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Apvogta spauda
Išeivija, kuri nenori būti svetimos žemės trąša ir ryžtasi išlai

kyti savitą veidą tautybių mozaikoje, turi kovoti su dideliais pa
vojais. Jeigu laisvoje tėvynėje tautinis individualumas išauga sa
vaime, tai laisvoje išeivijoje jis yra iškovojamas. Patirtis jau daug 
kartų parodė, kad tie išeiviai, kurie kovoja už savo vaikų lietuviš
kumą, tie ir laimi. Daug šeimų galima rasti JAV-se ir Kanadoje, 
kur net trečios kartos vaikai yra sąmoningi lietuviai. Taigi, kova 
už tautinį individualumą išeivijoj nėra beviltiškas Sizifo darbas, 
bet tą kovą laimi tiktai tie, kurie apdairiai kovoja. Išeiviai, kurie 
lieka tik žiūrovais, visada pralaimi — jie patys ir jų vaikai tampa 
tiktai gyvenamojo krašto paprasta trąša. Iš gimtojo savo krašto 
Lietuvos jie nedaug medžiaginio turto atsigabeno, bet atsivežė daug 
dvasinio turto — išauklėjimą, profesinį pasiruošimą, mokslą, ta
lentą, kultūrą, praktinį sugebėjimą. Visa tai išeiviai atiduoda nau
jam kraštui, kurį patys pasirinko ar aplinkybės parinko. Kas tad 
lieka gimtajam kraštui Lietuvai? Vienas kitas siuntinys? Nei siun
tiniai, nei doleriai negali atlyginti dvasinės skolos tėvynei. Tos 
rūšies skola gali būti išlyginta tiktai dvasiniu atpildu — paliktosios 
tėvynės pratęsimu išeivijoj. Bet tai įmanoma tiktai kovoje už tau
tinį individualumą. Atsisakymas tos kovos reiškia asmeninę kapitu
liaciją, o tėvynei — neužtarnautą nuoskaudą.

★ ★ ★
Minėtos kovos pirmose fronto linijose stovi spauda. Ji kol kas 

gausi ir net pergausi, nestokoja silpnybių, tačiau tvirtai laiko už
imtas pozicijas, grumiasi ne tik už Lietuvos išlaisvinimą, lietuvy
bės ugdymą išeivijoj, bet ir už savo egzistenciją. Žvilgterėjus pra
eitin, matyti gana platus lietuviškos spaudos kapinynas — daug jos 
sunyko lietuviškajame fronte. Mirties priežasčių buvo daug. Ne
vieta čia jas gvildenti, norisi atkreipti dėmesį tiktai į vieną smūgį, 
kuris stumia spaudą į nykimą. Tasai smūgis lėtais žingsniais atei
na iš pačių tautiečių. Visi laikraščiai turi labai įvairaus uolumo 
skaitytojų. Vieni atsilygina reguliariai, punktualiai, užsimoka į 
priekį ir nėra reikalingi priminimo. Kiti mažiau uolūs — atsily
gina, bet tik paraginti. Treti atsiliepia po kelių raginimų, o ket
virti niekaip neprisirengia pasiųsti prenumeratos. Skaito jie laik
raštį metus, kitus ir trečius, gauna paraginimus atsilyginti kas
met, bet užsimokėti neprisirengia. Administracija, pasitikėdama 
savo tautiečio gera valia, siunčia laikraštį skolon, tikėdamasi, kad 
vieną gražią dieną skola bus išlyginta. Pagaliau, nebesulaukdama 
to tautiečio atsiliepiant, administracija sustabdo laikraščio siunti
nėjimą. Kadangi toks skaitytojas ir šiuo atveju neprisirengia atsi
lyginti, lieka nesumokėta laikraščiui skola pvz. 20-30 dolerių. Kai 
tokių skaitytojų per eilę metų susidaro būrys, laikraštis pajunta 
smūgį.

★ ★ ★
Panašiai yra skelbimų srityje. Ji čia minima, nes yra nema

žiau svarbi laikraščio egzistencijai kaip prenumeratos. Šioje srityje 
laikraštis daug pasitarnauja įvairiems parengimams ir verslams, 
bet iš kitos pusės už tai jis gauna ir atlyginimą. Visdėlto ir čia 
pilna smūgių. Žiūrėk, organizacijos, surengusios kurį vakarą, ne
apmoka skelbimų sąskaitos, nes kažkas uždelsė, o per tą laiką pasi
keitė valdybos pareigūnai ir nebėra kam mokėti sąskaitos. Yra 
skelbėjų, kurie, pradėdami verslą, plačiai užsimoja, įsiskolina laik
raščiui, o po kiek laiko dingsta be žinios, nė negalvodami apie 
atsilyginimą. Atsitinka, kad ir pastoviai besiskelbianti firma staiga 
dingsta nesumokėjusi skolos. Yra patirta, kad tuo būdu kaiku- 
riems laikraščiams padaroma apie 20% nuostolių kasmet. Tai irgi 
smūgis, kuris atskirais atvejais būna žymiai didesnis. Sudėjus visus 
smūgius iš prenumeratorių ir skelbėjų pusės, susidaro laikraščiui 
nemaža skriauda. Atvirai tariant, tuo būdu spauda lieka apvogta. 
Nuostoliams išlyginti leidėjai turi jieškoti kitų šaltinių, kad galėtų 
išsilaikyti ir tęsti laikraščio misiją. Didelė paguoda yra ta, kad šalia 
tautiečių, savo nerangumu silpninančių spaudą, yra daug ir tokiu, 
kurie padidintom pastangom ją stiprina, drąsiną. Pastarieji yra tik
roji atrama, kurios dėka mūsų spauda išlieka gyva.
KANADOS ĮVYKIAI

Pasaulio įvykiai
SOVIETŲ TEISMAS TREMTIMI IR KONCENTRACIJOS 

STOVYKLA NUBAUDĖ rugpjūčio 25 d. protesto dalyvius, Mask
vos Raudonojoje aikštėje pasmerkusius Kremliaus įsakymu įvyk
dytą sovietinę Čekoslovakijos okupaciją. Buvusio užsienio reikalų 
min. M. Litvinovo anūkas Paulius Litvinovas bus ištremtas iš 
Maskvos 5 metams, koncentracijos stovykloje kalinčio rašytojo 
Juliaus Danielio žmona Larisa — 4 metams ir Mokslų Akademijos 
rusų kalbos instituto kalbininkas Konstantinas Babicky — 3 me
tams. Kalėjimas jiems buvo pakeistas tremtimi dėlto, kad jie 
kaltinamųjų suole yra atsidūrę pirmą /kartą. Mat, koncentracijos 
stovykla šiuos asmenis gali padaryti kankiniais ir sukelti dar 
didesnį nerimą intelektualų eilėse. Darbininkas Vladimiras Dreml-

STUDENTŲ STREIKAI KOLEGIJOSE
Kvebeko studentai pradėjo 

streiką devyniose kolegijose, 
protestuodami prieš nepakanka
mas patalpas Kvebeko universi
tetuose, perdideles palūkanas 
studijų paskoloms ir sumažėjusį 
tarnybų skaičių universitetų ab
solventams. Jų reikalavimus re
mia Kvebeko studentų sąjunga 
— Union Generale des Etu- 
diants du Quebec, kuriai pri
klauso 38.000 studentų 23-jose 
kolegijose. Kiekvienai jų strei
ko klausimu buvo leista padary
ti savo sprendimą.

Federacinio parlamento dė
mesio centre praėjusią savaitę 
buvo Nigerijos ir Biafros karas 
Afrikoje. Pranešimą parlamento 
nariams padarė naujųjų demo
kratų atstovas A. Brewin ir kon
servatorius D. MacDonald, ap
lankę nuo Nigerijos atsiskyrusią 
Biafrą. Jų duomenimis, Biafro- 
je badu miršta tūkstančiai gy
ventojų, šio krašto sritis užėmę 
Nigerijos kariai vykdo tautžu- 
dystę. Pranešimą apie civilių 
gyventojų masines žudynes ni- 
geriečių užimtoj Urua Inyang 
Biafros vietovėj paskelbė ir To
ronto dienraščio “The Globe and 
Mail” koresp. Charles Taylor. 
Šie faktai sukrėtė Kanados vi
suomenę ir jos atstovus federa
ciniame parlamente. Užsienio 
reikalų ministeriui M. Sharp bu
vo padarytas spaudimas iškelti 
Biafroj vykdomos tautžudystės 
klausimą Jungtinėse Tautose, 
kurios laikosi nesikišimo politi
kos. Jungtines Tautas informuo
ja tarptautinė karinių stebėtojų 
grupė, kurios eilėse yra ir kana
dietis gen. mjr. W. A. Milroy. 
Jų pranešimai iš Nigerijis skel
bia. kad biafriečiai nebadauja ir 
kad jų niekas nežudo. Kanados 
federacinis parlamentas nutarė 
atšaukti gen. mjr. W. A. Milroy 
iš Nigerijos pasiaiškinti. Atrodo, 
Nigerija tarptautinei stebėtojų 
grupei leidžia lankytis tik tokio

se vietovėse, kur viskas gera ir 
gražu. Matydamas gresiantį pro
pagandinį pralaimėjimą, Nige
rijos užsienio reikalų min. dr. O. 
Arikpo pažadėjo užsienio reika
lų ministeriui M. Sharp, jog Ka
nados karo aviacijos transporti
niams lėktuvams bus leista tiek
ti maistą ir vaistus Biafrai. Ka
nados vyriausybė du lėktuvus su 
jų įgulomis paskyrė tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus tarnybai. 
Federacinio parlamento komite
tas yra gavęs pasiūlymą liudi
ninku pakviesti “The Globe and 
Mail” korespondentą Ch. Taylor. 
Kadangi jis yra patyręs ir rim
tas žurnalistas, neatrodo, kad jo 
pranešimai apie masines biaf- 
riečių žudynes būtų išlaužti iš 
piršto.

Kanados augščiausiasis teis
mas pripažino teisėtu I. Guzen
ko reikalavimą padidinti jam at
lyginimą už žurnalo “Maclean’s” 
padarytus nuostolius. 1964 m. 
rugsėjo 5 d. laidoj žurnalas bu
vo paskelbęs velionies Blair Fra
ser rašinį apie pokarinius įvy
kius, palietusį ir I. Guzenko so
vietų šnipų tinklo atskleidimą.
l. Guzenko žurnalo leidėjus pa
traukė teisminėn atsakomybėn 
už nepakankamą jo nuopelnų iš
ryškinimą ir jo, kaip asmens bei 
rašytojo, nuvertinimą. Prisieku
siųjų taryba teisme jam paskyrė 
tik vieną dolerį. Augščiausiojo 
teismo nuomone, toks atlygini
mas už garbės įžeidimą esąs juo
kingai menkas. Kaltė tenkanti 
teisėjui, davusiam klaidingus 
nurodymus prisiekusiųjų tary
bai. Atlyginimo dydį dabar turės 
nustatyti naujas teismas.

Ontario susisiekimo ministe
rs I. Haskett pranešimu, nuo š.
m. lapkričio 15 d. greičio riba 
autobusams, automobiliams ir 
motociklams 400 ir 401 greitke
liuose padidinama iki 70 mylių 
per valandą. Sunkvežimiu vai
ruotojai ir toliau turės laikytis

Čekoslovakijos jaunimas pasitiko okupacinę sovietų kariuomenę su savo tautinėmis vėliavomis ir 
demonstracijomis. Nuotraukoje — jaunimas žygiuoja Prahos gatvėse su plakatu, kuriame įrašy
tas raginimas rusams — “eikite namo"
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Baime Vakaru Berlyne
Sovietų spaudimas vis didėja • Berlyniečiai jaučiasi nesaugiai

• Namų kainos krinta • Spekuliacinis kapitalo investavimas 

GEDIMINAS GALVABerlyno sala raudonojoje jū
roje yra anglosaksų absurdiško
sios politikos vaisius. Ji iššau
kė ne vieną įtampą šiame po
karyje. 1948 m. vasarą Stalinas 
įvykdė Berlyno apsupimą, ku
ris buvo palaužtas oriniu tiltu. 
Dešimtmečiui nuo šių varžybų 
praslinkus, N. S. Chruščiovas 
pareikalavo, kad vakariečiai per 
6 mėnesius pasitrauktų iš vo
kiečių sostinės. Rytų Vokieti
ja Berlyną paskelbė savo sosti
ne. Sovietai kaikurias teises 
Berlyne perleido Rytų Vokieti
jai, kuri varžo susisiekimą. 1961 
m. pastatoma siena, skirianti ry
tinę miesto dalį nuo vakarinės. 
Šiais metais sovietai reikalau
ja, kad Federacinė Vokietija at
sisakytų suverenumo vakarinia
me Berlyne ir jį laikytų sava
rankišku politiniu vienetu. R. 
Vokietija pareikalauja, kad Fe
deracinės Vokietijos piliečiai, 
vykstantys į Vakarų Berlyną, 
turėtų užsienio pasus ir už vi
zas sumokėtų rinkliavas.

Spaudimas pasitraukti
Sovietai pradėjo žygius pra

ėjusį sausio mėnesį. Sovietų 
ambasadorius S. Carapkinas
60 mylių ribos. I. Haskett betgi 
įspėja visus vairuotojus, kad 70 
mylių greičiu galima bus va
žiuoti tik gerose oro sąlygose. 
Lietus ir prastas matomumas 
kiekvienam išmintingam vairuo
tojui diktuoja greičio sumažini
mą. Pagal stastistinius duome
nis, šiuose greitkeliuose kiekvie
nam milijonui nuvažiuotų mylių 
nelaimių turėta tik 1,6, kai tuo 
tarpu kituose plentuose buvo 5,6.

Albertos socialinio kredito 
partijos premjeras E. C. Man
ning, provinciją valdęs 25 me
tus, ruošiasi pasitraukti iš par
eigų. Naująjį vadą ir premje
rą Albertos socialinio kredito 
partija turės išsirinkti gruodžio 
mėn. šaukiamam suvažiavime. E. 
C. Manning senatvės dienas pla
nuoja skirti rašymui ir religi
nėms transliacijoms.

Ontario provincijai “Expo 70” 
pasaulinėje parodoje Osakoje, 
Japonijoje, atstovaus 20.000 
kvadratiniu pėdų $2.6 milijono 
vertės paviljonas ir Christopher 
Chapman paruoštas filmas. Su 
Ontario žemės turtais, gamta ir 
gyventojais parodos lankytojus 
supažindins 22 prožektoriais 100 
pėdų pločio ekrane rodomi spal
voti vaizdai.

Bonnoje įteikė Federacinės Vo
kietijos užsienio reikalų minis
teriui nedraugišką raštą, kuria
me reikalaujama nutraukti ry
šius su Vakarų Berlynu. Dviem 
savaitėm praslinkus, tą patį raš
tą sovietų ambasadorius Rytų 
Berlyne pakartojo Vakarų Ber
lyno burmistrui Klaus Schutz. 
Rašte reikalaujama: Federacinės 
Vokietijos prezidentas turi nu
traukti visus ryšius su Vakarų 
Berlynu, ministerių taryba ir 
Bundestagas (parlamentas) turi 
liautis posėdžiauti Vakarų Ber
lyne, o jo komisijos privalančios 
palikti miestą.

Federacinės Vokietijos kanc
leris Kiesingeris ir užsienio rei
kalų min. Brandtas liepos 17 
d. sutarė neerzinti sovietų, kad 
jie nepanaudotų ypatingų prie
monių Vakarų Berlyne. Šis ty
lusis pokalbis Stuttgarte, pasie
kęs viešumą, nepatenkino sovie
tų'. Nuo to meto Maskva pada
rė eilę žygių, verčiančių Fede
racinę Vokietiją pasitraukti iš 
Berlyno. Didžiausio nusistebė
jimo vertas sovietų ultimatu
mas pakeisti užsienio politiką, 
pripažinti Vakarų Berlyną sa
varankišku politiniu vienetu. 
Ultimatumas įgavo visai kitą 
prasmę, kai sovietinės šarvuočių 
divizijos susitelkė Čekoslovaki
joje — Federacinės Vokietijos 
pasienyje.

Berlynas spąstuose
Vakarų Berlyno 2,5 mil. gy

ventojų jaučiasi, lyg po jais 
būtų padėta parako statinė. 
Miesto vadovai ramina juos. 
Esą jų saugumu rūpinasi vaka
riečiai ir jų Šiaurinio Atlanto 
Sąjunga, nors Anglijos, JAV ir 
Prancūzijos daliniai nepajėgtų 
pasipriešinti net Rytų Vokieti
jos kariuomenės spaudimui. 
Šiaurinio Atlanto Sąjunga šiuo 
metu pergyvena sunkmetį.

JAV karių atšaukimas iš Fe
deracinės Vokietijos kelia neri
mą. Vašingtono nuolaidumas so
vietams ir draudimas net lat
viams studentams praėjusią va
sarą Vakarų Berlyne susirinkti 
nedrąsina vokiečių. Ir šiuo me
tu, po įvykių Čekoslovakijoje, 
JAV prisitaikymo politika nėra 
pakitėjusi. Anglijos vaidmuo yra 
antraeilis. Anglai šiuo metu lin
kę pasinaudoti vokiečių vargais 
ir spaudžia Federacinę Vokieti-

Darbininkai palieka miestą
— mažiau patrauklus '

ją, kad ji padengti) prie Reino 
esančių anglų karinių dalinių iš
laidas. Rūstus prez. De Gaulle 
pašnekesys su Federacinės Vo
kietijos kancleriu dar labiau 
įtempė berlyniečių nuotaikas.

Pastangos atsilaikyti
Beveik ketvirtį šimtmečio ber

lyniečiai naudojosi Federacinės 
Vokietijos parama steigti nau
joms įmonėms. Bonna skiria ar
ti 4 bil. DM berlyniečiam šelp
ti. Pramonininkas, pastatęs įmo
nę, tuojau atgauna ketvirtį įdė
to kapitalo. Jis naudojasi kapi
talo nurašymo ir mokesčių leng
vatomis, kad per trejus metus 
atgautų likusį įdėtą kapitalą.

Miesto senatas nutarė jauna
vedžiams skirti paskolas be pa
lūkanų namams statyti ir įreng
ti. Visomis priemonėmis sten
giamasi išlaikyti gyventojus 
mieste ir dar naujus prisivilioti. 
Netikrumas Vakarų Berlyne vi
siems įgriso. Šviesuomenė atvi
rai šneka, kad vakariečiai, o 
ypač JAV, jau seniai nebepajė
gia ryžtingai vadovauti. Prez. 
John F. Kennedžio pareiškimas 
“Ich bin ein Berliner” (esu ber
lynietis) prisimenamas tik ame
rikiečiams pašiepti.

Dabartinei miesto pramonei 
išlaikyti kas metai reikia 25.000 
naujų darbininkų. Praėjusiais 
metais mažai teatvyko darbinin
kų iš Federacinės Vokietijos. 
Rytų Vokietijos pabėgėliai su
laikomi ne tik pastatytos sienos, 
bet ir ūkinio atkutimo. Vaka
rų Berlyno 8000 darbininkų pa
liko miestą ir įsikūrė Federaci
nėje Vokietijoje. Šiais metais 
nuotaikos dar pablogėjo. Per 
pastaruosius metus namų kainos 
krito visu trečdaliu.

Anksčiau berlyniečiai kritika
vo vakariečius, o ypač amerikie
čius. Po įvykių Čekoslovakijoje 
berlyniečiai liovėsi kalbėti apie 
politiką ir ėmė rūpintis savo 
saugumu.

Federacinė Vokietija bando 
pakelti berlyniečių nuotaikas ne 
tik finansine parama, bet ir po
litiniais mostais. Spalio 8 d. 
Berlyne susirinko Bundestagas, 
kurio posėdžiai užtruks beveik 
mėnesį. Lapkričio pradžioje Va
karų Berlyne šaukiamas CDU 
partijos suvažiavimas. Šie poli
tiniai mostai gali iššaukti sovie
tų atkirtį, jeigu jų grasinimai 
nėra tik psichologinis spaudimas 
vokiečiams įbauginti. 

juga buvo nuteistas kalėti kon- i 
centracijos stovykloje trejus me
tus, Novosibirsko universiteto 
studentas Vadimas Delone — 
dvejus metus ir 10 mėnesių. Vi
si penki nuteistieji buvo kalti
nami viešosios tvarkos pažeidi
mu ir Sovietų Sąjungos šmei
žimu. Teismo salėn buvo įleis
ti tik teisiamųjų giminės. Prie 
teismo pastato buvęs raudono
sios armijos generolas Piotr Gri
gorenko rinko parašus peticijai, 
reikalaujančiai viešo teismo. 
Poetė Natalija Gorbanęvskaja 
Toronto “The Telegram” kores
pondentui A. Einfrankui įteikė 
ilgą laišką, atskleidžiantį milici
jos brutalumą. Ji buvo suimta 
kartu su nuteistaisiais, milici
ninkų sumušta automobilyje, 
bet dėl nėštumo nepatraukta 
teisminėn atsakomybėn.

Čekoslovaku kompartijos va
das A. Dubčekas, galvojęs pasi
traukti iš pareigų, pakeitė nuo
monę. Prahos komunistams pa
sakytoje kalboje jis pabrėžė, jog 
nebus atsisakyta sausio mėn. 
pradėtų reformų, nes jų atsisa
kymas būtų didelis smūgis so
cializmui. Spauda aštriai kriti
kavo sovietų korespondentų pra
nešimus apie “kontrrevoliucijo- 
nierius” Čekoslovakijoje. Prof
sąjungų oficiozas “Prace” pvz. 
pareiškė, kad didžiausią paska
tą čekų ir slovakų vienybei duo
da Maskvos radijo laidos, skirtos 
šiom dviem tautom, nors tokių 
tauškalų nelengva klausytis. 
“Prace” teigimu, - jeigu Čeko
slovakijoje yra kontrrevoliuci- 
jonierių, jais tenka laikyti visus 
Čekoslovakijos gyventojus —14 
milijonų. Nerimą Prahoje buvo 
sukėlęs sovietų ambasadoriaus 
S. V. Červonenko vizitas teisin
gumo ministeriui Bohuslavui 
Kučerai. Kadangi ambasadoriai 
paprastai palaiko ryšius tik su 
užsienio reikalų ministerija, 
daug kas padarė išvadą, kad 
Maskva reikalauja masinių teis
mų. Po S. V. červonenko ir B. 
Kučeros susitikimo paskelbtame 
bendrame pranešime žadama su
intensyvinti kovą prieš antiso- 
cialistines jėgas Čekoslovakijo
je. Prahoje buvo pradėtas teis
mas 1949 m. sušaudytam gene
rolui Heliodorui Pikai rehabili- 
tuoti. čekų ir slovakų spaudos 
duomenimis, Čekoslovakijos gy
ventojai reikalauja paskirti vals
tybines taikos premijas kompar
tijos vadui A. Dubčekui ir prez. 
L. Svobodai.

Paryžiun atvyko du Vietnamo 
Tautinio Išsilaisvinimo Fronto 
atstovai atidaryti informacijų 
biuro, kurio direktorium yra pa- \ 
skirtas kompartijos organizato
rius Pham Van Ba iš Saigono 
rajono. Komunistinį Tautinio 
Išsilaisvinimo Frontą §. Vietna
mo vyriausybė pasauliui prista
to kaip P. Vietnamo partizanų 
organizaciją, nors iš tikrųjų jis 
buvo sudarytas ir yra vadovau
jamas iš Hanojaus. TIF biuro 
atidarymas Prancūzijos sostinė
je, matyt, turi tikslą į §. Viet
namo ir JAV derybų salę įves
ti P. Vietnamo komunistų at
stovus.

Britanijos premjero H. Wil- 
sono pasitarimai su Rodezijos 
premjeru I. Smith britų karo 
laive “Fearless” Gibraltaro uos
te neišsprendė nepriklausoma 
valstybe pasiskelbusios Rodezi
jos problemos. Bendrame pra
nešime skelbiama, jog derybų 
pabaigoje juos skyrė dideli ne
sutarimai kaikuriais klausimais. 
Britanija sutiktų pripažinti Ro
dezijos nepriklausomybę, jei pa
staroji sutiktų duoti lygų balsą 
negrų daugumai.

Amerikiečiai “Saturno 1B” 
raketa orbiton aplink žemės ru
tulį sėkmingai iššovė “Apollo” 
VII” erdvėlaivį su trim astro

nautais — W. Schirra, D. F. Ei
sele ir W. Cunningham, atnau
jindami lenktynes su sovietais į 
mėnulį. Jei “Apollo VII” ban
dymas bus sėkmingas, amerikie
čiai dar šiais metais gali ban
dyti “Apollo VIH” erdvėlaivį 
su trim astronautais įstatyti į 
orbitą aplink mėnulį ir po to 
grąžinti žemėn. Šiam skrydžiui 
tektų panaudoti galingiausią pa
saulyje “Saturno 5” raketą. So
vietų erdvėlaivis “Zond V” ne- 
apskrido aplink mėnulį, bet tik 
praskrido pro jo pusę, kuri yra 
nematoma iš žemės. Erdvėlaiviui 
žempn sugrąžinti buvo panaudo
ta mėnulio traukos jėga. Moks
lininkai daro išvadą, jog sovie
tų raketos yra persilpnos erdvė
laivio orbitai aplink mėnulį, jo 
grąžinimui žemėn variklių pa
galba ir saugiam kosmonautų 
nusileidimui. Kosmonautų skry
džiui aplink mėnulį sovietai rei
kalingi stipresnės raketos, ku
rią, galimas dalykas, jie jau tu
ri, bet dar jos nėra išbandę.

Susirūpinimą V. Vokietijoje 
sukėlė dviejų augštų pareigūnų 
tragiška mirtis. Miunchene nusi
šovė vokiečių žvalgybos viršinin
ko pavaduotojas gen. mjr. H. 
Wendtland, o Immerath miške 
buvo rastas nuo medžioklinio 
šautuvo šūvio miręs admirolas 
H. Luedke, kuris tik prieš porą 
savaičių buvo pasitraukęs iš At
lanto Sąjungos vyriausios būs
tinės Belgijoje tiekimo viršinin
ko pavaduotojo pareigų. Polici
jos duomenimis, gen. mjr. H. 
Wendtland nusižudė dėl pairu
sių nervų. Spauda kelia klausi
mą, kaip galėjo būti patikėta 
žvalgybos viršininko pavaduoto
jo vieta žmogui, kuris gydėsi 
pas psichiatrą? Admirolas H. 
Luedke, policijos teigimu, nenu
sižudė, bet tapo medžiotojams 
būdingo neatsargumo auka. 
Abiejų vyrų mirties nuslėpimas 
ištisas dvi dienas daug kam su
darė įspūdį, kad jie galėjo būti 
įvelti į špionažą sovietų naudai. 
- Italijoje buvo susektas sovie
tų šnipų tinklas užsienio reika
lų ministerijoje. Italijos vyriau
sybė pareikalavo, kad Maskva 
atšauktu savo ambasados Romo
je pareigūną inž. G. Roskovą, o 
policija suėmė du Italijos už
sienio reikalų ministerijos tar
nautojus ir du kitus italus.

Panamos prezidentą A. Arias 
nuvertė pik. ltn. O. Torrijos va
dovaujami kariuomenės sukilė
liai. Politinės globos prez. A. 
Arias buvo priverstas jieškoti 
amerikiečių kontroliuojamoje 
Panamos kanalo zonoje. Rinki
mus aiškia balsų persvara jis 
buvo laimėjęs prieš keletą sa
vaičių ir prezidento pareigoms 
buvo prisaikdintas spalio 1 d.

Sovietų Sąjungos premjeras 
A. Kosyginas tris dienas viešė
jo Suomijoje. Viešnagės metu 
jis vedė pokalbius politinėmis 
temomis su Suomijos prezidentu 
U. Kekkonoen. Pasitarimų turi
nio neskelbia nei suomiai, nei 
sovietai.

Saigone buvo pasklidę gandai, 
kad P. Vietnamo karininkai, ruo
šėsi nuversti prez. N. V. Thieu 
vyriausybę. Sąmokslas buvo lai
ku susektas, eilė majorų ir pul
kininkų atsidūrė už grotų. Pa
grindą šiems spėliojimams davė 
policijos ir kariuomenės dalinių 
Saigone užaliarmavimas, leidi
mų praleisti naktį mieste staigus 
atšaukimas. Gandus paneigė per 
televiziją pasakytoje kalboje 
prez. N. V. Thieu. Galimas da
lykas, didesnio budrumo prie
mones padiktavo gen. Duong 
Van Minh grįžimas iš tremties 
Tailandijoje į Saigoną. Jis yra 
neutralizuoto P. Vietnamo šali
ninkas.
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Nekatalikiškos vienuolijos Amerikoj
KUN. DR. J. GUTAUSKAS

Krikščionių vienybės sąjūdis, 
taip gražiai besireiškiąs pasta
ruoju metu, mus skatina vis 
geriau pažinti tuos krikščionis, 
kurie nepriklauso mūsų Bend
rijai. Yra daug dalykų, kurie 
visus krikščionis jungia bendron 
šeimon: tikime tą patį dangišką
jį Tėvą, tikime Jėzų Kristų, tik
rą Dievą ir tikrą Žmogų, mūsų 
Viešpatį ir Išganytoją, tikime 
vieną, šventą, katalikišką ir 
apaštalinę Bendriją, tikime am
žinąjį gyvenimą, turime kaiku- 
riuos tuos pačius sakramentus, 
priimame Šv. Raštą kaip Dievo 
apreikštąjį žodį ir t.t. Bejieško- 
dami rastume ir daugiau pana
šumų mūsų bendrame tikėjime 
ir religiniame gyvenime. Pasi
rodo, kad kaikurios protestan
tiškosios Bendrijos turi vienuo
lijas, kaip jas turi ir katalikų 
Bendrija. Nereikia jų toli jieš- 
koti — jos yra mūsų tarpe, vei
kia JAV-se ir Kanadoje.

Angliškosios seserys
Episkopalinė Bendrija Ame

rikoje yra šaka tos pačios Bend
rijos Didžiojoj Britanijoj: jos 
turi tą patį tikėjimo išpažinimą, 
beveik tą pačią santvarką, tą pa
tį dvasinį gyvenimą. Amerikie
tiškoji Episkopalinės Bendrijos 
šaka turi 13 moterų ir 5 vyrų 
vienuolijas. Vienos jų atsikėlė 
iš Anglijos, kitos susiorganiza
vo S. Amerikoje, kaip pvz. šv, 
Kryžiaus ordinas, įsteigtas dva
sininko James Huntington 1884 
m. Jis su dviem draugais apsi
gyveno Niujorko vargšų tarpe 
kaip “pavojingas socialistas”. Į 
priekaištą, kodėl jis dirba rankų 
darbą, atsakydavo: “Kristus taip 
pat dirbo kaip stalius”. Vėliau 
jis daugiau atsidėjo maldai ir 
mąstymui. Ir šiandien jo įsteig
toji vienuolija stovi prieš klau
simą: kaip praktikuoti maldos 
gyvenimą ir kartų būti veiklia 
pasaulyje?

Yra JAV-se eilė religinių 
bendruomenių, atsidavusių ligo
nių slaugymui. Kitos laikosi šv. 
Benedikto taisyklių, kaip šv. 
Gregorijaus vienuoliai Mičigano 
valstijoj. Moterų vienuolijos dir
ba mokymo ir auklėjimo srity
je, kaip Persimaįnymo arba Šv. 
Kapo seserys. Yra ir grynai kon
templiacinių vienuolijų, kaip 
“vargdienės klaristės” Long Is
lande prie Niujorko. Reikia pa
žymėti, kad apie įvairias vienuo
lijas grupuojasi pasauliečiai 
žmonės, kuriems rūpi gilesnis 
religinis gyvenimas. Gyvendami 
pasaulyje, atlikdami savo pilie
tines ir profesines pareigas, jie 
praleidžia po keletą dienų per 
metus vienuolynuose, jausda
miesi jų šeimos nariais.

Maldos bendruomenė
Netoli Bostono, garsaus Har

vardo universiteto pašonėj, Ar
lington Heights vietovėj, yra šv. 
Onos seserų centrinis namas ir 
mokykla, šį vienuolyną įsteigė 
anglikonų kun. Powel, priklau
sęs šv. Jono Evangelisto bend
ruomenei. Šiandien Arlingtonas 
virto žinomu ir garsiu ekumeni
nio sąjūdžio centru tarp angli- 
konių ir katalikių seserų vie
nuolių. Šio sąjūdžio pradihinkės 
buvo dvi seserys vienuolės — 
katalikė ir anglikone. Tai buvo 
1953 m., kai katalikų vienuolė 
motina Hermengildė, kurios šei
ma yra kilusi iš Bostono, už
mezgė pirmuosius ryšius su šv. 
Onos vienuolynu. Ji jautė iš to 
ryšio tokį didelį praturtėjimą, 
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kad nutarė į tą iniciatyvą įtrauk* 
ti ir kitas katalikų vienuoles. 
Nuo 1960 m. šv. Onos vienuo
lynui pradėjo vadovauti sesuo 
Julijona, kilusi iš Kanados. Ji 
suorganizavo “Maldos Uniją”. 
Unijos nariai turi melsti dieną 
if naktį, kad greičiau įvyktų 
krikščionių vienybė. Unijai pri
klauso visų krikščioniškųjų 
Bendrijų nariai. 1967 m. gale 
jos užrašų knygutėj buvo jau 
kelių šimtų narių sąrašas ir jų 
adresai. Deja, tais pačiais metais 
ji mirė. Iš jos kilo mintis orga
nizuoti šio “nematomo vienuo
lyno” narių suvažiavimus. Ar- 
lingtono vienuolynas kąip tik 
tiko šiai pirmai ekumeninio po
būdžio dvasinio gyvenimo kon
ferencijai. Į ją atvyko 130 na
rių — katalikų ir anglikonų. 
Prie jų prisidėjo ortodoksų vie
nuolis ir vienas garsiosios Tai- 
ze religinės bendruomenės na
rys. Pamaldos vyko tai angli
konų, tai katalikų būdu, tik Ko
muniją priimdavo kiekvienas sa
vo bažnyčioj.

Eucharistijos garbintojos
'Bostone, Louisburg Square, 

1873 m. apsigyveno šv. Margari
tos seserys. Jų bendruomenę 
įsteigė 1854 m. kun. John M. 
Neale Anglijoje. Jis buvo Oks
fordo sąjūdžio aktyvus narys. 
Jos rengia susikaupimo dienas, 
kuriose dalyvauja ir svečiai, lan 
ko apylinkės ligonius, tokiu bū
du palaikydamos ryšį su išori
niu pasauliu. Šiandien jos turi 
namus Haiti respublikoj, kur 
gyvena skurdo spaudžiami žmo
nės. Seserys kiek galėdamos pa
deda tiems vargšams. Gal mums 
atrodys nuostabu, bet šios ang
likonų seserys ypatingu būdu 
garbina Švč. Sakramentą. Jų 
steigėjas buvo geras apeigų ži
novas. Jis paskleidė savotišką 
Švč. Sakramento kultą, neiššauk
damas iš savo Bendrijos pusės 
nepalankios reakcijos.

Vargšų kvartaluose
Jersey City mieste gyvena 

puertorikiečiai, negrai ir kt., su
sispaudę po 8-10 asmenų viena
me kambary. Tokiose sąlygose 
yra sunku išlaikyti žmogiškąjį 
kilnumą. Į šią aplinką atsikėlė 
dirbti trys šv. Jono Krikštytojo 
bendruomenės seserys. Jos gy
vena nuo 1952 m. taip vadina
mame “Christopher - House”. 
Joms parengė kelią trys jauni 
Episkopalų Bendrijos kunigai — 
Moore, Myiers ir Pegram. Ka
talikų kunigų darbininkų pavyz
džio paveikti, jie nutarė nesi
traukti iš vargšų tarpo, kai kilo 
taip vadinamasis “bažnyčių iš
pardavimas”, kai pasiturintieji 
gyventojai bėgo į priemiesčius, 
o su jais ir jų kunigai. Jie ap
sistojo Malonės šventnamy Ne- 
warke, kur turėjo pakelti dide
lį neturtą ir sunkų darbą. Vie
nas jų turėjo žmoną ir vaikų. 
Jo padėtis buvo dar sunkesnė. 
Bet jie nepabūgo nei Vargo, nei 
aukos. Matydami, kad vieni pa
tys nepajėgs visų darbų atlikti, 
pakvietė atvykti minėtas seseris. 
Šiandien iš tų trijų kunigų du 
yra vyskupai — vienas Vašing
tone, kitas Kalifornijoj.

Viena minėtų trijų seserų ir 
šiandien gyveną “Christopher- 
House”. Ji suprato, kad varg
šams bus galima daugiau pa
dėti, jei bus dirbama visų krikš
čionių ir nekrikščionių bendrai. 
Ji suorganizavo grupę žmonių 
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Čekoslovakijos išd raškymas prieš
J. KAIRYS

Š. m. rugsėjo 30 d. suėjo 30 
metų, kai keturi didieji — Bri
tanija, Italija, Prancūzija ir Tre
čiasis Reichas parceliavo Čeko
slovakiją.

Hitleris, planuodamas “nau
jąją Europą”, Reichstage ir vie
name savo partijos suvažiavime 
pareiškė nepakęsiąs tolimesnio 
“persekiojimo” trijų su puse 
milijono vokiečių Čekoslovaki
joj. Kad išvengtų karo, Čeko
slovakijos signatarė s—Bri
tanija ir Prancūzija — ėmė tar
pininkauti. Britanijos min. pir
mininkas Chamberlainas buvo 
už atidavimą Sudetų Reichui. 
Jis manė, kad tuo bus išgelbė
ta taika Europoje ir likusioji 
dalis Čekoslovakijos. Prie Cham- 
berlaino prisijungė ir Prancū
zijos min. pirmininkas Daladier. 
Londonas ir Paryžius pranešė 
Prahai, kad Čekoslovakijos vo
kiečių statusas graso nė tik Če
koslovakijai, bet ir Europos tai
kai. Esą reikia Hitlerio reika
lavimus patenkinti. Praha teisi
nosi, kad Berlyno daromi jai 
priekaištai nėra teisingi, o tai
ka Hitlerio reikalavimų paten
kinimu nebus išsaugota. Bet 
Londonas ir Paryžius laikėsi sa
vo nuomonės. Tada Praha, ma
tydama, kad sąjungininkai palie
ka ją vieną, nusileido ir sutiko 
perleisti Reichui vokiečių apgy
ventas sritis. Apie tai Chamber
lainas tuoj painformavo Hitlerį. 
Bet pastarasis nesitenkino vien 
perleidimu minėtų sričių. Jis 
dar reikalavo, kad Wehrmachtui 
būtų leista įžygiuoti į Čekoslo
vakiją.

Berlynas pasiuntė Prahai ul
timatumą, reikalaujantį perleis
ti Reichui vokiečių apgyventas 
sritis Čekoslovakijoje. Prahai 
delsiant atsakyti, Chamberlainas 
telegrafavo jai, kad Wehrmach- 
tas įžengs į Čekoslovakiją, jei 
nepriims ultimatumo.

Keturias valandas prieš ulti
matumo pabaigą Mussolinis įsa
kė savo pasiuntiniui Berlyne 
pranešti Hitleriui, kad jis esąs 
jo pusėje ir kad patariąs Hit

v
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(Tęsinys iš praeito numerio)

Žvilgsnis nuo Akropolio
Matyt, mūsų laikas pasibaigė, 

ir vadovas George veda pakal
nėn. Bet rūpi dar pasižvalgyti. 
Štai vienoje Akropolio pusėje, 
ant žemesnės kalvos Areopagas 
— seniausio ir augščiausio Atė
nų teismo vietovė, čia buvo tei
siamas Orestas už savo motinos 
nužudymą, čia lankėsi ir apaš
talas Paulius, kuris kalbėjo atė
niečiams apie Kristų. Jis ten 
dėstė atsistojęs Areopago vidu
ryje: “Atėnų vyrai, aš matau, 
kad jūs visais atžvilgiais esate 
perdaug dievobaimingi. Praei
damas ir žiūrėdamas į jūsų die
vų statulas, radau taip pat au
kurą su įrašu: Nežinomam Die
vui. Taigi, ką jūs nežinodami 
garbinate, tai aš jums skelbiu.” 
Atėniečiai smalsiai klausė apaš
talo dėstymo, bet kai tas užsi
minė apie mirusiųjų prisikėli
mą, vieni ėmė tyčiotis, o kiti 
mandagiai sakė: pasiklausysime 
tavęs apie tai kitą kartą.

Kitoje Akropolio pusėje ma
tyti dievaičio Dionizo garbei 
statytų šventovių ir teatro griu
vėsiai. Teatras kiek restauruo
tas, dar gerai užsilaikęs (staty
tas VI š. pr. Kr.). Matyti laipti
nių suolų eilės, kuriose gali su
sėsti 17.006 asmenų. Pirmose 
eilėse senovėje sėdėdavo gar
bės svečiai — kunigai, vyres
nieji ir t.t. Taip pat tebėra im
peratorių sosto likučiai ir jų 
statulų pastoliai. Scenos prie
kyje škulptoriškai pavaizduoti 
kaikurie momentai is mitologi
nio Dionizo, vyno ir teatrinio 
meno dievaičio, gyvenimo. Šia
me teatre buvo vaidinami vei
kalai garsiųjų dramaturgų — 
Aischilo, Sofoklio, Euripido, 
Aristofano ir kt.

Šalia dramos teatro II š. po 
Kr. buvo pastatytas muzikinis 
teatras, skirtas koncertams ir 
draminiams veikalams. Tai He- 
rodo Attiko odeonas, kuriame 
telpa 5000 žiūrovų. Čia ir da
bar kas vasarą rengiami mu
zikos bei dramos festivaliai po 
atviru dangumi.

Kiek toliau nuo Akropolio 
matyti Pnyx kalva, kuri laiko
ma demokratijos lopšiu. Čia 
rinkdavosi atėniečiai, turį virš 
30 metų amžiaus, svarstyti mies
to reikalų ir balsuoti. Tam rei
kalui buvo įrengta aikštė, uo
loje iškalta pakiluma susirinki
mo kalbėtojams. Aikštėje tilpda
vo 18.000 asmenų.

Taip lankytojo žvilgsnis nuo 
Akropolio augštos kalvos paste
bi, kad tai buvęs senosios kul
tūros centras, kuriame telkėsi 
religinės šventovės, valstybinės 
įstaigos ir kultūros įrenginiai. 
Tai labiausiai turistų lankoma 

leriui pratęsti ultimatumą dar 
24 valandom. Per šį laiką jis 
bandysiąs rasti būdą klausimui 
išspręsti geruoju.

Po visų ėjimų, “piršliai” su 
“jaunikiu” ir palydovais susirin
ko Miunchene. Tai buvo 1938 
m. rugsėjo 29 d. Atvyko Cham
berlainas, Daladier, Mussolinis 
ir Hitleris. Pati “nuotaka” (Če
koslovakija) į “jungtuves” Miun- 
chenant nebuvo pakviesta. Čia 
Hitleris pateikė suvažiavusiems 
savo iŠ anksto paruoštą dikta
tą raštu. Pastariesiems beliko jį 
priimti ar atmesti.

Šis diktatas yra vadinamas 
Miuncheno sutartimi. Iš jo rei
kalavimų minėtini šie: 1. Wehr- 
machtas pradeda užimti vokie
čių apgyventas sritis spalio 1 d. 
ir baigia per 10 dienų. Jis užima 
jas dalimis. 2. Duodama teisė 
vokiečiams apsispręsti, kur jie 
nori pasilikti — prie Čekoslo
vakijos ar prie Reicho. Plebis
citas turėjo būti įvykdytas ne
vėliau tų pat metų lapkričio mė
nesio. Į komisiją plebiscitui vyk
dyti turėjo įeiti ir Prahos at
stovas. 3. Galutines sienas nusta
to sudaryta komisija, kurioje Če
koslovakija nedalyvauja. 4. Pra
ha įpareigota per mėnesį laiko 
atleisti vokiečius iŠ savo polici
jos ir kariuomenės, jei jie to 
pageidautų, ir paleisti vokiečius 
politinius kalinius.

Tartis buvo pradėta 1938 m. 
rugsėjo 29 d. 12 v. 45 min., o 
sutartis pasirašyta sekančiai die
nai prasidėjus — 0,30 min.

Chamberlainui ir Daladier bu
vo keliamos didžiausios ovacijos, 
nes “išgelbėjo” taiką Europo
je. i'

Apetitas padidėjo
Miuncheno diktatu pasidžiaug

ta trumpai. Hitleris juo nepasi
tenkino, nors ir sakė, kad tai 
yra jo paskutinis teritorinis rei
kalavimas Europoje. Jis siekė 
visos Čekoslovakijos. Po trijų 
savaičių — spalio 21 d. — Ber
lynas davė atatinkamoms ko

vieta Atėnuose. Štai, kad ir da
bar: šalia mūsų grupės slenka 
viena grupė po kitos; girdėti 
kalbant angliškai, prancūziškai, 
vokiškai. Pakalnėje, kur stovi 
išsirikiavusios suvenyrų krautu
vėlės ir ekskursijų autobusai, 
laukia didelis būrys gimnazisčių 
iš kažkokio Graikijos miestelio. 
Užkalbinom — lengvai atsako 
angliškai. O kad taip galėtų čia 
atvykti lietuviai mokiniai! Kaip 
lengva ir įdomi būtų jiems se
novės istorija!

Olimpinis stadionas
Atėnuose — dviejų milijonų 

gyventojų mieste yra labai daug 
kas matytino, bet per trejetą 
dienų neįmanoma aprėpti net 
pagrindinių dalykų. Pvz. iš gau
sių muzėjų galėjome aplankyti 
tik patį svarbiausią — valstybi
nį. Yra įdomių kapinių iš pago
niškųjų laikų, bet suspėjome ap
lankyti tiktai Kerameikos kapi
nes, kur dar yra išlikusių ver
tingų paminklų, pastatytų ypač 
karo didvyriams. Ant augščiau- 
sios miesto kalvos matyti orto
doksų Šv. Jurgio koplyčia, įreng
ta, matyt, kurio nors dievaičio 
šventovės vietoje, bet jos pa
siekti nebesuskubom. Mūsų dė
mesį patraukė modernus spor
to stadionas, iš kurio atgabena
ma olimpinė ugnis į visame pa
saulyje rengiamas sporto olim
piadas. Jis įrengtas netoli ka
raliaus rūmų, kurie, anot mūsų 
vadovo, yra “vacant”. Tik du 
originaliai apsirengę sargybiniai 
saugojo įėjimą. Stadionas yra 
moderniai įrengtas, talpina 60.- 
000 žiūrovų. Tai tęsinys senovės 
graikų kultūros. Mat, graikai, ša
lia teatrų, šventovių ir pilių, 
statė ir sporto stadionus. Pirma
sis Atėnų stadionas buvo pasta
tytas IV š. pr. Kr. Jo įrengimai 
buvo mediniai. Romėnų valdy
mo laikais įrengimai pakeisti 
marmoru. Ilgainiui jie buvo su
naikinti ir išnešioti. Tik 1894 
m. Jurgio Averovo iniciatyva 
naujai įrengtas stadionas. Olim
pinę tradiciją atgaivino prancū
zas Coubertain 1896 m. Ji te
bėra ir dabar.

Apaštalo pėdomis
Apžiūrėję svarbiausias Atėnų 

įdomybes, panorom pamatyti 
Korintą, kurio gyventojams 
apaštalas Paulius rašė laiškus. 
Pakeliui autobusas sustojo gar
siajame bizantiniame vienuoly
ne, statytame XI s. vietoje Apo
lono šventovės. Kelias į švento
vę veda per didoką ketvirtainį 
kiemą, kuriame įrengtos vienu
tės vienuoliams. Pastarieji gy
veno atskirai ir susitikdavo tik
tai kieme ar šventovėje. Pasta
roji labai gerai išlaikyta, ypač 
ryškios mozaikos, bet pamaldų 

mandoms nurodymus, kaip šį 
planą vykdyti. 1939 m. kovo 15 
d. naktį buvo iššauktas Čekoslo
vakijos prezidentas Hacha į Ber
lyną, kur jis buvo priverstas 
pasirašyti pareiškimą — jis su 
Hitleriu priėjęs vieningos nuo
monės, jog svarbiausias dalykas 
yra saugumo, ramybės, tvarkos 
ir taikos užtikrinimas vidurinės 
Europos dalyje ir kad dėlto jis 
su pilnu pasitikėjimu atiduodąs 
Čekoslovakijos likimą į Reicho 
Fuehrerio rankas.

Britanija su Prancūzija nusi
lenkė Hitlerio politikai. Darė tai 
gelbėdamos taiką Europoje, bet 
ji nebuvo išgelbėta. “Nuotakos 
pardavimas” Trečio Reicho ape
titus tik padidino. Tai privedė 
prie antro pasaulinio karo ir jo 
sukeltų katastrofų.

Po 30 metų
Miuncheno diktatas dar nėra 

panaikintas. Kai dabartinė Bon- 
nos vyriausybė užsimojo užmegz
ti diplomatinius ryšius su ko
munistiniais kraštais, dubčekinė 
Praha žadėjo kalbėtis su ja tik 
pastarajai panaikinus Miunche
no susitarimą. Pagal Prahą, Bon- 
na turėjo pareikšti, kad tas susi
tarimas teisiškai negaliojo nuo 
pat jo sudarymo pradžios. Bon- 
na betgi mano, kad sutartis ga
liojo, ir kalba tik apie savo at
sisakymą nuo teritorinių preten
zijų Čekoslovakijoje. Pagal ją, 
panaikinus Miuncheno susitari
mą Prahos reikalauta prasme, 
tektų pripažinti, kad Hitlerio pa
imtos sritys nuo 1938 m. rug
sėjo 30 d. (sutarties data) iki 
1945 m. gegužės 8 d. (kapitulia
cija) nėra buvusios Reicho te
ritorija, jų vokiečiai, tarnavę 
Wehrmachte, būtų laikomi nu
sikaltę Čekoslovakijai krašto iš
davimu ir t.t.

Š. m. rugpjūčio 21 d. Mask
va pasekė Hitlerio pėdomis, tik 
ji nepirko “nuotakos”, o pagro
bė ją. Todėl “piršliai” nebuvo 
reikalingi Maskvai, o tik talki
ninkai. Bet ir pagrobimas turės 
sukelti įvykius, kurie prives 
prie katastrofos.

Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos nariui 

ir Toronto apylinkės pirmininkui advokatui GERAR

DUI BALČIŪNUI bei jo artimiesiems, mirus jo tėve

liui KAROLIUI/ reiškiame gilią padėką — 

liui KAROLIUI, reiškiame gilią užuojautą —

KLB krašto valdyba

Mirus a. a. inž. KAROLIUI BALČIŪNUI, 

velionies sūnui K. L. B. Toronto apylinkės pirmininkui 

advokatui GERARDUI BALČIŪNUI ir visiems artimie

siems nuoširdi užuojauta —

Toronto apylinkės valdyba

KLB Toronto apylinkės valdybos pirmininkui GE

RARDUI BALČIŪNUI ir visiems giminėms, mirus 
Tėveliui inž. KAROLIUI BLČIŪNUI Montrealyje, 
reiškia nuoširdžią užuojautą —

A. J. Matulioniai

A t A

KAROLIUI BALČIŪNUI mirus,
jo sūnui advokatui GERARDUI, dukteriai IRENAI 51- 
MONĖLIENEI, broliui VALERIJONUI bei jų šeimoms 
reiškiame giliausią užuojautą —

S. V. Audrotai A. M. Mikšiai
O. L. Rimkevičiai O. Jonaitienė

J. A. Rinktinai

A t A

JONUI VALATKAI mirus, velionies žmoną STASĘ, 
dukras ALDONĄ, KAZĘ, NERį ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame —

J. Polikaitis ir Br. Mackevičius

čia nebūna. Tik Velykų proga 
atvyksta ortodoksų studentai 
specialioms iškilmėms.

Riedame Korinto link ir dai
romės pro autobuso langus. Vis
kas išdžiūvę, žemė uolėta, tik 
vietomis auga alyvmedžiai. Vie
nur kitur matyti fabrikėliai, pa
statyti amerikiečių arba vokie
čių firmų. Vaizdas pasikeičia 
pervažiavus Korinto kanalą — 
prasideda kiek vešlesnė gamta, 
o prie Korinto randame visai 
derlingą žemę, kur įsikūrę ir 
žemdirbiai, ypač vaisių auginto
jai. Sustojame senamiestyje ne
toli pilies — Akrokorinto. Įdo
miausia dalis — amerikiečių 
archeologų vykdomi kasinėji
mai, kurie ir dabar tęsiami. Jie 
buvo pradėti 1896 m. ir iki šiol 
atkasta ištisa eilė buvusių šven
tovių, teatrų, prekyviečių, pir
čių, kapinių. Kadangi miestas 
buvo nekartą sunaikintas karų 
ir žemės drebėjimų, daug kas 
liko palaidota po žemėmis. Iš 
rastų iškasenų matyti, kad Ko
rintas buvo didelis prekybos ir 
keramikos centras, kuriame nuo
lat maišėsi įvairūs ateiviai. Ro
mėnų laikais miestas garsėjo 
savo linksmu gyvenijnu. Ir 
krikščionių bendruomenei teko 
kovoti su ją tarpan besiskver
biančiomis ydomis. Dėlto ir 
apaštalas Paulius, kuris čia ne 
tik lankėsi, bet ir pusantrų me
tų gyveno, barė pirmuosius 
krikščionis už įvairias ydas. Jam 
Korinte daug nemalonumų pa
darė tautiečiai žydai, kurie prieš
taravo jo mokymui ir netgi bu
vo apskundę romėnu teismui. 
Apaštalas Paulius, nežiūrint vi
sų sunkumų, rado pasekėjų tiek 
žydų, tiek pagonių tarpe. Dar ir 
dabar stovi atkastoje aikštėje 
pakiluma, vadinama apaštalo 
Pauliaus “berną”, nuo kurios 
jis kalbėjo. Užlipęs ant jos vie
nas mūsų grupės keliauninkas, 
tarsi imituodamas apaštalą, tarė: 
“No collection today...” Visi 
prapliupo juoktis, užmiršę kelio
nės nuovargį.

Grįždami į Atėnus vėl stabte- 
lėjom Daphni vietovėje, kur pri
sijungė du vokiečiai — vyras su 
žmona. Jiedu keliauja su 70 as
menų grupe, apsigyvenusia už 
Atėnų. Taip esą pigiau. Ištisas 
tris savaites jie skyrė vien Grai
kijai. Pagalvojau: tai metodiška 
kelionė, kurios metu aplanko vi
sas svarbesnes krašto vietoves ir 
tuo būdu studijuoja senosios 
kultūros praeitį, ryškiai išlaiky
tą įvairiuose paminkluose.
Pr. G. (Bus daugiau)

NORITE SUSIPAŽINTI SU 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAIS”?

ATSIŲSKITE SAVO ADRESĄ 
— GAUSITE KELETĄ 

NUMERIŲ NEMOKAMAI

A t A

JONUI VALATKAI mirus, žmoną STASĘ, dukteris NE- 
R], ALDONĄ, KAZĘ bei jų šeimas nuoširdžiai užjau
čiame —

S. J. Andruliai

A t A

Mylimai Motinėlei PETRONĖLEI BUTRIMIENEI mi
rus, sūnums VINCUI ir VYTAUTUI bei jų šeimoms ( 
reškiame nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime —

Ona ir Adomas Urnavičioi

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

Mano mokyklinio amžiaus sūnus Įsirašė į patefono plokštelių 
klubą. Tuo metu jis turėjo darbą šeštadieniais ir pats už plokšteles 
mokėjo. Vėliau aš pastebėjau, kad plokštelės kainuoja daugiau, negu 
jis uždirba. Mes bandėme klubo sutartį panaikinti, bet niekas į tai 
nekreipė dėmesio. Dabar pinigu išrinkimo agentūra gąsdina teismu. 
Mano sūnus yra nepilnametis. Ar jo sudaryta sutartis galioja? D. 
Torontas

Jūsų sūnus, kaip nepilnametis, negalėjo sudaryti sutarties dėl 
patefono plokštelių. Ši sutartis negalioja. Reikia pažymėti; kad nepil
namečių sutartys dėl būtinų reikmenų, kaip maisto, rūbų ir pašto- I 
gės, galioja. Plokštelių klubas sūnaus sutartį panaikno ir Jūs daugiau 
nebegausite jokių sąskaitų. Jūs turite pamokyti savo sūnų atsakingumo. 
Jis neturėtij pasirašinėti sutarčių, kurių negali išpildyti. Iš kitos 
pusės, kiekvienam reikia būti atsargiu pasirašant įvairias pirkimo 
sutartis ir įsipareigojimus.

Mano automobilio vairavimo leidimo galiojimas pasibaigė liepos 
mėnesį. Susisiekimo departamentas neprisiunčia jokio pratęsto leidi
mo. Vietos įstaiga man išdavė 60 dienų leidimą. Kaip galiu gauti 
nuolatinį leidimą? P. D., Kitchener

Jūs turbūt neatidarote Jums siunčiamų laiškų. Susisiekimo de
partamentas Jums pasiuntė ne vieną, bet tris pratęsimo pareiškimus. 
Gal Jūs nesupratote, kam tie pareiškimai buvo. Užpildykite vieną 
iš jų ir grąžinkite nurodytu adresu. Tada Jūs gausite naują vaira
vimo leidimą.

Benzino bendrovė mane gąsdina teismu, kad nesumoku už pirktą 
benziną su kredito kortele. Aš nieko nepirkau su kredito kortele ir 
jos neturiu. Jų pasiųstos sąskaitos yra ne mano pasirašytos. Pavardė 
panaši, bet vardas visai kitas. Aš niekaip negaliu jų įtikinti. Pinigų 
išrinkimo agentūra neduoda ramybės ir nekreipia dėmesio į mano pa
aiškinimus, kad nesu tas asmuo, kuris pirko jų benziną. A. L.,Torontas

Kai šio skyriaus vedėjas gavo tokios pat rūšies sąskaitas iš dvie
jų bendrovių, jis jas pasiuntė bendrovių prezidentams su paaiškini
mais ir ant voko užrašė “personai”. Prezidentų pavardės ir bendro
vių centrinių įstaigų adresai yra specialiose knygose. Į laiškus pre- 

, zidentai neatsakė, bet niekas daugiau jo nevargino. Turint reikalą 
su bendrovėmis, visada geriausia rašyti pačiam vyriausiam asmeniui, 
nurodant jo pavardę ir titulą ant voko ir laiške. Kai laišką ar kokį 
skundą gauna pats bendrvės pirmininkas, jis visada tą skundą išnag
rinėja, nes su tuo yra susijęs jo ir bendrovės vardas. — Mes prane
šėme benzino bendrovei Jūsų paaiškinimą. Jų tarnautojas atsiprašė 
už nemalonią klaidą.



3 psi. • Tėviškės Žiburiai 1968. X. 17 — Nr. 42 (977)

Dabartinių laikų bitininkai spie
čius kitaip sutvarko: perkelia 
taip vadinamą “motinėlę”, kai

AR MES KAIP BITĖS?
K. ADOMAITYTE-ZABIELIENĖ

siekimo priemones, svečiavosi 
lietuviškose šeimose ir stovyk
lavo su kitais sau lygiais tautie
čiais. Bet tos šeimos, kur tik

Straipsnely . “Kodėl nutautėja 
šeimos” “TŽ” 35 nr. duotoji teo
rija apie bites nevisai sutampa 
su mūsų šiandieninio gyvenimo 
sąlygomis.

jų dvi ar daugiau avilyje užau
ga, Į kitą avilį. Ta nauja buvei
nė jau būna paruošta, su visu 

•ilnū medaus

Wallace populiarėja lietuvių tarpe
AL. GIMANTAS

matyt, buvęs bitininku Lietu
voj, bitininkavo primityviose są
lygose arba buvo tik stebėtoju, p . .. . . .. , _.__S----
čius kitaip sutvarko:

kraičiu, net su 
koriu ir geru p 
rios pačios susipulkuoja apie 
naują motiną pries spietimo die
ną. Tuo būdu nereikia spiečiaus 
vytis žvanginant varpais bei 
skambučiais.

Žmogus panašus į bites, tik, 
deja, mes jo netvarkome, kaip 
prityręs bitininkas daro. Kadan
gi išeivijos pagrindinė liga — 
nutautėjimas, tai verta ir pla
čiau tai diskutuoti, riekiant ne 
išsibarti, bet pasitarti ir pasi
mokyti iš vienas kito. Daugelis 
juk yra tokio “bitininkavimo” 
specialistai — galėtų patarti ne- 
patyrusiems ne tik žodžiu per 
spaudą, bet taip pat ir tiesiogi
niu bendravimu. Talka ne tiek 
reikalinga jau “skrendančiam” 
gaudyti, kiek numatyti ir pa
ruošti prieauglį ateičiai, nes, 
kaip praktika parodė, tik dar
nus seimų bendradarbiavimas 
duoda geriausius rezultatus. Or
ganizacijų darbo taip pat nega
lima paneigti, bet sunkiau vai
kus Įjungti, jeigu jie ten netu
ri iš anksto pažįstamų.

Mūsų intelektualų vaikai be
veik visi sukūrė lietuviškas šei
mas, labai maža dalelė nuby
rėjo. Ir tai dėlto, kad jų tėvai 
turėjo užtektinai pažinčių šiame 
ar kitame mieste ir net už Ka
nados ribų. Aišku, jie sugebė
jo greičiau išmokti vietinę kal- 
bą, geriau Įsikūrė, turėjo susi-

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

ARCHITEKTAS VYTAUTAS BAL
ZAKAS yra vienas iš pirmaujančių 
jaunųjų lietuvių architektų, kurio 
darbai susilaukia susidomėj jimo 
amerikiečių tarpe, šis tik 1960 m. 
Illinois un-tą baigęs vyras jau pa
darė visa eilę projektų, kurių pasta
tymas kainuoja dešimtis milijonų 
dolerių. Jo vienas iš vėlesnių darbų 
yra “Swift & Co” tyrimų laboratcb 
rijų pastatai Oak Brook prie Čika
gos, kurių vertė siekia apie 7 mil. 
doL Jo projektas potašo kasyklos pa
statams Allan vietovėje, Saskačeva- 
no provincijoje, Kanadoje, siekia 20 
mil. sąmatą.

V. Balzaras ir jo projektai yra 
plačiai atžymėti “Technikos žodžio” 
4 nr., kuris šiomis dienomis Čikago
je išėjo iš spaudos, čia aprašoma ir 
brolių V eitų inžinerinės konsultaci
jos bendrovė, kuri gavo darbą su
projektuoti Sydnėjaus, Australijoje, 
vandens išvalymo ir aprūpinimo 
stoti.

VALDAS ADAMKUS-ADAMKAVI- 
ČIUS, respublikininkų partijos kan
didatas Į sanitarinio distrikto pati
kėtinius, spalio 5 d. buvo atsilankęs 
Cicero mieste ir čia šv. Antano par. 
salėje padarė pranešimą jo rėmėjų 
būriui. Kalbėtojas palietė visą eilę 
dalykų, kurie domina lietuvius besi
artinant lapkričio mėnesio rinki
mams. Pažymėjo, jog šis rinkiminis 
vajus davė daug patirties, buvo ne
apsieita ir be klaidų. Vajaus pra
džioje Į daugeli dalykų žiūrėjęs su 
jaunuolišku užsidegimu, perdaug pa
sitikėjęs pažadais... Dar vis trūksta 
lėšų ir propagandos. Nusiskundė, jog 
mažesniems kandidatams yra labai 
sunku patekti Į amerikiečių didžią
ją spaudą ir į televiziją.

Ypatingai daug sunkumų respubli
kininkų kandidatai turės Cook ap
skrityje (tik šios apskrities balsuo
tojai rinks sanitarinio distrikto pati
kėtinius), kadangi ši apskritis (į ją 
Įeina ir Čikagos miestas) yra demo
kratų tvirtovė. “Todėl kiekvienas bal
sas gali būti lemtingas”, — kalbėjo 
Adamkus, prašydamas, jog lietuviai 
pakalbintų ir nelietuvius balsuoti už. pozitoriaus A. Vanagaičio atžymėji- 
respublikininkų sąrašą. Jeigu bus iš
rinktas, Adamkus pažadėjo dirbti be 
jokių kombinacijų bei kompromisų, 
kad būtų atstatyta moralė šioje Įstai
goje, kurios metinis biudžetas vien 
tik administraciniams reikalams sie
kia 90 mil. dolerių, o 1970 m. yra 
numatyta net 140 mil. dolerių. Adam
kus pažymėjo, jog lietuviai neturėtų 
balsuoti už nepriklausomos partijos 
kandidatą Wallace, nes jam nėra vil
čių laimėti. Geriausiu atveju, kandi
datams nesurinkus reikiamos daugu
mos, prezidento parinkimo klausimas 
pereitų Į Atstovų Rūmus, kur demo
kratai turi daugumą ir tuomet būtų 
išrinktas jų kandidatas — Humphrey. 
Adamkus, nors dar yra jaunas vy
ras (42 m.), tačiau patyręs visuo
meniniame lietuvių ir amerikiečių 
darbe. Jis aktyviai reiškėsi ir reiš
kiasi lietuvių studentų, sporto orga
nizacijose, Lietuvių Bendruomenėje

čią kartą, šiuo metu yra JAV LB c.v. 
vicepirmininkas). 1959 m. suorgani
zavo ir vadovavo S. Amerikos lietu
vių krepšininkų išvykai Į P. Amerl- 

kiečių politikėje dalyvauja nuo 1956 

gerų sąlygų ir nežinojo kaip 
savo vaikams pagelbėti. Tie ėjo 
pavėjui — nežinoma, atsitikti- 
tine gyvenimo vaga. Jie tik ne
tyčiomis susitikdavo lietuviukus, 
kurie buvo išdidūs, kaip ir jų 
tėvai, ir sunkiai pritapdavo. Už
augę — sukūrė jau nelietuviš
kas šeimas.

Man teko būti liudininke to
kios “vaikiškos tragedijos”, kai 
vaikas buvo užklydęs su lietu
viu draugu į jo šeimą ir buvo 
išgintas su pastaba, nes esąs ne- 
pažįstamų-nežinomų tėvų vaikas, 
nors ir puikiai lietuviškai kal
bėjo. O dar, neduok Dieve, jei
gu iš iširusios šeimos, tai ir aky
se nesirodyk. Vaikas, nemokė
damas meluoti, ir prasitaria, kad 
mama leidžia bendrauti tik su 
draugų vaikais. O jei tokia už
miršta ir “neinteligentiška”, bet 
širdimi labai patriotiška šeima 
pamėgina susipažinti (bent te
lefonu), kad vaikai galėtų kar
tu pabuvoti, gauna atsakymą: ne
būsime namie, reik išvykti ten 
ir ten ir pan.

Nepaslaptis, kad ir tie, kurie 
rašo patriotiškus straipsnius,-el
giasi priešingai. Jieško pažin
čių ne ten, kur galėtų vienišai 
šeimai pagelbėti išsilaikyti lie
tuviško gyvenimo ribose, bet tik 
ten, kur jų ambicija bei garbė 
pilnai patenkinta — tik su “in
teligentais”. Daugelis pamiršta, 
kad buvę pažįstami jaunystės 
dienose, palipę augščiau, pa
neigia seną draugystę. Jie rašo 
spaudoje tik tam, kad pagarsėtų.

Kiekvieno, kuris save dar va
dina lietuviu, pirmoji ir šven
ta pareiga kuo daugiau tų “spie
čių” sugaudyti ir nutupdyti Į 
saugią vietą, nors jie ir būtų 
ne iš nuosavo lizdo.

m.; yra Lietuvių Respublikininkų Ly
gos vadovybės narys. Jis reiškėsi 
Niksono, Percy, Laningan ir kitų 
pareigūnų rinkiminiuose vajuose.

ŠALIA V. ADAMKAUS, lapkričio 
mėn. linkimuose kandidatuoja dar 
du lietuvių kilmės vyrai Į mažesnius 
postus. Demokratų partijos sąraše 
perrinkimui į Illinois valstijos At
stovų Rūmus yra Frank Savickas, o 
Į “Circuit Court” teisėjo vietą — 
Anton J. Valukas, šie tautiečiai ir
gi yra reikalingi lietuvių talkos, kas 
juos Įgalintų Įsikabinti amerikiečių 
politikon ir tokiu būdu galėtų pa
gelbėti ir lietuviams.

ŠV. KAZIMIERO KAPINIŲ, ku
rios paskutiniu laiku yra dėmesio 
centre Čikagos lietuvių tarpe, 65 me
tų sukaktis bus paminėta spalio 20 
d. šv. Kryžiaus par. bažnyčioje tą 
dieną bus atlaikytos Mišios, kurias 
atnašaus Kunigų Vienybės centro 
valdybos pirm. kun. E. Abromaitis, 
o pamokslą pasakys tos organizaci
jos vicepirm. prel. A. Deksnys. Po 
pamaldų bus vykstama Į šv. Kazi
miero kapines, kur bus iškilmės prie 
kapinių steigėjo kun. Mato Kriaučiū
no kapo. Tos dienos vakarą yra ren
giama akademija-pobūvis Knight 
Banquet Hall, šiuo metu kapinių at- 
lietuvinimo klausimas po truputį 
svyra į gerąją pusę, nors dar tam 
reikalui susilaukiama kliudymų iš 
pačių lietuvių tarpo, kurie kaip tik 
turėtų dirbti lietuviška kryptimi.

TRUMPAI Iš ČIKAGOS. Vienas 
didesniųjų šio rudens Įvykių Čika
goje bus Š. Amerikos Liet. Studentų 
Sąjungos suvažiavimas lapkričio 28- 
30 dienomis Sheraton North viešbu
tyje. Suvažiavimo rengėjų komiteto 
pirmininku yra Algis Ankus. — Inž. 
Mikalojus Ivanauskas vėl pradėjo 
dėstyti “Flame Painting” kursą cent
rinės YMCA kolegijoje. Jis ten dėstė 
ir pavasariniame semestre. Pamokos 
bus trečiadienių vakarais. — Paskai
tų ciklas apie kompoz. Antaną Vana
gaiti baigtas spalio 9 d. šiam kom-

imli vadovavo prof. J. Žilevičius.

Kun. J. Kubilius, buvęs Čikagos
Jaunimo Centro direktorius, da
bar — vienuolyno vyresnysis

Nuotr. E. Sulaičio vienos pusės, išeina iškreipta ir,

“Grandinėlės" ansamblio orkestras, kuris palydės tautinius šokius Kanados Lietuvių Dienos pro
gramoje Toronte š. m. spalio 26 d.

DISKUSINĖS MINTYS J. KUPRIONIS

Ar pesimizmas mus išgelbės?
“Tėviškės Žiburiai” per tris 

n-rius, rugs. 5, 12 ir 19, Įdėjo 
ilgą Felikso Jucevičiaus’ aprašy
mą: “Dabartinė Lietuva iš arti”. 
Tema patraukli ir artima šir
džiai, tad ėmiausi stropiai skai
tyti. Perskaitęs, antrą kartą 
ėmiau studijuoti, norėdamas su
prasti, koks tokio aprašymo tiks
las.

Autorius, kaip atrodo, pabuvo 
kelias dienas Vilniuje, kurio, 
kaip jis rašo, niekad anksčiau 
nebuvo matęs. Dar buvo, nuvy
kęs ir i Kauną. Aprašymą pra
deda Varšuvoje gautame žurna
le rastu rumunų kompartijos 
sekretoriaus N. Ceausescu pasi
sakymu: “.. .mūsų kraštas (Ru
munija, J. K.) su pasiryžimu ir 
nuolatos kovoja uz nepriklauso
mybės ir tautinio savarankišku
mo, lygybės teisėje ir nesikiši
mo Į vidaus reikalus principus.”

Tai gana gera Įžanga dalykų 
aprašymui. Bet toliau “TŽ” skai
tytojas nuvedamas į kitą pusę. 
Paimsiu iš aprašymo keletą iš
traukų ir autoriaus daromų iš
vadų arba siūlomų nuotaikų. “Iš 
arti Vilnius, Kaunas, Lietuva 
dabar yra “tarybinė” tikrovė, 
kurią dominuoja skurdas, baimė 
ir neviltis... Lietuvos sostinės 
viešbuty negalėjau susikalbėti 
lietuviškai. Nemokėdamas nei 
rusiškai, nei lenkiškai, pasiju
tau lingvistiniame akligatvyje... 
Rusų kalba dominuoja ne tik 
viešbuty, bet ir gatvėje... gir
disi daugiau lietuviškai kalban
čių tik nuo penktos, kai iš įstai
gų pasipila tarnautojai... Man 
sakė, kad rudenį ir žiemą esą 
geriau, nes iš atostogų grįžta 
studentai, tarnautojai ir šiaip 
piliečiai... Kai klajojau Vil
niaus gatvėmis, tai mačiau gra
žiausias bažnyčias su išdaužtais 
langais, užkaltomis durimis, 
griūvančiomis sienomis ...”

Kaune Įgulos bažnyčia, kaip 
ir Vilniaus katedra, paversta 
meno galerija, čia, tamsiame 
užkampy, autorius matė Zikaro 
Laisvės Statulą, seniau stovėju
sią Karo Muzėjaus sodnely. Sa
vo buvimo metu Lietuvoje F. 
Jucevičius, kaip rašo, save klau
sęs: “Ar Lietuva išliks gyva, ar 
lietuvis atlaikys?” Tokius klau
simus jis pateikęs ten ir ki
tiems. Paklaustas kunigas, vie
toj atsakymo tik pečiais patrau
kęs. Paklaustas pagyvenęs žmo
gus apsiašarojęs. O vienas jau
nuolis, kaip autorius spėja, kom
jaunuolis, atsakęs: “Tik trys 
miestai yra dar lietuviški: Kau
nas, Šiauliai ir Panevėžys”. F. 
Jucevičius tai susumuoja: iš 
tikrųjų Lietuvoje lietuvis neži
no ar jis beatlaikys. Toliau jis 
Įtaigoja: “Mes gyvename iliuzi
jomis, jei manome, kad Lietu
vos išlikimo klausimas yra tik 
akademinis...”, o į pabaigą 
sako: “Nesileiskime apgaudinėti 
statistikomis, kurios laiks nuo 
laiko pasiekia mus iš Lietuvos... 
Kai Lietuvoje bus trys milijo
nai rusu ir trys milijonai lietu
vių, kokią reikšmę beturės visos 
tos lietuviškos mokyklos, tūks
tantiniai tiražai knygų ir moksli
nė pažanga?... Net ir pati lie
tuvybė šiandien yra kolonisto 
priemonė ...” Klaipėdos krašte, 
toliau rašo F. J., per pus lietu
vių, per pus rusu. Rytprūsiai yra 
rusų kolonizuoti ir Latvijoj vieš
patauja rusai... Tai ar bereikia 
abejoti, jog raudonasis slibinas 
baigia užsmaugti lietuvius? Kai- 
kas jį guodė Lietuvoje — 
rašo F. J., — “jog čia padėtis 
esanti geresnė, negu Latvijoj ar 
Estijoj. Bet ar tai nėra ramini- 
masis mirčiai nuteistojo?”

Tokiomis mintimis nuteikia
mas skaitytojas. Jei tokios ži
nios būtų pateikiamos Maskvai 
kaip skundas, tai jos gal turėtų 
prasmės, bet Maskva ju neskai
to. šios mintys yra skleidžiamos 
tarp savųjų. Jos sukrečiančios. 
Niekas neginčys, faktai tikri ir 
padėtis labai sunki. Betgi klau
simas yra, koks tikslas šias min
tis tokioje formoje pateikti? Juk 
ir teisybė, jei ją nušvieti tik iš 

tam tikra prasme, tampa nebe 
teisybe. -

* * *
Padėtis yra bloga, bet iš ant

ros pusės, šiai blogybei atsispir
ti yra dedamos milžiniškos pa
stangos, ir jos yra sėkmingos. 
Aprašymo autorius matė tik vie
ną pusę ir tik pagal ją lyg ir 
nori Įtaigoti, kad išsigelbėjimo 
nebėra. Tačiau daug reiškinių 
ir labai daug pavyzdžių rodo, 
kad lietuviškas kamienas yra la
bai kietas ir turi daug pajėgu
mo blogybėms atsispirti. O ir 
aplinkybės nebūtinai veikia vien 
tik rusų naudai, štai tik trum
pam švystelėjęs Čekoslovakijos 
Įvykis sudavė rusų tautinei mo
ralei be galo didelį smūgį. Jų 
pačių intelektualai to gėdinasi. 
O Dūbčekas parodė, kad ir ko
munistas gali būti patriotas ir 
kovoti prieš rusą. Svarbus fak
tas, kad rusų kultūra žemesnė. 
Rusas lietuviui neimponuoja. Ką 
padaro, tik per prievartą. Betgi 
tai amžiais nesitęs.

Vilniaus lietuviškumas tai se
nas lietuvių rūpestis. Kai 1917- 
19 metais gimnazijoj mokyda
masis gyvenau Vilniuje, tai ne 
tik vidurdieniais, bet visą laiką 
būdavo retenybė gatvėje išgirs
ti kalbant lietuviškai. Žydų, len
kų, gudų kalbos vyravo. Ir Kau
ne 1918 in. gatvėje mažai tegir
dėjai lietuviškai kalbant. Iki to, 
maždaug ištisus 129 metų, Lie
tuvoje buvo “ir tamsu ir juoda”. 
Bet lietuvis ne tik atlaikė, bet 
ir paaugo, sustiprėjo. Tiesa, jam 
reikėjo nusikratyti ne tik rusų, 
bet ir savo ištižusių bajorų luo
mo, kuris, gyvendamas pertek
liuje, pamiršo savo kilmę ir ta
po svetimų dievų garbintojais. 
Jie buvo sudarę “lenkų proble
mą”. Jie tautai mirė, bet pati 
tauta gyvuoja. Pagal 1959 m. 
surašymo duomenis, Vilniuje 
buvo 236.000 gyventoju. Iš ju 
79,400 (33,6%) lietuviu,' 69,400 
(29,4%) rusų, 47,200 (20%) len
kų, 16,000 (6,7%) žydų ir kt. 
Kai dėl Vilniaus, tai tokie duo
menys nėra gąsdinantys. Dabar 
skaičiai, žinoma, kiek padidėjo, 
bet proporcija greičiausiai daug 
nepasikeitė. Daugėja rusų, bet 
daugėja ir. lietuvių. Atsilaikyti 
dabar lietuvis yra žymiai pajė
gesnis, negu buvo cariniais lai
kais. Samprotauti, kad viskas 
žūna, nėra pagrindo. Žinoma, pa
stangos išsilaikyti reikalingos la
bai didelės. Yra daug duomenų, 
rodančių, kad jų nesigailima.

čia, Amerikoj, kartą teko ap

Gilės dienraštis apie baltiečius
Čilėje, Antofagasta mieste, 

nuo 1906 m. leidžiamas dienraš
tis “El Mercurio” liepos 19 d. 
vedamąjį “In memoriam para 
los paisęs balticos” (“Prisime
nant Baltijos kraštus”) paskyrė 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos ne
priklausomybės penkiasdešimt
mečiui atžymėti.

Pradžioj rašoma, kad nese
niai tūkstančiai laisvųjų estų, iš 
Europos ir kitų kontinentu su
važiavę Į V. Vokietijos Miuns- 
terį, paminėjo Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį, šios valstybės, priklau
siusios Rusijos imperijai, griu
vus caro valdžiai, 1918 m. pasi
skelbė nepriklausomom, ir tai 
pripažino nepuolimo sutartis pa
sirašę bolševikai. Pastebima, 
kad dabar tuose kraštuose gy
vena 6 milijonai baltiečių ir 
daugiau kaip pusė jų yra ka
talikai. šiandien tų kraštų ne
priklausomybė — tik tolimas 
prisiminimas. Toliau straipsny
je plačiai išdėstyti mums žino
mi 193940 m. įvykiai ir Suo- 
mijos-Sov. Sąjungos konfliktas, 
sukėlęs nerimo baltiečiams. Pa
sinaudojusi proga, kai viso pa
saulio dėmesys buvo atkreiptas 

noji armija užėmė Baltijos kraš- nizmo? V. B.

lankyti augštai iškilusią tarny
boje lietuvio inteligento šeimą. 
Užsiminus apie lietuviškus rei
kalus, namų šeimininkė ėmė 
dėstyti, kad lietuviai Amerikoj 
vistiek išnyks, kad gal po 50 
metų čia lietuvių nebebus (su
prantant, kad jie' bus pavirtę Į 
scots-irish-mexican-negro mišrai
nę). Apsidairius aplinkui jos 
kambariuose, neteko pastebėti 
jokio lietuviško simbolio ar 
spaudos, kuri paliudytų, kad čia 
gyvena lietuvio, dargi inteligen
to, šeima. Mokyklinio amžiaus 
vaikai net su tėvais lietuviškai 
nekalba. Laikraščiuose neteko 
užtikti jų vardo aukotojų sąra
šuose. Tai naujo tipo lietuviški 
bajorai. Kam tai poniai berei
kia laukti 50 metų, kai jų na
muose jau dabar Lietuva' mi
rus.

Prieš kelias dienas televizi
joj teko matyti vaizdeli, kur re
porteris, keliaudamas po Pales
tiną, sustabdė vieną gana pa
prastai apsirengusią moterį, at
rodo, kaimietę, ir ją užklausė: 
“Kai dabar Izraelio gyventojai 
iš visų pusių yra apsupti Įnir
tusių arabų, kaip manote, ar Iz
raelis atsilaikys?” Ta moteris 
atsakė: “Mums nekyla toks klau
simas, nes neturim pasirinkimo. 
Mes turim atlaikyti, nes kitaip 
būsim žuvę”, šios paprastos mo
teries logika man padarė įspū
di. žydai nestato klausimo: ar 
išlaikysime? Jie dirba. Dirba ži
nodami vieną tikslą: išsilaikyti.

Carinės priespaudos laikais 
lietuvių dvasia buvo maitinama 
paprasta, bet labai gilia minti
mi: jei audra išvers vieną stul
pą, mes iš baimės neišsilaksty- 
kim, bet vietoj jo tuoj antrą 
statykim. Tokia mintis lietuvį 
gaivino, teikė jam jėgų. Tautaj 
buvus ant pražuvimo slenksčio, 
ne tik išsilaikė, bet ir paaugo, 
sustiprėjo, šiandien ją vėl už
griuvo dideli sunkumai. Bet 
šiandien ji yra nepalyginti stip
resnė, negu buvo anais carinių 
rusų priespaudos laikais, kai net 
sava, ištižusi bajorija ją išdavė. 
Taip ir dabar lietuvis inteligen
tas privalo būti Kudirkos tipo. 
Jo žodyne neturi rasti vietos 
klausimas ar atlaikysime, kad 
lietuviui nieko nebelieka, kaip 
tik laukti, kol bus sumaltas. 
Šiandien tegali būti vienas klau
simas: ką turime daryti ir kaip 
aš pats galiu efektingiau prisi
dėti, kad mūsų tėvų palikimas 
nebūtų sunaikintas, kad mūsų 
tauta esamus sunkumus atlai
kytų.

tus. Okupantai tuoj organizavę 
“laisvus liaudies seimo rinki
mus”, kurių atstovais buvo tik 
komunistai. Jie ir Įvykdę “visų 
troškimą” — Lietuvą, Latviją ir 
Estiją, kaip “autonomines” res
publikas, Įjungti i Sov. Sąjungą. 
Taip nuo tada jas valdo 
komunistų partija. Jokios kitos 
politinės grupės — opozicijos 
nėra. Tuo laikotarpiu Įvykdyti 
masiniai išvežimai ir žudymai. 
Jų neišvengė katalikų, liutero
nų ar ortodoksų dvasininkai. 
Daug vyskupų ir kunigų mirė 
Sibiro tremtyje ar sovietų kalė
jimuose.

Dabar jau nėra nė vienos 
kolonijos Afrikoj ir Azijoj, bet 
Lietuva, Latvija ir Estija netu
ri teisių į nepriklausomybę, ku
rią garantuoja ir protestuojanti 
prieš kolonizmą Sov. Sąjun
ga. Svarbiausia tai, kad Jungti
nių Tautų nariu yra Sov. Są
junga, kuri jau 28 m. Lietuvą, 
Latviją ir Estiją laiko savo ko
lonijom. Todėl Miunsteryje su
važiavę laisvieji estai teisingai 
skelbė: “Baltijos kraštų nelai
mė įrodė, kad Sov. Sąjunga ne
silaiko jokių pažadų, sutarčių, 
nei paprasčiausių žmoniškumo 
dėsnių . Bet kas domisi 1968 m. 
visų pamirštais Baltijos kraštais 
ir jų išsilaisvinimu iš kolo-

Įdomu pasekti JAV gyvento
jų priešrinkimines nuotaikas, 
juoba, kad daug dėmesio į ame
rikinius rinkimus kreipia ir li
kusios pasaulio dalies gyvento
jai. Mums, aišku, įdomesnės lie
tuviškosios nuotaikos.

Pralaimėtojų pusėje
Iki šiol mes vis mokėdavom 

įsirikiuoti į pralaimėjusios pu
sės eiles. Jei vienuose ar kituo
se rinkimuose sunku buvo pra
matyti kuri pusė laimės, tai 
pvz. Johnsonui rungiantis prieš 
Goldwaterį galima buvo prama
tyti kas bus laimėtoju. Visdėlto 
bent jau oficialios Amerikos lie
tuvių nuotaikos nusviro pralai- 
minčion pusėn. Nėra reikalo 
kartoti, kad tuo nebuvo pasitar
nauta nei Amerikos lietuvių, 
nei pačios Lietuvos interesams. 
Per paskutinius ketverius me
tus, kai tik mūsiškiams reikėjo 
ko nors konkretesnio prašyti, ką 
nors kviesti, susilaukta šaltoko 
atgarsio. Praėjo ir pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas, pasau
lio lietuvių seimas, bet nebuvo 
susilaukta nė vieno augštesnio 
pareigūno. Gera bent tai, kad 
žinoma kodėl. Net ir a.a. sen. 
Robert Kennedy, tik keletą die
nų prieš savo mirtį, Kalifornijos 
lietuvius klausė, kodėl lietuviai 
remia respublikininkus, ir kvie
tė pakeisti nusistatymą — bal
suoti už demokratus.

Kas laimės?
Bet tai jau praeitis, kurios pa

keisti jau nebeįmanoma. Tad 
pravartu žvilgterėti į ateitį. 
Prieš šiuos JAV prezidento rin
kimus sunku įspėti, kuris kan
didatas pasieks Baltuosius Rū
mus. Amerikinės nuotaikos yra 
tiek Įvairios, prieštaraujančios, 
besikeičiančios, kad sumaišo ir 
pranašus. Todėl šiandien niekas 
negali kaltinti Amerikos lietu
vių visuomenės už tai, kad ji 
nenori aiškiai užsiangažuoti už 
vieną ar kitą kandidatą. Tiesa, 
radijo, televizija ir spaudos an
ketos aiškiai rodo žymią Nikso
no persvarą. Darbo unijų vadų 
remiamas Humphrey šį kartą^ 
atrodo, neturės tiek paramos iš

Užmiršus Mortos kasdienybę.
ATGAIVOS SAVAITGALIS

Š. m. spalio 4-6 dienomis įvy
ko K. L. K. Moterų Dr-jos Pri
sikėlimo parapijos skyriaus To
ronte suorganizuotos lietuvėms 
moterims uždaros rekolekcijos 
Queen of Apostles Port Credit, 
Ont., rekolekcijų namuose. Tai 
gražus, modemus pastatas: virš 
60 kambarių, moderni koplyčia, 
erdvi salė konferencijoms, tur
tinga biblioteka ir t.t. Kiekvie
na ten nuvykusi gauna atskirą, 
jaukiai pagal visus modernaus 
žmogaus reikalavimus apstatytą 
kambarį, atskirą prausyklą. Ko
ridorių ir kambarių grindys vi
sur išklotos kilimais. Tyla bei 
ramybė dvelkia iš kiekvieno 
kampelio. Miesto triukšmas tos 
vietos nepasiekia. Ideali, iš tik
rųjų, vieta susikaupimui, dvasi
nei bei fizinei atgaivai.

Gaila, Toronto moterys ne
daug dėmesio kreipia Į dvasinės 
atgaivos reikalą. Iš abiejų To
ronto parapijų šiais metais ne
atsirado nė 20 moterų, supra
tusių reikalą gilesnio pažvelgi-

Kanados Lietuviu
S100
$100
$100

Nauji nariai ir Įnašai:
298. Barzevičius, Juozas
299. Žolpys, Bronius
300. Petrulis, Aras-Tadas

Visi iš Toronto. J. Barzevičius ir 
B. žolpys yra aktyvūs tautinių or
ganizacijų nariai, o Aras-Tadas, 4 
mėn. amžiaus, yra jauniausias Fon
do narys. JĮ Į narius Įrašė krikšty
nų proga tėvukas Mikas Petrulis, 
kuris pats, jo duktė dr. Birutė ir 
žentas inž. č. Jonys yra Fondo na
riai.

Pasiekus 300 narių skaičių, jau be- 

i

■

Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija, pateikusi savo pageidavimus 
sovietų pavergtųjų kraštų klausimu demokratų partijos suvažiavi
mo politinės programos komitetui. Iš kairės: pirm. E. Bartkus, I 
vicepirm. dr. P. Grigaitis, buvęs pirm. A. Rudis

■■

darbininkijos pusės, kiek nor
maliai galėtų tikėtis betkuris 
demokratų kandidatas, nors J. 
A. V. darbininkija daugiausia 
balsuoja už demokratus, nes lai
ko juos artimesniais darbo žmo
nių interesams.

Trečioji partija
Trečiosios partijos kandida

tas, pietietis George Wallace 
vis daugiau randa simpatijų lie
tuvių tarpe. Siu eilučių auto
rius jau nuo vasaros vidurio do
mėjosi tuo reiškiniu ir bandė 
patirti savųjų tautiečių nuotai
kas. Jei dar prieš keletą mėne
sių Wallace galėjo tikėtis mū
siškių tarpe gauti maždaug 10% 
balsų, tai spalio mėn. tas nuo
šimtis galėjo kilti net iki 25%, 
o kaikurių tautiečių nuomone, 
— net iki 30%. Ir tai savotiš
kai būdingas faktas, juoba, kad 
tas kandidatas nėra kvietęs lie
tuvių jį remti, neturime lietuvių 
komitetų.

Ką žada?
Berašant šias eilutes, CBS ra

dijas žinių laidoje apie Walla
ce viešnagę Čikagoje paminėjo 
lietuvių tautinę grupę, kaip re
miančią buvusio Alabamos gu
bernatoriaus kandidatūrą. Ką 
žada Wallace, kas taip patrauk
lu mūsų tautiečiams jo progra
moje? Pirmiausia, jis žada at
šaukti “open housing” Įstatymą, 
sulaikyti imigraciją iš provinci
jų Į miestus, sustabdyti Įsigalė
jusius nusikaltimus, demoraliza
ciją, suvaržyti plintančią gelto
nąją spaudą, filmus. Taip pat 
jis nežada jokio pasigailėjimo 
antivalstybiniams gaivalams, 
kaip komunistams, anarchistams 
ir kitoms kraštutinėms grupėms. 
Tai tik bendros sąvokos, kurias 
Wallace vienose kalbose akcen
tuoja smarkiau, kitose lyg ir 
vėl kiek nutolsta. Ką gi, daug 
žadant nesunku ir pačiam bent 
kiek susimaišyti savo pažaduo
se. Oponentai užtat ir teigia, kad 
jo išrinkimas težada policinės 
valstybės sistemą. Kiekvienu at
veju, artėjanti lapkričio 5 diena 
bus reikšminga tiek JAV. tiek 
ir kitiems kraštams.

REKOLEKCIJŲ NAMUOSE 
mo į savo vidaus pasaulį. Ke
letas buvo atvykusių iš toliau. 
Joms tikrai reikėjo daugiau pa
stangų, bet jos geriau suprato 
reikalą. Sakysim, iš tokio mažo 
miestelio, kaip Paris, atvyko 3, 
o lietuvių ten išvis tik keturios 
šeimos.

Rekolekcijoms vadovavo kun. 
J. Budzeika, MIC, iš Čikagos. 
Jis pasirinko naują rekolekci
joms vesti būdą: vieton įprastų 
konferencijų davė mąstymams 
temas. Be to, kiekviena galėjo 
savo asmeniškas problemas at
skirai aptarti su rekolekcijų ve
dėju ar su vietiniais kunigais 
tam reikalui skirtose patalpose.

Nuo penktadienio pavakarės 
iki sekmadienio popietės buvo 
galima pagyventi užmiršus kas
dieninę Mortos rolę ir bent kar
tą metuose be jokio trukdymo 
pamąstyti ir pagyventi kitokio
mis nuotaikomis, negu tos, ku
rias mums bruka televiziia ar 
įprastiniai savaitgaliu baliukai.

Z.

Fonde 300 nariu
veik pusė kelio nueita. Nedaug lie
tuvių organizacijų turime Kanadoje 
su tokiu narių skaičium. Visdėlto 
iki S100.000 reikia dar mažiausiai 
kita tiek narių. Tikimės, kad kiek
vienas susipratęs lietuvis, lietuviš
ka šeima ir organizacija sekančių 
penkerių metų laikotarpyje Įsijungs 
Į Lietuvių Fondo narius. Fondui Įna
šus prašome siųsti: Lithuanian Ca
nadian Foundation, 325 Seaton St, 
Toronto 2, .Ont, arba Įmokėti lie
tuviu bankeliuose, kur tokie yra.

P. LELIS, reik. ved.
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Po to bendri linksmi šokiai.
Įėjimas $2.50 suaugusiems, $1.00 studentams

Baltiečiu Federacija

i baltiečiu vakara

7 vai. vak. visų trijų tautybių koTlCCTtUS

Atstatytoji Kauno pilis ir buvusi kunigų seminarijos bažnyčia, ku
ria seminaristai nebegali naudotis — juos išvarė okupacinė komu
nistų valdžia

GEDIMINO KALNAS
A. Urbonas "Literatūros ir Meno” 

36 nr. paskelbė rašinį apie Gedimi
no kalną. Pasirodo, liūčių išgraužos 
yra taip apgadinusios šlaitus, kad se
nasis kalnas pamažu slenka žemyn. 
Gedimino kalnui ir piliai sutvirtinti 
šiuo metu daromi gręžiniai, nes no
rima nustatyti kalno geologinę struk
tūrą ir atitinkamai paruošti planus. 
Labiausiai apleista yra kalno pusė 
prie Vilnelės. Buvusio arsenalo lie
kanoms užkonservuoti bus panaudo
tas architekto S. Lasavicko projek
tas, o žemutinės kalno dalies ir augš- 
tutinės pilies sutvarkymas esąs nu
matytas architekto S. Mikulionio pro
jekte, kurį jis paruošė su istorike 
M. Baniukoniene. Kalno ateitį A. Ur
bonas piešia šviesiomis spalvomis: 
“Kopdami į kalną elektros apšvies- 

• tu taku, jūs veltui dairotės stulpų, 
šviestuvų. Pasirodo, lempos įmontuo
tos į atraminę šlaito sieną, iš ku
rios ir sklinda šviesa. Taip, netoli
moje ateityje įgyvendinus elektriko 
Viktoro Šimaičio projektą, atrodys 
pagrindinis kelias į kalną. Papildo
mai apšviestas bokštas naktį bus aiš
kiai matyti virš senojo ir naujojo 
Vilniaus. Vidurkelyje į kalną trykš 
šaltinis, ir kiekvienas čia galės atsi
gerti gaivinančio vandens... Prie pa
grindinio tako veiks suvenyrų kios
kas. Atrodo, bus įrengtas ir liftas. 
Tada ir senesnio amžiaus žmonės 
mieliau lankys kalną. Uždraudus 
vaikščioti neleistinose vietose, atsi
gaus, dar vešliau subujos kalno me
džiai.” šiuos planus, restauracinių 
dirbtuvių direktoriaus R. Kaminsko 
teigimu, numatoma įgyvendinti per 
sekančius penkerius metus.

KOMPARTIJOS SUKAKTIS
Š.m. spalio 3 d. Vilniaus filhar

monijos salėje įvyko posėdis Mask
vai tarnavusios ir dabar tebtamau- 
jančios lietuvių komunistų partijos 
penkiasdešimtmečiui atžymėti. Ne
nuostabu, kad šios sukakties minė
jime sceną puošė Lenino biustas, rau
donos vėliavos ir vergiškas šūkis: 
“Su marksizmo-leninizmo vėliava, ko
munistų partijos vadovaujami, pir
myn į komunizmo pergalei” Progra
ma buvo pradėta “Varpo” vyrų cho
ro atlikta E. Balsio “Daina apie 
Leniną” ir aktoriaus V. Kybarto pa
deklamuotu V. Montvilos eilėraščiu 
“LKP(b)”. Į prezidiumui rezervuotą 
sceną suėjįo visi kompartijos didžiū
nai, o kad Maskva nesupyktų, “mi
nistrų” tarybos pirm. J. Maniušis pa
siūlė pasodinti ir visą Kremliaus po- 
litbiurą, kuris, žinoma, į šias iškil
mes nesiteikė atvykti. Pagrindinį pra
nešimą padarė vietinės kompartijos 
I sekr. A. Sniečkus, po jo kalbėjo 
“revoliucijos” veteranas J. Stimbu
rys, socialistinio darbo “didvyriai” — 
Kauno radijo gamyklos brigadininke 
G. Puširiskaitė, Vilkaviškio rajono 
kolchozo pirm. P. žemaitis, Pabalti
jo karinės apygardos štabo viršinin
kas gen. Itn. M. Ivanovas, Mokslų 
Akademijos vadovas prof. J. Matulis, 
Vilniaus “Elfos” radiotechnikos įmo
nių susivienijimo inž. V. Kondratje- 
vas, komjaunimo I sekr. V. Morkū-

nas. Laišką maskvinės kompartijos 
centriniam komitetui perskaitė “Ko
munisto” vyr. red. V. Niunka, ne
užmiršdamas pažadėti paramos Krem
liaus politinei linijai, “ginant so
cializmo iškovojimus Čekoslovakijoje, 
telkiant socializmo ir tarptautinio 
komunizmo judėjimo jėgas”. Kad pa
saulis ir netgi laisvųjų kraštų di
džiosios kompartijos į šiuos įvykius 
žiūri kitokiomis akimis, kompartijos 
ideologui V. Niunkai buvo nesvarbu. 
Programą atliko dramos akt. A. Ro- 
senas, rusų teatro akt. M. Mironaitė, 
Vilniaus operos solistai V. Daunoras 
ir G. Apanavičiūtė, “Varpo” vyrų 
choras. Didžiąją jos dalį sudarė kom
partiją garbinantys sovietų kompozi
torių kūriniai.

RAUDONASIS MUZEJUS

Kompartijos penkiasdešimtmečio 
proga ant medinio namo sienos Vil
niuje, P. Cvirkos skersgatvyje, buvo 
pakabinta granitinė lenta su iškal
tu įrašu: “šiuose namuose 1918 me
tų spalio 1 dieną įvyko Lietuvos Ko
munistų partijos pirmojo suvažiavi
mo pirmasis posėdis”. Septyniuose 
šio pastato I ir H augštų kambariuo
se atidarytas revoliucijos muzėjaus 
skyrius, kuriam K. Bagdonas sukū
rė V. Lenino ir V. Kapsuko susitiki
mo skulptūrinę kompoziciją, šiaipjau 

- beveik visas muzėjus yra skiriamas V. 
Mickevičiui-Kapsukui bei kitiems se
nosios kartos komunistams. Pagrin
dinį žodį čia tarė “prezidentas” M. 
šumauskas, talkinamas kompartijos 
istorijos instituto direktoriaus R. 
Šarmaičio, Eidukevičiaus odos-avaly- 
nės įmonių susivienijimo darbininko 
S. Komisarovo ir Vilniaus miesto ko
miteto I sekr. K. Mackevičiaus. Revo
liucines melodijas grojo Vilniaus pu
čiamųjų orkestras “Trimitas”.

SIDABRO MEDALIS
Tartu parodomajame ūkyje, 

joje, buvo surengtos mechanizatorių- 
artojų varžybos, kuriose dalyvavo 34 
artojai iš Sovietų Sąjungos, Pabal
tijo ir Vengrijos. Vikšrinių trakto
rių grupėje I vietą laimėjo rusas Vla
dimiras Plankovas su 72,5 taško, II 
— geriausias lietuvis artojas, Dot
nuvos eksperimentinio ūkio traktori
ninkas Jonas Kazokevičius su 69 t. 
ir III — estas Leo Tepan, surinkęs 
68 taškus. Ratinių traktorių grupėje 
lietuviams artojams atstovavęs Jona
vos rajono Kalnėnų sovchozo trakto
rininkas Petras špakovas užėmė tik 
XII vietą.

Esti-
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Š. m. spalio 19, šeštadienį, 
SHERATON - CONNAUGHT viešbutyje 
(112 King St. E., Hamilton, Ont.) CRYSTAL BALL ROOM 
baltiečiai rengia bendravimo vakarą.

® 1II TUVIAl PASAULYJEk _
J. A. Valstybės taipgi supažindins amerikiečius su 

Lietuvos partizanų kovomis, išeivių 
veikla ir komunizmo grėsme Ameri
kai, primins N. Chruščiovo garsųjį 
šūkį: “Mes jus palaidosim!”

DR. PUAUS GRIGAIČIO, “Nau
jienų” vyr. redaktoriaus 85 metų am
žiaus sukaktis bus atžymėta spalio 20 
d. 4.30 v. p.p. šarkos restorane, 6301 
Wst 63rd St., Čikagoj, surengtoje pa- 
gerbtuvių vakarienėje. Kviečiami da
lyvauti visi Čikagos lietuviai. Bilie
tai po $10 asmeniui gaunami “Nau
jienose”.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGOS Detroito skyriaus susirin
kime centro valdybos pirm. Vyt. Alan
tas pranešė, jog laikinai teko atidėti 
metraščio išleidimą, nes į sąjungos 
išsiuntinėtą atsišaukimą atsiliepė tik 
20% narių. Nutarta pasitenkinti kuk
lesniu LŽS-gos informaciniu biulete
niu, kurio pirmasis numerys pasiro
dys šių metų pabaigoje. Didžioji na
rių dauguma, matyt, nusprendė, kad - 
žurnalistui geriausias metraštis yra 
spaudos puslapiai.

LIETUVIŲ FONDAS ruošiasi iš
leisti ženkliukus — raudoną žibin
tą su LF raidėmis. Juos galės įsigy
ti visi nariai, o specialiai išleistus 
liudijumus gaus asmenys, kurie į LF 
įstos iki šių Lietuvos Laisvės Kovos 
Metų pabaigos.

LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUN- 
GOS suvažiavimą lapkričio 28-30 d.d. 
Čikagos Sheraton viešbutyje rengia 
Čikagos skyriaus valdyba. LSS cent
ro valdyba ragina visus studentus 
suvažiavime gausiai dalyvauti.

Argentina
RUBEN OSCAR GALICKAS, 16 

metų amžiaus IV klasės moksleivis 
anglų St. George gimnazijoje, Bue
nos Aires, laimėjo atviras jaunųjų 
šachmatininkų pirmenybes, kuriose 
dalyvavo 50 šachmatininkų iš pen
kių gimnazijų. Baigminiuose susiti
kimuose SL George gimnazijos sa
lėje jis įveikė 15 stipriausių varžo
vų. Lietuvio pergalę dviejų skilčių 
antrašte paskelbė rugsėjo 20 d. ang
lų dienraštis “Buenos Aires Herald”.

Britanija
PLK. T. VIDUGIRIS, kūrėjas-sa- 

vanoris ir Vyčio Kryžiaus kavalierius, 
rugsėjo 20 d. atšventė 75 metų am
žiaus sukaktį.

KUN. J. KUZMICKIS išvyko į Ro
mą vesti rekolekcijų Šv. Kazimiero 
kolegijos studentams. Ta pačia pro
ga jis planuoja aplankyti žymesnes 
istorines vietoves.

Australija
AMERIKOJE VIEŠĖJUSIO Aust

ralijos LB krašto valdybos pirm. Si
mo Narušio spaudai pateiktais duo
menimis, Sidnėjuje yra įsikūrę 3.000 
lietuvių, Melburne — 3.000, Adelai
dėje — 2.000, Perthe — 500. Bend
ruomenės centras su krašto valdyba 
ir kultūros taryba yra Sidnėjuje. 
Populiariausios jaunimo organizaci
jos — skautai ir ateitininkai. Lietu
viškasis jaunimas "Veržiasi į moks
lus — vien tik Sidnėjuje priskaito- 
ma apie 100 studentų. Baigę studi
jas lietuviai nevengia akademinio 
darbo universitetuose. Sidnėjuje pro
fesoriauja 3, Melburne - 
dėje — 2, Perthe — 1.

KUN. PR. VASERIUI, savaitraš
čio “Tėviškės Aidai” vyr. redaktoriui, 
padaryta sėkminga apendicito ope
racija.

KERAMIKĖ V. MACKIENĖ, iš 
Kolumbijos atvykusi į Sidnėjų, pla
nuoja surengti keramikos darbų pa
rodą.

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ SĄ
JUNGOS tarybos posėdis — š. m. 
spalio 19 d. Klevelande. Tarybą su
daro 22 asmenys: centro komiteto na
riai, sąjungos skyrių pirmininkai, 
įvairių sąjungos organų vadovai.

POPIEŽIUI PAULIUI VI penkerių 
metų vainikavimo sukakties proga L. 
Kr. Demokratų Sąjunga pasiuntė pla
toką laišką, kuriame išreiškė pasvei
kinimą ir išdėstė pavergtosios Lie
tuvos būklę. Iš Vatikano gautas pa
lankus atsakymas. '

KUN. PR. GEISČIŪNAS, naujasis 
BALFo reikalų vedėjas, paskelbė at
virą laišką BALFo darbuotojams, 
primindamas, kad 1969 m. BALFas 
minės 25 metų veiklos sukaktį. Ta 
proga jis kviečia suaktyvinti labda
ros darbą, "žvelgiu į ateitį su vilti
mi. Ta viltis yra jumyse. Nei reika
lų vedėjas, nei valdyba, nei direkto
riai ar seimas nieko negalėtų pada
ryti, jei jūs, gerieji sesės ir bro
liai, neparemtute šio darbo, jei jūs 
neparodytute savo gerų norų žodžiu, 
darbu ir auka. Tai jūs darėte jau 
per eilę metų, to laukiame iš jūsų 
ir šiemet. Ypatingai ruošiantis BAL
Fo šalpos darbo jubilėjiniam seimui 
kviečiame visus su nauju ryžtu, ini
ciatyva ir stambesne auka prisidėti 
prie šio darbo.”

ČIKAGOS LAIKRAŠČIŲ ATSTO
VAI buvo supažindinti su ALTos 
globojama ir finansuojama tautžu- 
dystės paroda, kuri bus atidaryta Či
kagoje lapkričio pabaigoj, o vėliau 
surengta ir kituose miestuose. Paro
da yra skiriama amerikiečių visuo
menei, kad ji galėtų susipažinti su 
sovietų ir nacių nusikaltimais Lietu
voje. Rengėjų komitetą sudaro dail. 
Z. Kolba, dail. A. Varnas, p. Sko- 
rupskis, L. Prapuolenis ir J. Jasai- 
tis. Pirmajame parodos skyriuje nuo-

S HAMILTON
SUKAKTUVINIS PARENGIMAS.

Šį šeštadienį, spalio 19 d., 7 v.v., 
Jaunimo Centre K.L.K. Moterų Drau
gijos Hamiltono skyrius, minėdamas 
savo 20-ties metų veiklos sukaktį, 
rengia didelį parengimą su oficialia 
ir menine dalimi. Šokiams gros Ba- 
becko orkestras, veiks bufetas, lai
mės staliukai, loterija ir t.t. Įėjimas 
$3, už kuriuos bus gaunami sumuš
tiniai, pyragai ir kava. Pyragus, ku
rie buvo pažadėti iškept, prašoma at
nešt į Jaunimo Centrą. Salė bus ati
daryta nuo 1 v.p.p. Nuoširdžiai kvie
čiami visi Hamiltono ir artimesnių 
bei tolimesnių apylinkių lietuviai 
gausiai atsilankyti į šį parengimą. 
Sekmadienį, spalio 20 d., 11 v.r., iš
kilmingos Mišios ir bendra Komuni
ja. Narėms ir prijaučiančioms rezer
vuoti suolai. A. M.

BALTIEČIU VAKARAS — šeš
tadienį, spalio 19 d., 7 v.v. Shera
ton - Connaught viešbutyje, Crystal 
Ball Room salėje. Kiekviena tauty
bė išpildys po 20 min. programą, o 
po to — bendri lietuvių, latvių ir 
estų linksmi šokiai. Lietuvių progra
mos dalį atliks garsusis mūsų “Gy- 
vataras”. Žiūr. šio puslapio skelbi
me. Baltiečiu Federacija

ATEITININKAI spaudos baliaus 
proga, kuris įvyks lapkričio 9 d. Jau
nimo Centre, organizuoja didžiulį 
bazarą-loteriją. Pelnas skiriamas jau
nimo spaudai ir veiklai paremti. Jau 
eilė metų ateitininkai dalį gautojo 
spaudos baliaus pelno skiria vaikų 
laikraštėliui “Eglutei”, ir jaunimo 
žurnalams “Ateičiai” ir Skautų Ai
dui” paremti. Todėl šio bazaro orga
nizatoriai kviečia visus prisidėti, pa
aukojant fantų ar vieną kitą dolerį,

s KANADOS LIETUVIŲ FONDO NARIAI
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už kuriuos bus perkami fantai šiam 
bazarui vadovauja E. Gudinskienė, 
tel. 547-1967. Rengėjai kviečia visus 
iš anksto ruoštis spaudos baliui, ku
rio programą atliks garsus solisto 
Liudo Stuko vad. “Žibuoklių” seks
tetas iš Niujorko. Baliaus metu bus 
renkama spaudos baliaus karalaitė, 
pristatomi abiturientai, baigę XII 
gimnazijos klasę. Visi abiturientai 
yra prašomi užsiregistruoti pas J. 
Pleinį tel. 547-4876.
VYRESNIŲJŲ MOKSLEIVIŲ ATEI

TININKŲ susirinkimas — šį sekma
dienį, spalio 20 d., 3 v.p.p., parapi
jos salėje. Susirinkimo metu bus ro
domas filmas, o po to — diskusijos. 
Valdyba pateiks veiklos planą. Kiek
vienas narys užsimoka nario mokes
čio $1.00 ižd. M. Klevaitei. Nariams 
dalyvavimas būtinas, kviečiami ir ne- 
nariai. J. P.

LIETUVIŲ NAMŲ bendrovė par
davė “Delta” pastatus už $165.000 
su $65.000 įmokėjimu. Jie buvo pirk
ti už $173.000. Dar yra neišmokėtas 
vienas mortgičius $55.000. Naujam 
pirkėjui duodamas I mortgičius $100.- 
000 iš 8,5% palūkanų. Už turimą LN 
sklypą, jau išmokėtą, galima gauti 
apie $240.000.

Sault St Marie, Ont
STUDENTAI. Šiemet iš mūsų ko

lonijos studijuoja įvairiuose univer
sitetuose gražus būrys tautiečių: Al
dona Kaminskaitė — Hamiltone, Ju
dita Grigelaitytė ir V. Motuzas — 
Lake Superior College, Michigan, J. 
Skardis ir Al. Trakinskas — Wind
sore, R. Gasperas ir S. Okmanas — 
Otavoje. Džiugu, kad mūsų jaunimas 
siekia augštojo mokslo. Linkime sėk
mės.

PASKUTINĘ ŠIOS VASAROS GE
GUŽINĘ rugsėjo 1 d. apyl. valdyba 
surengė tautiečio P. Gaspero ūkyje 
Šv. Juozapo saloje. Dalyvavo gražus 
būrys tautiečių.

P. DABULSKIAMS rugsėjo 18 d. 
gandras atnešė dukrelę. Tai gausiau
sia šeima mūsų kolonijoje: vienas 
sūnus ir septynios dukros. Sveikina
me!

ETNINIO MENO SĄJUNGA, ku
rios nariu yra ir Lietuvių Bendruo
menė, spalio 4 d. kareivinių salėje 
surengė metinį derliaus nuėmimo 
balių. Augštųjų svečių tarpe buvo 
“Miss Canada” Nancy Wilson, par
lamento narys C. T. Murphy, Onta
rio provincijos min. A. Wishart, 
miesto burmistras ir kiti. Programo
je su tautiniais šokiais pasirodė į vai- ** traukomis ir dokumentais apie tar- 
rios etninės grupės. Mūsų jaunimas, 
vadovaujamas A. Kantautienės, pašo
ko “Kalvelį”. Be to, lietuviai, kaip 
ir pernai, turėjo gražiai įrengtą savo 
skyrių — sodybą ir tautinių raštų 
rinkinį.

LAIMINGI MEDŽIOTOJAI — J. 
Duoba ir J. Sendžikas nušovė po vie
ną briedį (moose);

ŠALIA GAUSIŲ TURISTŲ, šiemet 
miesto gatvėmis pradėjo vaikštinėti 
ir nepageidaujami svečiai — meš
kos. Apylinkės miškuose jų daug pri- 
viso, tad ateina į miestą maisto jieš- 
koti. Iki šiol įvairiose miesto daly
se policija nušovė septynias meš
kas. A. V.(Tęsinys)

V. M. (Toronto) 
Liaukevičius, Povilas 
Juzeliūnas, Augustas 
Montrealio šaulių kp.

Raškevičius, Antanas 
Juška, Vladas 
Milčius, Algirdas 
Petrėnas, Petras 
Poderys, Kęstutis 
Rimkus, Kazys 
Kazlauskas, S. ir A. dr. 
Kaunaitės, J. ir D. 
Bersėnaitė, Sigita 
Bersėnienė, Elena 
Sabas, Antanas kun. 
Poderys, Kazys

Sudbury, Ont.
ANTANAS G AT AUTIS, pardavęs 

senuosius namus, nusipirko naujus 
erdvesnius ir neseniai atšventė savo 
amžiaus 50 metų sukaktį, kurią jam 
suruošė jo draugai M. A. Pranckūnų 
patalpose. Antanas aktyviai dalyvau
ja lietuvių veikloje. Linkime jam 
sulaukti dar kitų 50 metų.

Sudburiškis

dymus, kalinimus bei trėmimus bus 
išryškinta tautžudystė, antrajame — 
Stalino ir Hitlerio sutartis, sudariu
si sąlygas tautžudystei, trečiajame 
— 1941 m. lietuvių sukilimas prieš 
sovietinę okupaciją ir po to sekęs 
nacių teroras. Paroda turės 52 su
jungtus skydus ir frontą, užpildy
tus nuotraukomis, diagramomis, do
kumentais ir leidiniais. Sovietiniais 
duomenimis bus įrodyta, jog Lietuva 
1940-68 m. neteko apie 1.600.000 gy
ventojų, Įskaitant nužudytuosius, iš
tremtuosius, turėjusius pabėgti už
sienin ir natūralaus prieauglio su- 
kliudymą. Parodos nuotraukoms bu
vo sutelkta 1.000 negatyvų. Paroda

NAUJA KATEDRA
Kauno medicinos institute šiais 

mokslo metais įsteigta docento J. 
Kuzmos vadovaujama pedagogikos ir 
estetinio lavinimo katedra. Pedagogi
niais kursais bei kitomis priemonė
mis ji stengsis paruošti pedagogi
niam darbui aspirantus, asistentus ir 
vyresniųjų kursų studentus. Kartu 
bus stengiamasi sujungti į vieną , 
centrą estetinį studentų auklėjimą, 
kad ateityje, baigę studijas, jie galė
tų tapti visuomeniniais meno savi
veiklos vadovais.

x-\į$ MMW.V.

%

Kanados tautinių grupių laikraštininkų ekskursijos dalyvių būrelis 
su federacinės vyriausybės atstovu (viduryje) Otavoje. Jo kairėje 
— Laimo Svėgždaitė, atstovavusi "T. Žiburiams"
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203.
204.
205. Tanner, Jūratė
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218. Milašiaus Jono atm.
219. A. Ž. (Sudbury)
220. Jaunius, Petras
221. Kronas, Balys
222. Anderson, T. ir J.
223. Yukna, Jonas
224. šalkus, Antanas dr.
225. Valevičius, J.
226. Nežinomo kario vardu
227. Klimas, Juozas
228. Kūrai, č. ir J. dr.
229. Naikauskienė, D. dr.
230. Misevičius, Petras
231. Adomaitis, Jonas
232. žiurinskas, Jonas
233. Mikšys, Jonas ir Antanina
234. šilinskas, Alfonsas
235. Pik. K. Mikalausko atm.
236. Toronto šaulių kuopa
237. Pulkys, Algirdas
238. Balaišis, Balys
239. Bražūnas, Bronius
240. Saulėnas, Bronius
241. Strazdas, Jurgis
242. Gustainis, Jonas
243. Mingėla, Antanas
244. Kvedaras, V. D. dr.
245. Skrebūnas, Alfonsas
246. Jackus, Stasys
247. Balsienės Vandos atm.
248. Cicėno Petro atm.
249. Kuzma, Vincas
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Skirgaila, Vladas 
Girdauskas, Zigmas 
Morkūnas, Juozas 
Pacevičienė, Sofija 
Kšivickis, Jonas inž. 
Graibaus Jono atm. 
Mockus, Juozas 
Žilys, Juozas 
Pik. P. Traškevičiaus 
Pik. J. šarąusko atm. 
Kalasauskas, Eug. 
Petrulytė Jonienė, B. dr. 
Jonys, Česlovas inž. 
MacDonald, John P. 
K.L.K.Moterų Dr. Delhi sk. 
Kriaučeliūnas, Vladas 
Strakauskas, Antanas 
Žukauskas, Klemas 
Vysk. K. Paltaroko atm. 
Karosas, Jurgis 
Dalius, Stasys

atm.

250. Londono liet parapija
251. Juodis, Marcijonas
252. Hamiltono medž. klubas
253. Jurevičius, Vacys
254. Poškaitis, Valentinas
255. Miliušas, Julius
256. Delkus, Osvaldas
257. Prišas, Juozas
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279. Sudburio medž. klubas
280. Banelis, Algim. archit.
281. J. G. S. Investment Co.
282. Vaitkūnas, Petras
283. J. Rimkevičienės atm.
284. Dargis, Viktoras
285. Jankauskas, Julius
286. Mažeikos Juozo atm.
287. Jurėnas, Julius

Pik. J. Giedraičio atm. 
šulma, V. dr.
Lapas, Harris
Valius, Telesforas 
Griggs, V. Mrs. 
Leščinskas, Matas 
Montrealio ats. kariai

295. Venskevičius, Petras
296.
297.
298.
299.

288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.

šarapnickas, Juozas 
Kinderis, Edvardas 
Barzevičius, Juozas 
žolpys, Bronius

300. Petrulis, Aras-Tadas

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių 

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

Darbo valandos:
Pirm., antr., treč. ir 
ketvirtad. 9.30 — 5 v.p.p.
Penkt 9.30—8 v.p.p.
Šeštadieniais 9.30 — 1 v.p.p.

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

LONDON, ONT
MIRĖ KUN. J. DANIELIUS spa

lio 7 d., sulaukęs 83 m. amžiaus. Pa
laidotas spalio 10 d. iš vietinės ka
tedros.

PARAPIJOS SUSIRINKIMAS įvyks 
parapijos salėje spalio 20, sekma
dienį, po 11 vai/pamaldų. Klebonas 
kviečia visus gausiai dalyvauti.

PALAIDOTAS VLADAS PET
RAUSKAS. Šį kartą didelis londo- 
niškių būrys palydėjo amžinybėn ne- 

, paprastai taikaus ir malonaus būdo 
lietuvį VI. Petrauską, bebaigiantį 
64-uosius amžiaus metus. Jis buvo 
gimęs Grinkiškio par., Kėdainių 
apskr. Pradinį mokslą baigęs Pašuš
vyje. 1925 m. pašauktas į kariuome
nę — auto rinktinę ir paskirtas ge- 
ner. štabo šoferiu. Baigęs mokomą
ją, pakeltas į viršilos laipsnį. Jis 
įsteigė Raseiniuose susisiekimo punk
tą, išaugusį į autobusų stotį su 40 
tarnautojų. Kanadon atvyko 1949 m.

ir įsikūrė Londone, čia jis dirbo 
Ex-Cell-0 ligi sunegalavimo 1965 m. 
Dviem savo sūnum — Vytautui ir 
Edmundui padėjo baigti augštąjį 
mokslą. Buvo įsitikinęs lietuvis ir 
giliai religingas žmogus. Pavyzdin
gai organizuotos laidotuvės su daug 
šv. Mišių ir gėlių, dalyvaujant kun. 
B. Pacevičiui ir kun. dr. J. Gutaus
kui, išreiškė jam paskutinę pagar
bą. Pamaldų metu giedojo solistai 
Paulioniai. Kapinėse artimųjų var
du atsisveikino sūnus Edmundas. Ve
lionis Londonui liks kaip šviesus 
niekam neįsipykusio, labai malonaus 
žmogaus prisiminimas.

LIGONIAI. Šv. Juozapo ligoninė
je gydosi Pr. Kisielienė ir V. Ben- 
doraitienė. Daniliūnui, jn., padaryta 
trečioji rankos operacija. Sėkmingai 
sveiksta. Namuose sveiksta: I. Dra- 
gūnevičienė, M. Chainauskas, p. Ša
kienė ir p. Daniliūnienė. Linkime 
jiems visiškai pasveikti. D. E.

3, Adelai-

SOUTHERN SANDS APARTMENTS 
Hollywood, Florida.

BUTAI SU NAUJAIS BALDAIS, MODERNIAUSIAIS VĖSINIMO 
IR ŠILDYMO ĮRENGIMAIS. 

DAR NEVELU UŽSISAKYTI ŽIEMOS SEZONUI. 
KAINA NUO $200 IKI $600 I MENESĮ. 

LIETUVIAMS — PUSE KAINOS!
SOUTHERN SANDS APARTMENTS 

18J7-43 FILLMORE ST., HOLLYWOOD, FLORIDA 
ZIGMAS SAURAZAS, SAVININKAS IR REIKALŲ VEDĖJAS

St Catharines agentūra: 75 Rolls Are, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų. Vaizdas geresnis ir aparatas patvaresnis.

THE QUALITY GOES IN

BEFORE THE NAME GOES ON

NO PRODUCTION

SHORTCUT

NO PRINTED CIRCUIT

Prieš pirkdami spalvotq televizijų

gerai pagalvokite ir prie 

ZENITH sustokite!

Augštos kokybės dalys

100% rankų darbas

V. GERULSKIS ROOFING
DENGIU VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR 

NUTEKAMUOSIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS [DEDU 
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS. KKE1PTIS BET KVKTOO LAKU, 

n SMM ANCASm, ONT.

ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

KNIGHT RADIO and TELEVISION
TEL 522-5028

KREIPTIS PAS SAVININKĄ ALGĮ (AL) PILYPAITI

SALES AND SERVICE
168 LOCKE ST. S., HAMILTON.



Linksmas klumpių šokis, smagiai nuteikiąs žiūrovus, čia jį atlieka Klevelando "Gandinėlė", kurią turės progos pamatyti Kanados Lie
tuvių Dienos dalyviai š. m. spalio 26, šeštadienį, Toronte
BALTIEČIŲ DIENA MONTREALYJE

Visų bendrom pastangom į
Rugsėjo 7 d. rytas. St. Hel- 

len saloje, kur įvyko pasaulinė 
paroda, pučia lengvas vėjas, šį 
rytą anksti prasideda judėjimas 
“Place of Nations” didžiulėje 
aikštėje — tai Baltiečių Dienos 
dalyviai ir vadovai.

Pakyla apie 11 vai. pirmosios 
didžiulės trijų tautų vėliavos 
ant augštų pasaulinės parodos 
stiebų. Jas seka dar net penkio
lika žydriaspalvių. Gal pirmą sy
kį po svetimu dangumi suple
vėsavo tokia daugybe mūsų tau
tinių vėliavų.

5-C >’Z 5^

Mūsų jaunųjų menininkų — 
dainininkų, muzikų, šokėjų ir 
sportininkų jaunos širdys, atro
do, plaka stipriau šį rytą. Jų 
akyse ir veiduose gali matyti

nos aplankymą.
Įnešamos Kanados, Estijos, 

Latvijos, Lietuvos tautinės vė
liavos, grojant visų trijų tautų 
himnus. Tai gal pats jautriau
sias ir gražiausias šios šventės 
momentas, žmonių akyse spin
di ašaros, o širdys plaka džiaugs
mu, bet ir... skausmu. Džiaugs
mu, nes šis momentas nukelia į 
laisvės dienas, bet ir skausmu, 
nes primena ir pavergtos tėvy
nės kančios kelią, kur trispal
vės iškėlimas yra nusikaltimas.

žodi taria miesto burmistro 
atstovas, labai šiltai pasveikin
damas Pabaltijo tautas. Jam 
trumpai atsako Baltiečių Dienos 
pirmininkas angliškai, b Mont-

Spalvingais tautiniais drabužiais 
pasipuošę, pilni jaunatviško en
tuziazmo mūsų menininkės ir 
menininkai atrodė tikrai šau
niai. Iš visos gražios programos 
vertėtų ypatingai paminėti lie
tuvių ansamblio atliktą šventės 
užbaigą, kurioje buvo sujung
tos visos lietuvių meninės pa
jėgos: Aušros Vartų parapijos 
choras, jaunųjų mokinių liau
dies instrumentų orkestras ir 
abi tautinių šokių grupės. At
skirai paminėtinas esčių mer
gaičių - gimnasčių pasirodymas, 
atliktas su profesiniu pasiruoši
mu.

❖ ❖ ❖
Žinoma, kaip ir kiekviena 

realio Lietuvių- Bendruomenės proga, kaiką galima ateičiai pa- 
pirm. — prancūziškai, pabrėž- taisyti, permąstyti, pervertinti, 

šiek tiek nerimo, bet taip pat damas, kad mūsų jaunieji me- ___________________ 
išdidumo ir džiaugsmo. Didžiu-*' nininkai dedikuoja šią šventę .
lė aikštė pamažu prisipildo. Ga
lėtų būti tarp 5000-6000 žiūro
vų. Šiuo momentu per garsia
kalbius galingai suskamba “Tė
vynės varpai”, kurių žodžiai gal 
nevienam giliai įstringa į šir
dį: “Tas laisvės nevertas, kas 
negina jos!” Ištisą valandą dar 
prieš programą publika klausė
si per garsiakalbius baltiečių 
muzikos.

Garbės svečių eilėse, be Pa
baltijo valstybių konsulų ir ki
tų augštų svečių, matosi JAV, 
Vakarų Vokietijos, Meksikos 
konsulai. Matyti nemažai poli
tikų, profesorių, menininkų ir 
miesto atstovų. Montreališ ypa
tingai jaučiasi pagerbtas ir ta
ria ačiū Lietuvos gen. konsului 
J. žmuidzinui už Baltiečių Die-

“GRANDINĖLĖ” NETOKIA KAIP KITOS
Tautinių šokių grupė “Gran

dinėlė” Klevelande, kuri ruošia
si atlikti programą Kanados Lie
tuvių Dienoje š.m. spalio 26 d., 
yra skirtinga nuo kitų tradicinių 
grupių. Jos vadovas L. Sagyš 
šokio interpretacijoje jieško ne 
tiek įvairumo, naujumo, kiek na
tūralaus ir pilnesnio šokio nuo
taikos išreiškimo, šokam, kad 
smagu, tad to šokio džiaugsmo 
jis nenori nutraukti, todėl pa
vienius tradicinius tautinius šo
kius jis sujungia į vieną išti
są koncertinę programą. Ta pro
grama nėra nei perdėta, nei 
dirbtinė, nei ištęsta. Skonis ir 
nuoširdumas yra programos pa
grindas, apsčiai įterpiant humo-

pavergtai tėvynei. Kitataučiams 
jis priminė, kad Pabaltijo vals
tybės prarado laisvę prieš 25 
metus, kaip Čekoslovakija prieš 
keletą savaičių. Po to — garbės 
svečių pristatymas ir pasveiki
nimas.

❖ ❖ ❖
Be jokios pertraukos seka me

ninė dalis, kurią mūsų trijų tau
tų režisoriams pavyko sujungti 
į gražią, spalvingą pynę. Puiki 
akustika ir garsiakalbių siste
ma net pačius tyliausius muzi
kos tonus leido girdėti kraštuti
niuose aikštės kampuose..

Nenutrūkstamai per dvi va
landas grožėjomės mūsų tautų 
gražiomis dainomis, tautiniais 
šokiais, liaudies instrumentų 
muzika ir gimnastikos menu.

ro ir jaunatviško išdaigingumo. 
Choreografas savo individuali
niu išradingumu sugeba sujung
ti atskirus tautinius šokius į dar
nų raizginį, kuriame daugiaspal
viai šokėjai, jų poros ir jų gru
pės- susilieja Į vieną ištisinį 
spektaklį. Tačiau L. Sagio šokis 
pasilieka ir lietuviškai tradici
nis, ir stilingas, ir modemus, 
nes jame pilnai pasireiškia, sa
ve suranda ir atpažįsta šių die
nų lietuviškasis jaunimas. Yra 
daug šokėjų grupių, tačiau 
“Grandinėlė” išsiskiria savitu
mu, pilnumu ir programos išra
dingumu, tono ryškumu ir spal
vingumu bei scenine kultūra.

Bt.

British - American Oi! gaminiai
B-A gaminiai, prieš pasiekda

mi British-American alyvos ir 
gazolino stotis, yra intensyviai 
ištiriami. Vartotojai gali pasiti
kėti gaminiais, kurie yra perė
ję per B-A tyrinėjimų labora
toriją, esančią 20 mylių į vaka
rus nuo Toronto, Sheridan Par
ke. Tai milijoninis tyrimų cent
ras su 150 asmenų. Mokslinin
kai, technologai ir technikai dir
ba šioje modernioje įstaigoje 
mokslinėmis priemonėmis, kad 
galėtų pagaminti kiek galint ge
resnius ir vertingesnius gazolino 
gaminius.

Nauji gaminiai yra atidžiai

patikrinami. Bandymo motorai 
dažniausiai be sustojimo eina iš
tisas dienas ar savaites, kad ty
rinėtojai matytų kaip alyva vei
kia motoruose, transmisijose ir 
t.t. Augštos kokybės B-A gami
niai, kaip gazolinas 98 ir 88, yra 
rezultatas tokių tyrimų. Pvz. 
“B-A super-duty Durafilin” aly
va pagaminta atlikus dvejų me
tų tyrinėjimus, žibalo tyrinėji
mai tęsiami toliau, kad būtų ga
lima pagaminti chemikalą, ku
ris galėtų būti panaudotas teks
tilės, kosmetikos, statybos me
džiagose. Sklb.

DIANA
QWQPR

COLDS

ASTMM

JUO ILGIAU LAUKSITE, JUO ILGIAU REIKĖS KEN- 
TĖTI! KURIE IS TIKRŲJŲ NENORITE KENTĖTI — 
JAUSITĖS GERIAU UŽ KELIŲ MINUČIŲ — paėmę * 
DIANA LASŲ tuojau geriau jausitės nuo didelio nuša
limo, krutinės skausmų, drebulio, slogos, sąnarių skaus
mų, gerklės skaudėjimo, užkimimo, čiaudėjimo, bėgan
čios nosies, astmos, bronchito. Taipgi lengviau galėsite 
kvėpuoti. Nieko nėra geresnio kaip DIANA DROPS, 
kurie greitai veikia. Tik $2.00 už bonkutę.

GAUNAMI VAISTINtSE

TWWOAT

ROXODIUM skysčiai {trinti nuo artričio, reumatizmo, 
raumenų, nugaros skausmų, Bijo, bursičio pečiuose ir 

artuose, ko- 
neuralgijos 

sprandą,— galvos skausmu, skausmų apie ausis, vei< 
nuo susižeidimų, jdrėskimų, išsisukimų, išsi 
jos venų, galvos niežėjimų, spuogų ant vei<

rezultatus per kelias minutes. Roxodium nede- 
Saugokite akis nuo šių vaistų.

GAUNAMI VAISTINtSE AR

Luscoe Products Limited

viešuma s
Turint prieš akis didžiulę lau
ko sceną, reikėjo didesnio skai
čiaus menininkų. Be to, apgai
lestautina, kad nevisi pakanka
mai suprato šios Baltiečių Die
nos svarbą. Juk tai buvo viena 
retų ir labai dėkingų progų iš
kelti Pabaltijo tautas viešumon. 
Šiaipjau tą šventę galima laiky
ti ypatingu pasisekimu. Mes pa
rodėme viešumai, kad esame 
kultūringos tautos, kurios ne 
maldauja, bet reikalauja laisvės 
ir kartu kreipiasi į pasaulio są
žinę atitaisyti mums daromą bai
sią skriaudą.

Pagarba ir padėka programos 
atlikėjams ir visiems maloniems 
tautiečiams. Jūs savo gausiu da
lyvavimu prisidėjote prie Bal
tiečių Dienos pasisekimo. Mtr.

"UNITED APPEAL" APTAR
NAUJA VISĄ TORONTĄ 

1968 m. Toronto “United Ap
peal” pasiryžęs surinkti $11,- 
300.000, t.y. $400,000 daugiau, 
negu buvo surinkta praeitais 
metais. Per šį vajų surinkti pi
nigai bus sunaudojami 1969 m. 
metropoliniame Toronte per 
78 skirtingas labdaros organiza
cijas.

“United Appeal” teikia pa
galbą poilsio, rehabilitacijos 
Įstaigoms. Reikia pabrėžti, kad 
labdaros įstaigos neduoda fi
nansinės paramos, nes pastaro
ji yra vietos savivaldybių bei 
provincijos valdžios galioje. Lab
daros įstaigos teikia visus kitus 
patarnavimus, kaip pvz. nemo
kamas kraujo transfūzijas, prie
žiūrą namuose sergantiems, pa
tarimus šeimoms, globą sene
liams.

Visų tikybų žmonėms
Įvairių tikybų asmenys yra 

aptarnaujami 78-nių labdaros 
įstaigų Toronte. Daug jų yra 
įsteigusios prieš keletą metų 
įvairios tikybinės organizacijos. 
Specialiai katalikams yra skirtos 
šios įstaigos: Catholic Family 
Services, Catholic Settlement 
House Day Nursery, Catholic 
Youth Organization, Council of 
Catholic Charities, Rosary Hall 
ir St. Elizabeth Visiting Nurses 
Association. Yra visa eilė įstai
gų, skirtų žydų bendruomenės 
nariams ir protestantams.

Naujiems ateiviams
Visa eilė “United Appeal” 

įstaigų teikia pagalbą naujie
siems ateiviams Toronte: Inter
national Institute, Woodgreen 
Community Centre, St. Christo
pher House, YMCA, YWCA ir 
kitos.

Reikia tikėtis, kad Toronto 
gyventojai bus duosnūs “United 
Appeal” rinkliavai, kai bus pa
prašyti aukos namuose arba dar
bovietėje. UA
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Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad Lietu

voje 1968 m. spalio 9 d. mirė mūsų mamytė, uošvė

- ir močiutė
MARIJA RAUBAITĖ KUŠL1KIENĖ

Ignas, Juozas ir Pranas Kušlikfai su šeimomis

PETRONĖLEI BUTRIMIENEI mirus, jos sūnums VIN
CUI ir VYTAUTUI bei jų šeimoms reiškiame gilią 
užuojautą —

Sofija ir Aleksas Kusinskfai

Brangiai MAMYTEI mirus Lietuvoje, STASį BUBULį 

ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

Genė ir Stasys Kuzmai Stasė ir Benius Yokubynai

JONUI JUODŽIUI mirus, nuoširdžią užuojautą reiš

kiame žmonai ir sūnui —

O. B. Sergaučiai M. J. Karkos

ŽURNALAS “LITUANUS” KALBA SVETIMIESIEMS APIE 

LIETUVĄ ANGLŲ KALBA. TUOJAU UŽSIPRENUMERUOKI!

‘KANADOJE

GATVES
AUKSU GRĮSTOS*

fillip
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Nevisai taip, nors kartais ir jūs galbūt taip pagalvodavo

te. Toronto miestas yra didelis, jame gyvena daugybė žmo

nių iš viso pasaulio. Tiesų sakant, daugelis gatvių yra nešva

rios, apleistos. Jose gyvena žmonių, kuriems reikia pagalbos. 

Kartais tai jų pačių kaltė, o kartais ne. Kada tai būna ne jų 

kaltė, patys matote. Tada jumyse kyla noras eiti ir kg nors 

daryti, bet nežinote kaip. Norėtumėte, kad tai kas nors kitas 

padarytų.

Tas kitas yra "The United Appeal". Tai junginys 78 

įvairių labdaros grupių bei organizacijų po vienu stogu. Jis 

nėra didelio masto verslas ar valdžios steiginys. Tai pačių 

žmonių talka, kuri sutelkia pa
aukotų laikų ir pinigus. 'The 
United Appeal" daro visa kų ga
li, kad pasaulis būtų kiek galint 
jaukesnė vieta gyventi. Jis ne
pajėgs pakeisti pasaulio, bet ga
li tvirtai pabandyti.

needs big 
people.

Sis metropolinio Toronto "United AppeT skelbimas yra dovana 

globojančios bendrovės “British American Oil Company Limited“.



Gaivinančios lietuvių savaitės Europoje
Lietuviškos buities klausimai penkioliktoje studijų savaitėje Vokietijoje

Lietuviškųjų studijų savaitės, 
kasmet rengiamos Vokietijoje 

. nuo 1954-jų metų, yra tapusios 
savotišku Vakarų Europos kraš
tuose gyvenančiųjų lietuvių pe
riodiniu kultūros kongresu. Sa
vo išorine išvaizda, tiesa, jos 
nėra imponuojančios ir atsitik
tinį stebėtoją galėtų lengvai su- 
klaiĄinti. Didesnėje užjūrio ko
lonijoje Į sekmadienio pamal
das ir šiaip kokį visuomeninį su
sirinkimą ar parengimą susiren
ka žymiai didesnis tautiečių 
skaičius. Daug kuklesnės eurcĖ 
piečių gyvenimo sąlygos neiš
vengiamai uždeda savo pilką 
antspaudą ir šitam neeiliniam 
jų renginiui. Reikia pirma at
sikratyti to nepatrauklaus pavir
šutinio įspūdžio ir iš arčiau pa
sekti, kas čia vyksta, tik tada 
tos europinės savaitės išduoda 
savo paslaptį, tik. tada net jau 
ir gana išpaikintai kokio nors 
užjūrio metropolio dvasiai at
siveria akys.

žmonių margumynas
Užkalbini vieną, antrą, trečią, 

o jie čia, pasirodo, atvykę iš įvai
riausių ir netaip jau artimų Eu
ropos kampelių. Pastaraisiais 
metais vis daugiau atvyksta ir 
užjūriečių. Dar kitokį išeivijos 
lietuvio tipą sudaro tie, kurie 
Lietuvą tik prieš keletą metų 
paliko. Palyginti nedideliame 
susirinkusiųjų tautiečių būrely
je, lyg veidrodyje, atsispindi po 
platųjį pasaulį pasklidusios lie
tuvybės margumynas. Jau vien 
toji aplinkybė sužadina savotiš
kai šiltą ir jaukią nuotaiką. Ne
reikia užmiršti nė to, kad žymi 
dalis atvykusiųjų tik čia turi 
progą susitikti ir pabendrauti 
savųjų tarpe, sava kalba. O re
ti dalykai juk visada labiau 
branginami. Tai iš dalies ir pa
aiškina tą savotiškai šiltą ir jau
kią susitikimo nuotaiką, kuri 
greitai pagauna kiekvieną ir iš 
margumyno sulydo bendruome
nę.

Ruošiamasi rimtai
Bet bendruomenė bendruome

nei nelygi. Savąitininkai susi
renka draugėn ne smagiai pa- 
krykštauti, o bendrai pamąsty
ti ir pasigilinti į lietuviškosios 
buities‘pagrindus. Lietuviškųjų 
studijų savaitės pavadinimas čia 
nėra tik šiaip jau etiketė. Pa
skaitos ir jų sukeltieji pokalbiai 
yra pagrindinė ir svarbiausioji 
savaičių programos dalis. Iš pa
skaitininkų reikalaujama, kad 

_ . — . jie savo mintis būtų paruošę raš
tu. Temos nustatomos drauge su 
moderatorium, kuris tvarko ir 
prižiūri paskaitinės dalies vyk
dymą. šalia paskaitų, žinoma, 
lieka vietos meninei, religinei, 
visuomeninei programai, asme
niniam bendravimui. Per eilę 
metų rengėjai Įgijo gerą patir
tį, susidarė savitas savaičių pro
graminis ir idėjinis profilis. 
Pradžioje savaitės buvo rengia
mos vienų frontininkų. Dabar 
jau eilė metų jie jas* rengia 
drauge su visomis veiklesnėmis 
Vokietijos lietuvių organizacijo
mis, medžiagiškai remiant to 
krašto L. Bendruomenei. Nors 
dalyvavimas laisvas visiems, ta
čiau daugiausia atvyksta labiau 
intelektuališkai nusiteikę vyres
nio ir jaunesnio amžiaus tautie
čiai.

Dešimt paskaitų
šiemetinė — iš eilės jau XV- 

ji — L. S. S. įvyko rugpjūčio 
4-11 Romuvoje — Huettenfelde, 
Vasario 16-sios gimnazijoje. Ji 
buvo skirta Lietuvos nepriklau
somybės 50-mečio sukakčiai pa
minėti, metant žvilgsnį į ateitį. 
Ta tema savaitėje buvo perskai
tyta 10 paskaitų ir surengtas 
simpoziumas.

Penkiose paskaitose buvo iš
plėtoti kaikurie reikšmingesni 
naujausiosios mūsų istorijos 
aspektai. Prof. dr. Z. Ivinskis 
(Bonna) davė nepriklausomojo 
laikotarpio politinės istorijos 
skerspjūvį, išryškindamas lūzti- 
nius momentus. Kun. prof. dr. 
P. Rabikauskas (Roma) ir evan
gelikų senjoras kun. A. Heleris 
(Bremenas) apžvelgė katalikų ir 
evangelikų darbus Lietuvoje ir 
užsienyje penkiasdešimtmečio 
perspektyvoje. Inž. J. Vilčinskas 
(Londonas) išskleidė lietuviško
jo socializmo problematiką. Ra
šytojas R. Giedraitis-Spalis (Ha
lifax) nagrinėjo nepr. Lietuvos 
jaunimo problemą literatūroje 
ir gyvenime.

Likusios paskaitos daugiau 
telkė dėmesį atskiriems dabar
ties klausimams. Dr. K. J. Če
ginskas (Uppsala) lukšteno re
zistencijos sąvoką. Pasiuntiny
bės prie Šv. Sosto sekretorius S. 
Lozoraitis, jn. (Roma) — apibū
dino dabartinę pavergtosios Lie
tuvos politinę, ekonominę ir kul
tūrinę padėtį. Dr. J. Grinius 
(Miunchenas) nagrinėjo antihu- 
manistines tendencijas dabar
ties literatūroje ir išryškino 
krikščioniškojo humanizmo ak
tualumą. R. Bačkis (Paryžius) 
pateikė duomenų apie Europos 
susivienijimo raidą, kuria gali
ma pagrįsti Lietuvos išsilaisvini
mo siekį. Pagaliau kun. A. Ru- 
bikas (Arnsdorfas) dėstė lietu
vių katalikų rūpesčius Vatikano 
II santarybos minčių šviesoje.

Nepasiekia viešumos
Paskaitininkų garbei galima 

pasakyti, kad jie visi buvo 
kruopščiai pasiruošę. Klausyto
jai nebuvo pasyvūs, noriai ir 
gausiai jungėsi į diskusijas, ku
rioms nevisada pakako laiko. 
Norint sužymėti bent svarbes
nes mintis, reikėtų ne vieno 
straipsnio, todėl skaitytojai man 
atleis, kad čia pasitenkinau pa
prasčiausiu paskaitininkų sąra
šu. Tik sunku man čia susilai
kyti, nepareiškus apgailestavi
mo, kad didelė dalis, ypač dis
kusijose, pareikštųjų minčių ne
išvys spaudos šviesos ir pasi
liks tik labai aprėžto savaitės 
dalyvių ratelio ribose. Man re
gis, mažai padėtų, jeigu net bū
tų pateikti smulkūs savaitės ap
rašymai. Daug geresnė išeitis 
būtų, jeigu patys savaitės da
lyviai neužbaigtų diskusijų min
tis perneštų į spaudą ir kiekvie
nas savo interesų ribose supa
žindintų su jomis* platesnius vi
suomenės sluogsnius. Tada, 
manding, europinės savaitės ne
liktų žiburiu, užvožtu po puodu.

Karšiosios mintys
O daug Įdomių minčių buvo 

pažerta. Ypač per simpoziumą, 
kuriame buvo svarstomi laisvi
nimo kovos būdai. Simpoziumui 
vadovavo žinomas visuomeninin

kas ir kultūrininkas V. Banai
tis (Bonna), o jame įvadines min
tis atskirais klausimais pateikė, 
mokyt. V. Bartusevičius (Huet- 
tenfeldas) — apie jaunimą, K. 
Dikšaitis (Bonna) — kultūrinę 
veiklą, S. Lozoraitis, jn. — ry
šius su kraštu, dr. Čeginskas — 
Lietuvos vardo garsinimą, stud. 
A. Hermanas (Miunchenas) — 
evoliucijos kelią į laisvę. Disku
sijos vyko dviem ratais: pirma
jame — simpoziumo dalyviai at
sakinėjo į jiems iškeltus klausi
mus, antrajame — diskutavo 
visi, kas norėjo. Daug ginčų su
kėlė stud. Hermano evoliucinė 
samprata.

Savo mintis stud. Hermanas 
pateikė labai kondensuotų tei
ginių forma, todėl nenuostabu, 
kad kaikas jo nesuprato ir įžiū
rėjo juose nebūtų dalykų: atsi
sakymą nepriklausomybės ir - 
pan. Iš tikrųjų jaunasis kalbė
tojas kritikavo sustingusią emi
gracijos politiką, kuri, anot jo, 
remiasi tik moraliniais argu
mentais ir vis dar laukia kaž
kokios pagalbos iš Vakarų. Iš 
kitos pusės, jis pabrėžė, kad Lie
tuvos geopolitinė padėtis kei
čiasi, ir rezistencija turi prie 
jos prisitaikinti. Satelitinių kraš
tų tolėjimas nuo Sov. Sąjungos, 
Lietuvos tarpinis vaidmuo tarp 
Vakarų ir Rusijos, didėjančių 
ūkinių laisvių teigiamas povei
kis politiniam laisvėjimui ir 
stiprėjančios nuotaikos prieš 
“didįjį brolį” — štai tos pagrin
dinės sąlygos, kurios šiuo me
tu apsprendžiančios tylią ir at
kaklią lietuvių kovą už dides
nes teises. Toje kovoje emigra
cijai tenka pagalbinis vaidmuo. 
Išvadose stud. Hermanas pasiū
lė apsiriboti vad. “mažų žings
nių” politika, kiekvieną* ėjimą 
apskaičiuojant pagal tai, kaip 
reaguos okupacinė valdžia. To 
siekiant, reikėtų išmėginti ir la
bai radikalias priemones, kaip, 
pavyzdžiui, skatinti savaranku
mo tendencijas lietuvių komu
nistų tarpe, jieškoti draugų Va
karų ir satelitų kraštų kompar
tijose ...

Nuosaikieji
Buvo ir labiau į nuosaikumą 

linkusių evoliucinio kelio jieš- 
kotojų, bet jie nesugebėjo su
rasti jame kokio nors aktyves
nio vaidmens išeivijai. Lygiai 
tokiam pat pasyvumui, atrodo, 
pasmerkti ir europinio susivie
nijimo šalininkai. Garsiausi vis- 
dėlto buvo tradicinės į Vakarus 
lygiavimosi linijos atstovai, nors 
jie ir patys nėra tikri tokios li
nijos nauda.

Šitos pastabos anaiptol nepre
tenduoja nė iš tolo i visų sim
poziume pareikštų minčių api
bendrinimą. Pateiktasis pavyz
dys tiktai parodo, kad pavienių 
asmenų galvose politinė mintis 
šiandien yra nepalyginamai gy
vesnė, negu apie tai galima 
spręsti iš mūsų spaudos ar va
dovaujančių santalkų pareiški
mų.

Meninė atgaiva
Grįžtant atgal prie XV-tosios 

L. S. S., reikia dar trumpai pa
minėti kitus jos įvykius. Labai 
šiltai buvo sutikti gyvatarie- 
čiai, kurie net du vakarus ža
vėjo savo jaunatviška nuotaika, 
gražiais tautiniais drabužiais ir 
grakščiai atliktais tautiniais šo
kiais. Gaila tik, kad sąlygos ne
leido jiems bent kiek ilgiau sa
vaitėje pabūti ir įsijungi į jos 
studijinę dalį, nes “Gyyataro” 
šokėjų daugumą sudaro intelek
tuališkai . pajėgus akademinis 
jaunimas.

Meninę savaitės dali savo 
ruožtu praturtino aktorė Aid. 
Eretaitė ir Mannheimo teatro 
styginis kvartetas. Programą su
darė lietuviški poezijos ir muzi
kos kūriniai. Tėvynės valandė
lėje buvo atskirai paminėta Vy
dūno 100 metų gimimo sukak
tis.

Savaitės moderatorium buvo 
Vasario 16 gimnazijos direkto
rius V. Natkevičius. Rengėju ko
misiją sudarė: O. Bartusevičie- 
nė, A. Grinienė, mokyt. A. Kri
vickas. Dalyvavo netoli 300 as
menų. A. Lembergas

“Sidabrinės žvaigždės” meda
lį už drąsą Vietnamo kare gavo 
kanadietis seržantas Lawrence 
H. Allen, kurio gyvenamoji vie
ta yra White Rock, Britų Ko
lumbijoje. Į amerikiečių dali
nius savanoriais yra įstoję ir da
lyvauja Vietnamo kare apie 
2.000 kanadiečių. Pasilaikyti ka
riniai laipsniai Įtaigoja, jog da
lis jų galėjo būti laikinai at
leisti iš Kanados kariuomenės, 
kad savanoriais įstotų į JAV da
linius ir įsigytų Kanados kariuo
menės kadrams būtiną patirtį 
kautynėse.

Sovietų Sąjungos ambasado
rius Ivanas špedko spalio vidu
ryje išvyks į Maskvą. Otavos 
ambasadai jis vadovavo nuo 
1963 m., o diplomatinę tarnybą 
pradėjo 1941 m. Jo įpėdinio 
Maskva dar nėra paskelbusi, ne
minima ir ambasadoriaus Ivano 
Spedko atšaukimo priežastis.
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Feliksas Sk.rinsk.as, Lietuvoje buvęs vaistininku, gyvena Vankuveryje, piešia paveikslus bei dalyvau
ja parodose. Šią vasarą savo pavekslus buvo išstatęs Vakarų Kanados Lietuvių Dienos parodoje 

Nuotr. E. Gumbelio

Sveikintina pradžia skulptūroje
Jaunas skulptorius R. Astrauskas pakeliui į kūrybingą ateitį

Jauno dailininko Romualdo 
Astrausko (23 m.) tapybos ir 
skulptūros paroda Toronto Pri
sikėlimo parapijos meno parodų 
salėje yra gražus pavyzdys kū
rybinėje srityje.

R. Astrauskas Raitelis

Verta būtų susidomėti dar
bais, kurie yra atlikti ant kie
mo tako, naudojant seno auto
mobilio skardą. Aišku, pagal 
jauną dailininką, jei vietos ir 
gero metalo būtų lengva gau
ti, didesni darbai galima būtų 
padaryti. Pavyzdžiui, trijų pėdų 
ilgio Ikaras galėtų blizgėti ir 
stipriau atrodyti. Pagrindinę 
prasmę dailininkas Astrauskas 
yra visdėlto išreiškęs — pasakė 
tai, ką norėjo. Pagal seną graikų 
legendą, Ikaras pradingo iš Kre
tos salos skrisdamas sparnais, 
kuriuos jo tėvas Dedalas paga
mino iš vaško. Ikaras skrido taip 
augštai, kad saulės spinduliai 
sutirpdė vaško sparnus, ir pa
bėgėlis prigėrė nukritęs į jūrą. 
Romualdas Astrauskas yra pri
tvirtinęs seną motorą ant Ikaro

Jūsų kalėdinės siuntos
NAUJAS TARPTAUTINIS TARIFAS

įsigalioja 1988 m. lapkričio 1 d.

I visus kitus kraštus:

10 ct. kiekviena uncija

Kanados 
laiškų 
tarifas

12 ct. pirma uncija 
7 ct. kiekviena 

sekanti uncija

15 ct. kiekviena 
Vi uncijos

25 ct. kiekviena 
uncijos

------- -- LAIŠKAI --------------------

PAPRASTU PAŠTU

Britaniją, Šiaurės Airiją ir kitas Britų 
Bendruomenės valstybes Airiją, Prancū
ziją, Ispaniją, JAV bes, jos teritorijos bei 
nuosavybes, į kitas šiaurės, Vidurio, Pie
tų Amerikos ir Vak. Indijos vietoves.

ORO PAŠTU
JAV-bes, jos teritorijas bei nuosavybes

Britaniją, šiaurės Airiją, Europą, Bermu- 
dą, Meksiką, Vidurio ir Pietų Ameriką, 
Vakorų Indiją. *

Į visus kitus kraštus:

——— NEUŽLIPINTI KALtDINIAI SVEIKINIMAI — 

PAPRASTU PAŠTU

Į J AV-bes, jos teritorijos bei nuosavybes 5 ct- P»rmos 2 uncijos 
į kitos šiaurės. Vidurio ir Pietų Amerikos 3 ct- 
valstybes, Vok. Indiją ir Ispaniją. 2unc.kt.t.

6 et. pirmos 2 uncijos
I visus kitus kraštus: 2 k*fcvieno$

2 unc. ir t.t,

OHO PAŠTU

JAV-bes, jos teritorijos bei nuosavybes 10 ct- Kiekviena unc’

Britaniją, Siaurės Airiją, Airiją, Europą, 
Bermudg, Meksiką, Vidurio ir Pietų Ame- 15 ct kiekvieno uncija 
riką. Vok. Indiją.

I Visus kitus kraštus: 20 kiekviena uncija
• f

PASKUTINĖS DATOS 
1968 M. KALĖDINIŲ PAŠTO 

SIUNTŲ | UŽSIENI

PAPRASTU PAŠTU ! 
. 1

ORO PAŠTU
1___________ ________ _____

IŠ KANADOS Į: laiškai
1 1
siuntiniai | laiškai siuntiniai

BRITANIJĄ | lapkr. 28
1

lapk. 11
1 1
| gruodžio 14 gruodžio 9

1
EUROPOS ŽEMYNĄ | lapkr. 15 spalio 22

1 1
Į gruodžio 11 gruodžio 7

PIETŲ AFRIKOS RESP. spalio 29
1

I spalio 21
1

I gruodžio 11 1 gruodžio 7
1

INDIJĄ ir PAKISTANĄ |
1

spalio 12
1

spalio 9
1

I gruodžio 11 1 gruodžio 7
1

KT. UŽJŪRIO V-BES | spalio 12
1

spalio 7
1

i gruodžio 9 1 gruodžio 6

ANTIGUA, BAHAMAS, 
BARBADOS, BERMUDĄ 1 lapkr. 18

1

lapkr. 11

i '

1 gruodžio 12
1
| gruodžio 9

JAMAIKĄ lapkr. 25
1

lapkr. 15
1, . 1

1 gruodžio 12 1 gruodžio 9

TRINIDADĄ lapkr. 22
1 

lapkr. 15
1 1

1 gruodžio 12 1 gruodžio 9

VIDURIO, P. AMERIKĄ 
ir kt. vok. INDIJOS v-bes j lapkr. 12 1 lapkr. 4 I gruodžio 12 i gruodžio 9

1
AUSTRALIJĄ ir
N. ZELANDIJĄ

1

lapkr. 1 1 spalio 24

1 1
1 1

1 gruodžio 12
1

gruodžio 9

JAPONIJĄ ir 
HONG KONGĄ j lapkr. 9 lapkr. 1 1 gruodžio 11 i gruodžio 7

KITAS PACIFIKO 
VALSTYBES

t
1

1 spalio 11

I

1 spalio 3

1

i gruodžio 9
Į

I gruodžio 9

VIKTORAS BRIČKUS

nugaros! Noras pakeisti istoriją 
(išeivijos metuose...) ir išveng
ti tragedijos puoselėja gilią min
ti... Linkėkime Ikarui ir jo 
dailininkui gero vėjo!

Kaipo savamokslis, dail. Ast
rauskas j ieško inspiracijos isto
rijoje. Jo tapybos darbai remia
si ikonografijos stiliumi, kur fi
gūros ir jų galvos yra suglaus
tai išdėstytos. Viduramžių dva
sia yra pasireiškusi ne vieno da
barties menininko darbuose. Ir 
jaunas dailininkas Astrauskas 
yra tai paryškinęs ne tik tapy
boje, bet ir skulptūroje. Pavyz
džiui, suprastintas obuolys, bon- 
ka arba gėlių vaza nepretenduo
ja į meno kūrinių klasę, bet tu
ri būti suprantami kaip naudin
gi namuose dekoraciniai daik-. 
tai, tinkami kasdieniniame gyve
nime. “Menas kasdienybei” idė
ja yra sprendžiama ir profesi
niuose meno sluogsniuose. Mat, 
norima patraukti dėmesį namų 
savininkų, kurie nesidomi pa
veikslais arba grynuoju menu.

Pažymėtinas parodos išdėsty
mas: smulkesnieji darbai vienin
gai ir skoningai parodyti senų 
rąstų lentynose, žiūrovas gali 
pagalvoti apie savo namus ir 
daiktus bei kaip jie galėtų at
rodyti.

Figūra ir žirgas pasikartoja 
dail. Astrausko skulptūroje, čia 
galima lengvai matyti vidur-, 
amžių stilių ir taip pat pagalvo
ti apie šių laikų skulptoriaus

KAS PARAŠYS GERIAUSIĄ STRAIPSNĮ?
“Laiškų Lietuviams” žurnalo re

dakcija, atsižvelgdama į faktą, kad 
lietuvių išeivių visuomenėje pasitai
ko nemaža nesantaikos, nesutarimų 
ir susiskaldymo, ir norėdama tautie
čių tarpe skleisti darnaus sugyveni
mo mintį bei dvasią, 1968-1969 metų 
rašinio konkursui parinko atitinkamą 
temą, būtent, “Tolerancija ir ištiki
mybė principams, kryžiuojantis pa
žiūroms ir nuomonėms” (kaip yra 
lietuvių visuomenėj ir kaip turėtų 
būti).

Rašinys (straipsnis, beletristinis 
vaizdelis ir kt.) turi būti neilgesnis 
kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapy- 
varde ir išsiųstas kartu su atskira- 

Marino Marini darbus. Darbuo
se, kurie yra atlikti šių dienų 
stiliuje, irgi matyti įtaka profe- 
sijonalų skulptorių.

Dail. Astrauskas bando Įvesti 
reljefą i tapybos darbus. Tiki
mės, kad daugiau jo darbų šito
je technikoje pamatysime atei
tyje-

Kas pasiekta iki šiol, yra svei
kintina.

:.:47

R. Astrauskas Sparnuota figūra

me vokelyje Įdėta tikrąja pavarde 
bei adresu “Laiškų Lietuviams” re
dakcijai, 2345 W. 56th St., Chicago, 
III. 60636, USA. Konkurso terminas 
— 1969 m. vasario 1 d. (pašto ant
spaudo data). Atsiųsti rašiniai tam
pa žurnalo nuosavybe ir gali būti ja
me spausdinami. Vertintojų komisija 
bus paskelbta vėliau. Skiriamos pre
mijos: I — 100 dol., II — 50 dol. 
ir III — 25 dol. Premijoms yra pa
skyrę: 100 dol. — V. Kuliešius ir 25 
dol. — Pr. Razminas.

Jaunęsnioji karta gerokai kriti
kuoja vyresniųjų lietuvių išeivių vi
suomenę dėl joje pasitaikančios ne
santaikos ir susiskaldymo. Naudinga

AKADEMIKŲ DRAUGUOS 
PASKAITŲ BELAUKIANT
Toronto Akademikų (alumnų) 

Draugija pradeda jau šeštą vie
šų paskaitų eilę. Daugiau kaip 
trisdešimt įvairių mokslo, me
no ir politikos asmenybių toron- 
tiečiams dėstė savo mintis vi
suotiniais ar dienos klausimais, 
sutraukdami nuolatinę 40-80 
klausytojų grupę lengvai neiš- 
blėstančiom diskusijom. Taigi, 
tokie Įvykiai kolonijoje buvo 
reikalingi ir naudingi. Tiktai, 
deja, vis dar permažai pasinau
dojama proga išvysti bei išgirs
ti daugelį judriausių lietuviškų 
asmenybių. O, regis, rengėjai 
stengėsi tiek temas Įvairinti, 
tiek kalbėtojų visuomeninį ar 
ideologinį nusiteikimą balan
suoti.

Nors tuo tarpu nereikia per
daug verkšlenti dėl torontie- 
čių intelektualinės apatijos, vis- 
dėlto norisi teirautis, kur gi tie 
mažiausia 300 mūsų kolonijos 
šviesuolių, kuriuos vienas ofi
cialus Toronto žmogus suskai
čiavo, o kiti vėliau net knygo
se aprašė. Nebent diplomuotus 
su šviesuoliais suplakė.

Galbūt dėl abejingumo šiems 
mėnesiniams įvykiams iš dalies 
yra kaltas pasitaikęs, švelniai iš
sireiškiant, netikslus dažno pa
skaitininko minčių atpasakoji
mas spaudoje. Nevieną gal ir at
baido tokios tariamos kalbėto
jų išmintys, kaip palyginimas 
Lietuvos Vyčio su ... supuvusiu 
arkliu arba pateisinimas rusų(?) 
imperialistinių užmačių. Reikia 
pripažinti, eiliniam klausytojui 
(o tokių mes dauguma) kartais 
nėra lengva perprasti neįpras
tom bei dažnai abstrakčiomis są
vokomis kalbančius. Betgi nėra 
ir reikalo, tinkamai nesupratus, 
rašto mėgėjams kurti savas is
torijas ir, kad ir nesąmoningai, 
klaidinti paskaitų nelankiusius 
skaitytojus.

Žinodama savo pajėgų ribotu
mą, draugija jau pačioje pra
džioje apsibrėžė vieninteliu tiks
lu — išjudinti savą visuomenę 
intelektualesniam dalykų svars
tymui lietuviškoje ir bendrinė
je plotmėje. Tai iki to laiko ma
žai tepraktikuota, todėl neveng
ta ir kontraversijos. Buvo kvie
čiami kalbėtojai, kurių dėsty
mams klausytojai dažnai nebu
vo palankūs ir kartais atšiaurūs. 
Suprantama, nevisada galima ar 
reikia su viskuo sutikti, tačiau 
besidomintiems, kokiais visus pa
skaitų klausytojus norėtųsi lai
kyti, visuomet gera savo akira
ti plėsti priešingų minčių kede- 
nimu. O tokios peržiūros ligšio
liniai kalbėtojai buvo verti.

Tad naują paskaitų seriją pra
dedant, Akademikų* Draugijai 
linkėtina ir šiame sezone toron- 
tiečiams pateikti įdomių bei pa
trauklių vakarų virtinę.

Pirmoje pas*kaitoje literatū
ros kritikoje besireiškiąs mont- 
realietis Vytautas A. Jonynas 
apžvelks nūdienes apraiškas Lie
tuvos literatūroje. Tai bus spa
lio 19, šeštadienį, 7.30 v.v., Pri
sikėlimo par. muzikos studijoje.

A. Banelis

būtų ir jiems leisti pasisakyti — ne 
tiek pakritikuoti, kiek jieškoti išei
ties. Todėl ta pačia tema skelbiamas 
rašinio konkursas ir jaunimui, nevy- 
resniam kaip 20 metų amžiaus (siun
čiant rašinius, pažymėti “jaunimo 
konkursui”). Skiriamos dvi premi
jos: 1 — 50 dol. ir II — 25 dol.



J.

"Miškai ir pievos laukia
Vitniaus operos solisto yjTSįįįįį^ HSJSlkSE koncertas Hamiltone

Antrąją koncertų seriją Ka- jautriu tekstu: “Mano gimtinė, 
nados lietuviams Vilniaus ope- miškai ir pievos laukia...” Į 
ros tenoras Virgilijus Noreika šią dainą V. Noreika įdėjo visą 
pradėjo dainų ir arijų rečitaliu savo širdį, atskleisdamas gimti- 
Hamiltone spalio 5 d. Pirmoji nės šauksmą. Po J. Naujalio dai- 
koncerto dalis buvo skirta lie- nos “Lietuva brangi”, kurią pa- 

loju metu V. Bartusevičiauslūną kompozitorių kūriniams. 
Gimtinės laukus, piemenėlio da
lią atskleidė turbūt žymiausio 
mūsų operos kūrėjo Vytauto 
Klovos harmonizuota lietuvių 
liaudies dainų siuita “Ganyklų 
dainos”, sudaryta iš kelių vi
siems atmintyje išlikusių melo
dijų, kaip pvz. “Kai aš mažas 
buvau, šile ožius ganiau”, Beat
ričės Grincevičiūtės mėgiama 
daina “Šių namo”. Jas jungė V. 
Noreikos meistriškai atliktas ra
liavimas, piemenėlio humoras, 
giedri nuotaika.

A. Kačanausko daina “Pra- 
lagiuos”, pateikta sulėtintu rit
mu, įgavo bernelio meilės se
renados mergelei romantinį at
spalvį, primindama vidurdienio 
kaitrą šienapjūtėje, ąsotį šalti
nio vandens, džiūstančio šieno 
kvapą ir, žinoma, užmarštin nu
skubėjusias praeities dienas. 
Jaunosios kartos kompozitoriaus 
Algio Bražinsko lyrinė “Ugne
lė”, girdėta pernykščiame V. No
reikos koncerte Toronte, nakti
gonių laužo šviesoje virpino 
jautriausias atsiminimų stygas: 
“... Ir smelkias į širdį rasa si
dabrinė, čia mano gimtinė...”

Seniesiems kompozitoriams at
stovavo J. Gruodžio “Visur ty
la” ir P. Olekos harmonizuota 
liaudies daina “Pjovė lankoj šie- 

- ną”. Pirmojoje V. Noreika dau
giau už kitus mūsų dainininkus 
išryškino draminį elementą, 
žmogaus širdį draskančias abe
jones, skausmą ir nerimo di
džiausią kontrastą — aplink 
viešpataujančią tylą; antrojoje 
vėl spindėjo lyrinė varsa, gim
tinės plotai.

Programon įtraukta J. Karna- 
vičiaus operos “Gražina” Liu
tauro arija buvo pakeista Jur
gelio arija iš prof. Balio Dva
riono operos “Dalia”, šį pakei
timą tenka sveikinti, nes “Gra
žiną” mes jau esame girdėję, o 
“Dalia” tebėra nežinoma, išsky
rus V. Noreikos pernai padai
nuotą Skudučio ariją, kuri ausi 
žavėjo švelniu lyriškumu. Jur
gelio arijoje atsiskleidė didelė 
draminė Įtampa, sudariusi pro
gą V. Noreikai išlieti visą bal
sinę jėgą, ir neabejotiną akto
riaus talentą. Rezultatas — ova
cijos, plojimų audra, sudrebinu
si salės lubas.

Pirmąją koncerto dalį V. No
reika užbaigė operečių kūrėjo 
Benjamino Gorbulskio subtilia 
kompozicija “Mano gimtinė”, 
kuriai žodžius yra parašiusi poe
tė Violeta Palčinskaitė. Grakšti 
melodija puikiai derinasi su

staruoju metu V. Bartusevi------
“Lietuvos” ansambliui yra per- 
komponavęs ir patobulinęs Ju
lius Juzeliūnas, šis B. Gorbuls
kio kūrinys, be abejonės, žavės 
kiekvieną lietuvį ne tik išeivijo
je, bet ir tėvynėje.* * *

Antroji koncerto dalis pradė
ta dviem klasikinio pobūdžio F. 
Schuberto kompozicijom — 
“Liepa” ir “Avė Maria”. Pir
mąją V. Noreika dainavo lietu
viškai, antrąją giedojo vokiškai. 
“Avė Maria” yra išgarsinę pa
saulinio masto tenorai, kurie ją 
dažniausiai atlieka lotyniškai, 
nes vokiečių kalba labai nedė
kinga dainavimui. Sekdamas jų 
pavyzdžiu, V. Noreika, be abe
jonės, šio kūrinio interpretaci
joje pasiektų didesnio skambu
mo ir klasikai būdingo lengvu
mo.

Tolimesnę solisto V. Norei
kos koncerto programą būtų ga
lima pavadinti vakaru senajame 
Kauno operos teatre. Tiesa, 
šiandien Kaune tėra muzikinis 
teatras, kurio didžiąją repertua
ro dalį sudaro operetės, kai tuo 
tarpu operas stato Vilniaus 
akademinis operos ir baleto 
teatras, bet jo spektakliais 
mums neteko gėrėtis. Išeivio lie
tuvio širdyje tebėra gyvas Kau
no teatro vaizdas, senųjų ope
ros dainininkų atminimas.

Vilniaus operos teatro atsto
vas V. Noreika operinės progra
mos dalį pradėjo lietuvių kon
certuose labai reta viešnia'— G. 
Donizetti “Meilės eleksyro” ari
ja “Una furtiva lagrima”, su 
kuria mus yra supažindinę gar
sieji italų tenorai. Toliau taipgi 
itališkai buvo atlikta G. Verdi 
“Rigoletto” I veiksmo arija 
“Questa o quella”. Tenka 
džiaugtis, kad V. Noreika ir bal
su, ir išpildymo dovana drąsiai 
gali varžytis su italų garseny
bėmis. Klausytojus žavėjo pir
mosios arijos lyriškumas, antro
sios grakštus šelmiškumas, ku
ri dar labiau išryškino ir lie
tuviškai padainuoti posmai, šią 
ariją V. Noreika turėjo kartoti 
lietuvių kalba.

Kauno operos teatrą ir Vil
niaus Rasų kapinėse amžino po
ilsio atsigulusį Kiprą Petrauską 
priminė jo mokinio V. Noreikos 
lietuviškai atlikta P. Čaikovskio 
“Eugenijaus Onegino” Lenskio 
arija, R. Leoncavallo “Pajacų” 
Arlekino serenada, Don Chose 
gėlės arija iš G. Bizet operos 
“Carmen”. Laimingas yra Vil
niaus operos teatras, susilaukęs 
pakaito Kiprui, nes juk Lietu-

baritonų 
žemė, kurioje tenorai nedygsta 
kaip grybai po lietaus. Gaila, 
kad šių arijų įrašai plokštelėse 
dar nėra pasiekę Kanados lie
tuvių. Jie būtų maloni atgaiva 
operų mėgėjams.

Koncerto užbaigai V. Norei
ka pasirinko italų kompozito
riaus B. Falvo dainą “Sakykite, 
merginos” kurią mėgo dainuoti 
velionis B. Gigli, žymusis bari
tonas T. Gobbi bei kiti italai dai
nininkai. Plojimų banga svečią 
iš Vilniaus operos privertė virš 
programos itališkai atlikti nea- 
politanišką dainą “Įsimylėjęs ka
reivis” ir lietuviškai — S. Šim
kaus “Kur bakūžė samanota?”

Maloni staigmena koncerto 
dalyviams buvo gražus Virgili
jaus ir Žanetos Noreikų deri
nys: solistui akompanavo Vil
niaus operos koncertmeisterė 
Žaneta Noreikienė, lietuvaitė iš 
Kauno. Dėl koncerto rengėjų ne
apdairumo pirmoje koncerto da
lyje jai teko sėdėti ant papras
tos kėdės, kuri, deja, buvo ge
rokai peržema. Kentėjo ne tik 
Žaneta, bet ir Virgilijus dėl 
centrinės gimnazijos salės pras-i 
tos akustikos. Į koncertą susin 
rinko apie 400 lietuvių ne tik’ 
iš Hamiltono, bet ir iš kitų Ka
nados vietovių, JAV tolimesnių 
ir artimesnių miestų. 

❖ ❖ ❖
Susipažinimo vakaras su sve

čiais is Vilniaus operos buvo su
rengtas jaukiame E. Galinio res
torane, Hamiltono centre. Pro
gramai čia vadovavo rengėjų 
vardu St. Bakšys, ž. V. Norei
kas supažindinęs su visais daly- Sužiedėlį, Catholic University of 
viais, kurių buvo apie 50. Toks 
supažindinimas iš tikrųjų buvo 
nereikalingas, nes jis pareikala
vo nemaža laiko ir svečių kant
rybės. Bene jautriausią sveiki
nimo žodį tarė dainavimo peda
gogė V. Sabalienė iš Ročeste
rio, N. Y., kuri yra baigusi Vil
niaus konservatoriją ir Miun
cheno augštąją dainavimo aka
demiją. Ji, kaip dainavimo spe
cialistė, džiaugėsi, kad Kipras 
Petrauskas susilaukė tokio pui
kaus pakaito Vilniaus operoje. 
V. Noreika pabrėžė, kad jis yra

.-atvykęs Į svečius pas savo gimi- 
’iies^^efteertir_tifcstas~=:r_atsto: 
vauti lietuviškai dainai ir kul
tūrai. Juos esą galima būtų su
rengti ir JAV lietuvių kolohijo- 
se, jęįgu būtų gauta viza.

Stršipažinimo vakaro progra- 
mą paįvairino V. Noreikos pra
dėtos lietuvių liaudies dainos, Į 
kurias Įsijungė ir visi dalyviai. 
Paskutinioji buvo “Lietuva 
brangi”, kurią, V. Noreikos tei
gimu, visada turi kartoti “Lie
tuvos” ansmablis užsienio kon
certuose net ir tuo atveju, kai 
programa yra skirta nelietu
viams. V. Kst.

Vilniaus operos solistas.,Virgj|iiu$ Noreika ir Žaneta Noreikienė, 
operos koncertmeisterė, akompanavusi sblišfo koncertams Kana
doje Nuotr. M. Pranevičiaus

Persitvarkęs šaukiasi paramos
Persitvarkęs “Lituanus Fondas”, 

pašalinęs susidariusias kliūtis žurna
lo leidimo darbe, i naują redakcini 
kolektyvą pakvietė sekančius mūsų 
akademikus: dr. Anatolijų Matulį, 
Purdue University, dr. Tomą Remei- 
ki, St. Joseph’s College, dr. Antaną

America, ir dr. Bronių Vaškelį, La
fayette College.

Pirmasis Laisvės Kovos Metų žur
nalo numeris jau siuntinėjamas skai
tytojams. Du užsilikę dar pereitų me
tų numeriai, skirti lietuviškajai dra
maturgijai, jau spausdinami. Paruoš
tas antras šių metų numeris ir bai
giama rinkti medžiaga sekančiom 
dviem rudens ir žiemos laidom.

Šių metų pirmasis numeris yra 
skirtas išimtinai Lietuvos nepriklau
somybės 50-osioms metinėms pami
nėti. šiuo metu žurnalas turi 1200 
prenumeratorių, tuo tarpu 5000 egz. 
siuntinėjama nemokamai svetimųjų 
bibliotekoms, politinėms instituci
joms, įtakingoms kultūrinio ir politi
nio gyvenimo asmenybėms. “Litua
nus” žurnalas yra mūsų vienintelis 
kelias, kuriuo platesniu mastu ga
lim pasiekti svetimtaučius. Per šį žur
nalą mes T^isvaSTpasauIiui pristato
me savo meną, kultūrą ir Lietuvai 
okupanto daromą skriaudą. Visa tai 
pareikalauja daug darbo ir finansi
nių išteklių. Ši našta reikalauja visos 
mūsų visuomenės paramos. Todėl 
“Lituanus Fondas” skelbia žurnalo 
platinimo ir prenumeratos rinkimo 
vajų.

“Lituanus Fondas”, turėdamas ne-

pelno organizacijos teises, primena, 
kad $5 auka, apmokanti metinę pre
numeratą, gali būti nurašyta nuo fe
deracinių pajamų mokesčių. Paau
koję $10 bus skaitomi “Lituanus” rė
mėjais. Atskiri asmenys ir lietuviškos 
organizacijos kviečiamos užsiprenu
meruoti sau ir svetimiesiems (mies
tų, kolegijų bibliotekoms, visuome
nininkams) “Lituanus” žurnalą.

Trylikos metų palankūs atsiliepi
mai ir nuolatos didėjantis susidomė
jimas “Lituanus” žurnalu liudija šio 
darbo prasmingumą ir naudą Lietu
vai. “Lituanus Fondas” dėkoja vi
siems iki šiol rėmusiems žurnalo lei
dimo darbus ir dar kartą kviečia ir 
toliau likti “Lituanus” talkininkų ei
lėse. Prenumeratas prašome siųsti: 
“Lituanus”, P. O. Box 9318, Chicago, 
Illinois 60690, USA.

LITUANUS FONDAS

Atsiusta paminėti
Filatelistų draugijos “Lietuva” biu

letenis nr. 6(123), liepa-rugsėjis.
Jaunųjų filatelistų parodos kata

logas. Cicero, III., 1968 m. rugsėjo 
14-15. Leidėjas — filatelistų draugi
ja “Lietuva” Čikagoje.

Laiškai Lietuviams nr. 8, rugsėjis. 
Tėvų jėzuitų Čikagoje leidžiamas re
liginės ir tautinės kultūros mėnesi
nis žurnalas.
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Istorija iš studijų ir patirties
Dr. Martyno Anyso premijuoto veikalo "Senprūsių laisvės kovos” apžvalga

J. JAKŠTAS
Iš visų humanitarinių moks

lų istorija yra artimiausia bėga
majam gyvenimui. Betkokie vi
suomeniniuose santykiuose ky
lą klausimai vis paliečia istoriją, 
nes jų aiškinimas veda į pra
eiti. Tik ryšium su praeitimi aiš
kėja ir jų dabartinė prasmė. 
Prie kiekvieno visuomeninio 
klausimo prieinama per jo pra
eiti. Iš neatmezgamo praeities ir 
dabarties sąryšio darosi aišku, 
kodėl žodis “istorija” vis kar
tojamas kasdieninėje spaudoje, 
viešose visuomenininkų, politi
kų, veikėjų kalbose, net pamoks
luose. ši priežastis patraukia ne
vieną atsidėti praeities tyrimui, 
kitaip sakant, tapti istoriku. Da
bartinis gyvenimas nevieną ve
da Į praeitį ir skatina tirti koki 
pasirinktą klausimą. Juo dabar
tinio gyvenimo patirtis labiau 
“slegia” istoriką, juo labiau ji 
prasikiša jo praeities vaizdavi
me. Stipriai išgyventa dabarti
nė aplinka atsispindi jo istori
joje.

1. Autorius — dėstytojas ir 
teisėjas
Šios Įžanginės pastabėlės tai

komos dr. M. Anyso veikalui 
apibūdinti. Autorius — mažlie- 
tuvis, augęs, mokęsis ir veikęs 
nepalankioje vokiečių aplinko
je, nusiteikė neigiamai jų ir jų 
pirmatakų atžvilgiu. Tai ir jau
čiama šiame jo veikale. Priešin
gai, prūsus arba, kaip jis vadi
na prutėnus ir lietuvius, kuriais 
jis laiko rytinius prutėnus, jis 
vaizduoja su meile ir net užuo
jauta. Jo meilė autochtonams 
matyti ir iš kruopščiai surinktų 
žinių apie jų gyventas sodybas^ 
pilis, kaimus, šventoves ir šiaip 
įvairias vietoves. Tos smulkios 
geografinės pastabėlės, įterpia
mos į istorinius pasakojimus, 
rodo jį gerai pažįstant kraštą 
tarp Vyslos ir Nemuno. Susi
daro įspūdis, kad pažinimas ki-

plotus ir menant jų kovas už 
laisvę. Dėlto jo veikalas turi 
ne vien gilių studijų, bet ir 
pergyvenimų žymes.

2. Veikalo sąranga
Nors veikalo antraštė “Sen

prūsių kovos dėl laisvės su vo
kiečių riterių ordinu nuo 1230 
iki 1283 m.” sako, kad čia tu
rima Įprasta Prūsų žemės poli
tinė istorija, tačiau iš tiknijų 
taip nėra. Politinė istorija, tiesa, 
užima žymią veikalo dalį (III— 
VII dalis), tačiau jo viso neap
rėpia. Autoriui rūpėjo, be vy
raujančios politinės istorijos, 
duoti skaitytojui žinių apie se
nąjį prutėnų kraštą, čia mes tu
rime ir jo istorinę geografiją su 
šventovių, pilių, gyvenviečių ir 
šiaip būdingesnių vietovių apra
šymais. Pažymėtinas autoriaus 
polinkis visur nurodinėti, kokio
je padėtyje yra ta ar kita isto
rinė vietovė šiandien (ar bent 
prieškariniais laikais buvo). Tais 
akivaizdžiais sugretinimais rodo
mas sąryšis tarp praeities ir da
barties.

šį darbo pobūdį taip nusako 
mūsų autorius veikalo Įvade:

Remiantis įvairių laikų žemėla
piais čia sužymėtos visos žymesnės 
vietovės, pilys, ramovės ir šventi 
miškai, kiek galint tiksliau nustatant 
jų vietas ir senuosius pavadinimus, 
kiek jų dar šiandien randama... Ieš
kodamas tautinių pėdsakų paduodu 
visus istorijos žinomus tų laikų ko
votojų vardus, pilis bei gynimosi vie
tas.

šalia istorinės geografijos pir
moje veikalo dalyje, daug vietos 
skiriama dar laisvų senprūsių ar 
prutėnų buičiai pavaizduoti. Čia 
kalbama apie jų socialinę san
tvarką, ūkį, karybą, papročius 
ir ypač daug vietos skiriama ti
kybai. Nevengiama šioje vieto
je ir mitologinių dalykų.

lęs ne vien iš žemėlapių ir šal- Po ilgos senprūsių laisvės ko- 
tinių -studijų, bet ir iš patirties. vq dalies priduriamas skyrius, 
Autoriaus, matyti, gyventa klai- kur pavaizduojama nukariautų 

nų ir lietuvių padėtis or- 
valdžioje.

Tuo būdu visas veikalo turi
nys gali būti suimtas į tris sky
rius: 1. senprūsių proistorė; 2. 
jų kovos už laisvę; 3. senprū
sių buitis ordino valdžioje iki 
jų išnykimo XVII a. Pagal šiuos 
tris skyrius ir tenka panagrinė
ti visą veikalą.

3. Senprūsių proistorė
Apie senprūsių proistorę, t.y. 

laikus iki vokiečių ordino atsi
kėlimo jau turime raštų net nuo 
XVI a. Ankstyviausias ir di
džiausias traktatas yra Simono 
Grunau kronika, paskelbta pir
mą kartą M. Perlbacho 1876 m. 
trijuose storuose tomuose. Kro
nika būtų didelis žinių aruodas 
apie senuosius prūsus, jei jos 
autorius būtų turėjęs truputį 
daugiau kritiškos nuovokos ir 
valdęs savo vaizduotę. Deja, au
torius buvo palaidos, lakios vaiz
duotės rašytojas ir rašė daug ką 
prasimanydamas. Jis buvo vie
nuolis domininkonas, rašęs pa
čioje reformacijos pradžioje 
(apie 1526 m.) ir rodęs didelę 
neapykantą “heretikams” ir, ži
noma, buvusiam vokiečių ordi
nui, staiga nuo Katalikų Bend
rijos atsiskyrusiam. Tad jau dėl
to jis negalėjo bešališkai žiūrėti 
i jų visą praeitį. Visdėlto jo 
kronika, davusi daug žinių apie 
senuosius prūsus ir jų kraštą, 
tapo svarbiu ir patikimu šalti
niu vėlesniems rašytojams. Pa
gal jį rašė lygiai 50 metų vė
liau Lucas David, Caspar Schutz, 
Chr. Henennberger, jau XVII a. 
Chr. Hartknoch, klaipėdietis 
Praetorius ir kiti. Per šiuos ra
šytojus daugiausia S. Grunau ži
nios pateko į XIX a. mokslines 
istorijas. Pvz. pagal anuos lai
kus tikrai mokslinė, pirmaisiais 
šaltiniais remiantis parašyta A. 
Kotzebue istorija turi iš Grunau 
paimtų žinių. Net ir toks kritiš
kas istorikas, kaip J. Voigtas, ne
buvo visai atsiribojęs nuo Gru
nau, nors daugelyje vietų jį kri
tikavo.

Pirmasis autorius, palaužęs 
nasitikėjimą S. Grunau kronika, 
buvo didelis prūsų istorijos ty

rinėtojas M. Toeppen, autorius 
senosios Prūsijos istoriografijos, 
išleistos 1853 m.- Nuo to laiko 
Grunau nebėra laikomas rimtu 
šaltiniu senprūsių laikams. Jo 
svaičiojimai priskiriami geriau
siu atveju fantazijos išplėstų mi
tų sričiai ar prasimanymams. Is
torikai negali remtis jo teikia
momis žiniomis apie senuosius 
prutėnų laikus. S. Grunau pa
lieka vertingas tik jo paties gy
venamojo laiko liudininkas. Pats 
neblogai pažinęs kraštą ir jo gy
ventojus, jis sukaupė nemažai 
žinių apie jį.

Turint galvoje čia išdėstytą S. 
Grunau kronikos pobūdį, tuojau 
krinta į akį mūsų gerbiamo au
toriaus klystkeliai, kai jis net 
dviejose vietose (13 ir 96 psl.) 
mini Plocko kanauninko (ne vie
nuolyno viršininko!) Jaroslavo ir 
pirmojo prūsų vyskupo Kristi
jono kronikas, pateikdamas net 
jų antraštes, žinios apie tas ne
buvėles kronikas yra kilusios iš 
S. Grunau ir yra jo vaizduotės 
padaras. Tai nuo Toeppeno mi
nėtos kritikos yra tvirtai moks
le prigijęs dalykas. Grunau kū
ryba yra ir labai žinomas mitas 
apie Brutenį ir Vaidevutį, per 
amžius kartotas istorijose ir be
ne paskutinį kartą minimas net 
mokykliniame Prano vadovėly
je, parašytame I D. karo metu.

Dr. M. Anysas tą Grunau vaiz
duotės išaustą pasaką padaro 
tarsi istoriniu faktu ir ją pla
čiai atpasakoja (17-23 psl.). Gru
nau laisva kūryba toje legendo
je ryškiausia ten, kur jis kalba 
apie krašto padalinimą, čia su
minėtų 11 Prūsijos sričių ir pa
gal jas valdovų pavadinimai pa
imti iš Dusburgo kronikos. O tie 
valdovai yra Vaidevučio sūnūs. 
Dėmesio vertas šioje kronikos 
dalyje ankstyviausiai užtinka
mas Maž. Lietuvos terminas, į 
kurį bene pirmas atkreipė dė
mesį K. Forstreuteris (žiūr. jo 
straipsnį “Die Entwicklung der 
Grenze zwischen Preussen und 
Litauen seit 1422”. Altpreussi- 
sche Forschungen 18,1941). Tik 
Forstreuteris susiaurino M. Lie
tuvos sritį. Idealizuodamas ją 
“prie Gardino ir Kauno”. Iš tik
rųjų, S. Grunau pavartojo M. 
Lietuvos srities vardą be jos 

apibrėži- 
Vaidevučio

Tėvas Pijus, italų kapucinas, 81 
m. amžičus, neseniai miręs nuo 
širdies smūgio Italijoj, San Gio
vanni Rotondo. Jis garsėjo stig
momis, t. y. žaizdomis, panašio
mis į Nukryžiuotojo. Tos neiš
gydomos žaizdos atsirado prieš 
50 metų ant rankų, kojų ir šo
ne. Nors oficialiai antgamtinis 
pobūdis tų žaizdų nebuvo pri
pažintas, tačiau nebuvo drau
džiama lankytis maldininkams, 
kurjų atvykdavo laba) daug. 
Jų tarpe buvo ir lietuvių. Per 
salezietį kun. Urbaitj Tėvas Pi
jus laimino Lietuvą ir išeivijos 
lietuvius.

mo. Jis

sūnui “Lyttpho”, kuri išskaitė 
Erazmo Stellos kronikoje. Jis 
pridūrė M. Lietuvos sritį prie 11 
iš Dusburgo išskaitytu. M. Lie
tuvos istorijai svarbi Grunau pa
staba, kad tas vyriausio Vaide
vučio sūnaus kraštas “šiandien 
M. Lietuva vadinamas” (und dis 
lantt hoite heist Undir — aber 
Kleinlittaw). Iš to seka negin
čijama išvada, kad bent S. Gru
nau metu. t.y. XV-XVI a. sąvar
toje jau buvo žinomas M. Lie
tuvos žodis. Jis galėjo būti tai
komas tik lietuviu gyvenamam 
kraštui, buvusiam šalia D. Lietu
vos ar, geriau pasakius, šalia 
Didžiosios Lietuvos Kunigaikš-

(Bus daugiau)

KONKURSĄ BENDRUOMENINĖM 
MISIOM SUKURTI skelbia lietuvių 
religinės muzikos komisija. 1. Mišių 
tekstus sudaro: a. Viešpatie, pasigai
lėk (Kyrie); b. Garbė Dievui augšty- 
bėse (Gloria); c. Tikiu vieną Dievą 
(Credo); d. šventas, šventas (Sanc- 
tus) ir Garbė tam, kuris ateina (Be
nedict us); juos abu komponuoti kaip 
vieną Mišių dalį, giedamą prieš kon
sekraciją; e. Dievo Avinėli (Agnus 
Dei). 2. Mišių tekstus imti iš R. 
Katalikų Mišiolėlio, išleisto Tėvų jė
zuitų Čikagoje (Jesuit Fathers, 2345 
W. 56th St., Chicago, Ill. 60636. 
USA). 3. Tekstams melodijos priva
lo būti sukomponuotos vienam bal
sui su vargonų palyda, kuri privalo 
sekti Mišių melodijas. 4. Melodijos 
gali būti originalios kūrybos ir gali 
būti naudojami motyvai iš gregorinio 
giedojimo bei liaudies giesmių, sava
rankiškai juos plačiau išvystant. 5. 
Kiekvienos Mišių dalies melodija gali 
būti komponuojama skirtingoje mo- 
derninėje arba modalinėje bažnytinė
je tonacijoje. 6. Komponuojant Mi
šių melodijas, naudoti kompozicines 
priemones taip, kad tos melodijos 
tiktų masiniam vienbalsiam giedoji
mui: a. giedojimai privalo būti pa
prasti, melodingi ir lengvai išmoks
tami; b. melodijų ritminio pagrindi- 
nio-raktinio judesio vienetu gali būti 
imama pusinė gaida, ketvirtinė ar
ba gregorinė rečitatyvinė aštuntinė 
gaida, įvairaus ilgumo gaidas mišriai 
naudojant ir jų neskaldant šešiolik
tinėmis; c. leistinos I ir II laipsnio 
giminingos moduliacijos; d. melodijų 
apimtis turi būti vidutinio augštu- 
mo; e. melodinis eismas vystytinas 
mažais šuoliais, neperžengiant seks- 
tės šokimų. 7. Gloria ir^Credo teks
tus galmia suskirstyti grupėmis ir 
pagal tai kurti skirtingas rečitatyvi- 
nes melodijas. 8. Komisija skiria 
$200 — I premiją ir $100 — II pre
miją už geriausiai sukomponuotas 
Mišias, rezervuodama sau teisę Mi
šioms išleisti ir platinti. 9. Sukom
ponuotas Mišias iki 1969 m. Vely
kų, balandžio 6 d., siųsti Juozui Ži
levičiui, 2345 W. 56th St., Chicago, 
Ill. 60636, USA. 10. Prisiųstieji vei
kalai privalo būti pasirašyti slapy- 
varde ir ant voko užrašytas netikras 
adresas, o kitame mažame voke turi 
būti įdėta tikroji autoriaus pavardė 
ir jo tikrasis adresas. — Šiam kon
kursui, kuriame gali dalyvauti visi 
laisvojo pasaulio lietuviai muzikai, iš
skyrus konkurso komisijos narius, 
$300 paaukojo kun. Jurgis Vilčiaus- 
kas, Sv. Juozapo lietuvių parapijos 
klebonas Waterbury.

“DIRVOS” SURENGTAME tradi
ciniame jaunųjų dainininkų konkur
se Klevelande varžėsi 8 dalyviai: 
Leonilija Nakutytė, Dalia Zakaraitė, 
Vytautas Nakas, Liucija Buivydaitė, 
Viktorija Grigelaitytė, Violeta či- 
žauskaitė-Balčiūnienė, Juozas Alek- 
siūnas ir Astra Vilija Butkutė. Ver
tintojų komisija — Carmela Cafarel- 
li, Andrius Kuprevičius, Aldona 
Stempužienė' ir Pauline Thesmacher . 
— pirmąją Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos $300 premiją paskyrė 
Violetai čižauskaitei - Balčiūnienei. 
Antroji ALTS Klevelando skyriaus 
S200 premija teko Vytautui Nakui, 
o trečiąją inž. J. P. Nasvyčio $150 
premiją laimėjo Dalia Zakaraitė.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BĖS atkūrimo penkiasdešimtmečiui 
atžymėti lapkričio 2 d.,. 8.30 v.v., 
rengiamas koncertas Jordan salėje, 
290 Huntington Ave., Bostone. Pro
gramoje — kompoz. Juliaus Gaidelio 
ir poeto St. Santvaro kantata “Ko
votojai”, kurią atliks Bostono ame
rikiečių choras “Pro Musica”, Alf
red Nash Patterson diriguojamas 
simfoninis orkestras ir lietuviai so
listai: sopranas Dana Stankaitytė iš 
Čikagos, tenoras Leonas Baltrus iš 
Ročesterio, Čikagos Lyric operos 
teatro bosas Arnoldas Voketaitis.

ARGENTINOS LIETUVIŲ JAU
NIMAS išleido 72 psl. informacinę 
knygelę apie Lietuvą ispanų kalba 
“LITUANIA — Historia, Arte y Cul
tural redaguotą prof. J. Paršelio. 
Jam talkino H. Levanavičius, R. Par
šelis, I. Veličkaitė-Simanauskienė, dr. 
J. Simanauskas, Alicia Zienka. Spaus
dinimo išlaidas padengė VLIKas. Šis 
leidinys supažindins skaitytojus su 
Lietuvos geografija, istorija, lietuvių 
išeivių organizacijomis, kova už Lie
tuvos išlaisvinimą ir lietuvių menu.

“TĖVYNĖS SARGAS”, Krikščio
nių Demokratų Sąjungos žurnalas, 
Laisvės Kovos Metų proga išeis pa
didintas. Numeris jau paruoštas ir 
išeis už kelių savaičių.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
JAUNŲJŲ KOMPOZITORIŲ V. 

Jurgučio ir A. Bražinsko kūrinių va
karas buvo surengtas Vilniaus fil
harmonijos salėje. V. Jurgučio kū
rybai atstovavo keturios fortepijoni
nės miniatiūros “Pasakų siluetai”, 
“Kvintetas pučiamiesiems”, vokalinis 
ciklas “Mergaitė namų šešėliuose”, 
septynios vokalinės poemos “Laiškai 
kareivio motinai”, kurias atliko iš 
Sovietų Sąjungos grįžęs ir Vilniaus 
operoje pradėjęs dainuoti bosas V. 
Kuprys, pritariant mušamiesiems ir 
fortepijonui. A. Bražinsko kurinių 
programoje buvo "Kvintetas pučia
miesiems”, “Variacijos dviem forte
pijonam”, Vilniaus operos solistų E. 
Kuodžio ir J. Girijoto išpildytos dai
nos “Banguok, vandenyne”, “žalioji 
banga”, “Naktigonės daina”, “Tėvy
ne, Lietuva”.

PABALTIJO MUZIKOLOGŲ KON
FERENCIJA įvyko Vilniuje, Kompo- dijų.

zitorių Sąjungos rūmuose. Be estų 
ir latvių muzikologų, pranešimus pa
darė meno mokslų dr. J. Gaudrimas 
tema “Lietuvių muzikinio-kultūrinio 
palikimo įvertinimo problemos”, V. 
Landsbergis — “Menų suartėjimas 
M. K. Čiurlionio kūryboje”. Konfe
rencijos dalyviams buvo surengtas 
lietuvių jaunųjų kompozitorių kūri
nių koncertas. Su jų kūryba taipgi 
padėjo susipažinti V. Jurgučio, V. 
Montvilos, V. Barkausko, A. Bra
žinsko, V. Bacevičiaus ir čikagiečio 
D. Lapinsko kūrinių įrašai.

V. PIETARIO gimtajame Žiūrių-Gu- 
delių kaime, Vilkaviškio rajone, prie 
šimtametės klėtelės buvo prikalta ra
šytojo atminimui skirta lenta. Iškil
mėje dalyvavo Paežerių V. Kudirkos 
muzėjaus vadovas S. Stankevičius, 
Kauno literatūrinio muzėjaus
Kulikauskas, V. Pietario sesers sū
nus K. Naudžius, J. Jablonskio vi
durinės mokyklos mokiniai, krašto
tyrininkai ir apylinkės gyventojai, 
šia proga buvo prisimintas V. Pie
tario gyvenimo ir kūrybos kelias.

FIZIKOS-MATEMATIKOS MOKS
LŲ doktoratą Gudijos Lenino var
do universitete apgynė Vilniaus uni
versiteto puslaidininkių fizikos ka
tedros vedėjas docentas Jurgis 
Viščiakas, sukūręs elektrografijos 
teoriją, kuri dabar jau yra įtrauk
ta į chrestomatijas. Jo ir pirmojo 
šios srities dr. Juro Požėlos puslai
dininkių tyrimai yra susilaukę pla
taus pripažinimo užsienio kraštuose. 
Dr. J. Viščiakas padarė pranešimą 
rugsėjo pradžioje Ročesteryje, JAV, 
įvykusioje pasaulinėje elektrografų 
konferencijoje.

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
TEATRO vyr. dirigentas Rimas Ge
niušas “Literatūros ir Meno” pusla
piuose atskleidžia pagrindines darbo 
kliūtis: “Svarbiausia, vis dar jaučia
me tinkamų kadrų trūkumą. Per
spektyvesnius solistus paimame iš 
konservatorijos. Neturime baleto pe
dagogų. Tušti etatai laukia orkestro 
artistų, šios srities specialistų dide
lė paklausa: juk, be mūsų, dar yra . 
filharmonijos, radijo, du kameriniai 
orkestrai. Daug kas renkasi pedago
go darbą. Matyt, konservatorija per 
mažai priima į atlikėjų specialybes. 
Sunkoka rasti choristų. Skelbėme jau 
keletą konkursų, o norinčių dainuo
ti chore beveik neatsirado. Bandysi
me dainininkų ieškoti ne tik Vilniu
je...” Pasitobulinti dainavime teat
ras stengsis išsiųsti į Italiją sol.*G. 
Kaukaitę, į Leningradą — sol. L. 
Šalčiutę. Sekančių metų pradžioje 
teatro kolektyvas su solistais V. 
Daunoru, N. Ambrazaityte, E. Saule- 
vičiūte ir V. Noreika vėl pateiks G. 
Verdi “Requiem”, nors šis kūrinys 
jau buvo susilaukęs priekaištų dėl 
religinio pobūdžio. Tokiems krit
ikams R. Geniušas primena, kad G. 
Verdi “Requiem” į savo programą 
buvo įtraukęs Milano “La Scala” 
operos teatras, gastroliavęs Maskvo
je, ir kad šio “Requiem” neleidžia
ma atlikti bažnyčiose.

ŽEMAITĖS LIAUDIES TEATRE 
Telšiuose 118-tą ir 119-tą “Senovi
nių kupiškėnų vestuvių” spektaklius 
suvaidino vyresniosios kartos kupiš
kėnų meno saviveiklos kolektyvas, 
vadovaujamas rež. Povilo Zulono.

JONAS ŠVEDAS, didysis lietuvių 
liaudies muzikos ir instrumentų en
tuziastas, atžymėjo 60 m. amžiaus 
sukaktį. Jis yra kilęs iš Ylakių, bai
gęs Klaipėdos muzikos mokyklą, 
grojęs Kauno teatro orkestre, dėstęs 
muziką “Aušros” berniukų gimnazi
joje. Didžiausi nuopelnai J. švedui 
tenka už pirmąjį jaunųjų skuduti
ninkų orkestrėlį ir darbą liaudies an
samblyje, kuris dabar vadinamas 
“Lietuva” ir kuriam šiuo metu vado
vauja V. Bartusevčius. Pokario me
tais J. švedas Vilniaus konservato
rijoje suorganizavo liaudies muzikos 
katedrą. Be vadovaujamojo darbo, 
jis čia dėsto instrumentaciją. Sukak
tuvininkas yra sukūręs visą eilę kom
pozicijų kanklėms, birbynėms, sku- 
dučiams, jų tarpe ir pirmąjį koncer
tą kanklėms.

“SMULKIĄJĄ TAUTOSAKĄ” — 
penktąjį ir paskutinį “Lietuvių tau
tosakos” tomą — išleido “Mintis” 
Vilniuje. Leidinio vyr. red. — K. 
Korsakas, šio tomo red. — K Gri
gas, redakcinė kolegija — K. Alek
synas, A. Jonynas, B. Kazlauskienė, 
L Sauka, viršeliai ir iliustracijos — 
grafiko V. Kalinausko. Su leidinio tu
riniu skaitytojus “Tiesos” literatū
ros ir meno puslapyje supažindina 
Tomas šarkus: “Penktąjį tomą suda
ro du pagrindiniai skyriai. Pirmaja
me sudėtos patarlės, priežodžiai, mįs- 
lės-minklės, mįslės-uždaviniai su pai
nesnėmis loginėmis schemomis, gar
sų pamėgdžiojimai ir pirmąsyk spaus
dinami nauji lietuvių folkloro žan
rai: juokavimai, keiksmai, užšauki- 
mai, šūksniai, užkalbėjimai, būrimai. 
Antrajame — vaikų žaidimai, skai
čiuotės, prarastų daiktų “vadavimai”, 
žaidimai, rateliai, šokiai su tekstais 
ir melodijomis...” T. šarkus taip
gi pateikia nuveikto didelio darbo 
skaičius: “Penktajame smulkiosios 
tautosakos tome išspausdinta 5.349 
patarlės ir priežodžiai, 2.432 mįslės, 
minkęs, 775 gamtos garsų pamėg
džiojimai, aibės kitų dalykėlių, žai
dimų ir šokių skyriuje pateikti 287 
aprašymai...” T. Sarkaus duomeni
mis, penkiuose “Lietuvių tautosakos” 
tomuose buvo paskelbtos 1.206 dai
nos, 93 raudos, 440 pasakų, 121 anek
dotas, 294 sakmės, iš viso — 12.095



REALTORS
2320 Bloor St. W.

INDIAN RD.—BLOOR, $15,000 įmo- 
keti, 12 kambarių atskiras mūrinis 
namas su plačiu įvažiavimu ir gara
žu; 3 virtuvės, 3 prausyklos; van- 
dens-alyvos šildymas. Viena atvira 
skola balansui.
JANE—BLOOR, $12.000 įmokėti, 9 
kambariai per 2 augštus (5 kamba
riai) pirmame ir 4 antrame augšte), 
garažas ir įvažiavimas, vandens-aly- 
vos šildymas, viena atvira skola ba
lansui. Tuojau galima užimti.
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 
įmokėti, 7 kambarių (per 2 augš
tus) atskiras mūrinis namas su ga
ražu ir įvažiavimu. Vandens-alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, arti po
žeminio traukinio.
JANE — ANNETTE,
$7.500 įmokėti, 8 kambariai per 2 
attgštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo.
iv INDE KM K RE BLOOR,
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4

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

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

naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

1928 Weston Rd.
DUNDAS — JANE, $32.700 prašo
ma kaina, atskiras plytų namas su 
garažu, 6 kambariai ir 1 rūsyje, 
2 prausyklos, moderni virtuvė, vi
si kambariai dideli ir gražūs, na
mas 4 metų, pirma skola iš 7%.
lu I lu I iCO, $10.000 įmokėti, didelis 
2-jų šeimų namas su garažu, dide
lis sklypas, 9 vaismedžiai, rūsyje 
2- kambariai; pirma skola $20.000 
iš 7%%; prašoma kaina $36.000.

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

Darbo teL 249-7691 Namų teL 244-3519
Turime taip pat daug nuosavybių parduoti. 

Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-130 ir 430-7 

Antr. 10-1.30 

TreČ. uždarytas

Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7 

Penkt. 10-130 ir 4.30-8 

Sešt 9-12

Sekm. 930-1 i
PILNA ČEKIŲ SISTEMA PADEDA NARIAMS ATLIKTI 

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

I PROGRESS
I REAL ESTATE LTD.

REALTOR
1072 Bloor Str. W. Tel. 534-9286
HOWARD PARK — DUNDAS. Įmokėti tik $4.000. 6 kambariai, mūri
nis, dvi virtuvės, dvigubai 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
ris (triplex), du butai po tris miegamuosius ir vienas 2-jų miegamų
jų. Viskas išnuomota. Įmokėti $15.000. Prašo $47.000.

1MIMIC0 — BURLINGTON ST. Gražus 5 butų naujos statybos namas, 
didelis sklypas, alyva - vandeniu šildomas. Įmokėti $20.000 ar daugiau. 
Skola iš 7%%. Prašo $64.000.
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 — namą: 537-2869

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

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

Toronto Real Estate Boards narys. 

LE 1-1161, namų 783-2105 

—........ I-----------

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

Tel RO 2-8255
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
šildymas, Extra kambarys rūsyje.

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

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

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

Tel. 249-7691
WESTON RD. — WILSON AV., 
$23.900, atskiras namas, sklypas 
57x213 pėdų, skola iš 7%, greitas 
užėmimas.

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

VAUPŠAS

Moka:
už depozitus -5%
už šėrus -5^%

Rašytojai B. Brazdžionis, A. Gustatis ir P. Andriušis Toronte li
teratūros vakaro pertraukos metu užscenyje dalinasi įspūdžiais. 
Nuotraukoje trūksta rašytojo St. Santvara

Nuotrauka Almio Kuolo

TORO NT
Amerikos latvių teatras spalio 

5 d. Toronto Eatono auditorijoj 
paminėjo Latvijos teatro šimtą
sias ir Latvijos penkiasdešimtą
sias metines suvaidindamas lat
vių klasiko Rudolfo Blaumanio 
dramą “Ant ugnies”. Ta proga 
pakviesta daug kitataučių sve
čių, kuriems buvo duota vaidi
namo veikalo angliška santrau
ka. Amerikos latvių teatras 
Įsteigtas po II D. karo, kai šia
pus Atlanto atsirado buvę Lat
vijos valstybinio teatro aktoriai. 
Dabar šį teatrą sudaro trys gru
pės:' Vašingtono, Niujorko ir 
Bostono. Vašingtono-grupė ap
lankė visas didžiąsias latvių ko- 
nijas JAV-se ir Kanadoje.

Toronto latvių muzikos drau
gija kasmet rengia koncertus. 
Šių metų sezoną ji pradėjo dvie
jų smuikų ir pianino koncertu 
primojoj unitarų bažnyčioj. Pro
gramą atliko violinistė Norma 
Auzin, jos vyras čelistas Ronald 
Leonard ir pianistė Marija Lui
za Faini. Pirmieji du dėsto mu
ziką Ročesterio Eastmano kon
servatorijoje. “The Globe a. 
Mail” kritikas J. Kraglund spa
lio 11 d. laidoj šį koncertą gana 
plačiai įvertino. Pasak jo, iš vi
sų Toronto etninių grupių tik 
latviai rengia nefolklorinio po
būdžio muzikos koncertus. Pas
tarajame buvę atlikti latvių 
kompozitorių kūriniai, nors bu
vo įjungta ir nelatvių. Atlikė
jai, pasak kritiko, stokojo leng
vumo, buvo “heayyhanded”. Ge
riausiai atliko jie latvių kom
pozitorių kūrinius, šiaipjau Lat
vija tarptautinėje plotmėje ne
buvusi žinoma, kaip ypatingai 
muzikali šalis.

Steponas ir Elena Pusvaškiai 
yra išvykę į Kaliforniją aplan
kyti savo giminių. Los Angeles 
mieste gyvenanti p. Paulienė 
yra E. Pusvaškienės sesuo. P. 
Pauliai seniau yra gyvenę Kana
doje. Jų duktė Marie Aldon yra 
filmų aktorė; dabar ištekėjusi ir 
gyvena Beverly Hills.

Inž. C. Jonys su Ponia ilgojo 
savaitgalio proga buvo atvykę iš 
Edmontono į Torontą. Inž. Jo
nys (Januškevičius) Edmontono 
universitete specializuojasi skys
čių mechanikoje, ruošiasi dak
taro disertacijai ir eina instruk
toriaus pareigas. Dr. Birutė Jo- 
nienė-Petrulytė tame pačiame 
universitete dėsto psichologijos 
kursą ir turi 300 studentų. Be 
to, abudu dalyvauja vietos lie
tuvių ir baltiečių veikloje.

Laiške iš okupuotos Lietuvos 
giminės teiraujasi apie dr. Fe
liksą Valaitį, gyvenusį šiuo ad
resu: 29 Upper Canada Dr., Apt. 
306, Willowdale, Ont. Jieškoma- 
sis ar apie jį žinantieji prašomi 
pranešti: B. Beresnevičius, 343 
Roncesvalles Avė., Toronto 3, 
Ont.

Anglikonų parapijos St. Mat
thew’s moterys prašo paminėti, 
kad spalio 19, šeštadienį, nuo 9

EKSPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Tarptautinis moterų krepšinio tur

nyras įvyko Poznanėje. Dalyvavo Lie
tuvos, Lenkijos ir Berlyno krepšinin
kės. Turnyrą laimėjo Vilniaus Ki
birkšties komanda.

Sov. Sąjungos moterų rankinio 
rinktinė, besiruošdama išvykai į R. 
Vokietiją, treniravosi Kaune. Žaidė 
su Lietuvos jaunių rinktine ir Vil
niaus šviesos komanda. Nors tai buvo 
Sov. Sąjungos rinktinė, abi lietuvai
čių komandos buvo sunkiai įveikia
mos. Jaunių rinktinė pralaimėjo 12: 
17 ir šviesa 14:15.

Meksikos olimpiadoje Sov. Sąjun
gai atstovaus šie lietuviai: boksinin
kai D. Pozniakas ir J. Čepulis, Žal
girio aštuonvietė valtis ir moder
niosios, penkiakovės dalyvis Stasys 
šaparius.

Sov. Sąjungos stalo teniso koman
dinių pirmenybių baigmėje Kišinio- 
ve geriau sekasi Lietuvos moterims. 
Jos nugalėjo Armėniją 8:4, bet pra
laimėjo ta pačia pasekme Ukrainai. 

v.r. parapijos salėje (3962 Bloor 
W.) rengia įvairių reikmenų iš
pardavimą (auction sale).

Atitaisymas. Lietuvių Kredito 
Kooperatyvo “Parama” valdybos 
apyskaitoj, paskelbto j “T. žibu
rių” 41 nr., per technišką neap
sižiūrėjimą spaustuvėj buvo su
keistos eilutės. Aktyvų skiltyje 
prieš eilutę “Balansas” turėjo 
būti eilutė “Pereinamos sumos”.

Toronto burmistras W. Den- 
nisonas išsiuntinėjo pareiškimą 
tautinių grupių laikraščiams, 
nusiskųsdamas, kad “Star” dien
raščio rugsėjo 10 laidoje pa
skelbtas pasikalbėjimas neišreiš
kia jo minties. Ten pasakyta, 
esą burmistro nuomone nusikal
timų skaičių Toronte padidinę 
ateiviai. Tokio pareiškimo bur
mistras nesąs davęs. Dienraštis 
“Star” ligi šiol dar nepaskelbęs 
atitaisymo.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU
Dr. M. Baidai už sėkmingai man 

padarytą kojos operaciją; dr. J. Yčui, 
V. Buragui, A. Bernotaičiui, M. ir 
B. Norkams, I. Girdzijauskui, dr. A. 
šapokienei, V. Skrinskui ir A. Py- 
ragiui už aplankymą manęs ligoni
nėj; darbovietės draugams — Mrs. 
Eleonor Bida ir-Mr. Joe Nemeth už 
paskambinimą ir linkėjimus; gail. 
sės. Novogrodskienei už rūpestingą 
priežiūrą, lenkų kapelionui Rev. A. 
Michalek už mūsų (dviejų) beveik 
kasdieninį lankymą ir paguodos žo
džius, o bendrus operacinius skaus
mus kentėjusiam, kambario mielam 
draugui Walter Grzyb — už malonią 
draugystę. Jūsų — Pr. Alšėnas

PADĖKA

Lietuvių Enciklopedijos leidėjoJuo- 
zo Kapočiaus pavedimu š.m. spalio 
6 d. Prisikėlimo parapijos salėje bu
vo suruoštas literatūros vakaras. Kad 
vakaras praėjo su dideliu pasisekimu, 
didžiausia padėka priklauso mūsų žy
miesiems rašytojams, to vakaro pro
gramos atlikėjams PULGIUI AND- 
RIUŠIUI, BERNARDUI BRAZDŽIO
NIUI, ANTANUI GUSTAIČIUI ir 
STASIUI SANTVARUI.

Taipgi reiškiu nuoširdžiausią padė
ką visiems prie šio vakaro rengimo 
ir pravedimo prisidėjusiems: E. Jan
kutei, E. ir H. Stepaičiams, Aldonai 
ir Aloyzui Kuolams, St. Dabkui ir 
programos pranešėjai Ramunei Saka- 
laitei. Didelė padėka priklauso Prisi
kėlimo parapijai už padarytą žymią 
nuolaidą nuomojant salę, taipgi už 
vakaro garsinimą per parapijos biu
letenius; Juozui Žadavičiui už salės 
ir scenos apšvietimo tvarkymą, atsi
sakiusiam nuo jam priklausomo atly
ginimo.

Taipgi dėkoju “Tėviškės žiburių” 
ir “Nepriklausomos Lietuvos” redak
toriams bei “Tėvynės Prisiminimų” 
radijo valandėlės vedėjui J. R. Si
manavičiui už vakaro garsinimą per 
spaudą ir radijo bangomis; Prisikė
limo parapijos ir “Paramos” kredito 
kooperatyvams, Prisikėlimo ir šv. 
Jono Kr. parapijų spaudos kioskų 
vedėjams už bilietų platinimą.

Aug. Kuolas,
L. E. leidyklos įgaliotinis Toronte

Vyrai du pirmuosius susitikimus pra
laimėjo.

SPORTAS VISUR
Devynioliktoji olimpiada oficialiai 

atidaryta spalio 12 d. Meksikos mies
te. Tai pati didžiausia iki šiol buvu
sių olimpiadų. Varžybos prasidėjo 
sekmadienį.

švedų irkluotojai olimpiadai ruo
šėsi ne Meksikoje, bet Maroke. Jie 
treniravosi Atlaso kalnų ežere ir į 
olimpiadą atvyks tik paskutinėmis 
dienomis.

Pasaulio futbolo pirmenybių atran
kinėse rungtynėse Kanada nugalėjo 
Bermudą 4:0. Kanada tikisi ir toliau 
būti pajėgus priešas kitiems varžo
vams.

Tarpzoninės Davis taurės lauko te
niso varžybose Indija įveikė V. Vo
kietiją 3:2. Dabar Indija susitiks su 
JAV.

Gausiausios rungtys Meksikos olim
piadoje: maratono bėgime — 86 bė- 

Nukelta j 9-to

Ateitininkų žinios
Studentų Ateitininkų Sąjungos

1968 m. suvahavimo take Afiel, Pa., 
nutarimu, buvo įsteigtas komitetas 
apsvarstyti dabartinei studentų atei
tininkų organizacijos būklei ir nu
tarti, ar reikalingas naujas sąjungos 
suvažiavimas. Komitetas, vadovauja
mas Vacio Saulio, jau yra pradėjęs 
savo darbą. Yra svarstoma: 1. sąjun
gos struktūra, 2. nauji veiklos me
todai ir 3. užsiangažavimas konkre
tiems dabartinio gyvenimo reikalams. 
Ne tik sąjungos nariai, bet ir visi 
šiais klausimais besirūpinantieji yra 
kviečiami iki spalio 30 pasisakyti raš
tu komiteto ryšininkei Aldonai Ma- 
silionytei, 1059 W. Loyola Avenue, 
Chicago, Ill. 60626, USA.

Sekmadienį, spalio 20, įvyks šie su
sirinkimai: jaunučių berniukų (1-3 
sk.) tuoj po 10 v. Mišių ateitininkų 
kambaryje; Gintarių — 2 v. L.V. Na
muose.

Vyr. moksleiviai šiais metais turi 
3 korespondentus, kurie įvairiems 
laikraščiams rašys apie Toronto atei
tininkų veiklą. Vyt. Abromaitis yra 
“Tėviškės Žiburių” korespondentas, 
Ramona Girdauskaitė — “Ateities” 
ir “Darbininko”, Rita Kolyčiūtė — 
“Draugo”.

Visi būreliai planuoja, kaip šiais 
mokslo metais visur įsijungti. Vi
siem Toronto ateitininkam šie me
tai yra įsijungimo metai. Vyr. moks
leiviai organizuoja įsijungimo die
nas, ruošia vaidinimą ir turi daug 
kitokių planų. Studentai, tarp kitų 
planų, yra sutikę padėti pravesti 
katekizacijos pamokas viešąsias mo
kyklas lankantiems mokiniams. Įsi
jungimas skatinamas visose gyveni
mo srityse: lietuviškoje aplinkoje, 
spaudoje, religiniame gyvenime ir 
visoje aplinkoje. Mums neturi būti 
pertoli nei Lietuva, nei Biafra.

Studentų ateitininkų valdybą šiais 
metais sudaro: R. Danaitis, Reg. Kry- 
žanauskaitė ir A. Bašinskas.

Skautų veikla
• Spalio 26 d. įvykstančiame Ka

nados rajono vyr. skaučių ir skau- 
tų-vyčių suvažiavime pagrindinė dis
kusinė tema bus “Lietuviško skauta- 
vimo tęstinumas išeivijoje, skautavi- 
mo būdas ir uždaviniai”. Suvažiavi
me dalyvaus Toronto, Hamiltono, 
Montrealio, Londono, Niagaros, St. 
Catharines vietovių skautai-tės.

• Visi skautų-čių tėveliai, vado- 
vai-vės ir jų draugai yra kviečiami 
šį šeštadienį, spalio 19, į Sv. Jono 
Kr. par. salę, kur jau nuo vidudie
nio veiks turtingas bazaras, valgyk
la ir baras. Savo atsilankymu pa- 
remsime tėvų komiteto pastangas pa
pildyti tuštėjantį iždą.

• Tėvų ir vadovų išvyka į Romu
vą pereitą savaitgalį praėjo nuotai
kingai. Buvo atlikti kaikurie prieš- 
žieminiai ruošos darbai. Dalyvavo ir 
skautiško jaunimo.

• Primenama Romuvos valdybos 
nariams, kad posėdis įvyks ateinan
tį sekmadienį, spalio 20, 1.30 v.p.p., 
skautų būkle.

• “Skautų Aido” 7 nr. išėjo su 
šimtine nuotraukų iš penktosios tau
tinės stovyklos ir visa eile apie sto
vyklą straipsnių. Tėveliai yra prašo
mi “Skautų Aidą” užprenumeruoti
1969 metams. Toronte prenumeratas 
renka s. VI. Rusas, tel. OX 1-0831.

Č. S.
• Spalio 20, sekmadienį, 1.30 v. 

p.p., skautų būkle įvyks Romuvos 
valdybos posėdis, paskutinis prieš 
metinį narių susirinkimą. Pakvieti
mai valdybos nariams išsiuntinėti 
rugsėjo 24 d. Jei kas negavo, laiky
kite šį pranešimą oficialiu kvietimu. 
K. Batūra, Romuvos valdybos pirm.
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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 kepimo-virimo plyta bei šaldytuvu, garažas su pri
vačiu įvažiavimu, gražus kiemas, greitas užėmimas, neaugšta kaina dėl 
greito pardavimo.
OAKWOOD—ST. CLAIR, $10.000 įmokėti, rupių plytų 9 kambarių ats 
kiras namas, labai geros statybos, užbaigtas rūsys, mūrinis garažas su 
labai plačiu privačiu įvažiavimu, reikalingas mažo vidaus remonto; turi 
būti tuojau parduotas; imsiu kiekvieną panašų pasiūlymą.
JANE—BLOOR, apie $10.000 įmokėti, 8 kambariai per du augštus, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, viena atvira skola, rami gatvelė.
PRINCE EDWARD—BLOOR, labai gražus 6 kambarių vienaaugštis 
(bungalow) daug prausyklų, puikiai užbaigtas rūsys su atviru židiniu, ba
ru, šaldytuvu etc.; visur kilimai, garažas su privačiu įvažiavimu, apšil-: 
dytas plaukiojimo baseinas, gražus kiemas, Vasaga čia pat!
BABY POINT, 7 kambarių atskiras namas, garažas su privačiu įvatia- 
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 PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- a A Al A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAMA 
KREDITO KOOPERATYVE L——_______

MOKAME JĮ DUODAME
5% už depozitus IĮ mortgičius iš 7%
5Vž% 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 GYVYBE apdrausta santaupu dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenęs Kanadoje r
KASOS VALANDOS: kasdien nno 10 vai. iki 3 vai. 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 i^ 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

“Lithuanians in Canada”, Ka
nados šimtmečio proga išleista 
knyga, turinti 390 psl., atspaus
ta ant labai gero popieriaus, gau
siai iliustruota, buvo gražiai 
įvertinta praėjusiame krašto ta
rybos suvažiavime. Knygos pla
tinimu rūpinasi krašto valdybos 
sudarytoji administracinė komi
sija, kuriai pirmininkauja dr. S. 
Čepas. Jos nariai: J. Karka ir 
inž. A. Viskontas. Knyga gauna
ma “T. Žiburių” ir “N. Lietu
vos” administracijose, spaudos 
kioskuose ir apylinkių valdy
bose.

Premijų laimėjęs 
lenkiškas filmas 
"ULICA GRANICZNA" 

(Pasienio gatvė) 
Apie II Ddžiojo karo 

paliestus Europos kraštus.
Su angliškais įrašais

Priedo: amerikietiškas 
spalvotas puikus filmas 

"JUDITH" 
su Sofija Loren

Tik 6 dienos (trežicdieniais uždaryta).

nuo spalio 17 iki 22 
BRIGHTON 

KINO TEATRE 
tel. 532-2710

127 Roncesvalles Avė.

Sekanti programa: 
spalio 24 — 29 

"BALTOSIOS NAKTYS" 
pagal A. Dostojevskį ir kt.

Pajieškojimal
Juozo Caplinskio, 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.

AL. GARBĖMS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543

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

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

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

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

A. J. MORRIS
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.-Clarens, pusiau atskiras, 6 švarūs kambariai 
2 modernios virtuvės namas pilnai atnaujintas, įvažiavimas.

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

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

VYT. MORRIS, A. KLIUDŽIUS ALV. (MIELDAŽUKĖ) VISTOSKI

01LS LTD-
259 LAKE SHORE BLVD. EAST TORONTO, ONT.

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjitnas 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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APDRA PDA <įį)
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BAIDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • 
PERSONALO IR DAIKTŲ (BONDS) f NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAI
KAMS • MĖNESINESINVAULDUMO PAJAMOS IR KT.

UJA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

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

••em“’AlFA RADIO & TV
Parduodam b* taisom televizijos ir radijo aparatus. 
Taisonu kremta, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANDSDOWNE AVĖ, TORONTO

ĮVAIRŪS S1UMT1MA1 iR POVAMS į
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 

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

Įvairios sudėties maisto siuntiniai, su gydymu ir 11
automobiliai, automobiliams moto- Maisto siuntinių svoris neribotas, 
rai ir padangos, motociklai, dvira- Turime naujus iliustruotus kata- 
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši- logus, kuriuose yra smulkus aprašy- 
uos, siuvamosios mašinos, televfad- mas ir paaiškiųimaL Pažymėtos kai- 
jos prilmtąvaL pianinai, foto apara- nos yra galutinės.
tai, radijo priimtuvai, transistor!- Taip pat persiunčiame pinigus, už 
niai radijo aparatai, laikrodžiai, 1d- kuriuos gavėtas gali nusipirkti įvai- 
limai, baldai, butai (apartamentai), rių prekių specialiose dolerinėse 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte krautuvėse.

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

o Turime pardavimui  jvaįrių medžiagų ir kitų prekių.
o Gyvenų ne Toronte," prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų
• SąriiMrigal ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

SPORTAS
(Atkelta iš 8to psL) 

gikai; 100 m. bėgime — 84 ir 200 m. 
— 72.

Naftali Temų iš Kenijos pasauli
nėje sporto olimpiadoje Meksikoje 
laimėjo pirmąjį aukso medalį, nubė
gęs 10.000 m. per 29 min, 27,4 sek.

ŠAUDYMO VAŽYBOS
Metinis šaudymas, š.m. spalio 27, 

sekmedienį, 1 v.p.p, Hamiltono medž. 
klubo “Giedraičio” šaudykloje ren
giamos metinės Kanados lietuvių 
lėkščių šaudymo varžybos. Dalyvauti 
kviečiami visi lietuvių klubai ir pa
vieniai lietuviai šauliai šiose varžy
bose trims geriausioms medžioklinio 
šautuvo šauliams bus įteiktos gražios 
taurės. Laimėjusiam klubui bus įteik
ta pereinamoji taurė, šaudymo eki
pos sudaromos nemažesnės kaip iš 5 
asmenų (gali būti ir daugiau). Da
lyviai turi prisistatyti į šaudyklą re
gistracijai nevėliau 12.30 v. šaudy
mo dieną. — Sąlygos: a. šaudoma iš 
16 jardų po 100 šovinių; b. registra
cijos mokestis — $3; lėkštelės — $4; 
d. šovinius galima naudoti nuosa
vus arba pirkti vietoje po $2.50 už 
dėžę.
Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopos 
medžioklinio šautuvo sekcijos vadovas

Medžiotojų ir žūklautojų klubas 
“Tauras” spalio 20 d. Hamiltono 
“Giedraičio” šaudykloje rengia tra
dicines lėkštelių šaudymo pirmeny
bes. Bus varžomasi dėl p. Margio per
einamosios taurės ir dėl II bei III 
vietos: Vadovauja V. Rutkauskas. Tel. 
533-5740. — Iš Hamiltono važiuoti 6- 
tu keliu į pietus iki Caledonia mies
telio; pervažiuoti “Grand River” til
tą, tuoj pasukti pusiau kairėn į 
McKenzie Rd; privažiavus 2-rą gatvę 
York Rd., pasukti kairėn ir važiuoti 
pusantros mylios ta gatve iki šau
dyklos dešinėj pusėj. Sutartas atida
rymo laikas — 1 v.p.p. sekmadienį. 
Šoviniai savo arba — $2.50; lėkšte
lės ir patarnavimas $1.00; registra
cija nemokama. J. V. Š.

VYČIO ŽINIOS
, Krepšinio treniruotės vyksta ant
radieniais nuo 5 v. iki 10 v. Prisi-

SKAITYTOJAI PASISAKO
PO KANADĄ PASIDARIUS...
Kai žmogus atsirandi naujame 

kampely, tai mėgsti tuojau teirautis 
kas naujo, kur kas gyvena, gal yra 
kokių pažįstamų. Taip atsitiko ir su 
manim. Būdamas nesenas šio žemy
no gyventojas ir leisdamas atostogas 
pas mieląjį jaunystės dienų draugą, 
susidomėjau lietuviškom parapijom 
Kanadoje. Pasirodo, kad jos Kana
doje yra daug lietuviškesnės, negu 
JAV. Ten kaikurios tik iš vardo bėra 
lietuviškos, bažnyčiose jau to lietu
viškumo beveik nėra. Kanadoje gi 
viskas lietuviška ir mažai kitokių 
priedų yra. Tik man vienas dalykas 
įstrigo į galvą ir vienas klausimas 
iškilo, į kurį nemoku atsakyti, bū
tent: kodėl kaikuriose parapijose, kur 
būtų vietos dviem-trim kunigam dir
ba tik vienas kunigas? Kas kaltas 
dėl tokios padėties: vyskupijos ku
rija, klebonas, žmonės ar kas ki
tas? šiaip ar taip kelių kunigų dar
bas tai ne vieno. Ir patys kunigai 
geriau gali darbą sutvarkyti ir atlikti 
ir žmonės būna labiau patenkinti, kai 
gali ir naują žodį išgirsti, ir pasi
rinkti sau patarnautoją.

Niekas nėra iš mūsų stebuklada
rys, ir neišlaiko kritikos žodžiai, ku
riuos pasakė vienas klebonas: aš ir 
keturias parapijas galiu administruo
ti. Manau, niekas šiais laikais rim
tai galvojantis negali panašiai kal
bėti, nes pasirodytų, kad visiškai ne
supranta šių laikų dvasios ir tų užda
vinių, kuriuos turi atlikti. Esu tos 
nuomonės, kad dabartinėse sąlygo
se parapija yra vienintelė vieta, kur 
dar galima palaikyti ir stipriausiai 
ugdyti religingumą ir tautiškumą. 
Dėlto, kur tik sąlygos leidžia, rei
kėtų kuo daugiau kunigų įtraukti į 
tą darbą. KJZ

“GYVATARO” IŠVYKOS LĖŠOS
Po pa vykusios “Gyva taro” kelionės 

į Europą išvykos komiteto laukia 
apyskaita visuomenei ir Kanados vy
riausybei. Deja, kaikurių asmenų ne
rūpestingumas — negrąžinimas aukų 
lapų gerokai užvilkino apyskaitos 
sudarymą. Apytikriais apskaičiavi-

įnešti į KLB-nės Hamiltono apyL 
iždą ir pan. Įdomu būtų išgirsti tuo 
klausimu pasisakymus spaudoj, o ne 
uždaruose būreliuose. Lietuvių su
rinkti pinigai turėtų būti panaudoti 
tik lietuviškiems reikalams.

Hamiltonietis
Red. pastaba. “Gyvataro” išvykai 

aukos buvo renkamos visoj Kanadoj 
ir net JAV-se, todėl savo nuomonę 
dėl likučio panaudojimo turėtų pa
reikšti ir krašto valdyba, prisidėju
si stambia auka. Atrodo, būtų geriau- 
aia palikti apylinkės valdybos globo
je ir panaudoti būsimoms “Gyvata
ro” išvykoms.

NESAUGU RŪKYTI LOVOJ
Prieš kurį laiką Ann Landers 

skiltyje, spausdinamoj Toronto 
“Star” dienraštyje, buvo paskelbta 
sugestija apie “saugų rūkymą lovo
je”. Viena poniutė tenai dėstė savo 
mintis, esą, jei asmuo gerai ištre
niruos save laikyti cigaretę tarp vi
durinio ir ketvirto pirštų, cigaretė 
tuomet negalėsianti iškristi iš ran
kos ir tuo atveju, jeigu jis užmigs 
lovoje. Jis atsibusiąs tuomet, kada 
cigaretės ugnis ims deginti jo pirš
tus... Į tai atsiliepė gaisrininkas:

„Tikiuosi, kad Jūs (Ann Landers) 
atšauksite tą nelaimingai pakliuvusį 
jūsų skiltin “žinovės” pareiškimą, 
kaip “saugiai rūkyti lovoj”. Nėra 
saugaus būdo rūkyti atsigulus lovoj. 
Rūkytojams lovose gresia uždusimas 
(asphyxiation) arba gaisras. Taip 
vadinamas “saugus rūkymas lovoj” 
kartais gali atbudinti rūkytoją, kol 
dar nebus iškepęs, bet tai negali iš
gelbėti nuo uždusimo bei mirties, už
sidegus vilnoniam apklotui ar minkš
tos gumos čiužiniui. “Aš, kaip ilga
metis gaisrininkas, esu išnešęs daug 
sudegusių “saugaus rūkymo” aukų — 
lavonų”. Parašas — R. E. G.

Pati Ann Landers deda po tuo pa
tarimu šitokį prierašą: “Aš apgai
lestauju išspausdinus tos moteriškės 
nepagrįstą patarimą rūkoriams ir 
esu pasiryžus priimti už bausmę de
šimtį kirčių (lashes) su senovišku

Mascagni mokinys
Italų kompozitorius Pietro 

Mascagni, gyv. 1863-1945 m., 
operos “Cavalleria Rusticana” 
autorius, kartą prie savo namo 
išgirdo gatvės muzikantą-“kata- 
rinščiką”, grojantį kaikurias jo 
operos melodijas. Pasipiktinęs 
per lėtu tempu, kompozitorius 
išbėgo į gatvę ir suriko:

— Aš esu Mascagni ir tau pa
rodysiu, kaip šią muziką reikia 
teisingai groti! — Ir pagriebęs 
“katarinkos” rankeną, jis pra
dėjo greičiau ją sukti. Kitą die
ną eidamas per miestą jis vėl 
pamatė tą “katarinščiką” išdi
džiai grojantį, o ant jo “katarin
kos” buvo stambus užrašas 
“Mascagni mokinys”.

Šimkų spręsti
šiandien iš apsirengimo apie 

mergaitę nebegali spręsti, nes 
sprendimui permaža drabužių... 
Nežinojo, kad rojuje gyvena...

Sovietų Sąjungoj mokytojas 
klausia mokinį:

— Kur geriausia gyventi?
— Sovietų Sąjungoj.
— Kur geriausi pastatai?
— Sovietų Sąjungoj.
— Kur geriausia valgoma?
— Sovietų Sąjungoj.
Tuo tarpu mokytojas pastebė

jo, kad paskutiniame suole mo
kinukas verkia.

— Ko verki, Ivanai? — klau
sia mokytojas.

— Aš noriu važiuoti į Sovie
tų Sąjungą.

ŠYPSENOS
Du keleiviai Ilgo amžiaus paslaptis

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ a su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2269 

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 
—K.ST7UAUPIS ' “ 

Res. teL LE 6-5363

kėlimo par. salėje. Laikinė treniruo
čių tvarka: 5-8 v. pradedantiems ir 
mergaitėms; 8-10 v. vyr. berniukams.

Bendras posėdis su Aušros atsto
vais įvyko Prisikėlimo parapijos pa-

mais, išvykos komiteto ižde dar liks 
apie $1.500 — $1.800. Įvairių nuomo
nių esama hamiltoniečių tarpe dėl 
likučio sunaudojimo. Vieni mano, 
kad jį reikėtų “užšaldyti”, kiti —

šlapiu mazgu. Teisingas patarimas 
yra tik šio gaisrininko. Niekas ne
rūkykite lovoj, nes pelenai, kurie 
kris ant grindų, galės būti jūsų pa
čių kūno liekanos...” Pr. Alš.

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

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 
DUam A ■■•■mvia-a 296 BROCK AVĖ. (tarp Dun-Dloor Autorite uarage das ir college). TeL 531-1305

Vyrų ir jaunimo moderniška
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)
53M432 Sav. A. B. Beresnevičius

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai Ir kL

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 L Automobilių vilkikas (towing). Autoveži- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas. 
Po darbo valandų skambanti teL RO 6-8503. _

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

talpose. Pasitarimas buvo trumpas, 
bet našus. Nutarta glaudžiau bend
radarbiauti, ruošti lietuvių pirmeny- • 
bes. Taipgi aptarti kiti tarpklubi- 
niai reikalai. į

Mergaitės šiais metais žais krep
šinį CYO lygos pirmenybėse. Joms 
teks žaisti 16-17 metų grupėje.

Dvidešimtmečio proga mus dar 
sveikino Lietuvos sporto veteranas 

-V. Bakūnas. Nuoširdžiai dėkojame.
Prisikėlimo parapijai nuoširdžiai 

dėkojame už leidimą naudotis sale 
krepšinio treniruotėms.

Mūsų rėmėjams V. Bakūnui, Pem
broke, Ont., ir S. Laurinavičiui nuo
širdžiai dėkojame. Taip pat dėkoja
me V. Pačkauskui už Vyčio ženkle
lio automobiliams projekto paruo
šimą. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Krepšinio treniruotės nuo šiol vyks 

sekančia tvarka: berniukams ir su
augusiems pirmadieniais ir trečia
dieniais, mergaitėms — tik ketvirta
dieniais. Antradieniais treniruočių 
nebus, nes salė yra perleista Vyčio 
krepšininkams.

Šį ketvirtadieni, 7 v.v., jauniai žais 
draugiškas krepšinio rungtynes su 
latviais, o po jų, apie 8.30 v., vyrai 
— su latvių vyrais.

šį sekmadienį įvyks draugiškos 
krepšinio rungtynės tarp Aušros ir 
Londono Tauro jaunių A ir B. ko
mandų.

Aušros klubo metinis — visuoti
nis susirinkimas — spalio 27, sek
madienį, parodų salėje.

šį šeštadieni, 12 vai., Glen Eagle 
golfo aikštėje įvyks Aušros klubo 
golfo sezono uždarymo atviras tur
nyras.

Nekatalikiškos vienuolijos Amerikoj
mos vargšus ir auganti jaunimą. 
Dar gražiau, kad katalikiškosios 
ir nekatalikiškosios vienuolijos 
stiprina krikščionių vienybės są
jūdį, ugdo krikščionių tarpe so
lidarumo dvasią.

TTTTT

Dabar daug kas nešioja

dirbtinius dantis
be jokio rūpesčio

Ar jūsų dirbtiniai dantys erzina ir sudaro 
nemalonumų — slysčiojo, iškrinta ar kliba 
valgant, juokiantis, kalbant? Užbarstykite 
truputi FASTEETH miltelių ant dantų plokš
telių. FASTEETH laikys dirbtinius dantis 
daug tvirčiau ir maloniau. Galėsite valgyti 
daug lengviau. Jie yra atkutintai berugščiai. 
Jokio gumos, kaučuko ar klijaus skonio. Pa
naikins plokštelių kvapų. Gerai pritaikyti 
dirbtiniai dantys yra būtinybė sveikatai. Ei
kite pas savo dantistų reguliariai. Reikalau
kite FASTEETH visose vaistinėse.

(Atkelta iš 2-ro psl.)
— anglikonų, katalikų, net žy
dų, kurie dirba Jersey' City lūš
nyne. Prie tos grupės prisijun
gė būrelis Niujorko studentų. 
Jie parenka pinigų, pasamdo 
autobusą ir karštomis dienomis 
išveža apylinkės. vaikus į lau
kus atsikvėpti.

Neturto ir klusnumo prasmė
Niujorko šiaurinėj daly, prie 

Newburgo, stovi šv. Elenos vie
nuolynas, įsteigtas 1945 m. Jis 
neturi kurio nors aiškaus užda
vinio, bet pasiryžęs vykdyti kiek
vieną gerą sumanymą, kur tik 
būtų reikalinga pagalba. Netur
te mato būdą kitiems padėti. 
“Neturtą praktikuoti, reiškia bū
ti atviru kitam asmeniui” — sa
ko to vienuolyno vyresnioji. Ir 
klusnumo dorybė turi turėti po
zityvų bruožą. Vyresnioji, kuri 
moka'išklausyti, kuri sugeba va
dovauti be ypatingos kontrolės, 
galės išauklėti tikrą bendruo
menę.

Šv. Elenos seserys puoselėja 
nuoširdžius santykius su kata
likų vienuolijomis. Jos dalyvau
ja ekumeninio pobūdžio suva
žiavimuose. Vienas jų namų yra 
netoli nuo Gethesemane trapis- 
tų vienuolyno, kur gyvena pa
garsėjęs rašytojas Tomas Mer
ton. šios seserys turi vienus na
mus Liberijos respublikoje, Af
rikoj. Jos nebijo trijų dienų ke
lionės, kad galėtų aplankyti be
nediktinų vienuolyną Bouake, 
kuris yra Drambliakaulio Kran
to valstybėje, kad ten pasisemtų 
dvasinio peno.

Toli gražu nevisos nekatali
kiškos vienuolijos, kurios veikia 
JAV-se, šiame straipsnyje sumi
nėtos. Bet ir iš to, kas pasaky
ta apie šias vienuolijas, darosi 
aišku, kad jos veikia tarp įvai
rių protestantiškų Bendrijų, kad 
jos atlieka didelį, gražų darbą, 
puoselėdamos gilesnį religinį gy
venimą, šelpdamos ir globoda-

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 
siusti siuntinį, susilaikykite ir 

vietoje jo pasiųskite
DOVANŲ PAŽYMĖJIMUS

I 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

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVE
YONGE MEMORIALS LTD.

2019 YONGE St, Toronto 7 (tarp Davisvflle ir Egllnton) 
TeL 487-2147, vakarais 4453955 

Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus 

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Aven Toronto 

Metro. Lie. PH. 136 TeLLE. 2-5191

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

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

aukiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • paiarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261 dienos metu arba vakarais

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

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

Prieš pirkdami vartotus šutomo* 
bflius atveftite patikrinimui: nero
dysim visus trūkumas Ir daostae 
patartaras.
8av. ANTANAS PAMXVICIU8

BALTIC MOVERS
VISŲ ROSIU PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas. 

Skambinti teL LE 4-1403 
30 Dewson St.. Toronto. Ont.
Visu rūšių automobflfu išorės (bo 
dy) taisymas, mechaniniai darbai h 

automatinės transmisijos
Dundas Auto Bodv 

Max Kane Auto Bodų 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

Lietuvius aptaraauja Jonas Jurėnas 
430 BATHURST ST, 

teL WA 14225 arte WA 4-1661

FRANK BARAUSKAS
INSURANCE AND REAL ESTATE 

3828 BLOOR STREET WEST, ISLINGTON, ONT. 

231-2661 231-6226
Pranešame paskyrimq

nuosavybių pardavinėjimui. Namų tel. 481-6560 
S. DARGIO

Turime plačių klijenturų. Jieškome nuosavybių

Nevisai švariai atrodantis vai
kinas vagone užėmė laisvą vie
tą šalia puošnios ir viskam jaut
rios damos. Iš papratimo jis vi
są laiką šniurkštauja nosimi. Po
nia, netekusi kantrybės, klausia:

— Ar neturite nosinės?
— Turiu, tik nepažįstamiems- 

neskolinu, — atsakė vaikinas.
Dovana

— Nupirkau savo žmonai Ka
lėdoms gražius dirbtinio gintaro 
karolius, — sako amerikietis sa
vo draugui.

— Betgi ji norėjo naujo au
tomobilio ...

— Taip, tiesa, bet kur aš gau
siu dirbtinį automobilį?

Priešų nuomonė
La Rochefoucauld: Mūsų prie

šų nuomonė apie mus dažniau
siai kur kas teisingesnė, negu 
mūsų pačių.— Daug žmonių nie
kina ' (žinoma, tik žodžiais) že
miškąsias gėrybes, bet nedau
gelis noriai jomis dalinasi su ki
tais.
1V.

►

Reporteris: Tai jūs sulaukė
te 103 metų. Sakykite, kaip 
jums pavyko taip ilgai išgyven
ti?

— Vedžiau būdamas 21 metų 
amžiaus. Su žmona buvo susitar
ta, kad vienas mudviejų, pralai
mėjęs ginčą, turės išeiti ilges
niam pasivaikščiojimui, kol iš
garuos pyktis. Ir dabar aš spė
ju, kad 82 metai, praleisti gry
name ore, leido man sulaukti 
tokio gražaus amžiaus.

Reikalingas tunelis
Sao Paulo miesto kalėjime 

penki iki gyvos galvos nuteis
ti kaliniai trejus metus kasė tu
nelį, kuriuo tikėjosi pabėgti.

Kai jie, pagaliau, išsikasė į 
paviršių, juos pasitiko policinin- 

, kai.
— Seniai žinojau, ką jūs da

rote, bet netrukdžiau jums, — 
sakė jiems kalėjimo viršininkas. 
— Tunelis mums bus labai rei
kalingas kanalizacijos reika
lams ...

Parinko Pr. Al.

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

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

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

PARCELS TO EUROPE 'curiuos 9OV? ir draugai Europoje tikrai džiaugsis.

SAIJES AND SERVICE , „ .
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparataL Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs'specialistas su ilga praktika.

1000 College St.z • LE. 1-3074 • 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 SL W. (prie Keele) 

Pirm., antr. ir penkt.: 930-5 v.p.p.
Antr. ir ketvirt: 12.00 ■— 8 v.v. 

Pagal susitarimą.
Tel. 766-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
184 ELLIS AVE.

(prie Queensway)
Tel. 762-1009.

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

Kabineto telefonas LE 4 • 4451
DR. P. MORRIS

DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 BLOOR ST. W., Toronto 
(Į rytus nuo Dufferin S£.)

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST.

(kampas Bloor 4 Bathurst)

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis etes.ua varymas. Sutai
sau iširusios garus ir pradegintus 
kilimas. P. HARALIUNA& 

Skambinkite LE. 34912.

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo-pardavimo dokumentų su
darymas, mortgjčiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai 
408 Roncesvalles Avenue -Taronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimo* iš Howard Parte Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 vs. Hd 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v^v. 
v.p.p. išskyrus treciadien. ir 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. BROGOWSKI, 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. Šeštadie
niais nuo 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^.C. 

470 College St Toronto

t Tel. 921 - 3924
Darbo valandos 9.30 v.r.—6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga
DŪDA

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131

etes.ua
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Visi dalyvaukime Lietuvių DienojeJB.TORWOS
Toronto kroniką žiūr. ir 8 puslapyje

Sv. Jono Kr. par. žinios
— Sekmadienio pamaldos jauni

mui — 10 vai. Jų metu jaunimo cho
ras renkasi prie vargonų. Tuoj po 
pamaldų par. salėn renkasi choras, 
vadovaujamas sol. V. Verikaičio ir 
akomp. muz. studento J. Govėdo.

— Tikybos pamokos vaikams, šį 
pavasarį besiruošiantiems pirmajai 
išpažinčiai ir Komunijai, pradeda
mos šį sekmadienį po 10 vai. pamal
dų muzikos studijoje. Pamokas dės
tys lietuvaitės seselės. Prašome at
vesti vaikučius pamokai.

— Spalio 12 d. iš par. bažnyčios 
palaidotas a.a. inž. Karolis Balčiū
nas iš Montrealio. Velionies sūnui 
— Toronto apyL valdybos pirm. adv. 
G. Balčiūnui, sesutei ir visiems velio- 
nies giminėms nuoširdi užuojauta.

— Mirus a.a. Jonui Valatkai, nuo
širdi užuojauta velionies žmonai ir 
giminėms. Velionies prisiminimui S. 
Valatkienė paaukojo $100 lietuvių 
kapinėse statomai koplyčiai

— šią savaitę lankoma: Indian 
Grove, Indian Trail, Alhambra ir In
dian Rd.

— šį sekmadienį, po 11 vai pa
maldų, Prisikėlimo par. salėje įvyks 
šeštadieninės mokyklos tėvų susirin
kimas. Mokinių tėvai prašomi gau
siai dalyvauti.

— Padėkos savaitgalio proga sek
madienį įvyko pamaldos Springhurs- 
te, Gerajo Ganytojo stovyklavietėje. 
Gausūs dalyviai aktyviai įsijungė į 
liet pamaldas ir giesmes. Vasaros 
sezonas baigtas Lietuvos himnu.

— šį ketvirtadienį, 8 v.r., pamal
dos už a.a. Petrą Jurkštą; šeštadienį, 
8 vx, A. Butvydų šeimos intencijai.

— Pakrikštyta: Kristofas-Edmun- 
dap Galius ir Audra-Elena Daino- 
raitė.

Akademikai rengia paskaitą 
spalio 19 d. Prisikėlimo muzikos 
studijoje 7.30 v.v. Vytautas A. 
Jonynas iš Montrealio kalbės 
tema “Nūdienės apraiškos Lie
tuvos literatūroje”. Paskaitinin
kas reiškiasi lietuvių spaudoje 
kaip literatūros ir aplamai me
no kritikas. Toronto visuomenė 
yra kviečiama gausiai dalyvau
ti. Valdyba

Toronto Maironio šeštadieni
nes mokyklos metinis tėvų susi
rinkimas — šį sekmadienį*, spa
lio 20 d., tuoj po 11 vai. Mišių 
Prisikėlimo parapijos auditorių 
joje. Visi tėvai, ar bent vienas 
iš šeimos, prašomi dalyvauti, nes 
bus svarstomi svarbūs mokyklą 
liečiantys reikalai. Taip pat mo
kyklos tėvų komitetas maloniai 
kviečia atsilankyti visus aukoto
jus, nes bus pateikta metinė pa
jamų ir išlaidų apyskaita.

Mokyklos tėvų komitetas
Meniškos Mišių kortelės, var

tojamos daugiausia užprašant 
Mišias laidotuvių, metinių ir ki
tomis progomis, jau atspausdin
tos ir gaunamos “T. Žiburių” ad
ministracijoje pas St. Prakapą. 
Kortelės viršelius puošia meniš
ki, dail. Telesforo Valiaus pieš
ti, religiniai simboliai su linkė
jimu “Teilsisi ramybėje...” Vir
šeliai yra dviejų spalvų — auk
sinės ir violetinės. Auksinė spal
va reiškia amžinybę, violetinė — 
maldą bei atgailą. Sulenkiamo 
atviruko-kortelės viduje yra lie
tuviški įrašai, išreiškią užuojau
tą ir nurodymą už ką Mišios bus 
aukojamos, kas užprašo ir ku
nigo parašas. Tokias korteles 
plačiai vartoja Š. Amerikos ka
talikai — įteikia mirusių arti
miesiems. Ir lietuviai iki šiol 
pirkdavo angliškas Mišių kor
teles, nes lietuviškų nebuvo. Da
bar jas išleido “žiburių” bend
rovė. Kaina — imantiems kor
telių šimtą — $15 (su vokais), 
pavieniu egzempliorių — 20 et. 
Užsakymus siųsti: T. Žiburiai, 
941 Dundas St. W., Toronto 3, 
Ont.

Prisikėlimo par. žinios
— Mirus a.a. Jonui Valatkai, vi

siems jo artimiesiems reiškiam gi
lią užuojautą. Taip pat giliai užjau
čiame advokatą Gerardą Balčiūną, 
mirus jo tėveliui, Juozą ir Praną 
Kušlikius, mirus jų mamytei Lietu
voje, ir J. Pakalką, mirus jo tėve
liui Lietuvoje.

— Prašytos paskelbti Mišios: penk- 
tad. 8 v. už a.a. Anelę Vaičiuvienę, 
užpr. p. Dranginienė; šeštad. 8 v. 
už a.a. Marijoną Kartavičienę, užpr. 
p. Kartavičius.

—Parapijiečiai lankomi anksčiau 
paskelbtose gatvėse, bet nesuspėto
se aplankyti.

— Praeitą antradienį staiga mirė 
Brooklyn© vienuolyne brolis Dida- 
kas Pauliukaitis, 45 m. amžiaus. Jis 
bemaž visą savo vienuolinio gyveni
mo laiką praleido lietuviškos ir ka
talikiškos spaudos tarnyboje. Jo lai
dotuvėse Kennebunkport, Me., daly
vavo klebonas T. Placidas.

— Į pranciškonų metines rekolek- j 
cjjas Brooklyne šią savaitę išvyko 
Tėvai Benediktas ir Ambrozijus; su
grįš kitos savaitės antroje pusėje.

— Parapijos studentų choras su 
dirigentu kun. Br. Jurkšu šį penkta
dienį, 6.30 v.v., išvyks į Niujorką kon
certuoti; sugrįš pirmadienio rytą. Ge
riausios sėkmės. Suaugusių choro ir 
vaikų repeticijų šią savaitę nebus. 
Taip pat nebus giedojimo bažnyčioje 
šį sekmadienį.

— Lituanistinis seminaras įvyks šį 
penktadienį, 7 v.v., studentų būstinė
je-

— Katechetinės pamokos I-IV sky
riaus ir vaikų registravimas pirma
jai Komunijai — šį sekmadienį po 
10 vai. Mišių pas seseles.

— Gimnazistams, lankantiems val
dines mokyklas, pirmoji pamoka bus 
sekmadienį, spalio 27, po 10 vai. Mi
šių.

— Prisikėlimo par. katalikių mote
rų skyrius rengia mezgimo kursus; 
prasidės spalio 23 d., 7.30 v.v.; tada 
ir registruotis.

— Spalio 12 d. susituokė Onutė 
Rogers ir Robert W. Lindsay. Ge
riausi linkėjimai.

— Pakrikštytas Vytauto ir Antoni- 
jos Petrulių sūnus Aras Tadas.

Prisikėlimo par. katalikių mo
terų susirinkimas — spalio 20, 
sekmadienį po Sumos, parodų 
salėje. Draudos specialistas A. 
Dūda supažindins su įvairiais 
draudimais. Taipgi bus aptaria
mi skyriaus reikalai. Narės ir 
viešnios kviečiamos dalyvauti.

Valdyba
Stasys Dargis perėjo dirbti į 

Pr. Barausko, savo klasės drau
go, įstaigą. Kaip praeityje, taip 
ir dabar jo specialybė yra prie
miesčio žemių ir kitų investaci- 
jų nuosavybių pardavimas.

Prisikėlimo par. katalikių mo
terų skyriaus ruošiami mezgimo 
kursai prasidės spalio 23, tre
čiadienį, 7.30 v.v. parodų salė
je. Registracija — tą pati vaka
rą. Mokestis — $5. Moteris ir 
merginas, suinteresuotas kur
sais, prašome atsinešti mezgi
mo priemones. Valdyba

Auksinis jubilėjus N. Pr. Ma
rijos seserų bus paminėtas š.m. 
lapkričio 16 d., 7 v.v., koncer- 
tu-vakariene Prisikėlimo salėje. 
Programoje maloniai sutiko da
lyvauti pagarsėjusi, bet Toron
te dar nėpasirodžiusi solistė Ro
ma Mastienė. Jai akompanuos 

. Dalia Skrinskaitė - Viskontienė.
Taipgi dalyvaus Stp. Kairys su 
smuiku, o jaunoji poetė Laima 
švėgždaitė padeklamuos savo 
naujausius kūrinius. Nuoširdžiai 
kviečiame visus iš anksto rezer
vuoti tą šeštadienio vakarą. Bi
lietus, po $5 asmeniui, bus ga
lima įsigyti iš anksto knygynuo
se bei pas rėmėjas.

N. Pr. M. Seserų 
Rėmėjų valdyba

GERIAUSIA MĖSA

SKANUMYNAI

Pirkite moderniausiose, geriausios 
kokybės, europinio stiliaus, S. 
Amerikos m ė s o s ir skanumynų 
krautuvėse

AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 
KRAUTUVĖSE 

ti p-topIUI E ATS
1727 Bloor St. West (High Park). Tel. RO 6-4982 

Yorkdale Shopping Centre 783-8866

l BARONESSA
BEAUTY SALON

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.

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

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

Šį šeštadienį, spalio 19 d., nuo 12.i0 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
TEN PAT VYKS ŠOKIAI

H’MONTREA^ž

Gros D'Amico orkestras. Sotus bufetas, stiprus, baras. Įėjimas $2; studentams $1.50
Dundas gatvė atremontuota ir automobiliams pastatyti vietos apstu.

Visus maloniai kviečia
SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS

1968 m. spalio 20, sekmadienį, 4 vai. po pietų, 
Brockton High School auditorijoje (Bloor-Brock) 
Vilniaus operos solisto VIRGILIJAUS NOREIKOS

KONCERTAS
Solistui akompanuoja Vilniaus operos koncertmeisterė ŽANETA NOREIK1ENE

ĮĖJIMAS — $3.00, STUDENTAMS IR MOKSLEIVIAMS — $2.00

RTT.TETAI GAUNAMI MARGIO VAISTINĖJE (HOWARD-RONCESVALLES).

Solistas pageidauja, kad magnetofono įrašai nebūtų daromi.

Koncertų globoja Bronius Marijošius

Maloniai kviečiame Jus atsilankyti į 
Lietuvių Namų dalininkų ruošiamų

RUDENS BALiy
1968 M. SPALIO 19, ŠEŠTADIENĮ,

7 v.v., Lietuvių Namų salėse, 1129 Dundas St. W.
Šokiams gros D’Amico orkestras 

Gėrimams ir užkandžiams veiks turtingas bufetas. 
Savo atsilankymu paremsite Lietuvių Namus.

Įėjimas asmeniui $2.00 L. N. valdyba

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

Naujas adresas. Kanados Lie
tuvių Bendruomenės naujoji 
krašto valdyba, kuriai vadovau
ja dr. Silvestras Čepas, prane
ša, kad jos naujasis oficialus 
adresas yra šis: KLB krašto val
dyba, 1011 College St., Toron
to 4, Ont. Pirmininko telefonas: 
651-5258.

ft

B. NAUJALIS, turintis sveikatos 
kliniką 460 Roncesvalles Avė., išklau
sė vienų metų medicinos teorini Ii- 
gontų 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.

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

JIEŠKOM VYRESNIO AMŽIAUS 
MOTERS, kuri galėtu ateiti antra
dieniais, trečiadieniais, penktadie
niais į St. Clair — Spadina rajoną 
prižiūrėti vienerių metą mergaitės 
ir su ja lietuviškai kalbėti. Skam
binti Valevičienei tel. 483-7441.

MOGAMBO KVINTETAS 
ORKESTRAS 
ĮVAIRIEMS 

PARENGIMAMS 
Tel. 741-3164

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

turintiems laikinus leidimus.
Mokiname vairuoti standartinė

mis ar automatinėmis mašinomis.
1878 BATHURST ST.

Tol. LE 2-3656. RytooM HO 6.1331

PARDUODU naujus pasiūtus tauti
nius drabužius. 

Skambinti tel 536-6480.

IŠNUOMOJAMAS m a. butas. 
Norėčiau senutės, kuri galėtų kelias 
valandas pabūti su mokyklinio am
žiaus vaikais. TeL 535-5121.

M

KANADOS LIETUVIŲ DIE
NA jau čia pat — spalio 26, šeš
tadienį. Pagrindinė šventės pro
grama numatyta Club Kingsway 
salėse. Ten bus ir tradicinis ba
lius, ir šokiai, ir loterija. Origi
nalią tautinių šokių ir liaudies 
muzikos pynę* atveš iš Klevelan- 
do “Grandinėlės” ansamblis, ku
ris moka sukelti ant kojų net ir 
žiūrovus. Jo smagią programą 
jau matė daugelis JAV lietuvių 
kolonijų, šį kartą ja galės pasb 
gerėti ir Kanados lietuviai. — 
Vietoj įprasto Liet. Dienos iš
kilmingo akto bei koncerto šį 
kartą numatyta naujovė — sim
poziumas aktualia tema Brock
ton High School auditorijoj spa
lio 26, šeštadienį, 2 v.p.p. Žiūr. 
skelbimą 10 psl.

šj šeštadienį, spalio 19, gau
sų fantais bazarą, o vakare šo
kius rengia Skautų Tėvų Komi
tetas šv. Jono, Kr. parapijos sa
lėje. Pliačiau žiūr. skelbime.

Lietuvių kapinėse koplyčios 
statybos darbai vyksta sėkmin
gai. Išoriniai darbai dar šį rude
nį bus baigti. Koplyčios vidaus 
įrengimo darbai, lygiai kaip ir 
paminklo galutinis išbaigimas, 
atidedami pavasariui. Pavienių 
paminklų pamatai liejami šią 
ir sekančią savaitę. Kapinių lan
kymo diena — lapkričio 3, sek
madienis, 3 v.p.p., Praėjusią sa
vaitę liet, kapinėse palaidoti: K. 
Balčiūnas iš Montrealio, J. Va
latka ir P. Butrimienė iš Toron
to, K. Mankauskas iš Montrea
lio.

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

Šy. Kazimiero par. žinios
— Nuo spalio 1 d. Sv. Kazimiero 

parapijos adresas yra patikslinamas 
pagal pašto nurodymą: Lietuvių R.
K. Sv. Kazimiero parapija, 3426 Par- 
thenais St., Montreal 135, P. Q.

— Grybų vakarienė spalio 5 d. 
praėjo gana gražiai. Dalyvavo nema
žas skaičius parapijiečių ir svečių. 
Kaip visada, taip ir per šią vakarie
nę pagrindinį darbą valgių paruoši
me atliko: p. Paznokaitienė, p. Gir- 
dauskienė, p. Milienė, p. Jasiūnie- 
nė, kurioms atėjo į talką daug kitų 
pasiaukojusių moterų. Vakarienė da
vė gryno pelno $703.88.

— Mirė spalio 5 d. Emilija Krin- 
gelienė; palaidota iš par. bažnyčios 
trečiadienį Cote dės Neiges kapinė
se.

— Mirė spalio 6 d. Bronislava 
Andrewsky; palaidota iš par. baž
nyčios ketvirtadienį Cote dės Nei
gęs kapinėse.

— Mirė spalio 7 d. montrealietis 
Vincas — brolis Didakas Pauliukai
tis, OFM. Jis buvo gimęs 1923 m. 
spalio 23 d.; įstojo į lietuvių pranciš
konų vienuolyną ir visą laiką gy
veno Brooklyne, kur dirbo pranciš
konų spaustuvėje. Jis kasmet atva
žiuodavo į Montrealį aplankyti savo 
vienintelės sesers Laurinaitienės ir 
kitų giminių. Buvo pervežtas iš 
Brooklyn© į Kennebunkporto lietu
vių pranciškonų vienuolyną, kur lai
dojimo apeigos buvo atliktos penk
tadienio rytą. Į laidotuves buvo nu
vykusi sesuo Laurinaitienė su savo 
šeima.

— Spalio 11 d., is Jean Talon li
goninės į namus sugrįžo p. Daili- 
dienė.

— Spalio 8 d. padarė malonų vi
zitą Sv. Kazimiero parapijai Tėvas
L. Zaremba, SJ, naujasis Aušros Var
tų par. klebonas, lydimas Tėvo S. 
Kulbio.

— Jonui Kodžiui padaryta opera
ciją Notre Dame ligoninėje.

— Užpraėjusio sekmadienio rink
liava — $145.

— Sv. Onos Dr-jos susirinkimas 
— spalio 20 d. po Mišių. K. J. G.

Montrealio studentų ateitinin
kų draugovės susirinkimas šau
kiamas šį penktadienį, spalio 18 
d., 7.30 v.v. Šv. Kazimiero para: 
pi jos klebonijoje. Draugovės glo
bėjas kun. dr. F. Jucevičius kal
bės apie savo įspūdžius Lietuvo
je. Kviečiame visus studentus 
dalyvauti. Valdyba

Lietuvių Akademinis Sambū
ris Montrealyje skiria septintą 
Vinco Krėvės vardo literatūri
nę premiją $500 už stipriausią 
1966-1967 metais išspausdintą ir 
dar nepremijuotą grožinės lite
ratūros veikalą. Vertintojų ko
misiją sudaro: p. Jurkienė*, dr. 
I. Gražytė, dr. H. Nagys (Lie
tuvių Rašytojų Draugijos atsto
vas), *V. Akstinas (KLB Montrea
lio seimelio prezidiumo atsto
vas), A. Kličius (Lietuvių Aka
deminio Sambūrio pirmininkas). 
Premijos įteikimas įvyks lapkri
čio 16 d. Montrealyje.

Ilgojo savaitgalio proga viešė
jo Toronte šie montrealiečiai: R. 
Otto su šeima, Jon. Lukoševi
čius su šeima, J. Adomaitis su 
žmona, E. Bernotienė ir kiti.

Valentinas Krukis, inžinierius 
iš okupuotos Lietuvos, aplankęs 
savo gimines Vankuveryje, per 
Montrealį grįžo Vilniun.

Prasidėjus mokslo metams 
prasideda ir tėvų rūpestis savo 
jaunimo švietimu. Lietuviškos 
šeštad. mokyklos, tautinių šokių 
grupės, chorai padeda išlaikyti 
jaunimą lietuviškoje dvasioje. 
Šiam tautiniam auklėjimui turi
me panaudoti ir bendrojo lavi
nimo priemones, leisdami savo 
vaikus pas lietuvius muzikus, 
dainavimo ar baleto specialistus. 
Čia jie girdės ne tik lietuvišką 
žodį, bet ir bus supažindinami ir 
su lietuviška kūryba. Montrealis 
turi net keletą muzikos mokyto
jų. Rytinėje miesto dalyje gali
me džiaugtis turėdami labai ma
lonią pianino mokytoją J. Žu
kauskienę. Ji lietuviškoje aplin

koje mokinius paruošia konser
vatorijos egzaminams ir supa
žindina su lietuvių kompozito
rių kūriniais, šeštadieninės mo
kyklos parengimuose ji yra nuo
latinė pagalbininkė.

Dėkingi tėvai
“Litas” — $,339,545. Per Š. 

m. rugsėjo mėnesį “Litas” pa
augo $53,000. Jeigu toks augi
mas laikytųsi iki galo metų, tai 
“Litas” pasiektų du su puse mi
lijono dolerių. Ryšium su pasi
keitusia krašto finansine kon
junktūra ir naujai susidariusia 
Eadėtimi, “Litas” sumažino ne- 

iln. turto paskolų palūkanas 
nuo 9% iki 8.5%, įskaitant ne
mokamą gyvybės draudą iki $10- 
000. Valdinė Central Mortgage 
and Housing Corp, dabar suma
žino palūkanas iki 8%%, o dau
gumas “Trust” bendrovių tebe
ima 9% be gyvybės draudos. 
Terminuoti indėliai nuo šio lai
ko bus priimami tik vieneriem 
ir dvejiem metam. Palūkanos už 
juos paliktos tos pačios — 6% 
už vienų metų indėlius ir 6.5% 
už dvejų metų indėlius. Didie
ji bankai už terminuotus indė
lius dabar moka tik 6%. “Li
tas” ir ateityje numato eiti kar
tu su besikeičiančia konjunktū
ra: kai palūkanos už santaupas 
ir paskolas rinkoje kyla, jos ky- . 
la ir “Lite”, kai krinta — krin
ta ir “Lite”. Tačiau pagrindinis 
principas pasilieka: tuo pačiu 
laikotarpiu “Litas” tąupytojams 
už panašias sąskaitas moka dau
giau kaip bankai ir ima mažiau 
palūkanų už paskolas kaip kiti 
skolintojai. Pr. R.

“Baltijos” vajus. Anksčiau buvo 
gauta $90. Dabar gauta: Ivanauskas 
Construction Co. $200, W. K. Gen- 
temann $25; po $10: R. R. Lapinai, 
B. D. Jurkai, E. P. Vileniškiai, S. 
Zemlickienė. Lig šiol is viso gauta 
$355. Labai gražu mostą yra pada
ręs statybininkas Vladas Ivanauskas, 
paremdamas “Baltiją” net $200. “Bal
tijos” kūrimosi pradžioje jis jau yra 
davęs $220, taigi betrūksta tik $80 
iki $500, su kuriais jis taps pirmuo
ju privačiu “Baltijos” garbės funda
toriumi. Tuo tarpu tik “Litas”, Auš
ros Vartų parapija ir lietuviai Tėvai , 
jėzuitai yra “Baltijos” garbės fun
datoriais, davę virš $500. — W. Gen- 
teman irgi yra statybininkas, įkūręs 
St. Agathe gražią vasarvietę prie 
Trout Lake. Labai geistina, kad V. 
Ivanausko ir W. Gentemann pavyz
džiais pasektų ir kiti lietuviai vers
lininkai bei profesijonalai, kuriems 
doleris ateina lengviau, kaip eili
niams darbininkams. Mūsų investa- 
cija į “Baltiją” neatsieks tikslo, jei
gu jos nepakelsime iki šiame krašte 
įprastų kitom stovyklavietėm pato
gumų lygio. f

“Baltijos” vajus (antras praneši
mas). Anksčiau gauta $355. Dabar 
gauta: A. R. Knystautai $25, Adam’s 
Restaurant $15; po $10: K Rimke
vičius, G. V. Drešeriai, D. B. Staš
kevičiai, J. J. Gabrusevičiai, S. J. 
Naruševičiai, V. A. Daugelavičiai, J. 
V. Daniai (Otavoj); $5 M. A. Jo
neliai. Iš viso gauta $470. Aldona ir 
Romas Knystautai tapo “Baltijos” 
fundatoriais, pasižadėdami įmokėti 
$100 per 4 metus. Adam’s Restau
rant, La Salle, anksčiau priklausė 
broliams Jocams, kurie “Baltiją” yra 
parėmę $166. Dabar tą gražią tradi
ciją tęsia naujieji savininkai Leonas 
Gureckas ir Juozas Stankaitis, abu 
prityrę restoranų laikytojai. — Ota- 
viškiai V. J. Daniai rašo: “Baltijos” 
stovykla yra svarbus kultūrinis veiks
nys ne tik montreališkiams bet ir 
©taviškiams lietuviams. Todėl siunčiu 
mūsų šeimos prisidėjimą $10 perlai
da paskelbtam vajui. Šiemet nebu
vo progos apsilankyti puikioje ir lie
tuviškoje Lac Sylvere apylinkėje, bet 
tikriausiai tikimės tai vėl padaryti 
ateinančią vasarą.” Ligi šiol į “Bal
tijos” vajų atsiliepė 27 šeimos. Jei
gu dar antra tiek atsilieptų, tai sto
vyklavietės komitetas būtų įgalintas 
sekantį pavasarį padaryti žymių pa
gerinimų stovyklavietėje. Visiems pa
ramą atsiuntusiems labai dėkojame.

Pr. Ručinskas, komiteto pirm.

P A R K S I D E MARKEI

LIETUVIŠKA MAISTO GAMINIŲ KRAUTUVĖ

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

Įvairios savo'pastate rūkytos dairos ir mėsos, lietuviški sū

riai, paršiukai, rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai.

A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montreal

MONTREAL ENTERPRISES REG'D
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS
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