečiu visus lietuvius šios retos pro
gos nepraleisti ir išgirsti jo nuostabų 
dainavimą. Jūsų —

O. Bakšienė

TAUTOS FONDO valdyba nutarė 
šiemt savo tradicinį priešadventinį 
subatvakarį, kuris įvyksta lapkr. 30 
d., daryti baliaus pobūdžio. Rekordi
nė Laisvės Kovos Metų rinkliava įro
dė, kad žmonės duosniai remia Tau
tos Fondo idėją, todėl valdyba ti
kisi, kad ir šis parengimas susilauks 
nemažesnio pritarimo. Rengėjams 
reikia iš anksto žinoti, kiek tame 
baliuje žmonių norėtų dalyvauti, kad 
pagal svečių skaičių būtų galima su
sirasti ir patalpas. Banketas numa
tomas su užkandžiu, alučiu, gera mu
zika, laiminga loterija ir menine 
programa. Įėjimas — $5. Visi esate 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ir jau 
dabar registruotis pas O. Stasiulį, 
tel. 528-2055; pas Br. Grajauską, tel. 
544-4829 ar pas kitus TF v-bos na
rius. Sąrašas turi būti sudarytas ligi 
spalio 15 d. Valdyba

VYSK M. VALANČIAUS šešta
dieninė mokykla pradėjo mokslo me
tus su 178 mokiniais. Į I skyrių atė 
jo 10 naujų vaikų. Patalpos gautos 
tos pačios St. Patrick’s mokykloj. 
Mokyklos personalas: vedėjas — J. 
Mikšys, pavad. — K. Mileris, I skyr. 
mokytoja, šiemt naujai atėjus — G. 
Repčienė, II — D. Balsienė, III — 
naujosios kartos atstovė K. Parėš- 
tytė, IV — A. Mikšienė, V — B. 
Juozapavičienė, VI — L. Stungevi- 
čienė, VII — M. Kvedarienė, VIII 
— A. Mikalauskas, IX — K. Mile
ris ir X — Aid. Volungienė. Šiemet 
nebemokytojauja G. Juozapavičiūtė, 
kuri išsikėlė į Torontą studijuoti, 
ir Aid. Markovienė. Mokykla turės

“ŠIRVINTOS” IR “NEMUNO” 
skautų tuntai 1968/69 metų veiklą 
pradeda spalio 6, sekmadienį, 10 vai. 
Visi skautai-ės organizuotai su vė
liavomis dalyvauja pamaldose. Ren
kamasi parapijos salėje 9.30 vai. Vi
siems skautams dalyvavimas būti
nas. 3 v.p.p. įvyks bendra abiejų 
tuntų atidaromoji sueiga: bus pri
statoma nauja “Širvintos” tunto tun- 
tininkė, įvyks laužas — “Tautinę 
stovyklą prisiminus”. Kviečiame tė
vus ir besidominčius skautišku vei
kimu sueigoje dalyvauti. Sueigos 
metu bus galima įrašyti vaikučius 
į skautų organizaciją. Kitu laiku re
gistracijos reikalu prašome skam
binti vyr. sk. Aldonai Gurgzdytei- 
Petrantonio tel. 522-4739. Priima
mos mergaitės nuo 6 m. amžiaus. 
Berniukų registracijos reikalu pra
šoma kreiptis į tuntininką ps. A. 
Tumaitį, tel. 627-3305. Visais “Širvin
tos” tunto reikalais prašoma kreip
tis į naujai paskirtą tuntininkę ps. 
D. Kairienę, 141 Kent St, tel. 522- 
6345. "Širvintos” ir "Nemuno”

tuntų vadija

PADĖKA
Š. m. rugsėjo 17 d. mirė mano se

suo a. a. Marija Vasarienė, čia no
riu išreikšti viešą padėką mons. J. 
Tadarauskui už gedulo pamaldas ir 
visiems hamiltoniečiams už dalyvavi
mą laidotuvėse ir už gausias gėles. 
Šia proga noriu pažymėti, kad a.a. 
Marija buvo daug iškentė jusi. Jos 
vyras buvo gydytojas, žuvęs I D. 
kare. II D. karo metu mudviem te
ko taip pat daug iškentėti, ypač pra
sidėjus sovietinei okupacijai. Mano 
vyras kapitonas Kemėžis buvo pasi
žymėjęs karys — Vyčio Kryžiaus 
kavalierius. Ties Širvintomis ir Gied
raičiais jo vadovaujama kuopa su
mušė lenkų batalijoną ir paėmė vė
liavą, kuri buvo padėta į muzėjų.

Prasidėjus sovietinei okupacijai, kpt. 
Kemėžis slapstėsi miške. Kai kartą 
užėjo į vieną kaimą, buvo suimtas 
ir atveštas į namus, kuriuose buvo 
dukrelės — Rita — 3 m., Aldona 
— 7 m. Ą. a. Marija apkabino en
kavedisto kojas ir maldavo palikti 
dukreles. Enkavedistų majoras jų ne
lietė, nors grasino nužudysiąs, o kpt. 
Kemėžį išvežė Telšių kalėjimam Vė
liau iš jo nuostabiu būdu pabėgo. 
Antrosios sovietų okupacijos metu 
vėl buvo suimtas ir laikytas kalė
jime, kur buvo paralyžuotas. Mirė 
1952 m. Kaune. Jis buvo labai re
ligingas žmogus ir apie savo pabė
gimą iš kalėjimo pasakojo kaip apie 
stebuklingą atvejį.

Dar kartą visiems nuoširdi mano 
padėka —

Eugenija Kemėžienė

DR. V. D. KVEDARAS
DANTISTAS

460 Main St. E.
Hamilton, Ont.

Telefonas 529-4911

St. Catharines, Ont.
PADĖKA

Rugsėjo 8 minėjimas įvyko rugsė
jo 7 d. St. Dennis parapijos salėje. 
Apylinkės valdyba labai dėkinga vi
siems prisidėjusiems darbu ir pata
rimais. Dėkui klebonui kun. Barna
bui Mikalauskui, OFM, už sukalbėtą 
invokaciją, J. Varanavičiui už gra
žią istorinę paskaitą, “Baltijos” An
sambliui bei chorui iš Londono, Ont., 
vadovaujamam kun. klebono B. Pa- 
cevičiaus, atlikusiam puikią progra
mą. Už dainas ir tautinius šokius 
esam ypač dėkingi grakščiam, jau
nyste švytinčiam Londono jaunimui 
ir jų vadovams — kun. B. Pacevi- 
čiui ir p. Chainauskams. Už suruoš-

J. A. Valstybės
KOMUNISTINĖS “LAISVĖS” 

PRANEŠIMU, 1969 m. JAV lietu- 
viams bus leidžiama ilgesnį laiką 
viešėti pas gimines sovietų okup. 
Lietuvoje. Ta proga "Laisvė” rug
sėjo 17 d. laidoje paskelbė pasikal
bėjimą su sovietų ambasados I sekr. 
Vyt. Zenkevičium, kuris dabar jau 
yra grįžęs Vilniun. V. Zenkevičius 
aiškina: “Norint gauti vizą giminių 
aplankymui Tarybų Lietuvoje, reikia 
kreiptis į TSRS Atstovybės konsuli
nį skyrių Washingtone. Iš ten gau
site keturias užregistruotas anketas, 
kurias reikia užpildyti, prie visų eg
zempliorių pritvirtinti po foto nuo
trauką. Tris anketas reikia asmeniš
kai pasiųsti savo giminėms Lietu
voje, o ketvirtą grąžinti konsuliniam 
skyriui (...) Pagal naują vizų ga
vimo tvarką giminių raštiškas pa
kvietimas nereikalingas. Giminės, ga
vę anketą (tris anketas — “TŽ” 
red.), turi asmeniškai kreiptis į vie
tos milicijos skyrių, patvirtinti raš
tu, kad jie tikrai kviečia savo gimi
naitį ir pasižada jį pilnai išlaikyti. 
Kvietėjas asmeniškai gauna iš milici
jos skyriaus atsakymą, kurį vėliau 
persiunčia į JAV savo giminaičiui. 
Esant teigiamam atsakymui, konsuli
nis skyrius išduoda specialią gimi
nių lankymo vizą (...) Vietos tary
binės įstaigos mūsų piliečių pareiš
kimus gali spręsti nuo keturių iki 
šešių mėnesių. Vizos giminėms lan
kyti išduodamos įvairiais terminais 
— nuo dviejų savaičių iki šešių mė
nesių.” V. Zenkevičius kažkurios mū
sų spaudos pranešimus, kad reikia 
įmokėti $97, laiko neteisingais, nes, 
girdi, už vizas joks mokestis neima
mas. Tačiau tame pačiame "Laisvės” 
nr. paskelbtame Union Tours, Inc. 
pranešime rašoma: "Norintieji gau-

tas vaišes bei vakarienę ansambliui 
ir svečiams dėkojame p. Gudaitie
nei ir p. Janušoniams; už loteriją, 
jos suorganizavimą ir tvarkymą — 
J. Žemaičiui ir p. Bogušiui; už bu
feto suorganizavimą — J. Šarapnic- 
kui ir jo talkininkams. Dėkojame A. 
Šetikui už suolų į salę atvežimą, S. 
Katisonovui už bilietų pardavimą, S. 
Šetkui už įrašytus žodžius ant kas
pino vainikui prie paminklo žuvu
sioms, S. Zubrickienei už padėjimą 
vainiko prie paminklo. Ačiū padė
jusioms papuošti ir sutvarkyti salę 
minėjimui — Ž. Jokūboniui, P. Pol- 
grimui ir p. Kavolėliui; įteikusiems 
gėles — Dainoraitei ir žemaičiui. Už 
šventės proga atnašautas Mišias ir 
pritaikytą pamokslą padėka klebo
nui kun. Barnabui Mikalauskui, 
OFM. Padėka N. Gverzdytei už gro
jimą vargonais. Pagaliau ačiū vi
siems šventės dalyviams už atsilan
kymą ir pagerbimą kovotojų už tau
tos laisvę.

Ant. Šukys,
apylinkės valdybos pirm.

tris parengimus: Kalėdų eglutę, Mo
tinos Dieną ir mokslo metų užbaigi
mą. Šiais metais mokykla mini 20
metų jubilėjų.

MIRĖ M. VASARIENĖ - ŽUDIC- 
KAITĖ, sulaukusi 87 m. amžiaus. 
Velionė buvo našlė, med. daktaro 
žmona. Lietuvoje turėjo netoli Plun
gės Milašaičių dvarą ir Palangoje vi
lą, kurioje praleisdavo vasaras. Pas
kutinę vasarą ten bevasarojant, stai
giai priartėjo besugrįžtą bolševikai. 
Ji su pas ją vasarojusiais Kemėžių 
3 vaikais pasitraukė į Vakarus. Ji 
juos išaugino ir išmokslino, kurių 
vienas dabar yra gydytojas Maine 
valstijoj, kita — R. Zasada dabar gy
vena Reginoj, Saskačavane, ir Aid. 
Babeckienė — Hamiltone. Pas pasta
rąją ji ir gyveno. Po iškilmingų ap
eigų AV bažnyčioje palaidota Holy 
Sepulchre kapinėse. K. M.

SENESNĖS IMIGRACIJOS tautie
tis, Lietuvių Namų valdybos pirm. 
G. Palmer-Paliliūnas gavo raštu pra
nešimą, kad jis parinktas ir paskir
tas į Ontario Supreme Court išva
žiuojamoms sesijoms Hamiltone jury 
komisijon (prisiekusiųjų teismą). Iš 
viso Į ją paskirta 12 asmenų. Sk. SL

ATEITININKAI pradėjo savo veik
lą rugsėjo 22 d., 11 vai. pamaldo
mis. Jaunimas organizuotai su vė
liava dalyvavo pamaldose, kurias at
laikė dvasios vadas mons. dr. J. Ta- 
darauskas. Po pamaldų Jaunimo 
Centro salėje buvo paruošti bend
ri užkandžiai, kurių metu skambė
jo lietuviškos dainos. Ateitininkai 
nuoširdžiai dėkoja klebonui mons. 
dr. J. Tadarauskui už pamaldas ir 
leidimą nemokamai pasinaudoti Jau
nimo Centro sale.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ kuo
pos valdyba šiems mokslo metams 
išrinkta: pirm. Nijolė Beniušytė, vi
cepirm. Darija Deksnytė, sekr. Ina
ra Urbaitytė, ižd. Margarita Klevai- 
tė ir soc. reikalams Tomas Lepars- 
kas. Kuopos globėja sutiko būti stu
dentė Aldona Kaminskaitė. Aldona, 
baigusi Sault Ste. Mane gimnaziją, 
atvyko studijoms j McMaster uni
versitetą. . Aldonai linkime sėkmės 
moksle ir ateitininkiškoje veikloje.

RADIO & 
TELEVISION

ti leidimus turi depozituoti agentū
rai $97, kurių $47 eina patarnavimui 
ir REIKALINGŲ DOKUMENTŲ GA
VIMUI (mūsų pabraukta — “TŽ” 
red.), o $50 bus depozitas kelionei. 
Jei leidimas negaunamas, tuomet 
$50 grąžinama, o $47 negrąžinami...” 
Taigi, nors viza ir nebūtų gauta, už 
ją ir už patarnavimą pasiliekama 
$47. Ar panašūs nuostatai bus tai
komi ir Kanados lietuviams, V. Zen
kevičius nepasakė. Tai, žinoma, ne
didelis nuostolis, nes naujomis tai
syklėmis, atrodo, galės pasinaudoti 
tik lietuviai komunistai bei jų sim- 
patikai. Kas gi norės giminėms siųs
ti tris anketų egzempliorius su nuo
traukomis? Vienas egzempliorius, 
pasak V. Zenkevičiaus, bus perduo
tas vietiniam milicijos skyriui. Kyla 
klausimas, kur atsidurs kiti du eg
zemplioriai — KGB būstinėje Vil
niuje ir KGB centre Maskvoj?!

Vokietija
ERD. SIMONAIČIUI, Mažosios 

Lietuvos tarybos pirmininkui ir VLB 
tarybos nariui, š.m. spalio 30 d. su
kaks 80 metų. Pagerbtuves sukaktu
vininkui lapkričio 2 d., 4 v. p. p., 
Hemsbache, Hermannhof svetainėje, 
rengia specialiai šiam tikslui sudary
tas komitetas — O. Bartusevičienė, 
dr. P. Karvelis ir Fr. Skėrys. Pagrin
dinį sveikinimo žodį tars iš Mont- 
realio atvykęs Ansas Lymantas, Ma
žosios Lietuvos veikėjas ir buvęs 
“Lietuvos Pajūrio” redaktorius. Pa- 
gerbtuvių iškilmes planuojama įra
šyti į juostą lietuvių radijo progra
moms JAV ir Kanadoje.

GAUSIAUSIA VLB APYLINKĖ 
yra Memmingene, turinti oficialiai 
įregistruotus 86 narius. Jai vadovau
ja kun. J. Petraitis. Bendruomenės 
veikla kun. V. šarkos pastangų dė
ka atgaivinta Lebenstedt-Salzgitter 
apylinkėje. Valdybą sudarė: pirm. 
Iz. Olišauskienė, vicepirm. J. Čės- 
na, ižd. E. Kotkienė, sekr. J. Gučai- 
tis ir parengimų vadovė J. Černiaus
kienė. S. Vykinto ir J. Damskio ini
ciatyva atsigavo ir Krefeldo apylin
kė, pirmininku išsirinkusi J. Dams- 
kį, sekretorium St. Girtautą. Dillin- 
geno apylinkė visotiniame narių su
sirinkime sudarė naują valdybą: 
pirm. Ed. Getneris, jaun., sekr. St. 
Gujėnas, kontrolierius V. Paukštai- 
tis ir kandidatė Vai. Getnerytė.

VASARIO 16 GIMNAZIJA mokslo 
metus pradėjo rugsėjo 3 d. su 102 
mokiniais, kai tuo tarpu pernai jų 
mokslo metų pradžioje buvo 106, o 
pabaigoje — 97. Naujų mokinių šie
met yra 20. Nemaži nuopelnai ten
ka mokytojui Fr. Skėriui ir anglų 
kalbos dėstytojui Otto Haag, vidur
vasarį attikusiems 1.700 mylių ke
lionę, aplankiusiems 70 lietuviškų ir 
mišrių šeimų, kurios gimnazijon at
siuntė 10 naujų mokinių, šiais moks
lo metais gimnazijoje dirba 5 vo
kiečiai ir 15 lietuvių mokytojų, ku
rių 7 neturi pilnų darbo valandų. 
Gimnazijos kuratorija buvo papildy
ta ev. senjoro kun. A. Kelerio įga
liotiniu kun. J. Urdze.

Argentina
ALICIA KAUFMANAITĖ, žymio

ji Argentinos lietuvių sportininkė, 
išvyko su Argentinos rinktine į Mek-

SALES AND SERVICE
168 LOCKE ST. S., HAMILTON. TEL. 522-5028

DABAR GALITE PAS MUS GAUTI

VISUS NAUJAUSIUS P HI LIP S TE-

LEVIZIJOS IR STEREO APARATUS.

1969 PHILIPS 
TV & STEREO

PHILIPS

SPECIALIOS KAINOS LIETUVIAMS!

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS. DARBAS GARANTUOTAS.
Darbo valandos 9—6.
Ketv. ir penkt. 9—9 v.v. ?TIS PAS SAVININKĄ ALGĮ (AL) PILYPAITĮ

sikoj rengiamą pasaulinę olimpiadą. 
Geriausius rezultatus ji yra pasieku
si bėgimuose ir šuoliuose Į tolj. Jai
jau yra tekę dalyvauti pasaulinėje 
olimpiadoje Tokijo mieste, Japoni
joje, sportinėse varžybose “Expo-67” 
Kanadoje, Peru, Čilėje, Kolumbijo
je ir Brazilijoje.

TRADICINIAME PAVASARIO 
BALIUJE, kuris buvo surengtas 
Buenos Aires Argentinos Lietuvių 
Centro salėje rugsėjo 14 d., pava
sario karalaite išrinkta G. O. Ka- 
tunskaitė, princesėmis — R. Rukšė- 
naitė ir M. Cekaitė. Visos trys yra 
gimusios Argentinoje, bet kalba lie
tuviškai, dalyvauja jaunimo ir an
samblių veikloje. Karūną naujajai 
karalaitei G. O. Katunskaitei uždėjo 
praėjusių metų pavasario karalaitė 
E. Jankauskaitė. AL Centras G. O. 
Katunskaitei paskyrė nemokamą ke
lionę į Urugvajų. Atžymėtąsias lie
tuvaites gėlėmis apdovanojo moky
toja E. Rudytė, jaunimo atstovė.

Peru s
JUSTAS PALECKIS, kaip sovietų 

“parlamento” delegacijos vadovas, 
dalyvavo Tarpparlamentinės Sąjun
gos konferencijoje Limoje. Jam ir 
jo sovietams su “socialistinių” sa
telitų delegatais teko išeiti iš salės, 
kai konferendjo> dalyviai prizmė 
griežtą rezoliuciją, smerkiančią So
vietų Sąjungos Įvykdytą Čekoslova
kijos okupaciją. Daugiausia tiesos J. 
Paleckiui konferencijoje pasakė jo 
“senas pažįstamas” E. J. Derwinski, 
JAV kongreso delegacijos pirminin
kas, ne tik pasmerkęs įvykius Čeko
slovakijoje, bet ir priminęs Baltijos 
kraštų problemą: “Sovietų Sąjungos 
valdžia sąmoningai slopina Baltijos 
tautų, ukrainiečių, armėnų ir visų 
kitų nerusiškų tautu Sovietų Sąjun
goj teisėtą nacionalizmą...'’ Toliau 
ELTA skelbia dar skaudesnius E. J. 
Derwinskio žodžius: “Nekovok prieš 
neišvengiamybę, p. Paleckį. Grįžk 
Maskvon ir pasakyk savo bendrinin
kams, kad laisvė, kurią jūsų valdžia 
kėsinasi nuslopinti Čekoslovakijoj, 
nugalės jus ir kad laisvų instituci
jų kūrimas Rytų Europoj yra neiš
vengiamas bei perilgai užvilkintas 
reikalas.”



/

Nauji mokiniai, seni vadovėliai
AL. GIMANTAS

Prasidėjus naujiems mokslo 
metams lietuviškose mokyklose, 
kartu prasidėjo ir nauji rūpes
čiai tėvams, auklėtojams ir mo
kytojams. Atrodo, visi žino, jau
čia, kad kažkas negero yra mū
sų mokyklų programose, bet nie
kas nežino, o gal ir nedrįsta 
garsiai siūlyti naujų reformų. 
Visi daug kalbame apie tas var
go mokyklas, apie jų ir moki
nių ateitį, bet visa tik žodžiais 
ir lieka. Kaikas sako, kad gal 
ir būtų gerų receptų, bet stin
ga drąsos jiems skelbti...

Reikalai negerėja

diskutuojant, besiaiškinant pa
dėtis negerėja. Mokytojai skun
džiasi, kad kasmet jie gauna di
desnį skaičių mokinukų, kurių 
lietuvių kalba tiesiog baisi. 
Jiems trūksta lietuviškų žodžių, 
išsireiškimų, lietuviško galvo
jimo, sąmoningumo. Ryšys su 
tėvais nevienu atveju labai men
kas. Ir stebimės, kad vaikai lie
tuviškoje mokykloje pertraukų 
metu tarp savęs kalbasi angliš
kai. Tas pats reiškinys juos ve
žant į ir iš mokyklos autoveži- 
myje. Vargiai ar geresnė padė
tis ir lietuviškųjų jaunimo or
ganizacijų susirinkimuose. Ofi
cialiai, aišku, viskas pravedama 
lietuvių kalba, bet kiekviena 
proga tarpusavy jaunimėlis kal
ba tik angliškai. Ar netaip mū
sų vasaros jaunimo stovyklose?

Seni vaizdai
Girdisi tėvų pastabų, kad la

bai sunku vaikus pritraukti prie 
viso to, kas lietuviška.' Sunku 
su skaityba, rašyba. Dažnu at
veju mokinukai turi daugiau ir 
painesnių klausimų nei tėvai, 
kaikada ir mokytojai, yra pasi
ruošę atsakyti.

Dar vis mūsų vadovėliuose 
perdaug senų nuotraukų, ku
rios gal ir daug sentimentų tei
kia tėveliams, bet jau visai at
baido čia gimusį prieauglį. Va, 
vaikas išvydęs Lydavėnų tiltu 
pūškuojantį traukinį, senojo ti
po garvežio traukiamą, su ilga 
juodų dūmų juosta, — tuoj ir 
klausia, ar Lietuvoje tik tie “se
ni” garvežiai ir tėra? Juk Ame
rikoje vien tik dyzeliniai garve
žiai naudojami. Jis tai mato kas
dien. Augšta gyvenamo krašto 
civilizacija, aišku, sukelia aibes 
klausimų ar net ir, nusistebė
jimų. Va, Kauno senamiesčio 
vaizdas su senąja prieplauka, 
senu tiltu, senais, iš šonų spar- 
nais varomais garlaiviais.' Vaiz
das bene prieš 30 metų trauk
tas. Ar jis gali patraukti jauną
jį lietuviuką?

Kaip atrodo miestai?
Kitas Lietuvos miesto vaiz

das. Gatvė graži, bet beveik jo
kio autovežimių judėjimo, vien

tik pėstieji. Ir vėl vaikas ne
rimsta, girdi, ar Lietuvoje nėra 
automobilių, ar Lietuvos mies
tai tokie atsilikę? Juk tai vaiko 
vaizduotė, vaiko pasaulis, vai
kiški ir klausimai. O mes jiems 
nemokame tinkamai išaiškinti. 
Dar nelaikąs pradėti su politi
ka, kad ir kaip skaudžia. Negi 
imsi visur ir visada rusą kal
tinti kaip okupantą? Vaiko pa
saulis dar permažas tai supras
ti. Jam svarbu tiesūs ir neabejo
tini, suprantami faktai. Kaip ir 
tie kito vaikinuko klausimai 
apie aviaciją. Kokie Lietuvoje 
lėktuvai? Ar lietuviai lakūnai 
moka skraidyti “džetais”, ar to
kie lėktuvai skraido Lietuvos 
padangėje ir pan. Gal ir nuval
kiota mūsų periodikoje pasta
ba apie artoją ar piemenėlį, bet, 
tikėkite, vargiai mokinukai skirs 
daug dėmesio lietuviškajam so
džiui, jei mes jį dar vis vaizduo
sime be modernių žemės apdir
bimo mašinų, be elektros, be 
sunkvežimių/ Vaikas pastabus
— mato, pastebi žymiai dau
giau nei mes, suaugusieji, įsi
vaizduojame. Kitas mokinys vi
soje eilėje nuotraukų iš Lietu-

, vos (aišku, jos irgi bene 30 me
tų senumo) pasigedo... “po
wer” linijų, t. y. augštos įtam
pos elektros laidų, kuriuos jis 
čia mato platokai išmėtytus pro
vincijos plotais. O koks miestuo
se susisiekimas ten, Lietuvoje?
— klausia kitas. Kas ten naudo
jama: tramvajai (tokio žodžio 
nežino, vartoja “streetcar”), 
troleibusai, autobusai, požemi
niai, iškeltiniai traukinėliai?

Tinkami paaiškinimai
Tai vis, gal ir menkos reikš

mės, klausimėliai, bet, tinka
mai į juos neatsakius, gal išsi
sukinę j ant, gal nenorint ar ne
turint nuotraukų savo žodžiams 
paliudyti, kažin ar galima tikė
tis, kad vaikas domėtųsi tąja 
Lietuva, kuri, jo nuomone, to
kia “nemoderni” esanti ar bu
vusi. Ir tie klausimai dar dau
giau iškyla, kai čia pat, namų 
televizijos ekrane, beveik kas
dien gali matyti kelionių filmus 
iš įvairių kraštu, kai Afrikos 
vidury esančiame didmiesty ma
tomas ir gyvas mašinų judėji
mas, ir televizijos antenos, ir 
impozantiški pastatai. Ir vėl at
bėga mažasis klausti, ar Lietu
voje yra televizija, kiek ten ka
nalų, kokios ir kiek radijo sto
čių. Tai gal ir ne esmė, gal tik 
paviršius, bet jis gyvas, realus. 
Jis nori ir vaizdų, ir nuotraukų 
iš Lietuvos, kurią mes visada 
piešiame tokią gražią ir didingą, 
bet vieni žodžiai jo niekad ne
įtikina. Gal čia ir glūdi bent da
linis atsakymas. kodėl mūsų pa
stangos nevisada atneša laukia
mu vaisiu. € *

M

Iš pirmojo PLB valdybos posėdžio Klevelande. Iš kairės: dr. Majauskas, J. Bačiūnus, pirm., A. Rin- 
kūnas, švietimo tarybos pirm. Nuotr. V. Pliodžinsko
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GREITOJI PAGALBA 
(AMBULANCE SERVICE) 

489-2111
DABAR VISA METROPOLINIO TORONTO GREITOJI 

PAGALBA YRA CENTRALIZUOTA.

Jūs dabar turite teisę pasinaudoti Greitosios Pagalbos 
patarnavimu pagal Ontario Ligoninių Draudų 
Joks mokestis nemokamas ambulanso aptarnautojui. 

' Tik ligoninė gali prašyti mažo atlyginimo už 
patarnavimų.

Informacijos ar patarnavimo atveju skambinkite 
telefonu 489-2111 

Pasiruošimas yra jūsų apsauga
J. H. Pollard, Commissioner 
Department of Emergency Services
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JUO ILGIAU LAUKSITE, JUO ILGIAU REIKĖS KEN
TĖTI! KURIE IS TIKRŲJŲ NENORITE KENTĖTI — 
JAUSITĖS GERIAU Už KELIŲ MINUČIŲ — paėmę 
DIANA LAŠŲ tuojau geriau jausitės nuo didelio nuša
limo, krutinės skausmų, drebulio, slogos, sąnarių skaus
mų, gerklės skaudėjimo, užkimimo, čiaudėjimo, bėgan
čios nosies, astmos, bronchito. Taipgi lengviau galėsite 
kvėpuoti. Nieko nėra geresnio kaip DIANA DROPS, 
kurie greitai veikia. Tik $2.00 už bonkutę.

GAUNAMI VAISTINĖSE

R0X0DIUM skysčiai įtrinti nuo artričio, reumatizmo, 
raumenų, nugaros skausmų, išijo, bursičio pečiuose ir 
rankose, alkūnių, riešo, skausmo pirštų sąnariuose, ko
jos skausmų, kelių, kulnų, krūtinės skausmų, neuralgijos 
— galvos skausmų, skausmų apie ausis, veidą, sprandą, 
nuo susižeidtmų, įdrėskimų, išsisukimų, išsiplėtusių ko
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant veido ar kūno. 
Pajusite rezultatus per kelias minutes. Roaodinm nede
gina ir neerzina odos. Saugokite akis nuo šių vaistų. 
$2.00 bonkutė.

GAUNAMI VAISTINĖSE AR

Luscoe Products Limited
559 Bathunt St., Toronto 4, Ont. Canada

“LITUANUS” žurnalas po pusant
rų metų pertraukos vėl pradės eiti. 
Vienas numeris jau atspausdintas, 
du surinkti spaustuvėje, kitiems jau 
turima 90% medžiagos. Tuo būdu 
eilės tvarka, kad ir su pavėlavimu, 
bus išlaikyta. Tabor Farm vieto
vėje įvyko leidėjų Lituanus Fondo 
posėdis, kuriame sudaryta nauja di
rektorių taryba: Al. Astašaitis, A. 
Augaitis, J. Bagdonas, M. Dranga, 
V. Kasniūnas, dr. K. Keblys, J. Ku- 
čėnas, dr. T. Remeikis, dr. L. Saba
liūnas, dr. V. Vygantas, inž. A Za- 
parackas. Naujoji vadovybė netru
kus pasiryžusi sutelkti $10.000, ypač 
prenumeratos keliu.

KALIFORNIJOS UNIVERSITETE 
Los Angeles šiais mokslo metais 
studentai vėl galės studijuoti lietu
vių kalbą. Rudens semestre bus dės
tomas pradinis kursas, žiemos — vi
durinis kursas ir pavasario — augš- 
tesnis kursas su lietuvių literatūrą. 
Lietuvių kalbos studijas, už kurias 
gaunami pilni užskaitai, reikia pra
dėti rudens semestre, nes be jo stu
dentai negalės įsijungti į lietuvių 
kalbos kursus žiemos ir pavasario se
mestruose. Kalifornijos universitete 
studijuojančių lietuvių tėvai prašo
mi raginti savo sūnus ir dukras su
sidomėti lietuvių kalbos kursais. Pla
tesnių informacijų kreiptis į Juozą 
Tininį Los Angeles tel. 664-1276.

JUOZAS AUDĖNAS, Lietuvos 
Laisvės Komiteto, VLIKo narys ir 
“Eltos” redaktorius, rugsėjo 25 d. 
atžymėjo 70 metų amžiaus sukaktį. 
Jis yra Lietuvos nepriklausomybės 
kovų dalyvis, vėliau baigęs mokyto
jų seminariją ir Vytauto D. Univer
siteto teisių fakulteto ekonominį sky
rių. Lietuvos nepriklausomo gyveni
mo dienomis yra buvęs mokesčių 
inspektorium, Kauno savivaldybės 
darbuotoju, Ekonomistų Draugijos 
sekretorium ir žemės ūkio minis- 
teriu. I pogrindinę VLIKo veiklą 
įsijungė vokiečių okupacijos metais 
kaip valstiečių liaudininkų centro ko
miteto narys. Nuo 1951 m. yra šio 
komiteto pirmininkas. Gilią darbo 
vagą yra išvaręs kaip žurnalistas, 
bendrdarbiaudamas visoje eilėje lie
tuviškų laikraščių bei žurnalų ir re
daguodamas išeivijos spaudai skirtą 
“Eltos” biuletenį.

ALGIRDAS SMILGA, 32 metų am
žiaus puslaidininkių fizikos katedros 
vyr. dėstytojas Vilniaus universite
te, po 10 mėnesių mokslinės ko
mandiruotės JAV grįžo Vilniun ir 
vėl pradėjo pedagoginį darbą. Ta 
proga rugsėjo 19 d. “Tiesos” ir 
“Komjaunimo Tiesos” laidose buvo 
paskelbti jo įspūdžiai, kurių dalis 
skaitytojus supažindina su JAV lie
tuvių jaunaisiais mokslininkais: “La
bai maloni Algirdui Smilgai buvo 
pažintis su jaunaisiais mokslininkais- 
lietuviais, dirbančiais JAV universi
tetuose arba firmų moksliniuose 
centruose. Jų esama nemaža, pasakė 
Smilga, ir kai kurie vardai jau skam
ba daugelyje tarptautinių forumų. 
Vienu geriausių šiluminės termodi
namikos spacialistų Jungtinės Vals
tijose laikomas 38 metų Pordjaus 
(Purdue, Red.) universiteto profeso
rius Romas Viskanta. Jaunas Kali
fornijos universiteto profesorius Al
girdas Avižienis šią vasarą kelioms 
dienoms buvo užsukęs į Vilnių. Jo 
specialybė — skaičiavimo mašinų 
konstravimas. A. Avižienis ypač 
gyvai domisi Lietuvos mokslu, pro- 

. • paguoja jo pasiekimus. Labai origi
naliu mokslininku A. Smilga pava
dino puslaidininkių fizikos profeso
rių iš Jeilo (Yale, Red.) universite
to Rimą Vaišnį. Jis sukūrė teoriją, 
įgalinančią iš anksto numatyti žemės 
drebėjimus. Teorija labai perspek
tyvi, o patsai mokslininkas — jau
nas, jam apie 30 metų. A. Smilga 
tikisi, kad dar šiemet į Vilnių tu
rėtų atvykti daktaras Arvydas Klio- 
rė. Šis įdomus mokslininkas, radio- 
fizikos specialistas, pakviestas daly
vauti tarptautinėje konferencijoje 
kosmoso tyrimo klausimais, kuri 
vyks Kijeve...”

ELEKTROGRAFŲ PASAULINĖ
JE KONFERENCIJOJE Ročesteryje, 
JAV, dalyvavo Vilniaus universite
to puslaidininkių fizikos katedros 
vedėjas docentas J. Viščiakas, elekt- 
rografijos mokslinio tyrimo institu
to darbuotojai R. Baltrušaitis, E. če- 
penka, N. Galvydis ir J. Sidaravičius. 
Iš viso konferencijoje buvo padarytį 
42 pranešimai. Vilniečiai skaitė J. 
Viščiako, V. Gaidelio, A Matulionio, 
E. Montrimo, taipgi E. Montrimo, J. 
Požėlos ir J. Viščiako paruoštus pra
nešimus. J. Sidaravičius padarė at
skirą pranešimą.

Ar apsimoka būti lietuviu?
Europos lietuvių jaunimo mintys studijų sąskrydyje 

globos ir sava iniciatyva aplan
kyti saviškius, pamatyti tikro
vę, esančią už parodomųjų kol
chozų.

Toji “socialistinio realizmo” 
tikrovė smaugia Lietuvos inte
ligentiją ir apskritai tautos jud
rųjį elementą. Tautos gyvatos 
nešėjai gerokai izoliuoti nuo 
“broliškųjų” inteligentų, juo la
biau nuo Vakarų. Kalbėtojas 
pateikė klausytojams apstulbi
nančios statistikos: nei Vakarų 
mokslininkai-kultūrininkai gali 
Lietuvon laisvai vykti, nei iš 
Lietuvos — į Vakarus. Jei vyks
ta, tai tik inteligentijos trupi
niukai, mažutės išimtys. Sovie
tinė plaštaka yra užčiaupusi lie
tuviams burną ir uždengusi akis, 
kad nepasižvalgytų į Vakarus, 
t.y. kitokią nei sovietų kultūrą.

Savom jėgom
Tad ar įmanoma Vokietijoje 

augančiam pusiau lietuviškam 
jaunimui bendrauti su Lietuva? 
Diriguoj’amo bendravimo nelin
kę prisiimti, revoliucininkai ne
mėgsta raudonos režisūros. Klai
ku, kai lietuviškos gyvybės da- 
vėj’a pati konvulsiškai už ją ko
voja, kad išsilaikytų, kol istori
jos bedugnėn nugarmės “raudo- 
nizmas”.

Kas belieka? Jei Lietuva da
bar negali beveik nieku sužavė
ti, reikia savomis išgalėmis lie
tuviais išlikti. Ir čia aštriai kyla 
klausimas: ar’apsimoka būti lie
tuviu? Jaunimas maždaug taip 
atsakė: materialiai imant — ne
apsimoka, moraliai — taip.

Kažkas paklausė: kodėl ren
gėjai nekvietė jaunimo iš Lie
tuvos į šį Europos lietuvių var
du pavadintą suvažiavimą? Pa
sirodo, kad siūlėsi “kultūrinių 
ryšių komitetas” su savo jau
nimu, tačiau per ji, gaila, nebu
vo pasiektas Lietuvos jaunimas, 
nes nėra jokio Lietuvos jauni
mo organo, kuri būtų buvę ga
lima pakviesti ir per jį — lie
tuviškąjį jaunimą.

Gražu, kad paskaitų ir posė-

JTauta, norinti gyventi ir iš
lieti, rūpinasi savo jaunosios 
kartos ateitimi, šios minties 
veikiami, kaikurie V. Vokieti
jos lietuviai kultūrininkai, vei
kėjai ir net politikai bandė su
telkti ryškesniuosius priaugan
čius lietuvius, kad susipažintų 
su jų nusistatymais ir supažin
dintų juos su tautos likiminiais 
klausimais.

Trys kartos
Vokietijos lietuvių bendruo

menėje ryškokos trys generaci
jos: senesnioji — judri kelionė
mis ir brandžiomis mintimis, vi
durinioji ir jaunoji. Vidurinioji 
karta, susižavėjusi pokarinių 
metų stovyklose jsisiūbavusiii 
veikimu, bando kažką panašaus 
ir dabar rengti, kad lietuvišką
ja kultūra patrauktų jauniausią
ją kartą, kuriai nelengva apsi
spręsti būti lietuviška. Toji kar
ta (jos eilėse nemažas skaičius 
studentų, jaunesnių kunigu, in
telektualų ir kt.) leidžia dvikal
bį “Jaunimo Žodi”, sukviečia 
vienur kitur bendraamžių ir jau
nųjų pobūvį, sandraugą ir pan. 
Jaunųjų entuziastų pastangas 
kliudo išteklių stoka. Graudo
ka, bet taip jau yra, kad lietu
viai Įstengia veikti tada, kai 
veiklą pinigais remia vokiečių 
organizacijos ar valstybės duos- 
ni ranka. O vokiečiai remia! Pa
dėka jiems. Naujojo kapitaliz
mo pagalbos principas be prie
kaištų: norėkite veikti, patys 
bent truputį turėkite kišenėse, 
o mes jau pridėsim. Ir prideda 
metai iš metų.

Tautinės rekolekcijos
Taigi, toji vidurinė karta su

kvietė jauniausius ryškesnius 
lietuvius vasaros atostogų metu 
kelių dienų savotiškom' tauti
nėm rekolekcijom į Vasario 16 
gimnaziją. Atvyko nemažai, bet 
galėjo žymiai daugiau dalyvau
ti. šio jaunimo suvažiavimo be
ne pagrindinė vedamoji mintis: 
kur mes, lietuviai, esame? Klau
simą bandė gvildenti vyriausios 
ir vidurinės kartos paskaitinin
kai, stengdamiesi paauglius lie
tuvius įrėminti į moderniąją jau
nimo internacionalinę revoliu
ciją, neišraunant iš tėviškės mo
lio.

Nors ištautėjimas yra socia
linis faktas, bet nėra būtinybė. 

I Daugeliui priaugančių jaunuo
lių lietuviai arčiau prie širdies, 
negu atrastieji vokiečiai. Todėl, 
anot vieno prelegento, nelieka 

i kito, kaip suformuoti lietuvišką 
branduolį, respektuotiną lietu
vių tautinę mažumą Vokietijo
je,' kurios židinin sutekėtu išei
vių, tremtinių ir pabėgėlių at
sparieji jaunuoliai. Kol toks lie
tuviškas židinys prasikiš vokie
čių visuomenėje, lietuvybei ne
grės pavojus. Tautinė mažuma 
teiks asmeninės šilumos vieni
šiems lietuviams, pasklidusiems 
plačioje beveidėje vokiečių ma
sėje. Bet ir pats priaugantis lie- 

i tuvis neprivalo tik pasyviai šlie
tis prie lietuviškojo židinio — 
jis turi asmeniškai apsispręsti 

J už lietuvių tautą, o tuo pačiu ir 
tautietę. Mišri šeima nėra blo
gybė, bet patirtis akiplėšiškai 
parodė, jog lietuviai čia suskys
ta. Taip buvo kunigaikščių lai
kais, nekitaip yra ir demokra
tijoje.

Pagalba iš Lietuvos
Nors emigracijoje subrendo 

kaikurių tautų vienas kitas la
bai žymus veikėjas, kultūrinin
kas, bet daugybė paprastųjų iš
eivių be gyvų su tėvyne ryšių 
sunyksta. Kuo gali Lietuva pa
dėti išeivių jaunimui? Vienas 
kitas lietuvių nuvyko Lietuvon 
ir tenai atli'etuvėjo susižavėję 
vietinių nuoširdumu. Bandė ir 
kiti vykti, bet kelionė baigėsi 
Minsko slavų mišrainėje: pagy
veno savaitę kitą su atvažiavu
siais giminaičiais prie Minsko 
turistų stovykloje ir grįžo at
gal it musę kandę. Keletui pa
vyko Vilnių pasiekti ir “Inturis- 
to” viešbutyje (už akiplėšišką 
kainą) pakvėpuoti Lietuvos 
oru... Kaikam pavyko laisvės 
rizika prasiveržti iš “Inturisto”

vedė jis patiem jauniesiem pra
vesti diskusijas tarpusavy: savo 
stiliumi, sugebėjimais ir išga
lėmis.

Mąstymo savaitė
Jau eilė metų, vasarėlei įpu

sėjus, susirenka Europos ir ki
tų žemynų dalis lietuvių profe
sorių, visuomenininkų ir jų prie
auglio — studentų vienai savai
tei lietuviškai pamąstyti.

Toks lietuvių “smegenų tres
to” kongresas tautos gyvenime 
— žymi pakopa augštyn ir sva
rus tautinės kultūros įvykis, į 
kurį, gaila, dabartinės Lietuvos 
inteligentijai nevalia įsijungti.

Studijų savaitė, jau XV iš ei
lės, prisiglaudė lietuvių Vasa
rio 16 gimnazijos patalpose, kur 
dalyviai galėjo pasijusti savi 
tarp savų, it laisvoje tėvynėje, 
niekeno nekliudomi.

Studijų savaičių užduotys ke
leriopos: 1. Išeiviams lietuviam 
profesoriam studijų savaitės — 
tai mažasis universitetas, kurio 
auditorijoje jie atgyja,, atsklei
džia kūrybinius išteklius, išmin
ties rezervus ir proto aštrumą 
diskusijose. 2. Suriša teoreti
kus intelektualus su visuome
nininkais, kurie nuolat bėginė
dami veikloje išsisemia, net su- 
lėkštėja. Studijų savaitėje vi
suomenininku “sausas cister
nas” pripom'puoja prof., dr., 
kun., min., stud, ir kt. 3. Pati 
lietuvių visuomenė, geografiškai 
tarp svetimųjų pabirusi, studi
jų savaitėje vėl suartėja, apšy
la, susiklijuoja, atlietuvėja. 4. 
Studijų savaitė — jaunimo tau
tinė mokykla! Jaunimas kiek
vienai senajai kartai labai ries
tas klaustukas, su kuriuo susi
duria ypač “tautos patriarchai”: 
seks prieauglis pramintais ta
kais, liks pakelėje smaguriauti, 
pasuks visur, tik ne ten, kur nu
matyta? Studijų savaitė bando 
Įtraukti jaunąją kartą į Lietu
vos problemas ir paveda jų da- 

__ ____ ___ lį spręsti pačiam jaunimui. Sa- 
džių pirmininkas vadovavo" Tai- vaitėje bręsta naujieji veikėjai. 

--______-------------- T'-. (B. d.) Pakeleiviskydamasis “ilgo pavadžio”. Pa-

ALBINAS BARANAUSKAS

JAU LAIKAS RAŠYTI
Jau laikas rašyti apie rudenio 
Aušrą. Bet ne, tegu 
Tai dar lieka mįslė. Kol 
Pašalusių lapų šviesiose 
Spalvose ant mūro nusileis 
Vilties nujautimas.
Jau laikas mėnuliui. Girgždančios durys, 
Per dieną varstytos kiekvieno 
Nuobodžiaujančio rankos, 
Nutilo iki ryto. Atviroje verandoje 
Jie laukia nekalbėdami.
Šimtmečiai vienas į 
Kitą labai nepanašūs, užgimę
Iš vyro ir moters rankų, bet kiekvienos 
Nakties mėnesiena neišvengiamai 
Kalbėdavo apie viltį.

Atsiųsta paminėti
Lietuvos Pajūris nr. 1(30), pirma

sis metų ketvirtis, dr. Vydūno gi
mimo šimtmečio 1968 m. Leidėjas 
— Kanados Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugijos centro valdyba, šis 
numeris jau spausdintas JAV, reda
guotas M. Bandelio. Redakcijos ir 
administracijos adresas: 4459 Troy 
St, Chicago, I1L 60625, USA. Ketu
rių numerių metinė prenumerata $2, 
garbės prenumerata $5.

Moteris nr. 4(64), liepa-rugpjūtis, 
lietuvių moterų žurnalas, leidžia
mas Kanados lietuvių Katalikių Mo
terų Draugijos. Redakcijos ir admi
nistracijos adresas: 1011 College St, 
Toronto 4, Ontario, Canada.

Akėčios nr. 13, balandis-birželis. 
Humoristinis laikraštis, leidžiamas 4 
kartus metuose. Metinė prenumerata 
$2, atskiras nr. $0.50. Akėčios, 122 
Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y. 11237, 
USA.

Juozas Bertulis, DARIAUS IR GI- 
RRNO TESTAMENTAS. 10 daine
lių vienam, dviem arba trim bal
sam a cappella. šapirografu atspaus
tos gaidos, poetų V. Joniko, St Al
gimanto, Bern. Brazdžionio ir J. Ais-

čio patriotinių eilėraščių tekstai, ku
rių tiktai vienas teturi ryšį su Da
rium ir Girėnu. Išleista Čikagoje 
autoriaus lėšomis, 1967-68 m. Kaina 
$0.75. Adresas nepažymėtas.

"Gyvataro" šokėjai Vasario 16 gimnazijoj Nuotr. K. J. Dėdino
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Stasė Rapalienė,

W KULTDKItt VEIKIOJE
OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS OPEROS IR BALETO 

TEATRAS 43-čiojo sezono darbą pra
dėjo V. Paltanavičiaus operos “Kryž
kelėje” spektakliu. Ruošiamų prem
jerų sąraše yra G. Puccini opera 
“Vakarų mergelė”, du lietuvių kom
pozitorių kūriniai vaikams — kom- 
poz. J. Gaižausko ir libretisto E. Ma
tučio opera “Buratinas”, kompoz. A. 
Rekašiaus baletas “Musytė-zvimbuo- 
lytė”. Numatoma atnaujinti R. Wag- 
nerio operos “Lohengrinas” ir L. 
Minkaus baleto “Don Kichotas” pa
statymus. Šiam sezonui naujus ba
letus žada kompozitoriai E. Balsys, 
R. žygaitis, operą — J. Juzeliūnas. 
Pensijon pasitraukusį vyr. chormeis
terį J. Dautartą pakeitė žymus cho
rų vadovas A. Krogertas. Režisorių 
eiles papildys operos sol A. Rudai
tis ir baletmeisteris V. Grivickas. Į 
operos solistų gretas įsijungė sopra
nas G. Kaukaitė-Žebriūnienė, kola- 
ratūrinis sopranas A. Vasiliauskaitė, 
sopranas G. Apanavičiūtė, tenorai E. 
Eidukaitis ir G. Pamakštys.

“RASA”, Kauno žemės ūkio staty
bos projektavimo instituto liaudies 
ansamblis, dalyvavo dviejuose jau
nųjų menininkų koncertuose Mask
voje. Jungtinėje programoje “Rasa” 
šoko “Subatėlę”, “Rugučius”, “Klum
pakojį”, “Gaidį”, dainavo “Čibi ribi, 
ožys”, “Oi, daluže” ir kitas lietuvių 
liaudies dainas.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS, 
naująjį sezoną pradėjęs tradiciniu G. 
Verdi operos “Traviata” spektakliu, 
ruošia J. Karnavičiaus “Gražinos” 
premjerą. Pagrindinius vaidmenis at
liks: Liutauro — Virgilijus Norei
ka, Gražinos
Rimvydo — Vytautas Blažys. Prem
jeros režisorius — Stasys Dautartas, 
dirigentas — Stasys Domarkas. Šio 
teatro repertuare tvirtai laikosi V. 
Baumilo operos “Paskenduolė”, “Ro
žės žydi raudonai”, B. Gorbulskio 
operetės “Trys vakarai”, “Meilė ir 
skarda”.

VILNIAUS FILHARMONIJOJE 
savo estradinių kūrinių koncertą su
rengė prancūzų kilmės kanadietis 
kompozitorius, poetas ir dainininkas 
Claude Leveille, talkinamas instru- f 
mentinio kvarteto, kurio du nariai 
buvo kanadiečiai, du — sovietų mu
zikai. Iš Vilniaus jis išvyko koncer
tuoti į Rygą, Leningradą ir Maskvą.

PIRMOJI PABALTIJO AKVARE- 
LININKŲ PARODA atidaryta Rygos 
valstybiniame dailės muzėjuje. Ak
vareles išstatė apie 40 dailininkų, jų 
tarpe 10 lietuvių, kurių gretose yra 
Kazys Abramavičius, Ignas Budrys, 
Augustinas Savickas ir kt. Tokias 
parodas Rygoje numatoma rengti kas 
dveji metai.

MĖGĖJŲ ESTRADINIŲ ORKEST
RŲ ir ansamblių festivalyje Liepo
joje dėl gintarinio prizo varžėsi Es
tijos, Latvijos, Lietuvos ir Gruzijos 
muzikiniai kolektyvai. Dvejus metus 
iš eilės Liepojos miesto 1966 m. 
įsteigtą gintarinį prizą buvo laimė
jęs Rygos karių estradinis ansamblis 
“žvaigždutė”, o šiemet gintaras te
ko Klaipėdos statybininkų orkestrai.

LIAUDIES MENO DRAUGIJA Vil
niaus valstybiniame dailės muzėjuje 
surengė Vilniaus zonos liaudies me
no meistrų parodą, kurioje dalyvau
ja 180 liaudies menininkų su maž
daug tūkstančiu eksponatų — audi
nių. tapybos ir keramikos darbų, 
metalo ir medžio dirbinių, gintari 
nių papuošalų. Lankytojus žavi vil
niečių E. Andriulionienės, J. Januš
kienės, O. Jarmulavičienės ir ignali- 
nietės M. Cepulėnienės mezginiai, 
vilnietės P. Damijonaitienės, lentva- 
rietės G. Rimkevičiūtės tautinės 
juostos, švenčioniečių A. Kudabie
nės lovatiesės ir G. Stasiūnienės ta
keliai, vilnietės K. Gudonytės rank
šluosčiai. Medžio drožinius dominuo
ja lentvariečio I. Užkulnio “Kupriu- 
kas-muzikantas”, vilniečio G. Jurėno 
velniukų kaukės. Tapybos skyriuje 
didžiausio dėmesio yra susilaukusios 
vilnietės J. Nalivaikienės drobės, me
talo dirbinių — vilniečių M. Vis- 
monskio, S. Davainio, inž. L. Almi
no iš Elektrėnų originalūs darbai. 
Vilnietis teisininkas A. Katauskas 
yra išstatęs knygženklių, o Vilniaus 
operos ir baleto teatro orkestro ar
tistas R. Džiugas — kolegų šaržų. 
Parodos atidaryme žodį tarė Liau
dies Meno Draugijos pirmininkas ir 
dailės muzėjaus direktorius P. Gu- 
dynas.

VILNIAUS DRAMOS TEATRO 
vyr. rež. Henrikas Vancevičius pa
grindiniu šio teatro pastatymu laiko 
Justino Marcinkevičiaus dramą-poe- 
mą “Mindaugas”. Apie ją “Gimtaja
me Krašte” pasakoja: “Tai pirmas 
specialiai teatrui kurtas Justino Mar
cinkevičiaus veikalas, bet parašytas 
labai talentingai. Veikalo centre — 
Mindaugo — žmogaus ir valdovo — 
asmenybė. Nors tai ir istorinė as
menybė, autorius pasistengė pažvelg
ti į ją šiuolaikinio žmogaus akimis, 
peržengė grynai istorinės dramos ri
bas. Jeigu pavyks gerai šį veilcalą 
pastatyti, tikimės, kad “Mindaugą” 
žiūrovai gerai įvertins.”

VILNIAUS TELEVIZIJOS STUDI
JA žiūrovams pateikė V. Dabašins- 
ko sukurtą filmą “Ritmai, ritmai”, 
kuriame koncertinę programą atliko 
Romualdo Grabšto vadovaujamas 
kauniečių radijo ir televizijos estra
dinis ansamblis. Brolių Grimų pasa
kos “žąsininkė” spektaklį televizijos 
žiūrovams pastatė rel Br. Talačka. 
Scenarijų sukūrė R. Mikalauskaitė, 
muziką paruošė kompoz. V. Baumi- 
las. V. K<
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INDIAN RD.—BLOOR, $15.000 įmo
kėti, 12 kambarių atskiras mūrinis 
namas su plačiu įvažiavimu ir gara
žu; 3 virtuvės, 3 prausyklos; van- 
dens-alyvos šildymas. Viena atvira 
skola balansui.
JANE—BLOOR, $12.000 įmokėti, 9 
kambariai per 2 augštus (5 kamba
riai) pirmame ir 4 antrame augšte), 
garažas ir įvažiavimas, vandens-aly- 
vos šildymas, viena atvira skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 
įmokėti, 7 kambarių (per 2 augš
tus) atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir įvažiavimu. Vandens-alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, arti po
žeminio traukinio
JANE — ANNETTE,
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4

kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.

BLOOR — CLENDENAN,
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
įvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.

NEW TORONTO.
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.

TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 metų. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

S. J. Andruliai

9 TORONTO

Skautų veikla
• “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 

tėvų komiteto ruošiamas bazaras-šo- 
kiai spalio 19 d. šv. Jono Kr. par. 
salėje.

• “Rambyno” tunto vilkiukų su
eiga įvyko rugsėjo 28 d. skautų būk
le. Sueigos vyks reguliariai kas dvi 
savaitės skautų būkle 3 v. p.p. Nau
jų narių priėmimo reikalu kreiptis 
į vilkiukų vadovą ps. B. Pošką tel. 
762-6684. , I

• Penktoje tautinėje stovykloje 
"Šatrijos” tunto skautės davė vyr. 
skautės įžodį: B. Paliulytė, R. Liui-

6 psL • Tėviškės žiburiai • 1968. X. 3 — Nr. 40 (975)

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 Namų telef. 766-8479

PJS. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime 

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

4928 Weston Rd. Tei. 249-7691
DUNDAS — JANE, $32.700 prašo
ma kaina, atskiras plytų namas su 
garažu, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 
2 prausyklos, moderni virtuvė, vi
si kambariai dideli ir gražūs, na
mas 4 metų, pirma skola iš 7%.

ICO, $10.000 įmokėti, didelis
2-jų šeimų namas su garažu, dide
lis sklypas, 9 vaismedžiai, rūsyje 
2 kambariai; pirma skola $20.000 
iš 7%%; prašoma kaina $36.000.

WESTON RD. — WILSON AV., 
$23.900, atskiras namas, sklypas 
57x213 pėdų, skola iš 7%, greitas 
užėmimas.

i,; 1c t

ISLINGTON - WESTWAY, $32.500 
prašoma kaina, gražus atskiras vie
no augšto namas su garažu, didelis 
sklypas, puikus rajonas, arti mo
kyklos, susisiekimas ir krautuvės.

BLOOR — ROYAL YORK RD.. 
$32.500 prašoma kaina, atskiras 
vieno augšto plytų namas, 5-ki 
kambariai ir 2 dideli kambariai 
rūsyje, 2 prausyklos, namas arti 
prie Bloor ir tik keleto metų se
numo.
BABY POINT, $10.000 įmokėti, le
galus dviejų šeimų namas, garažas, 
labai geroj gražioj vietoj, arti cent
rų. Greitas užėmimas ir puikus na
mas.

ST. VAUPŠAS
Darbo teL 249-7691 Namu lai 2443519

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. 10-1.30

Treč. uždarytas

Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7 

Penkt. 10 -1.30 ir 4.30-8 

šešt 9-12

Moka:
už depozitus-5%
už šėrus -5!M

Sekm. 9.30-1 i
PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI

VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ.
$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR

1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
RONCESVALLES — DUNDAS, "Porkdale Fish Market" žuvų ir delikatesų 
prekyba. Ideali vieta, puikūs įrengimai. Nepaprastai pelningas verslas. 
Prašo $5.500, krautuvės nuoma tik $90 mėnesiui.
BLOOR — ISLINGTON, 5 kambarių vienaaugštis (bungalow), gražus skly
pas, privatus įvažiavimas. Prie pat požeminio susisiekimo ir krautuvių. Įmo
kėti apie $ 10.000; namas be skolų.
PACIFIC AVE. — ANNETTE, mūrinis, atskiros, 10 kambarių namas; 4 pir
mam augšte, 2 modernios virtuvės ir 2 prausyklos. Dvigubas garažas, didelis 
sklypas. Arti susisiekimo, mokyklų ir krautuvių. Įmokėti apie $10.000.
QUEEN — RONCESVALLES, 9 gražūs kambariai, 3 virtuvės, atskiras na 
mos su privačiu įvažiavimu. Geras nuomoti ir gyventi. Galima tuoj užimti. 
Įmokėti apie $10.000.
BURLINGTON ST. — LAKESHORE. Naujos statybos 5 butų po 2 miegamus, 
viskas išnuomota. Prašoma kaina žema, geras pirkinys. Pasiteiraukit. 
DUNDAS — HOWARD PARK. 6 kambarių, mūrinis, dvigubasgaražas. Įmo
kėti tik $4.000, prašo apie $18.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

S. JOKŪBAITIS
Tel. 534-9286 — namų: 537-2869A——— ... „

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

VICTORIA HARBOUR, MIDLAND, prie asfaltuoto kelio, nuo didelio 
ežero tik 3 mylios, 50 akrų žemės, graži augšta vieta; yra pasodinta 
15.000 pušaičių, ąžuolų, beržų ir kitokių medžių; per ūkį teka didelė 
upė; galima maudytis ir žuvauti. Gera proga.
HIGH PARK — GLENLAKE, $10.000 įmokėti; mūro, atskiri 8 kamba
riai per du augštus. garažas, 10 pėdų šoninis įvažiavimas.
SWANSEA PRIE BLOOR, $8.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių, 
geras, gražus namas, garažas, 9 pėdų įvažiavimas, labai graži vieta. Liks 
viena skola balansui, 10 metų, atvira.
ISLINGTON — RATHBURN, $7.000 įmokėti, mūro, atskiras, viena
augštis 6 kambarių (bungalow), gražus kiemas, prie gero susisiekimo; 
prašoma kaina $30.000.
ORANGEVILLE, slidinėjimo verslas: 9 akrai žemės, 50 asmenų mie
gamieji pastatai, puikiai įrengta valgykla. Prašoma kaina $28.900. Par
duodama dėl ligos.'

Toronto Real Estate Boards narys. 

LE1-1161,namu 783-2105

Išvyka į Greenwood Conservation 
parką praėjo labai pakilioje nuotai
koje. Dalyvavo apie 100 jaunesnių
jų, vyresniųjų moksleivių, studentų 
ir gražus būrys tėvų, kurie ne tik 
rūpinosi maistu, bet ir įsijungė į žai
dimus. Kvadrato rungtynėse tėvai, 
atrodo, laimėjo daugiau kartų, negu 
vaikai. Valgymo varžybose jaunimas 
“atsigriebė”. Nuoširdi padėka tėvų 
komitetui už padengtas išlaidas, su
perkant maistą, ir ponioms, kurios 
iškylos metu maistu rūpinosi. Ypa
tingai skanios buvo “paspirgintos” 
ant anglių dešrelės! Nuoširdus ačiū 
p. Stravinskams, parūpinusiems vi
sas kepimo priemones. P. Stravins
kienė iškepė didelį tortą “napoleo- 
ną”, kuris buvo paleistas loterijom 
Surinktus $27 p. Stravinskienė pa
skyrė jaunimo veiklai. Ačiū labai!

Visi ateitininkų būreliai jau turi 
savo globėjus ir yra pradėję veiklą. 
Vyr. moksleivių globėjai: Algis Pu- 
teris, seselė Igne ir Andrius Paš- 
kauskas; Gintarių (7 ir 8 sk. mer
gaičių) — Laima Gustainytė ir, Li
lė Kizaitė; Vaidilučių (5 ir 6 sk.) 
— Ramunė Ulbaitė ir Audronė Da- 
naitytė; 3 ir 4 sk. mergaičių — Al
dona Aušrotaitė ir Rita Kolyčiūtė, 
1 ir 2 sk. mergaičių — p. Čepaitie
nė ir Danguolė Černiauskaitė. Jau
nesniųjų berniukų (7 ir 8 sk.) — 
Algis Juzukonis; jaunučių (4, 5 ir 6 
sk.) — Romas Puteris ir Algis Če
pas; 1 ir 2 sk. berniukų — V. Da- 
lindienė ir Algis žabas. Visų dva-

©b S PORTAS

Ateitininkų žinios
sios vadas 
kapas, OFM. Veiklos koordinatorius 
— V. Kolyčius.

Kviečiame visą jaunimą įsijungti 
į organizacijas. Tėvai prašomi para
ginti pačius jaunuosius, nuo pat pir
mo skyriaus, priklausyti organizaci
jai. Vyresnieji mielai eina patys, o 
jaunesnieji bent j pirmuosius susi
rinkimus reikalingi paskatinimo.

Ateitininkišką dėkingumą reiškia
me seniausiai Toronte ateitininkei 
p-lei Pabedinskaitei, kuri iš savo gau
namos pensijos jaunimo veiklai pa
aukojo $5. Ji aukoja jaunimui jau 
nebe pirmą kartą.

Tėvai ir visi, kurie nori infor
macijų ateitininkų reikalais, prašo
mi kreiptis į V. Kolyčių tel. 534- 
5586.

Kurie nori eiti šeštadienį, spalio 
5 d., 2 vai. į operą, prašomi paskam
binti Andriui Paškauskui iki ketvir
tadienio vakaro, šeštadienį po pie
tų vyksta ‘‘Aidos” pastatymas.

Susirinkimai: sekm., spalio 6 d.: 
vyr. moksl. 5 v. ateitininkų kam
baryje; visi mergaičių būreliai — 
3 v. L. V. Namuose. Visi berniukų 
būreliai — 3 v. Tėvų pranciškonų 
patalpose: at-kų kamb., muzikos stu
dijoje ir studentų kamb. Dalyvau
kime visi!

Vyr. moksleiviai ir studentai ragi
nami gausiai dalyvauti literatūros 
vakare šį sekmadienį 6.30 v.v. Pri
sikėlimo salėje.

kun. Ambrozijas Pra-

maitė, R. Stančikaitė, E. Asevičiūtė, 
G. Sinkevičiūtė, D. Kasperavičiūtė ir 
B. Sinkevičiūtė. Įžodį davė virš 60 
skaučių. Vadovavo ps. seselė Igne.

• Sukaktuvinių metų pabaigos su
eiga ir kartu skautorama — lapkri
čio 10 d. Skautoramos programą su
daryti pakviestas v. s. S. Kairys.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” skau
tų tėvų komitetas primena tėvams, 
kad fantus bazarui priims spalio 6 
ir 13 d. po pamaldų skautų būkle; 
(Prisikėlimo par.), šv. Jono Kr. par. 
salėje ir liet evangelikų par. salėje. 
Bazaras įvyks spalio 19, šeštadienį, 
Šv. Jono Kr. par. salėje, č. S.

ŠALFASS GOLFO PIRMENYBĖS 
— spalio 12 d. Detroite, Mich., Ro
chester Golf. Club, 655 Michelson 
Rd. Važiuoti per tunelį, paimti 375 
kelią, kuris pereina į 75 ir važiuoti 
į šiaurę iki Rochester Rd., o paskui 
iki Michelson. Pradžia 12 v. Regist
ruotis pas A. Rugienių, 30717 Lound 
Dr. Warren, Mich. 48093, pridedant 
$1. Tarpmiestinės golfo žaidynės — 
spalio 13, sekmadienį, 9 v.r., Ro
chester Golf Club. Dalyvaus Toron
to, Čikagos ir Detroito vienetai.

SPORTAS LIETUVOJE
Klaipėdos Žalgirio bėgikai page

rino Lietuvos rekordą 4 x 1500 m. 
estafetėje pasekme 15:15,8. Senasis 
rekordas buvo 16:26,6 ir priklausė 
KPI rinktinei.

Vilniuje viešėjo Erfurto stalo te
nisininkai, kurie čia žaidė draugiš
kas rungtynes su vietine rinktine. 
Vilniaus vyrai įveikė svečius 9:0 ir 
moterys 8:1.

Lietuvos lengvosios atletikos pir
menybėse pasiekti šie nauji rekor
dai: A. čiurinskas dešimtkovėje su
rinko 7535 taškus; N. Kvietkauskaitė 
100 m. b. b. — 14,5 sek.: V. Gercma- 
nas 200 m. — 21,6 sek. č. Teišers- 
kis jaunių dešimtkovėje surinko 
6501 tašką. Rekordus pakartojo: A. 
čiurinskas 110 m. b. b. — 14,7 sek.; 
A. Jurkša berniukų klasės šuolyje 
su kartimi peršoko 3.80 m.

Į Sov. Sąjungos olimpinę bokso 
rinktinę pateko du Lietuvos boksinin
kai: D. Pozniakas ir J. Čepulis. Anks
čiau buvo pakviesti keturi.

Tarpmiestinėse Vilnius-Kaunas jau
nių lengv. atletikos rungtynėse pa
siekti du Sov. Sąjungos rekordai. K. 
Vislavičius numetė jietį 70.88 m. ir 
A. Vitkevičius nustūmė rutulį 17.25
m. šiose rungtynėse gerai diską mė
tė be konkurencijos dalyvavusi jo
navietė M. Tiškinaitė — 49.10 m.

SPORTAS VISUR
Meksikos olimpiados nugalėtojų 

vardai bus iškalti ant milžiniškos 
uolos.

Kontrolinėse lengvosios atletikos 
pirmenybėse JAV bėgikų pasekmės 
pralenkė pasaulio rekordus. Paaiš
kėjo, kad amerikiečiai naudojo nau
jai išrastus batus, ir dėlto jų rekor
dai kolkas nebus užskaityti. Naujie
ji batai turi net 68 vinutes. Jie nė
ra suvarstomi, bet užtraukiami ant 
kojos; labai patogūs ant asfaltinio 
tako.

VYČIO ŽINIOS
Golfo atviros pirmenybės įvyko 

praeitą sekmadienį Georgetown golfo 
aikštyne. Susirinko 40 Toronto gol- 
fininkų. Sunkokas aikštynas atsilie
pė ir į pasekmes — vos 17 golfinin- 
kų sužaidė žemiau šimto. A klasėje 
I vietą antrus metus iš eilės laimėjo 
S. Posadeckis — 83 smūgiais. Ant
roje vietoje liko V. Ubeika 84 ir 
trečioje A Buntinas 91. B klasėje 
I vietą laimėjo A Sergautis, jn„ 87. 
Antroje vietoje liko A Simonavičius 
88 ir trečioje A Juozaitis 96. C kla
sėje I vieta atiteko Z. Radzevičiui 
116 ir II E. Butvydui 116.

Mūsą rėmėjams V. Sibuliui, F. K, 
G. Dobilui, V. Seniūnui, V. Ivanaus-

Lieguvienei, E. Lorencienei ir J. ža- 
davičiui nuoširdžiai dėkojame.

Dvidešimtmečio baliui dar galima 
gauti bilietų ir užsisakyti stalus. Pra
šome pasiskubinti. Vakarienė prasi
deda 7.30 vai. Prašoma nesivėluoti.

A. S.

Gailutė Kerniūtė, sporto klubo 
"Vytis" narė, pasižymėjusi Ka
nados plaukikė, Š. Amerikos bal- 
tiečių plaukymo pirmenybėse 
laimėjusi šešias pirmąsias vietas
AUŠROS ŽINIOS

Nuoširdžiai sveikiname T.L.S.K. 
Vyčio valdybą ir narius, švenčian-
čius 20 metų sportinės veiklos ju- 
bilėjų, ir linkime sėkmingo darbo 
jaunimo fiziniame bei tautiniame
auklėjime.

Paskutiniame Aušros klubo valdy
bos posėdyje buvo svarstyta mintis, 
atžymint Lietuvos 50 metų nepri
klausomybės bei Vyčio 20 metų spor
tinės veiklos jubilėjus, siekti glau
desnio ir nuoširdesnio bendradarbia
vimo su kaimyniniais sporto klubais. 
Kad ši graži mintis nepaliktų vien 
protokolų knygoje, buvo pasiūlyta ir 
priimta, gavus Prisikėlimo parapijos 
vadovybės sutikimą, užleisti Sv. Jo
no Kr. parapijos globojamiems Vy
čio krepšininkams dalį treniruotėms 
turimo laiko Prisikėlimo salėje.

Krepšinio treniruotės. Laikinai 
krepšinio treniruotės vyksta sekan
čia tvarka: pirmadieniais ir trečia
dieniais berniukams ir vyrams, ant
radieniais ir ketvirtadieniais — mer
gaitėms. Pradedantieji ir jauniai iki 
15 metų treniruotėms renkasi 5 v., 
vyresnieji 7 v.v. Norintieji pradėt 
žaisti krepšinį prašomi ateiti nuro
dytomis dienomis į salę (įėjimas iš 
kiemo pusės).

Jaunių A ir B komandos yra pa
kviestos draugiškom krepšinio rung
tynėm į Londoną.

Lapkričio 17 d. į Torontą atvyks
ta Hamiltono “Aukuras” su istorine 
drama — premjera “Mindaugo mir
tis”. Visi iš anksto maloniai kviečia-

kui, B. Rakauskui, D. Vizbarui, M. mi atsilankyti.

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

Vengrų Laisvės Kovotojų Fe
deracija Kanadoje atsiuntė laiš
ką “TŽ” redakcijai, kuriuo pri
mena dvylikos metų sukakti nuo 
1956 m. laisvės sukilimo ir kvie
čia visus lietuvius joje dalyvau
ti. Iškilmės įvyks spalio 20, sek
madienį, 2.30 v.p.p., prie veng
rų laisvės paminklo Lakeshore 
Blvd. W., Budapest Park, To
ronte. Pakvietimai išsiuntinėti 
visoms pavergtųjų tautų išeivių 
grupėms Toronte. Laiške rašo: 
ma: “Man nereikia jums aiškin
ti, kaip svarbu parodyti mūsų 
pajėgumą ir kad negali būti da^ 
linės ar suskaldytos laisvės. 
Laisvė savo esme yra absoliuti 
ir nepadalinama. Prašau perduo
ti mūsų nuoširdų kvietimą vi
siems jūsų laikraščio skaityto
jams dalyvauti bei atstovauti jū
sų brangiai tėvynei ir tautai su 
savo tautine vėliava kiek galint 
gausesniu skaičiumi masiniame 
susirinkime... Vienintelis bū
das šį tą laimėti — susijungti 
visiem Vidurio ir Rytų Euro
pos pavergtų tautų žmonėm ir 
prabilti vieningu balsu.” Adre
sas informacijai: B. B. Takach, 
158 Lyndhurst Ave., Toronto 
4, Ont. Tel. WA 3-4255.

Skulptoriaus Romualdo Ast
rausko kūrinių paroda rengia
ma Prisikėlimo par. parodų sa
lėje. Atidaroma šį penktadienį, 
spalio 4 d., nuo 8 v.v. iki 11 v.v. 
Taipgi bus atidaryta spalio 6, 
sekmadienį, nuo 9 v.r. iki 1 v. 
p.p. ir nuo 6 v.v. iki 10 v.v. Bus 
išstatyta apie 30 kūrinių. Jauno
jo skulptoriaus (23 m. amžiaus) 
kūrinių yra Pollock Gallery. Ka
nadiečiai jiems yra parodę daug 
dėmesio.

A. a. Jonas Juodis - Juodzevi
čius, 57 m. amž., palaidotas rug
sėjo 30 d. iš Šv. Jono Kr. baž
nyčios lietuvių kapinėse. Kilęs 
nuo Utenos Šv. Juozapo ligoni
nėje sirgo nepilnas 3 savaites. 
Buvo giliai tikintis, sąžiningas 
žmogus. Paliko žmoną Pranę 
Juodienę-Vilėniškaitę ir vienuo
likos metų sūnų Rimą. Praėju
sią vasarą Lietuvoje palaidota 
velionies motina, sulaukusi virš 
90 m. amžiaus.

Dr. E. Jasevičiūtė, dirbanti 
kaip gydytoja Fort William 
miesto sanatorijoj, atostogų pro
ga lankėsi Toronte. Dalyvavo 
KLB tarybos suvažiavime, ap
lankė “TŽ” ir kitas lietuvių įs
taigas. Ji uoliai reiškiasi lietu
viškoj veikloj. Šiuo metu ji 
ypač rūpinasi Fort William — 
Port Arthur lietuvių projektu 
įrengti lietuvių skyrių tarptau
tiniame parke.

IŠRINKTA NAUJA
VADOVYBĖ

Atkelta is 1-mo psl.
kinių skaitymo bei rašinių kon
kursais, kurie numatomi vykdy
ti ir toliau. Pravesta taipgi 
anketa mokinių tarpe apie lie
tuviškų leidinių skaitymą. Iš jos 
paaiškėjo, kad iki 11 m. am
žiaus vaikai domisi “Eglute” ir 
panašiais leidiniais, o po 11 m. 
skaityba gana skurdi — vos vie
na kita knyga; “Eglute” nebe
sidomi. Švietimo vadovas skati
no tėvus pirkti vaikams daugiau 
liet, knygų, prenumeruoti laik
raščių. Gana gerai pavykęs šeš
tadieninių mokyklų mokinių 
kongresas Woodbridge prie To
ronto, kur dalyvavo apie 500 
mokinių ir 300 suaugusių. Ka
nadoje šiuo metu veikia 11 šeš- 
tad. mokyklų su 1200 mokinių, 
74 mokytojais. Lituanistiniai se
minarai yra tik Montrealy ir To
ronte. Didėja mokytojų proble
ma — netrukus reikės nemažo 
skaičiaus jaunųjų mokytojų. 
Bandyta padėti Vakarų Kana
dos lietuvių apylinkėms — pa
siūlyta apmokėti keletui jaunuo
lių vasaros stovyklos išlaidas, 
bet neatsirado kandidatų. Norė
ta pasiųsti keletą studentų į 
Fordhamo universiteto lituanis-
tikos vasaros kursą, bet neat
sirado norinčių, nors siūlyta ap
mokėti kelionės ir pragyvenimo 
išlaidas. — Ižd. dr. S. Čepas pa
teikė finansinę apyskaitą. Paja
mų turėta $4,834.26 ir tiek pat 
išlaidų. (Bus daugiau)

QUEBEC — BLOOR, apie $10.000 įmokėti, 8 kamb. per 2 augštus, ru
pių plytų atskiras namas, kvadratinis planas, garažas su privačiu įva
žiavimu, pirmą kartą parduodamas, puikiam rajone, arti pož. traukinio 
stoties.
ROYAL YORK—BLOOR $8.000 ar mažiau įmokėti, atskiras 5 kambarių 
vienaaugštis, garažas su privačiu įvažiavimu, netoli Bloor.
INDIAN RD.—BLOOR, $8.000 įmokėti, atskiras 8 kambarių namas, mo
dernios virtuvės, kvadratinis planas, garažas.
RATHBURN—KIPLING, $8.000 įmokėti, puikus 7 kambarių vos kele
to metų senumo vienaaugštis (bungalow), didžiulė virtuvė su moder
niai įrengta sienoje kepimo-virimo plyta bei šaldytuvu, garažas su pri
vačiu įvažiavimu, gražus kiemas, greitas užėmimas, neaugšta kaina dėl 
greito pardavimo.
OAKWOOD—ST. CLAIR, $10.000 įmokėti, rupių plytų 9 kambarių ats 
kiras namas, labai geros statybos, užbaigtas rūsys, mūrinis garažas su 
labai plačiu privačiu įvažiavimu, reikalingas mažo vidaus remonto; turi 
būti tuojau parduotas; imsiu kiekvieną panašų pasiūlymą.
JANE—BLOOR, apie $10.000 įmokėti, 8 kambariai per du augštus, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, viena atvira skola, rami gatvelė.
PRINCE EDWARD—BLOOR, labai gražus 6 kambarių vienaaugštis 
(bungalow) daug prausyklų, puikiai užbaigtas rūsys su atviru židiniu, ba
ru, šaldytuvu etc.; visur kilimai, garažas su privačiu įvažiavimu, apšil-* 
dytas plaukiojimo baseinas, gražus kiemas, Vasaga čia pat!
BABY POINT, 7 kambarių atskiras namas, garažas su privačiu įvažia
vimu, užbaigtas rūsys, viena atvira skola.
DUNDAS—BLOOR, 5 butų apartamentas (penkiabutis), 2-jų ir 3-jų mie
gamųjų, garažai su privačiu įvažiavimu, balkonai, gražus pastatas, vis
kas išnuomota.
BATHURST—WILSON, 11 butų apartamentas, 2-jų ir 3-jų miegamų
jų, apie 10 metų senumo, garažai ir autoaikštė; apie $17.500 metinių 
pajamų.
PALIKIMAS: 43 akrų ūkis su didžiuliu tvenkiniu, kuris atrodo kaip 
ežeriukas; per jo vidurį teka upelis. Gražus miškas, puiki kalnuota vie
ta, tik 30 mylių nuo Toronto. Apie $10.000 įmokėti; lieka viena skola. 
Nuostabus vaizdas.

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
PR. KERBERIS

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 
REIKALINGI NAMAI PARDAVJMUL

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A r\ A Al A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ P ARA/vl A 
KREDITO KOOPERATYVE 

MOKAME 
5% už depozitus 
5}/2% už šėrus

DUODAME 
mortgičius iš 7% 
asm. paskolas iš 7% 

Kapitalas virš trijų milijonų dolerių
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatyta normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nebaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadieni ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p. p. (liepos i^ 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBĖMS
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

JANE GATVĖ, $27.900, (bungalow), 5 kambariai, užbaigtas rūsys, 3 
kambariai nauji, šildymo sistema, platus įvažiavimas, mūrinis garažas; 
įmokėti apie $10.000; lieka 7% % mortgičius.

INDIAN RD., $27.900, atskiras mūro namas, 7 kambariai per 2 augštu 
(4 kambariai pirmame augšte), elektros apšildymas, 2 virtuvės, 2 prau
syklos; įmokėti apie $8.000. Balansui viena skola 8% %.

BERESFORD GATVĖ, $36.000, 7 kambariai, 2 prausyklos, 2 virtuvės, 
arti Bloor susisiekimo.

JANE — BLOOR, $30.000, 6 kambariai, labai gerame stovyje, apšildy
mas vandeniu, arti Bloor gatvės, garažas; reikalingas geras įmokėjimas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A. J. MORK1S
REAL ESTATE & MORTAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$8.000 ĮMOKĖTI, Royal York-Bloor, vienaaugštis (bungalow), arti paže
mini©, 5 šviesūs dideli kambariai, plytinis, nauja šildymo krosnis, pri
vatus įvažiavimas; turi būti parduotas, nes savininkas nusipirko naują 
namą.
$5.000 ĮMOKĖTI, 10 akrų gražios žemės arti Bolton, Ont. prie 50 ir 9 
kelio apie 35 mylios nuo Toronto; vienas mortgičius balansui.

$20.000 ĮMOKĖTI, Dovercourt-Dundis, šešiabutis, plytinis, atskiras, 
šiltu vandeniu apšildomas, 1 mortgičius balansui, $9.000 metinių paja
mų.

$10.000 ĮMOKĖTI, Annette-Runnymede, atskiras dvibutis (duplex), ply
tinis, 10 didelių kambarių, šiltu vandeniu apšildomas, garažas, 1 mort
gičius balansui, prašoma $36.900.

$3.900 ĮMOKĖTI, Bloor St.-Clarens, pusiau atskiras, 6 Švarūs kambariai 
2 modernios virtuvės namas pilnai atnaujintas, įvažiavimas.

1082 BLOOR St W., Toronto 4, 
Tel. LE 4-8459

Turime krautuvių, namų vasarviečių, viešbučių, motelių 
įvairiose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų — mortgičių.

VYT. MORKIS, A. BUUDŽIUS ALV. (MIELDA2UKĖ) VISTOSKI

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

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Biudžeto ir patarnavimo planaL Išsimokėjimas 5-riems metams ir Ilgiau 

B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362^777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreiptis: St. Prakapas 

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.



7 psi. • Tėviškės Žiburiai

AFDRAUDA SKAITYTOJAI PASISAKO
GYVYBĖS • AUTOMOBILIU • NAMU • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ e VAGYSČIŲ e VERSLO • 
PERSONALO IR DAIKTŲ (BONDS) e NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAI
KAMS e MĖNESINĖS INVALILDUMO PAJAMOS IR KT.

LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
TeL 251 - 4864; namų tel. 277-0814

ALpA R4DIQ & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus.
Taisom šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LEl-6165.o672 LANDSDOWNE AVĖ., TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTIMAI IR DOVANOS Į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir

S.S.S.R. PAPRASTU BEI ORO PAŠTU
BE MUITO DOVANOS:

įvairios sudėties maisto siuntiniai, su gydymu ir L L
automobiliai, automobiliams moto- Maisto siuntinių svoris neribotas, 
rai ir padangos, motociklai, dvira- Turime naujus iliustruotus kata- 
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši- logus. kuriuose yra smulkus aprašy- 
nos, siuvamosios mašinos, televizi- mas ir paaiškinimai. Pažymėtos kal
ios priimtuvai, pianinai, foto apara- nos yra galutinės.
tai, radijo priimtuvai, transistori- Taip pat persiunčiame pinigus, už 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki- kuriuos gavėtas gali nusipirkti įvai
kinai. baldai, butai (apartamentai), rių prekių specialiose dolerinėse 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte krautuvėse.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus, ir apdraustus įvairiu siunti
nius iki 19ai svarų gryno svorio.
Turime pardavimui, įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Gyveną ne Toronte,'prašomi savo sudarytus siuntiniu bei užsa
kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.
SąžLūngai ir greitai patarnaujame.
Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bet rašyt), 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar
nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.

o 
o

480 RONCESVALLES AVE. TORONTO^, ONT. 
*ldefonos LE 1-3098

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

GERBIAMASIS REDAKTORIAU,
Sveikinu ir kartu dėkoju už at

spausdinimą Jūsų redaguojamam 
laikrašty Felikso Jucevičiaus straips
nio “Dabartinė Lietuva iš arti”. 
Daug žmonių važinėjo į Lietuvą. 
Daugelis ten lankėsi, apžiūrinėjo ir 
klausinėjo, bet kažkaip tikro vaizdo 
nei vienas ligi šiol neparvežė ar 
bent jo neparodė. F. Jucevičiaus yra 
pirmas straipsnis, kuris atidaro akis 
ir duoda stipriai argumentuotą, fak
tais paremtą, realiai vaizduojamą 
Lietuvos tikrovę ir tautos ateitį. O 
toji tikrovė yra sukrečianti, nerimą 
sukelianti, siaubą įvaranti, nes oku
panto kirvio ašmenys jau siekia tau
tos gyvybės jautriausias vietas ir pa
čius jos pagrindus. Didelis dėkui 
Jums, Redaktoriau, didelis dėkui ir 
autoriui F. Jucevičiui už drąsų, at
virą ir teisingą žodį. Vieno gaila, kad 
tas straipsnis buvo ištęstas net per 
tris numerius. Tokius didžiai aktua
lius ir vertingus straipsnius reiktų 
dėti į vieną numerį arba leisti vė
liau atskirais atspaudais.

Jonas Matulionis 
"TAIGI, KAIP TEN IS TIKRŲJŲ?

Tik šiandien mane pasiekė “TŽ” 
VILI. 8 numeris, kuriame K. Tri
makas, SJ, patikslindamas mano pra
nešimą, paskelbė, kad IV PBT suva
žiavime Uppsaloj dalyvavo p. H. Di
lienė iš Čikagos kaip Liet. Ev. Re
formatų Bendrijos delegatė-stebėtoja 
ir jos pavardė buvo sąrašuose. Ry
šium su tuo turiu pasakyti štai ką:

1. Minėtos ponios pavardė iš tik
rųjų buvo pastebėta suvažiavimo lei
dinyje “Who’s who Uppsala 68” (122 
psl.). Tačiau tuo metu buvo priei
nama tiktai to leidinio provizorinė 
laida, iš kurios negalima nustatyti, 
ar sąrašan įtrauktasis tikrai dalyva
vo. Suinteresuotieji estų ir latvių de
legatai mėgino surasti lietuvių dele
gatę, bet jos nesurado.

2. Suvažiavimo metu veikė atski
ras baltiečių religinės informacijos 
centras, kuris savo spaudos konfe
rencija, religinės literatūros paroda 
ir dalyvių tarpe skleidžiamais lape
liais buvo žinomas ne tik suvažia
vimui, bet ir už jo. Lietuvė delegatė 
su minėtu centru neužmezgė ryšio ir 
dėlto susidarė nuomonė, kad ji su- 
važiaviman neatvyko.

3. Suvažiavimas buvo ypatinga pro
ga atkreipti pasaulio dėmesiui į sun
kią religijos padėtį Baltijos kraštuo
se. Estų liuteronai ir ortodoksai, 
taipgi latvių liuteronai, uoliai remia
mi Švedijos baltiečių komiteto, dė
jo desperatiškas pastangas tuo rei
kalu ir šio to pasiekė. Lietuviai liu

teronai, nors ir būdami už PBT, 
drauge su estais ir latviais išleido 
specialų spausdintą 2 psl. kreipimą
si į suvažiavimą (už lietuvius pasi
rašė ev. senjoras kun. A. Keleris). 
Jokių kitokių lietuviškų pastangų 
painformuoti apie esamą religinę pa
dėtį Lietuvoje ir Baltijos kraštuose 
(šalia minėtojo centro) nebuvo pa
stebėta. Tas faktas baltiečių stebė
tojų tarpe davė pagrindą spręsti, 
kad lietuviai nepalaiko ryšio su PBT.

Tai ką gi tada jūsų koresponden
tas turėjo daugiau pranešti nei jis 
pranešė? Ir kas čia “iš tikrųjų ki
taip”? A. Lembergas
1968. IX. 18.

KUNIGŲ VIENYBĖS 

SUVAŽIAVIMAS

Atkelta iš 1-mo psl.
Federacija Čikagoje. Tam pro
jektui pilnai pritarta, nusista
tyta jame dalyvauti ir kartu už
simota reorganizuoti Kanados 
lietuvių katalikų veiklą imant 
pagrindu parapijas. Seniau vei
kusi Kanados Lietuvių Katali
kų Federacija apjungė tik or
ganizacijas. Dabar naujoj sąran
goj organizacijoms numatyta 
atitinkama vieta, bet pagrindi
nis vaidmuo teks parapijoms bei 
kapelionijoms.

Kun. dr. F. Jucevičius pada
rė pranešimą apie religinę būk
lę Lietuvoje; jj papildė — kun. 
Br. Jurkšas. Taipgi pasikeista 
nuomonėmis apie popiežiaus 
Pauliaus VI encikliką “Huma- 
nae vitae”. Suvažiavimo pabai
goje įvyko tradiciniai valdybos 
rinkimai. Juose dalyvavo 13 ku
nigų. Daugiausia balsų gavę (po 
7) liko išrinkti: mons. J. Tada- 
rauskas, kun. Paulius Baltakis, 
OFM, ir kun. Br. Jurkšas.

Rugsėjo 26 d. vakare Prisi
kėlimo patalpose, J. Matulionio 
iniciatyva, buvo sukviestas pa
rapijų, organizaciją ir šiaip ka
talikų veikėjų pasitarimas, ku
riame buvo aptartas dalyvavi
mas JAV Katalikų Federacijos 
rengiamame kongrese ir Kana
dos lietuvių katalikų reorgani
zacija. Dalyvauti JAV L. K. Fe
deracijos suvažiavime stebėto
jais numatyti: J. Matulionis, dr. 
J. Sungaila, mons. J. Tadaraus- 
kas, kun. P. Barius, OFM. Ka
nados lietuvių katalikų reorga-

ČIKAGOS...
(Atkelta iš 3-čio psl.)

nę. Ji iš Čikagos buvo nuvažiavusi 
į Klevelandą bei kitas JAV vietas, 
kur aplankė savo gimines bei pa
žįstamus. Rugsėjo antroje pusėje ji 
išvyko į Niujorką, kur trumpai pa
viešėjus grįžo Lietuvon. — Rengia
mas garsaus okupuotos Lietuvos so
listo Virgilijaus Noreikos koncertas. 
Solistas kartu su žmona pianiste ža
da viešėti Kanadoje, Niujorke, Či
kagoje ir kituose miestuose. Kon
certu Čikagoje rūpinasi žmonės, su
sibūrę aplink “Akiračių” laikraštį.

WINDSOR, ONT.
M. KIZIV NAMAI IR SODYBA 

pasidarė įvairių susitikimų vieta, Š. 
m. rugsėjo 15 d., dalyvaujant gra
žiam detroitiškių ir windsoriečių bū
reliui, čia priimtas ir pagerbtas 
Australijos L. B-nės švietimo vado
vas, žurnalistas Antanas Krausas, ku
ris buvo vienas iš Australijos lietu
vių atstovų III PŲB seime. Svečias 
žada pasilikti šiame kontinente iki 
šio mėnesio galo, aplankyti liet, cent
rus ir savus bičiulius. Prie vaišių sta
lo svečias tarė ilgesnį žodį nušvies
damas Australijos lietuvių veiklos 
būdingesnius pasireiškimus, ypač iš
keldamas ten didelius liet, meninin
kų atsiekimus. Svečias dar tuo įdo
mus, kad yra vegetaras, didelis Vy
dūno gerbėjas ir jo visų raštų iš
leidimo organizatorius. Ta proga kal
bėjo žurn. VI. Mingėla ir vietos fi
nes pirm. dr. Kuras. Saulei leidžian
tis į vandenis, svečias dar turėjo 
progos su windsoriečiais laivu pa
plaukioti po Clair ežrą ir ten, pa
gautas jaukios nuotaikos, su giliu 
įsijautimu padeklamavo lietuviškos 
poezijos ištraukų. — Dėkodami p. Ki- 
ziams už tokį puikiai paruoštą pri
ėmimą, linkime A. Krausui laimin
gai grįžti į Australiją, ten nenuilsta
mai darbuotis lietuvių tarpe ir svar
biausia ištverti visų Vydūno raštų 
suredegavimo ir išleidimo darbe.

Vyt. Barisas

Pajieškojimai
Pa j ieškomas Antanas Dirsė, kilęs 

nuo Šėtos, gyvenantis Kanadoj. At
siliepti A. Kielaitė, 109 Oakland 
Ave., Providence R. L, 02908, USA. 

nizaciniam suvažiavimui su
kviesti bei atlikti paruošiamie
siems darbams išrinktas komi
tetas: pirm. J. Matulionis, vice
pirmininkai — mons. J. Tada- 
rauskas, dr. J. Sungaila, sekr. 
V. Aušrotas, nariai — kun. 
Pr. Gaida, kun. P. Ažubalis, kun. 
P. Barius, OFM, dr. O. Gustai
nienė, dr. A. Užupienė.

ir

GERIAUSIA IR VERTINGIAU
SIA DOVANA — 

DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
PILNAI GARANTUOTI 

GREITESNIS PRISTATYMAS 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 

yra vertingiausia dovana ir daug 
geriau, negu siuntiniai. Jūsų gi

minės gali tai patvirtinti. 
Todėl, jei sekantį kartą planuojate 
siųsti siuntinį, susilaikykite ir 

vietoje jo pasiųskite 
DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS 
pamatysite, kaip patenkinti 

bus«jūsų giminės.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
suteikia galimybę jūsų giminėms 
nusipirkti specialiose Vnešposyl-I 
torgo dolerių krautuvėse puikiau
sius Amerikos, Vakarų Europos 
ir vietos gaminius. Jūsų giminės 

patvirtins tai.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 

suteiks galimybę giminėms pirkti 
SPECIALIOS NUOLAIDOS 

KAINOMIS.
Jūsų giminės galės tai patvirtinti. 
Joks mokestis neimamas nei iš 

siuntėjo, nei iš gavėjo.
RUBLIAI Į SSSR

Jei norite, kad jūsų giminės gau
tų rubliais, galime tai padaryti 
per užsienio prekybos banką 
Maskvoje. Jūsų giminės gaus pi
nigus pilnai be jokių atskaitymų 
per 10—14 dienų. Tarifas — 9 
naujieji rubliai už $10.00. Per
siuntimo išlaidos — $2.75 iki 
$30.00 sumos ir 10% virš $30.00 
sumos. Visi užsakymai pilnai ga
rantuoti ir apdrausti.

UŽSAKYKITE DABAR 
TIK PER j 

INTERTRADE EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street,

New York, N.Y. 10010 U.S.A. 
PRAŠYKITE MŪSŲ 

NEMOKAMŲ KATALOGŲ

ŠYPSENOS
Pagal receptą

Jaunas vyras:
— Mėsa ir pupelės, atrodo, 

dar neišvirusios.
Jauna žmona:
— Aš padariau viską taip, 

kaip buvo parašyta valgių gami
nimo knygoje, bet ten receptas 
parašytas keturiem, o mūsų tik 
du, tai aš viską sumažinau per 
pusę ir viriau taip pat per pusę 
trumpiau.

Psichiatro pagalba
Praslinkus ilgesniam laikui, 

susitinka du draugai. Vienas jų 
klausia:

— Girdėjau, kad pats lankai
si pas psichiatrą. Ar padeda jis 
tau?

— Ir dar kaip! Pirmiau aš 
bijodavau atsiliepti net į skam
bantį telefoną, bet dabar aš vi
sada atsiliepiu, nežiūrint telefo
nas skamba ar ne...

Ovacijos solistui
— Maestro, girdėjau, kad 

praeitame koncerte tamstai pub
lika sukėlė ovacijas.

— Koncerto pradžioje publi
kos reakcija buvo nekokia, bet 
kai baigdamas sudainavau “Ry
toj rytą iškeliauju”, tai plojimai 
pasidarė tikrai nuoširdūs, aud
ringi ...

Honorarai rašytojams
Maskvos radijas buvo paklaus

tas:
,— Kas pas jus nustato hono

rarą rašytojams?
Gautas toks atsakymas:
— Jeigu kūrinys tinkamas — 

kompartija, jeigu ne — saugu
mo policija. Parinko Pr. Al.

--------------

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ
YONGE MEMORIALS LTD,

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai
y.
!*< )

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS

Res. teL LE 6-5363 "žHĮTM-
CLEAR-VISION T.V.-Hi-Fi

TAISOM IR PARDUODAM T.V. ir HiFi 
STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.

532 - 7733

®

1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis
THE Ql/AL/ry GOES /N 

BEFORE THE NAME GOES ON
KVPAMTRAKTTF, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobilį! FRANK PEtit, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į 
PIaa. 296 BROCK AVĖ. (tarp Dun-Dloor Auto rite vjg rage ir college). TeL 531-1305

r Vyrų ir jaunimo moderniška
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

NO PRODUCTION
SHORTCUT
NO PRINTED CIRCUIT

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

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

Prieš pirkdami televiziją - radiją ar Hi-Fi gerai 
pagalvokite ir prie ZENITH sustokite!

i 780 Queen St- W.

a D T j s • —— Vestuvinės nuotraukos
1------ ------------- Meniškos vaikų nuotraukos

—-—•--------  Portretai ir kL

Augštos kokybės dalys 100% rankų darbas.

Naujai atidaryta Lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RONCESVALLES SPORT STORE 
SAV. J. ŠA-RCNAS ir J. DAMBRAUSKAS

295 RONCESVALLES AVĖ., TEL. 536-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenyn, 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reikmenys.

Firchuk Textiles Ltd. Siuntiniai į Europą
Pagrindinė įstaiga: 670 Queen St. W., Toronto 3, Ont. Tel. EM 4-5036.

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

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

>■
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DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE C __ A , _ ■ '

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparataL Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs’specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1 -3074 O Sav. P.UibaUa

D R. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2*4108

DR. J. MATULIONYTĖ
DR. D. ANDRIULIONYTĖ 

DANTŲ GYDYTOJOS 
1796 Bloor St. W. (prie Keele) 

Pirm., antr. ir penkt.: 9.30-5 v.p.p.
Antr. ir ketvirt.: 12.00 — 8 v.v. 

Pagal susitarimą. 
Tel. 766-1372

NOTARAS

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

(|ė|lmai Ii Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. Iki 1 
Antradieniais Ir penktadieniais nuo 6-0 vjr. 
V.p.p. iiskyrus treciadien. Ir sekmadienius, 

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

OKULISTĖS
DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE.

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

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

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

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

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORKIS

DANTŲ GYDYTOJAS 

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR ST. W.» Toronto 
(Į rytus nuo Dufferin St)

Vaizdas geresnis 
ir aparatas patvaresnis. 
ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

ALFA RADIO & TV 
SALES - SERVICE 

Sav. A. ČIŽIKAS

672 Lansdowne LE 1-6165wJb» *

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.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 (Rugs. 1—5) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

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

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

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

DR. N. NOVOŠICKIS

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

Savininkas V. BAČĖNAS
o telkia patarimus planuojantiems keliones
o sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt. reikalus be 

atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

o parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

o parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais |

dantų gydytojas
794 BATHURST ST. 

(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 534-3370
Priima pacientus iŠ anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
m (VAIKIUS KILIMUS.

Automatinis eieaira valymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

OKULISTAS
L. LUNSK Y,R.O.

M. L U N S K Y, O.D., M.S.C.
470 College St Toronto

Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 va-.—6 v.v,

Dėl priėmimo skambinti telefonu

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dyaim visus trūkumu ir duonime 
patarimu.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

Visu rūšių automobiliu išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai b 

automatinės transmisijos 
Dundas Auto Body 

Max Kane Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas
430 BATHURST ST.,

teL WA 1*3225 arba WA 4-1001

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AND REAL ESTATE

3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONT.

231-2661 231-6226
Pranešame paskyrimų

VACLOVO BARTUSEVIČIAUS 
nuosavybių pardavinėjimui. Tel. 231-7403
Turime plačių klijentūrų. J ieškome nuosavybių

r A

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ JR KITŲ

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

• 769-4612
769 - 4131

r a i
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Šv. Jono Kr. par. žinios
— Pagal Vatikano santarybos min

tį, pasauliečiai kviečiami jung
tis į parapijos gyvenimą bei veik
lą. šį sekmadienį, po 11 vaL pamal
dų, parapijos salėje šaukiamas pa
rapijiečių susirinkimas, kurio metu 
bus renkamas naujas parapijos ko
mitetas. Kita dalis komiteto bus su
daroma pakviečiant iš parapijos ar 
parapijai artimų organizacijų atsto
vus.

— šį sekmadienį 12 vai. pamal
das turi latviai katalikai ryšium su 
Kanados latvių katalikų suvažiavi
mu, vykstančiu Toronte. Lietuviai 
prašomi šį sekmadienį dalyvauti 10 
ir 11 vaL pamaldose.

— šį penktadienį, pirmąjį spalio 
mėnesio, pamaldos rytą 7.30 ir va
kare 7.30 vaL Po rytinių pamaldų 
lankomi ligoniai.

— Rugsėjo 30 d. iš par. bažnyčios 
lietuvių kapinėse palaidotas a.a. Jo
nas Juodis-Juodzevičius. Velionies 
žmonai ir sūnui Rimui nuoširdi užuo
jauta.

— Ilgojo Padėkos savaitgalio pro
ga, spalio 13, sekmadienį, 4 v.p.p., 
pamaldos įvyks Springhurste, Gerojo 
Ganytojo vasarvietės koplyčioje. Tą 
savaitgalį stovyklavietėje jaunimas 
paruoš stovyklos pastatus žiemai.

— Iš Romos gauta žinia, kad to- 
rontietis Matas Jarašiūnas rugsėjo 
21 d. gavo dijakono šventimus. Ku
nigystės šventimus jis tikisi gauti 
dar prieš šias Kalėdas. Sveikinimai.

— šią savaitę lankoma: High Park 
Ave., Garden, Parkway, Sorauren ir 
Sunnyside.

— Sveikiname Toronto sporto klu
bą “Vytį”, minintį savo sportinės 
veiklos 20 metų sukaktį. Linkime 
klubui gyvuoti ir toliau jaunuoliš
koj ir lietuviškoj dvasioj.

— Pakrikštyta: Rena-Elzbieta Ba
li ūn aite.

K. L. K. Moterų Dr-jos Šv. Jo
no Kr. par. skyrius rugsėjo 29 d. 
turėjo jaukų poatostogini susirin 
kimą, sujungtą su gražiai pa
ruoštais užkandžiais. Buvo susi
pažinta su popiežiaus Pauliaus 
VI enciklika apie žmogiškąją gy
vybę. Ta tema kalbėjo kun. Pr. 
Gaida.

Lietuvių kapinėse vyksta sta
tybos darbai. Norint atpiginti 
statybą, teko įnešti kaikurių pa
taisų planuose. Dėlto kiek už
truko gelžbetonio darbai. Pa
minklams antkapių pamatai bus 
liejami spalio viduryje. Asme
nys, kurie dar šį rudenį numa
to artimiesiems statyti pamink
lus, prašomi per paminklų da
rymo įstaigą painformuoti kapų 
administraciją.

Vilniaus operos solistas Vir
gilijus Noreika su žmona rugsė
jo 30 d. atskrido į Torontą, kur 
yra jo giminių ir pažįstamų.

Kastytis Batūra, pernai sukū
ręs lietuvišką šeimą su Jūrate 
Balsaite, abu baigė Toronto uni
versitetą: jis elektros inžineriją, 
o ji — kalbas. Buvo išvažiavę 
į Brockville, Ont., dirbti profe
sinio darbo. Praėjusį pavasarį 
firma komandiravo Kastytį į 
Lethbridge, Alberta, prie nau
jai statomos S. Amerikos gyny
bos reikalams modernios telefo
no stoties. Važiuodami į Leth
bridge jiedu aplankė gražiąsias 
Kolorado, Arizonos, Kaliforni
jos ir B. Kolumbijos vietoves, 
padarydami 7000 mylių kelionę. 
Lethbridge pasiliks iki ateinan
čio pavasario.

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

šeštadienį: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 12§0, 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, 
175 Parkside Dr.,

Toronto 3, Ont. LE 4-1274

GERIAUSIA MĖSA 
ir ' 

SKANUMYNAI

Pirkite moderniausiose, geriausios 
kokybės, europinio stiliaus, š. 
Amerikos mėsos ir skanumynų 
krautuvėse

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE

tip-top meats
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 6-4982

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

: BARONESSA 
BEAUTY SALON

; 2265 BLOOR ST.’w. TEL. 762-42S2 i

(kampas Bloor-Durie gatvių). Sav. Alytė Kerberienė ;

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdi užuojauta p. Bubuliui 

ir jo šeimai, Lietuvoje mirus jo tė
veliui. Jų už velionį užprašytos Mi
šios — šį penktad., 7.30 v.

— Mirus a.a. J. Petrauskui, Lon
done gyvenančiam sūnui Edmundui 
užuojautos vietoje už velionį Mišias 
užprašė L. G. Matukai spalio 7 d., 
8 vai.

— Mišios: šeštad., 7.30 v. — už 
a.a. M. Kuolą, užpr. Al. A Kuolų; 
8 v. — už a.a. Pr. Jakimavičių, užpr. 
p. Gutauskų; 8.30 v. — už nukankin
tus kunigus Bailį, Dabrilą ir Pet
riką, užpr. pažįstamų; šį sekmad., 10 
v. — už a.a. J. Grinskį, užpr. šeimos 
bičiulių.

— šį sekmad. — mėnesinė rink
liava par. skoloms sumažinti. Per va
sarą rečiau lankęsi parapijoje, tiki
mės, galės paaukoti duosniau.

— šią savaitę — pirmasis mėne
sio penktadienis. Pamaldos — 7.30, 
8 v. r. ir 7.30 v. vak. Ligoniai sakra
mentais aprūpinami iš anksto susi
tarus.

— šią savaitę lankomos šeimos, 
su kuriomis iš anksto susitarta. Ki
tą savaitę — Annette St., Mapleview 
Ave., Runnymede Rd. ir Dufferin St.

— Lituanistinis seminaras — šį 
penktad., 7 v. vak. studentų kamba
ry. Dar priimami nauji studentai, 
kviečiami visi baigę šešt. mokyklą.

— Chorų repeticijos: stud, mer
gaičių — treįčiad., 7 v.v.; suaug. — 
ketvirtad., 7.30 v.v.; vaikų — penk
tad., 6.30 v.v., o po jos vaikai lieka 
giedoti vakarinėse Mišiose; stud, 
bendra — sekmad., 12 v.

— Uždaros, savaitgalio rekolekci
jos moterims ir merginoms — šį 
penktad., šeštad. ir sekmadienį 
Queen of Apostles rekolekcijų na
muose, Port Credit, netoli Toronto. 
Rekolekcijos pasibaigs sekmad., 3 v. 
p. p. Negalint atvykti Tėv. J. Spur- 
giui, rekol. ves Tėv. J. Budzeika, ma
rijonas. Vietų dar yra. Kadangi re
kol. organizavimas yra pasidaręs la
bai sunkus — vedėjo gavimas, no
rimu laiku rekol. namų radimas, ne
gausus rekol. dalyvaujančių skaičius, 
finansinės problemos ir kt. — šios 
rekolekcijos gali būti paskutinės. Už
tat labai raginame jose gausiai da
lyvauti — net ir iš kitų vietovių.

— Visi raginami atsilankyti į Liet. 
Enciklopedijos literatūros vakarą šį 
sekmad., 6.30 v.v. mūsų par. salėje.

— Jaunavedžius — Buddy Fischer 
ir Nijolę šostakaitę nuoširdžiai svei
kiname ir linkime laimingo gyve
nimo.

— Pakrikštytas Donato ir Valeri
jos Karosų sūnus Andrius Tomas. 
Sveikinimai.

A. a. Petronėlė Butrimienė, 
94 m. amžiaus, mirė rugsėjo 30 
d. Šv. Juozapo ligoninėje; pašar
vota Odette laidotuvių namuose 
(Dundas-Dufferin). Laidotuvės— 
šį ketvirtadienį 10 v.r. iš Prisi
kėlimo par. bažnyčios lietuvių 
kapinėse.

Inž. A. Ketvirtis, vyriausias 
FENCO inžinierius ir firmos 
inžinerijos vadovas, yra paskir
tas į tarptautinę kelių apšvieti
mo komisiją Commission Inter
nationale de L’eclairage”, ku
rios būstinė yra Paryžiuje. Ši 
komisija svarsto klausimus, su
sijusius su kelių apšvietimo 
mokslu ir praktika, skatina šia 
linkme studijas, pasikeitimą in
formacijomis tarp įvairių kraš
tų, paruošia tarptautinius susita
rimus ir rekomendacijas. Inž. A. 
Ketvirtis, kaip narys-delegatas, 
atstovaus Kanadai ekspertų ko
mitete viešajam apšvietimui. 
Tuo būdu jis tapo Kanados ap
švietimo komiteto nariu ir to 
komiteto viešoj o apšvietimo sek
cijos pirmininku. Rugsėjo 20 d. 
inz. A. Ketvirtis išskrido į Eu
ropą dalyvauti komisijos posė
džiuose Paryžiuje. Ta proga ap
švietimo studijų reikalais jis 
lankys Prancūziją, Belgiją, 
Olandiją ir Britaniją. J. S.

’ i sukaktuvinį balių
š. m. spalio 5 d. SEAWAY TOWERS viešbutyje 

(1200 Lake Shore Blvd. W. Toronto, Ont.), Confederation Ballroom.

Bufetas — 6.30 vaL vakaro Vakarienė — 7.30 vaL vakaro šokiams groja D'Amico orkestras

Stalai užsakomi iš anksto pas J. Uogintą, tel. 763-3038 L.S.K. “VYTIS”

LITERATŪROS ŠVENTĖJE DALYVAUTI.

' L E. Leidykla

KETURI DIDIEJI ATVYKSTA Į TORONTĄ

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE
įvyks

literatūros vakaras
DALYVAUJA žymiausieji mūsų poetai ir rašytojai

PULGIS ANDRIUŠIS iš Australijos 
BERNARDAS BRAZDŽIONIS iš Los Angeles 

ANTANAS GUSTAITIS ir
STASYS SANTVARAS iš Bostono

PROGRAMOJE: naujausieji ir įdomiausieji jų kūriniai 
perteikiami klausytojams pačių autorių

ĮĖJIMAS 3 DOL. STUDENTAMS IR MOKSLEIVIAMS — 2 DOL.

KVIEČIAME VISUS ŠIOJE NEPAPRASTOJE IR RETAI PASITAIKANČIOJE

Visi dalyvaukime LietuviųDienoje
TORONTE ŠIŲ METŲ SPALIO 26-27 DIENOMIS

SIMPOZIUMAS tema “Kaip sustabdyti Lietuvos rusinimų?“ įvyks spalio 26, šeštadie
nį, 2 v.p.p. Jame sutiko dalyvauti kun. dr. F. Jucevičius ir dr. P. Lukoševičius. Yra 
kviečiami — VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas ir S. Lozoraitis, jr.

BALIUS: didysis Lietuvių Dienos balius įvyks spalio 26, šeštadienį, 7 vai. vakaro Club 
Kingsway salėje, 100 The Queensway. Bilietai - $3.00 suaugusiems, $1.50 - jauni
mui. Gros puikus Babecko orkestras, veiks gausus baras ir bus geri užkandžiai. 
Meninę programų atliks garsus “Grandinėlės“ ansamblis, vadovaujamas L. Sagio.

JEI ESI LIETUVIS, JEI NESI LIGONIS—DALYVAUK LIET. DIENOS PARENGIMUOSE
KLB Toronto apylinkės valdyba

Vilniaus operos solisto

VIRGILIJAUS NOREIKOS

KONCERTAS

AKOMPANUOJA: Ženeta Noreikienė

DATA: Spalio mėn. 12 d. (šeštadienį) 8 vai. vakaro 

VIETA: Institut Marguerite Bourgeoys,
4873 Westmount Ave., Westmount, Que.

KAINA: $3.00, moksleiviams $1.50.

MONTREAIS'®

Apylinkės valdyba savo posė
dyje svarstė artėjančios Kana
dos Lietuvių Dienos iškilmes To
ronte. Aptarti Lietuvos laisvės 
kovotojų garbei statomo pa
minklo reikalai, ypač ryškinant 
didžiojo vitražo turinį. Vasario 
16-sios iškilmes sekančiais me
tais numatoma gerokai refor
muoti, įnešant naujų idėjų.

“Parama” primena nariams ir 
visuomenei, kad nuo rugsėjo 
pradžios bankelis yra atidary
tas kiekvieną šeštadienį nuo 9 
iki 1 v.p.p. Be to, primename, 
kad metų ketvirtis pasibaigė 
rugsėjo 30 d. ir padaryti įna
šai į depozitus iki spalio 16 d. 
bus užskaitomi nuo spalio 1 d. 
Už depozitus mokame 5%, už 
šėrus 5 ¥2%. Vedėjas

Filmas “Zita”, kuriame vai
dina Joana Šimkus, rodomas 
šiuo metu Toronte. “The Globe 
a. Mail” paskelbė platų straips
nį apie talentingąją J. Šimkutę. 
Rašo, kad ji yra 25 m. amžiaus 
montrealietė. Nemini, kad jos 
tėvas buvo lietuvis.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety lygos. 
Baigią šią mokyklą gauna piges
nį auto draudimą. Nemokami 
nurodymai klasėje ar namuose 

turintiems laikinus leidimus.
Mokiname vairuoti standartinė
mis ar automatinėmis mašinomis.

1076 BATHURST ST.
Td. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

YURIS BUSINESS 
MACHINES CO.

909 Dundas St. W. TeL 364-9922 
Parduodame • taisome - išnuo
mojame. Rašomosios mašinėlės 
ra liet, šriftu. Skaičiavimo ma
šinėlės. Kasos mašinėlės, kalku
liatoriai, preciziniai laikrodžiaL

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sav. A. Čeponis

Gen. konsulas J. žmuidzinas 
sveikino krašto tarybos suva
žiavimą, linkėdamas atlikti se
sijos darbus su visa tarybai 
įprasta rimtimi ir patriotiniu 
įžvalgumu bei spręsti visus 
klausimus mum visiem priim
tinu pagrindu, būtent, Lietuvos 
bylos laisvės kriterijum, t. y. pa
sveriant savo argumentus ir 
sprendimus, kiek jie yra nau
dingi šiai mūsų gyvybinei by
lai.

Nekaltai Pr. Marijos seselių 
rėmėjų būrelio susirinkimas įvy
ko rugsėjo 26 d. L. Vaikų Na
muose. Išrinkta nauja valdyba 
ir aptarti ateities planai. Valdy
ba pasiskirstė pareigomis: L. 
Murauskienė — pirm., D. Re- 
ginienė — vicepirm., V. Dalin- 
dienė — ižd., S. Aušrotienė — 
sekn, J. Vingelienė ir A. Levi- 
šauskienė — narės.

Skautų tėvų komitetas malo
niai prašo visus lietuvius pa
aukoti fantų jo ruošiamam ba- 
zarui. Fantus priims sekmadie
niais — spalio 6 ir 13 d. po pa
maldų Prisikėlimo par. skautų 
būkle, Šv. Jono Kr. par. salėje 
ir liet, evangelikų par. salėje. 
Bazaras įvyks spalio 19 d. Šv. 
Jono Kr. par. salėje.*

Rimas Balsys gavo pirmą pre
miją $500 iš O’Keefe Centro už 
geriausiai parašytą kritiką sce
ninio pastatymo “London Pal
ladium Show”. Tuojau po pasta
tymo Rimas buvo pakviestas į 
dienraščio “The Telegram” re
dakciją, kur, kaip žurnalistas, 
turėjo parašai kritiką. Šioje sri
tyje jis jau turėjo patirties ir 
Šv. Mykolo gimnazijoj, kur dve
jetą metų dirbo prie laikraščio 
“Double Blue”. Šiuo metu Ri
mas studijuoja anglų kalbą ir 
istoriją Toronto universitete. Jo 
atvaizdas, drauge su kitais lai
mėtojais, buvo įdėtas prie pla
toko aprašymo “The Telegram” 
dienraščio rugsėjo 21 d. laido
je.

1

šeštadieninėje mokykloje pra
dėjo veikti priešmokyklinio am
žiaus vaikų parengiamasis sky
rius. Įsiregistravo 20 vaikų. Ir 
toliau vaikai nuo 4-rių metų bus 
dar priimami. Su jais dirbs šio
je srityje prityrusi mokytoja. 
Tėvai prašomi nedelsti minimo 
amžiaus vaikus užregistruoti. 
Skambinti J. Andruliui 239-0863 
arba tiesiog atvežti vaikus šeš
tadienį į šv. Cecilijos mokyklą 
(Annette ir Evelyn gatvių kam
pas). Vedėjas

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS“ 
AUKOJO

Rėmėjų prenumeratas po $10 
atsiuntė: P. Matulis, dr. A. Užu- 
pienė-Lukienė, A. Kantautas, M. 
Juodeika, kun. A. Petraitis, dr. 
A. Pacevičius; $5: V. Norvilaitė; 
$4: L. Stasiūnas; $2: B. Stepo
naitis, E. Stepas, B. Aselskis, A. 
Daukša, dr. K. Ambrozaitis, I. 
Girdzevičius, V. Miškinis; $1: A. 
Vilčinskas, J. Adomėnas, VI. 
Rušas, V. Micevičius, Ona Ur
ban, O. Ratkevičienė, B. Radze
vičius, E. Narbutaitė, J. V. Da
nys, K. Balčiūnas, E. Spilchak, 
I. Venckus. Nuoširdi padėka vi
siems aukotojams.

Liudas Matukas, baigęs Ota
vos universitete ekonominius ir 
politinius mokslus, jau eilė me
tų dirba Toronte ekonominėje 
srityje. Grupė ekonomistų ir ki
tokios prąfesijos žmonių, ku
rioje dalyvauja ir L. Matukas, 
nupirko vieną bendrovę, vadina
mą “Trust Company”, kuri ne
trukus ketina išplėsti veiklą ir 
atidaryti savo įstaigą Bloor-Win
dermere gt.

Kanados Lenkų Kongreso val
dyba, ryšium su Čekoslovakijos 
okupacija, paskelbė raštą, ku
riame smerkia Lenkijos kariuo
menės prievartinį panaudojimą 
invazijai ir pareiškia solidaru
mą už laisvę kovojantiems če
kams bei slovakams. Raštas, pa
sirašytas KLK pirmininko Z. 
Jarmickio, gautas ir “TŽ” re
dakcijoj.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Kaip kiekvienais metais, taip ir 

šiemet reikėjo parašyti prašymą mo
kyklų komisijai. Dėl nežinomų prie
žasčių gauta informacija, kad prašy
mas veikti lietuviškom šeštad. mo
kykloms yra suvėluotas. Tikimasi 
gauti patenkinamą atsakymą sekan
čią savaitę. Nežiūrint to, reikia pra
dėti mokinių registraciją.

— Klebonas kviečia tėvus leisti 
jaunuosius į mokinių chorą. Sekma
dieniais per 10 vai. Mišias bus gie
damos giesmės.

— šv. Kazimiero parapijos miš
riam chorui, kuriam vadovauja muz. 
A. Ambrozaitis, labai reikalingi su 
gerais balsais vyrai. Tikimasi, kad 
šiais metais prisidės daugiau choris
tų — moterų ir vyrų.

— Apie 5 savaites išbuvo Jean 
Talon ligoninėje J. šiugždinis po šir
dies priepuolio; jau pagerėjo ir su
grįžo į namus.

— Kas nori, kad kunigas aplankytų 
sergantį ligoninėje, tepraneša kle
bonijai.

— Rugsėjo 28 d. parapijos salėje 
įvyko priešvestuvinis pobūvis p-lei 
Kaušpėdaitei.

— Spalio 4 — pirmasis mėnesio 
penktadienis. Mišios — rytą 7.30 ir 
vakare 8 vai. Išpažintį galima atlikti 
ketvirtadienio vakarą nuo 7 vaL

A. NORKELIONAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ RŪSIŲ DRAUDIMAS 

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

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET
MONTREAL 20, QUE., TEL. 766-5827

DUODA PASKOLAS Iš 9% 
įskaitant gyvybės draudimą iki 
$10.000
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6.5%)

PARDUODAMI “ŽMOGUS IR JO PASAULIS” BILIETAI 
PAPIGINTOMIS KAINOMIS

Kasos valandos: 1465 De Seve St., sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v., 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vai. kasdien, išskiriant šeštadienius. 

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vaL
3907 Rosemount Blvd., teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vai. ir vakarais — pirmad., trečiadieniais ir penktad. nuo 7 iki 9 v. 
Sekmadieniais nedirbama vasarą nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 15 d. 
ir per visus ilguosius savaitgalius.

DOVANŲ SIUNTINIUS į Lie
tuvą su užtikrintu pristatymu 
galima siųsti per Baltic Stores 
Ltd. (Z. Juras) 421 Hackney Rd., 
London, E. 2, England, SHO 
8734 (sklb.).

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi nauji minkfti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telefonas WA 2 - 7 9 8 1. 
Namų telefonas AM 1 - 0 5 3 7.

REIKALINGA ŠEIMININKE. Vin
cas Kuliešius, statybos rangovas, gyv. 
7141 S. California Ave., Chicago 
HL 60629, tel. PR 8-5434, jieško vi. 
dutinio amžiaus moters prižiūrėti na
mui ir sergančiai žmonai. Jokių gy
vulių, nei vaikų nėra. Apsilankymo 
ar persikėlimo išlaidas, dokumentus 
aš sutvarkysiu. Prašau suinteresuotas 
Kanados lietuves atsiliepti.

B. NAUJALIS, turintis sveikatos 
kliniką 460 Roncesvalles Avė., išklau
sė vienų metų medicinos teorinį li
gonių priežiūros kursą ir dabar pa
skirtas atlikti keturių mėnesių prak
tiką Toronto General, Sick Children, 
Toronto Western ir Riverdale ligoni
nėse po vieną mėnesį kiekvienoje. 
Dėl tos priežasties jo sveikatos kli
nika veiks tik nuo ketvirtos valandos 
po pietų ir šeštadieniais visą dieną. 
Kreiptis telefonu LE 3-8008.

MOGAMBO KVINTETAS 
ORKESTRAS 
ĮVAIRIEMS 

PARENGIMAMS
Tel. 741-3164

— Parapijiečių lankymas bus pra
dėtas antrąją spalio savaitę.

— Kviečiami visi į parapijos ruo
šiamą grybų vakarienę spalio 5, šeš
tadienį. Bus orkestras, šilta vakarie
nė ir bufetas. Pradžia 7.30 vai. K.J.G.

Kun. K. Pečkys, SJ., eilę me
tų vadovavęs Montrealio A V pa
rapijai, rugsėjo 28 d. išleistuvių 
metu atsisveikino su parapijie
čiais ir rugsėjo 30 d. traukiniu 
išvyko Čikagon, kur tvarkys lie
tuvių jėzuitų vienuolyno ekono
minius reikalus. Dirbdamas 
Montrealy, ypač daug dėmesio 
skyrė finansiniams parapijos 
reikalams, kurie buvo reikalin
gi tvirtos rankos. Jam pavyko 
juos aptvarkyti. Naujam AV 
par. klebonui kun. L. Zarembai, 
SJ, teks toliau tęsti pradėtąjį ke
lią, ypač kreipiant dėmesį į jau
nimą, parapijos religinį ir tauti
nį konsolidavimą.

Red. J. Kardelis dar tebesi- 
gydo ligoninėje. Šiuo metu jo 
sveikata yra pagerėjusi.

“Baltijos” vajus. Anksčiau bu
vo gauta $40. Dabar gauta po 
$10: J. V. Biliūnai, J. M. Ado
maičiai, J. S. Kęsgailos, A. S. 
Danaičiai; po $5: K. O. Sitkaus- 
kai ir B. Abromonis. Ligi šiol 
iš viso gauta $90. Didelis dėkui. 
Laukiame daugiau. Pr. R.

MOKA Už:
DEPOZITUS_________ 4.4%
ŠERUS ____________ 5% %
TERMIN’. INDELLIUS IKI __ 7%
Nemokamas gyvy bės draudimas 
iki $2.000 bendros šėrų ir depozitų 
sumos.

KANADOS ĮVYKIAI

(Atkelta iš 1-mo psL)

Ontario parlamento komite
tas, kurį sudarė 8 konservato
riai, 3 liberalai ir 2 naujieji de
mokratai, premjerui J. Robarts 
pasiūlė provincinį 5% mokestį 
įvesti maisto gaminiams, vais
tams ir vaikų drabužiams. Metų 
pabaigoje Ontario vyriausybę 
kiekvienam mokesčių mokėtojui 
grąžintų tam tikrą clalį. Komi
teto nuomone, neturtingieji at
gautų su kaupu 5% mokesti, 
kai tuo tarpu daugiau išleidžian- 
tys turtingesni Ontario gyvento
jai papildytų dolerių reikalingą 
Ontario iždą. Ši mintis betgi tu
ri ir silpnąją pusę: turtingie
siems 5% mokestis nebūtų naš
ta, bet ją tikrai pajustų netur
tingieji pensininkai ir šiaip ma
žiau uždirbantys Ontario gyven
tojai. Tiesa, metų pabaigoje jie 
atgautų padidėjusias išlaidas, 
bet valgyti, gydytis ir vaikus 
aprengti nepakanka kartą į me
tus. Mokesčio įvedimas sumažin
tų jų jau ir taip palyginti ribo
tą pirkimo galią ištisų 52-jų sa
vaičių laikotarpyje.

Vankuverio tarptautiniame 
aerodrome pradėjo keleivius 
priiminėti už $32 milijonus pa
statyta moderni stotis, kurios 
oficialus atidarymas įvyks spa
lio 25 d. Šiaurės-vakaių Ameri
koje, ypač Vašingtono valstijo
je, jaučiamas susirūpinimas, kad 
Vankuverio aerodromas dabar 
gali tapti pagrindiniu šios sri
ties centru skrydžiams per Ra
mųjį vandenyną.


	1968-10-03-TEVISKES-ZIBURIAI-i7-8-cropped
	1968-pieces



