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Karštoji enciklika
Nė viena popiežiaus enciklika nebuvo taip triukšmingai sutik

ta kaip “Humanae vitae”, paliečianti santuokos ir žmogiškosios 
gyvybės perteikimo klausimą. Apie ją prašneko tikintieji ir neti
kintieji, katalikai ir nekatalikai, nors paprastai popiežių encik
likomis domisi tiktai tikintieji ir tai toli gražu nevisi. šį kartą 
buvo kitaip. Netikintieji pasitiko encikliką su gyvu dėmesiu, bet 
jos principus atmetė jau vien dėlto, kad tai ne popiežiaus reikalas, 
kad jis, kaip nevedęs žmogus, tų dalykų nesupranta. Esą tais 
klausimais popiežius turėtų tylėti ir palikti laisvę vedusiems 
patiems apsispręsti. Tokio nusistatymo žmonės visiems pripažįsta 
žodžio bei minties laisvę, bet tik ne popiežiui. Pastarąjį jie linkę 
pulti ypač tais atvejais, kai pasirodo jiems nepatinkantys pareiš
kimai. Tai buvo labai ryšku spaudoje, televizijoje ir radijo pro
gramose, kur yra daug netikinčio elemento. Buvo gaudomi iš visų 
pusių popiežiui nepalankūs pareiškimai, iškeliami neigiami pasi
sakymai, rodomos demonstracijos, kad ir labai mažų grupių. Tei
giami pasisakymai liko nukišti į labai nežymias pozicijas. Visa tai 
sudarė įspūdį, kad visas pasaulis sukilo prieš popiežiaus encikliką, 
nes ji nepagrįstai draudžianti antikoncepcinių tablečių vartojimą. 
Tokia vienašališka informacija sudarė labai kreivą vaizdą apie 
enciklikos turinį.

★ ★ ★

Kokia gi buvo katalikų laikysena? Enciklikos katalikų papras
tai nejaudina. Jos būna parašytos mokytų teologų gana augštu sti
liumi, dėsto klausimus teoriškai, tad daug kam jos būna neprieina
mos. Yra daugybė katalikų, kurie savo gyvenime nėra skaitę nė 
vienos popiežių enciklikos. Bet šį kartą susidomėjo ir masės. Mat, 
trenkianti propaganda visus pažadino, be to, buvo paliestas opus, 
konkrečiai žmogiškas klausimas, su kuriuo tenka susidurti kiek
vienam. Didžioji dauguma katalikų pasitiko encikliką su pagarbiu 
dėmesiu ir be jokio nustebimo, nes ji santuokos ir gyvybės per
teikimo klausimu nieko naujo nepasakė — tik pakartojo šimtme
tinę tradiciją. Susijaudinimas kilo toje katalikų dalyje, kuri laukė 
tais klausimais naujo popiežiaus žodžio, patvirtinančio jau daugelio 
užimtą liberalią poziciją. Daug kur pasigirdo protesto balsai, susi
kirtimai su vyskupais, bausminės priemonės. Atskirų kraštų vys
kupų konferencijoms teko svarstytu susidariusią būklę, švelninti 
Įtampas, savais pareiškimais interpretuoti encikliką. Tų konferen
cijų pareiškimai nebuvo vienodi. Vieni jų griežta forma sureda
guoti, kiti skamba švelniu, supratingu tonu. Visi betgi pabrėžė, 
kad popiežiaus enciklika, nors ir nėra neklaidingas mokymas, vis
dėlto yra augščiausio Bendrijos autoriteto ištarmė. Jos, kaip nor
mos, principe reikia laikytis.

★ ★ ★

Visoj šios karštosios enciklikos istorijoj iki šiol buvo pabrėž
tos kaikurios detalės, bet palikta nuošaliai visuma bei dvasia. 
Popiežiui Pauliui VI, kaip vyriausiam Bendrijos Ganytojui, rūpėjo 
pirmiausia moralinė klausimo pusė. Santuoka bei gyvybės^ per
teikimas yra giliai žmogiška problema, kuri turi būti sprendžiama 
ne hedonistiniu požiūriu, ne nuotykių jieškojimo, o didžios rim
ties bei atsakingumo dvasioje. Tai moralinė ir egzistencinė pro
blema, kurią subanalina, suprofanuoja masinė geltonoji spauda. 
Popiežiui tad ir rūpėjo pirmoje eilėje atstatyti krikščioniškosios 
santuokos lygį, priminti jos atsakingumą ir grąžinti tikinčiuosius 
Į moralines normas, nurodytas enciklikoje. Visiems betgi žinoma, 
kad yra atvejų, kur idealios normos neįmanomos įvykdyti. Dėlto 
Kanados vyskupų konferencija, aiškindama encikliką, pareiškė, jog 
tais atvejais, kai santuokoje aiškiai susikerta pareigos, kai neįma
noma suderinti santuokinės meilės su atsakinga tėvyste, turimų 
vaikų auklėjimu, motinos sveikata, tenka jieškoti išeities pagal 
asmeninę sąžinę, suformuotą krikščioniškų principų šviesoje. Vys
kupų pareiškimo tekste sakoma: “Pagal priimtus moralinės teolo
gijos principus, jeigu tokie asmenys nuoširdžiai, nors nesėkmin
gai, stengėsi laikytis duotų nurodymų, — galima užtikrinti, kad jie 
ramia sąžine gali pasirinkti išeitį, kuri jiems atrodo gera” (“they 
may be safely assured that whoever honestly chooses that course 
which seems right to him does so in good conscience”). Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Pasaulio įvykiai j
SOVIETŲ SĄJUNGA PRIVERTĖ SOVIETINĘ ČEKOSLOVA

KIJĄ PASIRAŠYTI GALUTINĖS KAPITULIACIJOS SUTARTĮ, 
Įpareigojančią kompartijos vadą A. Dubčeką, premjerą O. černiką 
ir slovakų kompartijos sekr. G. Husaką grąžinti pagrindinį vaid
menį Čekoslovakijoje komunistams, pašalinti iš viešojo gyvenimo 
visas kitas politines grupes, įvesti griežtą kontrolę spaudai, radijui 
ir televizijai, pakeisti liberalinių pažiūrų kompartijos ir vyriau
sybės vadus. Sovietų kariuomenė laikinai paliekama Čekoslovaki
jos teritorijoje. Ką reiškia žodis “laikinai”, rodo 1956 m. į Veng
riją įvestos sovietų divizijos, kurios ir šiandien, po 12 metų, te
bėra neatitrauktos. Čekoslovakų spauda naująją sutartį sutiko visa 
serija darbininkų rezoliucijų, reiškiančių pilną pasitikėjimą kom
partijos ir vyriausybės vadams •---------------------------------------

DIDELI PARODOS NUOSTOLIAI
Montrealio “Expo-67” pasau

linės parodos deficitas yra $273.- 
588.537. Šią sumą sumažino iki 
$233.588.537 Montrealio miesto, 
Kanados federacinės ir Kvebe
ko provincinės vyriausybių su
teikta $40 milijonų parama pa
rodai. Susidariusį deficitą turės 
padengti: Otava $116.794.269, 
Kvebekas $87.595.701, Montrea
lis $29.198.567. Kadangi Kve
beko vyriausybė žada tai pada
ryti per 4, o Montrealio savi
valdybė per 8 metus, visa defi
cito našta užguls federacinės vy
riausybės iždą, kurio biudžetui 
jau ir be šios sumos trūksta apie 
$400 milijonų. “Expo-67” bet
gi davė nemaža naudos Kana
dai, iš turistų gautas pajamas 
1967 m. padidindama $490 mi
lijonų, pajamų mokesčius — 
$238 milijonų, investacijas iš 
užsienio kraštų — $200 milijo
nų. Be to, Montrealio miestui 
buvo palikti $74.105.130 vertės 
“Expo-67” pastatai parodos aikš
tėje. Iš užsienio kraštų paroda 
turėjo apie 25 milijonus lanky
tojų, kurių vienas milijonas bu
vo atvykęs iš užjūrio valstybių.

Kvebeko premjero D. John- 
sono laidotuvės sudarė progą 
Kvebeko miesto citadelėje su
sitikti Kanados premjerui P. E. 
Trudeau su Prancūzijos prem
jeru Couve de Murville. Pokal
bis truko pusantros valandos ir, 
be abejonės, lietė Kanados- 
Prancūzijos santykius. Premje
ras P. E. Trudeau nepadarė jo
kio pranešimo, tačiau šiek tiek 
duomenų anie įvykusi dialogą 
laikraštininkams spaudos konfe
rencijoje pateikė Couve De Mur
ville. Jo teigimu, “šaltasis ka
ras” tarp Kanados ir Prancū
zijos yra žurnalistu išmonė. Ve
lionis premjeras D. Johnsonas 
niekada nebuvo sutiktas Pary
žiuje kaip nepriklausomos vals

tybės galva, nors tokį kaltini
mą Prancūzijai yra metusi ka
nadiečių spauda. Prancūzijos 
premjeras visdėlto prisipažino, 
kad santykiuose tarp Kanados ir 
Prancūzijos buvo “potvynių ir 
atoslūgių”, tačiau jie niekada 
nelietė esminių dalykų ir nepa
žeidė nei Prancūzijos, nei Ka
nados pagrindinių interesų. 
Prancūzijos “slapto agento” 
Rossillon klausimas premjerų 
susitikime nebuvo iškeltas.

Federaciniame parlamente sa
vo įspūdžius iš viešnagės Pran
cūzijoje papasakojo Kvebeko 
kreditistų vadas Real Caouette, 
nusivylęs Prancūzijos ekonomi
niais reikalais. Pasak jo, “Hotel 
Royal” viešbutyje Versalyje yra 
tik viena prausykla koridoriaus 
gale, prancūzų “Citroen” auto
mobilių gamyklos kontrolę dėl 
frankų trūkumo perėmė Italijos 
“Fiato” bendrovė. Automobilių 
pramonės darbininkai Prancūzi
joje per metus uždirba tik 
$2.400, o už svarą sviesto jiems 
reikia mokėti $1,35. R. Caouette 
nuomone, tokiose aplinkybėse 
yra juokinga net galvoti apie 
Prancūzijos paramą Kanadai, 
nes iš tikrųjų pagalbos ranką 
Prancūzijai turės ištiesti Kana
da. Prancūzijos pareigūnai jį 
sutiko kaip prancūzą iš Kana
dos, bet jam arčiau širdies bū
tų buvęs prancūzų kilmės ka
nadiečio terminas.

Prancūzijos užsienio reikalų 
min. M. Debre ir Kanados am
basadorius Paryžiuje J. Leger 
pasirašė sutartį, pagal kurią Ka
nada Prancūzijai parduos pluto- 
nijaus už $1.500.000 nekari
niams reikalams. Kanadišką plu- 
toniių Prancūzija naudos grei
tuosiuose neutronų reaktoriuose 
“Rapsodie” ir “Phenix”, ši su
tartis vėl suaktualina kanadiško 
uranijaus pardavimo klausimą.

Kviečiame visus! Tai plačiai pagarsėjęs Klevelando "Grandinėlės" ansamblis, kuris atliks meninę pro
gramą Kanados Lietuvių Dienoje, š. m. spalio 26 Toronte
PRANEŠIMAS IŠ ŠVEDIJOS C. RAGANAS

Civiline rezistencija Čekoslovakijoj
Galbūt pati didžiausia Čeko

slovakijos Įvykių pamoka yra ta, 
kad ji iškėlė civilinės rezistenci
jos reikšmę mažos tautos laisvės 
kovoje prieš didelės galybės ka
rinę persvarą.

Naujas būdas
Švedijos psichologinės gyny

bos ekspertai atkreipė vyriausy
bės dėmesį, kad būtų nuodug
niai išnagrinėtas čekoslovakų 
pavyzdys ir jų patirtis psicholo
ginio karo vedime. Šitoje Įvai
riopos agresijos grėsmės ir ci
vilinės rezistencijos sąveikoje 
ypatingas vaidmuo tenka radijo, 
televizijos ir kitų masinių susi
žinojimo priemonių darbui.

Įdomių minčių šia tema pa
skelbė įtakingasis “Dagens Ny- 
heter” (VIII. 28) vedamajame. 
Pasak jo, dar nežinia, kaip tin
kamai pavadinti tą daugeriopą 
ir aiškiai veiksmingą nekarinį 
pasipriešinimą agresijai ir oku-

NAUJA KRAŠTO VALDYBA
Jau buvo skelbta, kad Kana

dos Lietuvių Bendruomenės val
dyba, vadovauta A. Rinkūno, at
sistatydino ir krašto tarybos su
važiavimas išrinko naują, kuri 
pasiskirstė pareigomis: pirm. dr. 
Silvestras Čepas, vicepirm. ir 
kultūros komisijos pirm. Stp. 
Kairys, vicepirm. J. R. Simana
vičius, sekr. K. Baronas, ižd. 
inž. E. Čuplinskas, švietimo ko
misijos pirm. L. Tamošauskas, 
politinio komiteto pirm. B. Sa
kalas, nariai jaunimo reikalams 
— J. čeponkutė ir G. Breich- 
manas, Šalpos Fondo pirminin
kas bus netrukus pakviestas. 
Naujoji valdyba dėkoja Kana
dos lietuvių atstovams už pasi
tikėjimą, o buvusiai valdybai —

Sekančių 25 metų laikotarpyje 
Prancūzija jo turėtų pirkti už 
$800 milijonų, bet lig šiol ji yra 
atsisakiusi pasižadėti, kad ura- 
nijus bus naudojamas tik ne
karinės pramonės poreikiams. 
Pagal tarptautinius susitarimus 
Kanada negali parduoti urani
jaus, kol negaus tokio pažado.

Ontario darbo ministerija ruo
šia naują minimalinio atlygini
mo įstatymą. 1962 m. priimtas 
įstatymas garantavo minimalinį 
valandinį atlyginimą $1.25 sta
tybos ir $1 visiems kitiems dar
bininkams. Apklausinėjus 76.- 
778 viešbučių ir restorano dar
bininkus, paaiškėjo, kad jų di
desnė pusė vis dar negauna net 
$1.25, nors pragyvenimo išlai
dos yra padidėjusios 20%. Nau
jasis Įstatymas minimalinį atly
ginimą greičiausiai pakels iki 
$1.50 statybos ir iki $1.25 vi
siems kitiems darbininkams. 
Toks pakėlimas, deja, nėra pa
kankamas, kai jį palygini su at
lyginimu tų darbininkų, kurie 
turi unijas ir kraštui daro mil
žiniškus nuostolius nuolatiniais 
streikais. / 

pacijai, koki šiomis dienomis nu
stebusiam pasauliui ir sumišu
sio bei sugėdinto priešo galybei 
parodė čekoslovakai. “Civilinė 
gynyba” reiškia ką kitą. “Pasy
vus pasipriešinimas” jau netiks
lus pavadinimas*,’ nes čia dažnai 
tenka susidurti su aktyviais ir 
pavojingais veiksmais. “Partiza
ninis karas” vėl kas kita, nes tai 
reiškia nekonvenciniu būdu nau
dotis karine technika prieš kon
vencinio pobūdžio stipresnes ka
rines jėgas.

Naujas terminas
“Gynyba be smurto” — nau

jas terminas, kuriuo norima pa
pildyti ar net pakeisti mažųjų 
valstybių karinę gynybą, pasa
ko tik pusę tiesos. Tiesa, kiek
vienos smurto nenaudojančios 
strategijos pagrindinė linija, 
pradedant Gandhi ir baigiant 
Luther Kingu, siekia išvengti as
meninio smurto tiek dėl etinių- 

už atliktus darbus ir kviečia vi
sus Kanados lietuvius dalyvauti 
Lietuvių Dienoje, kuri šiemet 
įvyks Toronte spalio 26 d. Nau
josios krašto valdybos adresas: 
Dr. S. Čepas, 215 Northcliffe 
Blvd., Toronto 10, Ont. Tel. 651- 
5228.

Lietuva televizijoj
Spalio 1 d., 10 v.v., Amerikos 

televizija (NET siųstuvų tinklas, 
apimąs rytinį kraštą nuo Wash- 
ingtono iki Maino) pirmą kartą 
tokiu mastu supažindino žiūro
vus su Lietuvos problema. Buvo 
perduotas politinės informacijos 
programų Mitchell Krauss po
kalbis su VLIKo pirm. dr. J. K. 
Valiūnu ir VLIKo valdybos na
riu dr. Algirdu Budreckiu. Bu
vo aptarti rusų dabartinio įsi
brovimo į Čekoslovakiją ir 1940 
metų įsibrovimo į Lietuvą pana
šumai ir skirtumai, apibūdinta 
28 metus trunkanti Lietuvos po
litinė padėtis ir buvo paliestos 
ateities perspektyvos bei lietu
vių pastangos atgauti laisvę. Pa* 
sikalbėjimas truko 20 min. ir 
buvo pailiustruotas Vilniaus, 
Kauno ir Lietuvos laukų vaiz
dais, parodytas Lietuvos žemė
lapis.

Niujorko radijo stotis WCKR, 
veikianti prie Columbia univer
siteto, rugsėjo 26 d., 10.30 v.v., 
perdavė pasikalbėjimą su Esti
jos gen konsulu Jaaksonu ir Lie
tuvos gen. konsulu Anicetu ši
mučiu. Pasikalbėjimas truko vi
są pusvalandį “Czechoslovakia: 
Estonia and Lithuania revisit
ed”. Abi minėtos stotys — tele
vizijos ir radijo — yra nekomer
cinės ir klausomos daugiausia 
šviesuomenės, besidominčios pa
saulio politikos klausimais.

Tai pasigėrėtinas laimėjimas 
pavergtos Lietuvos ir kitų kraš
tų laisvės bylai. 

psichologinių motyvų, tiek dėl
to, kad stipresnioji galybė ne
turėtų pagrindo kruvinai susido
roti. Visdėlto terminas “be 
smurto”, lygiai kaip “pasyvi 
gynyba” aptaria dalyką tik iš 
neigiamos pusės. Be to, jis ne
palieka vietos tiesioginio fizi
nio smurto ginklams ar sabota
žui, kurie gali būti naudojami 
gerai suorganizuotame nekari
niame pasipriešinime.

Galbūt tikslingiausia būtų šią 
naują apsigynimo formą vadin
ti piliečių pasipriešinimu — ci
viline rezistencija. Jos iš čeko
slovakų gali pasimokyti visos 
mažosios valstybės. Beje, kažką 
panašaus yra turėję danai pra
ėjusio karo metu, tik tada sąly
gos ir priemonės buvo kitos.

Veiksmingas lydinys
Tai, ką pasaulis dabar pa

matė ir ko dabartiniame televi
zijos amžiuje negalės pamiršti 
jokios ateities agresorius ar oku
puotoji tauta, yra dviejų ele
mentų veiksmingas lydinys. Iš 
vienos pusės — gaivaliniai tau
tos veiksmai, kaip demonstraci
jos, nuolatinis svetimosios ka
riuomenės psichologinis ataka- 
vimas, draugiškai ir piktai pa
kaitomis diskutuojant, iššau
kiant, reiškiant panieką, iš ki
tos pusės — dalimi gerai pa
ruošta, dalimi apsukriai impro
vizuota psichologinė gynyba, ku
ri, pasinaudodama sunkiai loka
lizuojamų laisvųjų siųstuvų ir 
decentralizuotų ar lengvai kil
nojamų spaustuvių tinklu, pa
laiko informaciją, ryšius ir va
lią priešintis.

Rezistenciniai sąjūdžiai visuo
met iškyla kariškai užpultuose, 
nugalėtuose, okupuotuose kraš
tuose ir tokiuose, kurie ilgesnį 
laiką kenčia politinę priespau
dą ar kuriuose viena mažuma 
perversmo keliu užgrobia val
džią. Bet patirtis taip pat rodo, 
kad dažnai rezistencija nuslopi
nama arba suskaldoma, panau
dojant smarkų terorą ar lanks
čią politiką.

Verta pasimokyti
Taikos metu ir normaliomis 

sąlygomis praktiškai paruošta ir 
apmokyta civilinė rezistencija 
turėtų daugiau galimybių, negu 
tik pavojuje atsiradusi, sėkmin
gai išvairuoti tarp dviejų būti
nybių: iš vienos pusės pilietiniu 
neklusnumu ir priešo karių de
moralizacija išvystyti pakanka
mai stiprų psichologinį-politinį- 
praktinį spaudimą persvarą tu
rinčiam užpuolikui, iš kitos pu
sės — piliečių pasipriešinimą iš
laikyti tokiose formose, kad jis 
neišprovokuotų ir negalėtų bū
ti sunaikintas tiesioginiu smur
to teroru, čekoslovakams, atro
do, tai pavyko. Iš jų patirties 
pasimokyti ir savo rezistencijai 
panaudoti gali visos mažos tau
tos, atsidūrusios galiūnu šešė
lyje.

ir skelbiančių, jog jų pašalini
mas iš pareigų būtų laikomas 
išdavyste. Maskvoj paskelbtame 
bendrame pranešime šį kartą 
nėra nė žodžio apie čekoslova
kų kompartijos pradėtas libe
ralines reformas, kurias lig šiol 
A. Dubčekas vis dar žadėjo tęs
ti. bovietų Sąjunga įsipareigojo 
teikti visokeriopą pagalbą nor
malizuoti ir stabilizuoti būklei 
Čekoslovakijoje. Kalbama ir 
apie užtvarą prieš V. Vokietijos 
revanšizmą. Čekoslovakijos va
dai pasižadėjo teikti paramą S. 
Vietnamui ir padėti sovietams 
sustabdyti “imperialistų agresi
ją” Artimuosiuose Rytuose. Ne
trukus po sutarties pasirašymo 
A. Dubčekas ir premjeras O. 
Černikas pareiškė norą atsista
tydinti.

Paskutinieji Čekoslovakijos 
įvykiai pasauliui priminė pra
ėjusią savaitę sukakusią 30 me
tų Miuncheno sutarties sukaktį, 
kuria Britanija ir Prancūzija 
Trečiajam Reichui atidavė Čeko
slovakijos Sudetų kraštą, norė
damos atitolinti artėjančio karo 
pavojų. Anuometinis vokiečių 
generalinio štabo teritorinės gy
nybos skyriaus vadas gen. W. 
Warlimont šiandien teigia, jog 
nuolaidos Hitleriui buvo didelė 
klaida, nes Vokietija nebūtų ga
lėjusi lengvai įveikti Čekoslo
vakijos kariuomenės. V. Vokie
tijos vyriausybės oficialus par
eigūnas G. Diehl Bonnoje pa
brėžė, jog Vokietijos, Italijos, 
Prancūzijos ir Britanijos pasi
rašyta Miuncheno sutartis šian
dien neturi jokios reikšmės, nes 
V. Vokietija atsisako betkokių 
pretenzijų į Sudetų kraštą. Ofi
cialiai šios sutarties neįmano
ma panaikinti vien dėlto, kad 
ji yra istorinis faktas. Dabar
tinė V. Vokietijos vyriausybė 
sutartį laiko negaliojančią.

Meksikos mieste nuo š.m. lie
pos 22 d. vyksta, studentų strei
kas, kautynės gatvėse su polici
ja ir kariuomene. Visas nerimas 
prasidėjo dviejų studentų gru
pių susikirtimu. Kai į ginčą Įsi
kišo policija, studentai atsisu
ko prieš tvarkos saugotojus. Ka
riuomenės daliniai užėmė vals
tybinį universitetą ir politech
nikos institutą. Rasti K. Mark
so ir E. “Che” Guevaros portre
tai liudija, kad studentams maiš
tininkams vadovauja komunis
tai, Castro, Trockio ir Maotse- 
tungo garbintojai. Praėjusią sa
vaitę įvykusiame susišaudyme 
žuvo 37 studentai. Spalio 12 d. 
Meksikos mieste turi prasidėti 
pasaulinė olimpiada, kurioje da
lyvaus apie 7.000 atletų iš 119 
kraštų. Studentų riaušės gali už
temdyti šią pasaulinę sporto 
šventę. Olimpinis kaimas yra 
dviejų mylių atstume nuo uni
versiteto ir politechnikos insti
tuto. Turbūt pirmą kartą olim
pinių žaidynių istorijoje sporti
ninkus saugos geležinė tvora ir 
kariuomenės daliniai.

JAV vyriausybė atmetė Sovie
tų Sąjungos keturių punktų pa
siūlymą Įtampai Artimuosiuose 
Rytuose užbaigti. Į sovietų pa
siūlymą buvo įtrauktas reikala
vimas, kad Izraelio kariuomenė 
grąžtų į prieškarinės savo terito
rijos ribas, o sienų apsaugą per
imtų Jungtinių Tautų kariuo
menė. JAV, Sovietų Sąjunga, 
Britanija ir Prancūzija iš anks
to įspėtų žydus ir arabus, kad 
kariniai veiksmai Artimuosiuose 
Rytuose nebus toleruojami. Ara
bų kraštai pasižadėtų užbaigti 
karo stovį su Izraeliu. Vašing
tonas pasiūlė Maskvai taikos Ar
timuosiuose Rytuose problemą 
kelti Jungtinėse Tautose ir rem
ti specialiai šiam reikalui pa
skirtą švedų diplomatą G. Jar- 
ringą.

Prezidento Fernando Terry 
vyriausybę Limoje, Peru, nuver
tė kariuomenė, pasisakydama 
prieš sutartį, pasirašytą su ame
rikiečių naftos bendrove. Kraš

to valdymą perėmė kariuome
nės vadas gen. J. Velasco. Pre
zidentui F. Terry buvo leista 
išvykti Į Buenos Aires, o jo nau
jai sudaryto ministerių kabine
to 11 nariu buvo suimta.

Kompartijų posėdyje Buda
pešte buvo nutarta atidėti lap
kričio 25 d. Maskvoje turėjusią 
įvykti pasaulinę kompartijų kon
ferenciją. Rengėjų komiteto po
sėdžiuose dalyvavo tik 58 kom
partijų atstovai. Pasitarimus boi
kotavo Kinija, Albanija, Jugo
slavija, Š. Vietnamas, S. Korėja 
ir Kuba. Atstovų nebuvo atsiun
tę Kanados, Ceilono, Dominin
konų respublikos, Nikaragvos, 
Jordanijos, Panamos, Nepalio, 
Portugalios, Norvegijos ir Islan
dijos komunistai. Bendrame 
pranešime skelbiama, jog po
kalbiai buvo atviri ir draugiš
ki. Marksistų žodyne toks išsi
reiškimas paprastai liudija ašt
rius ginčus ir nesutarimus, ku
riuos ši kartą, be abejones, su
kėlė Sovietų Sąjungos ir jos sa
telitų įvykdyta Čekoslovakijos 
okupacija, suskaldžiusi kompar
tijų vienybę.

Demokratų kandidatas į JAV 
prezidentus H. Humphrey pasi
žadėjo sustabdyti Š. Vietnamo 
bombardavimą, jeigu jis bus iš
rinktas prezidentu ir jeigu ko
munistai sutiks atitraulrti ka
riuomenę iš demilitarizuotos zo
nos. Ši pasiūlymą tuojau pat at
metė Paryžiuje vykstančiose de
rybose š. Vietnamo ambasado
rius X. Thuy. Komunistų taiki
nius Vietname pradėjo apšaudy
ti didžiausias pasaulyje ameri
kiečių karo laivas “New Jersey”. 
Šis 45.000 tonų milžinas yra 
ginkluotas 16 colių patranko
mis, kurių sviediniai yra 2.700 
svarų. Didžiuosius karo laivus II
D. kare išstūmė lėktuvnešiai ir 
laivyno aviacija. Prieš lėktuvus 
jie pasirodė bejėgiai. Vietnamo 
kare “New Jersey” laivui negre
sia pavojus, nes padangę yra už
valdžiusi amerikiečių aviacija.

Indonezijos prezidento Suhar
to karinė vyriausybė pradėjo 
tardyti buvusį diktatorių Sukar
no. Tardytojai nori sužinoti jo 
vaidmenį prieš trejus metus 
įvykusiame komunistų sukilime. 
Neoficialių šaltinių duomeni
mis, Sukarno per savo hntrąją 
žmoną Hartini turėjo slaptus ry
šius su Indonezijos komunistais 
ir planavo naują sukilimą.

Sovietų Sąjunga atsiuntė į Vi
duržemio jūrą 23.000 tonų lėk
tuvnešį “Moskva”. Jis yra pri
taikytas malūnsparnių operaci
joms ir gali būti panaudotas ka
riuomenės iškėlimui. Silpnoji to
kio lėktuvnešio pusė yra naikin
tuvų stoka, nes juk be jų laivas 
neįstengtų apsiginti. Galimas 
dalykas, pagrindinis lėktuvnešio 
“Moskva” uždavinys bus ameri
kiečių povandeninių atominių 
laivų sekimas Viduržemio jūro
je. Malūnsparniai gali būti ap
rūpinti Į vandenį nuleidžiamais 
sekimo prietaisais.

Graikijos gyventojai didele 
balsų persvara patvirtino kari
nės vyriausybės paruoštą naują 
konstituciją, sumažinančią kara
liaus teises. Premjero G. Papa
dopoulos vyriausybė laikinai pa
lieka karo meto Įstatymus, cen
zūrą spaudai. Politinės ir pilie
tinės laisvės, numatytos konsti
tucijoje, bus Įvestos tada, kai 
nutars dabartinė vyriausybė. 
Balsavime nedalyvavo apie 25% 
Graikijos piliečių, nusiteikusių 
prieš karinę vyriausybę.

Bi afros respublika baigia pra
laimėti karą su Nigerija. Biaf- 
ros vadas pik. Itn. O. Ojukwu 
kreipėsi į kiniečių kompartijos 
vadą Maotsetungą, prašydamas 
paramos prieš britiškąjį ir ame
rikietiškąjį “imperializmą”, so
vietinį “revizionizmą”. Nigeriją 
kare su nuo jos atsiskyrusia 
Biafra rėmė Britanija ir Sovie
tų Sąjunga, nenorėdamos netek
ti Įtakos už Biafra didesnėje Ni
gerijoje.
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Smilkstantis karo žaizdras

Taip atrodys lietuvių koplyčia
Sukaktuvinių metų švenčių, 

suvažiavimų nuotaikose liko 
kiek pamiršta mūsų paminkli
nė Lietuvos kankinių koplyčia 
Romoje. Ten darbai tačiau vy
ko. Koplyčios sienos paruoštos 
ir dekoravimo darbai galės bū
ti pradėti, kai tik bus paruošti. 
Dekoravimo projektai taip pat 
neužmiršti, tik jų paruosimas 
— ne vienos dienos darbas. Va
saros pradžioje prof. V. Jony
nas buvo nuvykęs Romon susi
pažinti su vieta, išsiaiškinti vi
są eilę klausimų. Projekto min
tys žodžiais jau išreikštos, daro
mi brėžiniai. Tie darbai vyksta 
meno studijoje. Kas lankys Ro
mą šį rudenį ar žiemos pradžio
je, tenenustemba, jei ten neras 
nieko naujo. Darbai vykdomi ir 
bus baigti kur kitur, o koply
čioje savo vieton bus padėti, 
kai visi bus baigti.

Pagrindinis planas
Iš to, kas čia dėstoma, gali 

būti kaikas pakeista, tačiau pa
grindinės mintys turbūt jau ne
pasikeis. Daugiau pakeitimų ga
li Įvykti siūlomuose įrašuose pa
gal tai, ar estetikos atžvilgiu ne
bus jų perdaug. Be to, gali bū
ti pasiūlyta kas nors geresnio 
vietoje dabar numatomų. Ka
dangi koplyčią lankys žmonės 
iš viso pasaulio, tai visi Įrašai 
bus lotyniški. Nors ir juos ne 
visi supras,, bet supras vistiek 
daugiau, negu lietuviškus Įra
šus.

Koplyčios altorius
Altorius bus atitrauktas nuo 

sienos tiek, kad kunigas galėtų 
laikyti šv. Mišias veidu į žmo
nes. Altoriaus apačia bus balto 
marmuro. Jo viduje bus širdies 
su septyniais kardais bareljefas. 
Sienoje* bus Aušros Vartų Ma
rijos paveikslo, kiek įmanoma, 
tiksli kopija. Veidas ir rankos 
bus mozaikos, drabužis metali
nis, kaip kad yra Vilniuje. Prie 
paveikslo bus tas pats Įrašas, 
kuris jau iš seno yra Aušros 
Vartuose: “Sub Tuum praesi- 
dium confugimus ... Mater Mi- 
sericordiae” (Tavo pagalbos šau
kiamės ... Gailestingumo Moti
na). Paveikslas bus apšviestas 
paslėpta šviesa. Toje sienoje ne
bus jokių kitų vaizdų, o fonas 
bus toks, kuris geriau padės iš
ryškinti paveikslą.

z

» Sienos
Sienos, kurių kiekvienos plo

tas bus apie 10 x 4 jardų, bus 
dekoruotos bareljefiniais,* vaiz
dais iš lietuvių tautos krikščio
niškos praeities.

Vienoje sienoje bus Mindau
go krikšto vaizdas su krikšto ir 
mirties datomis. Toliau seks tri
jų ar keturių seniausių Lietuvos 
bažnyčių vaizdai: Trakų, Vil
niaus katedros, Kauno bazilikos 
ir gal dar kurios vienos, staty
tos Vytauto laikais. Koplyčią te
kasant, šioje sienoje atsivėrė an
ga į koridorių, kuris yra liekana 
iš Šv. Petro bažnyčios, stovėju
sios ten prieš dabartinę bazili
ką. Ta anga bus aptvarkyta ir 
palikta, kad maldininkai galė
tų aną seną koridorių lankyti. 
Koridoriuje prie įėjimo bus pa
talpinta Rūpintojėlio skulptūra. 
Toliau seks vieta, skirta Vytau
tui ir Jogailai. Ties jais bus įra
šai: Vytautas — Magnus Dux, 
1350—1430. X. 27; Jogela — 
Rex, 1350—1434. V. 31. Vicarii
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Generales Ecclesiae. Vytautui ir 
Jogailai šį titulą buvo suteikęs 
popiežius Martynas V.

Kitoje sienoje bus šv. Kazi
mieras. Projektuojama įrašyti 
ties juo žodžius iš liturginės 
maldos “Inter regales delicias 
et mundi illecebras Sanctus Ca- 
simirus — Patronus Lituaniae, 
1458. X. 3 — 1484. III. 4 (Tarp 
karališkų malonumų ir pasaulio 
vilionių Šventasis Kazimieras — 
Lietuvos Globėjas).

Vaizdai ir datos
Toliau seks vaizdai, o gal tik 

vardai su datomis vyskupų šv. 
Juozapato Kuncevičiaus, Mel- 
chioro Giedraičio, Motiejaus Va
lančiaus. Po jų sienos viduje 
bus Kražių įvykio vaizdas su da
ta 1893. XI. 23 ir lotyniškas Įra
šas sakinio “Dievo garbė mums 
svarbiau už gyvybę ir kraują” ar 
kitoks, išreiškiąs kražiečių jaus
mus.

Po Kražių seks vaizdai ar gal 
taip pat tik vardai ir datos vys
kupų Jurgio Matulaičio, Teofi- 
liaus Matulionio, Vincento Bo- 
risevičiaus, Mečislovo Reinio ir 
Pranciškaus Ramanausko.____

Trečias vaizdas primins Sibi
ro lietuvaičių maldaknygę. .

Lubos bus išpuoštos barelje
finiais lietuviškų kryžių orna
mentais. Paslėptos šviesos ap
švies lubas ir sienas. Grindys, 
marmuro ar kitokios medžiagos, 
bus paįvairintos lietuviškais pa
puošimais.

Užpakalinės sienos vienoje 
pusėje įeinamų durų bus popie
žiaus Pauliaus VI ženklas. Ki
toje pusėje bus Vytis ir loty
niškas įrašas žodžiu “Ir šviesa 
ir tiesa mūs žingsnius telydi”. 
Bus surasta tinkama vieta mar
muro ar bronzos lentai su Įrašu, 
pasakančiu ką atminti ir kuriais 
metais pasaulio lietuviai koply
čią Įrengė.

Visu vardu fe
Koplyčia tikrai bus viso pa

saulio lietuvių. Vis daugiau ir 
daugiau atsiliepia ne tik Ame
rikos lietuviai, bet ir gana gau
siai iš Kanados, Australijos. Ne
mažas skaičius atsiliepė iš Ang
lijos, Škotijos, Vokietijos, Vene- 
cuelos, Brazilijos, net Ekvado
ro. Iš Lietuvos gauta koplyčiai 
skirtų gintarų ir bus pasisteng
ta surasti jiems tinkamą vietą.

Visi aukotojai ir visi tie, ku
riuos jie nori paminėti, bus su
rašyti Į pastovios medžiagos dvi 
atskiras knygas. Viena jų bus 
laikoma Vatikano archyvuose, 
kita kuriame nors lietuvių ar
chyve, kad ateityje lietuviai ga
lėtų ten surasti savųjų vardus. 
Siuhčiantieji paminėtinus var
dus yra prašomi pažymėti, ku
rie tų asmenų yra nužudyti Lie
tuvoje, mirę kalėjimuose ar ver
gijoje už Lietuvos. Ateities lie
tuviams tokios žinios gali būti 
labai naudingos.

L K. Koplyčios Komitetas

Kanados iždo aukso ir JAV 
dolerių atsargos rugpjūčio 31 d. 
padidėjo iki $2.589.500. liudyda
mos tvirtesnes kanadiško dole
rio ir Kanados ekonomijos po
zicijas. Kanados valstybinis ban
kas palūkanas paskoloms suma
žino iki 6%. Jo pavyzdžiu pa
sekė ir didieji bankai, sumažin
dami jas nuo 1% iki 6,75%.

dyta Čekoslovakijos okupacija 
pasaulinės spaudos puslapiuose 
sukėlė spėliojimus apie naują 
arabų ir žydų karą Artimuo
siuose Rytuose. Kaikuriems po
litinių įvykių stebėtojams atro
do, jog sovietai mielai pritartų 
arabų kariniams veiksmams 
prieš Izraelį, nes jų dėka pasau
lio dėmesys iš Čekoslovakijos 
nukryptų į Artimuosius Rytus. 
Tiesa, arabų kraštai pernykščia
me šešių dienų kare susilaukė 
triuškinančio pralaimėjimo, bet 
Sirijos ir Egipto prarastus sun
kiuosius ginklus sovietai jau yra 
pakeitę naujais. Kartu su gink
lais į abu kraštus šį kartą, buvo 
atsiųstas gausus sovietų techni
nių ekspertų ir karininkų būrys. 
Jie galėtų paruošti Sirijos ir 
Egipto generaliniams štabams 
visus planus ir netgi vadovauti 
pagrindinėms operacijoms. Stai
gus Čekoslovakijos užėmimas 
Vakarų skeptikams įrodė, kad 
talento ir profesinio pasirengi
mo sovietų karininkams šioje 
srityje netrūksta.

Propaganda ir tikrovė
Praėjusių metų žaibiškame 

kare Izraelis užėmė Sirijos Go- 
lano augštumas, Jordano upės 
vakarinę pakrantę ir visą Sina
jaus pusiasali. Oficialiai vis dar 
kalbama apie tiesiogines Izrae
lio derybas su Sirija, Jordanija 
ir Egiptu, okupuotų sričių grą
žinimą juos praradusiems* kraš
tams, tačiau iš tikrųjų Golano 
augštumoje ir Jordano slėnyje 
jau steigiami izraelitų kolonis
tų gerai ginkluoti kaimai, o Je
ruzalę planuojama padaryti Iz
raelio valstybės sostine, nors 
jos dalis priklausė Jordanijai. 
Galimas dalykas, tiesioginėse 
derybose Egiptas galėtų atgau
ti Sinajaus pusiasalį, jeigu, ži
noma, Izraelio dar nebus su- 
gundę ten aptikti naftos šalti
niai.

Žydų-arabų karų istorija rodo 
ne tik Izraelio pergales, bet ir 
jo didėjanti apetitą. Po kiek
vieno sėkmingo karo prisijung
damas arabų teritorijos dalis, 
Izraelis šiandien jau yra tapęs 
nemaža valstybe. Praėjusiame 
kare pergalę Izraeliui atnešė žai
biško smūgio taktika, pirmomis 
ofenzyvos valandomis sunaikinu
si Sirijos, Jordanijos ir Egipto 
lėktuvus jų aerodromuose. ŠĮ 
metodą prieš 20 su viršum metų 
karuose su Lenkija, Prancūzija 
ir Sovietų Sąjunga pirmą kartą 
panaudojo Hitlerio strategai. Iz
raelio vyriausybė skelbia, jog ją 
pradėti puolimą privertė kas
dien didėjanti arabų kraštu grės
mė. Tenka sutikti,* kad šiuose 
žodžiuose esama tiesos, nes ma
žajam Izraeliui nuo pat jo ne
priklausomybės pradžios grasi
na už ji žymiai didesnės arabų 
valstybės. Tačiau toks pasiteisi
nimas mums jau yra girdėtas iš 
Goebbelso propagandistų lūpų, 
kai jie mėgino II D. karo prie
žastis suversti Trečiojo Reicho 
užpultiems kraštams.

v
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Daugelio svajonė — kada 

nors pamatyti Šventąją Žemę, 
Graikiją, Italiją, tuos senuosius 
kultūros centrus, apie kuriuos 
kalba gimnazijų vadovėliai, uni
versitetų profesoriai, Įvairūs vei
kalai, ypač šventasis Raštas. Il
gai laukta proga pagaliau atėjo: 
Toronte susidarė būrelis Įvai
riu tautybių kanadiečių, kurie, 
globojami vietinio Katalikų In
formacijos Centro, ryžosi trijų 
savaičių kelionei. Formalumai 
pasirodė labai paprasti — rei
kėjo tik užsienio paso ir skiepų 
liudijimo. Vizų nereikėjo, išsky
rus Libaną, kurio konsulas pri
sistatė Maltono aerodrome ir 
čia pat užspaudė vizas. Pakilo
me didžiuliu Air Canada lėktu
vu pirmadienio vakarą ir leido
mės gilion naktin per Atlantą. 
Natktis betgi nebuvo ilga — 
tuoj po vidurnakčio pasitiko 
mus rytas, štai jau Airijos kran
tai, nuo kurių nebetoli ir Londo
nas. Pro tirštą rūką lėktuvas iš
niro virš aerodromo ir sklandžiai 
nutūpė.

| Atėnus
Mūsų grupę Londone pasiti

ko vienas aerodromo tarnauto
jų ir autobusu pergabeno Į kitą 
pastatą, kur Įsirengusi “Olym
pic” lėktuvų bendrovė. Turėjo
me dar gerą valandą laiko iki 
skridimo, tad bandėme susirišti 
su Londonu. Naujokams pasiro
dė netaip jau paprasta — ang
liški pinigai nepažįstami, tele
fonų automatai skirtingi, tar
nautojų angliška tarena neįpras
ta, tad teko pavargti, kol atsi
liepė kun. K. Matulaitis. Londo
no lietuvių klbeonas. Bandžiau 
pasiekti ir Lietuvos pasiuntiny
bės vadovą p. Babicką, bet nie
kas neatsilie - 
teko užsukti j

aplankyti lietuvių įstaigų. Per- 
trumpas buvo laikas, be to, rei
kėjo atlikti aerodromo formalu
mus. Iki “Olympic” lėktuvo nu
vežė autobusas, vingiuodamas 
pro namus, griuvėsius, stato
mus pastatus. Vaizdas slegian
tis — viskas suspausta, siaura, 
aprūkę, nematyti kanadiečiams 
Įprastos erdvės. Įlipę graikų 
bendrovės lėktuvan, pasijunta-- 
me esą Graikijoj — patarnauto
jai, pranešimai, maistas suda
ro graikišką atmosferą.

Graikijos sostinėje
“Olympic” lėktuvas nusileido 

Paryžiuje, paėmė dar keletą ke
leivių ir vėl pakilo Atėnų link. 
Kelionė nė kiek neprailgo — 
pavakary jau buvome Atėnuo
se. Atrodė, kad Graikijos sosti
nė taip netoli nuo Paryžiaus. 
Mūsų grupę pasitiko vietinės ke
lionių agentūros tarnautojas 
graikas, kuris padėjo sutvarkyti 
formalumus, nes su graikais 
tarnautojais sunkoka buvo susi
kalbėti. Bandėm šnekinti kaiku- 
riuos darbininkus, bet jie mokė
jo tik graikiškai. Vietinės ke
lionių agentūros tarnautojas pui
kiai kalbėjo angliškai, tad per 
jį galėjome sužinoti mums rei
kalingus dalykus. “Palace” vieš
butyje su kalba taip pat netu
rėjome jokio vargo — visi tar
nautojai mokėjo angliškai. Tai 
daugiausia asmenys, gyvenę 
Anglijoj arba išmokę mokyklo
je. Moka angliškai ir ši a in jau 
atėniečiai. Net gatvėse, kai tu
ristui prireikia informacijos, ne
sunkiai galima susikalbėti. Jei
gu žmogus ir negali tau paaiš
kinti, tai bent supranta klausi

. . mą ir atsako ženklais. Ypač ge-
;pė. Gaila, kad ne- rai kalbėjo angliškai mūsų gru- 
į Londono miestą ir -pei atsiųstas turizmo įstaigos

Vašingtonas ir Maskva
Artimuosiuose Rytuose iau 

daug metų vyksta neoficiali dvi- 

jungos del įtakos zonų. Šiandien 
Vakarai pasisako beveik jprieš 
kiekvieną arabų valstybių žings
nį jau vien dėlto, kad jas gink
luoja ir kursto Maskva, o Izrae
lį jie remia, nes jis laikomas 
demokratijos kraštu. Dėl 2.400.
000 Izraelio valstybės žydų per 
dvidešimtmetį visiškai sužlugo 
Vakarų įtaka arabams, sovieti
niu ežeru gali tapti Viduržemio 
jūra, kur kasdien gausėja sovie
tų karo laivai bei jų bazės ara
bų valstybių uostuose.

Laisvojo pasaulio įtakos nuo
smukį šioje strateginėje srityje 
sukėlė bekompromisinė JAV ir 
Britanijos pozicija Izraelio pu
sėje jo karuose su arabų vals
tybėmis. Ginklų pas sovietus 
jieškoti Egiptą, Siriją ir Alže- 
riją privertė Vakarų valstybių, 
ypač JAV, atsisakymas teikti 
karinę paramą arabams. Išimtis 
daroma tik Jordanijai, kurios 
aviacija ginkluota pasenusiais 
amerikiečių naikintuvais, pėsti
ninkų divizijos — senais britų 
tankais.

Tokią politinę liniją visiems 
JAV prezidentams diktavo ir 
dabar tebediktuoja žydų kilmės 
amerikiečių balsai prezidenti
niuose rinkimuose. Dabartiniai 
kandidatai į prezidentus jau iš 
anksto žada paramą Izraeliui, o 
senatoriaus R. Kennedžio nužu
dyme šis pažadas yra tapęs pa
grindiniu motyvu, kuri liudija 
žudiko dienoraštyje rastos pasta
bos.

El Fatah partizanai
Praėjusio karo metu Izraelio 

užimtos sritys 300.000 turėtą 
arabų skaičių padidino iki
1.300.000.  Jie šiandien sudaro 
daugiau kaip ¥3 visų Izraelio 
gyventojų. Neapykantą okupan
tams arabų širdyse mėgina kurs
tyti Yassiro Arafato vadovauja
mi El Fatah partizanai, kurių 
eilėse yra sutelkti fanatiškų 
nuotaikų arabai, pabėgę į Jor
daniją iš senosios Palestinos. Jie 
puldinėja Jordano ir Beišano 
slėniuose įsikūrusius Izraelio 
kolonistų kaimus. Spauda juos 
dažnai juos vadina teroristais, kai 
tuo tarpu žymiai tikslesnis bū
tų partizano vardas, nes jų veik
los zona yra Izraelio okupuotos 
Jordanijos sritys. •

Į partizanų veiksmus Izraelio 
kariuomenė atsako baudžiamo
mis ekspedicijomis Į Jordanijos 
teritoriją, stengdamasi sunaikin
ti El Fatah partizanų bazes. To
kie susikirtimai atsiduria Jung
tinių Tautų Saugumo Taryboje, 
kur dėl sovietų ir amerikiečių 
griežtai priešingos laikysenos 
dažniausiai neįmanoma padary
ti jokio sprendimo. Izraelio už
imtose Jordanijos srityse sprog
dinami ir deginami arabų na
mai, jeigu jų savininkai savo 
pastogėje bando slėpti El Fa
tah partizanus. Taigi, šiame par
tizaniniame kare teroro neven-

ĮSPŪDŽIAI, VAIZDAI, PASTABOS

nešventi žmonės
K. PR. GAIDA

gia abi pusės. Nuo karo pabai
gos Izraelio saugumo organai į 
kalėjimus yra uždarę apie 1.700 
arabų politinių kalinių.

Užimtose srityse Izraelio vy
riausybė vietinės savivaldos rei
kalus yra patikėjusi arabų pa
reigūnams, kuriuos prižiūri ir 
kontroliuoja Izraelio kariuome
nė. šis sprendimas, deja, nėra 
pašalinęs abipusės įtampos. Tai 
liudija anekdotiškai nuskambė
jęs Izraelio krašto apsaugos mi- 
nisterio gen. M. Dayan dialogas 
su arabų vadais Ramallah vieto
vėje, kur jis prasitarė žinąs, jog 
arabai septynis kartus per dieną 
prašo Alachą pagalbos įveikti 
Izraeliui. Ramallah burmistras 
tada jam atsikirto: “Ne septy
nis, bet penkiolika kartų per 
dieną...”

Karas ar derybos?
Po 1967 m. birželio karo Iz

raelio sienos su Jordanija su
trumpėjo daugiau kaip 150 my
lių, su Egiptu — maždaug 65 
myliom. Is pirmo žvilgsnio susi
daro Įspūdis, jog sienų sutrum- 
pėjimas 250.000 vyrų Izraelio 
kariuomenei karo atveju paleng
vins krašto gynybą. Šią išvadą 
betgi galima būtų daryti tik to
kiu atveju, jeigu Izraelio stra
tegija būtų grindžiama defenzy- 
va. Ligšioliniai karai Įrodė, jog 
Izraelis yra linkęs į žaibiškas 
ofenzyvas. Sekančiame kare Iz
raelio ofenzyva susidurtų su di
delėmis kliūtimis. Izraelio ka
riuomenė be ypatingo vargo ga

- lėtų užimti Jordanijos sostinę 
Amaną, Sirijos — Damaską, nes 
šiuos miestus nuo dabartinės de
markacinės linijos skiria tik 30 
mylių, bet sunkesnė problema 
būtų Egipto sostinės Kairo ir 
Aleksandrijos uosto užėmimas. 
Šiuos du miestus saugo Suezo 
kanalas ir teveik Šimo mylių 
nuotolis.

Gilesnis Izraelio kariuomenės 
dalinių Įsiveržimas anapus Suezo 
kanalo* į Egiptą prailgintų tie
kimo linijas ir praretintų paly
ginti labai ribotos gausos* karių 
eiles, nes didesnė okupuota te
ritorija, pailgėjusi fronto linija 
reikalauja daugiau divizijų kon
centruotiem smūgiam. Kai jų 
nėra, tenka divizijas skaldyti į 
mažesnius kovos vienetus.

Tokiose sąlygos žaibiška Iz
raelio ofenzyva gali tapti pralai
mėjimu, jeigu karas užtruktų ne 
savaitę ir ne dvi, bet keletą mė
nesių. Sveikiausias sprendimas 
ir žydams, ir arabams būtų sės
ti prie taikos derybų stalo, nu
statyti galutines Izraelio sienas 
su arabų kraštais ir užgesinti 
jau 20 metų smilkstanti nuolati
nės karo grėsmės žaizdrą. Tai
kos įgyvendinimas Artimuosiuo
se Rytuose rūpi ne tik Jungti
nėms Tautoms, bet ir JAV su 
Sovietų Sąjunga. Nauji karo 
veiksmai i tiesioginį konfliktą 
galėtų Įtraukti šias abi galin
giausias pasaulio valstybes, jei
gu pvz. Izraelio aviacija subom
barduotų sovietų statomą Aswa- 
no užtvanka ant Nilo uoės.

V. Kst.

gyve-vadovas George. Jis yra 
nęs Anglijoj ir iš dalies pasisa
vinęs net anglišką tareną. Ap
sukresnieji pirkliai arba jų sam
dyti agentai seka vakarais pra
eivius turistus ir angliškai už
kalbina, kviesdami užeiti į res
toraną, aludę, krautuvę, kino 
teatrą. Pastebėjom, kad filmai 
daugiausia amerikietiški, o cent
rinių gatvių spaudos kioskuose 
pilna užsienietiškų laikraščių, 
atgabenamų oro paštu. Viešbu
čiuose ypač gausu amerikiečiu, 
kūne čia jaučiasi kaip namie.

Garsusis Akropolis
Bene didžiausia Atėnų įdomy

bė — Akropolis. Tai pagoniško
sios senovės šventoji kalva-pilis, 
ant kurios pristatyta nuostabaus 
grožio šventovių. Akropolio pra
džia siekia 3500 metų prieš 
Kristų. Pirmieji gyventojai, ku
rie čia susitelkė, pasirinko tą 
kalvą saugumo sumetimais, ją 
paruošė gynybos reikalams ir 
padarė savotiška tvirtove. Čia 
gyveno karaliai specialiuose rū
muose ir aplamai čia buvo atė
niečių gyvenimo centras. Kai pa
sibaigė karalių laikotarpis ir kai 
atsirado demokratinė santvar
ka, žmonės nuo kalvos kėlėsi 
gyventi Į apylinkes, o kalva bu
vo palikta vien šventovėms. 
Taip VI š. pr. Kr. čia buvo pa
statytos net kelios šventovės. 
Per karą su persais jos buvo 
sugriautos, tačiau atėniečiai ir 
vėl jas atstatė. Vėlesnieji karai 
sunaikino šventoves ir dabar li
kę tiktai 'griuvėsiai arba griau
čiai, iš kurių galima rekonst
ruoti pilną vaizdą.

Didžioji šventovė
Žymiausia ir didžiausia Akro

polio šventovė yra Partenon, 
pastatyta išminties deivei Atė
nei 447-438 m. pr. Kr. Tai nuos-

PETRONĖLEI BUTRIMIENEI mirus, sūnums VINCUI 
ir VYTAUTUI bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą 
reiškia —

Acme Screw Gear Ltd.
■ bendradarbiai
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Patarimų tarnyba “Tėviškės Žiburių” skaitytojams, bendradarbiau
jant su dienraščio “The Telegram” Action Line skyriaus tarnyba. Skai
tytojai kviečiami kreiptis raštu į “TŽ” redakciją įvairiais klausimais, į 
kuriuos atsakymai bus parūpinti Action Line arba ”TŽ”. Skyrių reda
guoja teisininkas V. Mastis.
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Gavau iš Kalifornijos katalogą, kuriame siūlė filmus. Pasiunčiau 
$15, gavau filmą, kuris buvo visai netikęs, todėl jį gražinau, pridė
jau dar $5 ir paprašiau atsiųsti arba gerą filmą, arba gerą knygą. 
Nieko iš jų negavau.

- Toronto knygų parduotuvei pasiunčiau $10 už knygą, kurią man 
atsiuntė. Bet knyga buvo prasta, todėl ją grąžinau ir perspėjau, kad 
man prisiųstų gerą knygą su fotografijomis. Jokio atsakymo. Para
šiau antrą laišką, prašydamas grąžinti pinigus. Jokio atsakymo. P. P.

Esate vienas iš tų asmenų, kurie nesimoko iš savo klaidų. Jūs 
buvote užsisakęs iš Kvebeko pornografinių filmų už $25. Vasario 15 
d. šio laikraščio skiltyse mes Jums patarėme daugiau tokių prekių 
neužsakinėti. Jūs mūsų patarimo neklausėte. Tuos pinigus, kuriuos 
išmėtote bandydamas pirkti pornografinius filmus ir knygas, turė
tumėte geriau paaukoti labdarybei. — Iš atsiųstų Jūsų laiške priedų 
nematyti, kad tie filmų ir knygų pardavėjai turi pinigu grąžinimo 
garantijas. Tokiu atveju, kai gaunate prekę ir ja nepatenkintas, ne
galite jos grąžinti, nes pardavėjas vistiek Jums pinigų neatsiųs. Jei 
prekė yra sužalota, pardavėjas ją pakeistų, bet vengtų grąžinti pini
gus. Jei - pardavėjai skelbė pinigų grąžinimo garantijas, atsiųskite 
mums tuos skelbimus ir mes perduosime Jūsų skundą policijos mo
raliniam skyriui. Net pornografinių knygų bei žurnalų parduotuvėse, 
kurių yra daug Toronte ir kituose didmiesčiuose, brangesnės kny
gos ir žurnalai yra apvynioti celuloidu. Pirkėjas negali sklaidyti, jų 
nenupirkęs. Tas pats principas galioja užsisakant per paštą.

Po Įvykusių muštynių kaimynystėje policininkas pareiškė, kad 
kaimynas buvo kaltas. Kai kaimynas sakė nesikišti, policininkas ji 
apstumdė. Pasitaikė ir man pačiam kažkas panašus. Po muštynių 
aludėje, nors aš jas ir laimėjau, bet negras pradėjo, nutariau pasi
skųsti policijai. Išėjęs radau policininką, kuris, išklausęs pasakojimo, 
pareiškė: “Gavai, kas tau priklauso.” Jis sakė, kad Įstatymų tiksliai 
nežino ir nuėjo pas kitą policininką pasiklausti. Tenai jie išbuvo apie 
valandą, klausinėdami jaunas merginas, išeinančias iš kitos aludės, 
ar jos buvo pilnametės. Po to nuėjo i mano minėtą aludę, bet negro 
ten nebuvo. Man patarė nueiti i miesto rotušę ir paduoti skundą. 
Norėčiau paklausti, kas būtų kaimynui atsitikę, remiantis Įstatymais, 
jei jis būtų policininką apmušęs? Kokią teisę turi policija pati kal
tinti ir užgaulioti žmones? Kodėl mano atveju policininkas nėjo iš 
karto to negro suimti? Kur reikia skųstis? J. J., Torontas

.Jei Jūsų kaimynas būtų policininką apmušęs. jis būtų buvęs ati
duotas teismui, kuris pagal esamus. Įrodymus būtų nusprendęs kas 
kaltas ir kiek nubausti. Nukentėjusiam nuo policininko pasiskundus ‘ 
teismui, jei yra Įrodymų, teisėjas nedelsia nubausti ir policininką. 
Viskas priklauso nuo Įrodymų. Reikia atsiminti, kad policininko dar
bas yra labai sunkus ir pavojingas. Girtų asmenų tvarkymas Įeina 
Į sunkaus darbo kategoriją. Bet dažnai patys policininkai peržengia 
įstatymo ribas. Tokiu atveju reikia skųstis arba policijos vadovybei, 
arba teismui. Tačiau nereikia smulkmenų pervertinti. Reikalas turi 
būti sprendžiamas bešališkai. Jūs pats sakote, kad muštynes laimė
jote, reiškia savo priešą sumušėte. Tai kam Jums bereikia policijos? 
Atsiminkite, kad girtuoklių muštynėse labai, sunku nustatyti kas kal
tas. Nebūtinai tas kaltas, kas pirmą smūgį duoda, bet galbūt tas, 
kuris tai išprovokuoja. Dažniausiai abu mušeikos baudžiami už tvar
kos ardymą. Venkite muštynių, duokite kvailam kelią.

Savo name norėjau padaryti keletą pataisymų, todėl paskambi
nau rangovui apskaičiuoti, kiek kainnos. Rangovas skelbėsi, kad ap
skaičiavimą daro nemokamai. Atvykęs jis pasakė, kad apskaičiavimas 
kainnos $5 ir kad tie pinigai galės būti Įskaičiuojami i darbą, jei 
aš jį samdysiu. Man nepatiko jo kaina ir aš nutariau samdyti kitą 
rangovą, tačiau pirmasis neatiduoda man $5. B. P ienė, Torontas

Pranešus Metro leidimų komisijai, rangovas grąžino Jūsų pini
gus. Šiuo atveju prisimintina visiems, kad reikia samdyti tik tuos 
rangovus, kurie turi Metro leidimą. Jei rangovo nepažįstate, pa
klauskite ar jis turi leidimą ir leidimo numerį. Jei jis yra sąžiningas, 
mielai jums pasakys savo numerį. Prieš darant betkokį namo remon
tą pakvieskite ne vieną, bet tris rangovus apskaičiavimui. Tuo būdu 
žinosite, kiek darbas tikrai kainuoja. Jei yra kokie nors nesusiprati
mai su rangovu, skambinkite leidimų komisijai. Laikykite visas sąs
kaitas ir garantijas. Vienas blogumas, kad tik tie rangovai turi tu
rėti leidimus, kurie daro kokį nors statybinį remontą. Dažytojams 
nereikia leidimų. Todėl samdykite tik tą dažytoją, apie kurį ką nors 
žinote. .

lį, kur gaisras ją sunaikino. To
ji statula senovės atėniečiams 
buvo ne tik išminties, bet ir 
sveikatos, pergalės deivė. Di
džiausia šventė — Panatenea 
buvo rengiama kasmet Atėnės 
garbei, šventė prasidėdavo mies
te, trukdavo keletą dienų ir 
baigdavosi iškilminga eisme 

būdavo nešamas naujai išaustas 
uždangalas - veliumas. Atėjus 
krikščioniškajai erai, Partenono 
šventovė buvo sukrikščioninta 
bei paskirta Išganytojo Motinos 
Marijos garbei. Tik prieš 280 
metų šventovė buvo sunaikinta 
turkų-venecijiečių kare: pataikė

tabus dailininko Fidijaus, taip
gi architektu — Iktinos ir Ka- 
likrates kūrinys. Stebimės jo 
apimtimi, simetrija, išlikusiomis 
kolonomis, kapiteliais, skulptū
romis. Vadovas aiškina, kad 
daug skulptūrų savavališkai iš
gabeno anglu lordas Eglin į Bri
taniją, kur jos dabar laikomos _ _
Londono muzėjuje. Tą faktą (procesija) į Akropolį. Eismėje 
kartoja vadovai visiem turis- " ‘ ‘ 
tam, kurių čia kasdien praeina 
šimtai ir tūkstančiai. Visų dė
mesys ilgėliau sustoja ties Par
tenono šventove, kurios viduje 
stovėjo milžiniška Atėnės sta
tula, sukurta garsiojo skulpto
riaus Fidijo iš brangiausios me
džiagos — aukso ir dramblia
kaulio. Bizantijos laikais ji bu
vo pergabenta į Konstantinopo-

artilerijos sviedinys į ten turkų 
įrengtą ginklų sandėlį ir sugrio
vė nuostbųjį kurini. (B. d.)
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atidėti sekmadienio rytui, bet vi
sus darbus užbaigti šeštadienio 
vakarą. Po trumpos pertraukos 
žodis buvo suteiktas BALFo gen. 
sekr. A. Dzirvonui. Jo ilgas pra
nešimas nušvietė BALFo veiklą, 
supažindino su pokarine būkle 
sovietų okupuotoj Lietuvoj, bet 
permazai išryškino svarbiausią 
dalyką — prašymą pravesti 
BALFui rinkliavą per KLB šal
pos Fondą. Sutelktos lėšos bus 
skiriamos šelpti lietuviams tėvy
nėje ir Sibire. A. Dzirvonas taip- 
fi ragino organizacijas, šelpian- 
ias Suvalkų trikampio lietuvius, 

užmegzti rysius su BALFo cent
ru, kur kartotekoje yra apie 
3.000 šelpiamų asmenų pavar
džių. Pasirodo, kaikurie Suval
kų trikampio lietuviai siuntinių 
gauna perdaug, o kiti nesulau
kia jokios paramos.

Ateities gairės
__  __ ~ Suvažiavimo dalyviai patvir

tinęs rinkliavos palengvina lė- tino, $1.575 sąmatą 1968-69 veik
“_________ -- - -__ - - - jos metams. Po to buvo mestas

žvilgsnis į ateities planus ir už
davinius. Pagrindinį pranešimą 
padarė buvusios valdybos pirm. 
A. Rinkūnas, atkreipdamas dė
mesį į tris svarbiausius punktus: 
1. Lietuvių Dieną, 2. solidaru
mo įnašą ir 3. krašto tarybos su
dėtį. PLB valdyba yra pasiūliu
si solidarumo įnašą padidinti iki 
trijų dolerių, kuriuos po dole
rį gautų apylinkių valdybos, 
KLB krašto valdyba ir PLB val
dyba. Krašto tarybos sudėties 
reformas siūlo mažosios apylin
kės. Lietuvių Dieną 1969 m. 
sutiko rengti Hamiltonas. Ilges
nės diskusijos vyko dėl paskuti
niųjų dviejų pranešimo punktų.

Iš esmės buvo pritarta minčiai 
padidinti solidarumo įnašą. Ka
dangi jį renka apylinkės, nutar
ta pavesti naujajai KLB krašto 
valdybai atsiklausti jų nuomo
nės. Sprendimas šiuo klausimu 
galės būti padarytas tik sekan
čiame tarybos suvažiavime, nes 
reikėtų pakeisti statutą, jeigu 
būtų nutarta didinti solidarumo 
Įnašą, kuris dabartiniame statu
te yra $2.

Dėl krašto tarybos sudėties ir 
rinkimų daug kas pasisakė už 
apygardų ar apylinkių principą, 
kad kiekviena apylinkė galėtų 
išrinkti bent vieną savo atstok 
vą. Dabargi rinkimus visada nu
sveria Torontas. Mažesnėse apy
linkėse tautiečiai net nenori bal
suoti, nes žino, kad jų kandida
tai nebus išrinkti. Proporcija 
grįsta apygardinė rinkimų sis
tema atidarytų duris į krašto ta
rybą visų apylinkių atstovams, 
bet praktiškai nedaug tebūtų 
naudos, nes tolimosios apylin
kės vis tiek negalėtų dalyvauti 
tarybos suvažiavimuose. Kadan
gi šis klausimas taipgi reikalin
gas statuto pakeitimo, nutarta 
įpareigoti naująją krašto valdy
bą sudaryti specialią komisiją 
šiam reikalui tirti ir studijuoti.

Dėmesys kultūrai
Sekančiuosius 1969 metus pa

skelbus lietuvybės ugdymo 
metais, pagrindinis dėmesys bus 
skiriamas lietuviškoms mokyk
loms. Švietimo skyrius stiprins 
savo veiklą šia kryptimi. Kultū
ros skyrius rūpinsis liaudies 
instrumentų orkestrėliais, tauti
nių šokių grupėmis, lietuvių 
skyriaus įrengimu Otavos fede
raciniame muzėjuje. Muzikė D. 
Rautinš yra parašiusi knygą 
apie lietuvių liaudies muziką. Ji 
bus išversta į anglų kalbą ir iš
leista muzėjaus, kuris ją numa
to paskleisti lankytojų* tarpe. 
Vankuverio muzėjui jau nusiųsti 
tautiniai drabužiai. Jaunimo sky
riaus didysis uždavinys — su
rengti pasaulio lietuvių jauni
mo II kongresą 1970 m. Galimas 
dalykas, jis bus šaukiamas To
ronte.

Be šių pagrindinių punktų, 
buvo paliesta eilė kitų proble
mų, kaip pvz. santykiai su Lie
tuva ir visuose krašto tarybos 
suvažiavimuose iškylantis Lietu
vių Fondo klausimas, ši pokal
bių dalis daugiausia buvo infor
macinio pobūdžio, nesaistanti ir 
neįpareigojanti naujosios kraš
to valdybos. G. K.

(Tęsinys iš pr. nr.) 
Jaunimas ir baltiečiai 
Jaunimo sekcijos vardu kal

bėjo G. Rinkūnaitė-Paulionienė, 
kuri pranešė apie sekcijos dar
bus ruošiant stovyklas, jaunimo 
kongresus. Bandyta kalbėti apie 
Lietuvių Bendruomenę šeštad. 
mokykloje. Ten patirta, kad mo
kiniai nieko nežino apie Bend
ruomenę. Jaunimas nori centro, 
kur dažnai galėtų rinktis pramo
goms bei saviveiklai. — Baltie- 
čių Federacijos atstovas J. R. 
Simanavičius painformavo apie 
Baltiečių Savaitę Toronte, Bal- 
tiečių Dienas Montrealyje ir 
Londone. Didžiausią projektą 
yra suplanavęs A. Dudaravičius 
Edmontone. Yra pakviestas ang
las dramaturgas John Havard 
parašyti veikalui “Baltic Story”, 
kuris bus vaidinamas Vakarų 
Kanados teatruose. Jau užsaky
tos patalpos įvairiose vietovėse. 
Dabar telkiamos lėšos loterijos 
būdu.
pirm. A. Nausėda pranešė, kad 
jo vadovaujamas vienetas atsto
vavo lietuviams Baltiečių Fede
racijoj, suėjo į kontaktą* su an
tikomunistinėmis kanadiečių or
ganizacijomis, išleido brošiūrą 
apie Pabaltijį anglų kalba kartu 
su latviais ir estais.

Fondai ir kiti reikalai
Šalpos Fondo pirm. O. Indre- 

lienė apibūdino salpos darbą ir 
pranešė, kad pajamų turėta 
$1,786.65, išlaidų — 1,7*37.24. — 
Leidinio “Lithuanians in Cana
da” administracinės komisijos 
ižd. inž. A. Viskontas pateikė 
apyskaitą, iš kurios buvo ma
tyti, kad minėto leidinio at
spausdinta 2.540 egz. Tebėra 
sandėlyje 1.398 egz. Leidinį už
sisakė daug bibliotekų. Jo at
spausdinimas atsiėjo apie $12.
000. — Trumpiausias praneši
mas buvo garbės teismo pirm.
E. Sudiko, išbuvusio tose parei
gose 14 metų. Ir šį kartą bylų 
nebūta. — Lietuvių Fondo var
du žodį tarė jo pirm. dr. A. 
Pacevičius, pasidžiaugęs sutelk
ta $50.000 suma. — Jungtinio 
Finansų Komiteto ir Tautos 
Fondo vardu pranešimą patei
kė S. Banelis: pajamų turėta 
$9,583.81, išlaidų $8,736.75; pa
jamų — $13,801.17, išlaidų — 
$6,131.25.

Kanados vakarai
Iš tolimųjų vakarų apylinkių 

KLB taiybos suvažiavime daly
vavo tik. Fort William — Port 
Arthur atstovė dr. Jasevičiūtė. 
Įdomų pranešimą raštu atsiun
tė A. Nevada, Calgary apylinkės 
pirm. Jis plačiai išdėstė esamą 
būklę ir siūlė jaunimui gelbėti 
išleisti lietuviško turinio komi
kų, dažniau lankyti tas apylin
kes iš centro ir t.t. Apie Fort 
William lietuviu veiklą papasa
kojo dr. Jasevičiūtė. Pasak jos, 
ten 300 mylių yra apie 100 lie
tuvių. Vienas didžiųjų užsimoji
mų — įrengti lietuvių skyrių 
parke International Friendship 
Garden, kuris vietos savivaldy
bės paskirtas 8 tautybėm. Jau 
paruoštas dr. A. Kulpavičiaus 
projektas. Dabar renkamos lėšos 
loterijos būdu. Iš vietinių lie
tuvių ir svetimtaučių surinkta 
$1400, iš krašto valdybos gauta 
$200. Iš viso reikia $5000. Lau
kiama pagalbos iš visų Kanados 
lietuvių.

A. RJnkūnas, praėjusią vasa
rą lankęsis Kanados vakaruose, 
papasakojo savo įspūdžius apie 
Calgary, Lethbridge, Edmonto- 
ną ir Vankuverį, kur įvyko Lie
tuvių Diena. Pasak jo, sunkiau
siai laikosi Lethbridge ir Cal
gary. Ten jaunimas beveik nu
tautėjęs. Lethbridge vietovėje 
esą nemažai lietuvių evangelikų 
ir Lietuvos vokiečių. Kartą juos 
aplankė ev. kunigas A. Trakis iš 
Čikagos. Ten būtų reikalingas 
pastovus evangelikų kunigas.

Kitos apylinkės
Rytų Kanados apylinkių pra

nešimai buvo gana panašūs. Jose 
lietuviška veikla vyksta gana 
gyvai ir didelių skirtumų ne
matyti. Iš visų pranešimų išsi
skyrė tik Londono ir Mohtrea- 
lio reikalavimas reformuoti rin
kimus į krašto tarybą, kad ma
žosios apylinkės galėtų išrinkti 
savo atstovus. Montrealis taipgi 
siūlė atkreipti dėmesį į lietuviš
kąjį jaunimą, kuris jau yra pa
likęs mokyklos suolą ir nuėjęs 
dirbti į gamyklas. Jokia lietu
viška organizacija su šia mūsų 
jaunimo dalimi nepalaiko ry
šiu. Otavos atstovė dr. M. Ra- 
mūnienė prašė išleisti dail. A. 
Tamošaičio knygas apie lietuvių 
liaudies meną ir dr. A. Šapokos 
redaguotu “Lietuvos istoriją”.

Revizijos komisijos pranešimą 
padarė jos pirm. E. Daniliūnas. 
KLB krašto valdybos bei visų 
jos padaliniu iždo knygos rastos 
pilnoj tvarkoj, atskaitomybės 
pažeidimų nepastebėtą.

Diskusijos
Diskusijose dėl praeities veik

los paaiškėjo, jog Jungtinio Fi
nansų Komiteto lėšos yra dali
namos į tris dalis: Tautos Fon
dui, KLB krašto valdybai ir pa
čiam komiteto centrui JAV, ta

čiau pirmenybė duodama Tau
tos Fondui, gaunančiam tokią 
pat sumą kaip ir praėjusiais me
tais.

Priekaištų susilaukė nepakan
kama politinio komiteto veik
la. Pasirodo, praėjusiame kraš
to tarybos suvažiavime jį buvo 
nutarta “atjauninti”, bet jauno
ji karta turi daug savų rūpes
čių. Komiteto darbas nepagerė
jo.

Keltas klausimas pravesti K. 
L. B. rinkliavas lietuvių parapi
jose. Šiai minčiai tikimasi su
silaukti klebonų pritarimo. Dėl 
Jungtinio . Finansų Komiteto 
ateities žodį tarė PLB švietimo 
tarybos pirm. A. Rinkūnas. P. 
L. B. centro valdyba planuoja 
suorganizuoti finansų tarybą, 
kurios uždavinys būtų paruošti 
koordinacinį finansų planą atei
ties veiklai. Tokiu atveju Jung
tinį Finansų Komitetą reikėtų 
palikti pinigams rinkti, nes jung- 

šų telkimą, šiaipjau šis komite
tas buvo sudarytas tik dabarti
niams Lietuvos Laisvės Kovos 
Metams. .

Baltiečių Federacijai buvo pa
siūlyta sušaukti baltiečių kon
ferenciją ir paruošti konstituci
ją. Jos centrą Toronte sudaro 
du estų, du latvių, du lietuvių 
bendruomenių krašto valdybų 
nariai. Vadovavimas keičiamas 
rotacine tvarka. Kituose mies
tuose baltiečiai padaro didelių 
darbų, bet jų grupės savęs ne
laiko Baltiečių Federacijos sky
riais. Konferencijos pagrindinis 
uždavinys būtų sujungti visą 
šią veiklą į vieną organizaciją.

Priekaištai Torontui
Toronto apylinkės pirm. G. 

Balčiūnas skatino sekti kanadie
čiu pavyzdžiu ir sekančiuose su
važiavimuose trumpinti revizi
jos komisijos pranešimus, atsi
sakant sausų skaičių ir pasiten
kinant tik esminiu pareiškimu, 
kad finansinė atskaitomybė yra 
tvarkoje. Jeigu kada būtų ras
ta netvarka, ji, žinoma, turėtų 
būti išryškinta. Pasiūlymas su
silaukė opozicijos. Balsų santy
kiu 19:11 nutarta palikti seną
ją tvarką.

Diskusijose dėl apylinkių pra
nešimų buvo kritikuoti Toronto 
lietuviai už nedalyvavimą de
monstracijose, smerkiančiose 
Čekoslovakijos sovietinę okupa
ciją. Toronto apylinkės pirm. G. 
Balčiūnas teisinosi, kad valdyba 
neturėjo laiko susirinkti. Be to, 
jis pabrėžė, jog reikia žinoti, 
prieš ką ir už ką demonstruo
ti. Kad demonstracijos vyko 
prieš sovietus, visiems aišku, 
tačiau kaikas gali išaiškinti, kad 
jos buvo vykdomos už čekoslo- 
vakų kompartiją.

Laisvės paminklo idėją To
ronto lietuvių kapinėse kritika
vo Hamiltono atstovas K. Baro
nas. Iš adv. G. Balčiūno atsa
kymo paaiškėjo, jog paminklas 
apylinkės valdybai kainuos $9.
500. Jo teigimu, geriausia vie
ta tokiam paminklui esanti ka
pinėse, kurias gausiai lanko lie
tuviai. Buvo balsų, jog Toronto 
apylinkė nerodo pakankamo dė
mesio jubilėjinių metų Lietuvių 
Dienai. Atsakymai išryškino fak
tą, jog Lietuvių Dieną turėjo 
rengti St. Catharines, bet atsi
sakė, kai pasikeitė statomo Lais
vės paminklo planai, negavus 
geresnės vietos. Rengti LD taip
gi atsisakė ir Londonas. Tokiu 
atveju ši pareiga teko Toron
tui. Padėkos Dienos savaitgaliui 
Toronto apylinkės valdyba ne
gavo salės, tad teks pasitenkin
ti trumpu savaitgaliu. Be tradi
cinio baliaus ir šokių vakaro. 
LD metu bus pravestas simp
oziumas “Kaip sustabdyti Lietu
vos rusinimą?” Meninę progra
mą atliks garsioji Klevelando 
“Grandinėlė”.

Buvo priimtas pasiūlymas re
zoliucijų komisijai suredaguoti 
padėkos raštą atviruko forma G. 
Breichmanienei ir jos vadovau
jamam “Gyvatarui” už Kanados 
lietuvių vardo išgarsinimą Eu
ropoje.

BALFo pranešimas
Nutarta tarybos posėdžius ne

BoltieČių Dienoje Montreoly lietuviai šokėjai ir Z. Lapino orkestras atlieka programą vadinamoje 
Tautų aikštėje Nuotr. J. Sablausko

Klevelando “Grandinėlės" šokėja Živilė Neimanaitė vikraus šokio 
metu. Ji ir visas "Grandinėlės" ansamblis atliks meninę programą 
Kanados Lietuvių Dienoje š. m. spalio 26 Toronto Club Kingsway

DISKUSINĖS MINTYS

Lietuviškųjų nuotaikų pasikeitimai
AL. GIMANTAS

Išeivių visuomenės viešoji 
opinija, su labai mažomis išim
timis, visą laiką buvo vieninga 
svarstant tolimesni Lietuvos li
kimą. Vedamoji mintis buvo ta, 
kad mums nėra priimtini jokie 
kompromisai: arba pilna Lietu
vos nepriklausomybe, arba oku
pacijos tęsinys, nežiūrint kokiu 
vardu ji besivadintų. Kaikieno 
nedrąsiai bandyta svarstyti 
mintis apie galimybes iškilti 
Lietuvoje taip, vadinamam, tau
tiniam komunizmui arba išslįsti 
Lietuvai iš tiesioginės sovietų 
okupacijos pasiliekant sovieti
nėje orbitoje satelitinės respub
likos vardu buvo atmetama. Kai
kurie balsai tokių minčių auto
rius bandė apšaukti minkštakū
niais, bendros kovos išdavėjais, 
išsižadėjusiais bendrųjų princi
pų.

Žvilgsnis žemėlapin
Tiesa, tokios kalbos aptilo, 

bet visuomenėje dar vis girdė
josi lyg ir atgarsiai anų minčių. 
Privačiai iškildavo ir garsesnės 
diskusijos, nebūtinai pasiekda
vusios viešumą. Žvilgsnis Į že
mėlapi dar vis patvirtindavo ne
malonų ir grasų faktą, kad so
vietinė* vėliava dar vis plevė
suoja beveik Liubecko priemies
čiuose, Berlyne, o ir lietuviško
sios Rytprūsių žemės su pačiu 
Karaliaučiumi vis dar laikomos 
Rusijos federacinės respublikos 
teritorija. Atseit, Lietuva yra iš 
visų pusių apsupta sovietinių 
“globėjų”, nes ir vakarinės Lie
tuvos sienos, konkrečiai Balti
jos jūra, jau beveik laikoma so
vietuos vidaus ežeru. Šie visi 
faktai, deja, niekad neteikė daug 
entuziazmo ar vilčių optimisti
nių pažiūrų sudarymui.

Ir štai Čekoslovakijos įvykiai! 
Nelaukė jų ir JAV ambasado
rius Maskvoje, kuris ramiausiai 
poilsiavo vakarinėje Europoje. 
Mūsiškiams irgi buvo sunku 
susivokti greitai bėgančių įvy
kių tėkmėje. Bet, regis, viena 
buvo tikra, kad Čekoslovakija 
bando laisvintis, kratytis to slo
gučio, kuris ją spaudė jau nuo 
1948 m. Vašingtonas, pajutęs 
kur tie įvykiai gali vesti, sku

biai painformavo pasaulį, kad 
čekoslovakų-sovietų nesutarimai 
tėra vidaus* reikalas, čekoslova- 
kų komunistų partijos vadai ne
bandė ten griauti socialistinės 
santvarkos, kiekviena proga de
klaravo savo ištikimybę Mask
vai, Varšuvos Sąjungos “broliš
koms respublikoms” ir visiems 
kitiems komunistinio pasaulio 
idealams. Kompartija, tegu ir la
bai pročekiška, negalėjo laisva 
valia atiduoti krašto raudonųjų 
niekad nepripažįstamai opozici
jai. Reiškia, liktųsi komunistinė 
santvarka, socialistinis viešasis 
gyvenimas, nuosavybė, gamyba. 
Mes turbūt tokią santvarką bū
tume vadinę tautiniu komuniz
mu. Čia įdomu tai, kad čekai ir 
slovakai, jausdami realybę, be
ne visu 100% stojo už savąją 
kompartiją ir jos vadovus. Bene 
pirmą kartą betkurios komparti
jos istorijoje absoliutinė gyven
tojų dauguma pripažino partijos 
primatą ir jai patikėjo tolimes
nį savo krašto likimo sprendi
mą!

Lietuvių laikysena
Kai prie Jungtinių Tautų Niu

jorke pasirodė pirmieji piketuo
tojai, norėdami paremti Čeko
slovakijos bylą toje pasaulinė
je organizacijoje, demonstrantų 
tarpe buvo ir lietuvių su plaka
tais, aiškiai rodančiais simpati
jas čekų ir slovakų tautoms ko
voje už *laisvę. Susidarė savotiš
kas paradoksas: lietuviai pirmą 
kartą išėjo viešai už komunisti
nę valstybę. Taip, komunistinę, 
tegu ir nepaklusnią Maskvai, te
gu ir su nemažomis liberalėji- 
mo tendencijomis, bet vis vien 
norėjusią ir toliau likti sovie
tinės orbitos rėmuose.. Juk ir 
Rumunija, ir Jugoslavija jau žy
miai seniau bando nepaisyti 
Maskvos balso, bet mes joms 
niekad nereiškėme pritarimo, 
nei simpatijų. ’ .

Taigi, Čekoslovakijos įvykiai 
tiek paveikė mūsiškius, kad, at
rodo, nuo dabar jau bus galimas 
bent kiek kitoks žvilgsnis į tau
tinį komunizmą, o gal net ir bus 
pasikeitęs nusiteikimas Lietuvos 
satelitinio statuso minčiai. Pa
galiau paaiškėjo, kad kas gali
ma įvykdyti satelitui (Vengrija, 
Čekoslovakija, Rumunija, Jugo
slavija), tai net ir svajoti nega
lima tiems, kurie yra laikomi 
integraline sovietinės valstybės 
dalimi. Vakarai, įskaitant JAV, 
nič nieko nedaro rytinės Euro
pos būklei pakeisti. Visa palie
kama šios dienos sąlygų ir su
sidariusių aplinkybių valiai bei 
pačių tautų iniciatyvai ir liki
mui. Tad kokia iš to sektų išva
da ar bent prielaidos? ’ *

Mylimai mamytei

PETRONĖLEI BUTRIMIENEI mirus, sūnus VYTAUTĄ 
ir VINCĄ, jų šeimas bei kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia —

Bronė Galinienė

AR APSIMOKA BŪTI LIETUVIU?
Europos lietuvių jaunimo t
(Tęsinys iš praeito nr.)

Jaunimas iš Kanados
Kaip jaunieji kartais brandūs 

ir kaip jie “kaustyti”, pasirodė 
kaip tik šioje studijų savaitėje. 
Neminėdamas kituose laikraš
čiuose aprašytų paskaitų ir dis
kusijų, stabtelsiu prie Kanados 
“Gyvataro” ir V. Vokietijos stu
dentų.

Seniai girdėjau, kad “Gyva- 
taras” vyko atstovauti klevo ša
lies Prancūzijon. Pagarba. O kai 
išgirdome (Vok. lietuviai), kad 
šaunusis ansamblis ir privačiai, 
ne tik sostinėse ir turistiniuo
se centruose lankysis, net ir 
Huettenfeldo kaime, apsidžiau
gėme: nemenkesni už De Gaullį 
esame ir mes! Šokiai švelnūs, 
judesiai melodingi, pasirodymas 
išdailintas, nuotaiką hipnotizuo
jantis. Jauni menininkai vežasi 
kažką daugiau nei šokius. Iš 
jaunuolių į stebėtojus srovena 
meilė jų menui ir tautai, kuri jį 
pagimdė. .

Ir kitokios nestigo meilės šia
me ansamblyje. Savo gerumu, 
orumu, meile ar nežinau kuo 
švytinti ansamblio motina tvar
kė ne tik blondines, bet ir barz
dylas. Nekartą ir ne du “Gyva- 
taras” apsirengė tautiniais dra
bužiais, kad parodytų savo me
ną pasivėlavusiems studijų sa
vaitės svečiams. Manau, nėper- . 
dėsiu sakydamas, kad šokėjams 
jų pačių menas gal įgrisęs, gal 
šoka “iš reikalo”, bet nei vieno, 
nei kito jie neparodė. Tautiniai 
šokiai ansambliui — ne “jobas”, 
o gyvenimas. Pagarba ansamb
lio mamai, įstengiančiai gaivin
ti meilę menui.

Negi nesuminėsi trečiosios 
meiles ... Merginos grakščios ir 
nematytos. Vokietijos studentai 
irgi ne iš kelmo spirti. Kiek ato
dūsiu, pažadu, nauju adresu... 
ir sudrėkusių paakių atsisveiki
nant. Kai autobusas* rijo vieną 
po kito mielus svečius iš Kana
dos, žiūriu, net surambėjusios 
vyrų nosys prašėsi nosinės...

Nosinaitės, rankutės vingi-vin- 
gi... Autobusas išvežė mielas, 
mielus svetelius. 0 kad taip daž
niau jus, mieli gyvatariečiai, 
kviestų Europa!

Jaunieji politikuoja
Antrasis jaunimo žygis į vei

kimą — tai studentų “kišeninė 
revoliucija” ir nelauktos politi
nės pasiūlos. Matyt, taip karčiai 
įkyrėjo ilgos paskaitos jaunimui 
apie Lietuvos praeities kaikunas 
smulkmenas, kad grupė studen
tų pareikalavo: tik valandos il
gio paskaitų, diskusijų apriboji
mo ir nenutolimo nuo paskaitų 
temų. Studentu iniciatyva pasi
rodė simpoziume. Jame kalbų 
ilgį kapojo negailestingas chro
nometras ir plaktukas. Vaisiai 
mieli. Štai keletas prasikišančių 
simpoziumo minčių.

Lietuvos ne “laisvinimas”, bet 
“išsilaisvinimas”. Ir lietuviams 
politikams neretai stinga atsar
gumo ir ... humoro su kitaip 
manančiais. Lietuva — vienin
telis katalikiškas kraštas sovie
tiniame maiše, ar pasaulio ka
talikų visuomenė Lietuvą pa
kankamai užtaria? Jaunimas dai 
savęs įieško, todėl vargu ar lai
kas iš jo reikalauti politikoje su
brendusios atsakomybės. Net ir 
susipratęs jaunimas lėtai įsijun
gia į lietuvių politinę veiklą, 
nes nėra valstybinio organo at
šaukti atgyvenusiem veteranam 
iš politikos, kad liktų vietos 
jaunesniems. Daugelis jaunųjų 
nemano grįžti Lietuvon, todėl 
nesidomi lietuviškąja politika. 
Lietuviai nepaslankiai jungiasi 
į svetimų valstybių politinius 
organus, todėl apie Lietuvą tik 
mes patys sau rašome. Mūsų po
litikoje daug moralinių princi 
pų, mažai konkrečios koordina
cijos. Stoka kultūros centro, ku 
ris informuotų, kas Lietuvoje 
dabar nuveikta, atsiekta. Sovie
tiniai lietuviai propaguoja savo 
kultūrinius ryšius, mes gi nieko; 
reikėjo atsikirsti panašiu būdu, 
nes'ko daugiau sovietai bijo, jei 
ne vakarietiškos kultūros? Išei
vių vadai sustingę savo išsivež-

"Gyvataro" šoKėjai atlieka pro
gramą Europos lietuvių studijų 
savaitėje Vasario 16 gimnazijos 
salėje Nuotr. K. J. Dėdino

KRAŠTO TARYBOS NUTARIMAI
Kanados Lietuvių Bendruomenės 

septintosios krašto tarybos pirmoji 
sesija, posėdžiavusi Toronte 1968 m. 
rugsėjo 28 d.

— sveikina pavergtosios Lietuvos
brolius ir seses, linkėdama išlaikyti 
lietuviškas širdis ir sulaukti aušros 
ryto mūsų bendroj kovoj už Lietuvos 
laisvę; . •

— įvertina ligšiolinę Kanados jau
nimo veiklą ir kviečia mūsų atžalyną 
toliau tęsti tėvų krašto papročius, 
įsijungti j jaunimo organizacijų gre
tas prisimenant, kad būti geru Ue-

mintys studijų sąskrydyje
tose idėjose, ne tik principuose. 
Kultunmai ryšiai su Lietuva — 
taip, kol jie nekenkia bendram 
Eacios Lietuvos labui. Reiktų 

ietuvos kultūrinę izoliaciją 
pralaužti! Lietuva mūsų nėra už
miršusi ar nurašiusi. Ypač stu
dentija ir aplamai jaunimas ga
lėtų padaryti daug gero Lietu
vai. Reikia laiškais, per radijus 
informuoti Lietuvos lietuvius 
apie savus laimėjimus. Lietuvos 
išsilaisvinimo tikslas — pilnuti
nė nepriklausomybė arba teisiš
kai įrėminta į Europos uniją. 
Kol to nėra, Lietuvai ^nažais 
žingsniais” reikalauti ekonomi
nės autonomijos, švietimo savi
tumo, kraštui pritaikintos lanks
tesnės administracijos ir plana
vimo. Priešui išmušti ginklą iš 
rankų būtų galima įsteigti iš
eivijoje komunistų partiją, kuri 
kalbėtų (nemaskvinės) Lietuvos 
vardu socialistiniuose interna
cionaluose. Išeivijos politikai tu
rėtų lanksčiau taikytis prie lai
ko reikalavimų ir tiksliai revan- 
šuotis okupantui. Lietuvoje ge
rovė kyla, bet ją kelia ne oku- 
pantinė sistema, o lietuvių 
darbštumas. Vertinti lietuvių at
siektus laimėjimus. Vakarų* de
mokratijos dažnai bailios, * ma
žų valstybių gyvybinius reika
lus sukiša į stalčius, kad įsimei- 
lintų “koegzistentui”. Gal reikia 
talkos j ieškoti kitur? Lietuvoje 
jaučiamos kaikurios “laisvės”: 
valia kritikuoti blogybes, bet rei
kia tylėti, kad tos blogybės at
eina iš sovietinės sistemos. Dai
lėje žymus posūkis Vakarų link, 
tad ir menininkai ruošia laisvės 
dirvą. Išeiviai surenka nemažai 
pinigų politinei veiklai, bet jos 
vaisiai menki.

Skautų “invazija”
Trečioji jaunimo “invazija” 

— Anglijos ir Vokietijos skau
tai. Begėdis Vokietijos lietus 
net Anglijos žaliukus išbaidė iš 
Odenwaldo miškų. Kur ras ge
resnę pastogę, jei* ne Vasario 16 
gimnazijos parke? Ir įsikūrė ja
me. Šaunūs, duosnūs amerikie
čių armijos lietuviai pastatė erd
vias palapines, atvežė pyrago. 
Laužui žagarų parke nestigo, tad 
ko skautui daugiau reikia? Rei
kia idėjų. Jų gavo ir patys davė 
studijų savaitėje. Ranka ranką 
plovė: už idėjas reikėjo daino
mis, laužo ugnimis atsiteisti. 
Skolingi tikrai neliko.

Studijų savaitės Vokietijoje 
tampa taure, kurion suteka ga
na įvairios kultūrinės, politi
nės, religinės srovės, srovelės. 
Linkėtina jas dar labiau išpo
puliarinti ir tai vokiečių visuo
menėje. Reikėtų sutelkti spau
dos, muzikos, menų ir panašius 
laimėjimus bent reprodukcijo
se. Studijų savaitės dienomis 
Vasario 16* gimnazija daugybei 
lietuvių tapo jei ne tikra tėvy
ne. tai bent jos mielu pakaitalu. 

Pakeleivis

tuviu yra lygiai tokia pati garbė, 
kaip būti geru to krašto gyventoju- 
piliečiu;

— sveikina Kanados lietuvius 50- 
taisiais Lietuvos nepriklausomybės 
metais ir linki toliau tęsti mūsų lais
vės kovą iki galutinio laimėjimo;

— nuoširdžiai dėkoja buvusiai K. 
L, B. krašto valdybai už 3-jų metų 
lietuvišką darbą, kuris buvo labai 
našus ir darnus ne tik Kanados lie
tuviškoj dirvoj, bet ir visam išeivi
jos gyvenime;

— nuoširdžiai dėkoja buv. garbės 
teismui — ilgalaikiams jo nariams 
po daugelio metų darbo iš šių pa
reigų pasitraukiant;

— nuoširdžiai dėkoja KLB Toron
to apylinkės valdybai ir Tėvams 
pranciškonams už vaišingą, lietuviš
ką priėmimą.

KLB tarybos prezidiumas:
JONAS YČAS 
VINCAS IGNATHS 
PRANAS RUDINSKAS
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Lietuvoje pagamintas popierius 

yra naudojamas maskvinei didžiajai h 
enciklopedijai leisti Popierius, me- J

J. C. NORVAIŠŲ SĖKMĖ
Geriausia Lietuvos šokėjų pora, 

neturinti varžovų visoje Sovietų Są
jungoje, kauniečiai gydytojai Jūrate encuuopeuijai teisu, roptcrius, iw r
ir Česlovas Norvaišos šiuo metu to- džio plokštės ir celiuliozės gaminiai ų
bulina savo šokių meną Londone, 
Britanijoje. Batlino (pagal “Tiesos” 
rašybą) šokių festivalyje jiedu lai
mėjo “News of the World” anglų 
stiliaus klasikinių šokių konkursą, 
kuriame dalyvavo 50 vietinių porų. 
Lietuvių pora buvo vieninteliai kon
kurso dalyviai iš užsienio. Kadangi 
lig šiol konkurso pereinamosios tau
rės nė karto nebuvo laimėję užsie
niečiai, kilo nemaža problema, nes 
britai, atrodo, nesutiko, kad ji būtų 
išvežta į sovietų okupuotą Lietuvą, 
kur su ja galėtų įvykti tokia pati is
torija, kaip su nepriklausomos Lie
tuvos auksu Anglijos Banke. Jūra
tei ir Česlovui taurę iki sekančio kon
kurso teko palikti Sovietų Sąjungos 
pasiuntinybėje Londone.

PAKEITĖ VIRŠININKUS
S. m. rugsėjo 21 d. laikraščių lai* 

dose skelbiamas trumpas praneši
mas, kad vietinės augščiausiosios ta
rybos prezidiumas atleido iš parei
gų milicijos vadą A. Gailevičių, ku
ris oficialiai buvo vadinamas "viešo
sios tvarkos apsaugos ministru”. At
leidimo priežastis — pasitraukimas 
pensijon. Į jo vietą paskirtas J. Mi
kalauskas.

SILKĖS ČEKOSLOVAKIJAI
Nepaisant dabartinės įtampos tarp 

Sovietų Sąjungos ir Čekoslovakijos, 
Klaipėdos uoste ruošiama 1.000 tonų 
šaldytų silkių siunta čekoslovakams. 
Pasirodo, Čekoslovakija yra vienas 
seniausių žuvies gaminių pirkėjų, 
šiemet Klaipėda į Čekoslovakiją eks
portuos 300.000 dėžučių Įvairių žu
vies konservų. Lietuvių žvejų sugau
dytas jūros derlius eksportuojamas į 
Lenkiją, R Vokietiją, Rumuniją, 
Egiptą, JAV, Nigerijos ir Togo res
publikas.

LAIKRAŠČIŲ TIRAŽAI
V. Vokietijoje Zimmermanno lei

dyklos leidžiamas žurnalas “Nemu
no Kraštas”, kurio turinys liudija 
redakcijos artimus ryšius su sovie
tų okup. Lietuva, š.m. 4 nr. paskel
bė rašinį “Spauda sovietinėje Lietu
voje” su pagrindinių laikraščių tira
žais. Autoriaus V. V. teigimu, duo
menys buvo paimti iš “Spaudos met
raščio”, kartą per mėnesį Vilniuje 
leidžiamo “LTSR valstybinės biblio
grafijos organo”. Visai Lietuvai skir
tų 11 respublikinių laikraščių lei
džiama lietuvių kalba, bet 4 jų turi 
ir rusiškas laidas, šį sąrašą papil
do rusiška “Sovietskaja Litva” ir 
lenkų laikraštis “Czerwony Sztan- 
dar”. Respublikinių laikraščių tira
žai: “Liaudies sargyboje” — 265.800 
egz. ir rusiškai 14.200 egz., “Tiesa” 
— 240.000, “Valstiečių Laikraštis” — 
192.000, “Lietuvos pionierius” — 
153.000, “Komjaunimo Tiesa” — 80.- 
000 ir rusiškai 10.700, “Sovietskaja 
Litva” — 57.000, “Sportas” — 48.- 
000, “Literatūra ir Menas” — 35.000, 
“Agitatorius” — 31.000 ir rusiškai
5.200, Vilniui ir Kaunui skiriamos 
“Vakarinės Naujienos” — 26.600 ir 
rusiškai 26.100, “Czerwony Sztan- 
dar” — 25.800, “Tarybinis Mokyto
jas” — 24.800, “Gimtasis Kraštas” — 
19.500. Pastarojo tiražas paskutiniu 
metu esąs padidėjęs iki 24.000. Į 
užsieni siunčiami 5-6 tūkstančiai, o 
visi kiti egzemplioriai skiriami skai
tytojams Lietuvoje. Didžiausią tiražą 
turi milicijos savaitraštis “Liaudies 
sargyboje”, neišleidžiamas į užsieni. 
Ji, matyt, privalo prenumeruoti visi 
viešosios tvarkos ministerijos tarnau
tojai “Tarybinė Klaipėda” lietuvių 
kalba turi 24.500 egz., rusų — 14.600. 
Vilniaus krašte kaikurie vietiniai 
laikraščiai leidžiami net trim kal
bom: Eišiškių rajono “Lenino prie
sakai” — lietuviškai 600 egz., len
kiškai — 3.200, rusiškai — 3.500, 
Vilniaus rajono “Draugystė” lietu
viškai — 1.200, lenkiškai — 5.400, 
rusiškai — 4.300, Trakų “Spartuo
lis” lietuviškai — 4.000, lenkiškai —
1.200, rusiškai — 7.000. Zarasų “Ta
rybinės žemės” lietuviškai leidžia
ma 4.500, rusiškai — 1.200, Šven
čionių “žvaigždės” lietuviškai — 
3.100, rusiškai — 2.100. Rašinio au
torius, sudėjęs Vilniaus krašto ra
jonuose leidžiamą laikraščių tiražą, 
konstatuoja, jog jie turi 25.000 lie
tuvių skaitytojų, 18.100 rusų ir 9.800 
lenkų. Iš pateiktos statistikos aiš
kiai matyti, kiek daug yra rusų Lie
tuvoje. O kiek jų neprenumeruoja 
laikraščių ir neįeina į šią statistiką? 
Tai sudaro šiurpų rusinimo vaizdą.

Darbo valandos:

V. GERULSKIS ROOFING

ketvirtad. 9 JO — 5 v.p.p. 
Penki 9 JO—8 v.p.p. 
Šeštadieniais 9 JO — 1 v.p.p.

SI Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 
NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU 

įkainojimas nemokamas, kreiptis bet kuriuo laiku.

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

Kredito Kooperatyve “TALKA”
21 MAIN ST. E., KAMB. 203. TEL. 528-0511.

eksportuojami į Britaniją, Rytų ir h 
Vakarų Vokietijas, Lenkiją, čekoslo- J
vakiją, Olandiją, Daniją, Bulgariją, | 
Rumuniją ir kitus kraštus. Eksportu h 
ir aplamai gamyba rūpinasi R. Go- 
revojaus vadovaujamas celiuliozės- 
popieriaus įmonių gamybinis susivie
nijimas, kuriam priklauso Klaipėdos 
celiuliozės - popieriaus kombinatas, 
Grigiškių bandomasis popieriaus 
kombinatas, Kauno J. Janonio ir 
Naujųjų Verkių popieriaus gamyk
los, Pabradės ir Naujosios Vilnios 
kartono fabrikai, šiose įmonėse taip
gi gaminamos medžio pluošto plokš
tės. R. Gorevojaus teigimu, sekan
čiais metais gamyba bus padidinta 
14%, nes darbą pradės naujos ma
šinos, o Klaipėdos celiuliozės-popie- 
riaus kombinate jau bus perdirba
ma lapuočių medžių mediena, ga
minamas chromo ir chromerzaco kar
tonas prekėms įpakuoti. Medžio 
plokščių gamyklos skyrių numato
ma pastatyti Grigiškių bandomaja
me popieriaus kombinate.

DIDĖJANTIS TRIUKŠMAS
Vilniaus miesto “deputatų 

bos” vykdomasis komitetas rugsėjo 
20 d. svarstė didėjančio triukšmo 
problemą. Pranešimą padarė sveika
tos apsaugos skyriaus vedėjo pava
duotojas L. Potašinskis. Konstatuota, 
jog Vilniaus mieste vis didesnį 
triukšmą “kelia transportas, pramo
nės, viešojo maitinimo ir prekybos 
įmonės, neteisingas naudojimasis 
televizoriais, radijo imtuvais bei ki
ta aparatūra” (“Tiesa” nr. 222). 
Sveikatos apsaugos skyrius su įvai
rių komitetų valdybomis ir autoins
pekcija turi paruošęs planąz triukš
mui mažinti. Didžiausia problema yra 
gyvenamuosiuose rajonuose įsikūru
sios įmonės. Jas reikėtų arba iškel
dinti, arba jų gamybą nukreipti ma
žiau triukšmo reikalaujančia linkme. 
“Švyturio” žurnalo 16 nr. miestų sta
tybos projektavimo instituto sky
riaus viršininkas V. Oleka, svarstyda
mas Vilniaus susisiekimo klausimus, 
prasitaria, kad 1953 m. Vilniuje bu
vo tik 153 privatūs automobiliai, o 
pernai jų jau buvo 4.600. Tai vis dar 
labai menkas skaičius, kai jį paly
gini su V. Europos ir Š. Amerikos 
miestais. V. Oleka klausia, kas bus 
tada, kai Togliatti mieste prie Vol
gos bus pradėta gaminti po 700.000 
itališkų “Fiatų”? Klausimas iš da
lies yra juokingas, nes juk mažiau 
gyventojų turinčios JAV-ės automobi
lių gamina 10 milijonų per metus. 
Tie 700.000 “Fiatų” Sovietų Sąjun
gai bus tik lašas jūroje. Visdėlto V. 
Olekos susirūpinimui esama pagrin
do, nes Vilniaus gatvės yra persiau- 
ros, nepritaikytos didesniam automo
bilių judėjimui, o svarbiausia — nė
ra nei garažų, nei aikščių automobi
liams statyti. Projektuotojai tokias 
naujoves buvo užmiršę Įtraukti Į 
miesto planus.

VAIRUOTOJŲ PROBLEMOS
Lietuvos plentuose gausėja auto

mobilių nelaimės. Rugsėjo 13 d. va
karą Klaipėdos rajono kolchozo “Ke
lias į komunizmą” pirm. Povilas 
Kiauleikis, Gargždų — Klaipėdos 
plentu grįždamas automobiliu iš val
dybos posėdžio, sustojo apžiūrėti kol
chozo laukuose nuveiktų darbų, o 
automobili paliko be šviesų, nors jau 
buvo tamsu. Į paplentėje pastatytą 
automobilį atsidaužęs, susižeidė mo
tociklu važiavęs Vytautas Šarūnas. 
Kai P. Kiauleikis su nelaimės vie
ton atskubėjusiais žmonėmis moto
ciklininką kėlė į automobilį, ketin
damas nuvežti ligoninėn, į juos atsi
daužė “Moskvičiumi” iš Klaipėdos 
važiavęs Aleksas Dačkus. šios nelai
mės neapdairus kaltininkas P. Kiau
leikis buvo mirtinai sužalotas.

ZOOLOGIJOS SODAS
Respublikinis Kauno zoologijos so

das jau turi 1.148 eksponatus, šie
met buvo įsigyta Kamerūno ožkų, 
dryžuotųjų kanarėlių, o netrukus 
zoologijos sodo nuolatinių gyvento
jų eiles papildys bizonai ir danie
liai Pirmąjį prieauglį atsivedė pu
mos, šuns ir vilko hibridas nendri
nė katė, Indokinijos kiaulės. Ketu
riais liūtukais padidėjo liūtų šeima. 
Sode jau yra gimusių šerniukų, tau
riųjų elniukų, pilkųjų kiškiukų, ma
žoji beždžioniukė Makaka, banguo
tųjų papūgėlių. » V. KsL

Augšti nuošimčiai už indėlius 
Prieinamos skolinimosi sąlygos 
Nemokamas CUNA gyvybės 
ir paskolų draudimas.
Pilnas čekių patarnavimas 
Užtikrintas indėlių saugumas 
Malonus lietuviškas patarnavimas

spalio 19 d., 7 vai. vakaro, Jaunimo Centre
48 DUNDURN ST., HAMILTON, ONT.

PROGRAMA:
• Vytauto Babecko orkestras • Trumpa žodinė programa
• Laimės staliukai • Puikūs nemokami užkandžiai
• Loterija • Geras bufetas

įėjimas — $ 3.00, jaunimui — $2.00
K.LK. Moterų Draugijos Hamiltono skyrius

S HAMILTON’"
KATALIKIŲ MOTERŲ veiklos dvi

dešimtmetis — spalio 19 d., 7 v.v., 
Jaunimo Centre. Paruošiamieji dar
bai jau baigiami. Esame labai dėkin
gos Hamiltono visuomenei už taip 
gausų pakvietimų Įsigijimą. Gauti du 
laimės staliukai iš žymiųjų statybos 
rangovų — p. Liaukaus ir p. Žilins
ko. Jiems nuoširdus ačiū. Sekma
dienį, spalio 20 d., 11 v.r., Mišias už 
gyvas ir mirusias katalikių moterų 
draugijos nares atnašaus dvasios va
das mons. J. Tadarauskas. Valdyba

“ŽIBUOKLIŲ” SEKSTETAS iš 
Niujorko atvyksta Į Hamiltoną lap
kričio 9 d. ir spaudos baliuje atliks 
programą. Sekstetui vadovauja solis
tas Liudas Stukas. šis sekstetas Niu
jorke ir apylinkėse yra publikos la
bai mėgiamas. Jis spalio 19 d. daly
vaus Ročesteryje radijo valandėlės 
koncerto programoje. Spaudos ba-

V. J. Bartininkas

WINNIPEG, MAN.
VIKTORAS-JURGIS BARTININ- 

KAS, gimęs 1946 m., baigė Manito- 
bos universitetą laipsniu “Bachelor 
of Science Honors Degree. Proceed
ing to a Master of Science Degree in 
Fisheries Ecology at the University 
of Manitoba”. Dabar yra pakviestas 
dirbti Į tą patį, universitetą žuvinin
kystės skyriuje ir kartu siekti ma
gistro laipsnio. Praėjusią vasarą bu
vo išsiųstas Įvairiems tyrinėjimams 
žuvininkystėje. Aprūpintas valdišku 
autovežimių su mokslo Įrankiais, di
desnę laiko dalį praleido įvairiuose 
Kanados ežruose kaip naras, tyrinė
damas Įvairiausių žuvų bei kitų po
vandeninių gyvių gyvenimą. Pasak 
jo. povandeninė augmenija ir gyvū
nija esąs antras pasaulis, kurį ver
ta žmogui pažinti, nes jis taip pat 
gražus ir nemažiau Įdomus, kaip ir 
žemės paviršiuje.

Viktoras jau iš pat mažens labai 
mėgo žuvauti. Jo tėvelių namų rūsio 
sienos nukabinėtos įvairiausių žuvų 
bei paukščių iškamšomis. Tai buvo 
jo studijų centras ir lyg koks muzė- 
jus. čia jis tyrinėdavo žuvis ir paukš
čius, skaitydavo knygas, ruošdavo pa
mokas ir su draugais aiškindavosi. 
Viktoro tėvai Liudas ir Stasė Barti
ninkai yra kilę nuo Seinų, Lazdijų 
valsčiaus, Neravo kaimo. Liudą tė
vai buvo išmokę siuvėjo amato. Ati
tarnavęs Lietuvos kariuomenėje, 
1930 Vytauto Didžiojo metais atvyko 
Į Kanadą ir apsistojo Saskačavano 
provincijoje, kur teko dirbti įvairius 
darbus. 1932 m. iš Lietuvos atsikvie
tė savo jaunystės draugę Stasę Ar- 
manavičiūtę ir čia sukūrė šeimyninį 
gyvenimą. Kiek padirbėjęs persikėlė 
į Winnipegą, Man., ir pradėjo dirb
ti Eaton Co. kaip siuvėjas, čia iš
tarnavo 25 metus ir šiais metais iš
ėjo į pensiją. Už gerą tarnybą bend
rovė apdovanojo auksiniu laikrodžiu 
su atitinkamais įrašais. L. ir S. Bar
tininkai Kanadoje užaugino dvi mer
gaites ir keturis berniukus. Juos iš
mokslino ir dar įsigijo trejus namus, 
o saviems reikalams turi gražų au
tomobilį. Winnipege L. Bartininkas 
kurį laiką buvo lietuvių parapijos 
“maršalka” prie kun. J. Gailiušio. 
Visa šeima yra giliai religinga, o 
tėveliai geri patriotai, niekada ne
apleidžia tautinių švenčių ir rūpina
si savo gimtojo krašto reikalais.

Be paminėto Viktoro, Bartininkų 
šeimoj dar yra Onutė, kuri dirba 
banke kaip skyriaus vedėja. Birutė 
dirba Winnipeg policijos teisme — 
kriminalinių bylų skyriuje. Jonas yra 
automechanikas, o Albertas vienoje 
bendrovėje “bosauja" ir turi nuosa
vą įvairių štampų bei kitų reikmenų 
verslą. Jauniausias šeimos narys 
Kęstutis dar tebelanko mokyklą. Tai 
puiki lietuviška šeima, kuri gali būti 
pavyzdžiu ir kitiems. K. Strtkaitis 

liaus rengėjai ateitininkai sendrau
giai maloniai kviečia visus hamil- 
toniečius ir apylinkių lietuvius ruoš
tis šiam rudens parengimui. Pelnas 
skiriamas jaunimo spaudai paremti 
ir vietos veiklai.

IŠVYKA Į GAMTĄ. Jaunesnieji 
moksleiviai ir jaunučiai ateitininkai 
rugsėjo 29, sekmadienį, po 10 vai. 
pamaldų, organizuotai dalyvavo iš
vykoje į Webs terš Fall. Nors oras 
buvo nelabai palankus išvykai, bet 
jaunimo nuotaika buvo puiki. Visi 
grįžo iš išvykos pilni geriausių Įspū
džių. J. P.

PADĖKA
Už netikėtą, rūpestingai suruoštą 

mums 40 metų vedybinio gyvenimo 
pobūvį nuoširdžią padėką reiškiame 
rengėjams — marčiai Danutei ir sū
nui Bernardui. Ypač nuoširdžiai dė
kojame mons. dr. J. Tadarauskui už 
pasakytą gražią kalbą ir už leidimą 
pasinaudoti nemokamai Jaunimo 
Centro sale. Nuoširdžiai dėkojame 
žentui A. Jusiui už pravedimą viso 
vakaro programos. Dėkojame A. Go
deliui ir p. Renkiui už talką tvarkant 
salę; dukrai Onutei ir visom poniom 
už pagamintus skanius valgius ir gra
žiai papuoštą stalą; buvusiam Lietu
voje teisėjui A. Mačiui už atsiųstą 
dovaną ir gražius linkėjimus iš Lon
dono, Ont.; P. Mačienei už gražų ra
guoli. Esame dėkingi p.p. A. Gode
liui, J. švedui iš Amerikos, p. Ka
nopai, p. Bakšiui už pareikštus gra
žius linkėjimus kalbose vaišių metu. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems daly
vavusiems ir prisidėjusiems prie po
būvio ir gražių dovanų: p.p. Mačiams, 
Dambrauskams (jauniesiems), Damb
rauskams (seniesiems), Ed. Damb
rauskui, Augustinavičiams, Mila- 
šiams, E. I. Giedraičiams, Bajorai
čiams, Kalmatavičiams, Remesaitie- 
nei, Remesaičiams, A. Ulbinams, Gu-. 
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reckams, Jankauskams, Kažukaus- 
kams, Renkiams, Berzinams, L. Ulbi- 
nams, Lukošiams, Senkams, Zubams, 
Kamaičiams, Vindašiams, Jasevičiams, 
Lukavičiams, Ankudavičiams, Rukšė
nams, Raguckams, Venclovams, Vait- 
kams, Ruzinkams, Jurėnams, Karec- 
kams, Lukoševičiams, Žuliams, Nau

jokams, Mikšiams, Kanopoms, P. Ka- 
reckams, Stasevičiams, Mikuckams, 
Petrauskienei, Aleksams, Sauliui, Ši
lanskams, Rimkams, Pusdešriams, 
Kaušpėdui, Jankams, Bakšiams, Kra- 
jelskiui, českauskui, Cibui, O. ir St. 
Kačinskams, šauliui, Adakauskaitei, 
Armonui, Jonikams, Kriaučiūnams, 
Patamsiams, Steponavičiams, Klipui, 
Enskaičiams, Šilinskams, Vitui, Žvirb
liui, Grigui, Povilauskui, Budnikams, 
Juraičiams. Dar kartą siunčiame 
Jums viešą ir gilų lietuvišką, nuo
širdų ačiū.

Emilija ir Jonas Mačiai

PADĖKA
Augščiausiajam pašaukus negrįžta- 

mon amžinybėn mano mylimą ma
mytę a.a. Elzbietą Naujalienę Lie

tuvoje, nuoširdžiai dėkojame: gerb. 
mons. dr. Juozui Tadarauskui už pa
reikštą užuojautą ir atlaikytas gedu
lo šv. Mišias, K. L. Katalikių Mo
terų Draugijos Hamiltono skyriui, vi
siems giminėms, draugams ir pažįs
tamiems už paaukotas šv. Mišias, pa- 
reiškusiems skausmo valandoje užuo
jautą asmeniškai, raštu, per spau
dą —

Duktė Lionė Kybartienė su šeima

Nuoširdžiausias ačiū mūsų drau
gams ir bičiuliams, suruošusiems 
mums 20-ties metų vedybinio gyve
nimo sukaktuvių proga staigmeną- 
balių. Ypatingai dėkingi mons. dr. J. 
Tadarauskui už atsilankymą ir tar
tą sveikinimo žodį, rengėjams P. ir 
S. Kanopoms, L. ir M. Borusams ir 
visiems atsilankiusiems bei prisidė- 

jusiems prie taip brangios dovanos. 
Niekuomet neužmiršime.

J. ir A. Lesčiai

J. A. Valstybės
ZUZANA ARLAUSKAITE MIK- 

ŠIENĖ, Detroite gyvenanti aktorė ir 
režisorė, antrą kartą nusilaužė kairės 
kojos šlaunikaulį, pargriuvusi ant sa
vo namo laiptų. Ji paguldyta Provi
dence ligoninėje, kur koją operavo 
žinomas kaulų lūžio specialistas Ch. 
Poretta, jr. Ligonės būklę kompli
kuoja ją ištikęs plaučių uždegimas 
ir pernai turėtas širdies priepuolis. 
Linkėkime, kad mūsų dramos teatro 
veteranė pasveiktų ir galėtų daly
vauti JAV ir Kanados lietuvių teat
rų I festivalyje, kuris prasidės Čika
goje lapkričio 28 d.

NIUJORKO RADIJO STOTIS WK 
CR rugsėjo 25 d. vakaro savaitinėje 
programoje “World Arena” translia
vo pusvalandį trukusį pasikalbėjimą 
su Lietuvos ir Estijos generaliniais 
konsulais — A. Simučiu ir E. Jaak- 
sonu. Komentatorius jiems sudarė 
progą pareikšti nuomonę apie Čeko
slovakijos Įvykius, supažindinti klau
sytojus su 1939-41 m. įvykių raida 
Baltijos respublikose, Stalino ir Hit
lerio sutartimi, sovietine tų kraštų 
okupacija. Abu diplomatai pabrėžė 
didelį panašumą tarp sovietų anų 
dienų veiksmų ir dabartinės Čeko
slovakijos okupacijos.

MIRŲ KUNIGAI. Rugsėjo 17 d. 
po ilgos ligos mirė buvęs Šv. My
kolo lietuvių parapijos Bayonne, N.
J., klebonas KUN. DR. JONAS 
STARKUS, kunigu Įšventintas 1917 
m. gruodžio 27 d. Velionis yra iš
leidęs knygą “Seinų ‘žiburio’ gimna
zija” ir JAV lietuviams skirtą “Lie
tuvių kalbos gramatiką”. — KUN. 
ANTANAS EŽERSKIS, Šv. Pranciš
kaus parapijos Wilkes-Barre, Pa., 
klebonas mirė rugsėjo 12 d., ištiktas 
širdies smūgio. Velionis buvo įšven
tintas į kunigus Čikagoje 1908 m. 
birželio 13 d. Jis yra Įsteigęs šv. 
Antano parapiją ir mokyklą Čikagos 
priemiestyje Cicero, buvęs “Draugo” 
leidėjų bendrovės direktorium ir iž
dininku. — KUN. JUOZAS ŠIMANS
KIS, 30 metų amžiaus, širdies prie
puoliu mirė rugsėjo 10 d. Easton, Pa. 
Kunigu Įšventintas 1964 m., velionis 
vikaravo Minersville ir Šv. Bernar
do parapijoje Eastone, talkindamas 
ir lietuvių parapijai.

ANTANAS MANKUS, baigęs ang
lų kalbos studijas bakalauro laips
niu Fairleigh Dickinson universite
te, iš Elizabeth, N. J. išvyko i Ek
vadorą kaip amerikiečių Peace Corps 
narys talkinti vietiniams gyvento
jams ekonominiame ir kultūriniame 
darbe.

DR. VACLOVAS PAPROCKAS, 
atostogų metu su žmona važiuoda
mas 108 plentu Maine valstijoje, ne
toli West Peru vietovės užsuko į 
antikinių suvenyrų parduotuvę, ku
rios savininkas Frank Norris, išgir
dęs juos kalbant lietuviškai, taip pat 
prašneko žemaitiškai Pasirodo, jis 
yra Žemaitijoje gimęs lietuvis Pra
nas Norušas, jau antrą kartą išrink
tas Į Maine valstijos senatą. Vardą 
“suamerikoninti” teko dėl politinės 
karjeros. Nors į JAV Pr. Norušas 
tėvų buvo atvežtas pusantrų metų 
amžiaus, žemaitiškos šnekos dar nė
ra užmiršęs. Lietuviškai kalba ir jo 
žmona, gimusi ir augusi Maine vals
tijos Rumford vietovėje, kuri kadai
se yra buvusi JAV lietuvių “Žemai
tija”, nes čia telkėsi iš Lietuvos į 
JAV atvykę žemaičiai Sen. Frank 
Norris-Norušas su šeima gyvena 
West Peru, Maine, kur žmona turi 
senienų parduotuvę. Jis taipgi turi 
butą ir Maine valstijos sostinėje 
Augustoje. Jo žmona labai gerai pa
žįsta dabartinį demokratų kandidatą 
į viceprezidentus S. Muskie, su ku
riuo yra lankiusi tą pačią mokyklą 
ir buvusi toj pačioj klasėj.

Britanija
BRITŲ BENDRUOMENĖS sekre

toriate Londone darbuojasi Alfredas 
B. Pusarauskas, Montrealio lietuvis. 
Anksčiau jis yra dirbęs JAV sosti
nėje Vašingtone. Londone jam ten
ka rūpintis pagalba užsienio kraš
tams, ypač ekonominiu atžvilgiu at
silikusioms Afrikos valstybėms.

TAUTOS ŠVENTĖ Londone atžy
mėta rugsėjo 8 d. lietuvių parapijos 

ir procesija. Visuomenei skirtas 
bendras minėjimas Įvyko rugsėjo 14 
d. Atidaromąjį žodį tarė Britanijos 
LB krašto valdybos pirm. S. Kaspa
ras. Su PLB III seimo darbais ir 
asmeniniais Įspūdžiais iš JAV daly
vius supažindino atstovas J. Alkis. 
Programą atliko vietinis jaunimas 
— tautinių šokių šokėjai, deklama
toriai, instrumentalistai. Kariuome
nės šventės proga lietuvių bažnyčio
je, prie Šv. Kazimiero altoriaus, bus 
pakabinta dail. V. Jokūbaičio sukur
ta paminklinė lenta.

DBLS MANČESTERIO SKYRIUS 
Tautos šventės minėjimą surengė 
rugsėjo 7 d. Paskaitą skaitė J. Johns- 
tonas, svečias iš Coventry. Meninę 
programą išpildė I. Jakubaitytės va
dovaujamos Mančesterio skautės.

DR. M. GRODECKAITĖ, Londono 
universitete apgynusi doktoratą, iš
vyko į Kanadą profesoriauti St 
John’s universitete.

Vokietija
DR. ALBERTAS GERUTIS, Lietu- 

vos pasiuntinybės patarėjas Šveica
rijoje, lankėsi Bonnoje ir tarėsi su 
V. Vokietijos užsienio reikalų minis
terija dėl jos archyvuose esančios 
1917-25 m. medžiagos apie" Lietuvą. 
Jo suredaguota ir Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo leidžiama knyga 
anglų kalba apie Lietuvą jau ati
duota Manyland Books leidyklai.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
Schleswig-Holstein pradėtas rugsėjo 
13 d. Luebecko mieste surengtu kle- 
velandiečio pianisto A. Smetonos re
čitaliu, kurio programoje buvo Ba
cho, Mocarto, Beethoveno, Debussy, 
Liszto, Skriabino ir Šopeno kūriniai. 
Rugsėjo 14 d. švč. Jėzaus širdies 
bažnyčioje Mišias lietuvių kalba at
laikė ir pamokslą pasakė kun. V. 
Šarka. Minėjimą-akademiją šios pa
rapijos salėje rengėjų vardu pradėjo 
VLB krašto Įgaliotinis Schleswig- 
Holstein Pr. Liegus, pagrindini žodi 
lietuviams ir gausiems svečiams pa
kvietęs tarti vokiečių kalba Valterį 
Banaitį, svečią iš Bonuos. Tautos 
šventės proga lietuvius sveikino mi
nėjime dalyvavęs Luebecko atstovas 
dr. Steinbrecher, vokiečių-baltiečių 
draugijos ir ukrainiečių atstovai. 
Raštu buvo gauti sveikinimai iš 
Schleswig-Holstein teisingumo minis- 
terio Gerhard Gaul, latvių, estų ir 
lenkų tautinių grupių. Koncertinėje 
programoje maloni staigmena buvo 
debiutante solistė Bronė Gailiūtė- 
Spies, atvykusi iš Belgijos atlikti 
keletą lietuvių kompozitorių giesmių 
ir dainų. Solistei akompanavo V. Ba
naitis. Programą papildė lietuvių 
poetų deklamacijomis aktorius Ged
vilą. Minėjime dalyvavo lietuvių iŠ 
Bonuos, o iš Hamburgo ir Pinne- 
bergo buvo atvykęs pilnas autobu
sas.

VANCOUVER, B.C.
VAKARŲ KANADOS LIETUVIŲ 

DIENĄ gana plačiai aprašė Los An
geles mėnraštis “Lietuviai Amerikos 
Vakaruose” 9 nr. Korespondentė O. 
R. (Razutienė) rašo: “Jų rengėjai 
nusipelno pagarbos ir pagyrimo. To
kiu pavyzdžiu turėtų {tesekti ir di
džiosios lietuvių kolonijos. Manau, 
galėtų, jei tik norėtų ir būtų vie
ningesni... Los Angeles jaunimas 
pajuto vancouveriečių lietuvių nuo
širdumą ir draugiškumą... Gražus 
tolimų svečių priėmimas duoda vil
čių tolimesniam bendradarbiavimui. 
Mes labai dėkingi mieliems Vancou- 
verio lietuviams! O praskynę kelią, 
lauksime Jūsų pas mus atsilankant 
Gražiam “Atžalynui” su jo moky
tojoms linkime laikytis, džiuginti sa
vuosius ir svetimtaučius. Sekančiais 
metais kviečiame į Los Angeles su 
mumis pašokti (revanšui).
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ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAHTS

DAUG PUBLIKOS prigužėjo j 11-

klausyti žymiosios* lietuvių rašytojų 
ketveriukės. Pulgis Andriušis, Ber
nardas Brazdžionis, Antanas Gustai
tis ir Stasys Santvaras į Marijos 
Augšt Mokyklos salę pajėgė sutrauk
ti apie 900 tautiečių. Po 20 metų vėl 
draugėn susibūrusi ši ketveriukė iš
sirengė kelionėn po š. Ameriką, pa
našiai, kaip anksčiau ji važinėjo po 
Vokietiją. Savo gastroles pradėjusi 
Bostone, ši rašytojų grupė jau yra 
pasirodžiusi Niujorke, Filadelfijoje, 
Detroite. Iš Čikagos ji išvyksta į Kle- 
velandą, Torontą ir pagaliau Los An 
gėlės spalio 12 d. turės savo pasku 
tinį pasirodymą.
' Stasys Santvaras buvo pirmasis 

prisistatęs klausytojams šiame lite
ratūros vakare. Pirmoje dalyje, šalia 
kelių naujų eilėraščių, jis paskaitė 
ir 3 dalykus iš savo ankstesnės kū
rybos. Po pertraukos jis skaitė eilė
raštį apie įsivaizduotą moterį, pažy
mėdamas, jog moterys yra geros dei
manto kasyklos ir pražilusiems poe
tams. Jis savo kūrinius ne tik skai
tė, bet ir deklamavo, tuo gerokai 
pralenkdamas kitus programos da
lyvius.

Svečias iš tolimosios Australijos 
Pulgis Andriušis savo programos da
lyje davė fragmentą iš “Rojaus var
tų” apysakos ir aktualų faljetoną 
“Pasaulio lietuvis”. Savo feljetone 
jis nupasakojo linksmus atsitikimus, 
kas su juo nutiko atvykus į pasaulio 
lietuvių seimą Niujorke. Publika čia 
turėjo nemaža juoko iš tų nutikimų, 
kuriais rašytojas plakė mūsuose pa
sitaikančias ydas.

Bernardas Brazdžionis, turbūt pats 
garsiausias išeivių lietuvių poetas, 
vakare šalia savo lyriškų eilių, ku
rias skaitė ramiai ir nuosaikiai, da
vė ir jam būdingų “pranašiško” tu
rinio eilėraščių. Lyriškai nuskambė
jo jo “Pavasaris”, “Trys mirtys”, 
“Kalifornijos vaizdelis” ir kt. Atro
do, jog jis yra stipresnis ten, kur
atveria savo širdį, o nesineria į po- , Europos, 
litiką ar pranašystes.

Vakaro pranešėja aktorė Eglė Vi- 
lutienė ketvirtuoju vakaro dalyviu 
pristatė Antaną Gustaitį, kaip “juo
dą* varną, atskridusi iš anapus teisy
bės”. Šis poetas, galima sakyti, nu
sinešė laurus ir buvo vienintelis iš 
ketvertuko, kuris turėjo kartoti. Jis 
skaitė savo humoristinę poeziją, ga
na aktualią, nors vietomis gal per
daug dirbtinę, jieškančią efekto ero
tinio pobūdžio išsireiškimuose. Bene 
įdomiausi buvo “Draugų portretai”, 
kur jis vykusiai nupiešė S. Santva
rą, B. Brazdžionį ir P. Andriušį.

Taip pat vaizdingai nuskambėjo “Au
gin tėvas sūnužėlį”, “Užburtoji lie
tuvybė” ir kartotas gabalas “Apie 
gyvus numirusius”.

Šį poezijos vakarą pradėjo jo ren
gėjas — Liet. Bendruomenės Čika
gos apyg. valdybos pirm. A Juške
vičius, o po jo žodį tarė Lietuvių 
Enciklopedijos leidyklos savininkas 
Juozas Kapočius, kuris kvietė pirk
ti lietuviškas knygas, o ypatingai sa
vo leidyklos leidinius. Prie įėjimo 
buvo platinamos visų programos da*. 
lyvių knygos. Pirmiausiai pritrūko A 
Gustaičio knygos “Ir atskrido juodas 
varnas”, kuri neseniai buvo išspaus
dinta antrąja laida.

KUN. JONAS KUBILIUS, SJ, bu
vo pagerbtas rugsėjo 28 d., išleidžiant 
iš Jaunimo Centro direktoriaus pa
reigų. Jis ir toliau pasilieka Čikago
je, tik kitose pareigose — vienuo
lyno vyresniojo. Taip pat jis bus ir 
Jaunimo Centro praplėtimo statybos 
lėšų telkimo komisijos pirmininku. 
Kun. Kubilius savo pareigose išbuvo 
beveik 11 metų. Per tą laiką Jauni
mo Centras pasidarė permažas. To
dėl yra užsimota naujai statybai, ku- 

. riai jau surinkta apie $200.000. Sta
tybos darbai jau bus pradėti šį ru
denį pagal archit. J. Muloko projek
tą. Darbams vadovaus archit. J. Stan
kus. Naujuoju Jaunimo Centre di
rektoriumi paskirtas kun. Jonas Bo- X.; 0.50 dol. — R. Hedderman. 
revičius, gerai čikagiečiams pažįsta
mas kaip religinės valandėlės vedė
jas ir kitų sričių veikėjas. Kun. J. 
Kubiliaus išleistuvių programą atliko 
jaunas pianistas Mindaugas Mačiulis, 
Jaunimo Centro studentų taut, šo
kių grupė ir J. Puodžiūno bei V. Ka- 
rosaitės baleto studijos mokinės. Ne
trūko ir įvairių kalbų bei sveikini
mų. Jų tarpe žodį tarė ir Lietuvos 
gen. konsulas Čikagoje dr. P. Dauž
vardis.

Aukojo “Gyvataro” išvykai i Europa
Be anksčiau skelbtų aukotojų, 

“Gyvataro” išvykai j Prancūziją dar

jos.
AYR, Ont
30.00 dol. J. Grigalius. 
Buffalo, N. Y.
25.00 doL Buffalo Lietuvių Klu-

Chicago, Ill.
639.65 dol. surinkta per Kanados 

ir JAV tautinių šokių šventę; 25.00 
doL Dr. Leon Zeibutis; po 10.00 dol. 
— A Blekys, B. Blekys, H. čiešius, 
Parama — Foods and Liquors, M. 
Rėklaitis, V. Stankienė, Z. Vieraitis; 
po 5 dol. — A Antanavičius, A Čei
kauskienė, P. čečkevičieaė, P. Dau- 
kai, A Gudaitis, S. Juozapavičius, A 
Iveras, E. H. Laurin, V. Paliulio- 
nis, P.Praukienė, J. Rautkūnas, Rich
mond Auto Service, H. Seigan, I. 
Slabšinskas; po 3.00 doL — P. Ei- 
gelis, A Lietuvninkienė, J. Proskus, 
A B. Urbonienė; 2.50 doL — A Ba- 
rančiukas; po 2.00 dol. — E. Augus- 
taitis, D. Barzdukaitė, L. Balzaras, 
M. Buzėnas, P. Juiliauskas, V. Juš
kevičius, A J. Meats, S. Pleinys, B. 
Pupalaigis, J. Sennuras, A Stasiulis, 
J. Vaičiūnas, V. Vaitonis, M. Voren- 
tienė, E. Žukauskas; po 1.00 dol. — 
V. Ankus, S. Balys, I. Blekytė, C. 
Gerutis, K. Jakštas, Z. Junevičius, J. 
Kernagis, P. Leonas, M. Matik, J. 
Namsienkus, P. Norelas, J. Pranas, 
F. Pranckevičius, K. Razanskas, X.

lis, J. Deksnys, J. Dubinskas, S. Eis- 
montas, A Elvikis, E. Galinis, K. 
Giedraitienė, J. Gimžauskas, B. Juo
delis, J. Karaliūnas, A Krakaitis, K. 
Kvedaras, E. Lengnikas, V. Lepars- 
kas, p. Leščius, P. Lesevičius, K. Lu
koševičius, P. Masys, J. Martinkus, 
K. Meškauskas, J. Norkus, B. Pa- 
kaliniškis, B. Pakalniškis, A Pauliu
kas, R. Pyragiūtė, J. Romikaitis, A 
šarpalius, J. Šarūnas, Z. Stanaitis, J. 
Stanius, B. šturmaitis, J. Visockis; 
4.46 dol. — p. Prunskevičius; 4.00 
dol. — E. Vindašius; po 3.00 doL — 
V. Babeckas, J. Buivydas, S. Kalvai
tis, V. Kėžinaitis, J. T. Murauskai, 
J. Pleinys, J. Stanaitis, A Stasiulis; 
po 2.00 dol. — J. Adomauskas, S. 
Bikinis, K. Bungarda, V. čėsna, V. 
Domeika, S. Dramantas, R. Giedrai
tis, A Grajauskas, T. Kalmantavi- 
čius, J. Kaniava, J. Kažemėkas, V. 
Kažemėkas, A Kelečius, E. Kudaba, 
A Kuras, p. Mačionis, J. Mačys, D. 
Maksimavičius, A. Mikalauskas, J. 
Mikalauskas, T. Mureika, F. Pietraan- 
tonio, F. Pinkevičius, P. Rakauskas, 
V. Rusinavičius, J. Sakalauskas, K. 
Simaitis, Z. Stonkus, V. Triponas, S. 
Urbonavičius, A Vainauskas, p. Vit
kevičius, E. Zhivko, L. Žilinskas, S. 
Žioba; 1.50 dol. — J. Butkevičius; 
po 1.00 dol. — F. Ankus, R. Bagdo
nas, A. Balsys, R. Beržaitis, V. Blauz- 
dys, A. Gurgždys, J. Juozaitis, J. Ka- 
reckas, J. Mačikūnas, J. Petrauskie
nė, T. Raibys, K Rulys, J. Simai-

tis, W. Solow, C. Stanaitis, R. Tiri-

Lake Erie rajonas, Ontario
20.00 dol. — K. Lukošius; po 10.00 

doL — P. Burgauskas, A Rudokas, 
G. Rugienius, T. žiogas; po 5.00 dot
— P. Augaitis, S. Beržinis, J. Elliott, 
V- Galeckas, p. Grincevičius, S. Kai
rys, V. Miceika, D. Naginskas, V. 
Nemura, V. Pečiulis, Ratavičius, B. 
Stankus, Stradauskas, J. Vitkauskas, 
A Žebertavičius; 3.00 doL — J. Lau- 
beckas; po 2.00 doL — A Lileikis, 
A Lileikienė, S. Oleba, J. Rimkus, 
P. Vindašius, VI. Vitas; po 1.00 dol.
— J. Jurėnas, P. Kairys, P. Lapie- 
nis.

Delhi, Ontario
10.00 dol. — Liet Katalikių Mo

terų Draugija.
Glen Meyer, Ontario

i Po 5.00 dol. — A Steigvilas, J. 
Žiogai.

London, Ontario
15.00 dol. — KLB Londono apy

linkės valdyba; 10.00 dol. — S. Pau- 
lionis.

Rodney, Ontario
15.00 dol. — KLB Rodney apylin

kės valdyba; po 5.00 dol. — V. And- 
rulionis, S. Gaidauskas, p. Jasinskas, 
p. Kieraševič, J. Miliušis, L. Moc
kus, N. Narbutaitė, V. Naruševičius, 
D. Norgėlas, J. S. Paketūrai, T. Ras- 

Nukelta į 6-tą psL

VLADUI PETRAUSKUI mirus, žmonai ADELEI, sūnums

VYTAUTUI ir EDMUNDUI, jų šeimoms ir kitiems
✓ «

artimiesiems gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi —

Daniliūnų šeima

LONDON. ONT.

TRUMPAI IŠ ČIKAGOS. Pianistas 
Antanas Smetona, neseniai grįžęs iŠ 

duos koncertą Jaunimo 
Centre spalio 12 d. — Pijus Gude-
levičius, marijonas vienuolis iš Ar
gentinos, ten leidžiamo “Laiko” ad
ministratorius, atvyko 3 savaitėms. 
— Aldona Ličkiūtė, gyvenanti okup. 
Lietuvoje, atvyko paviešėti pas savo 
tėvus — Eleną ir Petrą Ličkus Mar
quette Parke. — Alvudo vaikų teat
ras, kuris pradėjo savo veiklą prieš 
7 metus, Įžengė į naują darbo sezo
ną. šio teatro vyr. režisorius yra 
Alfas Brinką. Šio teatro studija yra 
Gage Parko salėje — 2411 W. 55 St. 
Repeticijos — kiekvieną sekmadieni 
nuo 1 v.p.p. . .

ST. CATHARINES, ONT
SUSIRINKIMAS. K. L. B. vietinės 

apylinkės visuotinis susirinkimas — 
š.m. spalio 20 d., 11 vai. Tėvų pran
ciškonų patalpose. 75 Rolls Avė. 
Kviečiame visus lietuvius dalyvauti

tais veidais “Baltijos” tautinių šo
kių grupė, vadovaujama D. M. Chai- 
nauskų. Mikliai prabėgo aštuonytis, 
Čigonėlis, Kepurinė, Ketvirtainis. 
Pakeltkojis. Landytinis ir gražioji

VLADUI PETRAUSKUI mirus, žmoną ADELĘ, sūnų 
EDMUNDĄ, jo šeimą ir visus artimuosius giliai už
jaučiame —

Elena ir Alfonsas Kaspučiai

DELHI-TILLSONBURG, ONT
K. L. K. MOTERŲ DR-JOS DELHI

SKYRIUS gražiai veikia. Jam vado-

Cleveland, Ohio
Po 5.00 dol. — V. Geležiūnas, B. 

Ryter, V. Urbaitis; po 2.00 dol. — 
M. Auksens, A. Gylys, A Korsakas, 
J. P. Nasvytis, V. Pieškaitis, G. 
Sniečkus, Z. Verbyla; po 1.00 dol.
— A. Barzdukaitė, B. Grainai, F. 
Klimaitis.

Concord, Ontario
5.00 dol. — K Kalendra.
Hamilton, Ontario
500.00 dol. — Hamiltono miesto

savivaldybė; 100.00 dol. — Kredito , vauja nebe pirmus metus J. Žiogie- 
Kooperatyvas “Talka”; 50.00 dol. — 
Lietuvių Namų Bendrovė; 30.00 dol.
— V. Sakas, T. Virbickaitė; 25.00 
dol. — The Bell Thread Co. Ltd., J. 
Dervaitis, Katalikių Moterų Draugi
ja, A Pilypaitis, šaulių kuopa, A 
M. Tumaičiai; po 20.00 dol. — A. 
Gudelis, dr. V. D. Kvedaras, J. A. 
Mikšiai, A. Patamsis, A Volungė; 
po 15.00 dol. — St. Dalius, J. Ged- 
ris, K. Mikšys, A. Pilipavičius; 12.49 
dol. — J. Krištolaitis; po 10.00 dol.
— W. Agurkis, M. Biekša, Z. Bols- 
kis, J. Budnikas, J. Didžbalis, B. 
Grinius, V. Kybartas, Mačiulaitis, 
A. Mingėla, V. Miškinis, V. Morkū
nas, L. Palčiauskas, V. Perkauskas, 
E. Rakauskienė, S. Raupėnas, P. Sa
kalas, J. Svilas. E. Tėvelis, Žūklau- 
tojų ir Medžiotojų Klubas; 7.00 dol.
— Z. Borusas; po 5.00 dol. — P. 
Antanaitis. P. Armonas, V. Bilevi- 
čius, E. Boguslauskas, P. Breich- 
manas, C. Choromanskis, E. Dauge-

nė. Jai talkina kitos, valdybos na
rės: M. Žilvitienė, M. Rimkienė, E. 
Rugienienė ir A. Stonkienė. Spalio 
4 d. Delhi IGA krautuvėje turėjo 
pyragų išpardavimą. Jis praėjo su 
dideliu pasisekimu. Lapkričio 9 d. 
skyrius ruošia pirmą po vasaros dar
bų pobūvį-pasilinksminimą Delhi len
kų salėje. Įdomią programą atliks 
savo jėgomis, talkinamos jaunimo. 
Nebe už jūrų marių skyriaus įsteigi
mo dešimtmetis. Jo minėjimas numa
tytas gruodžio 8 d. Draugijos skyrių 
įsteigė a.a. kun. K. Riekus ir M. 
Povilaitienė.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA pra
dėjo darbą spalio 5 d., kai baigėsi 
tabako nuėmimo ir laukų tvarkymo 
darbai. Šiais mokslo metais dirba 
mokyt. A. Ratavičienė ir St. Kai
rys. Atsarginis mokytojas, reikalui 
esant pavaduojąs dirbančiuosius, yra 
Br. Dirsė. Antrame pusmety žada 
prie mokyklos darbo prisidėti B.

Vytienė. Taigi, pasiaukojančių mo
kytojų nestinga. Būtų gera, kad dar 
daugiau mokinių lankytų mokyklą, 
kad tėveliai visą atžalyną atvežtų į 
lietuviškumo židinį.

ALEKSANDRAS Z. BEDNARČI- 
KAS, Šv. Kazimiero parapijos klie
rikas, per vasaros atostogas dirbęs 
p. žiogų farmoje, grįžo studijoms į 
šv. Petro seminariją Londone, kur 
mokosi trečiajame filosofijos kurse. 
Ateinantį rudenį galvoja vykti į šv. 
Kazimiero kolegiją Romoje tolimes
nėms teologijos studijoms. Tai darbš
tus jaunuolis, gimęs iš lietuvių tėvų 
Lenkijoj, gerai kalbąs lietuviškai, no
rįs būti kunigu ir dirbti lietuvių 
tarpe. Dievo. palaimos ir sėkmės jo 
kilniam sumanymui.

LONDONO VYSKUPIJOS SINODO 
sesijose Šv. Kazimieras parapijai at
stovauja dr. Br. Povilaitis, P. Augai- 
tis ir klebonas kun. dr. J. Gutaus
kas. Sesijų darbas baigsis prieš Ka
lėdas. Tai naujo pobūdžio sinodas, 
kokio ligi šiol nėra buvę.

ANSAMBLIS “BALTIJA” vasarą 
netinginiavo: jaunimas dirbo fabri
kuose arba skynė tabaką. Nežiūrint 
šio varginančio darbo, repetavo ir 
dalyvavo įvairiose išvykose. Visas 
ansamblis buvo nuvykęs į St. Catha
rines ir ten atliko meninę progra
mą. Kiek anksčiau ansamblio taut, 
šokių grupė dalyvavo 20 tautybių 
pasirodyme Kanados parodoje To
ronte. Vieną vakarą šoko “Gyvata- 
ras”, kitą — “Baltija” ir Toronto 
taut šokių grupė. Žiūrovų skaičius, 
vienų angliškų laikraščių spėjimu, 
keli tūkstančiai, o kitų — 15,000. 
Nedaug kas žino, koks sunkus dar
bas yra tabako skynimas. Kaikurie 
jaunuoliai po tabako skynimo atvy
ko į repeticiją, o po jos išvyko repe
ticijai į Torontą, ten šoko tautybių 
pasirodyme, grįžo namo anksti rytą, 
porą valandų pamiegojo ir vėl atsi
kėlė tabako skinti. Liepos mėnesį 
ansamblio taut šokių grupė dalyva
vo trečiojoje taut, šokių šventėje 
Čikagoje. Sis grandiozinis lietuvių

WELLAND,
A. A VERONIKA MICKEVIČIE

NĖ, vyriausia amžiumi mūsų kolo
nijos gyventoja, mirė 1968. IX. 20. 
Karo audros nublokšta, apsigyveno 
pas žentą Povilą Tamulėną ir dukrą 
Juzę. Velionei buvo mieli lietuvybės 
reikalai ir neretai, susitaupiusi nuo 
savo vaikų, aukodavo lietuvių veik
lai. Nelauktai mirus Povilui Tamu- 
lėnui, kelerius metus gyveno savo 
dukters Juzės Tamulėnienės rūpes
tingoje priežiūroje. Laidotuvių apei
gas atliko ir į amžino poilsio 
vietą palydėjo kun. B. Mikalauskas, 
OFM.

MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTO
JŲ klubas “Lithuanica” surengė pri
zinį meškeriojimą. Premijas laimė
jo: V. Karalius $5 už sugautą pirmą 
žuvį; B. Simonaitis $10 už didžiau
sią sugautų žuvų kiekį; A Čepukas 
$15 už didžiausią žuvį. Priziniam žu- 
vavimui sėkmingai vadovavo ir pre
mijas įteikė ilgametis valdybos na
rys ižd. Pr. Bersėnas. S.m. rugsėjo 
21 d. Crowland viešbučio salėje įvy
ko visuotinis narių susirinkimas. Nu
tarta artimiausiu laiku suruošti prizi-

pasirodymas jaunimui padarė labai 
didelį įspūdį. — Ansamblio vadovy
bę sudaro: kun. B. Pacevičius — 
vadovas ir dirigentas, D. ir M. Chai- 
nauskai — taut, šokių vadovai, E. 
Daniliūnas — administratorius, J. 
Butkus — Londono grupės globė
jas, V. Ignaitis — Rodnės grupės 
globėjas, U. Bliskienė — pareigūnė 
drabužiams; - seniūnai: M. Daniliū- 
naitė, A Naruševičiūtė ir E. Blis- 
kis. Chorą padeda paruošti E. Blis- 
kis, akomponuoja K. Brazlauskaitė, 
šokiams akordeonais groja broliai 
Valaičiai, ansamblio pranešėja — L 
Keraitė. Ansamblio branduolį sudaro 
Londono jaunimas, o jam nuoširdžiai 
talkina didelį pasišventimą rodąs 
Rodnės jaunimas, vykstąs 40 mylių 
į Londone daromas repeticijas. Vie
netą nuoširdžiai remia Šiluvos Ma
rijos parapijos lėšų telkimo skyrius. 
Ačiū visiems, kurie taip stropiai dir
ba lietuviškam reikalui, ir tiems, ku
rie juos remia. Tai jau antri labai 
sėkmingi ansamblio metai. Linkime 
ir toliau tokios pat sėkmės! D. E.

ONTARIO
nį šaudymą, premijuojamą kalaku
tais. Suinteresuotiems apie tai bus 
pranešta medžioklės reikalų vedėjo 
Br. Luomano. Išrinkta N. Metų su
tikimui ruošti komisija: Br. Luoma
nas, S. Bogart ir M. Kuzavas. Į klubą 
įstojo nariais A. ir Z. Stankūnai iš 
Buffalo ir O. Dudkienė iš Wellan- 
do. — Klubas remia lėšomis: Wel- 
lando Bendruomenę, šeštadieninę 
mokyklėlę, skautus, yra šėrininkas 
Hamiltono Lietuvių Namų, yra pir
kęs laikraščių “Tž” ir “NL” šėrų, 
kuriuos minėtiems laikraščiams pa
aukojo. Paskutiniame susirinkime, 
priėmus apyskaitą, E. Bergienė pa
siūlė įstoti šimtininku į Kanados 
Lietuvių Fondą. Už pasisakė J. ša- 
rapnickas, M. Kuzavas, A Stankevi
čius ir J. Radvilas. Niekam nepasi
sakius prieš, pasiūlymas vienbalsiai 
priimtas.

MŪSŲ JAUNUS VISUOMENININ
KUS p. Gudaičius, kurie abu yra mo
kytojai, aplankė džiaugsmo šventė — 
rugsėjo 17 d. atkeliavo šeimon dar 
vienas sūnelis. Geriausi linkėjimai!

J.

ir jausti tautinę pareigą neatsisaky
ti (kurie ilgesnį laiką nebuvote val
dyboje) kandidatuoti į Bendruome
nės valdybą. Valdyba

“BALTIJA” MUS ŽAVĖJO. Tautos 
šventės proga teko išvysti Londono 
meno ansamblį “Baltija”. Pirmiau
siai akį vėrė gražios uniformos — 
vyšninės spalvos švarkeliai su “Bal
tija” ženklu, balti megztiniai ir pil
ki sijonėliai ar kelnės. Išsirikiavo 
choras, vadovaujamas kun. B. Pace- 
vičiaus. Sužvilgo prieš mūsų akis 
apie 30 jaunų veidų spalvinguose tau
tiniuose drabužiuose. Gražiai skam
bėjo “Tėviškėle” Br. Budriūno, pa 
lydima melodeklamacija Lydijos Ke- 
raitės. Sekė “Grįšim, grįšim” Br. 
Markaičio ir “Neliūdėki, broli” Pet- 
kaičio. Vos spėjom susimąstyti, mū
sų mintis nutraukė šypsena papuoš-

Subatėlė. Gėrėjomės ir Oželiu, kurį 
ypač vikriai pašoko berniukai. Apla
mai, tautiniai šokiai mus žavėjo 
grakštumu ir geru atlikimu. Graži 
forma buvo išlaikyta visos progra
mos metu. Dainų repertuaras buvo 
įvairus. Visos dainos skambėjo gra
žiai. Liko atmintyje ypač “Oi berne
li vientury”, sukėlusi gražaus juo
ko, ir neužmirštama “Lietuva bran
gi”, kurią visi palydėjome su aša
rotomis akimis. — Mus žavėjo ir gru
pės susiklausymas, graži laikysena 
viso vakaro metu. Tai vienetas, ku
riuo kiekvienas lietuvis gali pasidi
džiuoti. Brangūs londoniškiai, mes 
dėkojome jums plojimu, gražiais žo
džiais ir gėlėmis, žodžiai užsimirš, 
gėlės nuvys, tačiau jūsų atgaivintas 
lietuviškos sąžinės balsas pasiliks gy
vas mūsų širdyse. Buvusi

Fort William - Port Arthur, Ont.
VAKARIENĘ-SUSIRINKIMĄ ruo

šia apylinkės valdyba Padėkos sa
vaitgalio proga spalio 13. sekmadie
nį, 6 vai. vakaro p. Jakubauskų ūky
je. Kviečiami dalyvauti visi lietu
viai. Prašoma atvykti punktualiai.

TARPTAUTINIAME PARKE yra 
gautas sklypas, kuriame numatoma 
įrengti lietuvišką skyrių šalia kitų 
tautybių: Tai didelis projektas, ku
riam jau telkiamos lėšos. Numatyta 
loterija, kurios bilietai bus platina
mi ir kitose lietuvių apylinkėse. Šiuo 
metu tariamasi su lietuviais architek
tais dėl lietuvių skyriaus projekto.

LIETUVIŲ POPIETĘ svetimtau
čiams labai gražiai aprašė vietinis 
laikraštis “The Fort William Times- 
Journal” 1968. VI. 20 laidoje. Toji 
popietė buvo surengta apylinkės val
dybos, vadovaujamos dr. E. Jasevi- 
čiūtės, šv. Elzbietos par. salėje. Jos 
tikslas buvo — supažindinti svetim
taučius- su lietuvių tautodaile ir su
telkti lėšų lietuvių skyriui Tarptau
tiniame parke. Gražiai išdėstytoje

parodoje buvo išstatyti gintaro bei 
kitokie dirbiniai iš Lietuvos, Zigmo 
Malakausko-Malo paveikslai ir Jono 
Mockaus drožiniai. Laikraštis labai 
gerai atsiliepia apie pastarojo dro
žinius, padarytus primityviomis prie
monėmis iš medžių kelmų ir šiaip 
gabalų. Esą jie patraukė visos publi
kos dėmesį, juoba, kad ant drožinių 
(lėkščių ir pan.) pavaizduotos įvai
rios scenos iš Lietuvos ir Kanados 
gyvenimo. Meniniams darbams įver
tinti buvo pakviesta svetimtaučių ko
misija. Lėšoms telkti buvo surengta 
kavutė su pyragaičiais, įvairios lo
terijas. Taipgi laikraštis gražiai at
siliepia apie parodoje išstatytus lie
tuviškus audinius ir gintarą. “Lietu
viški audiniai pasižymi savo tobu
lumu ir meistriškumu. Dažnai sun
ku atskirti gerąją audinio pusę nuo 
blogosios.”

DR. E. JASEVICICTĖ dalyvavo 
Kanados Lietuvių Bendruomenės ta
rybos suvažiavime ir padarė prane
šimą apie Fort William-Port Arthur 
lietuvių veiklą. Kor.

PRADĖJUS KETVIRTĄJĮ MILIJONĄ
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyvo “Paramos” 

vadovybė, norėdama arčiau bendradarbiauti su savo na
riais bei lietuviškąja visuomene, be šaukiamų metinių su
sirinkimų, kartas nuo karto skelbia pranešimus per laikraš
čius bei radiją. Tačiau šie pranešimai pilnai nesupažindi
na narių bei visuomenės su kredito kooperatyvo veikla 
bei finansiniu stoviu. Platesniam susipažinimui pateikiamas
šių metu 9 mėnesiu balansas:
AKTYVAI
Kasa___________________ __________!________ $ 2.000.00
Einamoji s-ta banke ________________________ $ 72.446.48
Indėlis Society_______________________________  S 140.000.00
Vertybiniai popieriai ________________________  $ 44.312.70
Asmeninės paskolos __________________________ S 761.828.49
Ipotekinės paskolos (mortgičiai) ______________  S 2.083.743.27
Raštinės inventorius__________________________ $ 10.950.84
Courtland Packers s-ta ________________________$ 26.277.81

Balansas ______________________ __ ___ __ ___  $ 3.149.596.32
Pereinamos sumos .... ..... *________________ S 8.036.73
PASYVAI
Serų kapitalas ______________________________ $ 874.740.77
Einamos sąsk.-depozitai _______________________S 2.126.156.74
Atsargos ir. Spec. Fondas______________________S 55.862.89
Inventoriaus amortizacija______________________ S 6.993.05
Akceptuoti čekiai ____  $ 16.389.01
Pereinamos sumos____ .____________________ $ 24.147.61
Pelnas 9 mėnesių___________________________ $ 45.306.25

Balansas ___________________________________$ 3.149.596.32

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS, NEI ŽILAS

vienus metas
Fotografijos rodo, kad JIB vaistai ATAUGINA PLAUKUS, pašalina 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plaukų slinkimą, gražina natūra
lią plaukų spalvą MOTERIMS ir VYRAMS užtikrintai. JIB 8 uncijų 
bonka — $5.50. Užsakymus su pinigine perlaida siųskite JIB labo* 
ratorijos atstovybės Kanadoje adresu:

JIB Laboratorija, 2498 Dougan Ave, Windsor, 12. Ont

elektrinis šildymas 
gali padaryti ekstra kambarį 
labai jaukų
Lengvai ir greitai galima apšildyti 

ekstra kambarį elektriniu būdu. 
Tai neapsunkins jūsų turimos šildymo 
sistemos nei biudžeto ir teiks jaukių, 
be jokio traukimo šilimų betkuriame 

šaltame jūsų namo kambaryje. 
Norėtumėt daugiau sužinoti? 
Pasiklauskite jūsų hydro.

JAUKIAU SU ELEKTRAX

Kaip matome, “Paramos” balansas padidėjo ir tvirtai įžengė 
į ketvirtąjį milijoną. Tai rodo mūsų kredito kooperatyvo stiprėji
mą bei augimą. Reikia pastebėti, kad šie metai Kanados ekonomi
niame gyvenime buvo judrūs ir pasireiškė augštų nuošimčių kėli
mu bei kredito suvaržymu. “Paramos” vadovybė į šiuos reiški
nius kritiškai žiūrėjo ir mano, kad reikia visomis galimomis prie
monėmis padėti savo nariams — ir taupytojams ir skolininkams. 
Būtų uekooperatiška išnaudoti esamą padėtį ir iš narių skolininkų 
už asmenines bei ipotekines paskolas (mortgičius) imti 8% ar dau
giau palūkanų, žinoma, privatūs verslininkai ar finansinės įstai
gos šią situaciją išnaudojo ir “pasišienavo”, tačiau mums šis bū
das nepriimtinas, nes patys save būtume skriaudę. Būkime lietu
viški kooperatininkai ir vieni kitiems padėkime. Matydami kredito 
kooperatyvų naudingumą, daugiau spieskimės ir juose gausiau bei 
aktyviau dalyvaukime. Tuo padėsime vieni kitiems. Nežiūrint visų 
kredito suvaržymų, “Parama” per 9 mėnesius yra išdavusi asme
ninių paskolų $432.753.00, ipotekinių paskolų (mortgičių) 
$455.600.00. Tais kreditais pasinaudojo tiktai “Paramos” nariai 
— lietuviai.

Nagrinėjant balanso pozicijas, reikia paminėti, kad šiais me
tais šėrų ir indėlių santaupos padidėjo $178.958.00 ir bendroje su
moje santaupų jau turime $3.000.897.00. Kaip matote, mūsų finan
sinė apyvarta yra didelė ir per šiuos devynis mėnesius esam pada
rę pelno $45.306.25. šios skaitlinės rodo, kad mūsų finansinė ins
titucija yra labai reikalinga ir būtina, šiandien nerasime nė vie
nos kanadiškos finansinės įstaigos, kuri duotų asmenines ir ipote- 
kines paskolas (mortgičius) iš 7%. Taip pat taupytojams už eina
mąsias sąskaitas (depozitus) mokame 5% ir duodame teisę naudo
tis čekių sistema. Už terminuotus indėlius (šėrus) mokame 5% % 
ir skaičiuojame už kiekvieną mėnesį, jeigu jie išlaikomi iki metų 
pabaigos, žinoma, už santaupas mokamas nuošimtis yra žymiai di
desnis, nes “Parama” dar už kiekvieno nario indėlius ar šėrus mo
ka už vieną tūkstantį mėnesiui 65 centus draudos, kuri nariui nieko 
nekainuoja. Tokiu būdu minėtas nuošimtis būtų žymiai didesnis.

Ateityje “Paramos” vodovybė yra numačiusi dėti pastangų, 
kad lietuviai galėtų pasinaudoti pigiais kreditais ir gauti kuo di
džiausius nuošimčius palūkanų už santaupas. Ji yra pasiryžusi šią 
ekonominę įstaigą tvarkyti, remdamasi ne išnaudojimo principu, 
bet patarnavimo ir paslaugumo savo nariams.

Uetariu Kredito Kooperatyvą “Parama” valdyba
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Kanados kaime ir sostinėje
Upper Canada kaimas pastaty

tas prie St. Lawrence upės, gra
žioje aplinkoje, toli nuo triukš
mingo vieškelio. Jis pavaizduoja 
senovę. Visi namai atremontuo
ti su pilnom detalėm, kurios 
charakterizuoja šios apylinkės 
gyventojus. Kai įžengi į pasto
riaus saloną, gauni įspūdį, kad 
jo žmona ką tik išėjo iš kamba
rio. Gydytojo kambaryje švar
kas kabo prie durų, senutės 
mezginiai guli padėti ant kė
dės, tarytum laukia jos grįžtant. 
Toliau mokytojo knygos ir krei
da, belaukią ateinančių mokinių 
pamokoms.

Sename 1845 metų medinia
me malūne vandens tekiniai-ra- 
tai sukasi, senosios mašinos dar 
audžia antklodes, o gretimoje 
kalvėje girdėti kūjo smūgiai. Vi
sur aidi 19 šimtmečio gyvenimo 
garsai, kvepia šviežia duona, gir
dėti staliaus pjūklas ir pan.

Mūsų kelionės dalyviai, kai 
diena įpusėjo, sustojo Willard’s 
viešbutyje papietauti 1850 me
tų atmosferoje ir apžiūrėti 
Cook’s restorano, kurio šiltos 
spalvos bei gražus svečių salo
nas maloniai visus nuteikė ir 
perkėlė į 1835 metus. Tiesą pa
sakius, ši sritis yra buvusi ko
vos lauku. Dabar ji yra vaizdin
gas ir gražus paminklas karei
viams, kurie bekovodami atida
vė savo gyvybes. Čia yra ir pa
minklas pijonieriams, kurie ap
sigyveno tame rajone 1784 m.

Visi šio kaimo kampai prime
na buvusius sunkumus, kuriuos 
patyrė apylinkės gyventojų se
noliai, ir todėl šiandien yra di
delis turistų centras, atidarytas 
visiems nuo gegužės iki spalio 
mėnesio.

Iš kaimo sostinėn
Į Otavą atvykę apsistojome 

miesto centro geriausiame vieš
butyje — Skyline Motor Hotel. 
Mus priėmė su visais didmiesčio 
viešbučio patogumais, su dide
liu rūpestingumu, mandagumu, 
augščiausio lygio aptarnavimu, 
įvairiu ir puikiu maistu. Be to, 
mums, kaip spaudos darbuoto
jams, minėtas viešbutis davė di
delius liuksusinius kambarius, 
leido naudotis apšildytu van
dens baseinu, kiosku, restora
nu ir t.t. Pakilus i 25 augštą to 
Skyline viešbučio, pro langus 
matėsi Įspūdingas vaizdas Par
lamento rūmų, gražaus Otavos 
slėnio ir Gatineau kalnų. Savo 
modernumu šis viešbutis labai 
tinka Kanados sostinei. Čia po 
ilgos kelionės truputi atsigaivi 
nę nusileidome i marmurinius 
kambarius, kuriuose balto lino 
audiniais apkloti stalai buvo ap
krauti kristalais, sidabrais. Bu
vome apšviesti auksiniais spin
duliais, kuriuos bėrė gintaro 
spalvos itališki žėrandeliai. Čia 
mes susipažinome, susidrauga
vome ir kartu pavakarieniavo
me su federacinės valdžios at
stovais bei' Otavos miesto pa
reigūnais. Po formalios puotos 
pasiskirstėm i mažesnes grupes 
ir iškeliavome į miestą nakties 
metu jo apžiūrėti.

Laisvą dieną daugumas norė
jo taip pat praleisti Kanados 
sostinėje. Pirmiausia iš pat ryto 
visi nužygiavome pamatyti sar
gybos pasikeitimo prie parla
mento rūmų — “The Changing 
of the Guard”. Uniformos stilius, 
spalvos bei ženklai yra tokie 
pat. kaip britu kariu Nilo eks
pedicijos metu 1884 metais. Su
prantama, kodėl didžiuojamasi 
šia uniformine apranga.

Pas užsienio reikalu ministeri
Po šios iškilmės Kanados už

sienio reikalų ministeris Mit
chell Sharp pakvietė mūsų gru
pę Į savąjį kabinetą pasikalbėti. 
Po to jis kvietė laisvai apžiūrė
ti parlamento rūmus, atkrei
piant dėmesį į sienų papuoši
mus, kuriems užbaigti dar rei
kės 25 metų. House of Com
mons yra centras visos mūsų 
parlamentinės demokratijos, čia 
yra Tyndal kambarys, pastatytas 
iš kalkinio akmens ir ąžuolo me
džio, savotiškai imponuojąs žiū
rovams. šiuose parlamento rū
muose 265 Kanados rinktieji at
stovai leidžia krašto įstatymus 
ir sprendžia valstybės reikalus. 
Kaip tikri turistai, mes stebė
jomės rūmų iškilmingumu bei 
didingumu, * klausinėjom savo 
vadovus apie įvairius įrašus bei 
portretų reikšmes ir, pagal nu
rodymus, stengėmės nepakliūti į 
dokumentinį filmą, kuris buvo 
tuo laiku visur ruošiamas.

Miestas iš laivo
Iš parlamento rūmų įsėdome 

į laukiantį autobusą ir išvažia
vome į Gatineau Park, kurį ap
žiūrėję sugrįžome atgal į mies
tą ir autobusu nuvažiavome prie 
Otavos upės. Sutarėm plaukti 
laivu ir pamatyti visas tas vie
tas, kurias pramatėme ateinantį 
vakarą aplankyti. Kitame upės 
krante stovi Hull miestas, ku
rio popieriaus fabrikai priminė 
romantišką erą, kai darbininkai 
malkas vandeniu dar plukdy
davo. Praplaukę New MacDo
nald-Cartier tiltą matėme Brita
nijos ambasadoriaus, Kanados 
ministerio pirmininko, Prancū
zijos ir JAV ambasadorių na

LAIMA SVĖGŽDAITĖ

mus, kuriuos turėjome progos 
aplankyti.

Laivas plaukė tolyn, o kapi
tonas vis rodinėjo, aiškino; tai 
kairėje, tai dešinėje Royal Ca
nadian Mint, Rideau Hall, Ka
nados generalinio gubernato
riaus namai, RCMP barakai, 
RCAF Rockcliffe stotį ir ant 
galo National Reasearch Coun
cil pastatus.

Sekančią dieną sustojom Plea
sure Point stovyklavietėje, pa
pietavom ir supratom, kodėl 
seni ir jauni čia linksmai pra
leidžia atostogų laiką. Tai gera 
vieta žuvauti, saugiai pasimau
dyti ir laivais ar valtelėm pa
plaukioti.

Gatineau Park
Vienu tarpu apgyventas Al

gonquin indėnų, šis upių pilnas 
parkas užima 88,000 atarus že
mės ir yra labai arti Otavos 
miesto. Žemė parkui buvo nu
pirkta ir dabar prižiūrima spe
cialios komisijos, kuri jau nuo 
1903 m. planavo įsigyti didingą, 
žmogaus nepaliestą žemės plo
tą. Ši komisija prašė valdžią nu
pirkti šią vietą, ją prižiūrėti bei 
saugoti, kad neatsargūs kelei
viai ir stovyklautojai nesužalo
tų ir nesugadintų aplinkos vaiz
do. Šis projektas buvo pradėtas 
1930 m. ir dabar parkas turi 
daugiau kaip 100 suplanuotų 
kvadratinių mylių. Važiuoti pro 
šias vietas yra nepaprastai įdo
mu ne tik jauniems, bet ir su
augusiems, nes primityvus cha
rakteris indėnų laikotarpio yra 
nepakeistas, nesumodernintas, 
nesugadintas.

Parkas gavo vardą nuo Nico
las Gatineau, kuris, manoma, 
nuskendo Gatineau upėje 1670 
m. beprekiaudamas su Algon
quin indėnais. Parkas turi ne
paprastai daug įdomių akmenų, 
kurie daugiausia priklauso “Ca
nadian Shield” sluogsniui ir yra 
milijono metų senumo — buvo 
atgabenti ledynų, kurie prieš 
10.000 metų pranyko. Daugu
mas akmenų yra pakeitę savo 
formą dėl žemės šilumos, sau
sumo ir spaudimo. Tik keletas

"Tėviškės Žiburių" bendradarbė Laima Švėgždaitė Kanados tauti
nių grupių laikraštininkų ekskursijos metu turėjo progos susitikti su 
daugeliu pareigūnų. Nuotraukoje — tarp federacinės vyriausybės 
ir Otavos miesto savivaldybės pareigūnų

AUKOJO "GYVATARO" IŠVYKAI
(Atkelta iš 5-to psl.) 

tapkevičius, O. Starkus; po 3.00 dol.
— p. Ciparis. M. Jocius; po 2.00 dol.
— A. Grigas, p. Kojelaitis, p. Lau- 
nikaitis, p. Statkevičius; 1.00 dol. — 
P. Palyta.

Tillsonburg, Ontario
20.00 dol. — O. D. Siuma; 5.00 dol.

— V. P. Garneliai.
Lumsden, Sask.
10.00 dol. — dr. V. Suima.
Montreal, Quebec
50.00 dol. — Montrealio Lietuvių 

Kredito Unija “Litas”.
Niagara Falls, Ontario
10.00 dol. — Lietuvių Veteranų 

Sąjunga.
' Niagara Falls, N. Y.

10.00 dol. — šv. Jurgio lietuvių 
katalikų parapija; 3.00 dol. — K A. 
Žilvytis.

Port Arthur, Ontario
10.00 dol. — J. Misevičius.
Regina, Sask.
20.00 dol. — J. Labenskas.
St. Catharines, Ontario
20.00 dol. — J. Girevičius; 10.00 

dol. — J. Alonderis; po 5.00 dol. — 
P. Balsas, Z. Jakubonis, J. Kazragis, 
P. Miškauskas, V. Platakis, L. Pus
tys, K. Stundžia, S. Setkus; 3.00 dol.
— A. Staugaitis; po 2.00 dol. — J. 
Ališauskas, S. Balevičius, D. Banius, 
J. Kavalens, J. Morkuškis, A. Race- 
vičienė, A. Vickosas. B. Vyniautie- 
nė; po 1.00 dol. — J. Dainoras, V. 
Daraška, J. Gišys, A. Satkevičius, V. 
Satkus, J. Skeivelas, A. Švažas, S. 
žudai tis.

Sudbury, Ontario
10.00 dol. — J. Bataitis; po 5.00 

dol. — A. Braškys, S. Jackus, A. 
Juozapavičius, V. -Juška, S. Krivic
kas, J. Povilas, M. Pranckūnas, kun. 
A. Sabas, P. Sabienas, P. Semežys, 
V. Grinius; po 3.00 dol. — L Remei
kienė, A Rukšys, P. Venskevičius, 
A. Žilėnas; po 2.00 dol. — V. Bru
žas, D. Černius, A Gudaitis, A Ja- 
siūnas, P. Jutelis, R. Kazys, V. Kriau- 
čeliūnas, A Kusinskis, J. Lutnbys, P. 
Mataitis, A Milius, A Grigutis, X 

akmenų yra išlaikę pirmykštę 
formą. Ši vieta yra labai popu
liari ypač geologams, ar tai jie 
būtų nepatyrę mėgėjai, ar moks
lininkai. Tarp įdomių geologinių 
vietų yra senoji Forsyth Iron ka
sykla pietuose ir Lush Cove 
šiaurinėje dalyje, kur yra retų 
akmenų egzempliorių pavyz
džiai.

“The National Capital Com
mission”, pasirodo, yra kara
lienės korporacija įsteigta 1958 
m. parlamento aktu, kuris įga
lioja šią komisiją ruošti planus 
ir padėti išplanuoti, išlaikyti bei 
gražinti Kanados sostinę bei jos 
apylinkes. Ši komisija yra suda
ryta iš 20 asmenų, kurie atsto
vauja visoms Kanados provinci
joms. Jos tarnybose dirba apie 
600-800 žmonių, kuriems vado
vauja pirmininkas, padedamas 
generalinio reikalų vedėjo.

Iš miesto į gamtą
Negavę laiko nė atsidusti, ke

liavom į Orilia 72 mylios nuo 
Toronto, kur susijungia Lake 
Couchiching ir Lake Simcoe. Jos 
vardas ispaniškai reiškia “kran
tas”. Apylinkė yra labai pa
traukli vieta žuvauti, maudytis, 
laiveliais — buriniais ir moto
riniais — plaukioti, sportuoti 
arba ramiai saulėje kaitintis. 
Čia yra šimtai akrų miškų, krū
mokšnių ir daugybe ežerų, van
dens krioklių ir upelių, kurie 
turistą užburia savo grožiu.

Orilios apylinkė turtinga sa
vo istorija. Irokiečiai, huronai, 
anglai ir prancūzai pro čia yra 
žygiavę. Vienas jų Samuel de 
Champlain, būdamas pasaulinio 
masto keliautojas, šiame mies
telyje gražiaf užsirekomendavo 
ir jam pastatyta grandiozinė 
bronzos statulaCouchiching Par
ke’.

Čia gyveno Stephen Leacock, 
vienas žvmiausiu kanadiečiu ra* * 
šytojų humoristų, kuris yra pa
sakęs: “Tu nežinai kada, bet tik
rai žinai, kad kada nors čia su
grįši”. Gal daugelis mūsų ke
liautojų ir planavo sugrįžti, bet 
tik ne rytoj, nes reikėjo keliau
ti tolyn į rytus — Algonquin 
indėnų apylinkes.

Nukelta Į 9-tq puslapį.

Stankus, J. Staškus, P. Gurklys. S. 
Tolvaišą, K. Tutinas, J. Valančius; 
po 1.00 dol. — L. Baltutis, J. Ce- 
batorius. P. Juška, J. Kručas, L. Kul
nys, P. Liutkus, A. Mikštas, D. Nie
kus, J. Paulaitis, K. Ramonas, J. Re- 
meikis. S. Siaudinskas, J. Šleinius, 
J. Vaičeliūnas, J. žinkas.

Toronto, Ontario
100.00 dol. — Lietuvių Kredito 

Kooperatyvas “Parama”; 30.00 dol.
— dr. J. Arštikaitytė-Uleckienė; 
25.00 dol. — Prisikėlimo parapija; 
5.00 dol. — M. S. Meškauskas.

Welland, Ontario
20.00 dol. — J. Butkus; 15.00 dol.

— P. Šidlauskas; po 10.00 dol. — J. 
Radvilas, A Stankevičius; po 5.00 
dol. — P. Adams, A. Bieliūnas, V. 
Jasiulionis, J. Staskevičius, R. Vit
kauskienė; po 3.00 dol. — B. Piva- 
riūnas, M. Užpsys?; po 2.00 dol. — 
B. Jurkevičius, B. Luomanas, B. Si
mas, P. žinaitis.

Windsor, Ontario
Po 10.00 dol. — V. Čerškus, dr. 

D. Naikauskienė; 7.00 dol. — A Ig- 
naitienė; po 5.00 dol. — C. Kuras, 
St. Naikauskas, S. Pakauskas, V. 
Pundžius, J. Urbonas; po 2.00 dol. — 
B. Balaišis, D. Kraniauskienė, J. Kli
mas, kun. D. Lengvinas, E. Pakaus- 
kienė, A Rudokas, A. Tautkevičius; 
po 1.00 dol. — V. Barisas, Z. M. M. 
Kizis, A. Kozulis, P. Kraniauskas, E. 
Zaroskis.

Winnipeg, Man.
' 10.00 dol. — A Dudonis; po 5.00 
dol. — H. J. Barkauskaitės, kun. J. 
Bertašius, V. Januška, A. Kunčaitis, 
M. Senaumis, V. Smaižienė; po 3.00 
dol. — J. Butkevičius, I. Timmer
man; po 2.00 dol. — G. Fedaras, 
M. U. Lavadskas, E. Kalasauskas, V. 
Kriščiūnas, A. Mačiūnas, J. Mali
nauskas, Elena Stanius, Algirdas 
Timmerman.

Woodhaven, N. Y.
25.00 dol — J. A. Pumpučiai.
Visiems aukojusiems nuoširdus 

ačiū.
*rGyvltaro” Išvykos Komitetas
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Du vengrai gydytojai — broliai Rekai 1957 m. įsteigė Toronte li
goninę Central Hospital, kurių su vyriausybės ir visuomenės para
ma plečia. Netrukus bus įrengtas naujas pastatas su 175 lovom. 
Ligoninėje vartojama 30 kalbų. Dauguma gydytojų čia ir ligonių 
yra ateiviai iš įvairių kraštų. Nuotraukoje — prof. J. W. Wevers, 
ligoninės valdybos pirmininkas, dr. P. Rekai, vienas iš steigėjų ir 
ligoninės administratorus, S. Dinnick, vajaus pirmininkas, kuriam 
rūpi sutelkti $700.000 ligoninės įrengimams užbaigti

KANADOS TAUPOMIEJI LAKŠTAI
Spalio 7 d. Kanados vyriau

sybė išleido naujus Kanados 
taupomuosius lakštus (Canada 
Savings Bonds), kurių palūkanų 
vidurkis yra 6.75%; pirmais me
tais — 5.75%, antrais — 6.50%, 
trečiais, ketvirtais ir penktais 
— 6.75% ir likusius devyne
rius metus — 7%. Kaip ir anks
čiau išleisti lakštai, taip ir ši 
laida turi sudėtines palūkanas, 
t.y. lakštų pirkėjas, jei nori, ga
li neimti palūkanų iki lakštų at
šaukimo 1982 m. lapkričio 1 die
nos. Tokiu atveju palūkanos 
duotų palūkanas ir $100 lakštas 
būtų vertas $250. Lakšto vertė 
padidėtų du su puse karto per 
14 metų. Paprastos palūkanos 
būtų $95.50, neimtos palūkanos 

*

sudarytų dar palidomų palūka
nų $54.50, iš viso $150 plius pa
ties lakšto suma $100.

Lakštai skirstomi į dvi pa
grindines grupes: kuponiniai ir 
pilnai registruoti lakštai. Kupo
niniai lakštai, nuo $50 iki 25,
000, turi palūkanų kuponus, ku
rie gali būti pristatomi bankui 
kas metai. Bankas pagal juos iš
moka palūkanas, pažymėtas ant 
kiekvieno kupono. Norint gauti 
sudėtines palūkanas, reikia ku
ponus laikyti. Lakšto pagrindi
nė suma yra registruota savi
ninko vardu.

Kita lakštų grupė, nuo $500, 
yra pilnai registruojama. Savi

- ninkas gauna palūkanas čekiu 
kiekvienais metais arba, jei jis

IŠAUGS IKI

ĮSIGIJUS

Canada Savings 
Bonds

$250 dolerių už kiekvieną $100. Štai ką jūs 
galite gauti su Canada Savings Bonds! Ir štai 
kaip.

Nauji taupomieji lakštai turi keturiolika regu
liarių palūkanų kuponų, kurie gali būti kas
met iškeičiami į pinigus, kai ateina laikas. 
Pirmasis kuponas duos 5.75%, antrasis — 
6.50%, sekantieji trys — po 6.75%, o pasku
tinieji devyni — 7%. Iš viso reguliarių meti
nių palūkanų susidarys iki $95.50 už kiekvie
ną $100 dolerių lakštą.

Jei norėsite pasilaikyti ir neiškeisti į pinigus 
reguliarių metinių kuponų iki jų galutinės da
tos, gausite palūkanas ant palūkanų, kur iš 
viso susidarys dar $54.50 už kiekvieną $100 
taupomojo lakšto.

I
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Kai negalėjo dirbti, kovojo laiškais
A. a. ATSARGOS MAJORAS NAPOLEONAS ZABULIONIS 

K. BARONAS

Paskutinj kartą a.a. ats. maj. Na
poleoną Zabulionį teko sutikti š.m. 
gegužės mėn. Hamiltono Jaunimo 
Centre, Motinos Dienos minėjime. 
Kaip ir visuomet, buvo gyvas, jud
rus, nesiskundė pergyventais keliais 
širdies smūgiais. Sielojosi daugiausia 
lietuviškais reikalais, ypač karių ve
teranų veikla. Suprantama, nes tik
ru kariškiu velionis buvo iš pat jau
nystės; nors neaugšto ūgio, bet vi
suomet tiesus, kaip styga, stipraus 
žvilgsnio. Tiesa, vaikystėj jį daugiau 
traukė miškas ir jo priežiūra, tačiau 
kilus I-jam pasauliniam karui, velio
nis savanoriu Įstojo į Petrapilio kare 
mokyklą, kurią baigęs buvo išsiųstas 
i Kaukazo frontą. Prasidėjus Rusijoj 
revoliuciniam judėjimui, a.a. N. Za
bulionis atvyko į Lietuvą ir 1919 m. 
birželio 11 d. įstojo į Lietuvos kariuo
menę. Tais pat metais išėjo kovoti 
prieš bermontininkus ir lenkus. Už 
pasižymėjimą kautynėse gavo Vyčio 
Kryžiaus V laipsnio ordiną, 10 metų 
Lietuvos nepriklausomybės ir 10 m. 
Latvijos nepriklausomybės medalius. 
1922 m. baigė augštuosius karininkų 
kursus. Į atsargą išėjo 1932 m. bir
želio 1 d. iš 7 p.p. majoro laipsniu. 
Dirbo įvairiose žinybose; kurį laiką 
buvo Palangos burmistru.

Ramų gyvenimą nutraukus raudo
najai bangai, 1944 m. laiveliu pasiekė 
Švediją, kur baigė buhalterijos kur
sus ir dirbo iki 1948 m. Švedijos

pasirenka sudėtines palūkanas, 
pastarosios išmokamos lakštų at
šaukimo metu.

Ir kuponiniai, ir pilnai regist
ruoti lakštai gali būti betkada 
iškeičiami į pinigus su palūka
nomis iki iškeitimo momento 
kiekviename banke.

Lakštai pardavinėjami ban
kuose nuo spalio 7 iki lapkričio 
15 d. su palūkanomis, skaičiuo
jant nuo lapkričio 1 d. Perkant 
lakštus po lapkričio 15 dienos 
reikės grąžinti palūkanas už 
praeitą laiką.

Vienas asmuo gali pirkti ne
daugiau kaip $50,000. Lakštų 
palūkanos, kaip ir visos kitos, 
turi būti įrašomos į pajamų mo
kesčių pareiškimus. V. M.

Pasibaigus terminui, galite gauti atgal iš viso 
$150 palūkanų ir įmokėtą $100. Tokiu būdu 
kiekvienas $100 Canada Savings Bond turi $250 
vertę. Kitų sumų taupomieji lakštai irgi gali 
duoti viliojančias palūkanas tokiu pat būdu.
Suaugusieji, vaikai, verslai ir kitos instituci
jos — visi gali pirkti Canada Savings Bonds. 
Jie gaunami patogiomis nuo $50 iki $50.000 
sumomis, grynais pinigais ar išsimokėtinai per 
darbovietę, banką ar investavimo įstaigas. 
Kaip visuomet, Canada Savings Bonds gali būti 
iškeičiami į pinigus kiekvienu laiku pilna jų 
verte su palūkanomis.
Mažai yra tokių pelningų investavimų. Nei vie
nas jų taip saugiai neužtikrina ateities. Pirki
te Canada Savings Bonds ir padidinkite savo 
santaupas.

ŠI AN DIENĄ!

A. a. ats. majoras N. Zabulionis
draudos b-vėse. 194& m. persikėlė į 
Kanadą, Hamiltoną, kur įsijungė į vi
suomeninį lietuvių gyvenimą — ka
talikų parapiją, Hamiltono lietuvių 
draugiją, vėliau L. B-nę, Kanados 
Lietuvių Veteranų S-gos Hamiltono 
skyrių. Kai sveikata nebeleido judė
ti, velionis rašė laiškus kanadie
čiams pavergtos Lietuvos klausimu. 
O šimtai gautų laiškų iŠ Kanados 
parlamento narių, JAV kongreso at
stovų liudija, kiek valandų velionis 
praleido prie rašomojo stalo, kelda
mas Lietuvos laisvės bylą Įtakingų 
politinio gyvenimo asmenų tarpe.

Nors šioj žemėj a.a. ats. maj. N. 
Zabulionis vengė garbės, tačiau jos 
susilaukė savo paskutinėj kelionėj. 
Jo karstas buvo apdengtas trispalve, 
papuošta Vyčio Kryžium. Palydėjo Į 
kapines draugai, pažįstami ir vete
ranai — buvę ginklo draugai.

A.a. ats. maj. Napoleonas Zabulio
nis gimė 1894 m. vasario 11 d. Du- 
sainių km., Utenos apskr. ir mirė 
1968 liepos mėn. 13 d. Hamiltone. 
Palaidotas liepos 17 d. '

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”?

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ 
— GAUSITE KELETĄ 

NUMERIŲ NEMOKAMAI
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PRIE AKTORIAUS KAPO
Vilniuje leidžiamas savaitraš- Lietuvos nepriklausomybės 

tis “Literatūra ir Menas” rug- vose, buvęs Meno Kūrėjų D
sėjo 28 d. laidoje paskelbė: 
“Mirė įžymus lietuvių teatro ir 
kino veikėjas, aktorius, režisie
rius ir pedagogas, LTSR nusi
pelnęs meno veikėjas VIKTO
RAS DINEIKA.

V. Dineika gimė Rygoje 1900 
metais. Ten pat baigė gimnazi
ją. 1916 metais įstojo į Petro
grado dramos studiją. Gyvenda
mas ir mokydamasis Rusijoje, 
V. Dineika anksti susipažino su 
geriausiais rusų teatro repertua
ro pavyzdžiais, gyvai domėjosi 
klasikine rusų dramaturgija, 
Gorkiu ir Čechovu. Tai suvai
dino lemiamą vaidmenį jo kū
rybiniame kelyje.

Grįžęs į Lietuvą, V. Dineika 
pradėjo dirbti dramos aktorium 
ką tik susikūrusiame lietuvių 
dramos teatre. Visą savo jaunat- 

- višką energiją, žinias ir paty
rimą jis atidavė lietuvių teat
rui, kurio puoselėtoju ir patrio
tu liko iki pat mirties...”

LTSR kultūros “ministeri
jos”, LTSR “ministrų” tarybos 
valstybinio kinematografijos ko
miteto, Lietuvos Kinematografi
ninkų Sąjungos, Lietuvos Teat
ro Draugijos ir Lietuvos kino 
studijos pasirašytame nekrologe 

' nėra nei mirties, nei laidotuvių 
datos ir netgi mirties priežas
ties. Toliau nekrologo autoriai 
sumini keletą V. Dineikos su
kurtų vaidmenų, užsimena apie 
jo pedagoginę veiklą ir pokarinį 
darbo kino studijoje, kur jam 
teko garsinio vertimų Įrašo fil
muose režisoriaus pareigos.

Nekrologas yra pilnas kom
partijos įtaigoto diplomatinio 
nutylėjimo ir spragų. Aktoriaus 
darbą Lietuvoje V. Dineika, Lie
tuvių Enciklopedijos duomeni
mis/pradėjo su J. Vaičkaus 
skrajojančia grupe 1918 m. pa
vasari. Jis taipgi yra dalyvavęs

NETIKSLUS ŽEMĖLAPIS?
ALGIRDAS GUSTAITIS

VĖL

lietuvių spaudo- 
pranešimų, kad

Be Įvairioje 
j e paskelbtų 
Lietuvių Enciklopedija numa
čiusi išleisti naują mokykloms 
žemėlapį, apie ji užsiminė pats 
LE leidėjas gerb. p. Juozas Ka
počius “Tėviškės Žiburių” 1968 
rugsėjo 12 d. laidoje paskelb
tame pasikalbėjime.

Kokias ribas apims 
žemėlapis?
Šis pagrindinis klausimas svar

besnis už spalvų gausumą ar už 
ant drobės priklijavimą, kaip 
numatyta. Svarbu geras, teisin
gas pagrindas. Nudažyti, nuspal
vinti suspėsime. Ant drobės ap
traukti reikia tiktai tikslų Lie
tuvos žemėlapi.

Didžiai gerbiu p. Juozą Ka
počių dėl jo svarbių darbų lie- 

■ tuvių tautai. Svarbiausias — 
Lietuvių Enciklopedijos 35 to
mų užbaigimas. Nežiūrint to
kio milžiniško darbo Įgyvendini
mo, leidėjas pasiliko labai kuk
lus, nuoširdus lietuvis. Su lai
ku apie ji parašysiu daugiau, 
nepamiršdamas prieš kelerius 
metus lietuvių lankymo Pietų 
Amerikoje.

Šios eilutės nėra prieš gerb. 
p. J. Kapočių. Tai tik kritiškos 
pastabos ir perspėjimas nepa
daryti dar vienos klaidos spaus
dinant Lietuvos žemėlapius.

Nebijokite pasitarti
1956 m. LE išleistas Lietuvos 

žemėlapis, sudarytas J. And
riaus, daugeriopai netinkamas. 
Reikia išleisti lietuvių tautai 
priimtiną, atitaisanti svetimųjų 
primestas, Įpirštas teritorines 
klaidas. Šiuo reikalu rašiau p.
J. Kapočiui asmeniškai, dabar 
skelbiu viešai: nedarykite sun
kiai atitaisomos klaidos lietuvių 
tautos teritoriniu reikalu!

Kodėl taip drįstu pareikšti? 
Visų pirma, dėl sudarytojo ir 
sienų slaptumo, neskelbimo. 
Antra, dėl net Liet. Tyrimo Ins
tituto palaikomų klaidingų Lie
tuvos ribų. Trečia, dėl skubo
tumo. Ketvirta, dėl bijojimo 
kritikos.

Kaip anksčiau “Naujienose” 
ir vėliau ’’Laisvojoje Lietuvo
je” bei “Nepriklausomoje Lie
tuvoje” pasisakiau dėl neteisin
gai propaguojamų ribų, taip ir 
vėl tik talkinu ankstesniems pa- 
sisakytojams, nepradedamas po
lemikos v ir jos nenorėdamas 
plėsti.

Red. J. Kardelis “Nepriklau
somos Lietuvos” š.m. rugpjūčio 
14 d. pagrindiniam straipsny 
“Labai blogas Lietuvos žemėla
pis” dėl Liet. Tyrimo Instituto 
pasiūlytų Lietuvos sienų rašė: 
“Jei studijos nebaigtos, tai kam 
reikėjo neišbaigtą žemėlapį leis

SOUTHERN SANDS APARTMENTS 
Hollywood, Florida.

BUTAI SU NAUJAIS BALDAIS, MODERNIAUSIAIS VĖSINIMO 
IR ŠILDYMO ĮRENGIMAIS.

DAR NEVĖLU UŽSISAKYTI ŽIEMOS SEZONUI. 
KAINA NUO $200 IKI $800 J MENESI. 

LIETUVIAMS — PUSE KAINOS!
SOUTHERN SANDS APARTMENTS 

1837—43 FILLMORE ST., HOLLYWOOD, FLORIDA 
ZIGMAS SAURAZAS, SAVININKAS IR REIKALŲ VEDĖJAS

t ko- 
eno Kūrėjų Drau

gijos dramos sekcijos sekreto
riumi ir jos įsteigto dramos 
teatro direkcijos nariu. Visiš
kai nutylėtos velionies gastrolės 
1924-26 m. JAV, kur jis su A. 
Vanagaičiu, J. Dikiniu ir J. Ol
šausku buvo suorganizavęs 
Dzimdzi-Drimdzi grupę lietuvių 
kolonijoms lankyti.

Nė žodžio nekrologe nerandi 
ir apie V. Dineikos veiklą 
“Linksmųjų brolių” eilėse Kau
no radiofone, salėse rengtų va
karų programose. Antrosios so
vietinės okupacijos pradžioje V. 
Dineika, kaip aktorius, buvo pa
čiame kūrybinių jėgų pajėgume, 
bet jis buvo nustumtas į peda
goginę sritį ir pagaliau į kino 
studiją, kur jam teko tenkin
tis nuobodžiu garsinių Įrašų re
žisavimo darbu. Atrodo, dėl to
kios gyvenimo ir darbo raidos 
greičiausiai bus kalta velionies 
veikla su “Linksmaisiais bro
liais”, vokiečių okupacijos me
tais kūrusiais “lietuviškas ope
ras”, kurių pagrindu buvo so
vietinės melodijos ir Katiušas 
bei Ivanus pašiepiantis kandus 
lietuviškas tekstas. Iš Lietuvos 
pabėgę kompartijos didžiūnai, 
matyt, negalėjo užmiržti tų V. 
Dineikos “lietuviškųjų operų” ir 
jam, kaip dideliam menininkui, 
suteikti visuotinio “griekų” at
leidimo. Lietuviškoje scenoje iš
garsintas vardas velionį galbūt 
apgynė nuo kelionės i Sibirą, 
bet negalėjo išsaugoti kelio į 
dar didesnes kūrybinio darbo 
augštumas.

Nekrologe dėmesį patraukia 
viena jo autorių eilutė, velioni 
vadinanti lietuvių teatro puose
lėtoju ir patriotu? Paskutinis žo
dis turbūt turi gilesnę prasmę, 
prašokančią teatro ribas, bet jį 
teko jungti su teatru, kad ne
užkliūtų budri cenzoriaus akis.

Sovietų Rusijos diktatoriai, 
užgrobdami Pabaltijo valstybes, 
prie kurių priklauso ir Lietuva, 
savo imperialistinius tikslus me
lagingu būdu pasauliui stengė
si pateisinti, skelbdami, kad 
Lietuva ir kitos Pabaltijo vals
tybės laisvu noru prisijungė prie 
Sovietų Rusijos. Tokia pat me
lagyste skelbiama šiandien ir 
apie Čekoslovakijos okupaciją. 
1941 m. birželio 23 d. lietuvių 
tautos sukilimas prieš raudonu^ 
sius okupantus sugriovė Mask
vos imperialistų skelbiamą pa
sauliui melą ir savo ištikimiau
sių sūnų bei dukterų aukomis 
įrodė, kad lietuvių tauta nepa
kenčia nei raudonojo, nei rudo
jo okupanto, kad ji nori būti 
laisva ir nepriklausoma valsty-

ti? (Jis išsiuntinėtas eilei lietu
vių mokslininkų, paskelbtas 
“Lietuvių Dienų” 1968 gegužės 
mėn., atspaustas “Nepriklauso
mos Lietuvos” nr. 30-31 (1106- 
7) Alg. G.). Nes toks neišbaig
tas žemėlapis — tikras Lietuvai 
skandalas. Kaipgi galima buvo 
išmesti iš lietuvių tautos etno
grafinių ribų prūsus, galindus, 
jotvingius? Taigi, yra nesiskai
tymas su istorine tikrove ir tie
sa. Juk visiškai neginčijami da
lykai, kad prūsai, galindai ir jot
vingiai buvo lietuvių tautos ša
kos, daliniai. Netgi Rusijos 
mokslu akademijos istoriko V. 
T. Pašuto knygoje “Lietuvos 
valstybės susikūrimas” (obrazo- 
vanije litovskogo gosudarstva) 
plačiai rašoma apie prūsus, ga
lindus ir jotvingius, kaip apie 
lietuvius.” Ir toliau:

“Kaip gi tat taip lengvapėdiš
kai galima buvo išbraukti iš et
nografinės Lietuvos ribų prū
sus, galindus ir jotvingius? Tai 
yra didžiausia nesąmonė! Ypač, 
kad visi Lietuvos buvusieji kai
mynai — rusai, lenkai ir vokie
čiai — ne tik tai pripažįsta, bet 
ir nė neabejoja, kad prūsai, ga
lindai (gyvenę tarp prūsų ir jot
vingių) ir jotvingiai buvo lie
tuvių šakos ir gentys...”

Pirmas tą straipsni plačiai, 
teigiamai komentavo J. Vlks. 
“Naujienų” 210 nr. Ir man ro
dosi. kad Lietuvos Tyrimo Ins
titutas paslydo leisdamas pa
skelbti neišbaigtomis ribomis 
Lietuvos žemėlapį.

Žemėlapio parengimas, ypač 
naujais pagrindais, yra ilgas, 
kruopštus darbas. Skubinimas 
beveik garantuoja nesėkmę. Siū
lau gerb. p. J. Kapočiui susilai
kyti nuo numatyto Lietuvos že
mėlapio spausdinimo, kol nebus 
teisingai išspręstas vakarinės 
Lietuvos sienų klausimas. Klai
dingas žemėlapis tebus dar vie
nas mūsų paduotas ginklas lie
tuvių tautos priešams.

Grįžtant prie gudų
“Tėviškės Žiburių” 1967 m. 

3, 4, 5, 6 numeriuose A. Ma
žiulis samprotavo Lietuvos sie
nų klausimu. Dėl to straipsnio 
trumpai pasisakiau “TŽ” nr. 19, 
1967 m. Po to nekartą kalbė
jausi su lietuviais mokslininkais 
tenai A. M. iškeltu klausimu: 
ar gudai yra lietuvių (baltų), o 
ne slavų kilmės žmonės.

Tokiu labai svarbiu klausimu 
būtina turėti mokslinės literatū
ros, nepakanka publicistinio 
straipsnio. Jei A. Mažiulis žino 
tuo reikalu knygų, prašau jų • 
sąrašą paskelbti. Nepakanka 
užuominų ar tyrinėtojų, moksli
ninkų pavardžių paskelbimo.

Tenka apgailestauti,' kad iki 
šiol. birželio sukilimui lietuviš
koji spauda ir visuomenė per- 
mažai yra skyrusi dėmesio. 
Birželio įvykių centre daugiau
sia vyrauja išvežimai, Maskvos 
okupantų vykdoma Lietuvoje 
tautžudystė, o birželio sukili- 

-mas, - kuris kaikurių istorikų 
(prof. Z. Ivinskio) priskaitomaš 
prie svarbiausių lietuvių tautos 
istorijos įvykių, tik prabėgomis 
užsimenamas arba visai nepa
stebimas. Šią didelę spragą su
mažina neseniai spaudoje pasi
rodžiusi Amerikoje gimusio ir 
augusio dr. Algirdo M. Budrec- 
kio apie 1941 m. sukilimą kny
ga “The Lithuanian National 
Revolt of 1941”.

Jau nuo seniau autorius do
mėjosi šiuo klausimu ir yra su
rinkęs gausios medžiagos, nors 
ir negalėjo prieiti prie šaltinių, 
esančių okupuotos Lietuvos ar
chyvuose. Jis yra panaudojęs po 
pirmojo bolševikmečio rastą me
džiagą, Lietuvių Aktyvistų Fron
to archyvus, sovietinius leidi
nius, sukilimo vadų atsimini
mus, ministerio Kazio Škirpos 
atsiminimus ir užrašus.

Dr. A. Budreckis su istoriko 
moksliniu tikslumu trumpai at
pasakoja Maskvos Įvykdytą pir
mąją okupaciją, smulkiai nu
šviečia nuo pat pirmos dienos 
pasyvią lietuvių tautos rezisten
ciją okupantams, išaugusią į ak
tyvų tautos pasipriešinimą — 
kruviną sukilimą, pasirengimą 
sukilimui. Lietuvių Aktyvistų 
Fronto veiklą, jo vadų santy
kius su vokiečiais, vokiečių pla
nus Lietuvoje, patį sukilimą, lai
kinosios vyriausybės darbus ir 
kaip vokiečių naciai likvidavo 
laikinąją Lietuvos vyriausybę. 
Yra pateikta daug visai naujų 
faktų.

Studija yra trumpa, autorius 
nesunaudojo visos turimos me
džiagos, dėlto vietomis jaučia
mas nepilnumas, neišbaigimas.

Atrodo, kad autoriui buvo ge
ra proga kiek išsamiau palies

Vladė Stančikaitė

Birželio sukilimas angliškai
Dr. A. Budreckio "The Lithuanian National Revolt of 1941" knygos apybraiža

giedamas tuoj po internaciona
lo, kuriam visi buvo sustoję. Ir 
pradedant mokslo metus beveik 
visose gimnazijose po interna
cionalo mokiniai giedojo Lietu
vos himną.

Kiek teko man pačiam patir
ti iš advokato Pijaus Misurevi- 
čiaus, kuris pervedė preziden
tą A. Smetoną per sieną, Lie
tuvos prezidentas perėjo sieną 
vidurnaktį apie 12 vai., o ne 3 
vai. ryto (5 psl.).

Knygos autorius daugumą sa
vo tvirtinimų paremia šaltiniais, 
kaip reikalauja istorijos moks
las, tačiau nevisur. Pvz. nieku 
neparemti tvirtinimai, kad akty
vistų slaptas teismas yra nubau
dęs apie 2,000 išdavikų (26 psl.), 
kad skautai ypatingai pasižymė
jo organizuojant pogrindžio 
veiklą ir Vėlinių demonstracijas 
(33 psl.), kad birželio 17 d. kai- 
kuriuose miestuose, nenurodant 
vietovių, įvyko sukilimai prieš 
komunistus (43 psl.). Yra ir dau
giau netikslumų.

Nežiūrint paminėtų ir nepa
minėtų trūkumų, knyga yra ver
tinga ir aktuali Jos aktualumą 
tiksliai nusako Pavergtų Tautų 
Amerikiečių Draugų (American 
Friends of Captive Nations) pir
mininkas Christofer Emmet pa
rašytoje įžangoje. Jungtinių 
Tautų dekolonizacijos komisija 
rūpinasi išlaisvinimu mažiausių 
tautelių, kurios buvo vakariečių 
valdomos, remdamasi žmogaus 
teisių deklaracija, skelbiančia, 
kad paneigimas gyventojams ap
sisprendimo teisės gresia laisvei, 
taikai ir saugumui. Baltijos tau
tų pavergimas yra didesnis pa
vojus pasaulio taikai. Reikia pra
laužti tylą, kuri dengia kolo- 
nizmą už geležinės uždangos. 
Knyga iškelia Sovietų Rusijos 
imperializmą, dėl kurio negali 
pasiteisinti tylėdamos JAV ir D. 
Britanija (VII psl.).

Minint Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo 50 metų sukak
tį. dr. A. Budreckio knyga yra 
aktuali kiekvienam lietuviui. Tai 
pirmoji studija, plačiau nušvie
čianti lietuvių tautos krauju 
įrašytą istorijos lapą.

Lietuvių Enciklopedijos lei
dykla knygą gražiai išleido ir 
skoningai įrišo.

THE LITHUANIAN NATIONAL 
REVOLT OF 1941. By Algirdas 
Martin Budreckis. Lithuanian 
Encyclopedia Press. Published 
by Juozas Kapočius, 1968, 147 p. 
Kaina nepažymėta.

ti žydų klausimą, kuris labai pa
viršutiniškai užsimintas. Nuo 
pat atsikėlimo i Lietuvą žydai 
turėjo plačią kultūrinę autono
miją. Savo laiku Lietuvos sos
tinėje Vilniuje buvo susispietę 
40 žymiausių žydų talmudistų. 
Vilnius buvo žymus žydų kultū
ros centras, vadinamas antrąja 
Jeruzale. Negalima sutikti su au
toriaus aiškinimu, kad žydai dė
josi prie komunistų tik bijoda
mi nacių (18 psl.). Kas atsime
na Sovietų Rusijai okupavus 
Lietuvą, pirmuosius mitingus 
Vileišio aikštėje, pastebėjo, kad 
daugiausia dalyvavo žydai ir iš
kėlę kumštis traukė internacio
nalą. Komisarai, Įstaigų virši
ninkai, fabrikų direktoriai dau
giausia buvo lietuviai, bet jų už
nugaryje padėjėjai buvo dau
giausia žydai. Gimnazijose žval
gybai buvo paskirta po vieną 
mokytoją žydą, o kur jų trūko, 
tai komjaunimo vadas žydas da
lyvaudavo mokytojų posėdžiuo
se. Ir visdėlto lietuviai parodė 
žydams daug paslaugos, kartais 
net rizikuodami gyvybę, kai vo
kiečiai juos naikino. Sūduvis 
knygoje “Vienų vieni” prime
na, kad pvz. vienos parapijos 
kunigas (dabar jo nebeprisime
nu) bažnyčioje buvo paslėpęs 
žydų vaikus. Atėjus vokiečių ka
riams- ir pareikalavus išduoti 
žydų vaikus, kunigas atsakęs, 
kad tik per jo lavoną išreika
lausią. Vokiečiai nušovė kuni
gą vietoje ir išsigabeno iš baž
nyčios žydukus.

Šiandien žydų spauda kaltina 
lietuvius, kad jie šaudė žydus 
vokiečių laikais, o mes nedrįsta
me jiems faktais Įrodyti visai 
kitą: lietuviai, rizikuodami savo 
gyvybe, gelbėjo žydus, ir dau
gelis lietuvių šeimų žiauriai dėl 
to nukentėjo.

Gal vietomis dr. A. Budreckis 
be reikalo nušviečia artimus mi
nisterio K. Škirpos santykius su 
vokiečiais, jo įvairius žygius ir 
pokalbius. Ir šiandien Vakarai 
dar žiūri žvairai i ano meto san
tykius su vokiečiais, o Maskva 
tai panaudoja kaltinti sukilė
liams vokiškumu. Taip pat kiek 
keistai atrodo aiškinimas, jog 
aktyvistų programa buvusi dik
tatūrinė,* kad įgytų vokiečių sim
patijas (29 psl.).

Visai be reikalo minima 
įvairiu aktyvistų tarpe Žemai
tijos Juodoji Svastika, kuri bu
vo vokiečių Gestapo įtakoje ir 
tarnavo vokiečiams (31 psl.). Iš 
kur paimta tikrai abejotinos 
vertės žinia, kad bolševikų oku
pacijos metu rezistentai naudo
ję Hitlerio šūkį, neaišku (23 
psl.). Mokytojų suvažiavimas gie
dojo ne “folk songs” (15 psl.), 
bet Lietuvos himną, kuris oku
pantų buvo griežtai uždraustas. 
Himno metu žydai mokytojai 
tuoj susėdo, nes himnas buvo— -----------------——

Margis Dru g Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B. j

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNBRIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLE, “C" TERM O- 1 
METRAI IR KT. I

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI |
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI |

TEL. LE. 5-1944. į

Atsiusta paminėti
ACEN News No. 135, July-August, 

1968. Pavergtųjų Europos Tautų Sei
mo žurnalas. Leidėjas: Press Bureau 
of ACEN, 29 West 57th St, New 
York, N. Y. 10019, USA

Jaunimo žodis nr. 3, liepa. Vokie
tijos lietuviškojo jaunimo laikraštis, 
leidžiamas VLB jaunimo sekcijos ir 
rėmėjų. Redaguoja V. Bartusevičius, 
K. Brazaitienė, V. Brazaitis ir K. 
Dikšaitis. “Jaunimo žodis”, 684 
Lampertheim - Huettenfeld, Litau- 
isches Gymnasium, W. Germany.

Lietuvių Dienos nr. 6(185), birže
lis. Gausiai iliustruotas žurnalas lie
tuvių ir anglų kalbom. Adresas: 4364 
Sunset Blvd., Hollywood, Cal. 90029, 
USA.

šaltinis nr. 4. rugpjūtis. Sv. Kazi
miero Sąjungos leidžiamas religinės 
ir tautinės minties žurnalas. Adre
sas: 16, Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham NG2 6AH, Britain.

H. Tautvaiša, THE CEMETERY 
OF NATIONS IN THE SIBERIAN 
TUNDRA. Printed by Nida Press, 
London, 1968, p. 112. Published by 
The Lithuanian Social Democratic 
Union of America. Gaunama pas J. 
Novogrodskį, 87 Windermere Ave., 
Toronto 3, Ont Kaina $1.75. Lie
tuviškoji šios knygos laida 'Tautų 
kapinynas Sibiro tundroje" jau iš
parduota.
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W KULTŪKIiJE VEIKIOJE
PLB VALDYBOS SUORGANIZUO

TA solistės Aldonos Stempužienės, 
kompozitoriaus Dariaus Lapinsko ir 
aktoriaus Leono Barausko išvyka į 
P. Ameriką pradedama koncertais 
Venecueloje. VLB pirm. inž. VI. 
Venckaus iniciatyva pirmasis A. 
Stempužienės ir D. Lapinsko koncer
tas, rengiamas Venecuelos Amerikie
čių Centro, įvyks spalio 17 d. sos
tinėje Caracas. Antrasis koncertas 
lietuviams ir svečiams bus spalio 19 
d. Valencijos mieste. Be koncertinės 
programos, jis taipgi turės ir poezi
jos bei dramos ištraukų L. Baraus
ko rečitalį. Spalio 20 d. Maracay 
mieste, to paties vardo viešbutyje, 
VLIKo atstovybės pirm. J. Bieliūnas 
menininkam pagerbti rengia susipa
žinimo ir atsisveikinimo pokylį. Ko
lumbijos LB pirm. kun. M. Tamo
šiūno pastangų dėka Bogotos simfo
ninis orkestras A. Stempužienę ir D. 
Lapinską pakvietė dviem koncertam, 
kurie įvyks spalio 25 ir 27 d.d. Bo
gotos miesto teatre. Simfoniniam or
kestrui diriguos D. Lapinskas. Tiki
masi, kad vienas šių koncertų bus 
oficialiai dedikuotas Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo penkiasde
šimtmečiui. Bogotoje taipgi bus su
rengtas atskiras koncertas-literatū- 
ros rečitalis lietuviams, kurio pro
gramą atliks A. Stempužienė ir L. 
Barauskas. Menininkų kelionė iš JAV 
į P. Ameriką pradedama spalio 15 d.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA 
Jaunimo Centre pradėjo kompoz. J. 
Gaidelio operos “Dana” repeticijas. 
Libretą šiai operai yra parašęs St. 
Santvaras. Su choru dirba chormeis
teriai A. Gečas, A. Stephens ir A. 
Vasaitis. “Daną” režisuoti pakvies
tas Kauno operetės buvęs solistas 
Petras' Maželis, Klevelando “Vaidi
los” teatro dabartinis režisorius. Ope
ros valdybos pirm. Viliui Juškai pa
sitraukus iš šių pareigų dėl padidė
jusios atsakomybės jo darbovietėje, 
valdybos vadovu buvo išrinktas Alf
redas Kulys, 1962 m. gavęs bakalau
ro laipsnį Toronto universitete.

ALFONSO MIKULSKIO vadovau
jamas Klevelando lietuvių Čiurlio
nio Ansamblis, dalyvavęs PLB III 
seimo koncerte Niujorke, Linkolno 
Centre, susilaukė netikėto Įvertini
mo ir pripažinimo. Lincolno Centro 
direktorius, sužavėtas lietuvių liau
dies melodijų, Čiurlionio Ansamb
lį pakvietė surengti koncertą ame
rikiečiams.

LIETUVIŲ FOTO ARCHYVO Či
kagoje išleistas dail. seselės Merce
des kūrinių 40 spalvotų skaidrių rin
kinys su jų pavadinimais ir atitin
kamais komentarais už $12 gauna
mas LF Archyve, 2345 West 56th 
St., Chicago, Ill. 60636, USA. Atei
tyje bus pagamintos ir kitų lietuvių 
dailininkų darbų skaidrės.

PROF. ERNESTAS PARŠELIS, 
Buenos Aires pedagoginio instituto 
direktorius, Argentinos katalikų uni
versitete apgynęs disertaciją “To
mizmas VII amžiuje”, gavo filosofi
jos daktaro laipsnį.

ILIUSTRUOTĄ LIETUVOS ISTO
RIJĄ ruošia ir žada išleisti Vladas 
Vijeikis. Šią knygą, kaip pagalbinę 
mokslo priemonę jaunimui, sudarys 
vien tik iliustracijos su trumpų pa
aiškinimų tekstu. Dalis iliustracijų 
surinkta iš senųjų šaltinių, o kita 
dalis bus nepriklausomoje Lietuvo
je sukurti paveikslai. Numatoma 
įdėti ir pasaulinės istorijos iliustra
cijų, kad tarptautinius įvykius jau
nimas galėtų palyginti su lietuviš
kaisiais.

J. KARVELIS Čikagoje ruošiasi iš
leisti mūsų vidurinės kartos rašyto
jų — Kazio Bradūno, Aloyzo Baro
no, Henriko Nagio, Birutės Pūkele- 
vičiūtės ir Liūnės Sutemos — kūri
nių plokštelę, kuriai įrašą yra pada
rę patys autoriai.

IŠ SPAUDOS IŠĖJO Amerikos Lie
tuvių Inžinierių ir Architektų Sąjun
gos 1954 m. suvažiavime nutarto iš
leisti metraščio I tomo ketvirtoji 
dalis “Pramonę kuriant ir gamybą 
plečiant”, vaizduojanti pramonės 
vystymąsi Lietuvoje nuo senovės iki 
dabartinių laikų, lietuvių inžinierių 
bei pramonės darbuotojų įnašą. Lei
dinio redakcinė komisija: red. Kazys 
Krulikas, nariai — Juozas Dačys, 
Bronius Galinis ir Viktoras Kubilius. 
Ši 102 psl. knyga, kainuojanti $2, 
gaunama sąjungos skyriuose ir pas 
redakcinės komisijos narį J. Dačį, 
27 Bourneside St., Dorchester, Mass. 
02124, USA.

INSTITUTUM BALTICUM išleido 
pernai “Acta Baltica“ žurnale pa
skelbtą Benedikto Mačiuikos iš Con
necticut universiteto, JAV, 14 psl. 
straipsnį “Die Russifizierung Litau- 
ens seit 1959: Versuch einer quan- 
titiven Analyse”. Šioje Lietuvos ru
sinimo analizėje autorius daro iš
vadą, kad Lietuvai rusinimo ir asi
miliacijos pavojus nėra toks didelis 
ir taip intensyvus, kaip kad apie jį 
kalbama, tačiau neįmanoma pasaky
ti, kaip ilgai tokia būklė truks. Vis
kas priklausys nuo Maskvos

DONATO ŠATO straipsnį apie Lie
tuvos mokslo įstaigose atliekamus 
tyrinėjimus gamtos ir technikos 
mokslų srityse paskelbė Deutsche 
Verlags-Anstalt Stuttgarte, V. Vo
kietijoje, leidžiamas žurnalas “Ost- 
europa — Naturwissenschaft” 1968 
m. birželio sąsiuvinyje. Straipsnis 
taipgi buvo išleistas ir atskira bro
šiūra.

G. ČESIENĖS lituanistiniu mokyk
lų antram skyriui paruoštas vado
vėlis “Rūtelė” jau baigiamas spaus
dinti Morkūno spaustuvėje Čikagoje.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVOS FOTOGRAFIJOS ME

NININKŲ penkerių pastarųjų metų 
darbų paroda atidaryta Varšuvoje ir 
Paryžiuje. Žymiausi šios srities me
nininkai yra Antanas Sutkus, Liu
das Ruikas, Aleksandras Macijaus
kas, Marius Baranauskas, Romas Ra
kauskas ir Rimantas Dichavičius. Su 
parodos eksponatais bus supažindin
ti ir kitų Lenkijos miestų gyvento
jai

KAUNO MEDICINOS INSTITUTE 
surengtoje respublikinėje akušerių 
konferencijoje padaryta daugiau kaip 
20 pranešimų. Pagrindinį pranešimą 
apie Lietuvos akušerių darbą ir jų 
uždavinius skaitė vyr. akušeris-gine
kologas J. Neniškis.

RUSIŠKOS IR SOVIETINES MU
ZIKOS festivalyje Liondek Zdrui, 
Lenkijoje prie Vroclavo, gražių len
kų spaudos atsiliepimų susilaukė lie
tuvaitė pianistė Aldona Dvarionaitė, 
šalia sovietų kompozitorių kūrinių 
programon įtraukusi ir kelias savo 
tėvo prof. Balio Dvariono fortepijo
nines pjeses.

PALANGOS SAVIVEIKLININKAI, 
vadovaujami rež. G. čeponienės, ruo
šiasi atžymėti M. Keturakio kome
dijos “Amerika pirtyje” septynias
dešimtmetį. ši komedija pirmą kar
tą buvo suvaidinta 1899 m. Palan
gos klojime. Rež. G. Čeponienė se
kančiais metais spektaklį taip pat pa
statys klojime, kad būtų atkurta 
anuometinė aplinka bei nuotaika.

KLAIPĖDOS KULTŪROS RŪ
MUOSE surengta dail. Veronikos 
šleivytės daugiau kaip 100 tapybos 
ir grafikos darbų paroda lankytojus 
supažindina su gimtojo krašto gro
žiu ir jo žmonėmis. Didžiąją ekspo
natų dalį sudaro pajūrio vaizdų pas
telės, kaip pvz. “Jūra naktį”, “žve
jų laivai šventosios uoste”, “Pava
saris Palangos pajūryje”, “Jūros 
simfonija”.

DR. LEONARDAS KAIRIŪKŠTIS, 
Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyri
mo instituto direktoriaus pavaduo
tojas, su sovietų delegatais dalyvavo 
rugsėjo 22-26 d.d. St. John’s, New- 
foundlande, Įvykusiame Kanados miš
kininkų kongrese. Lietuvis žemės 
ūkio mokslų dr. L. Kairiūkštis pa
darė pranešimą ‘Tagrindiniai miško 
atkūrimo ir atželdinimo metodai So
vietu Sąjungoje”, ši tema geriau bū
tų tikusi sovietų miškininkams.

ROKIŠKYJE ATIDARYTA mėne
sį truksianti Latvijos Bauskės ra
jono liaudies meistrų taikomosios 
dailės paroda, kurioje išstatyta dau
giau kaip 150 Įvairių eksponatų — 
pintinių, medžio, gintaro, metalo dir
binių, tautinių drabužių ir audinių. 
Parodą surengė Bauskės kraštotyros 
ir dailės muzėjaus darbuotojai.

KAUNO LĖLIŲ TEATRAS, vado
vaujant Stasio Ratkevičiaus, sezoną 
pradėjo bulgaro dramaturgo P. Man- 
čevo pjesės-pasakos “Zuikių mokyk
la” premjera, kurią režisavo pats 
vadovas, apipavidalino Vilniaus dai
lės instituto absolventas Vitalijus Ma
zūras. Į sekančių premjerų sąrašą 
yra Įtraukta “Eglė žalčių karalie
nė”, J. Avyžiaus “Aštuoneto iš Tilp- 
sės namų” inscenizacija ir pasaka 
“Pelenė”. Populiariausias lėlių teat
ro spektaklis yra Ant. žeko ir Br. 
Gražio “Gulbė — karaliaus pati”, ma
žuosius žiūrovus linksminęs jau 634 
kartus.

KAUNO DRAMOS TEATRAS ruo
šiasi stayti Kazio Sajos pjesę “Ma
mutų medžioklė”, kuri, pasak vyr. 
rež. Jono Jurašo, yra intelektualinis 
groteskas, ši premjera bus naujo
jo sezono svorio centras.

VALERIJA ČIURLIONYTE - KA
RUŽIENE, Kauno M. K. Čiurlionio 
dailės muzėjaus meno skyriaus ve
dėja, jau 50 savo gyvenimo metų 
yra skyrusi brolio kūrinių populia
rinimui ir saugojimui. Ją aplankęs 
“Literatūros ir Meno” bendradarbis 
R. Neimantas rugsėjo 7 d. laidoj 
rašo: “Bet rūpesčių dėl Čiurlionio 
paveikslų nemažėja — jie nesustab
domai blunka. Blukimo procesą iŠ 
dalies sustabdytų kūrinių perkėlimas 
į statomą galeriją — priestatą prie 
M. K. Čiurlionio muziejaus. Tačiau 
galerija šiemet dar nebus baigta, ir 
Čiurlionio kūriniai, kaip ir anksčiau, 
jaus temperatūros svyravimą (o tai 
jiems ne į sveikatą). Matyt, reikė
tų dar kartą peržiūrėti klausimą dėl 
organinės šviesos Įrengimo naujoje 
galerijoje, nes elektros apšvietimas 
čia netinka. V. Čiurlionytės-Karužie- 
nės nuomone, yra tik vienas būdas 
išsaugoti Čiurlionį ateities kartoms 
— tai faksimilinė reprodukcija, su
teikianti galimybę gauti labai tiks
lią, tapačią originalui kopiją. Jinai 
konsultuojasi su mūsų ir užsienio 
specialistais, menotyrininkais, pa
vyzdžių ji yra mačiusi Vienoje, Al- 
bertino muziejuje; dabar V. Čiurlio
nytė stengiasi sužinoti, kas galėtų šį 
darbą atlikti; jai padeda prancūzų 
menotyrininkas Nakau, ruošiantis di
sertaciją apie Čiurlionį, poeto J. 
Baltrušaičio sūnus — Sorbonos uni
versiteto profesorius, bei kiti specia
listai. V. Čiurlionytės pastangų dėka 
Leningrade baigiamas Čiurlionio ar
chyvo konservavimas. O archyvas — 
apie 2000 poslapių: eskizai, laiškai, 
gaidos. Ji ruošia jų aprašymą — 
katalogą, kurį pateiks su komenta
rais ..Buvo svarstyta galimybė M.
K. Čiurlionio paveikslus pertapyti 
aliejiniais dažais, tačiau jos atsisa
kyta. R. Neimanto žodžiais tariant, 
tada neliktų preciziškumo, erdvišku- 
mo, permatomumo, neliktų Čiurlio
nio. V. Kst

i
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JONUI JUODŽIUI mirus, jo žmonų PRANUTE, sūnų 
įĮ RIMĄ ir jų artimuosius giliai užjaučiame bei kartu 

liūdime —
Vytautas ir Aleksandra Bubeliai 
Jonas ir Jadvyga Ignatavičiui 

Vaclovas ir Janina Mitkai, Detroite

PADĖKA
Už nuoširdų priėmimą mums lankantis Wawoj, Ont., 

Lethbridge, Albertoj, nuoširdžiai dėkojame J. Žiliui, p.p. 
Venslovams, M. J. Latvaičiams, p. p. Sodeikoms, p. p. Vel- 
neriams ir visiems kitiems —

B. ir E. Tamulioniai

VLADUI PETRAUSKUI mirus, jo seserį STEFANIJĄ ir 
svainį PRANĄ KALVAIČIUS bei visus artimuosius 
giliai užjaučia —

Kezių šeima

S PORTAS

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 430-8
šeši 9-12
Sekm. 9.30-1 {

PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 
VISAS FINANSINES OPERACIJAS PER KOOPERATYVĄ. 

$2.000 gyvybės drauda nemokamai.

Moka
už depozitus-5% 
už serus -5^%

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
HOWARD PARK — DUNDAS. įmokėti tik S4 000. 6 kambariai, mūri- 
nis, dvi virtuvės, dvigubas garažas. Prašo apie $18.000.
BLOOR — JANE. Rupių plytų, atskiras, 6 gražūs kambariai, alyva- 
vandeniu šildymas. Garažas ir šoninis įvažiavimas, skubus pardavi
mas. Įmokėti apie $10.000.
MAVETY ST. — ANNETTE. 8 kambariai, atskiras, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, alyva šildymas. Garažas su geru privažiavimu. Namas be sko
lų. Prašo apie $29.000.
ROYAL YORK — QUEENSWAY. Naujos statybos 16 kambarių tribu- 
tis (triplex), du butai po tris miegamuosius ir vienas 2-jų miegamų
jų. Viskas išnuomota. Įmokėti $15.000. Prašo $47.000.
MIMICO — BURLINGTON ST. Gražus 5 butų naujos statybos namas, 
didelis sklypas, alyva - vandeniu šildomas. Įmokėti $20.000 ar daugiau. 
Cb-nla ii <%, PraSn &A4 OOO
NEW TORONTO — LAKESHORE BLVD. 6 butų apartamentinis pasta
tas, didelės nuomos pajamos, arti krautuvių ir susisiekimo. Įmokėti 
apie $25.000.
DUNDAS — RONCESVALLES. Žuvų ir delikatesų prekyba. Didelis 
pelno nuošimtis. Parduodama dėl ligos. Prašo $5.000.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
S. JOKŪBAITIS
TeL 534-9286 — namų: 537-2869

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos stalo teniso meisteriais 

tapo: vyrų — R. Miknevičius, mote
rų — A. Giedraitytė. Ypač kovinga 
buvo moterų vieneto baigmė, kurio
je šiaulietė B. Šidlauskaitė pirma
vo 2:0. A. Giedraitytė tik pakeitusi 
taktiką laimėjo 3:2. Abi žaidėjos dar 
labai jaunos.

Sov. Sąjungos profsąjungų lengv. 
atletikos rungtynėse vilnietė N. Sa- 
baitė pasiekė naujų Lietuvos rekor
dą. Ji 400 m. nubėgo per 55,5 sek. 
Senasis jos rekordas buvo 55,7 sek.

SPORTAS VISUR
Į olimpiadą Meksikoj Peru siun

čia 30 sportininkų, kurių pusė yra 
tinklininkės.

Belaukiant olimpiados Meksikos 
olimpiniame stadijone buvo suruoš
tos priešolimpinės pirmenybės, ku
riose pagerinti keturi olimpiniai re
kordai. Tarp jų latvis Janis Lusis, 
atstovaująs sovietams, pagerino jie- 
ties metimo olimpinį rekordą, nu- 
mėsdamas ją 282 pėdas.

Meksikiečiai šią olimpiadą stengia
si padaryti įspūdingesnę už kitas. 
Jie paleis kelis tūkstančius dau
giau balandžių. Olimpinę ugnį šioje 
olimpiadoje uždegs moteris — kliū
tinio bėgimo dalyvė N. Enriquita 
Basilio Sotelo.

ŠACHMATAI
I

Susirinkimas, š.m. spalio 20, sek
madienį, 1 v.p.p., Prisikėlimo par. 
studentų būstinėje šaukiamas visų 
Toronto lietuvių šachmatininkų su
sirinkimas turnyro reikalu. Po su
sirinkimo bus pradedamas atviras 
šachmatų pirmenybių turnyras. Jis 
yra atviras visiems lietuviams šach
matininkams, kurie turi entuziazmo 
dalyvauti ir per kovą sustiprėti. Tur
nyras bus tęsiamas kiekvieną sekma
dienį 2 v.p.p., kol bus baigtas. Jei 
bus didelis dalyvių skaičius, turny
ras bus vykdomas šveicariška siste
ma — 12 ratų. Jei bus dalyvių skai
čius apie 12-13, bus žaidžiama — 
kiekvienas su kiekvienu. Dalyvio mo
kestis bus nustatytas susirinkimo 
prieš turnyrą. Tikimasi taip pat pa
ramos iš sporto klubų bei organiza
cijų ir pavienių mecenatų. Jei sąly
gos leis, dovanos numatytos surin
kusiems 50% taškų (laimėjimų). 
Smulkesnių informacijų kreiptis tel. 
534-1045. Pr. Mačiulaitis.

“Thanksgiving Open”. šį savaitga
lį, spalio 12, 13, 14 d., rengiamas 
Ontario atviras šachmatų turnyras 
— 6 ratų šveicariška sistema (kiek
vieną dieną po 2 partijas — 10 v. 
ryto ir 4 v.p.p.) centrinėj YMCA — 
40 College St. Dalyvio mokestis — 
$12 ir $3 Kanados Federacijos mo
kesčio (kurie tos kortelės dar netu
ri), bet šeštadienį, spalio 12, iki 9.30 
v. ryto jau $15 (+ $3). Jauniams,

žemiau 20 metų, — $8. Įsiregistra- 
vimo mokestį siųsti iš anksto šiuo 
adresu: Walter Dobrich, 451 Sack- 
ville St., Toronto 5, Ont.

Pirmenybės Toronte. Rugpjūčio 24 
— rugsėjo 2 d. Toronto universite
to rūmuose (Hart House) įvyko Ka
nados atviros šachmatų pirmenybės, 
kuriose dalyvavo net Danijos did- 
meisteris Bent Larsen. Jis laimėjo 
pirmą prizą $1000 ir dvi taures. Be 
to, jis dalyvavo dviejuose turnyruo
se JAV, Arsen, Colorado ir Merri
mack, N.H. Ten laimėjo — $1.125 
ir $550. Prieš tai jis pralaimėjo pus- 
baigmio matča su Boris Spasskyj 
5%:2%.

Be Larseno, Kanados atvirose šach
matų pirmenybėse dalyvavo daug 
meisterių iš JAV ir Kanados — iš 
viso 164 dalyviai (11 ratų — šveic. 
sistema). Iš lietuvių dalyvavo: Povi
las Vaitonis iš Hamiltono, 7 tšk., 
Ignas Žalys iš Montrealio, 6, Pr. Ma
čiulaitis iš Toronto, 5%.

Varžybose dėl pretendento į pa
saulio šachmatų meisterius B. Spas
skyj nugalėjo V. Korčnoj 6,5:3,5. 
Ateinantį pavasarį B. Spasskyj žais 
su dabartiniu pasaulio meisteriu T. 
Petrosianu dėl sekančios meisterys- 
tės. Šio susitikimo nugalėtojas bus 
pasaulio meisteriu iki 1972 m. M.

VYČIO ŽINIOS
Dvidešimtmečio balius spalio 5 d. 

Seaway Towers viešbutyje praėjo 
įspūdingai. Oficialioje dalyje vytie- 
čius sveikino Sv. Jono par. klebonas 
kun. P. Ažubalis, “Aušros” klubo at
stovas T. Paulius, OFM, gen. konsu
las J. žmuidzinas ir Toronto apyl. 
pirm. adv. G. Balčiūnas. Taip pat 
sveikino Hamiltono “Kovo” atstovas
J. Bulionis ir du jauni sportininkai 
iš Londono “Tauro”, kurie. “Vyčio” 
pirm. A. Supronui įteikė auksinį “Vy
čio” ženklelį. Vytiečius žodžiu taip 
pat sveikino Prisikėlimo par. kle
bonas T. Placidas, OFM, Toronto VI. 
Pūtvio šaulių kuopa, “Sporto” red.
K. . Cerkeliūnas ir Londono “Tauro” 
pirm. E. Daniliūnas. Visiems mus 
sveikinusiems nuoširdžiai dėkojame.

Mūsų rėmėjams T. Placidui, OFM, 
Toronto VI. Pūtvio šaulių kuopai ir 
V. Paškauskui už “Vyčio” jubilėji- 
nio ženklo paruošimą nuoširdžiai dė
kojame. A. S.

Jaunimo skyrius “T. Žiburiuo
se” pertvarkomas. Ligšiolinis 
skyriaus pavadinimas “Jaunimo 
aktualijos” pakeičiamas Į “Jau
nimo žiburiai”. Sudarytas galin
čių rašyti jaunųjų kolektyvas, 
kuris telks medžiagą ir pats ra
šys. Į kolektyvą įeina: Abromai
tis Vyt., Girdauskas Eug., Kuo
las Alinis, Juozapavičiūtė Gabi
ja, Švėgždaitė Laima, Volungy- 
tė Aldona.

Ateitininkų žinios
Įsijungimo metai. Šie mokslo me

tai Toronto ateitininkų pavadinti 
“įsijungimo metais”. Tą mintį davė 
vyr. moksleivių kuopos valdyba, no
rėdama pratęsti vasaros stovyklos 
Vasagoje šūkį. Bus skatinamas viso 
jaunimo pozityvus įsijungimas visur: 
į veiklą, į visuomenę, į religinį at
sinaujinimą, į artimo meilę.

Ideologiniai kursai (įsijungimo die
nas) norima suruošti vyr. mokslei- 
viems vieną savaitgalį dar prieš 
Kalėdas. Organizuoja vyr. mokslei
vių valdyba. Bus kviečiamos kuopos 
ir iš kitų miestų.

“Pirmyn Jaunime”, Toronto vyr. 
moksleivių neperiodinis laikraštėlis, 
jau ruošiamas ir neužilgo pasirodys, 
šiais metais redaktoriumi yra Algis 
Čepas. Jam prašome siųsti medžiagą, 
šį rudenį sueina lygiai 10 metų nuo 
pirmo numerio pasirodymo. Pirmoji 
redaktorė buvo Audronė Kuolaitė — 
dabar p. Skrupskelienė.

Tautinių šokių grupė yra organi
zuojama vyr. moksleivių. Grupės tiks
las nėra konkurencija kitoms tauti
nių šokių grupėms, bet pasiruoši
mas pagrindinei Toronto apylinkės 
tautinių šokių grupei Per praėjusį 
susirinkimą daug jau užsiregistravo. 
Dar trūksta berniukų. Kas dar no
rėtų užsiregistruoti, prašomi paskam
binti Pauliui Kolyčiui tel. 534-5586.

Vyr. moksleiviai organizuoja gru
pę, kurie norėtų kartu šio šeštadie
nio, spalio 12, vakare vykti į vaidi
nimą “Marat - Sade”. Kurie norėtų 
kartu vykti ir gauti daugiau infor
macijų, prašomi paskambinti Algiui 
Žabui tel. 533-0225.

Nario mokestis privalomas visiems 
ateitininkams. Jį privalo sumokėti ir 
jaunučiai ir vyresnieji. Tad nepa
mirškite — $1.00.

Globėjų posėdis įvyko praėjusį 
trečiadienį. Šiais metais daugumą 
globėjų sudaro studentai ir vyr. 
moksleiviai. Kiekvienas būrelis turi 
po 2 globėjus. Pasisakyta įvairiais 
veiklos reikalais. Kilo gana įdomios 
diskusijos. Kiekvienam būreliui bus 
sudaryta programa.

Studentai ir kaikurie vyr. moks
leiviai šiais metais padės pravesti ka- 
tekizacijos pamokas. Reikia pasi
džiaugti, kad jaunimas neatsisako ir 
konkrečiai padeda ten, kur reikia. 
Tai įsijungimas.

Nepamirškime metinės temos: Įsi
jungimas.

Skautų veikla
• Romuvos komitetas kviečia vi

sus tėvelius ir vadovus-ves šį savait
galį, spalio 12, 13, 14 d., švenčiant 
Padėkos šventę, praleisti rudens gro
žiu papuoštoje stovyklavietėje.

• Kanados rajono vyr. skaučių ir 
skautų-vyčių sąskrydis įvyks š.m. spa
lio 26 d. Prisikėlimo par. patalpose. 
Atidarymas — šeštadienį, 12 v. Kvie
čiami dalyvauti skautai-vyčiai ir kan
didatai, vyr. skautės, kandidatės ir 
visos kitos skautės virš 15 m. am
žiaus. Pirmoje dalyje bus atskiri 
skautų-vyčių ir vyr. skaučių disku
siniai pašnekesiai, antroje — bend
ras pašnekesys, po kurio dalyviai iš- 
siskaidys į būrelius pagal amžių, šis 
suvažiavimas šaukiamas sukaktuvi
nių metų pabaigos išvakarėse ir yra 
jungiamas su Kanados Lietuvių Die
na Toronte.

• Spalio 19 d. šv. Jono Kr. pa
rapijos salėje tėvų komiteto ruošia
mas bazaras-Šokiai laukia tėvelių, va
dovų, bičiulių iš arti ir toli. Bus 
linksma suaugusiems ir naudinga 
skautams!

• Kviečiame tėvus leisti savo ma
žuosius į skautų-čių draugoves. Jaun. 
skautes kandidates galima užregist
ruoti pas jaun. skaučių vadovę ps. 
M. Stanionienę tel. RU 1-7861, ber
niukus — pas ps. B. Pošką tel 762- 
6684.

• Spalio 15, antradienį, 7.30 v.v., 
skautų būkle šaukiamas “Rambyno” 
tunto. vadijos posėdis. Negalintieji 
posėdyje dalyvauti praneša tuntinin- 
kui. č. S.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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 kępimo-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 statybas, 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 PARDAVIMUL

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- — . « aparama
KREDITO KOOPERATYVE _____________________

MOKAME II DUODAME
5% už depozitus II mortgičius iš 7%
5kz% už šėrus “ 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 GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdien nuo 10 vai. iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p. p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBERS
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 GATVE, $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 GATVE, $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

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.

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE1-1161, namų 783-2105

TORONTO MIESTAS
PRANEŠIMAS ATMATŲ IŠVEŽIMO REIKALU

Kadangi pirmadienis, spalio 14-ji, yra nedarbo die

na miesto tarnautojams, tą dieną šiukšlės bei atmatos 

nebus išvežamos.

Pirmadienio išvežimas bus atliktas antradienį, o ant

radienio — trečiadienį.

H. F. ATYEO, P. Eng., 
gatvių priežiūros viršininkas

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

Medžiotojai — Jonas Morkū
nas ir Alfredas Bražys Ontario 
šiaurėje rugsėjo 28 d. sėkmin
goj medžioklėj nušovė 2 didelius 
— 1400 ir 1100 svaru — brie
džius. R.

Pajieškojimai
Juozo čaplinskio, Mato sūnaus, iki 

1939 m. gyvenusio Toronte, jieško 
brolis Vladas Čaplinskis (Šiaulių ra
jonas, Kuršėnų miestas, Požėlos gt.). 
Prašomas atsiliepti pajieškomasis 
arba jo giminės nurodytu adresu.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ 

sutraukiančią 
hemorojus 

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atra

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visu svarbiausia — rezulta
tai būdavo toki nuostabūs, kad Sis pa
gerėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

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

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

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

$8.000 ĮMOKĖTI, Royal York-Bloor, vienaaugštis (bungalow), arti paže- 
minio, 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-Dundas, 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-€larens, 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. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

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

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĖ 
Biudžeto h- patarnavimo planai Išsimokėjimas 5-riems metams ir ilgiau 

B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.
Lietuviškai visais šildymo reikalais kreiptis: St Prakapas 

tel RO 7-9088 kiekvienu metu.
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APDRAUDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ o 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • 
PERSONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAI
KAMS • MĖNESINĖS INVALILDUMO PAJAMOS IR KT.

LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)
B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA 
Tel. 251 • 4864; namų tel. 277-0814

ALPA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. 
Taisom šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE1-6165.»672 LANDSDOWNE AVE^ TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latvtja, Estiją, Ukrainą ir

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

įvairios sudėties maisto siuntiniai, su gydymu ir L L
automobfliai, automobiliams moto- Maisto siuntinių svoris neribotas, 
rai ir padangos, motociklai, dvira- Tarime naujus iliustruotus kata- 
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši- logos, kuriuose yra smulkus aprašy- 
nos, siuvamosios mašinos, televizi- mas ir paaiškinimai. Pažymėtos kak 
jos priimtuvai, pianinai, foto apara- nos yra galutinės.
tai, radijo priimtuvai, trapsistori- Taip pat persiunčiame pinigus, už 
nlal radijo aparatai, laikrodžiai, ki- kuriuos gavėtas gali nusipirkti įval- 
limai, baldai, butai (apartamentai), rių prekių specialiose dolerinėse 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte krautuvėse.

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus fr apdraustus {vairius siunti
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
o Gyvenų ne Toronte,'prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
480 RONCESVALLES AVE. TORONTO 3, ONT.

1 elefonas LE 1 - 3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti 
ir pataisyti savo automobili! FRANK PETIT, kvalifikuotas auto me
chanikas, su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į 
DKam 296 BROCK AVĖ. (tarp Dun-bloor Auto rite \jorage das college). Tet 531-1305

Vyrų ir jaunimo moderniška
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

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

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.

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE
YONGE MEMORIALS LTD.

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

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti
\ A Mz su gaminių kokybe ir kainomis

2U0 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
— - - - - - k. STRIAUPIS

Res. teL LE 6-5363

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

STATOM IR TAISOM T.V. ANTENAS.
' 532 - 7733

1613 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

Kiekvieno mėnesio pirmą savaitę (Rugs. 1—5) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

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

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

A. P. GARAGE
M HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus meenauB- 
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimu*.

Prieš pirkdami vartotus autome- 
bflius atrežkite patikrinimui: naro- 
OŲTUrn vm* uuiaiflli rr aiimrme 
patarimu*.
Sav. ANTANAS PA8KXVTCIUS

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI Ir kt 
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

Skambinti teL LE 4-1408 
39 Dewson St. Toronto. Ont
VNuh-ūšiu automobiliu Išorės (b* 
dy) taisymas, mechaniniai darbai h 

automatinės transmisijos 
Dundas Auto Body 

Max Kane Auto Body 
Darbas sąžiningu ir garantuota*.

Uetavfa* aptarnauja Jonu Jurėnu 
438 RATHURST ST, 

teL WA 14225 arba WA 4-1681

SKAITYTOJAI PASISAKO
GERBIAMAS REDAKTORIAU,
Jau sukanka dveji metai, kaip iš

tikimai skaitau “Tėviškės žiburius”. 
Jau seniai norėjau išreikšti savo di
delį pasitenkinimą Jūsų puikiai lei
džiamu laikraščiu. Dažnai aprašote 
JAV įvykius geriau kaip JAV lietu
vių spauda. Tik iš apsileidimo ne
prisirengiau anksčiau parašyt. Al. Gi- 
manto straipsnis, pavadintas “Father, 
Go To Hell!”, atspausdintas “TŽ” 
VI. 27 mane išjudino. Nuoširdžiai 
sveikinu ir dėkoju, kad supratote ir 
drįsote pasakyti tai, ką JAV lietuvių 
— net katalikų — spauda, laikraščiai 
turėjo seniai pasakyti.

Man, kaip krikščioniui, kunigui, lie
tuviui, šiame krašte gimusiam, skau
du matyt, kaip daug mūsų lietuvių 
atsilikę ir užsispyrę šių dienų svar
biausiais klausimais. Taipgi graudu 
man matyt, kaip mažai informuoja 
lietuvius šiais klausimais JAV lietu-- 
viški laikraščiai. Vienas kitas stačiai 
kursto rasizmą. Už tai, džiugu buvo 
paskaityt minėtą straipsnį. Manau, 
kad jau gavote vieną kitą aštrų pa
sisakymą prieš. Laikykitės tvirtai tų 
idėjų. K. Pugevičius

BEVARDŽIAI PRIEKAIŠTAI
S. Pranckūnas dažnai parašo į “Ne

priklausomą Lietuvą” iš Toronto apie 
pasikalbėjimą Metro traukinyje, š.m. 
rugpjūčio 21 d. tame laikraštyje jis 
paliečia ir mano atsiminimus, spaus
dintus “Tėviškės žiburiuose”. Jis 
kalba bevardžių žmonių lūpomis, esą 
aš blogai padariau, kad nepasisten
giau nuo karinės prievolės atleisti 
stambaus ūkininko sūnaus, studen
to. Atseit, būtų buvę gerihu, kad to 
studento vietoje būtų buvę mobili
zuoti to ūkininko lietuviai kumečiai. 
Jis savo pasikalbėjimą baigia: “Ne
jaugi autorius, pats mokslo žmogus, 
būtų taip greitai pamiršęs mūsų pa
tarlę, kurioje sakoma, kad už vieną 
mokytą duoda 10 nemokytų.”

Pirmiausia noriu pasakyti, kad 
svarbiuose dalykuose patarlėmis ne
sivadovauju. Antra, mano atsimini
mų mintys labai iškraipytos. Išveng
ti tokiems iškraipymams geriau duo
ti reikiamas ištraukas.

Mobilizacinėje komisijoje reikalai 
būdavo sprendžiami daugiau tautiniu, 
o ne moksliniu ar turtiniu atžvilgiu. 
Taigi, turtingieji pirmoje eilėje tu
rėjo ginti savo turtus, o ne jų var
gingi kumečiai, kurie augino šeimas. 
Tą stambaus ūkio savininką pavadi
nau bajoru, nes jis man neatrodė 
esąs lietuvis. O bajorų dauguma 
buvo lenkai ar sulenkėję lietuviai. 
Ir tas ūkininkas turėjo lenkiškumo 
žymę — pirmiau kreipėsi į vokietį,

I Į LIETUVĄI GERIAUSIA IR VERTINGIAU
SIA DOVANA — 

DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI
IR JAV DOLERIŲ 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

ir pamatysite, kaip patenkinti 
bus jūsų giminės.

TIK DOVANŲ PAŽYMĖJIMAI 
suteikia galimybę jūsų giminėms 
nusipirkti specialiose Vnešposyl- 
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

INTERTRADE EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street,

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

NEMOKAMŲ KATALOGŲ 

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt. reikalus be 

atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioj* visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

• parūpina eismo priemone* ekskursijoms
• patarnauja atsfkviečiant gimines

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AND REAL ESTATE 

3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONT. 

231-2661 231-6226
Pranešame poskyrimq

VACLOVO BARTUSEVIČIAUS
nuosavybių pardavinėjimui. Tel. 231*7403
Turime plačių klijentūrą. J ieškome nuosavybių

o ne į lietuvį. Tai buvo nevieninte- 
lis atsitikimas tų šešių mėnesių ke
lionėje po apskritį. Ir kitais atvejais 
lenkai ar sulenkėję lietuviai, kurie 
būdavo stambių ūkių savininkai, mo
bilizacinėje komisijoj* pirmiau kreip
davosi į vokietį, o lietuviai — į ma
ne. Aš esu lietuvis, todėl lietuvius 
palaikiau. Ir savo paaiškinimą baig
siu panašia fraze: vieno nemokyto 
lietuvio neatiduočiau už 10 mokytų 
lenkų, nes lenkai mūsų tautai nieko 
gero neduos, o ir nemokytas lietuvis 
gali būti geras tautietis.

J. V ai če liūnas 
INDIFERENTIŠKUMO

PRIEŽASTYS
Sukurti uždarą, teistinę, parapijiš- 

kai orientuotą bendriją galima: a. sa
loje — kaip Japonijoje; b. pusia
salyje, atskirtame kalnais — kaip 
Ispanija; c. naujoje valstybėje, su
sikūrusioje teistiniu pagrindu — 
kaip Izraelis; d. kraštuose, kur dėl 
perdidelio žmonių skaičiaus ir kito
kių priežasčių žmonių vargas yra 
toks, kad kova dėl kasdieninės duo
nos išeikvoja didžiąją jų energijos 
dalį. Lietuviai imigrantai Kanadoje 
nepriklauso nė vienai šių kategori
jų-

Kanados katalikai šiandien gyve
na nauju atbudimu, rodydami daug 
energijos ir gyvo susidomėjimo vi
su tuo, kas liečia Bažnyčią. Noras 
dalyvauti sprendimuose niekados ne
buvo ryškesnis. Laikraščiai įgauna 
naują aktualumą, keičia savo išraiš
kos būdą, kad duotų eigą naujom iš
raiškos srovėm, šis judėjimas apima 
visus katalikus. Imigrantai, be abe
jonės, tuo gyvai domisi ir seka. Jie 
negali nepalyginti vis platėjančio 
krikščionybės horizonto su vis siau
rėjančiu etniniu, parapijiniu akira
čiu. S. Prapuolenytė-Bunker

STOVYKLINĖS PASTABOS
Ir vėl užbaigėm metinę ateitinin

kų stovyklą Naujojoj Vasagoj. Ne
jučiomis prabėgo tas pusmėnesis 
prie balto, lyg Palangoj, smėlio ir 
taip malonaus, šilto vandens. Gailė
tis yra ko, būtent, to beveik čigo
niško gyvenimo, nerūpestingos nuo
taikos, kurios mieste neįmanoma pa
justi. Ypač to pasigenda miesto jau
nimas. Dabar, kai stovykla jau pra
eityje, o įspūdžiai dar gyvi, lengva 
atsiminti ir buvusius sunkumus, 
ypač virtuvėje. Reikia pripažinti, ne
buvo perlengva. Nežiūrint jau esa
mų patobulinimų, dar reikia panau
doti daug muskulų, kurių mieste ne
turėjom progos išvystyti, ir todėl 
mielai įvertintume vyrišką jėgą. 
Stovyklos dalyvių skaičius kasmet 
didėja, tai ir puodų atsiranda vis 
daugiau, ir jie darosi sunkesni. Vy
ras virtuvėje palaikytų fie tik nuo
taiką, bet ir pasakytų kitiem, sto
vyklos rengėjam (kurie turbūt visi 
vyriškos giminės!), kad šeimininkės 
ne be reikalo skundžiasi. Visi žino
me, kad valgyti ir maudytis yra 
lengviau, negu gaminti maistą. Kai 
daromi patobulinimai, atsakingieji 
galėtų pasikviest ir mūsų vyriausią 
šeimininkę, kuri tikrai nurodytų, 
kaip pritaikyt pvz. krosnį geresniem 
pyragam iškepti bei kitus trūkumus. 
Tik p. R. kulinarinių gabumų dėka 
mes pajėgėm pagaminti tokį gerą 
maistą. Bet į vakarą ji taip būdavo 
išsisėmus, kad ir ežero vanduo jos 
neviliojo. O būtu didelis nuostolis 
mums jos netekti. Tai maloni ir 
taktiška moteris bei gera šeimininkė.

Labiausiai stovyklą padaro įdomia 
jaunimo vadovai. Dabar turėjome ge
rus vadovus, bet vieni labai jauni, 
o kiti — jau seniai peraugę jaunuo
lių amžių. Girdėjosi pasiūlymų, kad 
vaikams būtų įdomiausia turėt kele
tą vadų vidutinio amžiaus — 20-30 
metų. Bet galimas daiktas, kad tokio 
amžiaus žmonės yra labai užimti sa
vo asmeniniais reikalais ir vargu 
sutiktų bartis su išdykusiais vaikais.

žiūrint iš pačių jaunių taško — 
stovykla puiki — daug saulės ir van
dens, bet kaip ir visada, skundžia
masi: pamaldos perilgos, miego per- 
mažai, trūksta saldumynų. Jie vis
kam turi laiko, tik ne maldai. Pa
įvairintos Mišių apeigos procesija 
mums, seniesiems ir jauniesiems, la
bai patiko. Primena mišparus tėviš
kės parapijoje. Vaikai taip pat džiau
gėsi, kad ir kapelionas malonus — 
pilnas jaunatviškų šposų.

Tarp gerųjų pusių pasitaikė ir 
silpnųjų, šeimininkės džiaugėsi šil
tu “lietum” virtuvės patalpoje, bet 
jaunimas aimanavo, kad nėra kur 

galvų išsitrinkti. Klikas siūlo, kad 
mergaičių “barake” šiltas vanduo- 
“dušas” būtų įrengtas arba bent di
delis indas, kuriame galėtų išsiplau
ti plaukus. Dabar gi — jos maldaute 
maldaudavo kasdien iš virtuvės šil
to vandens.

Dar ir kitą problemą jaunimas, 
ypač mažiuliai, gvildeno — mažai 
saldumynų, šeimininkių manymu, jų 
visai nereikia. Jų namie prisivalgo- 
ma. Stovykloj gi — sveikas, mais
tingas valgis su vaisiais pakankamai 
prisotina. Su tais saldumynais (py
ragėliais ir pan.) būna tikras var
gas, nesinori nei dalint, nes kaiku
rie vaikai “išgudravojo” po dvi por
cijas, o paskutiniam — nelieka. Dau
gelis gal laukdami pyragėlių ir pie
tų tinkamai nepavalgo. Saldžių bul- 
kučių galėtume pavakariams nupirk
ti.

Kai dėl miego, tai mažieji neturi 
jokio malonumo spoksoti šokių pa
talpoje iki vidurnakčio — gali atsi
gult 10 vai. žinoma, reiktų tokią 
tvarką įvesti, nes patys neis.

Labai praverstų naujas pastatėlis 
vadovų bei šeimininkių lankytojams 
priimti arba tik padidinti jau esa
mąjį. Tuo būdu lankytojai galėtų 
pagyventi per savaitgalį ir, žinoma, 
už tai užsimokėtų. Ypač praverstų 
tiems, kurie neturi savo vasarnamių. 
Jau dabar ateitininkų stovyklą pa
siekia svečiai-vasarotojai net iš JAV. 
Jie tvirtai pasižadėjo atvykti ir se
kančią vasarą, nes patiko.

Palengvinus darbą virtuvėje, šei
mininkių taip pat netrūks, ir išgir
site ne tik duetus, bet ir skambias 
sutartines virtuvėje. Dabar gi vyrai 
turi lengvesnes pareigas stovykloje, 
bet kažkodėl nedainuoja!

Personalo sugyvenimas buvo gana 
darnus: net administracija ir “juo
dadarbiai” vėlai pavakary rasdavo 
bendrą kalbą kampe “barako”, kur 
aptardavom dienos “nuotykius” prie 
limonado bonkutės.

Iki pasimatymo sekančią vasarą!
n. k.

BUVIMAS SVEČIUOSE — 
NEPASITEISINBIAS

“Daily Star” rugsėjo 4 d. laidoj 
aprašė įdomią bylą. Joje buvo nu
bausti ir šeimos galva, pas kurį links
mindamiesi svečiai triukšmavo, ir pa
tys svečiai. Visi jie buvo policijos 
suimti ir iš vaišių vietos nuvežti į 
kalėjimą. Bausmes jiems paskyrė 
teisėjas G. B. Greene rugsėjo 3 d.

Nubaustųjų buvo aštuoni asmenys 
— visi jauni. Vienas jų — buto šei
mininkas. Jie rasti kaltais, nes buvo 
girti ir kėlė triukšmą, o buto savi
ninkas davė jiems gerti ir leido 
triukšmauti. Kiekvienas jų buvęs nu
baustas po $10 baudos arba dviem 
parom kalėjimo. Šeimininkas buvo 
nubaustas $25 bauda už leidimą ger
ti ir triukšmauti savam bute.

Tai turėtų būti perspėjimas tiems, 
kurie, nors savo namuose besilinks
mindami, mėgsta dar ir triukšmą 
kelti kartu su savo svečiais.

Pr. AE.

KANADOS KAIME IR ...
(Atkelta iš 6-to psl.)

Mūsų autobusas pravažiavo 60 
vieškelį. Pastebėjome slinkimo 
linijas, kurios suraižė augštai 
kylančius kalnus, šie išraižymai 
liudija buvusius galingus žemės 
judesius, kurie pakeitė pirmykš
tę kalnų formą. Paskutinieji le
dynai dingo iš to rajono tik prieš 
8,000 metų. Jie slinkdami išju
dino daug vietų žemės pavir
šiuje, o kitur paliko atgaben
tus akmens likučius.

Pastaruoju laiku vis didesnis 
skaičius žmonių aplanko šį par
ką. Keleiviams yra įsteigtos būs
tinės ir stovyklavietės.

Kai autobusas pradėjo riedėti 
namų link, akyse pasiliko gam
tos grožis. Vienur netikėtai pa
kyla išsigandęs paukštis, kitur 
augštai padangėje laukinės žą
sys ramiai skraido, o iš krūmų 
kartais išlenda iškilmingas el
nias.

Tarp medžių lapų matosi sun
kiai judančios meškos, grakš
čios baltauodegės stirnos. Pro
tarpiais, lyg sprogstanti spalva, 
baletiškai švysteli sidabrinės žu
vytės vandenyje. Kas gali pa
miršti vaizdą, kai sutema tyliai, 
paslaptingai užkloja lyg migla, 
bebro tvenkinį, o pats atsisėdi 
tamsoj prie šilto laužo ir klau
sai ar tai vilko aimanavimo, ar 
tai kito žvėrelio nakties pasa
kos. Tai gamtos didybė ir gro
žis Ontario provincijoj.

Viršininkas ir kasininkas

— Žiūrėk, Tomai, kasoje 
trūksta dešimties tūkstančių do
lerių. Niekas kitas neturi kasos 
raktų, išskyrus jus ir mane, — 
sako viršininkas kasininkui

— Pone viršininke, siūlau to
kią išeitį: dėkime kiekvienas po 
penkis tūkstančius ir nesakyki
me niekam nei žodžio...

ŠYPSENOS
Radinys žiežirbos

Mar del Plata paplūdimyje 
vasarotojas rado vertingą aukso 
žiedą su deimantais, kurį pasi
laikė sau. Sužinojusi policija jį 
apkaltino:

— Kodėl radęs žiedą jo ne
įteikei rastų daiktų įstaigai?

— Buvo visiškai aišku, kad 
žiedas skirtas man.

— Kaip tai?
— Skaitykit įrašą: “Tavo am

žinai”.
Bus gydytoju

Tėvas: Mūsų sūnus užaugęs 
bus gydytoju.

Motina: Kaip tu gali iš anks
to nuspręsti?

Tėvas: Tik tu pažiūrėk į jo 
baisų rankraštį!

Klausimas Maskvai
— Būdamas praeitą vasarą 

Leningrade, vedžiau rusaitę. Ka
da gi ją išteisite atvažiuoti pas 
mane į Torontą?

— Jūsų žmona bus išleista 
tučtuojau, kai tik sulauks pen
sijos amžiaus.

Statybinės medžiagos ir remontai 
2742 Dundas St W. Tel. 769-5171

• Įvairios medžiagos namą taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir remontus

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. Td. 549-2005 

Čia gausite tekstilės gaminius pigiausiomis kainomis; 
didelis pasirinkimas skarelių, megztinių ir kitų dalykų, 

parcels TO EUROPE kuriuos gavę giminės ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

SALES AND SERVICE x ,Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejo*. Prityręs’specialistas su ilga praktika.

1000 College St., • LE. 1-3G74 • Sav. P. Uzbalis

DR. 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

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA ' 
184 ELLIS AVĖ.

(prie Queensway) 
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 - 4451
DR. P. MORKIS

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W, Toronto 
(J rytus nuo Dufferin St)

DR. N. NOVO5ICKIS 
dantų gydytojas 

794 BATHURST ST.
(kampas Bloor Ir Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
m iv Amus Kursus.

Automatini* eieatra varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegtntus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JJLV-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131

Klausimas irgi Maskvai
— Mes turime melsvą katę, 

kuri čia, Kanadoje, vadinama 
'‘mėlynąja rusų kate”. Ką gali
te apie ją pasakyti?

— Šios rūšies katės pas mus 
auginamos jau 50 metų. Jos ki
lusios iš paprastų kačių, bet dėl 
nepakankamai apkūrentų butų 
nuo šalčio pamėlynavusios.

La Rochefoucauld yra pasa
kęs:

• Protingas žmogus dažnai 
jaustųsi labai nejaukiai, jeigu 
šalia jo nebūtų kvailių.

• Paprastai giriame kitus tik
tai todėl, kad ir jie mus pagirtų.

• Tik tie žmonės mums at
rodo turį sveiką nuovoką, kurie 
galvoja taip pat, kaip ir mes.

• Yra priekaištų, kurie mus 
išaukština, ir pagyrimų, kurie 
pasmerkia.

Klausimas iš Ošavos
— Prieš dvejus metus, būda

ma Maskvoje, pamečiau labai 
brangų rankinuką. Iki šiol vis 
dar nesužinau, ar jis ten rastas, 
ar ne. — Mrs. P. J., Oshawa, 
Ont.

Atsakymas:
— Labai atsiprašome, kad 

Jums laiku nepranešėme, jog 
rankinukas seniai surastas ir bu
vo net išstatytas Expo 67 sovie
tų paviljone kaip liaudies meno 
išdirbinys. Parinko Pr. Al.

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, 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.

(fėjimai S Howard Park Avonue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 va. Iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-* v.v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. iv sekmadienius.

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

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

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

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

OKULISTAS
S. BROGOWSK1, O.D.

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

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

OKULISTAS
LLUNSKY.R.O. -

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

TeL 921 - 3924
Darbo valandos 930 V4*.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu
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Žymiųjų rašytojų keturiukė
— P. Andriušis, B. Brazdžionis, 
A. Gustaitis, St. Santvaras, ap
lankę eilę lietuvių kolonijų JAV- 
se, spalio 6 d. nutūpė Toronte. 
Su jais atskrido literatūros va
karų rengėjas — Lietuvių En
ciklopedijos leidėjas J. Kapočius 
su dukra, nešini glėbiu spaus
dintos autorių kūrybos. Prisikė
limo salėn vakare suplaukė gau
sūs torontiečiai, hamiltoniečiai 
ir kitų vietovių tautiečiai. Salė 
buvo pilnutėlė — apie 500. Na, 
ir nesigailėjo — rašytojai visus 
sudomino. Kiekvienas jų buvo savo vaikystės dienas. Die 
savaip įdomus. Pradžioje Lietu- aktualija padvelkė jo feljetonas 
vių Enciklopedijos atstovas To
ronte Augustinas Kuolas davė 
įvadą — supažindino su rašyto
jų metrikomis, o vakaro rengė
jas J. Kapočius kvietė įsigyti 
knygų bei palinkėjo malonaus 
vakaro. Pranešėja Ramunė Sa- 
kalaitė kvietė scenon vieną ra
šytoją po kito. St. Santvaras pa
skaitė iŠ savo senosios ir nau
josios lyrikos, įtaigiai, ryškiai ir 
santūriai perteikdamas įvairuo
jančias poetines nuotaikas. B. 
Brazdžionis, daugelio premijų 
laimėtojas, širdin smingančiu, 
rinktiniu žodžiu išliejo savo poe-

r Šv. Jono Kr. par. žinios
— Spalio 6 d. įvyko parapijos su

sirinkimas. Jam vadovavo buv. ko
miteto pirm. Vyt. Aušrotas. Parapi
jos klebonas savo pranešime padė
kojo buv. komitetui už'atliktą dar
bą. Pagal Vatikano santarybos min
tį, komitetas buvo žymiai praplės
tas ir bus vadinamas taryba. Į nau
jąją tarybą išrinkti: Vyt. Aušrotas, 
S. Pacevičienė, P. Bražukas, L. Ru
daitis, archit. N. Liačienė, J. Andru
lis ir inž. L. Garbaliauskas; kandi
datai: A. Kuniutis ir B. Vitkus. Į ta
rybą taip pat bus pakviesti atstovai 
organizacijų: par. choro, Šv. Jono Kr. 
Pašalpinės Draugijos, skautų, atei
tininkų ir kat. moterų draugijos. Ar
timoje ateityje įvyks tarybos pir
masis posėdis.

— Ateinantį ilgąjį Padėkos savait
galį par. bažnyčioje pamaldos įpras
ta tvarka: 10, 11 ir 12 vai.

— Ilgojo savaitgalio proga Spring- 
hurste, Gerojo Ganytojo stovyklavie
tės patalpose, pamaldos 4 v.p.p. už 
a.a. Pranas Liegų, Leipalingio gimn. 
mokytoją, neseniai mirus Lietuvoj. 
Toronto sporto klubas “Vytis” suti
ko pagelbėti talkos būdu paruošti 
stovyklavietės pastatus žiemai.

— šią savaitę lankomasi: Hewitt, 
Baustead ir Indian Rd. (į pietus nuo 
Bloor).

— Mirus a.a. Petronėlei Butrimie
nei, jos sūnums bei jų šeimoms nuo
širdi užuojauta. Už velionę jos sū
naus Vinco darbovietės bičiuliai už
prašė pamaldas šį šeštadienį 8 v. 
ryto.

— Šį sekmadienį 10 vai. pamaldose 
prisimenamas a.a. Juozas Stankus, 
neseniai miręs Lietuvoje.

— Kapinių koplyčios darbai tęsia
mi toliau, šiuo metu liejamos sie
nos. Sekančią savaitę kapinėse bus 
liejami pamatai paminklams.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės Drau
gijos susirinkimas, pirmasis po 
atostogų, šaukiamas šį sekmadie
nį, spalio 13, 1.30 v.p.p., salėje 
virš “TŽ”. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

Leidinys “Lithuanians in Ca
nada” sėkmingai platinamas to
liau. Iki šiol išplatinta jau virš 
1000 egz. Patirtis parodė, kad 
tai puiki priemonė įeiti į sve
timtaučių tarpą ir paskleisti in
formacijų apie Lietuvą ir Kana
dos lietuvių gyvenimą. Viena to- 
rontietė lietuvė nupirko net 4 
egz. ir pasiuntė savo pažįsta
miems net į Japoniją. Leidinys 
gaunamas “TŽ” administracijoj, 
Toronto ir Montrealio spaudos 
kioskuose. Kaina — $8. 

GERIAUSIA MĖSA 
ir 

SKANUMYNAI

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

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE 

tip-top MEATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 64982

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

BEAUTY SALON
2265 BLOOR ST. W. TEL 762-4252
(kampos Bloor-Durie gatvių). Sov. Alytė Kerberienė

A. A A A A. A. A. A. A. A. A A. A. .A. z

riją klausytojams. Vieni eilė
raščiai buvo jau seniau sukurti, 
kiti — visaįjnauji, pagauną iš- 
eiviškas-ffllotaikas. Ant. Gustai
tis sukėlė gyvą reakciją publi
koje savo satyriniais eilėraščiais. 
Vieni jų gana vykę, sąmojingai 
užgauną daugelio užmirštas sty
gas, kiti — dirbtinai sukalti, su 
geroka trivialumo doze, jiešką 
pigaus efekto. P. Andriušis, at
vykęs iš Australijos, vienu savo 
beletristikos fragmentu pasklei
dė augštaitiško kaimo nuotai
ką, kurioje daug kas atpažino ir 

apie pasaulio lietuvių seimą, čia 
nebebuvo kaimo, o tik didmies
tis, kurio lietuvius Andriušis ne
blogiau moka užgriebti gyvu 
humoru. Visą rašytojų ketveriu
kę klausytojai sutiko gausiomis 
katutėmis, kaikurie pirko jų kū
rinius ir gavo autografus. Toron- 
tiečiai gėrėjosi vakaro progra
ma, o jų padėką išreiškė Stp. 
Kairys, krašto valdybos vice- 
pirm. ir kultūros komisijos 
pirm. Liko įspūdis, kuris galėtų 
būti išreikštas B. Brazdžionio 
posakiu: kad viskas žydėtų, rei
kia ne botanikų, o poetų. Bv.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Petronėlei Butrimie

nei, sūnus Vincą ir Vytautą, šeimos 
narius ir artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame. Velionė palaidota spalio 
3 d. Taip pat giliai užjaučiame p. 
Kemežienę, mirus jos sesutei a.a. M. 
Vasarienei, ir p. Kartavičių, Lietu
voje mirus jo mamytei.

— PenktacL, 8 v. Mišios už a.a. J. 
Juodį, užpr. p. Mazlaveskų; šeštad., 
8 v. — už a.a. P. Butrimienę, užpr. 
par. tretininkų kaip užuojauta arti
miesiems; 8.30 v. — už nukankintus 
kunigus Balsį, Dabrilą ir Petriką, 
užpr. pažįstamų; šį sekmad., 9 v. — 
už a.a. O. Urbaitytę, užpr. dr. Ur- 
baičio šeimos, 10 v. — už a.a. A. 
Aušrotą, užpr. p. Aušrotų šeimos, 
11.15 v. — už a.a. J. Glinskį, užpr. 
p. Glinskių šeimos velionies 10 m. 
mirties sukakties proga.

— Nuoširdžiai dėkojame Tėv. J. 
Budzeikai, MIC, už gražų uždarų sa
vaitgalio rekolekcijų pravedimą mo
terims. Dalyvavo 24 moterys.

— Malonu pasveikinti “Vyčio” 
sporto klubą 20 metų sportinės ir 
lietuviškos sukakties proga. Sėkmin
go darbo ir ištvermės!

— Chorų repeticijos: suaugusių 
— ketvirtad., 7.30 v.v.; vaikų — šią 
savaitę nebus; studentų — antrad. ir 
trečiad., 7 v.v. Studentų išvyka į 
Niujorką — spalio 18 d., todėl pra
šom repeticijas lankyti visu uolumu. 
Sį ir kitą sekmad. chorai bažnyčio
je negieda.

— Kitą savaitę lankomos šeimos: 
Lincoln Ave., Maher Ave., St John’s 
Rd.

— Geriausi linkėjimai jaunave
džiams Ronaldui Cherry ir Margari
tai Dunderaitei.

Gyd. A. Spudas su žmona Bi
rute tris savaites atostogavo 
Europoje. Lankėsi Italijoje, 
Graikijoje, Izraelyje, Istanbule 
ir kituose Viduržemio jūros 
kraštuose.

Dr. M. Anyso premiją laimė
jusi knyga “Senprūsiu laisvės 
kovos” gaunama Prisikėlimo 
parapijos spaudos kioske. Kai
na $7.50.

PARDUODAMOS OBELAITĖS, ag
rastų ir aviečių krūmeliai ir taip pat 
3-jų mėnesių šuniukai. Skambinti po 
5 v.v. tel. LE 1-3856.

DOVANU 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.).

Visi dalyvaukime Lietuvių Dienoje
TORONTE ŠIŲ METŲ SPALIO 26-27 DIENOMIS

SIMPOZIUMAS tema "Kaip sustabdyti Lietuvos rusinimų?" įvyks spalio 26, šeštadie
nį, 2 v.p.p., Brockton High School auditorijoje (Bloor ir Brock gt., įėjimas iš Awde 
gatvės). Dalyvauja: VLIK o atstovas, p. M. Vasiliauskienė, kun. dr. F. Jucevičius 
ir dr. P. Lukoševičius. Moderatorius — G. Balčiūnas.

Vilniaus operos solisto

VIRGILIJAUS NOREIKOS

i KONCERTAS ?
* . • ► 
' ■ >
< • ' r< ,

AKOMPANUOJA: Žaneta Noreikienė !

DATA: Spalio mėn. 12 d. (šeštadienį) 8 vai. vakaro ’
< . ' . - į

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

KAINA: $3.00, moksleiviams $1.50.

82! MONTREAL®

BALIUS: didysis Lietuvių Dienos bulius 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.

LOTERIJA, kurioje laimėsite modernų spalvotos televizijos priimtuvų
Bilietai bus gaunami prie įėjimo

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

Gros D'Amico orkestras. Sotus bufetas, stiprus baras. Įėjimas $2; studentams $1.50
Visus maloniai kviečia

Spalio 19 d.> nuo 12.30 vai. po pietų 
Šv. Jono Kr. parapijos salėje vyks

GAUSUS FANTAIS BAZARAS
Bus lietuviškų valgių pietūs: cepelinai ir kit.; veiks stiprus baras; laimės ratas 

Įėjimas nemokamas.

NUO 7 VAL. VAKARO ŠOKIAI

Akademikų Draugijos rengia
ma pirmoji šio sezono paskaita 
įvyks spalio 19, šeštadienį, 7.30 
v.v., Prisikėlimo muzikos studi
joj. Kalbės Vyt. A. Jonynas iš 
Montrealio tema “Nūdienės ap
raiškos lietuvių literatūroj”. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Vilniaus operos solisto Virgi
lijaus Noreikos koncertas Toron
te įvyks spalio 20, sekmadienį, 
4 v.p.p., Brockton High School 
auditorijoj. Jis jau koncertavo 
Hamiltone ir Londone, Ont. Šį 
šeštadienį koncertuos Montrea
lyje. Akompanuoja jo žmona 
Žaneta Noreikienė, Vilniaus 
operos koncertmeisterė (ne or
kestro dirigentė, kaip klaidin
gai rengėjų buvo paskelbta).

Vengrų sukilimo dvyliktosios 
metinės — spalio 20, sekmadie
nį, 2.30 v.p.p., prie vengrų lais
vės paminklo Lakeshore Blvd., 
Budapest Park. Numatytos dide
lės iškilmės, į kurias kviečiami 
ir visi Toronto lietuviai. Apylin
kės valdyba yra gavusi kvietimą 
ir numato deleguoti savo atsto
vus.

SLA 236 kuopos susirinkimas 
perkeliamas į trečiąjį sekma
dienį — spalio 20 d., 1 v.p.p., 
Liet. Namuose. Nariai kviečiami 
gausiai dalyvauti, nes darbo
tvarkėje daug spręstinų reika
lų. Valdyba.

“Dainos” grupės vakaras šal
pos reikalams rengiamas lapkri
čio 30 d. Šv. Jono Kr. par. sa-

IŠNUOMOJAMAS BUTAS — 2 kam
bariai, virtute ir prausykla antrame 
augšte be baldų. Suaugusių porai. 
Skambinti po 5 vai. vak. TeL 534-5654

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

335 Roncesvalles Avė, Toronto. Tel. LE 5-1258
Savininkai — E. Punkris ir A. Matulaitis

Įvairios savo pastate rūkytos dešros ir mėsos, lietuviški sū

riai, paršiukai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai.

Užsakymai priimami ir telefonu.

City Driving School
Pripažinta Ontario Safety lygos. 
Baigią šią mokyklą gauna piges
ni auto draudimą. -Nemokami 
nurodymai klasėje ar namuose 
turintiems laikinus leidimus.

Mokiname vairuoti standartinė* 
mis ar automatinėmis mašinomis.

1076 BATHURST ST.
Tot LE 2-3656. Rytuos* HO 6-1331

YURIS BUSINESS 
MACHINES CO.

909 Dundas St W. TeL 364-9922
Parduodame * taisome • išnuo
mojame. Rašomosios mašinėlės 
su liet šriftu. Skaičiavimo ma
šinėlės. Kasos mašinėlės, kalku
liatoriai, pncfataH MnflĖL

Fleet Electric Co. Ltd. 
ELEKTROS RANGOVAS 

Atlieku visus elektros 
įrengimo darbus 

923-7194. Sov. A. Čeponį

šeštadieninę mokyklą aplankė 
viešnia iš Vilniaus — mokytoja 
Lionė Kažemekienė. Domėjosi 
vadovėliais ir kitomis mokymo 
priemonėmis. Aplankė ir klases. 
Mokiniai pateikė viešniai ir 
klausimų. Viešniai mokykla pa
darė gera įspūdį.

Šeštadieninės mokyklos pro
gramai paįvairinti išplečiamas 
IX ir X skyriuose visuomenės 
kursas. Atskiriems dalykams yra 
kviečiami specialistai. Pereitą 
šeštadienį dr. J. Sungaila kursą 
pradėjo tema “Rūkymas jauni
mo tarpe”. J.

Toronto šeštadieninė mokyk
la Šv. Jono Kr. parapijos salė
je rugsėjo 29 d. suruošė vyres
niųjų skyrių mokiniams šokius. 
Dalyvavo i/pernykščių metų X 
skyriaus mokiniai. Taip pat ma
tėsi ir užpernai baigusiųjų mo
kyklą. Pernai baigusiems įteik
tos dovanos — knyga “Laisvės 
viltis” — mokyklų metraštis, 
kurį išleido Čikagos* augštesnio- 
ji lituanistinė mokykla. Toron
to lietuvių šeštadieninė mokyk
la šioje knygoje turi savo sky
rių. Yra įdėtos ir baigusiųjų at
skiros nuotraukos.

Skautų tėvų komitetas dėkoja 
visiems už paaukotus fantus ba- 
zarui; kurie nesuspėjo — dar 
nevėlu! Fantus priimsime šį sek
madienį, spalio 13, po pamaldų 
skautų būkle (Prisikėlimo par.), 
Šv. Jono Kr. par. salėje ir liet, 
evangelikų par. salėje. Plačiau 
žiūr. skelbimą.

Birutei Bildytei rugsėjo 29 d. 
Ada Buteikienė surengė prieš- 
vestuvinį pobūvį-staigmeną, ku
riame dalyvavo daug viešnių. A. 
Buteikienė yra jaunikio Antano 
Dūdos sesuo. Dalyvė

Nemokamas pristatymas.

Orkestras mažiems parengi
mams prieinama kaina. Skam
binti A. Zaremba 767-7084.

B. NAUJALIS, turintis sveikatos 
kliniką 460 Roncesvalles Ave., 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
ToL 741-3164

SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS

A. A. KUN. JUOZAS DANIE
LIUS mirė spalio 7 d. Londo
ne, Ont. Velionis buvo gimęs 
1885 m. Pavytės k., Garliavos 
valsč., Kauno apskr. Kunigu 
įšventintas 1909 m. kovo 28 d. 
Dirbo Vilkaviškio vyskupijoj. 
Kanadon atvyko po II D. karo ir 
apsigyveno Londono vyskupi
joj, kur, kol galėjo, rūpinosi lie
tuvių religiniais reikalais.

Laidojamas ketvirtadienį, spa
lio 10,10.30 v. r., iš Londono ka
talikų katedros.

“Vyčio” sporto klubas savo 
veiklos dvidešimtmečio proga iš
leido sąlanką, kurioje atspaus
tas įvadinis žodis ir visa eilė 
nuotraukų, primenančių būdin
gesnius veikios epizodus. Nepa
žymėta nei kas išleido, nei kada, 
nei kur. Sąlanką puošia dail. T. 
Valiaus vinjetė.

“Tėvynės prisiminimų” radijo 
programa, kuri buvo kas sek
madienį transliuojama iš Niaga
ra Falls, N.Y., nebebus trans
liuojama. Praėjusį sekmadienį 
jos vedėjas J. R. Simanavičius 
atsisveikino su klausytojais. Ant
roji “Tėvynės prisiminimų” ra
dijo programa iš Oakvillės CH 
WO stoties bus transliuojama ir 
toliau kiekvieną šeštadienį 3.30 
— 4.30 v.p.p. banga 1250.

Jauno dailininko R. Astraus
ko skulptūros ir tapybos paroda 
įvyko Prisikėlimo parodų salė
je spalio 4 ir 6 dienomis. Ją ap
lankė daugelis tautiečių

A. Kaunas yra įsikūręs Čilėje 
kaip reikalų vedėjas bendrovės 
“Chile Canadian Mines S. A.” 
Antofagasta mieste. Jis yra “T. 
Žiburiu” skaitytojas, domisi Ka
nados lietuvių gyvenimu (buvęs 
kanadietis) ir seka vietine spau
dą. Porą iškarpų, liečiančių Pa
baltijo kraštus, atsiuntė “TŽ”.

Lankėsi “TŽ” redakcijoj kun. 
J. Budzeika, MIC, iš Čikagos. 
Jis vedė uždaras savaitgalio re
kolekcijas moterims ir po to tu
rėjo progos susipažinti su To
ronto lietuvių įstaigomis. Sve
čias yra kilęs‘nuo Punsko, kurį 
prieš porą metų galėjo aplanky
ti. Taipgi lankėsi Motina Aloy- 
ba, vyriausioji Nekaltai Pradė
tosios Marijos seserų vienuoli
jos vadovė, gyvenanti Putname.

PADĖKA
Už surengtą man priešvestuvinį 

pobūvį, kurio paruošimas pareikala
vo daug darbo ir nuoširdumo, dė
koju rengėjoms p. Boguševičienei, 
p. Beinorienei, p. Balnienei, p. Bai- 
kauskienei, p. Kundrotienei, p. či- 
birkienei, p. Diksonienei, p. Guobie
nei, p. Galskienei, p. Janauskienei, 
p. Kalinauskienei, p. Krygerienei, p. 
Kazlauskienei, p. Krupienei-Beinory- 
tei, p. Karpienei, p. Kižienei, p. Ka- 
mičaitienei, p. Kušlikienei, p. Kižie
nei, p. Pocienei, p. Kušlikienei, p. 
Masiokienei, p. Matušaitienei, p. Pui
dokienei, p. Povilonienei, p. Seliokie- 
nei, p. Samoškienei, p. Skurdelienei, 
p. šelmienei, p. Simonaitienei, p. 
Underienei, p. Urbonienei, p. Uke- 
lienei, p. Vaitonienei, p. Vižaus- 
kienei, p. Vekterienei, p. Pundžiuvie- 
nei, p. Antanavičienei. Dėkoju vi
soms viešnioms, kurių gausus daly
vavimas maloniai mane nustebino. 
Jūsų įteiktos vertingos dovanos ir 
gražiai praleistas laikas Jūsų tarpe 
liks neužmirštami. Ypatinga padėka 
močiutei O. Milienei už taip brangią 
dovaną. Jums didžiai dėkinga —

Onutė Rodgers
IŠNUOMOJAMAS m a. butas. 

Norėčiau senutės, kuri galėtą kelias 
valandas pabM su mokyklinio am* 
tisus vaikais. TeL 535*5121.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Dar negautas atsakymas iš mo

kyklų komisijos dėl leidimo naudotis 
mokyklų patalpomis ir gauti paramą 
lietuviškai šeštadieninei mokyklai. 
Prasidėjęs prancūzų judėjimas ir rei
kalavimas pripažinti Kvebeke tik vie
ną prancūzų kalbą gali paliesti nei
giamai ir lietuvišką mokyklą.

— Parapijiečių lankymas prasidė
jo Montreal North ir Rosemounte. 
Nebebus skelbiama laikraščiuose gat
vių vardai ir numeriai. Kunigai susi
tars su šeimomis telefonu.

— Sv. Onos Dr-jos metinis susirin
kimas yra nukeltas iš spalio 13 į spa
lio 20, sekmadienį. Prašoma visas na
res dalyvauti.

— Rengiasi tuoktis L. Kaušpėdaitė 
su Philip Mitchell; jungtuvės įvyks 
šv. Kazimiero par. bažnyčioje spalio 
26 d.

— Lapkričio 3 d., 11 vai., bus Mi
šios už Sv. Onos d-jos mirusias nares, 
o po pamaldų — bendri pusryčiai.

— Parapijos bazaras — lapkričio 
8, 9 ir 10 dienomis. Parapijiečiai pra
šomi grąžinti bazaro loterijos knygu
tes.

— Lapkričio 17 d., 11 vai., bus Mi
šios už Sv. Elzbietos dr-jos nares. Po 
pamaldų — pusryčiai.

— Lapkričio 30 d. bus Sv. Elzbietos 
dr-jos vakarienė.

— Gruodžio 1 d. ir pirmąjį Adven
to sekmadienį 11 vai. Mišias bus už 
pavergtą Lietuvą. Organizacijos pra
šomos dalyvauti su vėliavomis.

— Spalio 4 šv. Kazimiero par. kle
bonijoje buvo susirinkę studentai 
ateitininkai. Tartasi dėl gyvesnės 
veiklos. Dalyvavo ir klebonas kun. F. 
Jucevičius.

— Serga Royal Victoria ligoninė
je Br. Andrewsky.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va — $131.10. K.J.G.

Red. J. Kardelis tebėra ligoninėje. 
Atlikus tyrimus, konstatuota, kad 
piktybinio pobūdžio ligos nėra. Jo 
sveikata gerėja.

“Baltijos” komitetas savo posėdy
je nustatė būtiniausių stovyklavie
tės pagerinimų eilę, kurie turėtų bū
ti atlikti iš dabar vykdomo lėšų va
jaus. Nustatyta sekanti jų eilė: 1. Įsi
gyti naudotą šaldytuvą maistui ir 
šaldytuvą pienui bei gėrimams. 2. Pa
daryti valgykloje uždaromas lentynė
les stovyklautojų indams. 3. Įsigyti 
naują sinką virtuvei. 4. Padaryti ant 
metalinių statinių plaustą maudyk
lose. 5. Ištirti stovyklavietės rajo
no purškimo galimybes nuo musių:

ADAM ON IS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS
; Chartered Insurance Broker

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

Sekr. M. ARLAUSKAITĖ, tel. 722-3986
S-tos "Lite” nr. 752D

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS 

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

DUODA PASKOLAS 19 9% 
įskaitant gyvybės draudimą Iki 
$10.000
JAU IŠDUOTOS PASKOLOS 
iki termino lieka senomis palū
kanomis (pradedant 6J>%>) 

PARDUODAMI “ŽMOGUS IR JO PASAULIS” BILIETAI 
_______________ PAPIGINTOMIS KAINOMIS

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 1030 Dd 12.30 v., 
Darbo dienomis — nuo 10 iki 3 vat kasdien, išskiriant Mtadienius. 

Vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd^ teL 722-3545. Dieną — penktadieniais nuo 1 iki 
6 vah 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.

ir uodų. 6. Aptvarkyti ir pagerinti 
esamą sporto aikštę; esant lėšų, pa
daryti naują didesnę aikštę tarp nak
vynių namukų. 7. Padaryti vartus į 
stovyklavietės ir maudyklų rajonus. 
8. Pagal išgales vykdyti miško va
lymą ypač prie ežero esančiame skly
pe ir apie nakvynių namukus. Labai 
geistina, kad kas nors iš Montrealio 
lietuvių stovyklavietei savo seną šal
dytuvą padovanotų arba perleistų už 
nedidelę kainą. Šaldytuvų reikalais 
sutiko rūpintis J. Ladyga. Plaustams 
statines tame pat posėdyje padova
nojo Skautų Rėmėjų Komiteto pirm.
J. šeidys. Už tai jam reiškiama nuo
širdi padėka. Stovyklavietės išpurški
mo problemą sutiko patyrinėti sese
lė Margarita. Kitais darbais pavesta 
rūpintis komiteto prezidiumui. Ka
dangi lėšų telkimo vajus iki posė- 
džios datos nebuvo sėkmingas, nutar
ta organizuoti loteriją. Į loterijos ko
misiją išrinkti — J. Siaučiulis, J. La
dyga, J. Kęsgailienė ir J. Seidys. Sto
vyklautojų mokestį nutarta padidin
ti nuo $1 iki $2 į savaitę. Norima, 
kad tos pajamos padengtų bent^erą 
dalį stovyklavietės išlaidų. Taip pat 
nutarta prašyti organizacijas, ypač 
pasirašiusias “Baltijos” steigiamąjį 
memorandumą, kad jos reguliariai 
remtų stovyklavietę savo įnašais. Il
gokai svarstytas didesnio stovykla
vietės panaudojimo klausimas. Be 
lietuviškų organizacijų, į stovykla
vietės panaudojimą nutarta bandyti 
įtraukti kanadiškas organizacijas. In
formacinį laišką tuo reikalu paves
ta paruošti P. Rudinskui ir dr. I. 
Gražytei. Taip pat išreikštas pagei
davimas sutvarkyti tarp paplūdimių 
esančią sklypo dalį ir pastatyti sta
lų, kad atvažiavę į stovyklavietę sve
čiai turėtų kur “piknikauti”.

Stovyklavietės komitetas neabejo
ja, kad “Baltija” su laiku taps viena 
geriausių ir įdomiausių stovyklavie
čių Amerikoje, tačiau jos gerinimo 
tempas priklauso nuo montrealiečių 
lietuvių paramos. Pr. R.

“Lito” Aušros Vartų skyrius ne
veiks ateinantį ilgąjį savaitgalį, spa
lio 13 d.

“Man and His World” parodos bi
lietų dar galima gauti “Lite” papi
ginta kaina. Paroda baigsis spalio 
14 d.

Kun. J. Gaudzė, domėdamasis ant
gamtiniais apsireiškimais bei regėji
mais, surinko daug ištraukų iš įvai
rių religinių knygų, perrašė mašinė
le, multiplikavo ir sudarė 14 psL lei
dinėlį.

I T A Q 7 ? ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET ■ I M W MONTREAL 20, QUE., TEL. 766-5827

MOKA Už:
DEPOZITUS   ____ 4.4%
SĖRUS______________ 5V.%>
TERMIN'. INDĖLLIUS IKI__ 7%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros šėrų ir depozitų 
sumos.


