
Nr. 43 (874) SPALIO - OCTOBER 27 • 1966 - JAUNIMO METAI • 15 et. • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 941 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 3, ONT. CANADA • TEL. 368-6813

Pagrindinė sukaktis
Iš daugybės sukakčių išnyra pagrindinė — Lietuvos nepri

klausomybės paskelbimo penkiasdešimtmetis 1968 metais. Pa
vergtieji lietuviai, žinoma, negalės jos paminėti, dėlto laisvėje 
gyveną tautiečiai jau dabar pradeda rūpintis tinkamu sukakties 
paminėjimu. Girtinas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos 
apdairumas, kad ji pradėjo rūpintis pasiruošimu. Klevelande 
jos rūpesčiu įvyko pasitarimas, kuriame dalyvavo JAV ir Kana
dos kraštų valdybos. Ten buvo pradėtos tiesti gairės 1968 me
tams. Numatyta išleisti plačią Lietuvos istoriją, apimančią 1918- 
1940 m. laikotarpį, kuriame sušvito nepriklausomos Lietuvos 
valstybė ir jos laisvė. Taipgi numatyta didelio masto lietuviška 
misterija, kurioje autorius ar autoriai turėtų išryškinti lietuvių 
laisvės kovas, laimėjimus, jų tragiką ir nepalaužiamą ryžtą. Dar 
nežinia, kaip pavyks tuos ir kitus planus įvykdyti, kaip pasiseks 
surasti atitinkamus žmones minėtiems veikalams parašyti, tačiau 
geras ženklas yra tas, kad rimtai pradedama rūpintis ir tai pla
čiu mastu. Jau pats laikas imtis konkrečių žygių suplanuotų 
gairių linkme. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas, kuris 
įvyks irgi 1968 m., lengviau bus realizuojamas, bet kiti darbai 
pareikalaus didesnės įtampos. Tad delsti jau nebėra kada.

Minėtieji planai bus vykdomi pačių viršūnių visos š. Ameri
kos mastu, nors jais pasinaudos daugiausia tik JAV-ių lietuviai. 
Be to, tie planai nėra tokie, kurie apimtų visus laisvojo pasaulio 
lietuvių gyvenamus kraštus. Tai daugiau paskatinamojo pobūdžio 
planai, kurie turėtų išjudinti planavimą ir kituose kraštuose. Juk 
kiekvienas kraštas/ kur tik yra lietuvių, turėtų susidomėti Lie
tuvos didžiąja sukaktimi ir- pradėti planuoti savo mastu. Pasi
tenkinti tradiciniu Vasario 16-sios paminėjimu tokia proga būtų 
perdaug jau kasdieniška. Bendruomenių valdybos bei tarybos tu
rėtų paruošti atitinkamus planus ir išjudinti viso krašto lietuvius 
pasireikšti neeiliniais darbais bei programomis. Deja, dar negir
dėti tokio sujudimo kraštų valdybose. Neseniai. Įvyko Kanados 
Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos suvažiavimas, bet jame 
apie didžiąją Lietuvos sukaktį nebuvo užsiminta, nes Kanados 
lietuvius šiuo metu slegia kiti didelio masto darbai, susiję su 
pasauline paroda Montrealyje 1967 m. ir su Kanados šimtmečio 
sukaktimi. Visdėlto nereikėtų užmesti ir 1968 metų, kurie atskuba 
jau gana sparčiais žingsniais. Laikas tad planuoti, galvoti jau 
dabar. Neišvengiamai Kanados Lietuvių Diena 1968 m. turės būti 
rengiama didžiosios Lietuvos sukakties ženkle. Bet kur ji bus ir 
kokio pobūdžio, deja, dar niekas negali pasakyti.

Neabejotinai penkiasdešimtoji Lietuvos nepriklausomybės su
kaktis ras išimtinį atgarsį ir visose lietuvių apylinkėse. Didieji 
darbai bus dirbami didžiuoju mastu, o mažesnieji — kuklesniu. 
Kiekviena apylinkė stengsis 1968 m. surengti ką nors vertingo. 
Pvz. pasimokytrgalime iš Toronto vengrų, iškilmingai paminėjusių 
1956 metų sukilimo dešimtmetį. Jie pasiryžo pastatydinti laisvės 
kovotojams paminklą viename Toronto parke už $25.000. Tai iš
liekamos vertės dalykas, kuris kalbės apie laisvės kovą ne tik 
vengrams bei jų čiagimiams vaikams, bet ir kitiems miesto gyven
tojams. Iki šiol Kanados lietuviai nėra pastatę nė vieno pana
šaus paminklo. Klevelandas turk Basanavičių, Maironį, Čikaga — 
Darių ir Girėną... O didieji Kanados miestai, kur gyvena tūks
tančiai lietuvių, neturi nė vieno lietuviško paminklo. Lietu
vių laisvės kovotojai nėra nė kiek menkesni už vengrų. Jie 
grūmėsi su labai nelygiu priešu ilgus metus, bet laisvajame 
pasaulyje jų vardas yra dar neįamžintąs. Jei Kanados lenkai 
gali pastatyti Koperniko paminklą, ukrainiečiai — ševčenko, veng
rai — laisvės kovotojų, kodėl gi lietuviai negalėtų pastatydinti 
savo laisvės kovų paminklo arba Maironio ar Basanavičiaus biustų 
viešuose miestų parkuose, ypač naujuose? Tai studijuotinas klau
simas visoms lietuvių apylinkėms, besiruošiančioms 50-tajai ne
priklausomos Lietuvos sukakčiai. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Pavergtos Lietuvos giesmininkas rudeniop pasiruošęs skristi į šiltuosius kraštus

Artėja Vokietijos vyriausybės krizė?
Atrodo, nė vienas V. Vokietijos 

kancleris nebuvo patekęs į taip 
sunkią savo tarnybinę padėtį, 
kaip dabartinis. Kadangi pagal 
konstituciją kancleris nustato vy
riausybės politiką ir už ją atsa
ko, tai už vienokį ar kitokį nepa
sisekimą vidaus ir užsienio reika
luose pirmoje eilėje jis kaltina
mas. Kancleriui daro priekaištų 
užsienis, o ypač komunistinis pa
saulis, kaltina ji opozicija, kalti
na net jo partijos ir koalicijos 
žmonės. Neretai jis yra puolamas 
už dalykus, kurių padarymas ar 
nepadarymas nepriklauso nuo jo 
valios. Ypač paskutiniai du mėne
siai buvo gausūs tokiais dalykais, 
dėl kurių buvo reikalauta ir dar 
reikalaujama, kad būtų pertvar
kytas ministerių kabinetas ir pa
galiau, kad pasišalintų pats kanc
leris.

Vokietijos nesujungimas
Nesulaukiant Vokietijos su

vienijimo, kurio per keliolika 
metų siekė Bonna, kaikuriuose 
vokiečiuose matomas tam tikras 
nerviškumas. Dėlto ypač kaltina
mas kancleris Erhardas. Priki
šama jam stoka konstruktyvios

J. KAIRYS 
Mūsų korespondentas Vokietijoje

Popiežiaus auka lietuvių gimnazijoms
Popiežiaus vadovaujamai lab

darai tikintieji atsiunčia kasmet 
gana stambias sumas aukų. Lie
tuviai, norėdami prisidėti prie tos 
labdaros, kuri teikiama įvairiems 
kraštams, ypač didesnių nelaimių 
atvejais, taipgi pasiunčia aukų, viams. 
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tos sumos paskirti Jūsų vadovau
jamai gimnazijai. Kitą dali pa
siunčiu lietuvių Vasario 16 gim
nazijai Vokietijoje.

Esu laimingas galįs būti šven
tojo Tėvo meilės įrankiu lietu-

terijos vadovybėje ir kariuomenė
je. Opozicija pradėjo reikalauti, 
kad atsistatydintų gynybos minis- 
teris von Hassel ir šios minis
terijos valstybės sekretorius 
Gumbel. Jie kaltina ir kanclerį 
Erhardą, kuris esą jau seniai ži
no apie netvarką ministerijoje, 
bet nieko nedaro.

Lėktuvu nelaimės
V. Vokietija perka karinius 

lėktuvus iš JAV. Jau daug jų 
nukrito, užmušdami lakūnus. Iki 
šiol dar nepavyko nustatyti kri
timo priežasties. Dėl šių nelai
mių pirmoje eilėje kaltinamas 
respublikos gynybos ministeris ir 
net visa vyriausybė. Esą įrengus 
tam tikrus patobulinimus, kriti
mai galėtų išnykti. Karinė vado
vybė esanti bejėgė, nes civilinė

Liėtuvių koplyčios Vašingtone 
šventinimo proga popiežiaus lab
daros darbams buvo pasiųsta 
$1.000 auka. Netrukus atėjo žinia 
iš Vatikano, kad popiežius Pau

lius VI tą sumą paskyrė lietuvių 
! gimnazijoms Europoje — Vasario 
116 ir saleziečių. Tai buvo padary
ta per lietuvių bičiulį arkivysku
pą Antonio Samore, specialiųjų 
Bendrijos reikalų kongregacijos 
sekretorių. Pastarasis atsiuntė sa
leziečių gimnazijos direktoriui 
kun. Pr. Gavėnui šio turinio laiš
ką. rašyta Vatikane š. m. spalio 
6 d.:

Malonus Kunige Direktoriau,
Iškilmingo Šiluvos Marijos kop

lyčios Vašingtone pašventinimo 
proga, Jo šventenybę popiežių 
Paulių Vl-jį pasiekė duosni tūks
tančio JAV dolerių auka labdary
bės tikslams, kurią Jis tuojau tei
kėsi nukreipti lietuvių pabėgėlių 
reikalams.

Įvertindamas Jūsų auklėjimo 
darbo svarbą bei pasišventimą 
sunkiose gyvenimo sąlygose,' ku
rias dar šią vasarą pats mačiau, 
jaučiu malonumo vieną dalį gau-

Telaimina Visagalis Jūsų vado
vaujamą įstaigą.

Nuoširdžiai Kristuje —
Jūsų Antonio Samorė 

Nepaprastiems Bažnyčios 
Reikalams Kongregacijos 

sekretorius
Tokio pat turinio laiškas buvo 

pasiųstas ir Vasario 16 gimnazi
jos direktoriui kun. dr. P. Ba- 
činskui.

Šis popiežiaus mostas, padary
tas per arkiv. A. Samore, yra 
reikšmingas ne vien finansiniu 
požiūriu. Tai popiežiaus palanku
mo pareiškimas lietuviams, ypac 
jų švietimo įstaigoms, kurios sun
kiose sąlygose dirba lietuvybės 
gelbėjimo darbą. Šis mostas ska
tina ir pačius lietuvius skirti 
daugiau dėmesio toms įstaigoms. 
Kai tarptautiniai autoritetai vie
šai-pareiškia toki palankų įverti
nimą, juo labiau patys lietuviai 
turėtų rūpintis savo įstaigų išlai
kymu. Be to, pažymėtina, kad ar- 

į kiv. A. Samorės laiškas parašytas 
lietuvių kalba. Tai irgi molonus 
mostas lietuviams, kuris padaž
nėjo tik pastaruoju laiku.

ima pastarųjų pagalbą, pašalpą 
ir t.t. Pagaliau Bonna savo tole
rantinga politika užtektinai dai
rosi ne vien į Maskvą, bet ir į 
pastarosios satelitus. Deja, jos 
gera valia visur atsimuša į ko
munistini kietą “niet”.

Kancleriui prikišau: as ir per
dėtas susirišimas su JAV; "Siūlo
ma užmegzti artimesnius ryšius 
Europoje, ypač su Prancūzija. 
Girdi, JAV įsipareigoja vis dau
giau Azijoje, pradeda mažiau do
mėtis Europa, nors komunizmui 
užėmus pastarąją, JAV atsidur
tų didesniame pavojuje be Euro
pos nei be Azijos. Pirmoje eilė
je siūloma kancleriui sueiti su 
Prancūzijos prezidentu De Gaulle ¥ . ......
H*, apsvarstyti esamą politinę pa- vaidžia neskirianti tam tikslui lė
dėtį bei bendrą gynimosi planą. 
Girdi, reikia galvoti apie sukū
rimą Europos gynimosi organi
zacijos.

Konfliktas su kariuomene
Konfliktą su kariuomene prak-

šų. Kiti Įrodinėja, kad" lėktuvai 
krenta dėl nemokėjimo jais nau
dotis.

Didelis smūgis vyriausybei po
vandeninio karo laivo “Hai” pa
skendimas. Žuvo 19 jaunų jūri
ninku. Tai didelė mislė-visiems.fe

. —A ■ Iki ▲ I m AKIIIA1IC IX A CVI/I Af> suvicmjuuv oinjjc. Ra KUri esATSIGAUNA U RAN U AUS KASYKLOS psichologinis momentas nięistns; i bfurokratija
Premjero L. Pearsono prane

šimu, Kanada pasirašė sutartį su 
Britanija iki 1980 m. pristatyti 
8.000 tonų uranijaus, kurio ver
tė siekia apie $100 milijonų. 
Parduodamas uranijus bus nau
dojamas nekarinės pramonės 
reikalams. Tai yra didelis pa
lengvinimas Elliot Lake, Ont., 
uranijaus kasyklų miestui, tu
rinčiam didžiausias uranijaus 
atsargas pasaulyje. Dėl užsaky
mų sumažėjimo daug kasyklų 
turėjo užsidaryti, o likusios su
mažinti darbą. Tikėdamasi nau
jos paklausos uranijui, jo atsar
gas sudarinėjo Kanados vyriau
sybė, padengdama kasyklų išlai
das.

Jean Marchand, darbo jėgos 
ir imigracijos ministeris, prane
šė, kad bus pakeistos kaikurios 
imigracijos taisyklės. Lig šiol i 
Kanadą kasmet atvykdavo apie 
200.000 imigrantų, kurių pusę 
sudarydavo britai ir italai. Atei
tyje planuojama teikti pirmeny
bę kvalifikuotiems darbinin
kams. Tai sumažins imigrantų iš 
Europos skaičių, nes jų tarpe 
būdavo daug nekvalifikuotų dar
bininkų ir netgi labai menko iš
silavinimo žmonių. Naujos tai
syklės atvers kiek plačiau duris 
i Kanada kitų žemynų kraštams, 
kuriuos ligjiol į antrą vietą nu- galimą vizitą Montrealio pasau

linei parodai buvo pasklidę 
daug gandų spaudos puslapiuo-

liškai pradėjo karo aviacijos in- ypač daug kam nesuprantama, 
spektorius Panitzki. Jis kritika-; koc}ėi nesusirūpįnta laivu tuoj po 

, vo ministerijos organizacinę tvar-1 - 
politikos suvienijimo^ srityje.^ Sis kuri esanti pagrįsta didele 

_ * 7 " 7/ ____ ___-jj ir trukdanti aviaci
jai panaudojamas agitacijai pries jaį reikiamą pasiruošimą bei ki-

nijimo raktas yra vien Maskvos tintas šios ministerijos valstybės
ie2’£nhand ^i^pAUan'tebjirtinę vyriausybę, nors suvie- Jta su juo Slfri^ darb?. ypač kaj. 
MacEachen — 11/o, Robert nijimo raktas yra vien Maskvos Hntoc
Winter - 4%, J°e Gracn - raudonųjų ponų rankose. Jei ^o^hls Gu^bd? Panitzki pa^ 

Kremlius nepanoręs suvienyti sitraukė iš pareigų, o jį pasekė 
Vokietijos, kiekviena^politika at- ir respublikos apsaugos general- 

- i.. įnSpek|Orįus Trettner. Atsisakyti
iš savo pareigų Trettner’į bene 
bus paskatinęs gynybos ministe
rio von Hassel š.m. rugpjūčio 2 
d. potvarkis, leidžiąs kareivinė
se veikti profesinėms sąjungoms. 

Visa tai sukėlė nerimą minis-

3%, kiti — 1%.
Opozicijos vadas J. Diefenba- 

keris Saskačevano provincijos 
konservatorių partijos suvažia
vime susilaukė ovacijų. Suva
žiavimo dalyviams jis pareiškė: 
“Kol aš esu sveikas ir kol ma
ne remia partija, vadovybė ne
bus atiduota kuriai nors mažai i rietiška prasme nesulaukė buvęs 
grupei...” Jis pabrėžė, kad iš kancleris dr. K. Adenaueris, ne- 
vado pareigų artimesnėje atei- sulaukė dabartinis kancleris dr. 
tyje neplanuoja pasitraukti. 
Ovacijos J. Diefenbakeriui pre
rijų provincijoje yra natūralus 
dalykas, nes jis ten laikomas sa
vu žmogumi. Nepasitenkinimas 
jo dabartine vadovybe jaučia
mas kitose provincijose, turin
čiose didesnį balsuotojų skaičių.

Kanados gydytojų draugija 
“Canadian Medical Association” 
kreipėsi į federacinę vyriausy
bę, prašydama neatidėti sveika
tos apdraudos įstatymo įvedimo 
iki 1968 m. liepos 1 d., nes jis 
yra būtinas 30% mažiau uždir
bančiu kanadiečių. Gydytojų 
draugijos duomenimis, dėl pla
no atidėjimo medicinos pagalba 
negalės pasinaudoti apie 5 mili
jonus kanadiečių.

Apie popiežiaus Pauliaus VI

simuš į žinomą “niet”. Betgi ki
taip nebuvo ir nebus. Negi plė
šikai grąžins turimą grobį — ry
tų zoną? Be to, Kremlius nori 
“išlaisvinti” ir V. Vokietiją? To
dėl Vokietijos suvienijimo vaka-

ryšių nutrūkimo su juo, bet tik 
po keliolikos valandų. Juk konvo
jus susidėjo iš kelių laivų, buvo 
vadas ir t.t. Dėl šitos katastrofos 
daroma priekaištų pirmoje eilė
je gynybos ministeriui, bet ir 
kancleriui bei visai vyriausybei. 
Prikišamas nepašalinimas trūku
mų laive, nepapildymas jo nau
jais patobulinimais, nepakeitimas 
nauju ir t.t.

Infliacijos grėsmė
Priekaištaujama kancleriui dėl 

markės nukritimo ir kainų kili- 
(Nukelta į 2-rą psl.) '

Pasaulio įvykiai
MASKVOJE ĮVYKO KOMUNISTINIŲ KRAŠTŲ. VADŲ IR 

GYNYBOS MINISTERIŲ KONFERENCIJA, kurioje dalyvavo visas 
prosovietinis blokas — Bulgarija, Kuba, Čekoslovakija, R. Vokie
tija, Vengrija, Mongolija, Lenkija, Rumunija ir, žinoma, Sov. Są
junga. Už konferencijos stalo, trūko Jugoslavijos, Albanijos, Kini
jos, Š. Korėjos ir Š. Vietnamo. atstovų. Nutarimai oficialiai nebuvo 
paskelbti, bet spėjama, kad dėmesio centre buvo komunistinė Ki
nija ir karas Vietname. Daug kas tikėjosi oficialaus Kinijos poli
tikos pasmerkimo, kuris nebuvo padarytas. Manoma, kad šiai min 
čiai pasipriešino Rumunijos kompartijos vadas N. Ceausescu, o ji 
rėmė Lenkijos W. Gomulka. Dėlto, matyt, ir teko atsisakyti bendro 
komunikato konferencijos pabaigoje. Turbūt neatsitiktinai “Prav- 
doje” buvo paskelbti net trys ra-«---------------------------------------
šiniai, reikalaują vieningai pa- nesutarimus tarp šiaurės ir Pk- , 
smerkti Kinijos politiką, neatsi- tų Vietnamo kilmės politikų, 
liktiniai buvo ir L. Brežnevo ašt- Sveikatos ministerio pavaduoto- 
rūs žodžiai Kinijos adresu jo pas- jas dr. N. T. Loc buvo pradėjęs 
kutinėse kalbose. Nesutarę dėl!iš atsakingų pareigų atleidinėti 
šio pagrindinio konferencijos šiauriečius ir į jų vietas skirti pie- 
punkto, kompartijų vadai turėjo | tiečius, pasinaudodamas ministe- 
pasitenkinti m a ž f a u reikšmin- rio jšvyka į užsienį. Premjeras N. 
gu Vietnamo karo klausimu. 
Maskvos radijo pranešimu, kon
ferencijos dalyviai vieningai pa
smerkė JAV “agresiją” Vietna
me. Toronto “The Telegram” ko-

C. Ky sveikatos minister! dr. N. 
B. Kha dėl netvarkos jo ministe
rijoje buvo priverstas pašalinti. 
Jam pavyko , peršnekėti atsista
tydinimu grasinusius kitus kabi- .

stumdavo Europa.
Gynybos min. Paul Hellyer

yra rimčiausias kandidatas į Ii- se. Kaikurie laikraščiai rašė, 
beralų partijos vadus. Tokias iš- kad Paulius VI norėtų aplanky- 
vadas daro ‘‘Toronto Daily Star” ti bendrąjį visų religinių bend- 
dienraštis, kurio atstovas ap- rijų paviljoną parodoje ir tuo 
klausinėjo 150 liberalų suvažia- pabrėžti ekumeninę nuotaiką, 
vimo Otavoje dalyvių, Apklausi- Gandus paneigė užs. reikalų 
nėjimo metu gauti duomenys: min. P. Martin ir apaštališkojo 
Paul Hellyer — 25%, Mitchell delegato mons. Sergio Pigne- 
Sharp — 16%, John Turner — dolli įstaigos Otavoje pareigū- 
15%, Paul Martin — 13%, nas.

Erhardas, nesulauks ir kiti.
Praktinius ryšius su Maskva 

palaiko Bonna neblogiau už kitus 
vakariečius, nors kaikurie forma
lumai ir yra pakibę ore. Pvz. 
1960 m. prekybos sutartis su 
Maskva, sudaryta trejiem me
tam, nėra atnaujinta, bet preky
ba tebevyksta ir toliau. Atnaujin
ti ją trukdo Berlyno klauzulė, ku
ri 1960 m. buvo apeita, bet kurią 
Bonna norėtų sutartyje tam tik
ra prasme paminėti.

Tas pats pasakytina ir dėl kul
tūrinių bei kitų panašių ryšių. 
Jie vyksta ir net plečiasi, nors 
ir be aiškaus susitarimo.

Nelanksti politika
Vis daugiau ir daugiau pasi

girsta balsų, kad V. Vokietijos 
vyriausybei reikėtų vesti lanks
tesnę politiką ne vien su Mask
va, bet ir su kitais komunistiniais 
kraštais. Pagal juos, šia krypti
mi vyriausybė permažai veikia. 
Priekaištautojai galvoja, atrodo, 
vien vakarietiškai, nors turėtų 
kiek galvoti ir komunistiškai. Jie 
mano, jog markėmis galima ko
munistų vadeivas papirkti. Dau
gelis nepastebi, kad komunisti
niai kraštai daro savo, nors mie
lai prekiauja su laisvaisiais, pri-

Estų byla ryšium su rašytojo vizitu
“The Globe and Mail” dien

raščio pranešimu, Ontario augš- 
čiausias teismas pradėjo svarsty
ti trijų estų bylą. Harry Boris 
Parkma, 8 metus vadovavęs Es
tų Centro Tarybai, ir tos organi
zacijos sekretorius Olev Trass pa
traukė teisminėn atsakomybėn es
tą advokatą Mart Tarum už šmeiž
tų skleidimą.

Reikalas liečia 1964 m. įvyku
sią rašytojo Rudolph Sirgę vieš
nagę Toronte, šiam iš sovietų 
okupuotos Estijos atvykusiam 
svečiui buvęs suruoštas priėmi
mas Estų Centro Tarybos parei
gūno Carl Eerme bute. Po to To
ronto estų tarpe tris kartus buvo 
paskleisti lapeliai, puolę minėto
sios tarybos vadovybę ir kritika
vę jos elgesį.

H. B. Parkma ir O. Trass tei
gimu, prieš juos nukreipta kriti
ka įžeidusi jų garbę. Jie, girdi, 
buvę apkaltinti suokalbių, mėgi
nimu nuslėpti tiesą, liečiančią 
tikrąjį rašytojo R. Sirgę vizito 
tikslą. Esą lapeliai raginę estus 
daugiau jiems nepatikėti vado
vaujamų pareigų, nors jiedu ta
me priėmime nedalyvavę. Kai bu
vo sužinota apie šį priėmimą, su-

rengtą kompartijos atsiųstam ra
šytojui, Estų Centro Taryba pa
reikalavo, kad jo rengėjas C. Eer
me pasitrauktų iš vykdomųjų pa
reigų. Jis tai padarė, bet ir to
liau pasiliko tarybos nariu.

Advokatas M. Tarum prisipa
žino, kad jis antrąją lapelių lai
dą platino estų karo veteranų su
sirinkime ir kad jų turi savo bu
te. Taip jau bent tvirtina byla iš
kėlusių abiejų EC Tarybos par
eigūnų advokatas Donald A. 
Keith.

Už apšmeižimą Kanadoje pa
prastai reikalaujama atsilyginti 
geroka pinigų suma. Apie šį jieš- 
kinį laikraštis nerašo — galimas 
dalykas, kad jis nėra keliamas. 
JAV-se bylą yra iškėlęs kitas To
ronte gyvenantis estas Erik Heine 
savo tautiečiui, buvusiam ČIA — 
amerikiečių centrinės žvalgybos 
pareigūnui. Ir ten visa byla su
kasi apie asmens apšmeižimą. 
Erik Heine esą buvo viešai pava
dintas sovietų agentu. Toronto 
dienraštis “The Telegram” šeš
tadienio priede paskelbė apie tą 
bylą ilgą reportažą, kuriame fi
gūruoja ir lietuvis advokatas Er
nestas Raškauskas.

Ill V. 1V1V111U 111V l^ltįiaill A.U AAVUAZA.

respondentas Maskvoje rašo, kad;neto narius pasilikti dabartinėse 
Jugoslavijos atstovybės nariai pareigose, nes kabineto krizė pa
kalba apie konferencijos nutari- darytų daug žalos Manilos konfe- 
mą sudaryti tarptautinę savano- rencijai.
rių brigadą^ ir ją pasiųsti į š. 

tik paprastas gandas, nes juk be 
Kinijos sutikimo tokios brigados 
neįmanoma nusiųsti i Vietnamą. 
Kinija konferencijos metu vėl 
pakartojo kaltinimą, kad Sov. Są
junga yra pasirašiusi slaptą su
tarti su JAV Vietnamo reikalu. 
Kiniečiai tokiam teigimui turi 
svarų argumentą — visišką įtam
pos pašalinimą Europoje. Dabar 
Sov. Sąjungai būtų geriausia pro
ga atnaujinti spaudimą Amerikai 
dėl Berlyno įjungimo į R. Vokie
tiją. Šitame politiniame fronte, 
iš tiesų, viešpatauja sunkiai be
suprantama tyla.

Prez. L. B. Johnsono vizitas N. 
Zelandijoje ir Australijoje su
traukė didžiules žiūrovų minias, 
skaičiumi gerokai pralenkusias 
įprastines sutiktuves karalienei 
Elzbietai. Prezidento triumfą mė
gino drumsti nežymios “taikos” 
šalininkų demonstracijos. Mel
bourne vienas vyras jo automo
bilį ir asmeninės apsaugos narius 
aptaškė dažais. Viešnagės metu 
pasakytose kalbose prez. Johnso- 
nas pabrėžė, kad karo užbaigimas 
priklauso nuo Hanoi apsisprendi
mo. Jis priminė komunistams, 
kad šio karo jie negali laimėti. 
Kanberoje padarytame bendra
me prez. Johnsono ir premjero 
Harold Hold pareiškime buvo 
konstatutota, kad P. Vietname 
jau yra užtrenktos durys komu
nistų karinei pergalei. Pati karą 
betgi bus galima baigti tik tada,

Vietnamą. Tenka minytL tai yra L“ ti‘tens
tib nonrocfoc nU SnV ho miestelj Aberfan ištiko žmogiško

neapdairumo tragedija — per 
šimtmetį supiltas anglies liekanų 
kalnas užgriuvo mokyklą su 254 
mokiniais ir sutriuškino keletą ki
tų namų. Lietaus išplauta dvie
jų milijonų tonų masė pajudėjo 
taip netikėtai, kad niekas nesus
kubo pasitraukti iš griūties kelio. 
Manoma, kad žuvusiųjų bus virš 
200. Tokių anglies liekanų kalnų 
yra ir kitose kasyklų vietovėse. 
Atrodo, dabar bus imtasi priemo
nių jiems pašalinti.

“Newsweek” žurnalo praneši
mu, sovietai išnaudoja amerikie
čių aviacijos bombardavimų su
varžymus š. Vietname. Oro žval
gybos padarytos nuotraukos liu
dija, kad Hanoi mieste Sov. Są
junga yra įsirengusi priešlėktuvi
nių raketų sandėlius. Kremliaus 
strategai žino, kad JAV dėl gali
mo pasaulinio triukšmo Hanoi ir 
Haifongo neketina bombarduoti. 
Taigi, šie miestai yra saugiausia 
vieta jų raketų atsargoms.

klausimai pietryčių Azijoje.
P. Vietnamo premjerą N. C. Ky 

užgriuvo ministerių kabineto kri-

Indijos premjerė Indira Gand
hi, tęsdama savo pirmtakų politi
ką sušaukė neutralių kraštų kon
ferenciją, kurioje dalyvavo Jugo
slavijos prez. Tito ir Jungtinės 
Arabų Respublikos prez. A. G. 
Nasseris. Dienotvarkė iš anksto 
nebuvo paskelbta. Atrodo, kad 
konferencijos dalyviai netgi ne
žinojo apie ką jie kalbės. Pačią 
konferenciją spaudos puslapiuo
se nustelbė prez. L. B. Johnsono 
prasidėjusi kelionė. Taigi, neutra
liųjų susitikimas New Delhi ne
teko net ir propagandinės nau
dos.

(Nukelta į 2-rą psl.)
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(Atkelta iš 1 psl.) 
mo. Gali ateiti infliacija V. Vo- 
kietijoje, jei nepavyks pravesti 
įstatymą, suteikiantį vyriausybei 
teisę kontroliuoti ūkį.

Vokietija savo istorijoje netu
rėjo niekad tokios ūkinės gero
vės, kokią ji pasiekė po antrojo 
pasaulinio karo. Ji pajėgė per 
trumpą laiką ne vien pakilti iš 
karo griuvėsių, bet ir išvystyti sa
vo pramonę bei prekybą iki tokio 
laipsnio, kad daug kur konku
ruoja su savo nugalėtojais. Bet 
pinigo vertė yra jau gerokai kri
tusi ir vis tebekrenta. Kaikurių 
gaminių, ypač maisto, kainos nuo
lat kyla. Dėl tokios ūkio būklės

KLB KRAŠTO VALDYBA INFORMUOJA ■ “ /•! * ... , , , •
nizuoti Jaunimo Metus ir Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongresą 
su peticija Jungtinėms Tautoms. 
Su dideliu pasigėrėjimu konsta
tuoja tų užsimojimų realizavimo 
sėkmingumą bei labai pozityvias 
pasekmes, ypač jaunimo skatini
mą visuomeninei veiklai, įjungi
mą į lietuvybės barus bei susirū
pinimą Lietuvos ateitimi.

1. -KLB krašto tarybos suvažia
vimas, įvykęs šių metų spalio 8 - 
9 d.d. Toronte, praėjo su geru 
pasisekimu. Dalyvavo 24 krašto 
tarybos rinkti nariai, 11 krašto 
tarybos narių — apylinkių pirmi
ninkų arba jų atstovų ir gražus 
būrys svečių. Pažymėtina, kad 
šiemet po ilgokos pertraukos da
lyvavo Sudburio ir Winnipego 
apylinkių atstovai. Į suvažiavimą 
taip pat buvo specialiai atvykęs 
PLB pirmininkas J. Bačiūnas. 
Smulkesni suvažiavimo aprašy
mai jau tilpo spaudoje, tad jų ne
kartosime. Paminėsime tik svar
besnius nutarimus.

Iš krašto valdybos pasitraukus 
kun. A. Žilinskui ir E. Miliauskui, 
naujais nariais buvo išrinkti E. 
Jurkevičienė ir inž. A. Viskon- 
tas. Pirmame posėdyje krašto val
dyba pasiskirstė pareigomis: L. 
Tamošauskas — švietimo komisi
jos pirm., E. Jurkevičienė — po
sėdžių ir bendrų reikalų sekreto
rė, V. Judzentavičiūtė — aplink
raščių sekretorė, inž. A. Viskon- 
tas — narys. Kiti valdybos nariai 
liko senose pareigose.

Specialiame posėdyje buvo pa
daryta pakeitimų Bendruomenės 
statute. Turint galvoje, kad kai
kurie pakeitimai dar turės būti 
patvirtinti Otavoje, laikinai tebe
veikia senasis statutas. Naujuo
sius pakeitimus ir jų įsigaliojimo 
pradžią pranešime vėliau.

Vienas statuto pakeitimas, ku
ris skelbiamas veikiančiu nuo 
šios dienos, yra par. 60: “50% 
solidarumo mokesčio siunčiama 
KLB krašto valdvbai, kitas 50% iK-' T - * ■ - , .,r ,.paliekamas apylinkės valdybai”. am«? L,etuv°s .nbu; pįe‘lm0 «aI1'

Lietuviu-Fondo reikalu įutarJ myb.ų nenaudai‘r trukdoma Le
ta išrinkti komisija, kuri rūpin- tuv°? ^tovams laisviau manev- 
tųsi užregistruoti valdžios irtai- ™ į S S‘8,U!
gose fondo statutą pagal dabar. lat- ° konferencljoje 
veikiančio lietuviškojo statuto - 
dvasią. Į komisiją išrinkti: dr. J. 
Sungaila, KLB krašto valdyba ir 
KLB Toronto apyl. valdyba. Kraš
to valdyba savo posėdyje atstovu 
į minimą komisiją paskyrė vice- 
pirm. Stp. Kairį.

Suvažiavimas nutarė paraginti šiai 
apylinkių valdybas, kad kiekvie
na savo sudėtyje turėtų jaunimo 
atstovą, švietimo ir kultūros va
dovą. Tie vadovai, reikalui esant. ArkiwskWDaS Codv 
gali būti į valdybą kooptuoti. Tuo 
atveju jie gauna, valdybos nario 
teises.

Kiti nutarimai skelbiami pride- Patrick Cody, neseniai’ buvo ma- 
damose -rezoliucijose. Į šonų svečiu Decaloque Lodge

2. Jeigu būtu reikalas, krašto'160, Ancient Free and Accep- 
valdyba galėtu pagaminti magne-' ted Masons ložės, kur pasakė 
tofonine juosta Kariuomenės! prakalbą. Jos klausėsi per 500 
šventės minėjimui. Apylinkės.! ložės narių ir jų žmonų. Pra- 
kurios norėtų tokią juostą gautiJ kalboje pareiškė šias mintis, 
nrašomos pranešti krašto valdy
bai ne vėliau lapkričio 1 d.

tm įausta a r cit v me tie- religinių grupių susipratimui, to- 
n]- posėdžių dėl. jis. arkivyskupas, nemato nė 

. mažiausių kliūčių, dėl kurių pa
sauliečiai vadai negalėtų rasti 
panašaus tarpusavio supratimo. 
Rūpinimasis žmonijos gerove ir 
pasaulio taika taip stipriai pasi
reiškė Vatikano santaryboje, jog 
rado savo atgarsį ir JAV-se, kur 
gausios broliškos organizacijos 
— religinės ir humanitarinės — 
stengiasi santarybos nurodymus 
realizuoti.

Arkivyskupo Cody dalyvavi
mas masonų parengime buvo pir
mas tos rūšies įvykis katalikų 
hierarchijos istorijoje.

KLB kr. taryba sveikina Pasau
lio Jaunimo Kongreso Rengimo 
Komitetą, paruošusi ir įvykdžiu
sį pirmąjį Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą ir peticiją Jungti
nėms Tautoms, džiaugiasi jo su
keltu jaunimo sąjūdžiu lietuvybei 
išlaikyti ir kviečia visus dar gy
viau veikti lietuvybės baruose 
tremties bei išeivijos sąlygose.

KLB krašto taryba didžiai ver-

monių infliacijai sustabdyti. Pri
spirta vyriausybė jau rengiasi pa
skelbti atitinkamą įstatymą, kuris 
įgalintų ją kontroliuoti ūkį. Bet 
suteikimas jai šios teisės reikštų 
brovimąsi į gyventojų privačią 
iniciatyvos sferą. Tai yra prie
šinga respublikos konstitucijai. 
Todėl tenka pakeisti pastarosios 
atitinkamą paragrafą. Bet pakei
timui reikia surinkti % parla
mento narių balsų. Toks skaičius 
galimas tik tada, jei balsuotų ir 
opozicijos žmonės. Pastarieji su
tinka su paskelbimu tokio įstaty
mo, tik stato savo reikalavimus, 
kurie skiriasi nuo vyriausybės 
parengto projekto. Todėl gali vy
riausybei nepavykti su šiuo įsta
tymu. O nepravedus jo, gali ūkis 
eiti ir toliau panašia kryptimi

Valdininkai prieš kanclerį

laikytojams V. Vokietijos terito- kanclerio nepajėgumą. Be to, 
rijoje, irgi kaltinamas kancleris krikščioniškos grupės ima bai
su savo vyriausybe. V. Vokietija mintis dėl būsiančių rinkimų į 
yra dar silpną, kad galėtų pati'sekantį Bundestagą. Jų baimę 
apsiginti nuo galimo užpuoliko.1 stiprina Rhein-Westfalijos kraš- 
O to užpuoliko — Maskvos grės-, te įvykę rinkimai į vietos parla- 
mė šitam kraštui yra labai didelė.1i mentą, kur socialdemokratai ga- 
Kremliaus raudonieji ponai yra vo daugiausia balsų. Kad panaši 
pasiryžę “išlaisvinti” ir V. Vo-: padėtis nepasikartotų rinkimuose 
kietiją bei likviduoti “revanšis- į Bundestagą, vis daugiau pasi- 
tų” ir “militaristų” “netaikingą” j girsta balsų, esą reikėtų vengti 
nusiteikimą “mylinčioms” taiką viso, kas galėtų jiems pakenkti, 
tautoms. Tam tikslui Maskva yra Todėl, pagal juos, be kitų daly- 
išvedusi daugybę strateginių ge- kų, turėtų būti pakeisti ne vien 
lėžinkelio linijų, pristačiusi auto- kaikurie ministerial, bet ir pats 
stradų ir kitokių pasirengimų V. i kancleris. Iš naujų asmenų į mi- 
Vokietijai pulti? Dėlto buvimas nisterius ypač minimi Barzel, 
Britanijos, Prancūzijos ir JAV Gerstenmaier ir Strauss. Pasta- 
karinių dalinių yra labai aktua- rasis jau buvo gynybos ministe- 
lus. Bet visa tai surišta su mili- riu. Jis yra dar jaunas vyras, bet 
jardinėmis išlaidomis. Vienokia 
ar kitokia forma padengti jas rei
kalaujama iš V. Vokietijos, šiuo 
metu ir pastarosios biudžetas tu
ri didelių plyšių, o nusiderėti ne
siseka. Todėl šita aplinkybė Bon
uos padėtį gerokai sunkina, nors 
jei ne sąjungininkų kariniai da
liniai, tai ir V. Vokietija būtų 
jau seniai užlieta raudona lava.

Vadovai kryžkelėje
Ir juo tolyn, juo daugiau tel

kiasi priekaištų. Visa tai yra jau 
tiek toli nuėję, kad net koalici
jos žmonės pradeda kalbėti apie

ima bai

po Adenauerio bene bus vienas 
gabiausių politikų V. Vokietijoje. 
Tik gaila, kad jo garbę gerokai 
aptemdė taip vadinamoji “Spie- 
gelio afera”. Kanclerio vietą, at
rodo, užimtų parlamento pirmi
ninkas Gerstenmaier, nors nema
žiau populiarus yra ir Barzel.

Pagal paskutines žinias, abi 
krikščioniškos grupės yra sutaru
sios palikti dabartinį kanclerį Er- 
hardą pareigose ir nedaryti jokių 
kabineto pertvarkymų. Atrodo, 
jos nori dar stebėti, kaip rutu
liosis vidaus politiniai reikalai.

Ilgamečiu! Tautos Fondo atstovybės Kanadoje

pirmininkui VACLOVUI VAIDOTUI mirus,

jo žmonai ELENAI, sūnui VYTAUTUI, dukrai REGINAI su

šeima ir artimiesiems reiškia gilią užuojautą —

V. Sidzikauskas
VLIKo pirmininkas

prel. J. Balkūnas
Tautos Fondo valdytojas

Buvusiam Lietuvos Steigiamojo Seimo nariui, ilgame- 

čiui KLB krašto tarybos nariui, buvusiam krašto val

dybos nariui, ilgamečiui Tautos Fondo įgaliotiniui Ka

nadoje, KLB Šalpos Fondo veikėjui ir buvusiam pirmi-

ninkui Toronte '

A. A. VACLOVUI VAIDOTUI mirus,

(Atkelta iš 1 psl.)
Amerikiečių spaudos teigimu, 

IV. Vokietijos kancleriui L. Erhar- 
■ dui buvo pranešta, kad JAV pla- 

Dėl pasišalinimo iš V. Vokieti-;nuoja atitraukti iš Vokietijos apie 
____ i j- • r____ _____ i ' 20 OHO Variu Vai hue nsciicramintsi

ro Hendrik Verwoerd žudiką Di- 
mitrio Tsafendas pripažino nepil- 
napročiu ir Įsakė jį uždaryti neri
botam laikui į beprotnami

Rytų Vokietija, kopijuodama 
JAV Taikos Korpą, pradėjo orga-

jo žmonai, sūnui, dukrai ir kitiems giminėms bei jų 

šeimoms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą —

Kanados Lietuviu Bendruomenės krašto valdyba
tina darbą, kurį lietuviškos kul- jos valdininkų kongreso Godes-180.000 karių, kai bus pasigaminta JAV Taikos Korpą, pradėjo orga- 
tūros ugdyme ir reprezentavime berge kaltinamas tik vienas kanc-[daugiau didelių transportinių lėk- nizuoti vadinamąją taikos brigadą, 

organizacijos, leris, nors yra ir kitaip manan-: tuvU- Pavojaus atveju tie lėktuvai kurios nariai bus siunčiami į Azi-

šokių grupės? chorai" ir dramos neteko ~sau”prideramos pagarbos i Europą reikiamą karių skai- nyti, tai yra daroma su Kremliaus 
t ________________ _ •_____________ • -v i . ___ I - t • Ai n "Pi onnnf nin niinmnno foi Tau C r»o_

atlieka jaunimo i
kaip skautai, ateitininkai, tautinių čių. Dėl to* incidento kancleris

vienetai. Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama šių vienetų veiklą akty
viai remti, ypač jaunimo vasaros 
stovyklas.

KLB krašto taryba, susirūpinu
si Lietuvos ateities teritorine ap
imtimi, sveikina VLIKo rūpes
čius Lietuvos rytinėmis, pietinė
mis ir vakarinėmis ribomis, sie
kiant įgyvendinti Lietuvos Stei
giamojo Seimo Nepriklausomy
bės Aktą, ir tam tikslui sudarytas 
specialias komisijas, bet labai 
prašo VLIKą vengti pareiškimų, 

■ kuriais būtų užsiangažuojama bū
simos Lietuvos ribų plėtimo gali-

KLB krašto taryba dėkoja vi
siems žodžiu bei raštu sveikinu
siems šį metinį suvažiavimą, ypač 
iš toli atvykusiam PLB pirminin-

iš didžiulės valdininkų sąjungos, 
nes pasišalino iš jo dar prieš pa
sveikindamas kongresą. O pasiša
lino dėlto, kad valdininkų sąjun-

per porą dienų vėl galėtų prista- jos ir Afrikos kraštus. Tenka ma

čių. Planuotojų nuomone, tai bus žinia. Sovietinio komunizmo ne
galima padaryti 1970 m.

“U. S. News a. World Report”, 
neminėdamas vietovės ir pavar-

sėkmes Azijoje ir Afrikoje dabar 
mėgins atitaisyti komunistinis R. 
Vokietijos jaunimas. Diktatorius 
W. Ulbrichtas taipgi yra pakvie-gos pirmininkas aštriai pasisakė džiu, rašo, kad vienoje pietryčių <.axp&±

prieš kanclerį, kuris palaikė jol^į08 sostinėje surengtame ofi- tęs net 2.000 afrikiečių studijuo- 
kalbą įžeidimu. Kongreso daly-* cia^ame P r * ® m im e neutralios ti R. Vokietijos universitetuose. 
_ 1  • - • trolcf xzRzSc O mhū CoH Arill C niKn T? n r*! v t-n n VAib-in-nfic- i n c f i _viai, užuot padarę savo pirminin
kui kokį nors pastebėjimą dėl šio 
Įvykio, ne vien paplojo jam, bet 
ir sekančiam perijodui išrinko jį 
savo pirmininku..

Svetima kariuomenė
Kai tenka mokėti kariuomenės

M
i valstybės ambasadorius pusę va- R. Berlyne veikiantis amatų insti- 1 
landos puolė JAV ir jų politiką, tūtas jau paruošė 750 afrikiečių I 
o paskui kalbą užbaigė reikšmin- specialistų ir laukia naujos 200 I 
ga pastaba:. “Bet po dvidešimt mokinių grupės. Azijos kraštams fa 
metų šios srities gyventojai bus yra skiriamas neseniai suorgani- 
dėkingi Amerikai už tai. ką ji yra zuotas vadinamasis budistų stu- 
padariusi Vietname ...” dijų centras, į kurį kviečiami bu-

Pietų Afrikos teismas premje- distai mokslininkai.

Ilgamečiu! Tautos Fondo atstovybės Kanadoje pirmininkui

VACLOVUI VAIDOTUI mirus,

jo žmonai ELENAI, sūnui VYTAUTUI, dukrai REGINAI su

šeima ir artimiesiems reiškia gilią užuojautą —

Tautos Fondo atstovybė Kanadoje

NEUŽMIRŠTAMI STUDENTO PERGYVENIMAI

GABENOM GINKLUS PARTIZANAMS
(Tęsinys iš pr. numerio)

Susitikimas kooperatyve . ... . -. , ------------------,------------
Dūkštą pasiekiau saulei nusilei- z^s V? kitus dirbinius į Kamajus, [ sustojo su grūdais spekuliantai.

| rai gerai kelius žino, nes yra sala-; ir paklausė kur bėgas. Pasisakė 
kiškiai, kurie veždavo ratus, vaj einąs pranešti valdžiai, nes miške

I

kui J. Račiūnui, taip pat dėkoja dus. šaltis graibo ausis. Prie ko- Lzpahus, .Rokiški, net Kupiški.1 Vyrukas jam patarė grįžti, 
KLB Toronto apyl. valdvbai, rū- operatyvo rogėse guli šuo, pririš- ^aiP Pat versmuos karves nor- esąs toks ir toks komjaui.^v.^, 
pestin°ai suvažiavima tioboiu- tas pinta trijų sluogsnių juosta. ’Pa a\skirai pakrauta nuo abiejų jaunesnysis kažkokių apylinkės 
šiai, ir Tėvams pranciškonams Taigi, viskas gerai — manęs lau- n}.e?ziami-Birai ir Ska-j komunistų brolis, taigi jis į Anta- 
Toronte. parūpinusiems patalpas.,kia nepažįstamas žmogus, atvažia- Plskl° ginklai jau dabar išskirti. ;lieptę. greičiau nuyyksiąs. Bet se- 
______ ______________y vęs apsipirkti. Kooperatyve nusi- Pavalgėme. Susėdome ir įsva- nukas nenusileidžia, nepasitiki.

KLB Toronto apyl. valdybai, rū- operatyvo rogėse guli šuo, pririš-
, sakė 

Taip pat "veršingos karvės” nor- esąs toks ir toks komjaunuolis.

masonų susirinkime
Čikagos arkivyskupas John

Neseniai Vatikano santaryba 
sudarė pagrindus lengvesniam

protokolai bei iždo knygos, turė
tu būti saugoma. Užbaigtas kny
gas prašome persiųsti į KLB ar
chyvą: A. Kuolas, 30 Riverside 
Cresc., Toronto 3, Ont.

4. Būtų gera, kad susirašinėji
mo su kanadiečių įstaigomis nuo
rašas būtų atsiunčiamas krašto 
valdybai. Neretai minimos įstai
gos mūsų klausia tokių susiraši
nėjimų reikalu, ir mes neturime 
žinių.

REZOLIUCIJOS
KLB kr. taryba augštai vertina 

PLB valdybos iniciatyvą suorga-

MOHAWK
FURNITURE LTD

PILNAS NAMŲ APSTATYMASL t

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

Nemokamas į namus pristatymas.

Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. - TEL OX 9-4444 
Vakaruose - 137 RONCESVALLES AVE. — TEL 537-1442 

Knatavės atlderytoe ano t nl ryto IM • nt vakaro.

TORONTO LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS "PARAMA” 

artėja prie trijų milijonų
Prieš porą savaičių esame paskelbę spaudoje ir per ra

diją, kad “Paramos” balansas siekia S2.700.000. Aiškes
niam ir tikslesniam vaizdui susidaryti pateikiame šių metų 
9 mėn. balansą 
AKTYVAS 
Kasa .. .... . .. . ____ ’
Banke einamoji sąskaita ... __  .
Indėlis — Societv ................
Asmeninės paskolos ... ____...
Ilgalaikės nekilnojamo turto paskolos 
Trumpalaikės nekilnojamo turto paskolos .. 

į Vertybės popieriai . ____ __ ___________
Raštinės inventorius ________ .... ... . ...
Nekilnojamas turtas — Courtland Packers . 
Kilnojamo turto paskola ____ ..._______ L__
Negautos palūkanos už Societv In. . . ...... .
Pereinamos sumos . .. ._______________

; 2.000.00
62,607.27 

200.000.00 
593.620.75 

1.335.365.17 
400.001.82 
42.147.70 
9.702.52 

42.700.00 
5.030.00 
5.050.16 
2.122.81

žiavome. Mano vežėjas iš buv. Paskui išsitarė, kad jam pražūsiąs 
Vilniaus krašto, kokių 40 m. ūki- milicijos prižadėtas uždarbis — 

20 rublių. Jaunuolis įtikino. Davė 
jam 20 rublių, senuką parvedė 
namo, o pats mišku, tartum, į An
talieptę. Mes visi susėdome ir pa
sukome vėl į vieškelį. į Dusetas, 
bet pirmu keliu — į mišką ir per 
Šventąją. Oi nėrėme ir nėrėme

perku tabako, _ prisikemšu pypkę 
ir užsidegu. Ūkininką atpažinau 
L ____ _  ________ . , . _
mane taip-pat pažino, nes sutar- sakoja kartais, kaip medžiodavo 

” ’ ’ ’ ' ' ” ' . Ke
lias vidutinis. Aplenkėme Salaką, 
per ežerus ir miškus pasiekėme 
kažkokį rusų bažnytkaimį ir ant 
didelio ežero pamatėme iš šono 
atvažiuojančius vežimus. Atsira- pelkėmis ir kažkokiu mažos upe- 
do tas pats Dūkšte matytas šuo, lės paupiu, iki pasiekėme su auš- 
taigi, saviškiai. Kažkur sustaugė rele Jūžintų apylinkes. Ten prie 
vilkas, atsakė ir mano vežėjas, ežero krūmuose pasitiko kiti ark- 
Taigi. tikras Vilkų kelias. Mes liai. vyrus paleidome’ namo gana 
juos lydime iš paskos. Truputį pervarytais arkliais: iki šių krū- <

_____ ____ pusto, viena kita sniego kruopelė mų arkliams kriste krito putos. I 
Pasakau apie nukrinta. Mėnulio visai nematy- nes nežinojome, ar tas senukas

XJL La • XxXllJL JL1 vL Ljkz La * v

iš kailinių, juostos ir kaklinio. Jis tinkas, taip pat mažai kalbus. Pa

tas “Valstiečių Laikraštis” ir “Že-1 vilkus duobėmis, kilpomis.
• 1 T * “ • 1 ' 1 ■» T-l zl n 4-1 vm A va! A zx Cmes L kis buvo kairėje kiseneje, 

o kitoje — raštuotos pirštinės. 
Nusipirkau ir išėjau gatvėn. Ūki-, 
ninkas pajuokavęs su pardavėju 
taip pat išėjo. Pasivijęs mane: 
miestelyje taria:

— Ar nešalta?
— Nieko, tik Jurgiui ausys nu

šalo.
Paprašė sėstis, nes tan kraštan 

važiuojąs. Važiuojame ir tylime. 
Bežadis žmogus, f 
vilkus. Tyli. Tik pavažiavus paša-i 
kė. kad tuoj suksiąs’ į namus ir 
mane jau atvežęs. Truputį nuste
bino toks žodis, nes žinojau, kad 
būsiu iki Lūžoš (šifrinė vietovė) 
nuvežtas. Tyliu ir laukiu. Staiga 
per laukus atneria geru arkliu 
jaunuolis. Sustabdė arklį, su i 
ūkininku pajuokavo, kad pas 
merginas važiuojąs, esą piršlio 
jam reikia. Jis gavo mane toliau 
pavėžėti. Tik tada supratau, kad 
Vilko kelias pradeda veikti ir kad 
šie vyrai per daug jau matę lenkų j 
laikais. Arklys nėrė riščia. kar-i 
tais zovada pakrūmiais, pelkėmis 
ir tik šuns prabėgamais upeliais. 
Pravažiavome dar kartą geležin
kelį, kažkokį ežeriuką. Vežėjas 
pstikrino valtį, prie kitos sodybos 
ant tvoros užmautą puodą ir įva
žiavo į kiemą. Sutiko pats šeimi
ninkas. o vežėjas kažkur vėl din
go-

— Vilkai šiemet drąsūs.
— Pro pamuraukas kasasi.
— Jurgiui nušalusias ausis gy

do.
— Sugys, tik reikia barsuko 

taukais tepti.
Gabename ginklus
Taigi, esu tikrai vietoje. Paro

džiau “karvių šėrimo” normas. 
Pasirodo, kad pervežimo planas 
jau veikia: 8 su arkliais turėtų bū
ti jau prie Luodžio ežero. Apsau
ga sutvarkyta tiek iš priešakio, 
tiek iš užpakalio. Jie išvažiavo 
apie porą valandų anksčiau, o 
mes juos prisivysime prieš plentą 
perkertant, o anapus plento keis

jti. Jis patekės paryčiais, jei iš vi- vėl nenubėgo pranešti. Mūsų at- 
so prasiblaivys. Plentą pravažia- sargumas buvo vietoje. Antaliep- 
vome gavę ženklą ir. kiek arkliai tėję kilo audra. Aliarmavo Duse- 
išneša, vėl ežeru ir pelkėmis. Prie tas ir kitas apylinkes gaudyti spe- 
ežero miške sutikome laukiančius kuliantus. Dar daugiau. Sekančią 
arklius. Vienos rogės neperkrau-; dieną ten rado iškritusį vieną pis- 
namos. kur įdėtas Brno kulkos- toleto šovinį. Matavo sumintas ir 

i vaidis ir jo manta. Jos tik per- i papustytas pėdas, nors jau pirma 
kinkomos, ir turi siekti Biržus, patys buvo būriu gerokai išmin- 
Dabar tik pamačiau, kad visų ro- dę. Senuką išsivežė tardyti net į 
gių arklių vadžios pririštos, kad Zarasus. Griebė ir tos šeimos 
nelaimei atsitikus jos neiškristų 
ant žemės, nepatektų po rogėmis 

j ir nesustabdytų arklio. Vadžios 
(pririštos, vyrai įgudę, ir jų ranko
se šautuvai. Taigi, visi pasiruošę 
gintis, o arkliai gali nerti neval
domi. Tada tik supratau tuos ty
lius artojėlius, pasiruošusius su
sikauti.

komjaunuoli, kuris buvo anuose 
šokiuose. Vienu žodžiu buvo su
kelta visa apylinkė, visas komu
nistinis aktyvas ir visi sekliai, bet 
laimė — neįtarė, kad mes važia
vome Rokiškio pusėn.

(Bus daugiau)

į TARZANŲ SUVAŽIAVIMAS
Patekom ant šnipo i Meksikos sostinėje Edgar Rice
Mano naujasis vežėjas B., mi- Burroughs 91-mo gimtadienio 

ręs tremtyje ūkininkas, kalbesnis proga buvo susirinkę keturi Tar- 
— pasakoja apie visokias išdaigas zanai: Johny Weissmueller, 62 
vežiotiems agitatoriams, net ir m., James H. Pierce, 66 m., Jock 
mitingan įmestas bombas. Mūsų Mahoney, 45 m., ir naujausias 
kelias suka arčiau Antalieptės,; Tarzanas Ron Ely, kuris minėto 
nes kitoje miško pusėje kažkoks rašytojo plunksnos sukurto bež- 
komjaunuolių linksmavakaris, to
dėl mums reikia sukti į kitą pusę. 
Laimingai apvažiavome nepatiki
mą vietą. Miške, prie Šventosios, 
sustojome pailsėti, nes iš prieša
kio ryšininkų dar nėra, nėra ir ki
tų ženklų. Laukiame ir ganomės 
ant ežeriuko, netoli vienos pirke
lės. Tik girdime, kad išėjo senu
kas, apsidairė, pažiūrėjo į mūsų 
pusę ir pasileido vieškeliu į Anta
lieptę. Taigi, netikėtai užkliuvo- 
me ant nepatikimo žmogaus. Mū
sų vienas vyras staiga nunėrė per 
krūmus. Pasisukime pastojo senį

džionžmogio nuotykius džiunglėse 
perkelia į televizijos ekraną. Fil
mų mėgėjai geriausiai atsimena 
J. Weissmueller Tarzaną, nes jis 
buvo pagaminęs 12 šios rūšies 
filmų, pradedant 1932 m. ir bai
giant 1947 m. Televizijos akto
rius Ron Ely yra jau penkiolik
tas Tarzanas. Spaudos atstovų 
tvirtinimu, pasenusieji Tarzanai 
mėgino pademonstruoti garsųjį 
džiunglių šauksmą, bet rezultatai 
buvo labai menki — balsai silpni, 
užkimę, nesugebą atlikti įmant
raus garsų išraitymo.

Balansas $2.700.348.20
PASYVAS
Šerų kapitalas _________ __
Einamos sąskaitos ______________ _
Atsargos kapitalas ___ ______ 1_ __
Specialus fondas ___ ___  ___
Nekilnojamo turto amortizacija____
Akceptuoti čekiai ................... .
Paskola — O.C.C. Society   __ .....
Neišmokėtos palūkanos už indėlius 
Mirusių narių indėliai :_________
Pereinamos sumos ______ =.... ......
Pelnas už 9 mėnesius _______ ______

S 640.230.52
1.838.291.33

31.604.84
17.290.70

5.610.77
27.271.78
79.000.00
19.786.13
5.540.12

904.54
34.817.47 

$2.700.348.20Balansas
Palyginę šias skaitlines su 1965 m. metine apyskaita 

matome, kad per šiuos metus padidėjo visos pozicijos, o 
ypatingai šios: šėrai ir einamos s-tos — $306.420.00, nekil
nojamo turto paskolos — $256.986.00, asmeninės paskolos 
— $56.311.00 ir balansas padidėjo net $279.352.00.

Šie daviniai rodo, kad Lietuvių Kredito Kooperatyvas 
“Parama” finansiškai stiprėja ir artėja prie trijų milijonų 
balanso. Šia proga norėtųsi priminti, kad “Paramos” regu
liarus augimas sudaro galimybę nekilnojamo turto pasko
las išduoti iš 6»/2%, asmenines paskolas iš 7%, už einamas 
sąskaitas mokėti 434 % ir už šėrų sąskaitoj laikomus pini
gus numatyta už 1966 m. išmokėti 5’/^%. Taip pat nelai
mės atveju “Paramoje” kiekvienas narys turi nemokamą 
gyvybės draudimą santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2.000.00, ir asmeninės paskolos draudžiamos iki $5.000.00. 
Pagal dabartines sąlygas “Paramoje” yra pigiausias kredi
tas skolintis ir taupytojams geriausios sąlygos taupyti, nes 
už santaupas mokamos didžiausios palūkanos, šios palan
kiausios skolinimo ir taupymo sąlygos yra pasiektos tik to
dėl, kad visuomenė pasitiki sava lietuviška kooperatine, 
kredito organizacija, stoja jos nariais ir plačiai naudojasi 
jos patarnavimais. Rezultatai būtų dar geresni, jei koopera
cijos veikla būtų palankiai vertinama ir tų, kurie dar iki šiol 
į “Paramą” neįstojo nariais, šiandieną kiekvienas turėtų pa
galvoti, ar jo santaupos, laikomos kitur, neneša jam nuos
tolių.tolių. !

Be to, būdami nariais prisidedate prie lietuvybės išlai- jį 
kymo, nes kasmet “Parama” iš pelno skiria atitinkamas su
mas lietuviškoms mokykloms bei organizacijoms.

Jeigu jums reikėtų daugiau informacijų ar kiltų kokių 
nors neaiškumų piniginiuose reikaluose, prašome kreiptis į 
“Paramą”, 1129 Dundas St West, Toronto 3, Ont, arba pa
skambinti telefonu LE 2-8723.

“Paramos” Valdyba



MANO PATIRTIS UNIJOSE III Lietuvos Raudonasis 
Kryžius prašo aukų
Lietuvos Raudonajam Kryžiui 

remti komitetas, kurį sudaro dr.
Kodėl daug streikų, kartais kvailų? ________

V.’Ingelėvičiūs,' i. V." Kanauka,Streikas pirmiausia įvyksta dėl 
naujų sutarčių sudarymo, kai dar
bininkų unijos vadovybė sujudi
na masę ir išveda į streiką. Gali 
tam tikrais atvejais “Internatio
nal” centras įsakyti streikuoti. 
Krašto unijų prezidentas gali pa
reikalauti skyrių išeiti į streiką. 
Skyrių valdyba gali išvesti į strei
ką dėl gausybės priežasčių. Jung
tinių skyrių, atskirų fabrikėlių 
unijų prezidentai gali nepaklusti 
savo unijos vadams ir prikalbinti 
savo darbininkus streikuoti. De
partamento patikėtinis gali su
kurstyti savo departamentą ir nu
traukti darbą, o prie jo tuoj dė
sis ir kiti.

Ypač daug nukenčia darbinin
kai, iŠ dalies ir bendrovės, nuo 
visokių vadinamų “simpatijos” 
streikų ar paramos. Kas nors kur 
nors visada streikuoja, ir jei vi
sus ar bent daugumą palaikysi, 
tai mažai bebus įmanoma tokiam 
skyriui dirbti.

Kaip matome, streikų galimy
bės labai didelės. Jeigu reikalai 
nebūtų surišti su politika ir bū
tų žiūrima tik į darbininkų ge
rovę, krašto ekonomiją ir savos 
bendrovės stiprumą, streikų gau
sumas sumažėtų. Bet kaip visur, 
taip ir unijose, ir gal daugiau nei 
kitur, susimeta žmonės, kuriem 
nei krašto ekonomija, nei darbi
ninkų gerovė nerūpi. Jų tikslas 
— viską ardyti. O čia jie .dirvą 
turi gana gerą.

Politika unijose
Dažnai unijų vadovybės ar uni

jos yra apdrabstomos komunis
tiškais vardais. Kanadoje tik vie
na kita unija yra žinomos kaip 
prokomunistinės. Aplamai unijos 
nėra komunistinės, nei komunis
tų vadovaujamos (bent kiek ofi
cialiai žinoma). Daugelis unijų 
net narių įstojimo kortelėse turi 
klausimus: “Ar nepriklausai ko
munistų partijai ar kokiai orga
nizacijai, kuri yra nusistačiusi 
prieš esamą santvarką?” Ir vien 
tik teigiamas atsakymas gali būti

priežastimi nepriėmimo į uniją. 
Tačiau tam, kuris turi tam tikrus 
politinius tikslus ir oficialiai yra 
nežinomas, labai lengva papulti ir 
jei gabus — kopti augštyn bei 
savo paskirtį atlikti be jokių poli
tinių įtarimų.

Prie unijos vadovybės sudary
mo ir prie pačios unijos veiklos 
prisideda kiekvienas narys ir daž
niausiai dauguma nustato unijos 
linkmę. Kodėl visdėlto einama 
priešingu keliu nei dauguma no
rėtų? Kaltas būna pačių darbi
ninkų nesusipratimas, nedalyva
vimas sprendimuose ir svarbiau
sia — darbininkų savanaudišku
mas. Darbininkam (daugumai) nė
ra svarbu kas jiem vadovauja. 
Jie žiūri tiktai, kiek toji vado
vybė gali iškovoti algos pakėlimo, 
atostogų, darbo garantavimo ir 
t.t. Priemonės prieš bendrovę ar 
ir pačią krašto ekonomiją daugu
mai nesvarbu. Darbininkai net 
nesugeba apskaičiuoti streiko 
nuostolių. Juk kiekvienas strei
kas, užtrukęs keletą mėnesių, 
darbininkui kainuoja tiek, kad jis 
dažnai iki pensijos nebegali su 
tais gautais pakėlimais išlyginti 
prarastų pinigų. Tačiau ta pati 
unija už poros metų vėl strei
kuos ir džiaugsis išsikovojusi ke
lis centus daugiau nei kas kitas. 
Prarasti pinigai streiko metu 
lengvai bus užmiršti. Ir taip 
streikas po streiko: darbininkai 
praranda uždarbius, kraštas ken
čia, bendrovės kelia gaminių kai
nas ir vėl visa našta krenta ant 
tų pačių darbininkų ir jų krašto. 
Kas nors turi laimėt dėl kelia
mo chaoso. Tas kas nors ir laimi.

Krašto politika, tiek vidaus, 
tiek užsienio, unijų vadovybėse 
ir pačiose unijose yra mažai arba 
visai neliečiama, nediskutuojama. 
Tą reikalą dabartiniu metu tvar
ko neva darbininkų socialistų 
NDP partija, kuri yra visų uni
jų finansiškai remiama. NDP daž
nai pasisako ir palaiko komunis
tinę pasaulio dalį, ypač užsienio

nijos priėmimas į Jungt. Tautas, 
Vietnamas, Kongas, Kambodija,___________________ kun. J. Gurinskas, S. Zobarskas 
Kuba, prekyba su komunistais ir!ir prov. J. Makauskis, spaudai iš- 
t.t. Kai vyksta streikai, NDP pa-' siuntinėtame pranešime primena, 
laiko unijas ir tuo atveju, kai kad Lietuvoje pradėta Raudono- 
• •_______ , . i , . , ._____ ... jo Kryžiaus veikla dabar yra tę-
juje, nors kaip valstybes partija = išeiviioie Pranešime rašo- 
turėtų kovoti pirmoj vietoje už s a..};e Pran^une raso- 
viso krašto gerovę. Unijos Kana- ma: Norėdamas tęsti tradicinį 
doje nuo kiekvieno nario NDP i šalpos darbą, LRK ir dabar ren- 
partijai moka po 5 et., nors dau- ka aukas iš Vokietijos, šveicari- 

Švedijos, N. Zelandijos šal
pos organizacijų ir taip pat lietu
vių, įsikūrusių Australijoje, Vo
kietijoje ir kitur. Kad šis dar
bas būtų sėkmingesnis, Niujorke 
1959 m. įsisteigė Raudonajam 
Kryžiui Remti Komitetas, šis Ko
mitetas ir kreipiasi į Jus, prašy
damas neužmiršti tų mūsų bro
lių ir seserų, kuriems likimas te
bėra negailestingas ir kuriems 
reikalinga pašalpa. Stokite į LRK 
rėmėjų eiles. Rėmėjo mokestis 
tik $5 metams. LRK liko Vokie
tijoje vienintelė organizacija, ku
ri betarpiai rūpinasi likusiųjų lie
tuvių visokeriopais reikalais. Taip 
pat atsiųskite savo bičiulių, kai
mynų ir pažįstamų adresus* į ku
riuos galėtume kreiptis šiuo rei
kalu asmeniškai.” čekiai ar paš
to perlaidos Lithuanian Red 
Cross vardu turi būti siunčiamos 
ižd. Jonui Makauskiui, Box 311P 
R. D. 3, Ellison Rd., Somerset, 
N. J. 08873, USA.

Skelbiant šią informaciją, ten
ka suabejoti LRK naujo pajudė
jimo tikslingumu, šalpa rūpina
si ir BALFas, ir LK Religinė Šal
pa, ir PLB šalpos Fondai, ir 
“Dainos” grupė, ir Vasario 16 
gimnazijos, ir saleziečių gimnazi
jos būreliai, ir savanoriai-kūrėjai, 
ir Ateitininkų šalpos Fondas ir 
kiti fondai. Ar ne perdaug jau 
tų šalpos organizacijų? Aukų rin
kimas jau ir taip darosi įkyrus. 
Kai kanadiečiai ir kiti jungiasi 
į bendrą šalpos organizaciją Uni
ted Appeal, vertėtų pagalvoti, ar 
ir lietuviai negalėtų eiti panašiu 
keliu.

MARTINI & ROSSI

VERMOUTH
guma narių to nežino. Net nevi
si departamentų patikėtiniai žino 
apie tą finansinę paramą.

Ar unijos dabar reikalingos?
Unijos pradėjo kurtis tuo lai

ku, kai buvo darbininkai išnau
dojami iki paskutinės galimybės, 
kai darbdaviai buvo tiesiog ver
gų pirkliai. Jokie įstatymai darbi
ninkų nesaugojo, todėl ir reikėjo 
susiburti darbininkam bei apsi
saugoti nuo vergiško išnaudoji
mo. Kiek jos reikalingos dabarti
niu metu?

Kaikuriose Europos valstybėse 
unijos jau beveik pasidarė nebe
reikalingos, kadangi yra sudary
tos nešališkos įstaigos, kurios 
perima visus darbininkų — darb
daviu ginčus, nustato atlyginimus 
ir t.t. .

Kanadoje tokių įstaigų neturi
me. čia yra darbo ministerijos, 
bet jos tik nustatinėja, ir tai tik 
paskutiniu metu, minimalinį atly
ginimą, iš kurio darbininkas ne
gali pragyventi; išleidžia įstaty
mus darbininkų apsaugojimui, 
bet to dar toli gražu permaža.

Kanadoje dar kol kas unijos 
ar panašios organizacijos turi 
ginti darbininkų reikalus, jei no
rime, kad darbininkas gautų, tei
singą atlyginimą, kad jo darbas 
butų garantuotas, kad jis būtų 
apsaugotas nuo išnaudojimo, kol 
jis pajėgia dirbti, ir nebūtų iš
mestas iš darbo, jei Įvyksta ne
laimė, susižeidžia, suserga ar su
laukia senatvės.

RAUDONAS arba EKSTRA AŠTRUS, arba

BALTAS SALDUS
Skanus "on the Rocks" (su ledais) arba tinka maišyti

Į BUTELIUS SUPILTAS ITALIJOJE

Jaunieji tautiečiai keliauja po Europa

PADVIGUBINKITE
SAVO SANTAUPAS

s u Canada 
avings Bonds 

Centennial Series
Centennial Series Canada Savings 
Bonds siūlo jums augščiausias palūka
nas — 5.48% per metus, jei juos išlai
kysite iki galutinio termino.

Nauji taupomieji lakštai duoda 5% 
metinių palūkanų kasmet per pirmuo
sius ketverius metus, 51t% — per sekan
čius trejus metus, 5%% — per sekančius 
ir 6% per paskutiniuosius penkerius 
metus — iš viso $72.25 palūkanų už 
kiekvieną $100 taupomąjį lakštą.

Pirmą kartą duodamas specialus 
sudėtinių palūkanų pasirinkimas. No
rint juo pasinaudoti, reikia neatsiimti 
metinių palūkanų iki 1979 metų lapkri-

čio 1 d. Tada gausite palūkanų palū
kanas iki $27.75 ekstra už kiekvieną 
$100 taupomąjį lakštą.

Visa tai sudaro $100 palūkanų už 
kiekvieną taupomąjį lakštą. Tai sau
gus ir geras būdas taupyti. Padvigu
binkite savo santaupas su Canada Sa
vings Bonds Centennial Series.

Ši serija turi visas tradicines savy
bes, kurios Kanados taupomuosius 
lakštus padaro mėgiamiausiu investa- 

imu.
Jie yra lengvai nuperkami grynais 

pinigais, ar per darbovietę įmokėjimų 
būdu, ar per savo banką. Galite juos

pirkti pradedant nuo $50 net iki 
$10.000. Iki tos sumos gali pirkti kiek
vienas Kanados gyventojas ir taip pat 
nuosavybės. Taupomieji lakštai yra 
lengvai iškeičiami į pinigus kiekvienu 
laiku, kiekviename banke Kanadoje 
pilna jų verte bei palūkanomis. Tik 
užpildykite lakšte esančią iškeitimo 
formą, nuneškite į banką ir tuoj pat 
ten gausite pinigus. Dabar taupomieji 
lakštai yra geresni, negu iki šiol, nes 
duoda ne tik augščiausias palūkanas, 
bet ir palūkanų palūkanas. Tad padvi
gubinkite savo santaupas su Canada 
Savings Bonds Centennial Series.

Liublijana— Triestas — 
Split — Dubrovnikas
Iš Vienos išvažiavę pietų kryp

timi, kėlėmės vis augštyn maty
dami kaskart gražesnius kalnų 
vaizdus. Netoli Jugoslavijos sie
nos mus pasitiko austrų sargybi
niai ir, patikrinę dokumentus, pa
mojo ranka. Kelias buvo status, 
siauras, vingiuotas, be jokios ap
saugos iš šonų. Važiavome pirmu 
bėgiu ir šiap taip nusikrapštėm 
žemyn. Ten mus pasitiko pilko
mis uniformomis apsirengę Jugo
slavijos sargybiniai — įvažiavo
me į vadinamą “autonominę” Slo
vėnijos respubliką, įsiterpusią 
Slovėnų Alpėse.

Pilis kaip pasakoje
Pasukome keletą mylių į va

karus apžiūrėti turistinės Bled 
vietovės. Saulei leidžiantis šokom 
į ramų Bled ežero vandenį ir 
maudėmės iki tamsos, o paskui 
turistų stovykloje pasistatėme 
palapinę nakvynei. Nakčia nuva
žiavę į Bled miestelį, išvydom 
pasakišką vaizdą: ant ežero kran
to uolos stovi sena pilis, iš apa
čios stipriai apšviesta, ir viskas 
atsispindi vandenyje kaip veid
rodyje. Miestelį buvo užvaldę 
anglų turistai, kurių pilna gat
vėse,* kavinėse, šokių ir lošimų 
salėse. Atrodo, kad čia ne Jugo
slavija, o Anglija ar Kanada. Lo
šimų namai skirti tik turistams 
— jugoslaviškų dinarų nepriima.

Rytą tęsėme kelionę į Slovė
nijos sostinę Liublijaną.* šiame 
150.000 gyventojų pramonės 
mieste policininkai kalba angliš
kai, prancūziškai ir vokiškai. Jie 
yra labai paslaugūs turistams — 
patarė mums, kur ir kokios yra 
lankytinos vietos. Apžiūrėję mies
to viduryje ant kalno stovinčią 
seną pilį ir kiek pailsėję, pra
dėjome kelionę į Triestą.

Prie Italijos sienos laukė ilga 
automobilių eilė. Mus, kaip kana
diečius, muitininkai labai greit 
praleido, ir už pusvalandžio jau 
buvome Trieste. Pirmiausia dė
mesį čia patraukia mėlyna Adri
jos jūra, skaisčiai raudoni na
mų stogai ir laivai uoste. Aplan
kėme ištaigingą Miilamaro pilį 
su antikinio meno galerijomis, ku
rią pastatė imperatorius Franz- 
Joseph savo broliui Maksimili
jonui. Uoste, ant uolų kalno, sto
vi garsus 120 m augščio švytu
rys — Fara della Vittoria, šį 
italų miestą kartu su Polos pusia
saliu ir Fiume ilgą laiką yra val
džiusi Austrija. Po II D. karo 
Jungtinės Tautos klausimą iš
sprendė “saliamoniškai”: Triestą 
atidavė Italijai, o Fiume su pu
siasaliu — Jugoslavijai. Pastaroji 
Fiume pavadino Rijeka.

Gražioji Dabnacija
Iš Triesto važiavom pietryčių 

kryptimi ir ties Rijeka vėl įžen
gėm į Jugoslaviją. Kelias visą 
laiką ėjo Adrijos pakrante, kuri 
yra vadinama Dalmacija. Vienoj 
pusėj buvo Adrija, kitoje — Di
narų Alpės. Čia, matyt, mažai 
būna lietaus, nes viskas išdžiū
vę, labai negausi ir skurdi aug
menija.

Sustojome mažame kaimelyje 
ir nusisamdę motorinę valtį, nu
plaukėme į turistų lankomą Rab 
salą. Ten mus apspito išnuomo
jamų namelių savininkai — kiek
vienas traukė už skvernų į savo 
pusę, siūlydamas vis pigesnį kam
barį. Grūmodami viens kitam, jie 
kovojo dėl kiekvieno turisto, nes 
tai yra jų pragyvenimo šaltinis. 
Pasirinkom tą, su kuriuo galėjom 
vokiškai susikalbėti.

Salos miestelis yra labai ma-

gatves, o kitos jo “gatvės” tėra 
kelių pėdų pločio. Naktį kavinės 
pripildytos turistų, daugiausia 
vokiečių, prancūzų, anglų, kiek 
mažiau yra olandų, austrų, o lie
tuvių ... tik mudu du. Iki 2-3 
vai. ryto Šokamas “rock and roll”,

JONAS LELIS Informacijos biure paaiškėjo, 
vanduo šiltas ir skaidrus — tik- kad čia visur pilna turistų ir kad 
ras žemiškas rojus. Sugrįžę lai- sunku gauti nakvynę. Išstudija- 
veliu atgal į žemyną, automobi- Vę miesto planą, tuoj pasukom 
lį radom įkaitusį kaip krosnį, nes pas mūsu buvusios vadovės Vie-
temperatūra siekia iki 100 laips
niu.
, Važiuodami toliau Adrijos pa- belipdami 200 laipteliu i jos na- 
krante matome jūros melsvume mą, bet buvom §iltai priimti, su- 
isbarstytus simtus salų ir salelių, pažindinti su visa šeima ir gavom 
įlankų ir žvejų kaimelių su rau- atsikrą vėsu kambarį pusrūsyje, 
donais stogais, šibenik miestely
je mus apspito būriai moterų ir Orkestras linksmina pirkėjus 
vaikų, kurie siūlė pirkti gyvų vėž- Pasirodo, dėl didelio karščio vi
lių, vaisių ir daržovių. Jie tas sas gyvenimas Dubrovnike vyksta 
prekes nešioja krepšiuose ant gal- nakčia. Tada yra didžiausias ju- 
vų, mažai teprilaikydami ranka, dėjimas gatvėse ir krautuvėse —

Romėnu ir turku pėdsakai j tūkstančiai vietinių gyventojų ir 
. ‘ *•. . . i turistų valksto po krautuves Pa-

Split mieste, kuris turi apie za skver gatvėje, o juos linksmi- 
80.000 gyventojų, tebėra ryškios na orkestras, šeimininkės turi 
senosios praeities žymės. Kadaise pereiti 10-15 krautuvių, nes vie-

noje tetą, kuriai buvome atvežę 
jos giminaitės dovanas. Pavargom

šis miestas buvo valdomas romė
nų — keturių hektarų plote te
bestovi imperatoriaus Deoklecija- 
no rūmų griuvėsiai. Dabar Split 
yra didžiausias Jugoslavijos uos
tas ir karo laivyno bazė.

Artinantis prie Dubrovniko pa
stebima turkų valdymo įtaka 
miestuose ir kaimuose: mečetės 
stiliaus bažnyčios, masyvinės mū
ro tvoros ir namai su arkinėmis 
angomis. Už 100 mylių nuo Dub
rovniko yra mahometoniškoji Al
banija, iš kurios islamo papročiai 
atkeliavo į Kroatiją. Juodi ir 
barzdomis apžėlę, įvažiavome į 
60.000 gyventojų turintį Dubrov
niką, apsuptą mūro sienomis. Sa
koma, kad tai yra seniausias Adri
jos miestas, įkurtas VI šimtmety
je. Jo namų senumas ir masyvu
mas primena otomanų imperijos 
pilį, bet graži Adrijos pakrantė 
jį yra padariusi žymiu ir vasaros, 
ir žiemos kurortu.

mą, bet buvom šiltai priimti, su-

Pasirodo, dėl didelio karščio vi-

noj krautuvėj parduodamos tik 
vienos rūšies prekės.

Kitą naktį užsukome į jugosla
vų šokius. Jie maždaug tokie pat, 
kaip ir kitur, bet, muzika labai 
skirtinga, čie susipažinome su 
trimis jaunais olandais, kurie kas
met vasaroti važiuodavo į Ispa
niją, o šiemet nutarė aplankyti 
Juoslaviją. Jie buvo labai links
mi, gyvenimu patenkinti vyrukai. 
Likusią viešnagės dalį Dubrovni
ke praleidome kartu, o atsisvei
kindami jie davė savo adresus 
Rotterdame, prašydami aplankyti 

! juos grįžtant į Kanadą. Deja, Rot- 
terdamas mums buvo nepakeliui.

i •

• Manitobos provincijoje jau
čiamas didelis kvalifikuotų medi
cinos seserų trūkumas. Viena se
suo turi aptarnauti 218 pacien-

SUSAUDE UKRAINIEČIU PARTIZANĄ
Toronto dienraščio “Telegram” 

koresp. Maskvoje P. Worthington 
atkreipia skaitytojų dėmesį į rau
donosios armijos laikraštyje 
“Krasnaja Zvezda” pasirodžiusią 
trumpą žinutę, kad buvo nuteis
tas sušaudyti ukrainiečių partiza
nas Anton Olenik. Bausmė, be 
abejonės, jau yra įvykdyta. 1943 
m. vokiečiams pasitraukus iš Uk
rainos, jos miškuose kovą už 
Ukrainos nepriklausomybę tęsė 
Stepono Banderos partizanai, bet 
palaipsniui jie buvo sugaudyti ir 
sunaikinti. Sovietinio keršto ran
ka pasiekė ir patį S. Banderą — 
jis buvo nužudytas šiapus geleži
nės uždangos.

Iš “Krasnaja Zvezda” žinutės 
paaiškėja, kad Anton Olenik be
veik 23 metus vienui vienas ve
dė partizaninį karą Rovno srity-

j e, tarp Kievo ir Lenkijos sie
nos. Raudonosios armijos laikraš
tis rašo: “Jo sąžinę slegia šim
tai nekaltų gyvybių — partijos 
pareigūnų, komjaunimo aktyvistų 
ir kitų sovietų piliečių ...” Iš šių 
eilučių galima spręsti, kad mirti 
nuteistasis A. Olenik nebuvo pa
prastas plėšikas, bet Ukrainos 
laisvės kovotojas, nukreipęs gink
lą i kompartijos narius. Pats fak
tas, kad jį pavyko pagauti tik po 
22 su viršum metų, Uudja vieti
nių gyventojų paramą ir pritari
mą jo vedamai partizaninei ko
vai. “Krasnaja Zvezda” teigimu, 
po suėmimo jam vieną kartą pa
vyko pasprukti iš milicijos nagų. 
Tai galėtų reikšti, kad ir milici
ninkų eilėse yra ukrainiečių pat- 
rijotų, kurie širdies gelmėse pri
tarė A. Oleniko veiklai.

Paminklas nužudytiems žydams
“The Telegram” koresponden

to P. Worthington pranešimu iš 
Maskvos, sovietai pagaliau pasiry
žo pastatyti Babi Jar vietovėje, 
prie Kievo, paminklą vokiečių su
šaudytiems žydams. Žudynės buvo 
įvykdytos 1941 m. rugsėjo 29 d. 
Tikslus sušaudytųjų skaičius nė
ra žinomas, bet jis galėjo siekti 
apie 100.000.

Laisvojo pasaulio žydus, kurie 
dažnai prisimena Aušvico ir Da
chau mirties stovyklas, erzino so
vietų pastangos visiškai ignoruoti 
Babi Jar. Kievas jau seniai yra 
pasipuošęs didingu paminklu so
vietų žuvusiems kariams, o Babi 
Jar ilgus metus “nežinojo” šiaip 
jau gana paslaugūs “Inturisto” 
palydovai.

Posūkį oficialioje kompartijos 
linijoje, matyt, bus padariusi Jev-

genijaus Jevtušenko sukurta po
emėlė, kuri Babi Jar išgarsino 
ne tik Sov. Sąjungoje, bet ir visa
me literatūra besidominčiame pa
saulyje. šis drąsios širdies jaunas 
poetas pirmasis viešame poezijos 
vakare Maskvos politechnikos ins
tituto salėje klausytojams atsklei
dė Babi Jar žydų patirtas kančias 
ir neoficialų sovietinį antisemi
tizmą.

Šiandien jis pasakoja: “Kai aš 
baigiau skaityti, salę gaubė mir
ties tyla. Varčiau popieriaus lapus 
rankose ir nedrįsau pažiūrėti į 
publiką. Kai pagaliau žvilgterė
jau, visi buvo pakilę. Kaip sprogi
mo garsas ūžtelėjo plojimų banga, 
kuri truko 10 minučių. Kaikurie 
vakaro dalyviai veržėsi į sceną, 
bandė mane apkabinti. Mano akys 
buvo pilnos ašarų ...”

myne. Visą dieną gulėjome pa
plūdimyje, maudėmės, kaitino- 
mės. Saulė čia visą dieną šyp
sosi be jokio debesėlio, Adrijos

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas 

Vienintelė vaidilos registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai Ir fiziniai rankų masažai, spindulinės Ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

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

Ps.D.R.M.N.Pt


4 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1966. X. 27 — Nr. 43 (874)

® PAVERGTOJE TE/YtJE
J. PALECKIS PUOLA JAV
“Tiesoje” buvo paskelbta trumpa 

žinute apie Teherane įvykusią Tarp
parlamentinės Sąjungos konferenci
ją, kurioje J. Paleckis Sov. Sąjungos 
vardu puolė Ameriką dėl Vietnamo 
karo, kaltindamas ją įsibrovimu į P. 
Vietnamo teritoriją ir, žinoma, “bar
bariškais” aviacijos antskrydžiais. J.

- Paleckis, kaip ir Australijoje, vėl va
dovavo sovietinei tariamųjų parla
mentarų delegacijai Už žioplumą 
Sydnėjaus aerodrome kompartija 
jam dovanojo ir netgi suteikė “kan
kinio” vainiką, t.y. paskyrė didesnės 
išminties nereikalaujančias sovieti
nės tautybių tarybos pirmininko ne
veiksmingas pareigas.

VAŽYBOS LAKŪNAMS
Pirmą kartą Lietuvoje Vilniuje 

buvo pravestos augštojo pilotažo var
žybos lakūnams. Pirmąją dieną da
lyviai turėjo atlikti tris privalomas 
figūras, kurios geriausiai pavyko vil-

šventasis, bet ir istorinė lietuvių tau
tos asmenybė. Jo vardo bažnyčia —r 
tautinis mūsų praeities paminklas. 
Mūzėjaus direktorium paskirtas iš
kunigis Stasys Markonis, darbuoto
jomis — M. Saltenienė, V. Vabalie- 
nė, N. Klimanskienė ir S. šliaupienė, 
ekskursijų vadovėmis — L. Dubu- 
rienė ir S. Grincevičienė. Su ekspo
natais kompartija turėjo daug var
go, nes jie buvo rankiojami net pen
kerius metus visuose pasviečiuose. 
Prie muzėjaus įrengta kino salė, ku
rioje bus rodomi ateistiniai filmai.

OTTAWA, Ont.
KUN. DR. V. SKILANDŽIŪNAS, 

Otavos lietuvių kapelionas ir kana
diečių parapijos klebonas, nuo spalio 
8 d. perkeltas klebonauti į naują pa
rapiją — South March — tik 10 my
lių nuo Otavos, prie 17-tojo kelio. 
Iki šiol jam tekdavo tolokai važinėti. 
Dabar, apsigyvenęs arčiau, galės dau
giau dirbti ir su lietuviais, nors nau
joji parapiją pareikalaus irgi daugiau 
darbo, nes dvigubai didesnė už turė
tąją. šiuo metu Otavoje laukiama

g HAMILTON*
ft ___

KRISTAUS KARALIAUS ŠVEN
TĖS akademija Įvyks šį sekmadienį, 
spalio 30 d., Jaunimo Centre. Pro
gramoje
to įdomi paskaita, skirta Kristaus Ka
raliaus šventei. Meninėje dalyje gir
dėsime sol. V. Verikaitį ir ateitinin- 
kišką jaunimą. Kviečiami visi gau
siai dalyvauti šioje Kristaus Kara
liaus šventės akademijoje, kurią 
ruošia ateitininkai, šventės metu sten-

J. Beržanskio iš Toron-

“JIESIOS” SUVENYRAI
Kauno “Jiesios” dailiosios kera

mikos gamyklos viršininko J. Šyvoko 
pranešimu, į Paryžių buvo išsiųsta 
200 servizų alui. Jie prancūzų pre
kybininkus sudomino Leipcigo mu
gėje. Į Montrealio pasaulinę paro
dą jau iškeliavo 16 keramikos ir 9 
gintaro darbai. Gintaro dirbinius su
kūrė daiL E. Mikulevičius, o kerami-

niečiui J. Kuzminskui. Antrą dieną kos darbus — Gr. Stumburienė ir P. 
varžybų teisėjai savo nuožiūra kiek
vienam lakūnui paskyrė penkias fi
gūras. Joms lakūnai nebuvo pasiruo
šę — turėjo improvizuoti. Laimėto
ju tapo Kauno aviacijos sporto klu
bo instruktorius J. Kavaliauskas. Jis 
taipgi laimėjo ir trečią varžybų da
lį — laisvą figūravimą. Varžybų lai
mėtoju buvo pripažintas J. Kava
liauskas, II vieta teko J. Kuzminskui, 
IH — vilniečiui Z. Motiekaičiui. Ko
mandos vietomis pasiskirstė: I — 
Vilniaus pirmoji, II — Kauno pir
moji ir III — Kauno antroji. Varžy
boms buvo naudotas čekų gamybos 
lėktuvas “Treneris”.

ŠOKĖJŲ KONKURSAS
R. Vokietijoje rengiamame pramo

ginių šokių konkurse dalyvauja ir 
Lietuvos atstovai. Grupei vadovauja 
baletmeisterė M. Vaitulevičiūtė. Juos, 
atrodo, paskatino nežymūs netolimos 
praeities laimėjimai tarptautiniuose 
susitikimuose, nors pramoginio šokio 
lygis Lietuvoje vis dar tebėra gana 
žemas.

ATEIZMO MUZĖJUS ,
Vilniuje pagaliau buvo atidarytas 

jau 1961 m. pradėtas organizuoti 
ateizmo muzėjus. šis sovietinės pro
pagandos židinys yra skaudus pasi
tyčiojimas iš lietuvių, nes patalpoms 
buvo pasirinkta senoji šv. Kazimie
ro bažnyčia, pastatyta Dievui gar
binti. Tai, matyt, jaučia ir patys ko
munistai — rašydami apie ateizmo 
muzėjų, jie kalba tik apie atremon
tuotas patalpas, nutylėdami jų tik
rąjį vardą. Kazimieras yra ne tik

Baranauskas.

ŠIMTAMETIS SENUKAS
Biržų rajono “Tarybinės . žemės” 

kolchoze buvo pagerbtas Jokūbas Ta- 
mulėnas 100 metų amžiaus sukakties 
proga. Pobūvyje dalyvavo ne tik kol- 
chozininkai, bet ir jo 9 anūkai, 16 
proanūkių ir netgi vienas propro- 
anūkis. šimtametis J. Tamulėnas 
yra pagarsėjęs krepšių pynimo meist
ras. Jo nupinti krepšiai bulviakasio 
metu puošia kolchozo laukus.

LENKIŠKAS LAIKRAŠTIS
Kompartijos Vilniuje leidžiamas 

lenkiškas dienraštis “Czerwony Sztan- 
dar” yra 
platinimo 
dienraštis 
nuolatinis

nepatenkintas dabartinio 
eiga. Redakcija nori, kad 
būtų ne retas svečias, bet 
kiekvienos lenkiškai kal

bančios šeimos narys. Vilniaus rajo
ne laikraščio platinamas vykstąs pa
tenkinamai, Trakų, Eišiškių, Šven
čionių ir Širvintų rajonuose žadinąs 
rimtą susirūpinimą. Negeresni reika
lai ir Ignalinos, Zarasų, Molėtų, Kė
dainių, Alytaus rajonuose.

“ŠATRIJA” KAUNE
Vilniaus g-vėje po pagrindinio re

monto pradėjo veikti savitarnos val
gykla, kuriai dabar duotas naujas 
“Šatrijos” vardas. Vidaus Įrengimu 
ji neatsižieka nuo geriausių kavinių, 
nes patalpas sukomponavo architek
tas A. Gordevičius, dekoracijas Šat
rijos legendų temomis sukūrė dail. T. 
Vaivadiėnė. Valgyklos vedėja paskir
ta F. Galkienė. V. Kst.

GERULSK8S & DO B AT CO.
ROOFING-SIDING-EAVESTROUGHING 

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

Visoje Ontario provincijoje dengiame, taisome stogus, namų šonus ir de
dame nuo stogų vandens nutekėjimo takus. Turime penkiolikos metų 
praktiką. Taip pat šiems reikalams pigesne kaina parduodame medžia- !

TORONTO MIESTAS

naujo vyskupo paskyrimo, nes arkiv. kimės kuo didesnis skaičius tikinčių- 
J. Lemieux paskirtas apašt. delegatui jų priimti Komuniją, prašydami Kris- 
į Haiti. Kalbama, kad Otavon bus pa- taus Karaliaus šviesesnio rytojaus 
skirtas vysk. A. Carter.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS įvyks 
šio mėnesio paskutinį sekmadienį, t.y. 
spalio 30 d., 12 vai. South March ka
talikų parapijos bažnyčioje, kuri yra 
prie 17-to plento, keletas mylių už 
Otavos miesto ribų.

Šioje parapijoje klebono pareigas 
perėmė kun. dr. V. Skilandžiūnas. 
Šia proga Otavos lietuvių B-nė ap
lankys savąjį dvasios vadą naujoje 
vietoje pirmą kartą. Po pamaldų, kle
bonijos patalpose įvyks kun. Vikto
rui pagerbti vaišės-kavutė.

Visi tautiečiai, net ir iš tolimų 
apylinkių, kaip Deep River, Pembro
ke, Campbells Bay, Spencerville, ma
loniai kviečiami dalyvauti pamaldose 
ir vaišėse. Apylinkės v-ba

mūsų tautai. Išpažintys klausomos 
šeštadieniais 7 v. v.

PAULĖ ANCEVICIENĖ, išbuvus 
kelionėje du mėnesius, spalio 9 d. 
sugrįžo namo. Vieną mėnesį ji vie
šėjo Lietuvoje: 5 dienas Kaune, po 
vieną dieną Druskininkuose bei Tra* 
kuose, o likusį laiką Vilniuje. Gyven
dama “Inturisto” viešbutyje “Vilnius”, 
P. Ancevičienė apvaikščiojo daugelį 
centro ir senamiesčio Vilniaus gatvių 
gatvelių, apžiūrėjo meno galerijas, mu
šėjus, kinus, teatrus, bibliotekas, ka
vines, krautuvės, atdaras bažnyčias, 
kapines, aplankė gimines ir senus 
draugus bei gilios senatvės sulauku
sius lenkų okupacijos laikmečio Vil
niaus krašto veikėjus. Du pusdienius 
praleido lietuvių ir rusų mokyklo
se, lankydama lietuvių, anglų ir ru
sų kalbos pamokas bei medžio ir me
talo išdirbimo dirbtuves.

Grįždama buvo sustpjus porai die
nų Leningrade pas giminaičius, gi
linančius anglų kalbos ir Amerikos 
literatūros- studijas vietiniame uni
versitete. Pakeliui aplankė Helsinkį, 
Kopenhagą ir Londoną.

SPAUDOS KIOSKAS veiks Kristaus 
Karaliaus šventės akademijos metu 
Jaunimo Centre. Bus galima įsigyti 
knygų -— Alės Rūtos naujausią 
romaną “Žemės šauksmas”, kurį iš- 
leiko Knygos Mylėtojų Draugija Ka
nadoje A. Luko lėšomis, Petr. Taru- 
lio romaną “Vilniaus rūbas”, “Šven
tas Augustinas” ir kt.

A. A. JONO VIZGIRDOS vienerių 
metų mirties sukakties proga Mišios 
atlaikytos spalio 15 d. Aušros Var
tų bažnyčioje. Dalyvavo giminės ir 
artimieji. Tą pačią dieną Lietuvių 
kapinėse Port Credite pašventintas 
gražus a.a. Jono Vizgirdos paminklas. 
Šia proga buvo suvažiavę giminės iš 
Čikagos ir Montrealio.

DRAMOS TEATRAS “AUKURAS” 
šį savaitgalį, spalio 29-30 d. išvyksta 
su dr. J. Griniaus veikalu “Gulbės 
giesmė” į Detroitą, o sekmadienį grįž
dami sustos Londone. L. Verbickai- 
tei išvykus į Europą, pagrindinę Bar
boros Radvilaitės rolę dabar vaidins 
A. Žilvitienė. Ji vykusiai sukūrė Bar
boros Radvilaitės asmenį, kurį su gra
žiu pasisekimu suvaidino išvykoje į 
Ročesterį rugsėjo 25 d.

A. ŽILVITIENĖ spalio 16 d. gimi
nių ir artimųjų draugų tarpe pami
nėjo savo gimtadienį. Linkime ilgiau
sių metų.

V. BENIUŠIS, sėkmingai baigęs Ka
tedros berniukų gimnaziją, pradėjo 
studijas McMaster universitete. Vy
tautas visiems yra žinomas kaip ge
ras sportininkas-krepšininkas, pripa
žintas geriausiu krepšininku 1965-66 
m. sezone kanadiečių mokyklose, šo
ka tautinius šokius,, priklausė moks
leivių ateitininkų kuopai, buvo jos 
valdybose, redagavo kuopos laikraš
tuką. Vytautas visada rasdavo laiko 
lietuviškai jaunimo veiklai. Jam lin
kime sėkmės moksle.

LONDONO — RODNEY JAUNIMO 
ANSAMBLIO BELAUKIANT. Prieš 
atvykstant šiam jaunimo ansambliui 
į mūsų koloniją, randu gyvą reikalą 
hamiltoniečius ir apylinkių lietuvius 
supažindinti su šiuo meno vienetu. 
Ansamblis turi 30 jaunuolių nuo 13 
iki 21 m. amžiaus, maždaug po lygų 
skaičių mergaičių ir berniukų. Sis 
vienetas gimė ry šium su Kanados Lie
tuvių Jaunimo Kongresu, įvykusiu 
1965 m. Prieš kongresą jaunimas 7 
dienas savaitėje skindavo tabaką, o 
po to sekmadieniais, nejausdami nuo
vargio ir skaudančių nugarų, po ke
lias valandas praleisdavo repeticijo
se besimokydami - lietuviškų dainų. 
Tabako nuėmimo metu repeticijos 
vykdavo Rodnėje, o dabar dažniausiai 
Londone. Tėvams tenka savo jaunimą 
vežti į repeticijas net 45 mylias ir 
tam tikslui sugaišti visą sekmadienio 
vakarą. Jie šią pareigą atlieka sąži
ningai, nebijodami nei žiemos audrin
go oro, nei slidžių kelių. Tą patį ga
lima pasakyti ir apie ansamblio "va
dovus, ir apie patį jaunimą. Jie visi 
aukojasi, dirba, kad tautinis šokis ir 
skambioji lietuviška daina nenustotų 
skambėjusi mažose kolonijose.

lengva, tačiau tiks- 
Kanados Jaunimo 
šiltai priėmė Lon- 
jaunimo chorą irRodnės
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l. A. Valstybės

INŽ. EUGENIJUS VILKAS nese- 
niai skaitė paskaitą metalo virinimo 
sąjungos (American Welding Socie
ty) inžinierių suvažiavime St. Louis, 
Mo.

DR. L. BAJORŪNAS, federacinio 
didžiųjų ežerų tyrimų centro direk
torius, iš Sautfield, Mich., su žmo
na lankėsi Japonijoje. Jis dalyvavo 
Tokijo mieste įvykusiame jūrų inži
nerijos specialistų suvažiavime, skai
tė mokslinį pranešimą ir susipažino 
su Japonijos vandenų tyrimo įstaigo
mis.

RŪTOS KILMONYTĖS senelė 
Liudvika Kamendulienė, kurią filmų 
aktorė buvo didelių pastangų dėka 
atsivežusi iš Lietuvos, staiga mirė 
Los Angeles spalio 10 d. Tą dieną 
iš Lietuvos Į Los Angeles turėjo at
vykti velionės antroji dukra Antani
na Stražnickienė. Širdies smūgis 95
m. amžiaus L. Kamendulienę ištiko 
porą valandų prieš jos atvykimą. 
Laidotuvės buvo atidėtos iki spalio 
18 d., kad jose galėtų dalyvauti R. 
Kilmonytė, kuri iki to laiko turėjo 
nenutraukiamą įsipareigojimą sceno
je. Į amžinojo poilsio vietą velionė 
palydėta iš Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčios.

GEDIMINO GALVOS nėra užmiršę 
Biržų gyventojai. Lietuvoje viešėju
si Pr. Lapienė “Vienybėje” paskelb
tuose Įspūdžiuose rašo, kad biržiečiai 
norėję žinoti, kaip sekasi jų buvu
siam burmistrui G. Galvanauskui. Ji 
jiems atsakiusi: “... žinau, kad jis 
yra neplonas, mėgsta pypkę ir labai

kų kapelionas, kuris šiuo metu bai
gia ruošti porą veikalų, lankėsi Ro
moje.

Prancūzija
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

krašto tarybos posėdis Įvyko rugsėjo 
11 d., dalyvaujant PLB atstovei Jūrai 
Gailiušytei. Posėdžio metu drauge su 
PLB atstove iš JAV buvo apsvarsty
tas tolimesnis Jaunimo Metų vykdy
mas ir kiti aktualūs centro valdybos 
klausimai. T

Britanija
TAUTOS ŠVENTĖ Londone buvo 

paminėta P. Mašalaičio jaunimui 
skirta paskaita. Meninę dalį atliko 
jaunimo atstovai: Karolis Kusta, Rū- 
ta Demenytė, sol. Justas Černis ir 
Jaras Alkis. Minėjime dalyvavo Lie
tuvos pasiuntinybės patarėjas V. Ba
bickas su žmona. Pamaldas už ken
čiančią Lietuvą šv. Kazimiero baž
nyčioje atlaikė klebonas kun. Bu- 
dzeika. Bradforde paskaitą skaitė dr. 
S. Kuzminskas, meninę programą iš
pildė deklamatorė E. Navickienė, 
“Atžalyno” tautinių šokių grupė ir 
“Sūkurio” dainininkai. Nottinghame 
Tautos šventė pradėta P. Mašalaičio 
paskaita ir baigta menine programa, 
kurią atliko vyresniųjų, jaunimo ir 
mažųjų grupės.

Pradžia nebuvo 
las — pasiektas. 
Kongrese publika 
dono
tas davė jiems drąsos ir paskatini
mo dirbti toliau. Po kongreso minė
tas choras susijungė su jau anksčiau 
veikusia Londone tautinių šokių gru
pe, kuriai vadovavo ir dabar tebeva
dovauja D. Chainauskienė. šie du 
meno vienetai - susijungę pasivadino 
Londono — Rodnės Jaunimo Ansamb- __ __
liu. Ansamblio gretos buvo papildy- daug rašinėja Į laikraščius, kurie re- kime buvo surinkti solidarumo ma
tos naujomis'jaunimo jėgomis iš abie
jų apylinkių. Vadovai tebėra tie pa
tys: ansamblio vadovas — kun. B. 
Pacevičius, tautinių šokių vadovė — 
D. Chainauskienė. Ansamblis tęsė 
pradėtą darbą ir dalyvavo beveik vi
sose Londono apylinkės rengtose lie
tuvių programose. Taip pat jis išpil
dė 1965 m. Vasario 16 programą Del
hi ir dalyvavo Motinos Dienos pro
gramoje Rodnėje. Tautinių šokių gru
pė atskirai dalyvavo visoje eilėje ka
nadiečių ruošiamų parengimų, kaip 
pvz. Stradfordo karnavale, Canadia- 
na Kiwanis Klubo rengtame tautybių 
pasirodyme, 
vime ir kt.

Vertinant 
džiaugtis jų

Ontario Lions suvažia-

ansamblio darbą, reikia 
laimėjimais, kuriuos Ha

miltono ir apylinkių lietuviškoji vi
suomenė turės progos išgirsti ir pa-

JAUNUCIŲ IR JAUNESNIŲJŲ matyti lapkričio 5 d. Džiugu, kad 
avo

vo gana įvairūs, daug patiekalų ir j 
tikrai skaniai pagamintų. Didelė pa
dėka ponioms. Buvo renkamos aukos 
šalpai ir abiem Europos liet, gimna
zijoms. Jas rinko p. Bružienė. Visi, 
kurie dar neatlikote šios pareigos, la
bai prašomi paaukoti pagal savo iš
gales. (Nukelta: į 6 psl.)

(įskaitant Forest Hill ir Swansea)

MIESTO VALDYBOS RINKIMAI

PIRMADIENĮ, GRUODŽIO 5 D., 1966

AR JŪSŲ PAVARDĖ YRA
BALSUOTOJŲ SĄRAŠUOSE?

Pasitikrinkite balsuotojų sąrašuose, iškabintuose jūsų 
balsavimo apylinkėse, ar paskambinkite telefonu 367-7800 
j CITY CLERK'S ELECTION BUREAU, 9 v. r. —9 v. v. 
nuo pirmadienio iki penktadienio.

Vokietija
KOELNO IR BONOS LB apylin- 

kę Įsteigė specialus lietuvių susirin
kimas. Valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirm. K. Dikšaitis, sekr. R. Ta- 
žytė ir ižd. M. Kiužauskas. Susirin-

šai ir nutarta Į LB eiles Įjungti vi
sus šioje apylinkėje gyvenančius lie
tuvius.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE Tau
tos šventės minėjimo pagrindini žo
dį tarė istorijos mokytojas daiL A. 
Krivickas, programą atliko patys mo-

daguojami naujosios ateivijos..

Australija
REGINA PLOKŠTYTĖ-VAIČAITIE- 

NĖ Melbourno priemiestyje turi ba
leto studiją ir ruošia savo mokinių 
metinius pasirodymus. Šiemet toks
pasirodymas-koncertas Įvyko Moonee kiniai. Scenoje pasirodė deklamato- 
Ponds rotušėje rugpjūčio 19 d. Pro
gramoje buvo 7 , jaunesniųjų moki
nių atlikti šokiai ir Griego baleto 
kūrinys “Princesė Anitra”. Drabu-

FORT WILLIAM -
PORT ARTHUR, ONT.

PADĖKOS DIENOS proga mūsų
suruošti pietūs ir bendras visų susi- moksleivių ateitininkų sekantis susi- Londono — Rodnės jaunimas 
būrimas p. Jokubauskų ūkio name rinkimas — lapkričio 1 d., antradie- laisvalaikį praleidžia ne kavinėse, bet 
praėjo labai-gražiai. Pietų valgiai bu- nį, 6 v. v. parapijos salėje. Šie susi- lietuviškame ratelyje tautiniam menui 

rinkimai yra reguliariai kas antrdie- puoselėti. Gausus Hamiltono ir apy
nį.

PROF. , ST. ŠALKAUSKIO mirties 
sukaktis bus minima gruodžio 4 d. 
šv. Mišiomis ir 4 v. p.p. akademija^ 

1 koncertu Jaunimo Centre.
ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ val

dyba prašo visus narius, moksleivius 
ateitininkus.“ ateitininkų tėvelius ir vi
sus. kurie remia ateitininkų veiklą 
prisidėti prie bazaro-loterijos paruo
šimo spaudos baliaus metu lapkričio 
5 d. Fantus prašom atnešti spalio 30 
d. vykstant į pamaldas ar į Kristaus 
Karaliaus šventės akademiją. Fantus 
priims valdybos nariai prieš ir po pa
maldų parapijos salėje, o akademijos 
metu.Jaunimo Centre. Prašome vi
sus prisidėti, prie bazaro-loterijos su
organizavimo fantais ar pinigine au
ka. Lauksime iš visų paramos

linkių lietuviškosios visuomenės da
lyvavimas koncerte lapkričio 5 d., 7 
v.v. Jaunimo Centre suteiks Londono 
— Rodnės jaunimui drąsos ir ener
gijos ateities žingsniams. Tad visi 
lietuviai, dideli ir maži, jauni ir se
ni, gausiai dalyvaukime šiame spau
dos baliaus koncerte. ' J. P.

DR. V. D. KVEDARAS

Dantistas

460 MAIN ST. E. 
Hamilton, Ont.

Telefonas 529 - 4911

riai — Alfredas Bružaitis, Marija 
Karšytė, Aldona Subačiūtė ir akor
deonisto A. Staruko lydimos tautinių 
šokių šokėjos. Programą užbaigė mo

žius šokėjoms sukūrė Zita Sadaus- kyt. K. Motgabio vadovaujamas gim- 
kienė. R. Plokštytė-Vaičaitienė yra 
baigusi Londono karališkąją baleto 
mokyklą. <

INŽ. ANDRIUS GASIŪNAS iš 
Melbourno trims mėnesiams tarnybi
niais reikalais išvyko i Hong Kon
gą ir Europą. Vokietijoje jis daly
vaus tarptautiniame hidrologų kon
grese.

Italija
PREL. DR. LADAS TULABA, Šv. 

Kazimiero lietuvių kolegijos rekto
rius, dalyvavo rugsėjo 26 — spalio 
1 d. Romoje Įvykusiame tarptauti
niame katalikų teologų kongrese.

KUN. J. KUZMICKIS, rašytojas ir 
Britanijos lietuvių parapijos katali-

nazijos choras. Pranešėja buvo Jūra
tė Jurkštaitė. Minėjimas baigtas di
rektoriaus kun. dr. P; Kačinsko žo
džiu ir vėliavos nuleidimu.

Sirija
FR. HIERONYMUS PETRAUS- 

KAS, OFM, lietuvis misijonierius, 
. kurio adresas yra Salhieh, St. An

thony’s Church, Damascus, Syria, 
džiaugiasi turėjęs progos pakalbėti 
lietuviškai su jį aplankiusiu dr. Al
fonsu šešplaukiu iš JAV ir iš Aust
ralijos atvykusiu inž. St. Severinu su 
žmona. Jis taipgi yra dėkingas Aust
ralijos lietuvaitei Jūratei Reisgytei 
už atsiųstą laišką ir keletą nuo
traukų.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 
21 Main Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičių 
paskolos iš 7l/2% iki 66% turto vertės. Už šėrus mokama 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamas 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirfadienias 9 vai. ryto — 3 vai. 
po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto — 1 vai. po pietų ir 5 vai.

— 8 vai. vak., šešta d iena is 9 vai. ryto — 12 vai.

LONDON, ONT.
40 VALANDŲ ADORACIJA šie 

met bus pradėta spalio 28 d., penk
tadienį. 7.30 v. v. Šeštadienį, spalio 
29 d., 6.30 v.v. — išpažintis, o 7.30 
v. v. — Mišios ir pamokslas. Adora
cija užbaigiama sekmadienį 11 vai. 
pamaldomis. Dalyvaus net trys kuni
gai, būtent: kun. dr. J. Gutauskas, 
kun. J. Danielius ir, žinoma, kun. B. 
Pacevičius. Klebonas kviečia visus 
Londono ir gretimų apylinkių lietu
vius kuo gausiausiai dalyvauti.

“GULBĖS GIESMĖ” LONDONE. 
— Kaip jau anksčiau buvo minėta, 
Hamiltono Dramos Teatras “Auku
ras”, vadovaujamas E. Kudabienės- 
Dauguvietytės, spalio 30 d., sekm., Ši
luvos Marijos parapijos salėje, 1414 
Dundas St. E., suvaidins dr. J. Gri
niaus veikalą “Gulbės Giesmė”. Pra
džia — punktualiai 5 v. v. Vaidini
mas turėjo didelį pasisekimą tiek Ka
nadoje, tiek ir J. A. V-bėse. Tad ne
praleiskite šios retos progos.

D. E.

Manote,
kad Paari vynas
Jums nepatiks?

I

O Napoleonui patiko!
ARBA

nuo 1965 m. sausio 1 d

1. Balsuotojų sąrašų, kuriame yra pavardės asmenų, 
turinčių teisę balsuoti kaip namų savininkai ar nuomininkai 
arba jeigu jūs esate žmona, ar vyras namo savininko 
ar nuomininko,

vo įdomios ir nuotaikingos. Vaišių 
kambarį puošė labai brangus ir gra
žus Lietuvos Vytis, liudydamas M. E.

. Kad galėtumėte balsuoti, jūs turite būti įrašyti į 
jungtinį balsuotojų sąrašą:

0W3-MN

r

2. Gyventojų balsuotojų sąrašų, kuriame yra pavardės 
asmenų, gyvenančių Toronte, Forest Hill ar Swansea

Visi balsuotojai turi būti 21 metų amžiaus Kanados ar 
Britų Bendruomenės piliečiai.

Apeliacijos turi būti pateiktos miesto rotušės raštininko 
įstaigai, Toronto City Hali, telefonu 367-7800; 
asmeniškai ar laišku

PASKUTINĖ APELIACIJOS DATA

PIRMADIENIS, LAPKRIČIO 7 D
C. E. Norris, City Clerk

WELLAND, Ont.
MYKOLUI IR EDITAI PREIK- 

SAICIAMS, įsigijusiems naujus na
mus, spalio 9 d. staigmeną — įkurtu
ves surengė p.p. Jasiulioniai, Bagu- 
sevičiai ir Stankevičiai iš St Catha
rines.

M. E. Preikšaičiai yra malonūs ir 
nuoširdūs lietuviai, todėl sulaukė 
daug svečių iš Toronto, Hamiltono, 
St. Catharines. Wellando, Port Col- 
borne ir kt. B. Simonaitis visų var
du pasakė trumpą kalbą ir Įteikė bend-

18-jo šimtmečio vyno žinovai reikalaudavo tik sal
daus, skanaus sultingo vyno. Napoleonas mėgda-

, vo PAARL Constancia... nepaprastai skanų vy
ną, pagamintą iš Cape apylinkėje augintu vyn
uogių.
Paari turi ir kitų skanių vynų pasirinkimui: 
Paari Towny Port, 8 metus išlaikytas mažo
se ąžuolinėse statinaitėse; Paari Ruby 
Port, tamsesnės spalvos ir sodresnio sko
nio; Paari Muscatel — skanus, saldus 
vynas. Visi jie tinka prie sūrio, riešutų 
ar vaisių. Vaišinkite svečius Paari 
skaniu vynu savo namuose... Tai 
pagrindinis vaišingumo ženklas ir 
tai nuostabiai pigus.

Paari Wines



01 KMI1EJE VEIKIOJE
zikologijos Archyvui, kurį sukaktuvi
ninkas yra paaukojęs Lietuvai. Leidi
nį paruošti ir redaguoti sutiko Muzi
kologijos Archyvo prokuratorius prof. 
Vladas Jakubėnas. Akademijai ruošti 
buvo sudarytas komitetas: pirm. V. 
Giedraitis, vicepirm. dr. L. J. Simu
tis, ižd. J. Bertulis, sekr. Faustas 
Strolia, nariai — seselė Bernarda ir 
V. Šimkus. Komitetui taipgi priklauso 
muzikinės programos vadovas P. Ar
mėnas ir leidinio redaktorius prof. V.

LILIJA ŠUKYTĖ, Metropolitan ope
ros solistė, šį sezoną yra paruošusi 
vaidmenis “Rigoletto” ir “Moteris be 
šešėlio” operose, ruošiasi dalyvauti ir 
kitų operų pastatymuose. Numatoma, 
kad jai teks dainuoti net 70 spektak
lių. Salia tiesioginio darbo operos teat
re ji neužmiršta ir koncertinės veiklos. 

, Lapkričio 13 d. Filadelfijos Achdemy 
of Music salėje L Šukytės koncertą 
rengia AL Tautinės Sąjungos rytų 
apygardos valdyba, o lapkričio 20 d. 
jos koncertas įvyks Waterburyje.

RŪTA LEE-KILMONYTĖ, filmų ak
torė, spalio 11-16 d. vaidino pagrin
dinį vaidmenį veikale “Pagauk ma
ne, jei gali” Candlewood teatre, New 
Fairfield, Conn. Kalėdų laikotarpyje 
ji pasirodys pagrindiniame “Peter 
Pan” vaidmenyje Salt Lake City.

PRANO GAILIAUS, Paryžiuje gy
venančio lietuvio dailininko, tapybos 
darbų paroda buvo atidaryta rugsė
jo 28 d. Ženevoje, Šveicarijoje. Ati
darymo iškilmėse dalyvavo ten gyve
nanti dailininkė Juzė Katiliūtė ir iš 
Berno atvykęs dr. A. Gerutis.

DR. JONAS VALAITIS, dirbąs vyr. 
patologu liuteronų ligoninėje ir dės
tąs patologiją Illinois universitete, da
lyvauja patologų ir vėžio ligos tyri
nėtojų tarptautiniame suvažiavime To
kijo mieste. Japonijoje. Jis atstovau
ja Illinois universitetui ir suvažiavi
mo dalyviams skaitys paskaitą apie 
savo studijas bei atliktus tyrinėjimus 
vėžio ligos srityje.

DAIL. J. BAGDONO kūrinių paroda 
spalio 15-16 d. įvyko Hartfordo lie
tuvių klube.

MIAMI SIMFONINIO ORKESTRO 
vadovybė paprašė Lietuvių Muzikolo
gijos Archyvą atsiųsti lietuviškų kūri
nių gaidų. Sekančių metų Vasario 16 
proga bus rengiamas viešas koncertas, 
kurio programą norima papildyti lie

tuviškais kūriniais ir Tautos himnu. 
Koncerto mecenatas — lietuvis An
tanas Kaulakis. Gaidos orkestrui jau 
išsiųstos.

DAIL. C. JANUSO tapybos darbų 
paroda spalio 23 d. buvo atidaryta 
Detroito Lietuvių Namuose. Ji truks 
ištisą savaitę. Parodą globoja AL 
Tautinės Sąjungos Detroito skyrius.

LIETUVAIČIŲ SIBIRO MALDA
KNYGĖS “Marija, gelbėk mus” fil
mas. kuri pagamino JAV katalikų te
levizijos centras, buvo rodytas lietu
viams BALFo parengime Bostone. Fil
mas padedamas Baltijos valstybių že-į 
mėlapiu, apraizgytų spygliuotomis vie-{ 
lomis. Pranešėjas aiškina, kaip baisių j 
trėmimų metu lietuvaitės atsidūrė Si- ’ 
bire. Puslapis po puslapio parodoma;

| pranegjmą n j* Lenkijos jis atsivežė 
Dvieju suKiupusiu . figuru fone patei- .... . .. 4._ . . .,. ' .. „ s ir kita minti: “,kiamas maldų vertimas i anglu kalba,!.. ‘ ” .. r .. .. .x . • . *T. x . ti vargonų muzikos festivali Vilniu-

: je. Būdamas Lenkijoje, pamačiau, kaip 
; tai daro mūsų kaimynai. Pas juos mu
zikinių festivalių esti daug. Savo apim

timi jie nėra platūs. Keli koncertai, 
sujungti tam tikru kryptingumu, gera 
reklama — štai ir festivalis. O klau-’ 

isytojų — tūkstančiai.”-J. Digrio nuo-į 
įmone, restauravus vargonus Vilniaus j 
I katedroje, kuri dabar yra paversta 
i paveikslų galerija, jų galėtų pavydėti 
daugelis Europos sostinių.

KURŠIŲ NERINGOS MUZĖJUS bus 
atidarytas Nidoje, šiame Klaipėdos 
kraštotyros muzėjaus skyriuje didžią
ją eksponatų dalį sudarys 17-18 šimt
mečio žvejų barkasai, žvejybos reik
menys ir gyventojų drabužiai. Žemės 
sluogsnių, kopų smėlio ir vietovių ma
ketus paruošė Mokslų Akademijos 
geografijos katedros bendradarbiai ir 
knygos apie Neringą autorius V. Gu
delis.

Jakubėnas.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS OPEROS TEATRE iš- 

kilmingai nuskambėjo naujoji Vytauto 
Klovos opera “Žalgiris”, kurios pava
dinimas paskutiniu momentu kažko
dėl buvo pakeistas į “Du kalavijus”. 
Premjeros, išvakarėse V. Klova spau
dos atstovui pareiškė: “Tai ketvirto
ji mano opera. “Du kalavijai” — sa
votiška “Pilėnų” tąsa, lietuvių tautos 
kovos su kryžiuočiais epopėjos pabai
ga/ Operoje su libretistu J. Mackoniu 
nesistengėme griežtai išlaikyti istoriš
kumą, kai kur įpynėme ir legendari- 
nius motyvus. .Žalgirio mūšis — tai 
tik fonas, padedantis labiau išryškin
ti Vytauto asmenybę. Mus domino ko
va tarp asmeninių interesų ir patrio
tinių jausmų, vykstanti žmogaus sie
loje. Operoje siekėme meniniais vaiz
dais atskleisti lietuvių tautos heroiz
mą, gilų patriotizmą, tautų draugys
tę.” Premjerą paruošė rež. J. Gustai
tis, dirigentas J. Aleksa, chormeiste
ris J. Dautartas ir dail. J. Jankus. 
Pagrindiniams vaidmenims numatytas 
dvigubas sąstatas: Vytautas — K. Šil- 
galis, J. Urvelis, kunigaikštienė Ona
— E. Saulevičiūtė, I. Ylienė, Magist
ras — J. Stasiūnas, J. Čepulis, Jogaila
— A. Lietuvininkas ir Z. Paulaus
kas.

LEOPOLDAS DIGRYS, geriausias 
vargonininkas Lietuvoje, surengė var
gonų muzikos koncertus Lenkijoje — 
Varšuvos filharmonijos salėje ir Vroc
lavo šv. Elzbietos bažnyčioje. Kon
certu Varšuvoje L. Digrys nepatenkin
tas. nes jį varžė ir ribojo labai pras
ti vargonai. Geriau sekėsi Vroclave, 
kur teko groti XVIII š. garsaus var
gonų meistro Englerio pastatytais ir 
1940 m. restauruotais vargonais. L. 
Digrys lankėsi ir Krokuvoje: “čia su-

VACLOVAS DAUNORAS, Vilniaus 
operos bosas-baritonas, buvo išsiųstas 
tobulintis į garsųjį Milano “La Scala” 
operos teatrą. Prof. Barofo priežiū
roje jis paruoš Pilypo vaidmenį G. 
Verdi operoje “Don Carlos”. Solistas 
yra susilaukęs tarptautinio pripažini
mo Maskvoje surengtuose dainininkų 
konkursuose. Jis yra antras lietuvis, 
pasiekęs “La Scala” sceną. Anksčiau 
čia tobulinosi ir puikių atsiliepimų su
silaukė tenoras Virgilijus Noreika. Į 
Sofijos operos teatrą yra siunčiamas 
Vilniaus operos baritonas Eduardas: 
Kaniava, kuris jau yra paruošęs apie 
30 vaidmenų, gastroliavęs Rygoj, Ta
line, Minske, Charkove, Tbilisyje, da
lyvavęs koncertuose R. Vokietijoje, 
Čekoslovakijoje ir Vengrijoje.

DAIL. KONSTANCIJA PETRIKAI- 
TĖ-TULIENĖ kuria dekoratyvinį už
rašą “Palanga” su keturių metrų 
augščio Jūratės skulptūra. Sis meni
nis ansamblis bus pastatytas prie įva
žiavimo į Palangą. 1937 m. K. Tulie- 
nė tarptautinėje parodoje Paryžiuje i 
yra gavusi “Grand Prix” medalį ūži 
maketą “Lietuva”. Panašų šimto lė
lių maketą “Dainų ir šokių ansamb
lis” ji vėl sukūrė 1957 m. Bene stam
biausias jos pokario metų kūrinys yra 
metalinė Birutės skulptūra Palango
je. Iš kitų darbų minėtina metalo plas
tika “Šokėjos”, “Kastytis ir Jūratė” 
Kauno kavinėms “Tulpei” ir “Jūratei”. 
Dailininkė, kuri neseniai yra atžymė
jusi 35 m. kūrybinės veiklos sukaktį, 
taip pat plačiai reiškiasi ir grafikoje 
iliustruodama knygas. Apie šioje sri
tyje atliktus jos darbus Alg. Dūda 
rašo: “K. Tulienės iliustracijoms bū
dingas aiškus, logiškas piešinys, leng
va linija. Tiesa, kai kurioms pirmųjų 
pokario metų iliustracijoms pakenkė 
anuo laiku proteguotas siauras realiz
mo supratimas.” V. Kst.

Baladės
Jokia naujiena, kad lietuviška 

knyga yra virtusi našlaite. Ra
šytojai, -redaktoriai, leidėjai —

LietuvaAldona Skirutytė

ir alergija Maironiui
ALEKSANDRAS V. JONYNAS

licistika ir . “
Baladės, ypač liaudies baladės, 

žanrui būdingas polinkis pefteik-
’ kaiP ti koki antgamtini ar legendinį 

visi tuo skundžiasi. Net ir savo kad diplomatiškai issireiske apy- įvykį schematišku paprastumu ir 
išore išeivijos knyga vis labiau braižos apie Maironį autorius lei- naivumu. Maironio “Čičinske” to- 
lopiniuota. Tarsi nebebūtų gali- J; Brazaitis ‘Roma yra......................................................
ma permaldauti dailininkų, kad šventajam Sostui. Beviltiškai 
jie sukurtu meniškesni aplan- paženklintas ano meto dvasia ap-

sakvmėlis.
Sutelkęs vienon knygon tuos

ką ar iliustracijas.
Todėl nudžiugom išgirdę, kad Sutelkęs vienon Knygon tuos 

pasirodė spaudoje neeilinis, dai- nelygaus pajėgumo kurmelius, 
lauš formato, Maironio baladžių Lape pasunkmc>sau gra-
leidinys. Paskutini kartą matėm ^lnĮ uždavinį. Leidinio dekoraty- 

silaukiau įdomaus pasiūlymo: Kroku- jas išleistas atskira knygiūkšte vlnė puse nuo to nukentejo. Ais- 
vos studentai-vargonininkai suruoštų; įĮar Vokietijoj (Gabija 1948) ^iai pasigendama stilistinio vien- 

i koncertą Vilniuje, jų profesorius P^- Turbūt norėta jas paskleisti mo- tisumo. Tą Įspūdi dar padidina 
iškaitytų pranešimą apie lenkų vargo-tykiose. Kiekvienu atveju sąly-^e^^n^° perkrovimas iliustracijo- 
jninę kultūrą, o mes padarytume at-[aįs |acja buvo skirtingos ir tas Neretai niąko. nesakančiais 

kv F^w^PakomaJiv^-manVtudentei^on\židinukas buvo kuklus iki grau-isaldžiais paveikslėliai (psl. 45). 
mergaičių ranka parašyta maldaknygė. I cer^u<^^ Kroniu oje, aš oi skaityčiau .jyp,q — maždaug rūkomo po-i Visi sutiksim, kad pramoKUSill 

pįerįaus knvgelės dvdžio neužau- į skaityti bendruomenėj ilkistraci- 
Jau seniai rūpi suruoš- ga su kažkokia tautodailės dėta- : jos knygoj pateisinamos tuo at- 

Je viršelyje i vėjy, kai jos ne tik pamargina
Šiuo kartu leidėjas ir platinto-:lelcVni- Aet ./r. Padeda pajusti, 

jas — “Romuva”. Jei neklystam,:skaitytojui pilniau teksto groži ir* 
pats knygos iliustratorius dail. i autoriaus kūrybini polėki. Skai- 
P. Lapė. Tai jau antras jo dar-^tyt^jas laukia ir tikisi išvysti, 
bas. Prieš kelis metus jis išleido kaip grafikas išgyvena ir pertei- 

Į “Anykščių šilelį”, susilaukusi pa-’.kia per savojo įvaizdžio prizmę 
'lankių atsiliepimų. Argi nemiela,!Maironio poezijos poveiki.
: kad bent mūsų klasika susilaukia 
bibliofilų dailininkų dėmesio?' 

Maironio baladės, tiesa, ne 
“Anykščių šilelis — nėra jose to 
paties estetinio pakilumo, vienti- 

• sumo. Net ir paties Maironio kū
ryboj jos nėra. Nenuostabu, jei 
daugumas prisimenam tik dvi iš 
jų — “Jūratę ir Kastytį” ir “Či
činską”. Likusios maža ką turi 
bendro su baladės žanru. Tai pei
zažiniai škicai, vaizdeliai (“Ant 
Šatrijos kalno”, “Ant Medvėga
lio kalno”, “Divytis”, “Užkeiktas 

I Skapiškio varpas”), atmiešti pub-

Dviejų suklupusių . figūrų fone patei- Į: 
kiamas maldų vertimas i anglu kalba,Į “ - . ti
papildytas atitinkamais Lietuvos vaiz- i 
dais — Trijų kryžių kalnu, lietuviš
kais pakelių kryžiais, sovietų įvykdy
tų . žudynių nuotraukomis, žiūrovams 
primenama, kad filmas buvo pagamin-j 
tas pavergtųjų tautų savaitei prisi
minti. Jis baigiamas tuo pačiu spyg-i 
liuotomis vielomis - apraizgytu žemė- Į 
lapių. *

KOMPOZ. J. ŽILEVIČIUI pagerbti 
jo 75 m. amžiaus sukakties proga or
ganizuojama speciali akademija, kuri 
įvyks Marijos augštesniosios mokyklos 
salėje. Čikagoje, š.m. gruodžio 4 d. 
Pagrindiniu kalbėtoju yra pakviestas 
prof. J. Puzinas, muzikinę progra
mos dali organizuoja Petras Armonas, 
talkinamas dr. L. J. Simučio, kompoz. 
J. Bertulio ir seselės Bernardos. Šia 
proga numatoma išleisti vienkartinį 
leidinį, nušviečiantį prof; J. Žilevi
čiaus kūrybinį gyvenimo kelią, jo il
gų metų darbą telkiant medžiagą Mu-

DABARTIES APMĄSTYMAI

Jaunimas ir nutautėjimas
V. IGNAITIS

Kalbant šiuo klausimu, reikia 
turėti galvoj visą jaunimą. Nebū
tų tikslu kalbėti apie jo dali, pvz. 
besimokanti ar nesimokantį jau
nimą.

Nutautėjimas. Nutautėjimą ga
lima nusakyti, pasinaudojant dr. 
J. Girniaus knyga “Tauta ir tau
tinė ištikimybė”, kaip tautinės są
monės nustojimą - praradimą. Be 
sąmoningo nusisukimo nuo savoj 
tautos nutautėjimas vyksta pama-1 
žu, palaipsniui. Tautinės sąmonės 
praradimu reiktų laikyti pirmoj 
eilėj atsiribojimą nuo lietuviškų 
reikalų ir lietuvio vardo. Kokios 
gi priežastys skatina tą atsiribo
jimą? Jas pastebėti — yra šio ra
šinio tikslas.

Aplinka. Be prigimties, kurią 
žmogus atsineša su savim, aplin
ka yra pats svarbiausias veiksnys 
susiformuoti žmogui. Aplinka yra 
didelė jėga. Ji daro Įtakos vi
siems, o jaunam dažnu atveju 
yra lemianti. Jos įtakoj žmogus 
keičia tautybę, kultūrą, religiją. 
Fizinė-gamtinė aplinka yra gamti
nės sąlygos, kurios supa žmogų, 
dvasinė aplinka — visa tai, ką 
žmogaus protas ir rankos sukūrė, 
perdirbo.

Aplinka Lietuvoj. Lygumos, 
miškai, upės, ežerai, paukščiai, 
gyvuliai, klimatas sudarė tas gam
tines sąlygas, kuriose nuo amžių 
lietuviai gyveno. Jų paminklai, 
darželiai, daina, menas, raštai,

le viršelyje.

Šios paslaugos iš P. Lapės ne- 
susilaukiam. Išskyrus kelias “Či
činsko” iliustracijas (psl. 40, 41, 
43), kur autoriui pavyko, mūsų 
manymu, perteikti baladės Įžan
gos romantini niūrumą, P. Lapei 
atrodo visiškai svetima interpre
tuoti Maironį. Jis tenkinasi iliust
ravimu labai jau vergiška, pažo
dine šio termino prasme. Leidi
nys tampa priemone parodyti sa
vo darbų parodą, kurion atren
kami net mažiau nei vidutiniški 
piešinėliai (“Jūratės ir Kastyčio” 
atsklanda).

kio pertempto dramatiškumo ir 
naivumo apstu. Nežiūrint© to, ba
ladės dominuojanti figūra, jos 
Borisas Godunovas, yra Vieniša
sis — atskalūnas, sąžinės ėdamas 
Upytės Caras, kurio “nei plaka
mų klyksmai, nei juokaudami; 
linksmai sėbrai nuramint nemo
ka”. Įkvėpė Maironiui šį charak
teri baugūs žmonių pasakojimai 
ir Judošius-čičinskas pavergia 
vaizduotę savo tamsuoliškumu. 
Nepagaili Maironis jam piktų žo
džių, bet poetas lieka - poetu, ir 
bent vienam posmelyje Maironis 
ji nušešėliuoja niuansuočiau. Aiš
kindamas paskutinę Čičinsko pik
tadarystę. jis pateikia tokią ne
lauktą “tikėjimo apvilto” moty
vaciją:

Bet ir ji... O, švento Jono 
Nelaimingoji naktis ... 
Į drobulę šilko plono 
Jo brangioji, jo širdis 
Įvyniota be skundų, 
Net be kunigo maldų...
Štai ir tiltas... Nuo to tilto
O, Čičinskas niekados
Keršyt neužmirš skriaudos 
Ir tikėjimo apvilto.
Truputėli keista, kad Lapė 

posmo nebus pastebėjęs. Dar blo
giau. Gal tai tipografinis neapsi
žiūrėjimas, atsitiktinumas, bet 
mano turimame egzemplioriuj šis 
posmelis išcenzūruotas. 56-tam 

I puslapy nėra teksto, nors 57-tam 
j yra kažkokio Stenkos Razino si
luetas. Kiekvienu atveju susida
ro Įspūdis, kad Maironio baladė

šio
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Institutas, kuriame visi gali studijuoti
Pedagoginis Lituanistikos Insti-j tuvos menas, Lietuvos etnogra- 

utas, kuris veikia Čikagoje, jau fija.
įuo 1962 m. tame Institute eina-Į Studentais priimami asmenys, 
nūs dalykus dėsto ir neakivaiz- ’ 
liniu bei korespondentiniu būdu.
Dėstomieji dalykai yra šie:

1. Lietuvių kalba: bendrinė lie- 
uvių kalba ir specialiniai jos kur
iai — lietuvių kalbos fonologija 
r fonetika,, morfologija, akcen- 
ologija, dialektologija ir lietuvių 
calbos istorija.

2. Lietuvių literatūra: lietuvių 
iaudies poezijos žanrai, literatu- Balys, dr. Jonas Grinius (Vokie- 
inės srovės ir jų atgarsiai lietu- tija), dr. Albinas Liaugminas, dr. 
ūų literatūroje.

3. Lietuvių tautos istorija: Lie- 
uvos istorijos šaltiniai ir perio- 
iizacija, Lietuvos kaimyninių 
craštų istorijos bruožai, Lietuvos 
cultūros istorija, Lietuvos istori- 
os problemos, lietuvių tautos is- 
orijos metodologija, pasaulio lie- 
uvių istorija.

4. Minėtų dalykų dėstymo me
lodikos, mokyklinė praktika ir 
<iti papildomieji kursai — psi- 
diopedagogika, žurnalistika, Lie-

baigę augštesniąsias arba toly
gias lituanistines mokyklas. To
kių mokyklų nebaigusiems, bet 
norintiems jas baigti, neakivaiz
diniu būdu dėstomas augštesnio
sios lituanistinės mokyklos kur
sas.

Be viso būrio kvalifikuotų dės
tytojų, neakivaizdiniame dėstyme 
dirba šie profesoriai: dr. Jonas

Henrikas Nagys (Kanada), dr. 
Pranas Skardžius, dr. Vanda 
Sruogienė.

Neakivaizdines lituanistinių da
lykų studijas galima pradėti bet- 
kada ir betkur gyvenantiems lie
tuviams.

Smulkesnės informacijos rei
kalu prašoma kreiptis šiuo adre
su: P. L. Institutas, 5620 S. Cla
remont Ave, Chicago, Illinois 
60636, USA.

Instituto vadovybė

Lietuvis JAV spaudos korespondentas
Adolfas Vaidevutis Bernotas, • tik 25 m. amžiaus reporteris, dir- 
lomas amerikiečių spaudos bąs “The Jersey Journal”, Jersey 
rnalistas su žmona lankėsi To- (City, N. J. Premijos jam buvo pa
nte pas savo giminiečius J. Ma- skirtos už seriją rašinių, liečian- 
liauskus, gyv. 106 Evelyn Cresc. čių narkotikų vartotojus mieste ir 
s, kaip tremtinys, su tėvais už' miesto ribų. Be to, tas pat 
tetuvą paliko būdamąs vos pus- žurnalas yra paskelbęs gausiai 

iliustruotą jo reportažą apie tai, 
kaip jis mieste kalbėdamas tik 
lietuviškai stengėsi gauti paval
gyti. Sunkiai tai labai vykę, bet 
pavalgyti visdėlto gavęs..

A. V. Bernotas “The Jersey 
Journal” redakcijoj pradėjo dirb-

antrų metų amžiaus. Bet dabar, 
kaip rašo “Waterbury Republi
can”, A. V. Bernotas laimėjo pir
mą ir antrą premijas-varžybose 
už savo straipsnius. Minėtas var
žybas rengė “The Hudson Coun
ty, N.Y., Press Club”.

A. V. Bernotas — dar jaunas, ti tik praeitais metais. Pirmiau 
 jis buvo reporteriu “The Bayon

ne Times”, N.J. ir fotografu-re- 
porteriu “The Naugatuck Daily 
News”, Conn. Jis yra baigęs Cros
by High School ir University of 
Connecticut. Dar studijuodamas 
šiam universitete jis jau buvo

pasitarnavo Lapei kaip plokštė 
juodam dažui palieti, ir tas po
linkis i perdėtą retorišką drama
tizavimą suteikia parodijos. Įspū
di. Kaip paaiškint Čičinsko titu
lini lapą, kur Įmantriai išraižytą 
iliustraciją perkerta mokiniukiš- vyr. redaktoriumi “Hillside High- 
kai išbrėžtas linijuote žaibo Z. lights” Waterburio šakos studen- 
Juo labiau, kad vėl toks pat žai-:tų laikraščio ir tada jau laimėjo 
belis mėlynam operinės nakties premiją, vadinamą “The Percy 
fone perkerta kitą išprakaituotą Marks Creative Writings Award.”

‘ Pr. Alšėnas

Atsiųsta paminėti
J. Narūne, SNAIGIŲ KARALAITĖ, 

kalėdinė pasaka mažiesiems skaityto
jams. Didelio formato 20 psl., pa
puoštų dail. Vlados Stančikaitės spal
votomis iliustracijomis. Knygutė už

i SI gaunama “Draugo” administraci
joj, 4545 West 63rd St., Chicago, Ill. 
160629, USA.

Krivūlė nr. 2-3, rugsėjis, lietuvių 
j skautų biuletenis. Red. B. Juodelis, ■ 
s 5757 So. Campbell St., Chicago, Ill. 
į 60629, USA.
Į Evangelijos šviesa, nr. 2 kovas-ba- 
landis ir nr. 3 gegužis-birželis. Reda
guoja kun. K. Burblys, 656 West St, 
Chicago 16, Ill., USA.

raižini 59 psl.
Dar keisčiau P. Lapė pasielgė 

su “Jūrate ir Kastyčiu”. Jei ku-' 
nigui Maironiui pasimatė, kad

Nustebo net patsai dangus, 
Kada Jūratės dauggalingos 
Kasa ir lūpų geiduliai 
Kastytį palietė meiliai, .

tai Lapė priima baladės vaizdus 
be jokios nuostabos, su absoliučia 
alergija Maironiui. Tik psichoana- 
listas, mūsų manymu, galėtų pa
aiškint, kaip Kastytis galėjo pa
sirodyti dailininkui tokiu nupypu- 
siu, peranksti ant kamščio užmy-: 
nusiu pusberniu — paaugliu (psl. j 
31)? Arba iš Manet paveikslo iš
kritusiu toreodoru kilpiniuotom 
kelyntėm (psl. 33)?

Nesąmonė yra ir 35 puslapio 
iliustracija. Jautrus ir giliai žmo
giškas buvo Maironis, kai sakė, 
kad lietuvaitė neša savo krūtinėj 
kartais “audrą kaip Jūratė”. Tik 
jau ne širdies sopuliu kenčia La
pės nupieštoji s»?sė lietuvaitė. Jos 
abrozdėlis veikiau tiktų Alka 
Seltzer ar Ex-Lax reklamai. Skun
dėmės rašinio pradžioj išeivijos 
knygos skurdumu, bet net mūsų 
mokyklinių leidinių puslapiuose 
sunku būtų rasti tolygaus lėkš-

tumo ir banalumo iliustracijų.
Iš pirmo žvilgsnio knyga su

daro malonu išviršini Įspūdi. De
ja, net ir rišyklos darbas atliktas 
atgalia ranka. Lankai sujungti 
smeigtukais ir nugarėlei pagai
lėta padoresnių klijų.

Maironio “Baladė s”. Iliustravo 
Pranas Lapė. Leidė (sic ) ir 
spausdino Romuva, 84-20 Jamai
ca Avenue, Woodhaven N.Y.; 102 
psi., $6.

gyvenimo būdas, elgesys, arti
mieji, tradicija, kalba, religija, 
papročiai, jų žemės ūkis, be pra
monės pretenzijų miestai ir kit
kas sudarė jiem dvasinę aplinką. 
Ji, nusistovėjusi ir perduota kar
toms, reiškė jiem ir kitiem jų 
kultūrą. Ši abipusė aplinka, per
gyventa ir su sentimentu pajusta, 
sudarė jam tėviškę.

Šių kraštų (Kanados ir JAV) fi- 
zinė-gamtinė aplinka yra tolimes
nė ta prasme, kad tiesiogiai tų 
gamtinių sąlygų, kaip laukų, kli
mato, upių, ežerų lyg ir nema
tom, su gamta neturim tiek ryšio. 
Išimtis gali būti gyvenantiems 
kaime, bet ir tai ten negimę, dėl 
dažno kraustymosi neturi su gam
ta stipraus sąlyčio.

Miestas, gatvė, fabrikas, krau
tuvė yra ta aplinka, kurioj mūsų 
daugumai tenka gyventi ir dirb
ti. Gyvena ir dirba čia mūsų jau
nimas. Bet šios aplinkos Įtaka 
nėra tokia stipri, kaip buvo Lie
tuvoj, nes daugumos tėvai ten 
pastoviai negyveno, nei dvasiškai 
jos kūrime nedalyvavo. Be to, 
nuolatinis kraustymasis tampriai 
nesurišo su ta aplinka. Kaip sta
tistika rodo, Amerikos 20% gy
ventojų 1966 m. kraustėsi, ty. 
netoli 40 milijonų! Kanadoj yra 
panašios sąlygos. Gimė pvz. Br. 
Kolumbijoj, mokosi Toronte, o 
gyvens ir dirbs Los Angeles. Ta 
aplinka nėra tėviškė ta prasme

kaip Lietuvoj. Tai daugiau darbo Moralė, žmogus dabar iš viso 
ir apsistojimo vieta. Ji pasirenka- yra stipriai sukrėstas, išjudintas 
ma pagal uždarbi, išeitą mokslą, iš savo dvasinės pusiausvyros, 
klimatą, mažiau pagal sentimen- Anglų istorikas-filosofas A. J. 
tą. Tėviškė čia daugiau surišta su Toynbee sako: “Stovime ant 
šeima ir šeiminiais pergyveni- į briaunos-ribos. Baigėme žemės 
mais. Todėl dabartinėse gyveni-'ūkio epochą, pradėjome ^miesto 
mo sąlygose pabrėžiama šeimos 
svarba. Pas žydus tas ypač paste
bima.

Dvasinė aplinka šiuose kraštuo
se yra ne vien artimoji aplinka, 
kaip artimieji, mokykla, bažnyčia, 
kaimynai, gatvė ir pan. Ji yra 
žymiai platesnė. Ji ateina iš už 
mus supančios artimos aplinkos, 
iš viešumos. Naujom techninėm 
priemonėm (spauda, radiju, tele
vizija. filmu) aplinka žymiai pra
platėja. Ją galėtume pavadinti 
viešąja dvasine aplinka. Šita ap
linka turi ypač daug reikšmės nu
tautėjimui.

Ta viešoji dvasinė aplinka yra 
dirbtinė, propagandiškai-psicholo- 
giškai gerai paruošta ir perteikia
ma literatūros, meno, grožio, nau
jovės vardan, atausta žiaurumais, 
seksu... Visa tai jaunimą pa
gaunančiai nuteikia, o su morale 
nesiskaito. Kaikurių nemoralių 
artistų elgesys gali turėti dau
giau įtakos žymiai daliai jauni
mo, negu kuri rimta įstaiga ar 
organizacija. Bet tai nėra šio 
krašto ar kraštų kultūra. Tai dau
giau gyvenamo laiko dvasia, jos 
apraiškos, už kurių stovi pelno ar 
net politinių tikslų turinti žmo
nių grupė. Vertingi, kultūriniai, 
auklėjantys dalykai, nors jų yra 
daug, bet jie nustelbiami triukš
mu ir riksmu. Ypač nustelbiami 
tiems, kurie neturi kritiško įver* 
tinimo.

kaip Lietuvoj. Tai daugiau darbo

— pramonės. Niekad nebuvome 
tokiame pavojuj, .kada žmogus 
nugalėjo tigrą ir liūtą.” Tai liečia 
mus ir mūsų" jaunimą, tai liečia 
visus kraštus. Suprantama, jeigu 
demoralizacija vykdoma dirbtinai 
ir apgalvotai, tai pavojus būti de
moralizuotiems ir atitrauktiems 
nuo tikrų vertybių, šiuo atveju — 
tautinių, kultūrinių, moralinių, 
yra rimtas. Viešoji dvasinė aplin
ka yra pakreipta šiuose kraštuo
se ta linkme ir dažnai tėvų ar jau
nimo pastangos ir geri norai bū
na veltui — jaunieji pasiduoda 
laiko dvasiai. Yra ryškios dvi jė
gos, kurios viešai grumiasi dėl 
žmogaus, ypač jaunimo, būtent, 
materializmas ir komunizmas. Le
ninas sakė: “Sudemoraližuokit 
jaunimą, ir revoliucija bus laimė
ta.” Tėvai ir jaunimas yra tie, 
kuriems tai taikoma, bet ypač 
jaunimui.

Tėvai. Tėvų moralinis tvirtu
mas ir jų aiškus, ramus nusista
tymas auklėti savo vaikus tautiš
kai yra pirmas ir pagrindinis. Jų 
sudaryta artima aplinka yra ker
tinis akmuo. Bet čia atsistoja 
klausimas: ar verta, ar yra pras
mės? Be savigarbos ir sveikos 
ambicijos, yra ir kitas motyvas. 
Juk nutautėjimas pirmiausia mū
sų sąlygose reiškia dvasinį suny
kimą, toliau kultūrinį nuosmukį. 
Nepuoselėdamas to, kas yra sava, 
o svetimų vertybių mažai ar visai

vo vaikus pastumia i kritišką pa
dėti. Gi susižavėjimas laiko ap
raiškomis reikštu savęs apgaudi
nėjimą. Teisinimasis gyvenimo 
realybe, pavargimu, reikalu nau
dotis gyvenimu ir pan. reikalo ne
keičia.

Iš kitos gi pusės, ar vieni tė
vai gali ši reikalą sutvarkyti, nors 
turėtų ir gerų norų? Jūra Gai- 
liušytė sako: “Jaunuolis, išbuvęs 
keliolika metų lietuvių tėvų glo
boje, kurie nemoka angliškai, už
miršo savo kalbą! Ir kas kaltas? 
Ar ne tėvai.” (“Aidai”, 1961 m. 
nr. 10.) Daug tiesos, bet nevisa 
tiesa, ypač kiek tai liečia vyr. 
jaunimą. Tėvams Įkarsta, jei jie 
pasijunta vieni, o jų jaunimas 
eina savais keliais, šiuo atveju 
pats jaunimas, kaip ir jų tėvai, 
turi pareigų, ne vien pasitenki
nimą.

Jaunimas. Be pačio jaunimo 
asmeniško apsisprendimo, ypač 
jo vėlesniuose metuose, nerasime 
patenkinamo sprendimo. Pasirin
kimas krašto, profesijos, draugų 
nuo jo priklauso. Taip pat nuo jo 
priklauso vėliau rūpinimasis lie
tuviškais reikalais. Ta aplinka, 
kuri ji artimai gaubė, ilgainiui 
siaurėja, o viešoji dvasinė aplin
ka, skverbdamasi iš visur, veikia 
jį vis stipriau. Ateina laikas, kai 
jaunuolis pasijunta tartum me
keno. Tai pats kritiškiausias mo
mentas. Bet taip buvo ir mums. 
Ateina laikas, kai reikia daryti 
patiems sprendimą, šiais laikais 
tai ypač svarbu ne vien lietuviš
kam, bet ir viso pasaulio jauni
mui. Atsvara, pagalba iš šalies 
daugumoj atvejų būtina.

(Bus daugiau)

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

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

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

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

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

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

$75.00.
RK2 (vyriškas)
Grynos vilnos nertinis, 3lA jardo vilnonė eilutei medžiaga, 2 nailono 

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

Jungtinis siuntinys RKĮ ir RK2 kainuoja $135.00.
Maisto siuntinys
4 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, p2 sv. kakavos, 

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

$30.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelio pasisekimo turį siun

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

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS),

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

421 HACKNEY RD. LONDON, E. 2. ENGLAND.
Atstovai: GAIVA, 3570 W. Vernon, Detroit, HdU
A. KUSINSKIS, 167 Colledge St Apt 2. Sudbury, Ontario;
L. Radzevičius, R.R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada, h
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Mann& Martel
REALTORS

’I TORONTO^
Lietuvių skautų veikla

Ateitininkų
Jaunučių berniukų susirinkimas — 

sekmadienį, spalio 30 d., tuoj po 10 
vaL Mišių ateitininkų kambaryje. 
Kviečiami visi bernuikai iki 6 sky
riaus. Janučius globoja Vida Tamu-

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2320 Bloor St. W.
DUNDAS —. BROCK

$L900 įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštų mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki
mo ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR

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

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

• Šatrijos tunto vyr. skaučių Vai
dilutės dr-vė savo sueigą turėjo per
eitą penktadienį globėjos ps. D. Skrins- 
kaitės bute. Po trumpos sueigos ir ka
vutės draugovė išvyko pasižiūrėti un
to dramos grupės statomo Čechovo 
veikalo “Trys seserys”. Išvykai va
dovavo v. si. ž. Stančikaitė.

• Šatrijos tunto jaun. skaučių, skau
čių ir jūrų skaučių draugovės regu
liariai renkasi į sueigas, kurios vyks
ta įprastose vietose ir draugininkių 
pranešamu laiku.

• U-sios vilkiukų dr-vės sueiga įvy
ko spalio 22 d. Nauji nariai paskirsty
ti į būrelius. Ruošiamasi įžodžiui.

• Bendrų Šatrijos ir Rambyno tun
tų iškilmingų sueigų, minėjimų ir pa
rengimų numatoma šį žiemos sezoną: 
LSS 48 metų paminėjimas, Kūčios 
skautams-tėms, Kalėdų eglutė mažie
siems, Vasario 16 minėjimas, Kaziu
ko mugė, šv. Jurgio šventė ir skau-

torama.
• Skautų-čių buklu tiesiogiai rūpin

tis pakviesti s.v.v.sl. P. Regina ir v.sk. 
v.sl. A. Jankaitienė.

• Tėvų komiteto ruošiamam baza- 
rui, kuris įvyks lapkričio 5 d., jau 
daug vertingų daiktų suaukota. Ačiū 
visiems. Daiktai toliau renkami spalio 
29 d. po šešt. mokyklos pamokų ir 
spalio 30 d. nuo 10 vai. ryto abiejose 
liet. kat. parapijose. Kviečiami visi 
prisidėti prie bazaro pasisekimo.

Skautų Tėvų Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja V. Bačėnui “All Seasons Tra
vel Agency” savininkui paaukojusiam 
kelionės bilietą lėktuvu pasaulinėn 
parodon' Montrealyje.

Kanadiečių teatras stato A. Lands
bergio dramą “Penki stulpai turgaus 
aikštėje”. Gruodžio 4 dienos spektak
lį Skautų Tėvų Komitetas užpirko tik 
lietuviams. Bilietų galima gauti pas 
K. Rusiną LE 3-2511. C. S.

laitytė.
Vyr. moksleivių susirinkimas — sek

madienį, 6 vai. ateitininkų kambaryje.
Ekskursija į Yorkville, “bytninkų” 

rajoną įvyko praėjusį sekmadienį. Ko
dėl į Yorkville? Juk tai narkotikų 
lizdas, visokių “drop-outs” ir pabėgė
lių nuo tėvų būstinės. Tai tiesa. Eks
kursija buvo organizuojama ne tam, 
kad ta vietovė būtų parodyta kaip 
idealas jaunimui, kur visi laimingai 
gyvena pabėgę iš namų. Priešingai. 
Jaunimui buvo ir bus paaiškinta pavo
jai ir ateitis tų, kurie Yorkville pa
sirenka idealu. Ekskursijai vadovavo 
studentai. Globėjai yra suplanavę ir 
daugiau ekskursijų: į meno galeriją, 
teatrą, universitetą ir panašias kultū
rines institucijas. Tėvai neturėtų rū
pintis, nes veikla nesibaigs su vyres
niųjų ekskursija į Yorkville. Globėjai 
norėtų tik, kad ir tėvai daugiau su 
vaikais panašiom problemom padisku
tuotų.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

©b SPORTAS
h—i]2. I—Iome Owners

c—- entre

Statybinės medžiagos
Z MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
* Įvairios medžiagos namų taisymams
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
> Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
» Atliekam visus statybos darbus
» Statome priestatus, fabrikus, krautuves, 

namus

AUŠROS ŽINIOS
SALFASS-gos atstovu suvažiavime 

atstovauti Aušros klubui buvo išrink
ti: T. Paulius, S. Kėkštas, A. Sapijo- 
nytė, E. Šlekys, K. Sapočkinas ir J. 
Tamulionis.

Bathurst-College lygos rungtynės 
jauniams prasidės lapkričio 6 d., vy
rams — lapkr. 13.

Sveikiname D. L. Laurinavičius, su
silaukusius pirmagimės dukrelės!

Naujoji Aušros klubo valdyba pa
siskirstė pareigomis: Al. Kuolas — 
pirm., A. Sapijonytė — vicepirm. ir 
mergaičių krepšinio sekcijos vadovė, 
R. Strimaitis — vicepirm. ir golfo

sekcijos vadovas, H. Chvedukas — , 
sekr., J. Tamulionis — ižd., VI. Simo
naitis — parengimų vadovas, K. žeb-. 
rauskas — ūkio vadovas, S. Barškėtis 
— valdybos narys ir stalo teniso sek
cijos vadovas, E. Šlekys — valdybos 
narys ir krepšinio sekcijos vadovas. 
Paskiroms sporto sekcijoms vadovau
ti pakviesti: O. Rautinš ■— lauko te
nisui, A. Malinauskas — lengvajai at
letikai, S. Kėkštas — plaukimui. Krep
šinio sekcijai vadovauti sudarytas at
skiras komitetas, susidedantis iš E. 
Šlekio, A. Sapijonytės, R. Strimaičio, 
D. Laurinavičiaus, K. Grigaičio ir R. 
Burdulio.

Nukelta į 7-tą psl.

Kristaus Karaliaus šventės proga, 
sekmadienį, spalio 30, kviečiame vi
sus ateitininkus priimti šv. Komuniją.

Nepamirškite! Būtų gera matyti 
daugiau jaunimo pirmuosiuose bažny-
čios suoluose, bet ne paskutiniuose 
ar prieangyje.

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
CIGAREČIŲ KARTONAS visų rūšių —200 vienetų už $3.19 

Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite į MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLES, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO
METRAI IR KT.

Nemokamą kelionę lėktuvu i
“Expo 67” laimėsite lapkričio 5 Sutton/ Ontario, Jankėsi “TŽ 
d. Skautu Tėvu Komiteto ruošia
mame bazare Prisikėlimo parapi
jos salėse. Kelionės bilietą i pa
saulinę parodą Montrealyje paau
kojo “All Seasons Travel Agen
cy” savininkas V. Bačėnas.

Pabaltijo kraštų pašto ženklų ir 
pinigų paroda buvo surengta Pri
sikėlimo par. patalpose spalio 22 i 
— 23 dienomis. Ją atidarė min. ‘ P. Vyšnia iš Port Arthuro lan- 
J. Yaremko. Sveikino gen. konsJkėsi Toronte, kur anksčiau gyve- 
dr J. žmuidzinas. Paroda dome-; no, pasiuntė okup. Lietuvon siun- 
josi estai, latviai ir lietuviai. Pla-: tinių, aplankė “Tž”, papasakojo 
tesnis reportažas — kitame “Tž”. apie tenykščių lietuvių rūpesčius 
nr. , fir sutvarkė savo prenumeratą.

Jadvyga ir Stasys Barzdaičiai iš - • - ................ l
, -- ------ 7 --------- ---1 j

redakcijoj. Apie 10 metu buvo 
savininkai South Shore Motei ir 
jame sėkmingai darbavosi. Dabar 
tą verslą jie pardavė ir ilgesniam 
poilsiui išvyko vakarų Kanadon, 
kur anksčiau yra gyvenę. Ten jie 
turi giminių ir pažistamų. Apsi
lankymo proga svečiai pratęsė 
“Tž” prenumeratą ir paliko au-

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.
\ ____

Buvusiam ilgamečiu! Tautos Fondo atstovybės Kanadoje 

įgaliotiniui VACLOVUI VAIDOTUI mirus, 

jo artimiesiems reiškiame gilią užuojautą —

Tautos Fondo Toronto skyrius

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

7
Pranešame giminėms ir pažįstamiems,

kad is. m. spalio mėn. 20 d. Toronte mirė 
mūsų mylimas tėvelis ir brolis

VIKTORAS ŠIDLAUSKAS

Nuliūdę:
duktė Kristina, 
sūnus Viktoras 
ir sesuo Irma Puodžiūnienė

DARBO VALANDOS:
Pirm. 19-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10 -1.30 ir 4.30 • 8
Sešt.9-12
Sekm. 930 -1

4% % — už depozitus

5% % išmokėta 1965 m. už šėrus

Mortgičiai — 6% %

Asmeninės paskolos — 7%

Įvairūs kiti finansiniai patarnavimai, kaip 

mažos paskolos be žirantų ir kt.

Informacijos teikiamos darbo valandomis

VACLOVUI VAIDOTUI mirus>
dukra REGINĄ ir žentą STAS] VALICKUS sū šeima, žmona 
E. VAIDOTIENĘ ir sūnų VYTAUTĄ skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame —

Prima ir Bronius Sapliai su šeima

1966 M. RUGPJŪČIO 31 D. KAPITALAS $2.145.361

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KRED. KOOPERATYVAS

PADĖKA
Mylimai Motinai A t A JULIJANAI VAIVADIENEI at

siskyrus su šiuo pasauliu, nuoširdžiai dėkojame Toronto Tė
vams pranciškonams už pareikštas užuojautas, atlaikytas šv. 
Mišias, gražias mintis tariant atsisveikinimo žodį ir visą pa
galbą. Nuoširdi padėka visiems, kurie prisiminė velionę mal
doje, gėlėmis, mintyse ir mus užjautė. —

S. K. Vaivadų šeima
Extra Realty Ltd.

1043 BLOOR ST. WEST
Didžiausias pasirinki tnaa namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR & JANE, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 didelių kambarių per 
du augštus, gražus kiemas, garažas; prašo $30.000.
WILLARD A. ST. JOHN 5 kambarių vienaaugštis. Prašo $20.00. Gražus 
kiemas, geras įvažiavimas.
KIPLING & RATHBURN. Prie gero susisiekimo ir apsipirkimo, arti mo
kyklos, 6 kambarių vienaaugštis (bungalow), visai baigtas rūsys, geram 
stovy, garažas, privatus įvažiavimas; prašo $25.900.
PRINCE EDWARD & BERRY RD. $6.000 įmokėti, mūro, atskiras 5 kam
barių vienaaugštis (bungalow), gražus kiemas, garažas, privatus įvažiavi
mas.
JANE - ANNETTE, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 7 didelių kambarių, 
mod. virt, garažas, privatus įvažiavimas, gražus ir geras namas, skubus 
pardavimas, gerom sąlygom galima nusipirkti.
RUSHOLME RD. (tarp Bloor ir College), $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 
10 didelių kambarių,! augšte 5 kambariai, 3 garažai.

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

J. KUDABA, LE1-1161, namų RU 3-2105

Laisvė Vengrijai - 
laisvė visiems

Vengrijos 10 metų sukilimo su
kaktis paminėta spalio 23 d. pa
minklo atidengimu. Laisvės sie
kimą simbolizuojančios bronzos 
statulos atidengimas įvyko daly
vaujant dešimttūkstantinei veng
rų bendruomenei Toronte prie ; 
Lake Shore Blvd, Sunnyside. Fe
deracinės valdžios vardu kalbėjo 
parlamento atstovas MacDonald; i 
Ontario provincijos vyriausybės 
vardu kalbėjo min. Allan Gross
man ir min. John Yaremko. 

i Vengrijos laisvės kovotojų pirmi
ninkas dr. P. Villarnyi perdavė 
paminklą ir Budapešto parką To
ronto burmistro P. G. Givėns glo- | 
bai. Tautinių grupių vardu kai- 1 
bėjo adv. S. W. Frolick, kurio kal
ba buvo priimta su nepaprastu 
susirinkusių entuziazmu. Ta kal
bos vieta, kurioje buvo prisimin
ta, kad pačių vakariečių sukurs
tytas sukilimas buvo jų veiksmu 
neparemtas, buvo gausiu plojimu 
patvirtinta, šventėje dalyvavo 
vengrų b-nės nariai, veteranai ir 
skautai iš Toronto, Montrealio, 
Londono ir kitų vietovių su savo 
vėliavomis. Prie paminklo buvo 
padėta apie 40 vainikų. Atidary
me dalyvavo visų tautų, šiandien 
sovietų pavergtų, vėliavos, jų tar
pe ir mūsų trispalvė. Nepaprastai 
graži rudens diena sujungė veng
rų bendruomenę su visomis ki
tomis tautinėmis grupėmis ryžtui 
kovoti už savo tautų išsilaisvini
mą iš sovietinės-rusiškos vergi
jos. Įrašas moderniškų linijų pa
minkle mums visiems yra labai 
prasmingas: “Laisvė Vengrijai — 
laisvė visiems!” Vandens srovės, 
kylančios į viršų, reiškia laisvės 
jėgas, o pati skulptūra simboliš
kai kalba apie tironijos griuvimą 
ir laisvės galutinę pergalę. Kaip 
vienas kalbėtojų yra pasakęs, Bu
dapeštas 1956 yra Rytų Europos 
tautų išsilaisvinimo pradžia; tau
tų laisvės troškimo esą negalima 
kraujuje paskandinti. Kanados 
Lietuvių Bendruomenei iškilmėse 
atstovavo KLB krašto valdybos 
vicepirm. Stp. Kairys. D.

Madų paroda, kurią surengė N. 
Pradėtosios Marijos seserų vie
nuolijos rėmėjai Prisikėlimo sa- 

. Įėję, buvo labai sėkminga. Ponios 
iš Čikagos pademonstravo labai 
skoningus savo sukurtus bei pasi
gamintus drabužius, o I. Kairie
nė sklandžiai juos aiškino. Ta 
proga čikagietės O. Jameikienė- 
Blandytė ir E. Blandytė padaina
vo keletą dainų, akomponuojant- 
D. Skrinskaitei. Loterijoj laimė
jo: dail. H. Žmuidzinienės pa
veikslą — S. Paulionienė, iš Lie
tuvos gautus karolius — St. Ra
manauskienė, kaklinį (šaliką) — 
G. žemaitaitienė, staltiesę — p-lė 
Endzelytė. Rėmėjų būrelis Įteikė 
viešnioms dovanų ir surengė vai
šes pas Al. Kuolą. Vaišių me
cenatas buvo J. Tumosa.

P. Lubys — East Upholstering 
baldų dirbtuvės savininkas, pa
slydęs ant laiptų susižeidė ir ku
ri laiką negalės dirbti.

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

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

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

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

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

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

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

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

INDIAN RD. - BLOOR, 3 pleksas 
$15.000 įmokėti. Viena atvira sko
la 10-čiai metų, mūriniai garažai, 
puiki vieta. . ~

JANE - BLOOR, $15.000. įmokėti, 4- 
, rių butų, atskiras pastatas, 4 nau

ji garažai, balkonai, viena atvira 
skola, netoli Bloor.

P. S. Turiu didelį pasirinkimą įvai
raus dydžio apartamentų.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE M1U
$35.000 ĮMOKĖTI, 8 metų senumo 

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

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

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

RYTŲ TORONTE: $70.000 įmokėti, 
puiki pinigų investacija, 10 krau
tuvių plazoje. Nuo plazos pasta
tymo (9 metai) nuomininkai ne
pasikeitė ir visi turi nuomos su
tartis. Virš 10% už investuotus pi- 

, nigus, apmokėjus mortgičius ir 
visas kitas išlaidas. Pilna kaina 
$200.000.

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

PASITEIKAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 6H% 
asm. paskolas iš 7%

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A n A m j m 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARAfVlA 
KREDITO KOOPERATYVE _______

MOKAME
4%% už depozitus 
51/2% numatyta už šėrus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% Įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 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 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A L G ARBENS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU, 9-1543.
DOVERCOURT - DUNDAS, $3.000 įmokėti, atviras mortgičius balansui. 
8 kambariai per 2 augštu, 2 virtuvės. Pilna kaina $8.000.
WILLARD - BLOOR, $10.000 įmokėti, 7 dideli kambariai, 2 virtuvės, už
baigtas rūsys, apšildymas vandeniu.
QUEEN - LANSDOWNE - KRAUTUVĖ, $15.000 įmokėti, geras pastatas, 
labai geroj vietoj, greitas įėjimas, pilna kaina $33.900.
KETURIŲ ŠEIMŲ PASTATAS, $20.000 įmokėti, modernus keturių šeimų 
pastatas, vandeniu apšildomas, 4 garažai, sklypas 50x150. Prašoma kaina 
$56.900.
PENKIŲ ŠEIMŲ PASTATAS, $30.000 įmokėti, naujas pastatas po 2 ir 3 
miegamuosius, garažai; pajamos beveik $9.000 per metus. Kaina $63.500.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

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

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

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Bfadžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjlmas penkiems metams ir ilgiau 

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

TORONTO MIESTAS — VIEŠAS PRANEŠIMAS 
GRĮŽIMAS 1 STANDATRTIN1 LAIKĄ

SEKMADIENĮ, SPALIO 30, T966
Remiantis Miesto Tarybos nutarimu, buvo paskelbta gyvento
jams laikytis dienos šviesos taupymo laiko nuo balandžio 
mėn. 24 d. iki spalio mėn. 30 d., 1966 m.
Dabar prašome gyventojus atsukti laikrodžių rodykles vieną 
valandą atgal

SEKMADIENĮ, SPALIO 30 D., 
2 valandą nakties

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiu už 

suruoštą man priešvestuvinę staigme
ną (Shower) rengėjoms — Kunigun
dai Dobilienei, E. Račiūnienei, K. Do- 
bilienei, A. Dobilienei, S. Dilkienei, 
G. Vaitkienei ir visoms prisidėjusioms 
prie taip brangių dovanų.

Jūsų parodytas nuoširdumas visuo
met pasiliks mano atmintyje.

Alina Glovackaitė

Spalio 11,1966 Philip C Givens, Q.C.

Fort William- 
Port Arthur, Ont

Atkelta iš 4-to dsI.
APYLINKES VISUOTINIS LIETU

VIŲ SUSIRINKIMAS yra šaukiamas 
lapkričio 6 d., sekmadienį, 1 v. p.p., 
p. Bagdonų ūkyje. Visi lietuviai pra
šomi dalyvauti. e. J.

1385 Queen St.
Telefoml: LE. 4-8459; LE. 44 

COLLEGE - DUFFERIN, $2.000 
įmokėti, pusiau atskiras namas, 6 
šviesūs atnaujinti kambariai; 
nauja krosnis, dvi modernios vir
tuvės, privatus šoninis įvažiavi
mas, garažas, vienas atviras mort
gičius 10-čiai metų.

BLOOR ■ BARTLETT, $1.500 įmo
kėti, gerų plytų, 6 kambarių, 2 
virtuvės, alyva apšildomas, 8 me
tu mortgičius. Prašo $14.900.

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

nose vietose ir įvairia karna. 
Taip pat parūpiname geresni

W. (Prie Lansdowne Ave.)
50 Namų telefonaat BE. 3-5996

mui į sklypus. Galima mėginti su 
mažu įmokėjimu.

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

nis įvažiavimas, garažas.
DUNDAS • CLAREMONT, $5.500 

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

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

urrieMą, hotdh, moteHą frat 
Prašome tik kreiptis pat mus. 
n sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. (taškelis A. Bliudžius
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šaulio rekordą 3.000 m bėgime su! 
kliūtimis. Jo laikas — 8:26,4.

Lauko teniso Davis taurės Azijos

APDRAUDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER- 
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

r V. MASKELIŪNU AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 -4864; namų tel. 277-0814

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latvtję, Estija, Ukrainę ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

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

nius iki 19% svarų gryno svorio.
. • Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.

• Gyveną ue Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa
kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą-

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

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

nauti ateityje.

Draugiškose krepšinio rungtynėse
Aušros vyrų komanda nugalėjo Vyčio 
vyrus rezultatu 78:50 Aušros komando
je žaidė: R. Burdulis 22, G. Strumila 6, 
J. Zentinš 16, A Šlekys 17 ir K. Gri
gaitis 17.

Krepšinio ir stalo teniso treniruo
tės vyksta: pirmadieniais ir trečiadie
niais — berniukams bei vyrams; ant
radieniais ir ketvirtadieniais — mer
gaitėms.

Naujai persitvarkiusi stalo teniso 
sekcija šį ketvirtadienį pradeda atvi
rą stalo teniso turnyrą. Kviečiami vi
si buvę ir nauji žaidėjai.

Aušros metinis parengimas — lap- ^q^so varžybos, kuriose dalyvavo 113
d- Meninę programos dalį jaunių boksininkų, kurie tikisi pa- Zurzos pastangų, lietuviai sukovojo

SPORTAS VISUR
Leninkane estas T. Lepik šuolyje 

į tolį nušoko 8,03 m.
Londone JAV boksininkai pasekme 

7:3 įveikė anglus.
Anglas MacGregor pasiekė naują 

pasaulio rekordą 110 jardų laisvo sti
liaus plaukime.

Belgas G. Rulents vėl pakartojo pa-

eilė geriausių Sov. S-gos stalo teni- Sonuuiumas
Sininkų. Vyrų grupėje pirmą vietą Tarnaitė lauke dulkina kilimą 
Saunoris. Moterų Z^je gerar piiro- gj šeimininkė ir šau
dė naujai kylančios žaidikės dvynu- _ Duok( duok smarkiau Onut 
kės Roma ir Asta Giedraitytės. Abi mušk»

™ Ž±inw - Negalima, - atsako tarnai- 
pne stalo — Asta yra kairiaranke.
Jaunatvė ir patirties stoka neleido
joms atsiekti svaresnių laimėjimų. _ Tada jabff Sa. ..

įveikė Japoniją.
Prancūzų vidutinių nuotolių bėgi

kas M. Jazy pasiekė naują pasaulio 
rekordą 2.000 m nubėgdamas per 
4:56,2. Senas rekordas buvo 4:57,8.

Dvi Toronto mergaitės laimėjo Ame-___ _____ - ___. - .
rikoje įvykusias 5 mylių bėgimo var- Asta moterų klasėje laimėjo ketvir- 
žybas. M. Wilton atbėgo per 31:26,6 tą vietą, o dvejete abi seserys tik ■ 

finale pralaimėjo estėms S. Paizerv 
ir M. Kabrits. Dvynukėms yra ketu
riolika metų.

Suomijoje viešėjo Žalgirio boksinin
kai, kurie turėjo porą rungtynių su Anglasj airis ir amerikietis 
vietiniais sportininkais. Pirmose rung- skrido lėktUvu per Saharos dy- 
tynėse, nepaisant žvaigždžių — R. Ta- - 
mulio, V. Bingelio, J. Čepulio ir A.

ir J. Prestin 33:50. Rungtynes ruošė 
Eastern North American Road Run
ners klubas Cambridge, Mass.

Sportas Lietuvoje
Estijoj įvyko “olimpinių pirštinių'

Trys nuomonės

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA—AtfA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-616 5/ • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

7^ LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia

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

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289 

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 
K. STRIAUPIS

Res. tel. LE 6-5363

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

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

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

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

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
PI-.-.- A 296 BROCK AVE. (tarp Doa-Dioor Autorire ucroge das ir couege). Tei. 531-1305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIU KRAUTUVĖ 

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 A. B. Beresnevičius

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro
dysiu! visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

VALAU FOTELIUS
m, įvairius kilimus. 

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

Skambinkite LE. 3-4912.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave^ Toronto 

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

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieka įvairias namų vidaus 
bei lauko remontas. Darbas ge>

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas. 
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

434 BATHURST ST, 
teL WA 1-3225 arba WA 4-1H1

tekti į olimpinius žaidimus. Jose la- \ lygiomis 5:5. Antras rungtynes lietu- 
bai gerai pasirodė Kauno Žalgirio A.! vjaį laimėjo 6:4. Visus laimėjimus iš- 
Baltrimavičius, lengviausiame svoryje kovojo sunkiasvoriai

i laimėdamas pirmą vietą.
Lietuvoje iškilo jaunas labai gabus kę savo artimiausią varžovą Ivanovo 

ėjikas, kurio pasekmės gerokai virši-, Tekstilščiką 1:0, vėl savo grupėje 
ija So v. S-gos rekordus: 3 ir 5 km pirmauja trimis taškais.
; :::___ ____________ tck.non ni.ri o ’ ...... _

Vilniaus Žalgirio futbolininkai, įvei-

— Koks žvėriškai laukinis kraš
tas! — stebėjosi anglas.

— Tikra velnio tėvynė! — pri
tarė airis.

— Bet kiek daug vietos auto
mobiliams pastatyti! — sušuko 
amerikietis.

ėjime jos yra 12:28,2 ir 21:51,8. Sovietų rankinio rinktinėje, besi- 
Lietuvoje įvyko darbo rezervų sta , ruošiančioje pasaulio pirmenybėms, 

lo teniso varžybos, kuriose dalyvavo ■ žaidžia net penkios lietuvaitės.

SVARBUS
PRANEŠIMAS
ELEKTRIKAMS
VĖSINTUVU IR ŠALDYTUVU
DARBININKAMS
The Apprenticeship and Tradesmen's Act 1964 reikalauja, kad 
elektros darbų ir vėsintuvų bei šaldytuvų srities amatininkai įsigy
tų kvalifikacijos pažymėjimus iki 1966 m. spalio 31 d. Ši galutinė 
įsigijimo data dabar yra pratęsta dar šešiems mėnesiams iki 1967 
m. balandžio 30 d.

Šis pratęsimas netaikomas normaliems atnaujinimo laikotar
piams, jų data lieka ta pati šiems amatams: elektros — sausis, 
vasaris; šaldytuvų ir vėsintuvų —1 gegužis, birželis. Amatininkai, 
kurie dar nesate padavę prašymo kvalifikacijos pažymėjimui gauti 
(Certificates of Qualification), turite jj paduoti kaip galite grei
čiau.

Prašymai turi būti pasiųsti šiuo adresu: .

ONTARIO DEPARTMENT OF LABOUR, 
INDUSTRIAL TRAINING BRANCH, 
74 Victoria Street, 
Toronto, Ontario.

THE QUALITY GOES IN

BEFORE THE NAME GOES ON

NO PRODUCTION SHORTCUT
NO PRINTED CIRCUIT

Prieš pirkdami 
televiziją - radijo Ii

ar Hi-Fi gerai pagalvokite
ir prie ZENITH apsistokite!

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

Alfa Radio & TV
SALES - SERVICE 

Sov. A. ČIŽIKAS 

672 Lansdowne LE 1-6165

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

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

atskiro atlyginimo
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

V. BAČĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais
• parūpina eismo priemones ekskursijoms
• patarnauja atsikviečiant gimines

Škoto sumanumas
Tėvas MacTawish taria savo, 

dukrai:
— Pastebėjau, kad jaunasis 

MacDonald kasdieną ateina ir 
praleidžia su tavim ištisus vaka
rus. Aš spėju, jog tai gali ką 
nors reikšti.

— Be abejonės, — atsako duk-

Dviejų musių pokalbis
Dvi musės vaikštinėja ant dai

liai įrengtų lubų. Viena iš jų sa
ko:

— Kvaili tie žmonės!
— Kodėl? — paklausė antroji
— Gi jie išleidžia tiek daug 

pinigų tokioms puikioms luboms, 
o patys vaikšto purvinomis grin- 
d imis. a.

ra. — Pas juos išdegė elektros 
lemputė ir jo tėvaT'nenori pirk
ti naujos.

Stipri mergina
Vieną jauną mergaitę vėlai va

kare gatvėje užpuolė trys bandi
tai. Mergina buvo gera sporti
ninkė — džiudžitsininkė ir žino
jo ką tuo atveju daryti. Vienam 
užpuolikui ji išsuko ranką, antra
jam — išlaužė koją, o trečią tiek 
aptašė, kad ir tas visą mėnesį iš
gulėjo ligoninėj, kol policija jį 
galėjo pasiimti.

Su laikraštininkais ji ne tik at
sisakė kalbėti, bet prašė ir jos 
pavardės neminėti. Kai jų tarpi
ninkas paklausė kodėl, ji kukliai 
paaiškino: z

— Esu dar neištekėjusi...
Parinko Pr. Al.

231 -2661 23J-3323

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

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

(įėjimas iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Ąntrad. ir 

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

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

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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

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

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 A..nette St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis - 

ir Volkswager.ais.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
uui Mymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.

r 572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

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

(prie Dundas >

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele'
Priėmimo valandos: 

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

Telefonas BO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.]

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St.)

Dr. P- VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr., Downsviev.
(prie Keele į šiaurę

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

OKULISTAS
S. BROGOWSKI. OJ).

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JJLV-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
749-4131
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lapkričio mėnesio penktą dieną
NUO 1230 VAL PO PIETŲ IKI 12 VAL NAKTIES. PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖSE. NEMOKAMA KELIONĖ LĖKTUVU Į "EXPO 67". --------------------------------------- SKAUTŲ TĖVŲ KOMITETAS
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Skautu, bazaras - šokiai

TORONTE [
Prisikėlimo par. žinios

— Spalio 22 palaidotas Lietu
vos Steigiamojo Seimo narys, vi
suomenės veikėjas a.a. Vaclovas 
Vaidotas. Velionies našlei Elenai, 
sūnui Vytautui, dukrai Reginai 
Valickienei bei visiems artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuo-

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Sekmadienio pamaldos — 

pagal standartinį žiemos meto k 
laika.

jautą. '
— Spalio 24 palaidotas a.a. Ni

kodemas Pocius. Velionies našlei 
Marijai, Lietuvoje pasilikusiems 
sūnums Alfonsui ir Aloyzui bei 
visiems artimiesiems nuoširdi 
užuojauta.

Gauta Lietuvių Diena pasaulinėje parodoje
SPALIO 29 O., ŠEŠTADIENĮ, 7.30 VAL. VAKARE J Lietuvių Diena pasaulinėje pa- ninko R. Verbylos pastangomis. 

' rodoje jau gauta ir lietuviams pa- Taigi, sunkiausias Lietuvių Die-
bį skirta rugsėjo 3, sekmadienis, F®8, orf’anizavimo tarpsnis, R. 
y Darbn SvAntao «vait«aiie p^a. Verbylos nuomone, jau nugalėtas.

HAVAJŲ VAKARAS - ŠOKIAI J **
& taub

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE RENGIAMAS

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

— Lapkričio mėn. kiekvieną 
rytą 8 ^val. bus laikomos Vėli
nių novenos. Mišios. Novenos la
pelius su mirusiųjų vardais pra
šoma grąžinti iki Vėlinių.

— Religijos pamokos vaikams, 
lankantiems valdines mokyklas: 
antradieniais 4.30 v.v. — V ir VI 
skyriaus mokiniams; ketvirtadie
niais 4.30 v.v. — VII ir VIII skyt. 
mokiniams. I, II, III ir IV sky
riaus mokiniams pamokos vyksta 
kartu su pirmajai išpažinčiai ir 
Komunijai besiruošiančiais — 
sekmadieniais po 10 vai. Mišių. 
Visos pamokos vyksta pas sese
les. Tėveliai prašomi rūpintis, 
kad vaikai šias pamokas sąžinin
gai lankytų.

— Religijos pamokos vaikams, 
gimnazijų mokiniams prasidės ši 
sekmadieni po 10 vai. Mišių ak
torių kambariuose po scena.

— Parapijos, biblioteka atdara 
sekmadieniais po 10 ir 11.15 vai. 
Mišių.

— Uždaros rekolekcijos vy
rams ir merginoms bus gruodžio 
2-3-4 d.d. Registruotis pas p. A. 
Kuolienę 769-7051.

— Uždaros rekolekcijos vy
rams bus gruodžio 9-10-11 d.d. 
Registruotis pas V. Sonda 769- 
0671.

— “First Aid & Home Nur
sing”. kursai, organizuojami Pri
sikėlimo parapijos Kat. Moterų 
Dr-jos, prasidės neužilgo. Regist- 

- ruotis iki šio sekmadienio pas A. 
Kuolienę 769-7051 arba pas Z. 
Didžbalienę 532-8272.

—■. Sukaktuvinės Mišios už a.a. 
Antaną Pabedinską — ši penk
tadienį, 8 v. r.

— Mišios už a.a. Edvardą Tu
rauską, užprašytos p. J. Matulio
nio, bus ši šeštadieni, 8 v.r.

-— Mišios už a.a. Aleksandrą 
Stepanavičių — ši sekmadieni, 16 
vai.

— Gregorinės Mišios už a.a. 
Aleksandrą Telyčėną, užprašytos 
draugų, pradėtos laikyti praėjusį 
antradieni.

— Ateinančią savaitę, lapkri
čio 1-5 d., bus lankomi parapijie
čiai, gyveną Islington pašto zono
je ir Beaconsfield, Northcote bei 
Lisgar gatvėse.

— Parapijos chorų repeticijos: 
trečiadieni, 7 v.v. — studenčių; 
ketvirtadieni, 7.30 v.v. — suau
gusiųjų; penktadieni, 6.30 v.v. — 
vaikų.

— Mišias už a.a. Leoną Rut
kauską užprašė: Vytautas Macas 
ir Alfonsas Skrebūnas.

Prisikėlimo par. katalikių mo
terų draugijos susirinkimas — ši 
sekmadieni, spalio 30, po paskuti
niųjų Mišių naujoj salėj. Valdyba 
kviečia visas nares ir viešnias da
lyvauti.

Latvių dailininkės Gundega 
Cenne dailės paroda atidaroma ši 
šeštadieni, spalio 29, 4. p.p., W. 
a. W. galerijoje, 830 Yonge St. 
Paroda veiks iki lapkričio 11 d.

Inž. Raimundas Paškauskas, 
sunkiosios statybos bendro
vės Foundation of Canada Fenco 
skyriaus vyriausio inžinieriaus pa
vaduotojas, savo viršininkų yra 
pasiųstas Į metini tos srities spe
cialistų suvažiavimą New Orleans, 
JAV-se. Jam gana dažnai tenka at
stovauti firmai Įvairiomis progo
mis.

— ŠĮ sekmadienį — Kristaus 
Karaliaus šventė. Maloniai kvie
čiame visus, ypač jaunimą, pri
imti šv. Komuniją. Iškilmingas 
Kristaus Karaliaus šventės minė
jimas Įvyks 4 v. p.p. Prisikėlimo 
par. salėje.

— Jaunimo choras, vadovau
jamas sol. V. Verikaičio, mokosi 
giedoti Mišias lietuvių kalboje. 
Kviečiama visus jaunuolius-es 7- 
14 m. Įsijungti Į jaunimo chorą. 
10 vai. pamaldose jaunieji cho
ristai renkasi prie vargonų. Cho
ro repeticija — tuojau po 10 
vai. pamaldų par. salėje.

— Mirus a.a. Vaclovui Vaido
tui, ilgamečiu! T. Fondo vadovui 
Kanadoje, ir Nikodemui Pociui, 
velionių žmonoms ir artimiesiems 
nuoširdi užuojauta.

— Mirusiųjų prisiminimas Vi
sų Šventųjų ir Vėlinių proga____ __ ______________
Įvyks lapkričio 1 ir 2 dienomis, ti. Visi Toronto lietuviai maloniai 
Abi minėtas dienas bažnyčioje kviečiami atsilankyti Į minėjimą. 
7.30 vai. vakarais bus pamaldos/ ' . , ... *r Nemokama kelionę i “Expo 67”

— Praėjusi sekmadieni Įvyko Montrealyje laimės vienas iš at-
pirmasis po vasaros atostogų L. vykusių į “Havajų vakarą” ši šeš- 
K. Moterų Draugijos šios par. tadieni Prisikėlimo par. salėje 
skyriaus susirinkimas. Jo metu 7.30 v'v. Kelionę paaukojo V. Ba- 
aptarta ateities veikla, nutarta čėno kelionių agentūra. Visi va
rno šio sekmadienio po pamaldų karo dalyviai bus nemokamai pa- 
par. salėje atnaujinti kavutes, su-1 Vi- ’ • • - - ~
daryta trijų narių komisija rūpin
tis paremti kenčiančią Bažnyčią 
Lietuvoje, sudarytas gražus būre
lis narių, norinčių dalyvauti ne
seniai atvykusių iš Vokietijos Plu- 
čų šeimos Įkurtuvių pobūvyje. Po 
susirinkimo draugijos narės S. 
Petraitienė ir J. Kaknevičienė vi
sas dalyves pavaišino ryšium su 
už jų motiną a.a. Oną Vanagie
nę atlaikytomis pamaldomis.

— šią savaitę lankoma: Gore- 
vale, Grace ir Clinton gatvės, o 
taip pat Toronto šiaurėje, susi
skambinant telefonu su lankomo
mis šeimomis.

— Ši sekmadienį 10 vai. pamal
dose prisimenamas a.a. Petras 
Traškevičius.

T. L. K. Kooperatyvas “Para- Ežioje sunkios medžiaginės padė- 
ma” ruošia spalio 29 d., 1 v.p.p., i ties jo šeimai nepavyko atsivežti 
Lietuvių Namuose, “Paramos” iš Lietuvos savo vaikų, kurie jam 
jauniesiems taupytojams Koope- su žmona į Kanadą emigruojant 
racijos Dienos minėjimą. Progra- buvo palikti pas gimines. Velio- 
moję numatyta: žodis jaunie- palaidotas iš Prisikėlimo par. 
siems kooperatininkams, spalvo- bažnyčios lietuvių kapinėse. Liko 
to filmo rodymas, vaišės ir dova- žmona Marijona, gyvenanti ūky- 
nėlės. Kooperacijos Diena yraJe.Pr^e Holland Marsh, ir Lietu- 
ruošiama kiekvienais metais spa- voie Jau ve<tę sūnūs.
lio mėn. visame pasaulyje, šios Neužmirškite atsukti laikrodžio

• Įdomi havajiška programa • Havajiški papuošalai

o Havajų balerinos, kvartetas * Pilnas havajiškas bufetas

• Naujas orkestras • Turtinga loterija ir kit. Įvairybės

Bilietai — $ 2, studentams — $1.

Darbo šventės savaitgalis. Paro- 
anie savo dienas turės apie 15 
tautybių, tad suprantama, kad ii-

Dabar teks mums atlikti didelius 
parengimo darbus, nuo kurių pri
klausys mūsų pasirodymo pasi- 

i. Laukiama, kad ne tik
p tauiyoių, taa suprantama, Kad u- klausys 

gąjį savaitgalį daug kas norėjo sekimas. „v
|| gauti. Jis paskirtas lietuviams tik Montrealio, bet ir visos Kanados 

mūsų energingo seimelio pirmi-.lietuviai šį reikalą supras, v.

Atvykę tikrai nesigailėsite. .. .... (US MONTREAL
%Ateitininkų Tėvų Komitetas ^5

Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjimas Įvyksta ŠĮ sekmadieni, 
spalio 30 d., 4 v.p.p. Prisikėlimo 
par. salėje. Paskaita — visuome
nininko Vinco Kolyčiaus. Meninę 
programą išpildys sol. Janina 
Liustikaitė, jauna poetė Laima 
Švėgždaitė, šeštadieninės mokyk
los mokiniai. Minėjimą rengia K. 
Liet. Katalikų Federacijos Toron
to skyrius. Prie Įėjimo — laisva 
auka minėjimo išlaidoms ir lie
tuvių kryžiui Midlande atnaujin-

A.a. Vaclovas Vaidotas mirė 
spalio 20 d. po susikomplikavu
sios operacijos. Tai Lietuvos Stei
giamojo Seimo narys, ilgametis 
KLB krašto tarybos narys, buv. 
krašto valdybos narys, ilgametis 
Tautos Fondo įgaliotinis Kanado
je, KLB šalpos Fondo veikėjas 
ir eilės kitų lietuviškųjų sričių 
darbuotojas.' Palaidotas iš Prisi
kėlimo parapijos Toronto Šv. Jo
no lietuvių kapinėse. Jautrų atsi
sveikinimo žodį pažnyčioje tarė 
Tėv. Paulius, OFM, o kapinėse 
kalbėjo bendradarbių vardu J. 
Matulionis, KLB krašto valdybos 
pirm. A. Rinkūnas, Tautos Fondo 
atstovybės Kanadoje pirm. St. 
Banelis ir Toronto apyl. valdybos 
atst. B. Saplys. Laidotuvėse da
lyvavo didelis būrys tautiečių iš 
Toronto ir JAV miestų.

Julius ' ir Aida Kandrotai iš 
Vestono spalio 22, savo giminių 
bei bičiulių tarpe, atšventė 25 
metų vedybinę sukakti. Šv. Jono 
Kr. par. salė, talpinanti virš 200 

! asmenų, buvo pilnutėlė svečių — 
ankstyvesnės ir naujesnės kartos 
ateivių. Gražų sveikinimo žodi 
pasakė sukaktuvininkų švogeris

puošti havajiškais vainikais. Pla
čiau žiūr. skelbime.

Bazaras skautų-skaučių veiklai 
paremti jau čia pat. Nuoširdžiai 
prašome skautų tėvelius ir visus Į 
lietuvius paremti bazarą fantais. 
Spalio 29 d., sekmadieni, fantus 
po kiekvienų pamaldų priimsime: 
skautų būkle, Prisikėlimo par. j. Urnavičius. P. Kundrotai augi- 
pastate ir šv. Jono Kr. par. sa- na tris vaikus, kuriu vyriausias 
Įėję. Taip pat kviečiame visus pernai baigė Toronto universite- 
gausiai atsilankyti bazaran lap- ta ir šiais metais mokytojauja ko- 
kričio 5 d. nuo 12.30 vai. dienos, legijoje. J. Kandrotas yra atsa- 
Įėjimas nemokamas. Vakare bus kingas pareigūnas Acme b-vės 
šokiai, kurių metu veiks ir ba- įmonėje, kur yra pagelbėjęs ne

vienam lietuviui. Visi iškilmių 
dalyviai sukaktuvininkams linkė
jo ilgiausių metų.

šokiai, kurių metu veiks ir ba
zaras.

A.a. Nikodemas Pocius 72 m. 
amžiaus mirė po sunkios ligos 

! šv. Juozapo ligoninėje. Velionis 
i Kanadą atvyko 1928 m. Dėl pra-

IŠNUOMOJAMI- 2 kambariai, virtuvė 
Skautų Tėvų Komitetas 

ir saulės kambarys su baldais II augš- 
te; prie gero susisiekimo; yra garažas.

Pageidaujami 2 suaugę asmenys.
Tel 536-5470.

Pagerbtas ministeris 
Yaremko

Prieš 15 metų Ontario pro
vincijos parlamente dar buvo li
kęs vienas narys komunistas, at
stovaująs Toronto Bellwoods apy
linkei, daugiausia imigrantų ap
gyventai. JĮ iš tos vietos išvertė 
tada pradėjęs kilti ukrainiečių 
kilmės advokatas John Yaremko". 
Nuo tada iki šiol J. Yaremko, da
bar Ontario pilietybės ministeris 
ir provincijos sekretorius, tebėra 
Bellwoods apylinkės atstovu. Tos 
sukakties proga spalio 21 d. 
Royal viešbutyje ministeriui J. 
Yaremko buvo surengtas viešas 
pagerbimas, dalyvaujant provin
cijos premjerui Hon. J. Robarts, 
eilei ministerių, trims vysku
pams, daugeliui kitų dignitorių 
iš Įvairių gyvenimo sričių ir virš 
1500 svečių. Meninę dalį išpildė 
ukrainiečių kilmės žinomoji tele
vizijos solistė ir programos ve
dėja Juliette, šalia kitų dovanų, 
jubiliatui ir poniai buvo įteiktas 
visų dalyvių pasirašytas adresas. 
Pažymėtina, kad min. J. Yarem
ko yra labai artimas lietuviams: 
“Varpo” choro vienas krikšto tė
vų, daugelio mūsų parengimų da
lyvis (pats kartą pasakė: “Aš esu 
dalyvavęs lietuvių parengimuose 
dažniau nei betkuris lietuvis.”). 
Atsižvelgiant i tai, pagerbime da
lyvavo gausus mūsiškių būrys — 
KLB krašto valdybos pirm. A. 
Rinkūnas ir jos nariai — J. R. 
Simanavičius, S. Čepas su po
nia, KLB Toronto apyl. pirm. A. 
Kuolas su ponia, parapijų klebo
nai, antrasis “Varpo” krikšto tė
vas J. Matulionis su ponia, buv. 
“Varpo” seniūnas J. Račys su po
nia, dr. J. Sungaila su ponia ir kt.

Šv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios 
3426 Parthenais St. Montreal 24, Que. 1465 rue de Seve, Montreal 20, P. Q.

■ — Aušros Vartų parapijos pa- 
j rengimas Įvyks spalio 29 d., 7.30 
v.v. Programą atliks Cleveland© 
kvintetas su gitaromis. Išpildys 
apie 10 liaudies ir kitų populiarių 
dainų. Įėjimas: suaugusiems — 
$2.50; studentams — $1.00.

i — Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimą rengia AV parapijoje

— Baigęs parapijiečių lankymą 
kun. J. Gaudzė per lietuvišką ra
dijo valandėlę padarys Įvairių 
pranešimų religiniais klausimais.

— Jau laikas atnauijnti “Tž”
prenumeratas ir paraginti savo 
draugus bei pažįstamus ši laikraš- 
tj užsisakyti. Tai galima padaryti sp^o^d’
pas kun. J. Gaudzę. Mišios 10 vai. Toliau programa

šeštadieniniu mokyklų rudens vyks salėje: A. Kličiaus šventei 
haline ivvks lapkričio ū‘d 7 30 Pritaiky^ trumpa paskaita bei balius Įvyks lapkričio o a., /.du moksleivių ateitininkų išpildoma 
v.v. Šv. Kazimiero par. saleje. meninė programa. Jaunimą ir su- 
Bus Įvairi meninė programa: ba- augusius kviečiame dalyvauti, 
lėtas — grupė ir solo, akordeo-. — Lapkričio 1, antradieni, Vi- 
nistai, gitaristai, E. Kardelienes Sų šventųjų šventė. Vakare 7,30 
muzikos studijos keturi nume- vėliniu pamaldos. Mišios: 8, 9, 
riai. Veiks loterija, . užkandžiai, jo u Vai. ryto.
bufetas. Gros labai geras orkest- — Lapkričio 2, trečiadienį, Vė- 
ras. Šis balius yra suaugusiems, nnių diena. Mišios rytą: nuo 7 iki
ir jaunimui. Kaina: $1.50, moks- g vak Vakare laikomos trejos Mi
leliams — 0.75 et. Prašome vi- §ios nu0 7 30 Val.
sus dalyvauti ir paremti lietuviš
kasias šeštadienines mokyklas. _ _ _____
šešt. Mokyklų Tėvų Komitetas nuo g”Avenue; T. G. Kijaus-

“Lito” valdyba nutarė šaukti, ^7as’ S St- Laurent. T. J. 
visuotinį metinį narių’ susirinki- en£^?s Beurling. Bannanty- 
mą 1967 m. vasario 25, šeštadie- ne’ _
ni, AV parapijos salėje. “Lito” 
susirinkimai, pagal jau prigiju
sią tradiciją, šaukiami pamečiui

— Parapijiečių lankymas: T. S. 
Kulbis, S.J., Ville LaSalle pradės

— Šv. Onos Draugija aukojo 
$100 vienam arnotui Įsigyti. 
Anksčiau aukojo šiam tikslui P.

abiejų parapijų salėse Praeitų iBudreikienė ir dar paaukos Gyv.
metu susirinkimas Įvyko šv. Ka- Rožinio Dr-ja.
zimiero par. saleje. Pries metini 
susirinkimą Įvyks nepaprastas vi
suotinis nariu susirinkimas “Li-!

lio mėn. visame pasaulyje, šios
dienos tikslas — supažindinti vi- rodyklės vieną valandą atgal šio 
suomenę, ypač jaunimą, su koo-! 
peracijos ir taupymo idėjoms, 
nes taupyti — reiškia auklėti as
mens tvarkingumą ir pratinti pla
ningai kurti ateiti.

“Paramos” valdyba
Naujųjų kanadiečių teatras, ku

ris rengiasi vaidinti A. Landsber
gio veikalą “Penki stulpai tur
gaus aikštėje”, jieško vieno lie
tuvio artisto. Teatro direktorius 
yra estas Rein Andre, 45 Domino 
Avė, Toronto 12, Ont.

PADĖKA
Mylimai Motinai A t A JULIJANAI VAIVADIENEI at

siskyrus su šiuo pasauliu, nuoširdžiai dėkojame klebonui 
kun. P. Ažubaliui už nuoširdžią užuojautą, atlaikytas šv. Mi
šias ir pagalbą —

— Rinkliava užpraeitą sekma
dieni — $241.00.

■„ an?., .* — Bažnyčios Fondui aukojo po
to” Įstatams pakeisti. Jo projek- P\Baguždenė,
tas bus išsiuntinėtas nariams kar- ^lmlJ0.{1.asų^LL Ka v wilrf «- 
tu su metine apyskaita. Kas turi K- r
kuriu nors sugestijų įstatu reika- ~ Matas Kirkus’ Br: Abramoms. 
lu, kviečiami jas pateikti “Lito” > Jaunųjų talentų vakaras. “Bal- 
valdybai. Pr. R. jtijos” stovyklavietės komitetas

ei *- • 1 - n o. - 1 - pilnu tempu ruošiasi jaunųjų ta-
Skautininkai D. Skrinskaitė ir;ientU muzikos ir literatūros va- 

J. Karasiejus, abu iš Toronto, va- karu‘i kuris ivyks lapkričio 26 
dovaus skautoramai, kurią rengia ? paskutinį šeštadieni prieš ad- 
, • — • , i, ATT * • ' , " ventą. Numatoma ta proga su
kriem 12 AV parapijos salėj., reng£i ir iškilmingą Jaunimo Me- 
Skautai ir skautės slaptai ruošiamu užbaigimo aktą Montrealyje. 
pasirodymus, kad galėtų nuste- j Vakaro programai sudarvti pa- 
binti publiką. Būtų gera, kad tėvų Į kviesta komisija iš H. Nagio, B.

šeštadienio, spalio 29, vakare 
prieš eidami gulti. Oficialiai grįž
tama Į standartini laiką spalio 30 
d., 2 vai. ryto.

S. T. Plučams, neseniai atvy
kusioms i Kanadą iš Vokietijos, 
Įkurtuvių pobūvis rengiamas lap
kričio 13 d. Šv. Jono Kr. par. sa
lėje. Toronto lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama gausiai daly
vauti pobūvyje. Parengimo inicia
torius — Toronto lietuvių Ca
ritas.

S. K. Vaivadų šeima

DĖMESIO!

ir rėmėjų gausumas nustebintų 
skautus ir skautes!

Tautinių grupių laikraščių re
daktoriai iš angliškosios Kanados 
dalies lankėsi Montrealyje, Kve
beke ir kitose Kvebeko provinci- 
jos vietovėse. Ekskursija buvo or- 

—- ganizuota Kanados šimtmečio ko
misijos, imigracijos ministerijos 
ir Kvebeko laikraštininkų draugi
jų. Redaktoriai visur buvo priim
ti oficialių pareigūnų, o Kvebeke 
— paties premjero Johnsono.

Pranas Speičys, apie 30 metų
dirbęs siuvykloje, praėjusi pava- niai paremti “Baltijos’’ stovykla-

Nagienės, Z. Lapino, R. Pieši
nes, K. Barteškos ir J. Ladygos. 
Loterijai paveikslus paaukojo: A. 
Tamošaitienė, A. Tamošaitis, R. 
Piešina. K. Lukas pažadėjo pa
dovanoti tiek kalakutų, kiek tik 
bufeto šeimininkės panorės. Be 
jaunimo metų iškilmingo užbai
gimo, numatomas trijų geriausių 
jaunųjų talentų premijavimas, 
kuris bus išpręstas pačių vakaro 
dalyvių slaptu balsavimu'. Greitai 
bus pradėti platinti vakaro ir lo
terijos bilietai. Montrealio lietu
vių visuomenė kviečiama duos-

PROGRESS
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Tel. 534-9286
barių, atskiras, mūrinis, dviejų 
augštų namas, 2 virtuvės, 2 prau
syklos, arti mokyklų ir parko, 
įmokėti apie $8.000 ir viena atvi
ra skola balansui.

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

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

APDRAUDOS BENDROVĖS

PAVADINIMA?

1072 Bloor Str. W.
6 KAMBARIAI, mūrinis, modemiš

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

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

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

GLENLAKE-HIGH PARK, 11 kam-

NENUSTEBKITE, JEI PAAIŠKĖS, KAD TAI YRA 

"ROYAL"

NES "ROYAL" YRA DIDŽIAUSIA APDRAUDOS

SRITYJE.

TAIP PAT NIEKO NUOSTABAUS, JEI TO IR NEŽINO 

JOTE, NES "ROYAL" NETURI SAVŲ AGENTŲ AR TIE

SIOGINIO APDRAUDOS PATARNAVIMO ĮSTAIGŲ.

sari grįžo okupuoton Lietuvon ir 
aPsigyveno Panevėžyje pas broli. 
Komunistų “Tėvynės Balsas”, ra
šydamas apie sugrįžusi, pastebi, 
kad seni jo pažįstami tą jo žings
nį laiko neišmintingu: “Vienas 
net pasakė — kvailas esi, kad su
grįžai.”

vietės komiteto pastangas. Komi
tetas yra užsidėjęs didelę finan
sinę naštą vykdydamas stov. sta
tybą, kuri jau eina prie galo. 
Montrealio lietuvių jaunimas tu
rės vieną Įdomiausių, gražiausių 
ir pigiausių stovyklų visoje Ame
rikoje.

Nelaukite paskutinės dienos
EXPO 67

Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatės j'EXPO 67, Įsigy
kite Įėjimo pasus ir bonų knygutes jau dabar. Nuolaida 25— 
55%. Visų rūšių pasus “Litas” mielai persiųs apdraustais 
laiškais arba C.O.D. Informacija siunčiama nemokamai. Ra- 

“ šykite: “Litas”, 1465 De Seve St., Montreal 20, Que.
Pasą Suaugusiems Jaunimui Vaikams
rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna

kaina kaina kaina
1 dienos $ 2.00 $ 2.50 $ 2.00 $ 2.50 $ 1.00 $ 1J5
7 dieną $ 7.50 $12.00 $ 6.75 $10.00 $ 3.75 $ 6.00
sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 $1L25

££ f IT O 11 Adresas: 1465 Dė Seve Street
L I I O Montreal 20, Que., tel. 766 - 5827

AGENTUS — KAIP KAD MUSŲ ĮSTAIGA.

VYNUOGES TIESIAI IŠ KALIFORNIJOS,
TOKIA APDRAUDOS SISTEMA YRA PATI GERIAUSIA.

MOKA už: IMA už:ADAMONIS

INSURANCE AGENCY INC
3907 Rosemont Blvd

Montreal, Que,

5 mylios į iiaurę nuo Barrie prie Rhrer Gardens restorano

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

"ROYAL" APDRAUDŽIA TIK PER SAVARANKIŠKUS

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

BP. J. GRYBO SERVICE STATION

MES ESAME BENDRUOMENĖJE — ESAME BEŠALIŠKI 

— ŽINOME JŪSŲ REIKALAVIMUS.

Indėlius 5%
Ein. s-tas 4%
Nemokamas gyvybės draudimas 
iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

Mirus mūsų mamytei Suvalkų tri
kampyje, susilaukėme daug užuojau
tų asmeniškai, laiškais ir per spau
dą. Nuoširdžiai visiems dėkojame ir 
ypatingą padėką reiškiame kun. S. 
Kulbiui, SJ, už atlaikytas šv. Mišias, S. 
Petraitienei ir J. Kaknevičienei už už
prašytas šv. Mišias. Nuoširdus ačiū už 
užuojautas: B. Agurkiūi, JAV., E. S. 
Tolvaišoms, Sudbury, KLK. Moterų d- 
jos §v. Jono par. skyriui, Cirūnams, 
O. J. Ažubaliams, O. P. Derliūnams, 
M. A Daukšoms, B. S. Prakapams, M. 
S. Kniukštoms, O. V. Marcinkevičiams, 
A B. Rickevičiams, G. V. Vaitkams, 
M. B. Genčiams, J. K. Uutkams, O. 
S. Kiršinams, I H. Matušaičiams.

Liekame visiems dėkingi —
Veronika Aleknavičienė,

Zinfandel, Muscat, Alicante ir Carrignane, 
gausite tiesiog urmo kainomis iš 

PIETRO CULOTTA
1800 Davenport Rd. (prie Caledonia g-vės). Tel. RO 6 • 8137 

Taip pat čia gausite vynuogių sunką, vynui daryti visas 
priemones, kaip statines, bonkas ir kt. ___ __

Nekilti. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
$10.000.

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nno 10.30 iki 12.30 v. 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v., išskiriant pirmadienius ir šeštadienius; 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.
3907 Rosemount Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktadieniais nuo 1 iki 8 v 
ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 M 9 v




