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Reformos ir galimybes
Ar kam patinka, ar ne, Vatikano paruoštos reformos vyksta 

— vienur greitesniu, kitur lėtesniu tempu. Vieni priima jas su 
dideliu entuziazmu, kiti laikosi rezervuotai, o treti — apgai
lestauja. Lietuviai iki šiol didelio entuziazmo neparodė. Kaip ir 
praeityje, slenkame lėtu žingsniu, laikydamiesi posakio: ratas pa
lengva sukdamasis daug toliau nurieda ... Galimas dalykas, kad 
apgalvoti žingsniai apsaugoja nuo įprastinių skubos klaidų. Bet 
antra vertus, Įprastinis mūsų nerangumas, dengiamas atsargumo 
skraiste, padaro neatitaisomos žalos, šiuo metu, kai Katalikų 
Bendrijoj vyksta reikšmingi persitvarkymai, reikėtų uoliai budėti, 
ypač mūsų vadovaujančioms viršūnėms. Didžioji mūsų tautos da
lis yra katalikai, todėl nuo tinkamo religinių reikalų tvarkymo 
didele dalimi priklauso ir tautinis išlikimas. Jau nuo seno per ti
kybines institucijas svetimoji Įtaka bandė įsismelkti lietuvių tau- 
ton ir žaloti jos lietuviškąjį veidą. Tai įvyko nė vien dėlto, kad 
svetimieji buvo galingesni, bet ypač dėlto, kad jie nesutiko kieto 
pasipriešinimo. Daugelyje atvejų lietuviai neparodė pakankamo 
atsparumo, budrumo, kovos dvasios. Toks pavojus gresia mums 
ir šiandieną, nes neišnaudojame esamų galimybių reformų lai
kotarpyje.

Kas gi yra per galimybės? Pirmoji ir labai aiški — pilnas 
lietuvių kalbos panaudojimas pamaldose. Vis dar yra parapijų, 
kur teisinamasi vietos vyskupų “nepritarimu”, žmonių nenoru ir 
pan. Dabar yra geriausias metas tai reformai. Ji praleidus, var
gu ar tokia reforma bebus Įmanoma. Antra dar nevisai ištirta ga
limybė — lietuvių išeivių religinių reikalų tvarkymo pavedimas 
patiems lietuviams. Tiesa, šiuo metu yra du lietuviai vyskupai — 
vienas š. Amerikoje, kitas — Europoje. Jie daro tai, kas esamo
mis aplinkybėmis yra galima. Padarytų jie žymiai daugiau, jeigu 
jų galia būtų ne tik patariamoji, bet ir tvarkomoji. Pagal kun. 
K. Žemaičio sudarytą statistiką, lietuvių katalikų kunigų visame 
pasaulyje šiuo metu yra 1663, kurių Lietuvoje —•* 864. Taigi, apie 
pusė kunigų yra išeivijoj. Net ir tie, kurie dirba su lietuviais, 
yra vietos vyskupų valdžioje. Jų paskirstyme nebuvo ir nėra jo
kio plano, nes niekas iš lietuvių tokios tvarkomosios galios išei
vijoj neturi. Taigi, būtų nepaprastai svarbu, kad lietuviams vys
kupams būtų suteikta tvarkomoji galia. Juk jeigu yra tautinės 
katalikų parapijos, mokyklos, vienuolijos, tai visai logiška, kad 
jos būtų lietuvių vyskupų vadovybėje. Iki šiol vyskupijos buvo 
tiktai teritorinės (išskyrus Rytų apeigų), dabar gi, kai vyksta re
formos, galimi yra pakeitimai. Reikėtų lietuvių viršūnėms paju
dėti ir šia linkme, juoba, kad Vatikano santarybos dekretai tam 
yra palankūs.

Yra ir trečia neišnaudota galimybė — religinių lietuvių išei
vijos reikalų tvarkymo sutelkimas i vieną centrą, šiuo metu 
vyksta persitvarkymas teritorinių vyskupijų centruose. Pačių 
vyskupų iniciatyva sudaromi senatai ir sielovados tarybos. Į se
natą kunigai demokratiniu balsavimu išrenka savo atstovus, dali 
jų skiria vyskupas, šis senatas turi patariamąją galią, tačiau jo 
Įtaka vyskupijos reikalų tvarkyme dabartinėmis aplinkybėmis bus 
reikšminga. Sielovados tarybos sudaromos iš kunigų ir pasaulie
čių. Jos taipgi nebus be reikšmės dvasiniame vyskupijų gyveni
me. Jeigu tad vyskupijos persitvarko kolegijine linkme, ar ne
reikėtų panašiai persitvarkyti ir lietuviams visos išeivijos mastu? 
Atrodo, net ir dabartinėmis sąlygomis būtų Įmanoma sudaryti 
religini lietuvių centrą, telkiantis apie esamuosius lietuvių vys
kupus. Tai būtų autoritetinga vadovybė, kuri rūpintųsi lietuvių 
katalikų reikalais visos išeivijos mastu. Gavusi Romos pripažini
mą, ji, atrodo, galėtų rasti kelius ir savarankesniam lietuvių reli
ginių reikalų tvarkymui. Toks posūkis būtų epochinės reikšmės 
ir turėtų lemiančios Įtakos ne tik mūsų katalikybės, bet ir lietu
vybės likimui. Iniciatyvos šia linkme pirmiausia tektų laukti iš 
mūsų išeivijos vyskupų, iškiliųjų kunigų ir vadovaujančių pasau
liečių. šiuo metu religinius mūsų reikalus reikia iš naujo per
mąstyti, perplanuoti, suaktyvinti ir įsijungti savitu veidu bendron 
atsinaujinimo srovėn. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

Kanados tautinių grupių laikraščių redaktoriai bei atstovai, keliavę Kvebeko provincijoj, buvo 
priimti paties premjero Johnsono. Iš kairės: teisėjas Lindai, islandiečių laikraščio redaktorius ir 
tautinių grupių laikraštininkų feredacijos Įsteigėjas; Ch. Dojack, čekas, federacijos pirmininkas ir 
kelių laikraščių leidėjas; premjeras Johnsonas; Kvebeko laikraštininkų pirmininkas

Pasaulio įvykiai

Pergalė svarbesnė už kelione mėnulin
"Laisvė yra nedaloma. Jeigu mes kitiems žmonėms leisime ją prarasti nieko nedarydami, 

prarasime dalį ir savo laisvės" — pareiškė gen. D. Eisenhoweris
Amerikiečiu politinis žurnalas 

“U.S. News a. World Report” 
paskelbė pasikalbėjimą su buv. 
prez. Dwight D. Eisenhoweriu 
Vietnamo karo klausimu ir apla
mai nūdieniais pasaulio reika
lais. Jo nuomonė yra įdomi jau 
vien dėlto, kad jis širdies gelmė
se buvo ir liko generolu. Didžią
ja jo triumfo valanda tenka lai
kyti ne prezidentavimą, bet va
dovavimą sąjungininkams lemtin
goje kovoje, kuri parklupdė Hit
lerio Vokietiją subombarduotų 
miestų griuvėsiuose.

Nepatenkintas karo eiga
D. Eisenhoweris iš esmės pri

taria JAV politikai Azijoje: “Lais
vė yra nedaloma. Jeigu mes ki 
tiems žmonėms leisime ją pra
rasti nieko nedarydami, prarasi
me dali ir savo laisvės...” Da
bartiniais karo metodais jis nėra 
patenkintas, ypač laipsnišku ka
ro stiprinimu, kuris galbūt labai 
parankus politikams, bet nuosto
lingas tautai. D. Eisenhowerio 
teigimu, laipsniškumo kare ne
turėtų būti, nes jis priešui su
daro progą išsklaidyti karinius 

“taikinius ir sutelkti jėgas. Tokiu 
atveju reikia iš karto smogti le
miamą smūgi, kuris užbaigtų ka-

V. VOKIETIJOJ PRASIDĖJO VYRIAUSYBĖS KRIZĖ, KURI 
GALI PRIVERSTI L. ERHARDĄ PASITRAUKTI IŠ KANCLE
RIO PAREIGŲ. Nesutarimai išryškėjo svarstant 1967 m. biudžetą, 
nes jam padengti trūksta apie bilijoną dolerių. Didžiąją deficito 
dalį sudaro vyriausybės įsipareigojimas už $4*50 milijonų pirkti 
ginklų iš JAV ir tuo būdu sumažinti amerikiečių kariuomenės 
išlaidas V. Vokietijoje. Kancleris L. Erhardas planavo padidinti 
pajamų mokesčius, bet tam pasipriešino jo koalicinės vyriausybės 
keturi' laisvųjų demokratų partijos vadai su vicekancleriu E. 
Mende priešakyje. Jie pasitraukė iš ministerių kabineto ir sustabdė 
tolimesnę paramą L. Erhardo krikščionims* demokratams, kurie 
496 vietų parlamente turi 245 atstovus. Visą reikalą komplikuoja 
pastaruoju metu didėjantis L.e--------------------------- -----------
Erhardo nepopuliarumas netgi jo ' *’
partijos gretose. Kadaise kancle
ris K. Adenaueris atvirai tvirti
no, kad L. Erhardas netinka 
kanclerio pareigoms. Panašios 
nuomonės yra ir dabartinis krikš
čionių demokratų vadas parla
mente R. Barzel, kuris yra vie
nas rimčiausių kandidatų Į kanc
lerius. Vokiečiams ypač nepatin
ka L. Erhardo nuolaidos Ameri
kai, prasidėjęs pokalbis tarp Va
šingtono ir Maskvos. Jie bijo,__ ____ _ ___  __ __
kad susitarimas tarp JAV ir Sov. ront0 dienraščio “The Globe a. 
Sąjungos gali palaidoti Vokieti- Maįj” koresp. D. Oancia. Centri- 
jos sujungimo klausimą. Atsva- nėje geležinkelio stotyje jis ma^ 
ros vokiečiai norėtų jieškoti pries tė įkabintas instrukcijas, drau- 
JA.V maištaujančio De Gaulle sto- džiančias tiems sargams keliauti 
vykioje. L. Erhardas sutiko pa- traukiniais. Jų kelionių kontrolė 
sitraukti is pareigų, jeigu jam pavedama kariuomenei. Toje ge- 
bendru susitarimu bus pristaty-, leležinkelio stotyje buvo sutikti 
tas visiems priimtinas kandidatas | jg gQV Sąjungos išvaryti kinie-

tų komunistų grupės, remiančios 
dabartinę Kinijos politiką. Iš so
vietinio bloko dalyvavo tik viena 
Rumunija. Albanijos komparti
jos vadas E. Hoxa puolė Sov. Są
jungą ir Ameriką, pabrėždamas 
tariamąjį minėtųjų kraštų slap
tą bendravimą. Jo teigimu, im
perializmas susilaukė stipraus są
jungininko — sovietinio revizio- 
nizmo.

Suvaržymus “raudoniesiems sar
gams” iš Pekingo praneša To-

IR VĖL ŠNIPAI KANADOS SOSTINĖJE
deda kaltinti Kanadosz vyriausy
bę, kad ji perdaug dėmesio ski
ria tarptautiniam Montrealio ae
rodromui ryšiuose su Europa, 
šiam tikslui geriau tiktų Mal- 
tono aerodromas prie Toronto, 
nes didžiąją keleivių dali suda
ro Ontario gyventojai, kurie da
bar yra priversti skristi i Mont
real! ir tik iš ten pradėti ke
lionę Europon.

Konservatorių partijos vadas 
J. Diefenbakeris dalyvavo On
tario konservatorių sąjungos su
važiavime, kuriame buvo jaučia
mos susiskaldymo žymės. J. Die- 
fenbakerio kalbą nemaža dalis 
atstovų sutiko visiška tyla. Opo
zicija jo vadovybei ypač jaučia
ma jaunųjų konservatorių gre
tose. Tai gali turėti lemiamos 
Įtakos visuotiniam konservato
rių partijos suvažiavimui, kuris 
prasidės lapkričio 13 d. Otavoje.

Sov. Sąjungoje ir jos sateli-

Kanados saugumo policija RC 
MP gali atskleisti naują špiona
žo tinklą. Reikalas ši kartą lie
čia kelis energijos, kasyklų ir iš
teklių ministerijos tarnautojus, 
kurie užsienio valstybės atstovui 
perdavė ar pardavė eilę Kana
dos žemėlapių. Įtariamų tarnau
tojų pavardės ir Įsivėlusios vals
tybės vardas tuo tarpu neskel
biamas, bet spėjama, kad tai bu
vo Sov. Sąjunga. Atrodo, kad 
nenorima diplomatinės Įtampos 
šiuo metu, kai užs. reikalų min. 
Paul Martin lankosi R. Europo
je. Minėti žemėlapiai, sakoma, 
nėra slapti — juos gali pirkti 
kiekvienas kanadietis ir netgi 
užsienietis, bet, kaip praktika 
rodo, sovietai vengia tiesioginio 
ryšio su ministerija ir savo pa
slaugoms stengiasi užverbuoti 
tarnautojus. Kanadietis, vieną 
kartą priėmęs pinigus iš sovietų 
atstovo, vėliau gali būti grasi- ___ ___ _  _ _ ______
nimų keliu priverstas parūpinti tinėse valstybėse viešėjo Onta- 
tikrų paslapčių. Manoma, kad rį0 pramonės min. Stan Randall, 
buvo perduoti rytinių Kanados Kelionės tikslas buvo plėsti pre- 
pakrančių žemėlapiai, kuriuose kybos ir pramonės ryšius. Jo 
pažymėtos^ povandeninės uolos, teigimu, ten yra jaučiamas di- 
Be tokių žemėlapių sovietų po- <įelis susidomėjimas Kanados 
vandeninai laivai negalėtų pri- gaminiais. Septynioms Cekoslo- 
plaukti prie Kanados krantų. vakijos ir Vengrijos Įmonėms

Tarp Montrealio ir Maskvos buvo duoti leidimai Įsteigti ga- 
praėjusia savaitę pradėjo veikti mvbos skyrius Ontario provin- 
tiesioginė orinio susisiekimo Ii- ciioje, penkios Kanados Įmonės 
nija. Tuo buvo užbėgta Ameri- Įsikurs Jugoslavijoje ir Ceko- 
kai už akiu, kur jau eilę metų Slovakijoje. S. Randall siūlė so- 
vedamos derybos, bet sprendi- vietams statyti savo įmones On- 
mas politiniu tikslu tebėra ati- tark) provincijoje, nes iš čia jų 
dėliojamas. Kanada, matyt, ti- gaminiai lengvai galėtų pasiekti 
kiši nasinelnvti iš amerikiečių Amerikos rinką, 
turistų, vvkštančių Į Sov. Sąjun- 
gą ir i gimtuosius kraštus R. mechaniku gali 
Europoje. Toronto spauda pra- lapkričio 14 d. Tarptautinės me-

chanikų unijos nariai 3.823 bal
sais prieš 98 atmetė pasiūlytą 
atlyginimo pakėlimą. Mechani- 
kų streikas padarė didelių nuos
tolių JAV orinio susisiekimo 
bendrovėms. Nemažiau skaudus 
jis būtų ir Kanadai, juo labiau, 
kad “Air Canada” čia, galima 
sakyti, turi visišką orinio susi
siekimo monopoli, nors pasta
ruoju metu daugiau linijų gau
na ir “Canadian Pacific”, lig 
šiol turėjusi pasitenkinti susi
siekimu šiaurinėse Kanados da
lyse.

Ontario premjeras J. Robarts, 
nepatenkintas permažais finan
siniais Otavos pažadais, nori su
mažinti Ontario provincinės vy
riausybės išlaidas ir atidėti kai- 
kurių projektų įgyvendinimą. 
Premjerų konferencijoje Otavo
je jam nepavyko gauti tiek pini
gų, kiek jis norėjo.

Kanados bankai iš užmirštų 
sąskaitų perdavė $7.417.000 
centriniam Kanados Bankui. 
Indėliai, kurių savininkai neat
sišaukia, bankuose laikomi 10 
metų, o tada perduodami Ka
nados Bankui. Visos sumos iki 
$10 čia saugomos 20 metų ir 
tik po to perkeliamos į federa
cinės vyriausybės Iždą. Sąskai
tos virš $10 niekada neuždaro
mos. šiuo metu yra siūloma pa
keisti Įstatymą ir užmirštus in
dėlius iki $25 po 20 metų per
vesti Į valstybės iždą.

Montrealio pasaulinės paro
dos garsinimui Otava, Kvebe-

rą. Atrodo, prez. L. B. Johnso- 
nui yra skiriami jo žodžiai: “Kai 
mes imame netekti amerikiečių 
gyvybių, karas tampa rimtesne 
problema, negu kelionė Į mėnulį, 
programos krašto gerovei ar kiti 
reikalai...”

Generolų skundai
D. Eisenhoweris sakosi neturįs 

stebuklingos formulės Karui Už
baigti. Jis iškelia dabartinio ame
rikiečių karo vado P. Vietname 
gen. William C. Westmoreland

je — pakaktų laivyno, aviacijos 
ir atominiam atsakui paruoštų 
raketų, o didžiąją pėstininkų da
lį būtų galima grąžinti namo." Eu
ropiečiams užtenka paties fakto 
kad JAV kariuomenės yra V. Eu
ropoje ir kad ji pasiruošusi at
remti galimą sovietų invaziją. Jos 
išdėstymas Europoje yra daugiau 
simbolinės nei praktinės reikš
mės. Jis reiškia JAV Įsipareigo
jimą ginti Europą.

_______ _ ____________ Didžioji problema — Azija 
sugebėjimus karinėje srityje, o j D. Eisenhoweris linkęs many- 
politikams primena, kad karo me- ti, jog Azija Amerikai gali tap
tų jų pareiga yra be jokio d ve j o- ti didžiausia problema. Jeigu ko- 
jimo patenkinti visus reikalavi- . .. . „.r.. ., . .
mus, ateinančius iš kovos lauko. munistme Kinija stiprins naiki- 
Tuo jis, matyt, nori paremti už- namąją jėgą ir neatsisakys min- 
slopintą generolų skundą, kad ties siekti pasaulinės revoliucijos 
Vašingtonas varžo jų žingsnius, prievartos būdu, gali ateiti diena, 
neduoda prašomos paramos, at- kada šią problemą teks išspręsti, 

o tai, D. Eisenhowerio žodžiais 
tariant, nebus malonu. Jis betgi 
kartoja visų amerikiečių seną vil
ti, kad Kinija gali pasikeisti, jei
gu pakils jos gyventojų gerovė 
ir bus pasiekta didesnių laimė
jimų technikoje,- Pavyzdžiu D. 
Eisenhoweris nurodo Šov. Sąjun
gą, kuri pastaruoju metu yra pa
sidariusi atsargesnė ir sukalba- 
mesnė, o i atominį karą jau žiū
ri kaip į savižudybę, šiuo atve
ju negalima užmiršti ir kito sva
raus argumento — kasdien blogė
jančių santykių tarp Sov. Sąjun
gos ir Kinijos, vk.

jimo patenkinti visus reikalavi
mus, ateinančius iš kovos lauko.

meta nevieną gerai suplanuotą 
operaciją.

Raketos ir politika
Dar Įdomesnės yra D. Eisen- 

howerio mintys apie raketas ir 
. atomines bombas. Oficiali ameri- 
. kiečių politinė linija jau daugeli 

metų naudoja atominės atgrasos 
terminą, pagal kuri pasauli nuo 

. karo saugo raketos su atominiais 
sprogmenimis. Atgrasą netenka 
betkokios reikšmės, jeigu prie
šas yra Įsitikinęs ir žino iš pati
kimų šaltinių, kad karo atveju 
atominiai ginklai nebus panau
doti. D. Eisenhoweris yra teisus 
— čia ir glūdi silpnoji tokios 
politikos pusė. Tai mums liudi
ja Vietnamo karas ir, labai ga
limas dalykas, liudys kiti atei
ties karai. Raketos gali atbaidy
ti didžiąsias valstybes nuo tiesio
ginio susikirtimo, bet jos nepa
šalina netiesioginių susidūrimų 
grėsmės. Jie tampa savotišku di
džiųjų valstybių poligonu nau
jiems ginklams išbandyti.

1959 m. Įvykusiame pasitari
me Camp David N. Chruščiovas 
pareiškė D. Eisenhoweriui, kad 
karas tarp Sov. Sąjungos ir JAV 
abiems kraštams būtų bendra sa
vižudybė. D. Eisenhoweris neti
ki, kad šis Nikitos prasitarimas 
būtų privertęs dabartinius sovie
tų vadus atsisakyti planų pasau
liui užvaldyti. Iš esmės tie planai 
tebėra nepakeisti, pasikeitė tik 
jų vykdymo metodai. Sov. Sąjun
ga šiandien siekia tų pačių tiks
lų visomis priemonėmis, išsky
rus, žinoma, atominį karą, ku
ris iš tikrųjų būtų abipusė sa
vižudybė.
Mažinti kariuomenę Vokietijoje

Atlanto Sąjunga, D. Eisenho- 
werio nuomone, ir šiandien nė
ra praradusi savo esminės reikš
mės, nors V. Europa jau apmir- 
šo galimos sovietinės invazijos pa
vojų. Vieno krašto pasitraukimas 
dar nereiškia, kad Atlanto Sąjun
ga jau yra atgyvenusi savo die
nas, nes jos ribose ir toliau vyk
domi labai reikšmingi pokalbiai.

i kanclerius.
Prez. L. Johnsono vienšnagės 

P. Korėjoje metu šiaurės korė
jiečių kariai buvo Įsiveržę į P. 
Korėjos teritoriją ir čia nušovė 
šešis amerikiečius. Demilitarizuo
tą keturių kilometrų pločio zoną 
išilgai 38-tos paralelės saugo 
50.000 amerikiečių ir 600.000 P. 
Korėjos karių. Spėjama, kad ki- 
toje zonos pusėje yra .apie 
430.000 Š. Korėjos kariuomenės 
vyrų. Jungtinių Tautų kariuome
nės vadovybės pranešimu, per 
pastarąsias tris savaites susidūri
muose su šiaurės korėjiečiais P. 
Korėjos teritorijoje žuvo jos 25 
kariai ir jau minėti 6 amerikie
čiai. šiuos incidentus tenka lai
kyti propagandine parama Viet
namo komunistams.

Popiežius Paulius VI privačio
je audiencijoje priėmė prez. L. 
Johnsono pasiuntinį A. Harrima- 
ną. Pokalbio tema nebuvo pa
skelbta, bet manoma, kad popie
žius buvo painformuotas apie Ma- 
nilos konferencijos nutarimus ir 
tolimesnę JAV politiką Vietna
mo kare. Taipgi spėjama, 
Paulius VI nori suorganizuoti lai
kines karo paliaubas Vietname 
Kalėdų dieną, kaip buvo pada
ręs praėjusiais metais.

Albanijos sostinėje Tiranoje 
Įvyko prokinietiškų kompartijų 
konferencija, kurion atstovus at
siuntė Kinija, š.’Korėja, š. Viet
namas, Rumunija ir 23 kitų kraš-

, kad davo-

čių studentai, kuriuos pasveikino 
švietimo viceministeris ir šimtai 
antisovietinių plakatų. Kanadie
čio korespondento teigimu, daug 
plakatų buvo anglų, prancūzų ir 
ispanų kalbomis. Pranešimu iš 
Hongkongo, Kinijos Kvangtungo 
provincijoje Įvyko ginkluotas su
sirėmimas tarp kariuomenės ir 
“raudonųjų sargų”. Sakoma, kad 
buvo sužeista ir žuvo apie 200 tų 
sargų. " -

Amerikiečių lėktuvnešį “Oris
kany” 50 mylių atstume nuo Š. 
Vietnamo krantų nusiaubė gais
ras, pareikalavęs nemaža aukų, 
žuvo 24 karininkai lakūnai, 11 
laivo karininkų ir 8 jūrininkai. 
Dali bombų 3.400 asmenų Įgula 
turėjo išmesti i jūrą. Gaisrą pa
vyko užgesinti ir laivą nupluk
dyti į Filipinų uostą. Panašus 
gaisras buvo kilęs ir kitame lėk
tuvnešyje, bet ji pavyko izoliuoti 
ir užgesinti be aukų. Abiejų gais
rų priežastys tebėra neišaiškintos. 
Galimas dalykas, kad čia turima 
reikalo su sąmoningu sabotažu, 
nes anksčiau tokių gaisrų nebū-

Air Canada” bendrovės 5200 kas ir Montrealis buvo pasky- Amerikiečiams galbūt netikslu ir 
'haniku gali pradėti streiką rę $12.072.000. Norima gauti j nenaudinga laikyti tokį didelį 

dar $9.400.000. (skaičių pėstininkų V. VoHetijo-

Kanados krašto apsaugos ministeris P. Hellyer šiaurės Atlanto 
Sąjungos posėdyje skaito savo krašto nusistatymą. Už jo — 
ougštieji Kanados kariuomenės vadai

Buv. JAV ambasadorius Mask
voje George Kennan paruošė 
spaudai knygą, kuri Įrodys, kad 
Stalinas caro laikais dirbo cari
nės saugumo policijos naudai. 
Saugumas jam buvo išdavęs pasą 
1906 m. vykti Į komunistų suva
žiavimą Stockholme. G. Kennan 
taipgi turi duomenų, kad 1920 m. 
Stalinas prisipažino kompartijos 
suvažiavime dirbęs caro saugu
mui. Tai buvę paskelbta anuome
tiniame žurnale, kuris vėliau bu
vo išimtas iš bibliotekų. Ameri
kietis diolomatas, ištyręs suvažia
vimo dalyvių likimą, nustatė, kad 
jie visi Stalino buvo sulikviduoti.

JAV karo vadų tarpe Saigone 
pastebimas didėjantis optimiz
mas. nes komunistų partizanai ir 
š. Vietnamas dabar kas mėnesi 
iau netenka apie 5.500 kariu, o 
tai yra daugiau, negu pavyksta 
užverbuoti P. Vietname ar infilt
ruoti iš šiaurės. Karinis balan
sas krypsta komunistų nenaudai. 
Amerikiečiai karininkai yra linkę 
manvti, kad karui laimėti gali 
užtekti 400.000 JAV karių, šis 
skaičius bus pasiektas sekančių 
metų pradžioje.

Ganos buvęs diktatorius K. 
Nknimah. kuris buvo susiradęs 
politinę globą Gvinėjoje, yra din
gęs iš politinio horizonto. Spė
jama, kad jis susikirto su Gvi
nėjos diktatorium S. Toure ir 
buvo izoliuotas vienoje saloje 
prie Gvinėjos krantų.

Jugoslavijos diktatorius Tito, 
“U.S. News a. World Report” tei
gimu, prasitarė, kad jam nepatin
ka Prancūziios prėz. De Gaulle 
antiamerikietiškumas. De Gaulle, 
girdi, visai be reikalo dėl Vietna
mo karo kaltę meta Amerikai, nes 
tikroji šio karo kaltininkė yra Ki
nija. De Gaule planas taikai at- 
'tatyti esąs nevykęs — niekas 
negali garantuoti, kad komunis- 
‘ai partizanai, pasitraukus ame- 
-iHAčių kariuomenei, nesigriebs
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Dar nespėjo Maotsetungas baig- • ja įvykius Pekinge. Yra gandų, 

ti “proletariškos kultūrinės re-'kad Maotsetungas įsakęs japonų 
voliucijos”, kai jo imperija pasi-ikomunis^ pradėti teroristi- yvuuąjuą , jv Aj f i nlus veiksmus Japonijoje, o at- 
juto izoliuota nuo pasaulio vals- sakydami į tai japonų komunis- 
tybių daugumos. Jo “raudonosios tai ėmė “valytis” nuo Maotsetun- 
gvardijos” chuliganiški žygiai at- go simpatikų ir šalinti Mao por- 
stūmė pasaulį nuo Kinijos. Jie tirėtus iš visų komunistinių būs- 
labiau papiktino komunistinius tinių. Prancūzų komunistų orga- 
kraštus, negu demokratinius. ------- -----------iX,’i ’*“J

Komunistai prieš komunistus
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G> RE ŪMIAME GYVENIME
* San Francisco vyskupijoj, santarybos religinės muzikos 

Amerikoje, pabrėžiama mintis: kongresas įvyko Čikagoje. Sven- 
krikščionys privalo siekti panai- tasis Sostas atsiuntė jin savo at- 
kinimo barjerų, kurie skirsto stovą. Ta proga pirmą sykį bu- 
juodus ir baltus, turtingus ir vo giedamos Herman Schroeder 
vargšus, žydus ir pagonis, jau- Mišios 85 parapijų chorų, 
nūs ir senus. Parapija nėra geo- * Buenos Aires mieste spalio 
grafinis padalinimas; ji yra gy- 10 d. buvo pasirašytas konkor- 
va bendruomenė, siekianti įgy- datas tarp šv. Sosto ir Argen

tinos. Valstybė pripažįsta Baž
nyčiai pilną laisvę jos dvasinėje 
srityje. Dokumentą pasirašė 
apaštališkasis nuncijus arkivys
kupas U. Mozzoni ir užsienių 
reikalų ministeris Nicanor Cos
ta Mendez.

* Olandijos kardinolas Alfrink 
Mišių metu katedroje paskelbė 
naują katekizmą, pareikšdamas, 
kad tai didžiai reikšminga kny
ga, kurią paruošė ir išleido Nij
megen katalikų universitetas. 
Tai 624 puslapių knyga, kurio
je randama nauja teologija, iš
dėstyta gyvenimišku būdu. Kny
ga prasideda žmogaus jieškoji- 
mu Dievo ir baigiasi Dievo krei
pimusi į žmogų. B. M.

* Kanadoje prie Reginos 
miesto įvyko Kanados ir JAV 
pranciškonų provincijolų suva
žiavimas, kuriame dalyvavo ir 
generalinis viršininkas T. Kons
tantinas Koser iš Romos. Spręs
ta įvairios problemos, susijusios 
su ordino atnaujinimu Vatikano 
santarybos šviesoje. Lietuviams 
pranciškonams atstovavo prov. 
T. L. Andriekus, OFM.

* Pasauliečių apaštalavimo 
kongresas įvyks sekantį rudenį 
Romoje. Tikimasi, kad iš viso 
pasaulio jame dalyvaus 2500, 
asmenų. Vašingtone tuo reikalu 
įvyko S. Amerikos katalikų vei-

va bendruomenė, siekianti įgy
vendinti Kristaus testamentą 
“Mylėkite, kaip aš jus mylė
jau”. Pasauliečių darbas šioje 
artimo meilės srityje nepava
duojamas.

* Liurde, Prancūzijoj, įvyko

važiavimas, kuriame dalyvavo 
virš 70.000 žmonių. Pradėta tai
kos manifestacija pagal popie
žiaus Pauliaus VI mintį ir troš
kimą, siekiant taikingo sugyve
nimo tautose.

* Vienuolis amerikietis Myko
las Szimac 1964 m. įsteigė lėk
tuvų bendrovę misijoms. Šį ru
denį padovanojo lėktuvą Mzuzu 
vyskupijai Afrikoje. Lėktuvas 
bus panaudotas ligonių aprūpi- 

4 nimui.

haru Fudžita, atvykęs 1913 m. 
į Prancūziją ir priėmęs katali
kų tikėjimą, pasišventė religi
niam menui, šiandien, būdamas 
80 metų amžiaus, pastatė Dievo 
Motinos Marijos garbei bažnyčią 
ir ją dekoruoja tradicine meno 
technika.

* Anglikonų Bendrija įsteigė - 
atstovybę prie Šventojo Sosto. 
Asmeniniu Canterbury arkivys
kupo Ramsey atstovu paskirtas 
John Finlow. Taipgi yra ir Ka
nados anglikonų atstovas R. La
timer iš Toronto.

* Bolivijoj, La Paz mieste 
baigiama statyti katedra, pradė
ta prieš 130 metų. Pamaldoms 
atidaryta 1949 m., bet dar ne
buvo užbaigtos statyti dvi varpi
nės, kaikurios koplyčios. Ta 
šventovė matė ir skaudžių die
nų — karo metu tarp Bolivijos 
ir Argentinos buvo panaudota 
kaip sandėlis ginklams. 1861 m. 
ten buvo laikomi arkliai.

* Pirmasis po II Vatikano

NAUJAS PASUKIS ESTŲ BYLOJEvizijonistai”. Tai reiškia, kad 
“raudongvardiečiai”, iš esmės 
imant, kovoja su komunistų par
tija. Daugelyje vietų komparti
jos pareigūnai buvo mušami ir 
spardomi, nesigilinant į jų poli
tines pažiūras.

Be atodairos į premjero įspė
jimą raudongvardiečiai apiplėšė 
ponios Sun Jat-sen namą. Ta mo
teris — tai Kinijos respublikos 
įkūrėjo našlė. Jai raudongvardie
čiai prikiša prabangišką gyveni
mą, nesuderinamą su komunisti
nės Kinijos pilietės gyvenimo sti
lium.

Išvaikė komjaunimą
Kitame fronte raudongvardie

čiai išvaikė komunistinio jauni
mo sąjungą, kuriai priklausė apie 
60 milijonų jaunuolių. Tam kom- 
jaunimui padarytas kaltinimas, 
kad jis nerodęs entuziazmo Mao- 
tsetungo nurodymams.

Atrodo, kad “raudonoji gvar
dija”, kurią sudaro studentai ir 
gimnazistai, “kultūrinės revoliu
cijos” priedangoje kovoja prieš 
komunistų partiją. Matyt, Mao
tsetungas rado, kad jo partijoje 

raudonosios Kinijos sudaro šiai atsirado daug “susenimo”, revo- 
Raudonoji liucinio karščio kritimo, todėl ir 

gvardija”, rodydama savo visiš- sukurstė prieš ją karštagalvį

nas “L’Humamtė” pareiškė, kad 
nauja revoliucija Kinijoje pran
cūzų komunistų eilėse kelia ne-

Rytų Europos kraštai, kurie rimą ir sustingimą, o ispanų kom- 
praeityje užsimerkdavo Kinijos partijos atstovas pareiškė: “Koks 
komunistų nukrypimams nuo or-pasiutimas apėmė autentiškos Ki- 
todoksinio marksizmo, dabar vi-‘nijos revoliucijos kūrėjus.” 
sai atvirai ir viešai Kinijos va-j Vakarų stebėtojai smalsiai lau- 
dus vadina pasiutėliais, pamišė- kė Hanojaus reakcijos į įvykius 
liais. Vengrijos diktatorius Ja-;Kinijoje, bet Hočimin propagan- 
nos Kadar pastaruosius įvykius (distai laikėsi nebylės tylos, o ne- 
Kinijoje pavadino “liaudies tra- —---- “x:*i!
gėdija”, o Rytų Vokietijos spau
da kaltina kiniečius komunistus 
“Maotsetungo garbinimo išpūti
mu iki nenormalumo”. Net ir vie
nintelė Kinijos sąjungininkė Eu
ropoj — Albanija savo spaudoj 
visai nemini įvykių Kinijoj, ne
mini vadinamosios “kultūrinės 
revoliucijos” ir tuo rodo, kad nė
ra ko gero apie tai pasakyt.

Sovietų komunistai, atrodo, 
bus labiausiai Kinijos įvykių nu
stebinti. “Pravda” ir “Izvestija” 
skelbė detališkiausiai ir tiksliau
siai “raudonosios gvardijos” 
skandalus bei chuliganiškus 
veiksmus, o “Izvestija” pripaži
no, kad “kultūrinė revoliucija” 
Kinijoj tai “bjauri Markso ir Le
nino idėjos karikatūra”.

Koks pasiutimas!
Ir komunistinės partijos lais

vajame pasaulyje aštriai kritikuo-

partiniai šiaurės vietnamiečiai 
prikiša Pekingo “kairųjį ekstre
mizmą” ir “pavojingą trockizmą”.

Panieka kitų nuomonei
Pekingas į užsienines kritikas 

reagavo histerišku entuziazmu: 
“Mes mylime kaip tik visa tai, ko 
mūsų priešai neapkenčia”, o Ki
nijos komunistų organas “Rau
donoji Vėliava” džiaugėsi: “Lau
kinis užsienio priešų puolimas

pastarajai garbę”. “:

Estų byla, apie kurią buvo ra
šyta “T2” 44 nr., dar labiau su
sikomplikavo, kai lapelių (dėl 
kultūrinio bendradarbiavimo su 
komunistais) platinimu apkaltin
tas estas advokatas Mart Tarum 
pareiškė, jog jų autorius ir lei
dėjas yra Eerik Heine. Pastarą
jį estas Juri Raus, amerikiečių 
centrinės žvalgybos agentas JA 
V-se, buvo apšaukęs sovietų šni
pu. Tuo klausimu yra iškelta by
la Amerikoje, bet ji atidėkpja- 
ma, nes Centrinės Žvalgybos 
Agentūra ‘tvirtina, kad J. Raus 
pareiškimą padarė tarnybos me
tu. Žvalgybos įstaiga atsisako ei
ti į teismą, motyvuodama faktu, 
jog tokiu atveju jai tektų at
skleisti savo veiklos metodus ir 
dalies agentų tapatybes. Ontario 
augščiausias teismas trijų estų 
bylą nutarė nutraukti ir pradėti 
naują, kuri į kaltinamųjų suolą, 
be advokato Mart Tarum, paso
dintų ir Eerik Heine. Bylą yra 
iškėlę Estų Centrinės Tarybos 
pareigūnai — H. B. Parkma ir 
O. Trass ryšium su sovietinės Es
tijos rašytojo R. Sirgę vizitu To
ronte ir jam surengtu priėmimu.

Jie tame priėmime nedalyvavę, 
nors jį ruošęs estų kultūrinio 
archyvo vedėjas Carl Eerme. Ad
vokato M. Tarum skleidžiami 
slapti lapeliai betgi juos apkal
tinę prosovietiškumu ir raginę 
estų bendruomenę jiems dau
giau nepatikėti atsakingų parei
gų-

Toronto dienraščio “The Tele
gram” savaitinis priedas “Week
end Magazine” paskelbė Eerik 
Heine atsiminimus, gana išsa
miai aprašančius jo kovą poka
rio metais prieš Sov. Sąjungą. Jis 
buvęs suimtas, tardomas, nuteis
tas mirti, kalintas koncentraci
jos stovyklose ir pagaliau išleis
tas į Vokietiją. Mums, lietu-

ta, kur E. Heine sakosi dirbęs 
anglies kasyklose Uralo kalnuo
se kartu su kitais politiniais ka
liniais, o jų tarpe jo geriausias 
draugas buvęs Lietuvos genero
lo sūnus Napoleonas Černius. 
Jiedu kartu ruošėsi pabėgti iš 
stovyklos, bet paskutiniu mo
mentu N. Černius .nutarė ne
bėgti. E. Heine pabėgo ir laimin
gai pasiekė Leningradą.

mokslą einantį jaunimą, kad šis 
savo chuliganiškais aktais įžieb
tų naujos revoliucinės ugnies 
liaudžiai, kad atjaunintų revoliu
cinę nuotaiką, revoliucinį entu
ziazmą Kinijoje. Stalinas žuvo 
pradėjęs didelį pokarinį valymą. 
Ar ir Maotsetungas nežus “kul-

ką panieką pasaulio nuomonei, 
sulygino su žeme europines ka
pines prie Peipingo. Nesiriboda- 
mi vien panieka svetimšaliams, 
raudongvardiečiai nekreipė dė
mesio į Kinijos premjero Čuen- 
lai atsišaukimą, kad liautųsi muš
ti žmones ir juos žeminti. Raudo
nosios gvardijos puolimų tikslas tūrinės revoliucijos” ugnyje? 
buvo “dešinieji komunistai ir re-l J. Gt

Lenkę politiko laiškas lietuviams

NEUŽMIRŠTAMI STUDENTO PERGYVENIMAI

GABENOM GINKLUS PARTIZANAMS
(Tęsinys iš pr. numerio)

Vėl tas pats šuo...
Miestelyje prie kooperatyvo' 

pririštas šuo ta pačia juosta. Lau
kiu kol išeis vaikai, kurie, turi 
nupirkti tėvui degtukų. Išbėga 
vaikai, atsiriša šunį ir pasišokė
dami neria į namus. Palengva ir 
atsargiai seku juos. Vaikai eina

giausias buvo Brno kulkosvaidis. 
Su dideliu vargų persikraustėme 
per plentą ir miškelyje, šalia 
Šventosios, likome sekančiai die
nai tie patys keturi. Sekanti nak
tis keleliais, nes miškų mažai. 
Liekame sustoti dienai į pietus 
nuo Antalieptės miškelyje. Ap
lenkėme šventąją, bet keliauja
me laukais. Mūsų žvalgyba vei-

takais ir laukais.^ Prie ežerėlio jęįa gerai, nors Antalieptės miš- 
valtis užtraukta užpakaliu. Ir tik- ^aį vjsa pavasari labai budriai 
rai nearti, jau bus kokie 6 km. sekami komjaunuolių. Mano kelio 

į Tveria^ ūkininkas tvorą. Vaikai vedėjas ir du palydovai atsisvei- 
kiną. Mus perima vyrai nuo Už-

kėjų konferencija. Ji pageida- aš"ugnies cigaretei 'užsTdegti, 
vo, kad centrinės tarybos Ro-,prieš tai pasakęs “Padėk Dieve”.

Taip, jį esu matęs. Paprašiau ir

moję nariais būtų renkami apri
botam laikui.

Vašingtono konferencijoje da

Sumetu porą žodžių apie tvorą. 
Atsako, kad reikia tankiau užtver
ti, nes kiaulė paršiukų nemyli.

“Tėvynės Sargas”, politikos ir 
socialinių mokslų žurnalas, re
daguojamas St. Dziko, 1966 m. 
1 nr. rašo: “Ryšium su Lenkijos 
krikšto sukakčiai paminėti išleis
tais Vatikano pašto ženklais, ku
rių viename buvo įpinti ir Vil
niaus Aušros Vartai, L. Kr. De

demokratai turėtų galimybės vyk
dyti savo programą, jie greičiau
siai stengtųsi lenkų tautą įtikin
ti, jog draugiškiems santykiams 
su lietuvių tauta pasiekti lenkai 
privalo padaryti lietuviams es
minių nuolaidų — some substan
tial concessions. Taip pat jis siū
lo sudaryti lietuvių-lenkų krikš-liiuuu v LUi, u. OIX Vi C* X J LX llvlUVAU XdllkU. IYX XI\.O

mokratų Sąjungos centro komi- čionių demokratų ' grupę, kuri 
tetas pasiuntė laišką Vatikano nagrinėtų istoriją bei šiandieninę 
valstybės sekretoriui kard. A. padėtį, stengdamasi pasiekti 
Cicognani, atkreipdamas jo dė- abiem pusėm priimtiną pažiūrą, 
mesi į tame ženkle iškylantį len- Lenkų krikščionių demokratų pir- 
kų politinį motyvą. Taip pat bu- mininkas teigia, jog pasiekti"tarp 
vo pasiųstas laiškas ir lenkų lenkų ir lietuvių tikrai gerų san- 
krikščionių demokratų partijos tykių yra vienas"pagrindinių jo ir. 
pirmininkui,^ protestuojant dėl jo vadovaujamos partijos tikslų, 
tokių lenkų žygių. Atsiliepdamas Nors ir pramatydami visus suii- 
į pasiųstąjį jam laišką, lenkų kumus tokių santykių pasiekti, 
krikščionių demokratų pirminiu- lietuviai krikščionys demokratai 
kas, nors ir bandydamas ginti len- lenkų siūlymą ruošiasi su dera- 
kų poziciją, pažymi, kad, jei atei-'mu rimtumu bei atsidėjimu ap- 
ty laisvoje Lenkijoje krikščionys svarstyti.”

dviem sunkiais žygiais į vaka
rus nuo šetekšnos atvežė 3 kul
kosvaidžius (Maksimą ir 2 Brno), 
apie 50 šautuvų, per 40 pistole
tų ir šovinių. Pasidalinę po 50-60, 
aprūpinome ir kitus, jų neturėju
sius.

Tylieji artojėliai mane nuste
bino tada ryžtu, susiklausimu ir 
paprasta vietos organizacija, pri
sitaikymu prie vietos sąlygų, tar
tum partizaniniam karui jie ir 
gimė. Jų meilę gimtajam kraštui 
pajutau berdamas žemes jau lais
vės dieną ant jų kapo Panevėžy
je

Naujosios valstybės V. ZALATORIUS

AFRIKOJE DAR VIENA VALSTYBĖ
Afrikoje šiandien yra maž-iti žirgais, raitelių margais dra- 

daug trečdalis pasaulio valsty- --1- - —’ —------
bių — daugiau negu betkuriame 
kitame kontinente. Š.m. spalio 
4 d. ten atsirado dar viena — 
Lesotija.

Buvusi britų kolonija
Tai buvusi britų kolonija Ba

sutoland. Nedidelė tai šalis — 
kaip Lietuva, o gyventojų dar 
mažiau — nepilnas milijonas. 
Visi negrai. Ji yra apsupta Pie
tų Afrikos Respublikos. Nors 
pastaroji yra viena iš labiausiai 
išsivysčiusių Afrikoje, o Lesoti
ja viena iš labiausiai atsilikusių, 
abi šalis jungia tamprūs ekono
miniai ir politiniai ryšiai.

Lesotijos valdančioji neciona- 
linė partija su premjeru L. Džo
natanu bendradarbiavimą su. P 
AR yra įsirašiusi į savo progra
mą. Prieš šį bendradarbiavimą 
yra nusistačiusi opozicinė kon
greso partija ir karalius Moše
šas II. Jam nepatinka konstituci
nės monarchijos santvarka, kuri 
krašte įsigalėjo su anglų prita
rimu. Jis labiau norėtų valdyti 
absoliučiai, niekieno nevaržo
mas.

Premjeras Džonatanas karalių 
perspėjo: jeigu jis kišis į politi-

palių. Kalneliais, miškeliais pa-į 
siekiame Šventąją. Dabar reiks; 
persikelti. Ant Degėsių malūno; 
tilto kas naktį stovi sargyba. Ant 
kitų tiltų taip pat. Brautis lau
kais, aplenkiant Užpalius iš pie
tų, kelias tolimas ir tiek pat ne
saugus, kaip keltis per šventąją 
kur nors prie Degėsių, arti buvu
sio Dagių malūno. Vyrai pasiren
ka Degėsių kelią, artimesnį į Svė
dasus, o ne aplink’, kur per šven
tąją tektų vistiek kitur keltis. Su
rado laivelį. Persikėlėme ir sune- 
šėme visa į miškelį. Vyrai nuva
žiavo namo. Likome vėl keturiese, 
pasiryžę kautis ir bėgti. Įdomiau
sias jų buvo Vanagas, žuvęs 1941. 
VI. Vakare atsirado arkliai. Svė
dasų dar nesiekus, dienojo. Jau
čiau didžiausią nuovargį. Nosis 
nuolatos kraujavo. Įtampa di
džiausia. Bet šiaip, atrodė, visai 
ramu, niekur niekas nesijaudino. 
Aplenkę Svėdasus iš pietų, pasie
kėme Šimonių apylinkės miškus. 
Dabar atsidusome, nes jautėmės 
namuose. Deja, po septynių nak
tų mus pastebėjo per Jarą kraus
tantis. Ir sujudo apylinkės. Tik 
laimė, kad dalį jau buvome nu
siuntę Kupiškio-Biržų pusėn. Jie 
slinko nepastebėti iki galo, kur

ir kitur.
Mūsų Vanagas-Jurgelionis
Baigdamas noriu prisiminti vie

ną žuvusį kovotoją. Daug buvo 
pilkųjų drąsių artojėlių 1941 m. 
kovos tinkle, bet Vanagas — vie
nas įdomiausių. Supažindino ma
ne su juo a.a. K. Mamėnas dar 
1940 m. birželio ar liepos mėn. 
Jis buvo didelės energijos jau
nuolis, kariuomenėje labai taik
lus šaulys, labai gerai pažinojęs 
Svėdasų apylinkės komunistinį 
elementą. Jo giminėje buvo kaž
koks nuo 1919 m. pasislėpęs ko
munistas, išsaugojęs ir anų metų 
partijos dokumentus. Jurgelionis 
buvo jau sudaręs savo kelių drau
gų ratelį, kurie rusams padarė 
nemalonumų. Jie turėjo jau įsi
giję ir raudonarmiečių ginklų, 
net mažą lauko patrarikėlę, tik 
,be šovinių. Teko jį prilaikyti, 
prašyti prilaikyti ir draugus, nes 
kiekvienas neapgalvotas žygis 
naudos mums neduos. Paklausė. 
Jo “vanagai” buvo paleisti, o 
ryšiui palaikyti pasiliko Lapins
ko slapyvardę.

Tvarkydamas ryšį su Vilniumi, 
_______ ______  ______ r __  Jurgelionį buvau išjungęs, nes 
ginklai buvo išskirstytf vyrams. man atrodė perkarštas. 1941 m. 
Mus du įniko gaudyti Šimonių gi-' gegužės mėn. jį staiga sutikau 
rioje, bet pavyko nepastebėtiems Lapės kelio vieno baro sargybos 
nusukti į Viešintas. Taigi, “kiau- i viršininku jau kaip Vanagą. Jis 
lė atsivedė paršiukus ir pradėjo buvo ginkluotas sovietiniu pusau- 
žindyti”._____________________jtomatiniu ginklu, turėjo juostą

. granatu. Jis ir ėjo priešakyje ikiMiško broliai
Vasarą gražu miške, bet to gro

žio nematai, kai dieną ir naktį 
turi gyventi miške, kai nežinai ar 
sekančią dieną būsi laisvas. Ge
gužį ir birželį praleidome miške. 
Pradžioje dviese. Vežimo metu 
padidėjo miško brolių. Atėjo jie 
su tais pat šautuvais ir tik po ko
kius 50 šovinių teturėdami. Atėjo 
keli išslapstę pistoletus, - tik su 
apkabiniais šoviniais. Kaikurie 
susikovė su enkavedistais, atva
žiavusiais išvežti tautiečių. Mūsų 
broliai buvo tie patys nekalbūs 
ir tylūs ūkininkai, kaikurie eili
niai miško ar laukų darbininkai, 
vienas kitas mokytojas. Kai tik 
prašneko Kauno radijas naujų 
žmonių lūpomis, Šimonių, Salagi
rio ir visų apylinkių miško bro
liai, įvairiais vardais pasivadinę, 
išėjo ginti savo ir kaimynų sody
bų, jų šeimų, ir kautis su okupan
tu. Tada paaiškėjo su didžiausiu 
vargu į šias apylinkes atvežtųjų 
ginklų reikšmė. Deja, visi mūsų 
keliai ir vyrai vėl buvo palikti 
nežinioje. Toks buvo naujas Kau
no įsakymas. Ir tylieji artojėliai 
vėl liko nebylūs, nesuskubę gal 
nė savo vaikams pasigirti nakties 
žygiais, vėl šautuvus ir kitus gink
lus pasidėję ateičiai. O jie tais

bužiais, o gal net ir pačiu ka
raliumi. Kai šiek tiek vėliau 
į iškilmes atvažiavo automobiliu 
juodai apsirengęs premjeras 
Džonatanas, mažai kas jį paste
bėjo.

Karalienei Elzbietai šiose iškil
mėse atstovavo princesė Marina. 
Iš viso 47 valstybės atsiuntė sa
vo atstovus, kurie stebėjo, kaip 
tuoj po vidurnakčio buvo nuleis
ta Britanijos vėliava ir iškelta 
raudona-balta-mėlyna-žalia Leso- • 
tijos vėliava.

Lesotija yra neturtingas kal
nuotas kraštas. Du trečdaliai 
darbo jėgos eina dirbti į PAR 
laukus, rūdynus ir fabrikus. Dir
bantieji savo krašte augina gy
vulius. žemės turtai neištirti, 
nors žinia, kad yra nemaža dei
mantų. Pramonės nėra, žemė — 
plikos uolos arba akmenuotos ne
derlingos ganyklos.

Mano šalis — Tavo antklodė
Lesotiją suvienijo dabartinio 

karaliaus Mošešo pirmtakas Mo
šešas I praeito šimtmečio pra
džioje. Anuo metu, kai per Eu
ropą žengė Napoleonas, pietinė
je Afrikoje siautė Zulu genties 
despotas čaka, žudydamas žmo
nes ir plėšdamas jų turtą. Moše- 

ką, tai nacionalinė partija gali ižui pavyko suvienyti kelias neg- 
pradėti agituoti už visišką mo
narchijos panaikinimą ir res
publikos įvedimą. Karalius savo 
ruožtu grasina kreiptis į liaudį, 
kad ši per plebiscitą suteiktų sa
vo monarchui didesnį balsą vals
tybės tvarkyme. Abu valstybi
ninkai žmonėse turi šalininkų.

Spalvingos iškilmės
Į nepriklausomybės iškilmes 

sostinėje Maseru karalius Moše
šas atjojo eikliu žirgu, apdengtu 
marga gūnia, o pats įsisupęs į 
spalvingą apsiaustą. Jį atlydėjo 
100 raitų palydovų, panašiai 
apsirengusių.

Juodieji žiūrovai buvo sužavė-

lyvayo ir Kanados katalikų pa-:reiks čia laikyti. Paaiškėjo, kad 
j., t« turiu pasiekti kitą tveriantį

tvorą, kur klojimo durys bus ati
darytos, o jei bus uždėtas ant 
tvoros raudonas skuduras, tai ne
galiu užeiti į sodybą, bet paėjėti 
iki ežerėlio. Ten bus laivelis. Jei 
laivelio palikti abu uždėti irklai, 
tai sėsti ir irtis; kitoje pusėje bus 
klojimas atvertais vartais ir su 
raudonu skuduru ant tvoros. Pa
sirodo, kad apylinkėje siaučia bū
rys komjaunuolių dviratininkų ir 
seka keleivius. Padėkojau ir nu
ėjau. Reikėjo pačiam persiirti 
per ežerą. Ten mane nuvedė į 
kažkokią susenusią pirtį iki va
karo. Vėliau užėjo nematytas 
man vyras, kokių 50 metų. Ap
tarėme visus reikalus. Mano anks
tyvesnis sumanymas šerno keliui 
atkrito. Vakar juo pasiųsta dalis 
vyrų. Jis labai bijosi to kelio, nes 
ten yra burliokinių vietovių. 
Reiksią ginklus daug kur gabenti 
laiveliais. Vyrai išskirstyti esą iki 
Rokiškio. Vilko kelias dabar la
bai nepatogus, nes 3 kartus per
kerta šventoji ir šetekšna, o kom
jaunuolių sargybų nuo tiltų ne- 
benuima, nors ir po švenčių. Nie
ko daugiau neliko kaip pats il
giausias ir mažiausia miškų turįs 
Lapės kelias — per kalnelius, 
mažus kaimelius, šunkeliais. Per 
naktį teks paslinkti tik apie 10- 
15 km, nes naktis trumpa ir švie
si. Antra, vyrai išvarginti dar 
miško darbų, sėjos. Arkliai dėl 
ilgos žiemos* ir darbų sumenkę. 

• Tikrai “paršelių kiaulė nežindo”.

sauliečių delegacija. Už pusme
čio numatoma panaši konferenci
ja Kanadoje. Tose konferenci
jose svarstomas pasauliečių 
vaidmuo Katalikų Bendrijos 
struktūroje.

Ortodoksu patriarchai ir politika
Ortodoksų (pravoslavų) Baž

nyčia Rusijoje atlaikė didelį ko
munistų spaudimą ir Vis dar te
bėra gyva. Pagaliau komunistai 
susiorientavo, kad jiems naudin
ga padaryti ortodoksus savo po
litikos įrankiu, būtent, plėsti sa
vo įtaką užsieniuose per Maskvos 
patriarchą, jei tik, žinoma, sąly
gos leidžia.

Vyskupų grupė sukilo prieš 
Antiochijos patriarchą, Latakijos 
arkivyskupą, Sirijoje. Tų “maiš
tininkų” priešakyje atsistojo ar
chimandritas, žinomas savo pro
rusiškų nusistatymu. Oficialiai 
tas maištas buvo teisinamas tuo, 
kad jaunesnioji kunigija, nepa
tenkinta perčfideliu patriarcho 
konservatyvumu, reikalavo refor
mų, o jų negavusi, atsisakė 
klausyti patriarcho potvarkių. Or
todoksų Bažnyčia atsidūrė sun- 

' kioje būklėje; bet situacijos gel
bėti atėjo Argentinos ir Brazili
jos arkivyskupai ir po ilgų dis
kusijų praėjusią vasarą rado 
kompromisą: patriarchas turėjo 
sutikti daryti reformas ir maiš
tingą archimandritą pakelti į ar-

kivyskupus. Už tai archimandri
tas sutiko būti patriarcho dele
gatu Vidurinei Amerikai, šito
kiu būdu Rusijos įtaka liko su
varžyta Artimuosiuose Rytuose. 
Atrodė, jog ortodoksų Bažnyčiai 
skilimo pavojus praėjęs, bet tai 
neilgai truko. Pastaruoju laiku 
kilo gandai, kad Kipro preziden
tas, arkivyskupas Makarios reiš
kia pretenzijų į Aleksandrijos 
(Egipto) patriarcho sostą. Nors 
oficialiai Makarios pareiškė, jog 
kol Kipro problema nebus paten
kinamai išspręsta, tol jis iš Kip
ro nepasitrauksiąs. Kipro saloj, 
kaip žinome, neapykantos ir pa
giežos įtampa tarp graikų ir tur
kų labai didelė ir pavojinga, ta
čiau Makarios Egipto patriarcho 
sostu labai domisi. Mat, Makarios 
yra Kipro salos ortodoksų Bažny
čios galva, Kipro valstybės prezi
dentas, premjeras ir vyriausias 
vadas, tad kodėl jam netapti 
Egipto patriarchu? Jis yra labai 
prorusiškas ir radikalus, o iš to 
kyla nauja problema ortodoksų 
bažnytinei bendruomenei.

J. Gs.
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Per miškus
Kažkur buvo gegužinės pamal

dos. Buvo ir vyrų. Kaikurie pa
siryžę bristi žuvauti. Nusinešė 
mažus tinklelius. Pirmą kartą 
tuos tinklelius mačiau, mat nesu 
iš žuvininkų apylinkių. Kažkur 
vaikščiojo žvejų vaikai, vieni ska
las pasiėmę, o kiti — žuvims dė
ti maišiukus. Vienas jų įmetė 
mums į pirtį kelias kadugių ša
kas, o naštą pametė prie pirties 
— ruošiasi mėsą rūkyti. Mano 
ūkininkas labai neramus. Paga
liau pasakė, kad galima ruoštis 
jau kelionei. Užkandome ir jis 
ežeru nuyrė iki miško. Keliavome 
pėsti paskui vežimus ir pasiruo
šę kautis. Sargybos veikė gerai, 
ryšininkai pranešinėjo laisvą ke
lią. Aplenkėme miškais Salaką ir 
šiai nakčiai jau gana. Nakvoti ir 
dienoti likome miške, o mūsų 
krūviai — šakose. Sargyboje li
ko du pėsti vyrai. Antra naktis — 
dar daugiau nuovargio. Vėl vežė, 
nešė ir laiveliais gabeno. Nepato-

Pyvesos. Grįždamas iš šio žygio 
su dviem savo draugais susikovė 
prie šepetos su milicininkais ir 
komjaunuoliais, kur sužeistas į 
ranką įstengė atsipalaiduoti. Pra
dėjus vežti į Sibirą žmones, pa
sitraukė į mišką ir sekančią die
ną vienas apšaudė atvykstantį 
sunkvežimį tarp Kamajų ir Svė
dasų, kur nukovė šoferį ir enka
vedistą, o komjaunuoliams pabė
gus, iš sunkvežimio pasiėmė dalį 
ginklų, jų tarpe automatinį šau
tuvą. Visų ginklų nesuskubo pa
imti, nes užvažiavo antras milici
jos sunkvežimis. Jurgelionis ir 
dabar atsipalaidavo. Rokiškio ap
skrityje išvežimai tą ar sekančią 
dieną buvo sustabdyti iki atva
žiuos daugiau apsaugos. Jurgelio
nis laikėsi Svėdasų apylinkės miš
kuose ir arčiau Salagirio. Prasi
dėjus 1941 m. birželio sukilimui, 
jis grįžo į Svėdasus. Vieną dieną 
jis su keliais vyrais atsitiktinai 
susidūrė su žymiai gausesniu ir 
apylinke terorizuojančiu NKVD 
ar armijos kariniu daliniu, kur 
buvo gausiai ir politrukų. Nežino
damas šio dalinio dydžio, Jurge
lionis su draugais susikovė ir bu
vo rusų apsuptas. Kautynės truko 
apie 2 valandas. Apsuptieji susi
laukė draugų paramos ir kauty
nės tęsėsi. Rusas politrukas ne-

pastebėtai įlipo į medį ir iš jo 
pirma automatine serija nukirto 
Jurgelionį su draugu. Antros se
rijos nesuspėjo ir jis pasiausti,

rų gimines prieš Čaką ir išvyti jo 
gaujas.

Neilgai džiaugėsi Mošešas sa
vo pergale prieš čaką. Tuo pat 
metu prasidėjo nesutarimai tarp 
anglų ir olandų kolonistų pieti
nėje Afrikoje. Anglai olandus, 
taip vadinamus “būrus”, išstūmė 
iš geresnių žemių, šieji pasitrau- 
gė į šiaurę ir atsidūrė Mošešo ša
lyje. Mošešas, matydamas, kad 
negalės atsispirti prieš būrus, pa
prašė Britanijos karalienės Vik
torijos paramos šiais neįprastais 
žodžiais: “Mano šalis yra tavo 
antklodė, o karaliene! Mano pa
valdiniai yra utėlės toje anklo- 
dėje.” Taip 1868 m. Basutoland 
tapo britų kolonija.

Ir Lesotijoje, ir Botsvanijoje, 
kuri taip pat neseniai gavo iš 
britų nepriklausomybę, politiniai 
stebėtojai mato rasistinės Pietų

nes pastebėję kovos draugai jį Afrikos Respublikos sąjunginin- 
ten medyje nukirto. Į pavakarį kus, kurie gali tarpininkauti ra- 
kautynes lietuviai partizanai lai- siniame šio kontinento kon- 
mėjo, rodos, netekę kelių vyrų; flikte.
keli buvo sužeisti. Bolševikinis 
dalinys, netekęs visų politrukų ir 
daugiau pusės kitų, pasidavė. Tai 
buvo 1941 m. pačios nuostolin- 
giausios lietuvių partizanų kauty
nės Svėdasų apylinkėje, taip pat 
ir Skapiškio bei Šimonių. Jose ir 
žuvo a.a. Jurgelionis-Vanagas, 
vienas įdomiausių apylinkės ko
votojų ir vadų, palikęs senuką 
tėvą, netrukus mirusį.

Arthur Maloney, lietuviams 
gerai žinomas torontietis advo
katas, konservatorių partijos su
važiavime lapkričio 13-16 d. ža
da kandidatuoti į partijos pir
mininkus. Jį remia J. Diefen- 
bakerio gerbėjai, kurie tikisi 
pašalinti iš prezidento pareigų 
prieš Diefenbakerio vadovybę 
nusistačiusį pirmininką Dalton 
Camp.



Kada pradės mokėti 
pensijas?

Kanados Pensijos Plano įstai
ga atidaryta Toronte, 25 St. Clair 
Avenue East. Taip pat dar šiais 
metais bus atidarytos papildomos 
įstaigos Scarboro, North York ir 
Etobicoke. Jos aptarnaus metro
polinio Toronto ir apylinkių gy
ventojus. Tolimesnes vietoves ap
tarnaus keliaują vienetai pagal iš 
anksto nustatytą planą. Minėtų 
įstaigų paskirtis — priimti pra
šymus, padėti užpildyti prašymų 
lapus, patarti, išaiškinti pensijos 
apskaičiavimą, gauti metrikas ar 
tolygius dokumentus, teikti infor
maciją visuomenei. Tokių įstai
gų Kanadoje suorganizuota 34 — 
didesniuose centruose, š.m. gruo
džio mėn. jos pradės priiminėti- 
prašymus pensijoms gauti (Reti
rement Pensions). Pensijos bus 
pradėtos išmokėti 1967 m. sau
sio mėn. tiems pensijų fondo mo
kėtojams, kurie bus sulaukę 68 
metus ar daugiau amžiaus ir bus 
pasitraukę iš reguliaraus darbo 
(jeigu dar neturi 70 metų). Tiems 
pensijų fondo mokėtojams, ku
rie yra jau sulaukę 70 m., pen
sijos (Retirement Pensions) bus 
mokamos neatsižvelgiant, ar pa
sitraukę iš reguliaraus darbo. Ši 
informacija gauta iš sveikatos ir 
socialinės gerovės ministerijos 
(Department of National Health 
and Welfare).

Vasarų lengva jiems gaudyti vabzdžius, bet ruduo ir žiema sudaro jiems problemą

PROTESTAI DĖL PAŠTO ŽENKLŲ

MARTINI & ROSSI
Gaunamas
svaiginamųjų gėralų 

parduotuvėse

VERMOUTH
RAUDONAS arba EKSTRA AŠTRUS, arba

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

l BUTELIUS SUPILTAS ITALIJOJE

Kartojamos tos pačios klaidos

• Paskutinieji kiniečių studentai 
išvyko iš Maskvos į Kiniją, bet 
prieš tai jie sukėlė triukšmą 
Raudonojoje aikštėje, reikalau
dami, kad jiems būtų leista pa
dėti vainiką prie Lenino mauzo- 
lėjaus. Įvyko gana aštrių pasi
keitimų nuomonėmis tarp kinie
čių ir rusų. Rusai norėjo žinoti: 
“Kodėl jūs nestojate i jungtinį 
frontą prieš Ameriką Vietnamo 
kare?” Kiniečiai studentai atsi
kirto: “Jūs atitraukėte savo ka
riuomenę iš R. Vokietijos, kad 
amerikiečiai turėtų laisvas ran
kas Vietname!” Susirinkusių ru
sų minioje pasigirdo balsų, siū
lančių kiniečiams studentams “iš
vanoti” kailį. Po ilgesnių derybų 
ir skambinimų telefonais kinie
čiams buvo leista padėti vaini
ką ant mauzolėjaus laiptų.

Prancūzijos prez. De Gaulle 
spaudos konferencijoje pasmer
kė JAV vykdomus bombardavi
mus Vietnamo teritorijoje. Jo 
nuomone, karinė JAV pergalė 
esanti neįmanoma, todėl ameri
kiečiai turėtų pasitraukti iš Viet
namo ir užmegzti diplomatinius 
ryšius su Kinija. Prieš tokią pre
zidento mintį pasisakė ‘‘L’Auro
ra” dienraštis, primindamas, kad 
tik Amerikos dėka Prancūzijos 
neištiko Lenkijos ir Vengrijos li
kimas. Laikraštis klausia prez. 
De Gaulle: “Kas atsitiktų tada, 
jeigu amerikiečių karinė užtva
ra prieš geltonąją invaziją stai- 

nados lenkų buvusių lakūnų klu- donieji net lenkų taip dažnai nau- ga būtų pašalinta? Kas įvyktų 
“TTTilr:”.! tada su mūsų nepriklausomybę

Patiks ar ne, bet lenkų apsukru- darni, kad tai raiškia nedaugiau ir dabartiniu balansavimu tarp* 
4.—:---------------------------------------------------------------------------------- dviejų blokų?”

Lenkijos vyriausybė protesta
vo Bonnoje dėl vokiečių išleisto 
pašto ženklo, kuriame rodomas 
vieno Lenkijos miesto, anksčiau 
priklausiusio Vokietijai, istorinis 
pastatas. Protestavo ji ir Tarp
tautinėje Paštų Administracijoj, 
bet ir čia nieko nelaimėjo. Šią 
žinią neseniai girdėjom per vo
kiečių radijo pusvalandį, duoda
mą per CFMB stotį Montrealyje. 
Lietuviui klausytojui tuojau pri
siminė lenkų pastangomis išleis-

kad savo tautos reikaluose ir bal
tieji, ir raudonieji lenkai vieno
dai uolūs. Įdomiausias raudonų
jų ištikimumas savo tautos pra
eičiai. Prieš keletą metų matėm 
Lenkijos pašto ženklą su Jogai
los ir Jadvygos vainikuotais at- 
vaizdais Krokuvos universiteto 
sukakčiai paminėti. Leidėjai ne 
tik seno universiteto vardo ne
pakeitė, bet ir sukaktį reikšmin
gai atžymėjo — netaip, kaip mū
sų raudonieji, kurie, turbūt ko
lonistui nesuspėjus nė paprašyti, 

tas Vatikano pašto ženklas su Vytauto Didžiojo Universiteto 
Aušros Vartais. Prisiminė ir Ka- vardo atsisakė. Atrodo, kad rau-

bas — ekskadrilė vardu “Wilno”.! dojamą “pan” pasilaikė, aiškin-

mą turim pripažinti. Svarbiausia, kaip lietuviškas* “Tamsta”, v.

SAVO SANTAUPAS

s u Canada
Savings 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, 53fS? — per sekan
čius trejus metus, 5X% — per sekančius 
ir 6% per paskutiniuosius penkerius 
metus — iš viso $72.25 palūkanų už 
kiekvieną $100 taupomąjį lakštą.

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- 

hnu.
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.

„ . ..... , . RIMAS GINTAUTASPastaraisiais metais okupuotos ,
Lietuvos žemės ūkyje reikalai 
kiek pagerėjo. Didesni derliai ir 
kaikurie laimėjimai žemės ūkyje 
buvo pasiekti tik tada, kai page
rėjo žemdirbių atlyginimas. Nors 
ir nedidelis 2-3 rublių atlygini
mas už jų darbadienį paskatino 
gamybą. Žemdirbio padėtis ko
lektyviniuose ūkiuose yra nepa
vydėtina. Jei ne sklypai, kuriuo
se išsiaugina daržovių, jei ne sa
vi gyvuliai, žemdirbiai negalėtų 
iš kolchozinio atlyginimo pragy
venti. •

Sovchozuose ir kolchozuose pa
sigendama naujų tvartų, sandė
lių, remonto dirbtuvių. Toli gra
žu nevisi net turtingiausi kolek
tyviniai ūkiai pastato kultūros 
židinius. Kol ši spraga nepaša
linta, gyvenviečių statyba lieka 
svajone. Tačiau svarbiausias rei
kalas nesugebėjimas kaimo sta
tybos tinkamai organizuoti.

Kompartijos centrinio komite
to dienraštyje “Tiesoje” (nr. 
247) rašoma:

1 “Kaimo statybos ministerija — be
ne pats stambiausias žemės ūkio ob
jektų statybos rangovas, šių objektų 
devynių mėnesių statybos darbų pla
ną ministerija įvykdė tik 83 proc. Ne
išnaudoti liko 4,4 milijono rublių. 
Paskutiniajam šešiasdešimt šeštųjų 
ketvirčiui ministerijai likę darbų už 
37,6 milijono rublių. Tai sudaro 38,6 
procento metinio plano. Biržų kilno
jamai mechanizuotai kolonai šiam ket
virčiui liko 52 procentai metinių dar
bų, Joniškio — 49, Švenčionėlių — 
50, Telšių statybos trestui — 46 pro
centai. ■ \ T

Atsakymo į klausimą, kodėl tokia 
padėtis, toli ieškoti nereikia. Visų 
pirma turi gerai apsižiūrėti patys sta
tybininkai. Žemdirbiai, kuriems jie 
stato, vis primena tą patį: kaimo sta
tybose blogai organizuojamas darbas, 
menka darbo drausmė. Argi tai netei
singi priekaištai?

Daugelis kilnojamų mechanizuotų 
kolonų skundžiasi, kad trūksta darbo 
rankų, nėra iš kur pasikviesti į sta
tybas žmonių. Tai tiesa. Darbo rankų 
statyboje, kaip ir visur, trūksta. Ta
čiau blogiausia, kad ir esamų jėgų 
kaip reikiant neišnaudojame, padaro
me mažiau, negu galėtume. Vis dar 
didelis kaimo statybose kadrų teka- 
mumas. Daugiausia statybininkų išei
na dėl to, kad blogai organizuojamas 
darbas, nesudaromos jiems būtinos 
gamybinės bei buitinės sąlygos. Žmo
nės ne darbo baidosi, o nepakenčia 
netvarkos.”

Kompartijos dienraščio veda
masis prabilo atvirai: žmonės ne
kenčia netvarkos. Taip, bet jie 
dar labiau nepakenčia netvarkos 
kėlėjo — kompartijos, kuri tar
nauja Maskvai.

Trūksta darbininkų
Darbininkų trūkumu sielojosi 

kolchozai iki kapeikomis atsiteisė 
už darbadienius. Kai ėmė jau rub
liais mokėti, atsirado ir darbo 
rankos. Dabar kolektyviniai ūkiai 
serga kita liga — nesugeba tin
kamai turimų darbininkų organi
zuoti. Minėtoji “Tiesa” rašo:

“Darbininkų kaimo statybose trūks
ta. Ir šią kliūtį reikia įveikti bendro
mis partinių organizacijų, vietinių Ta
rybų bei statybos vadovų pastango
mis. Jei darbininkams statyboje nerei
kės gaišti ištisas dienas dėl to, kad 
kažkas nepasirūpino laiku skiediniu 
ar kita statybine medžiaga, jei jie 
nuolat turės darbo, o tuo pačiu jaus 
ir uždarbį — daug daugiau nuveiksi
me ir su tais pačiais žmonėmis. Pa
galiau, pavyzdinė tvarka statybose ge
riausiai galėtų patraukti į šį darbą 
ir daugiau žmonių.

Naujai įkurtoms statybinėms orga
nizacijoms trūksta žmonių. Tad ūkiai 
turi skirti statybininkams į pagalbą

me tokį žinybiškumą ir žiūrėkime vie
no — bendros naudos, spartesnio 
darbo. Talka juk senas paprotys mūsų 
krašte, ir gražus paprotys.

Darbininkai — lemiama jėga, tačiau 
be statybinės technikos, mechanizmų 
jie negalėtų sparčiai ir našiai dirbti. 
O technikos jėgą kol kas blogai iš
naudojame. Būtina taip planuoti ir 
derinti darbus, kad kranai ar kitokia 
technika nestovėtų be darbo, kad ji 
visuomet laiku būtų ten, kur reika
linga. Tai padaryti nesunku, jei or
ganizuosime statybose darbų ciklą, jei 
išdėstysime jėgas protingai per 
statybų. O apie tai kilnojamose 
chanizuotose kolonose dar mažai 
vojama.”

Netikęs darbas
“Tiesos” vedamasis apie neti

kusį statybininkų darbą tik pra
bėgomis teužsimena:

“Nuolatinis žemdirbių priekaištas 
— prastai atlikti darbai. Labai daž
nai pasitaiko, kad, dar bestatant pa
statą, daug ką tenka iš naujo per
dirbti, taisyti. Ne mažiau trūkumų 
paaiškėja ir vėliau — jau naudojan
tis nauju pastatu. Visa tai — staty
bininkų brokas, kuriuo jie niekaip ne
atsikrato. Jis žemina garbingą staty-

eilę 
me- 
gal-

bininko vardą. Visų statybininkų už
davinys — kuo greičiau išgyvendinti 
broką, pasiekti, kad kiekviena staty
binė organizacija išlaikytų gerą sa
vo vardą.

Daug įvairių nesklandumų sukelia 
nevykęs statybų planavimas, neapgal
votas jėgų paskirstymas. Argi tai nor
malu, kad Pakruojo rajono Gačionių 
tarybiniame ūkyje stato net dvi or
ganizacijos: Šiaulių kilnojama mecha
nizuota kolona gyvenamąjį namą ir 
Joniškio kolona — grūdų sandėlį. Abi 
kasdien veža darbininkus — viena iš 
Šiaulių, antra iš Joniškio, abi atski
rai reikalauja iš ūkio pagalbinių dar
bininkų. Priedo dar ūkis savo jėgo
mis statosi mechanines dirbtuves.

Dar blogiau, kad ir vienos statybinės 
organizacijos jėgos išsklaidomos po 
daugybę objektų ir nė vienoje vietoje 
darbai kaip reikiant nejuda. Taip lau
žomas užsakovams duotas žodis, ūkiai 
laiku negauna naujų pastatų. O juk 
žemdirbiai irgi turi savus planus, de
rina ūkio darbus pagal statybas. Kai 
ūkiams išskirstomą po keletą statybi
ninkų, jie juk nepajėgs padaryti tiek, 
kiek reikalauja statybų planai, darbo 
grafikai.”

Galima daryti tas pačias klai
das metus, kitus, bet per 49 me
tus turėtų įkyrėti jas kartoti.

VAIRAS, NELAIMES, ATSAKOMYBE
AL. GIMANTAS

Susisiekiino nelaimės mūsų 
didmiesčiuose didėja pasibaisė
tinu greičiu. Liūdniausia, kad 
aukų tarpe tam tikrą ir netaip 
jau mažą nuošimtį sudaro ir mū
sų tautiečiai. Vargiai rasime vie
tovės, kur tik gyvenama lietu
vių, kapines, kuriose amžinam 
poilsiui nebūtų atgulusių ir lie
tuvių, eismo nelaimių aukų. O 
ką jau bekalbėti apie gyvus iš
likusius, bet nelaimės metu ge
rokai nukentėjusius, kaikuriais 
atvejais net ir sužalotus visam lai
kui. Statistika, nors lietuvių tar
pe nevedama, bet visų jaučiama, 
matoma. Ji yra žiauriai nemalo
ni, nes nuolat didėjanti naujo
mis nelaimėmis.

Kiek gi automobilio nelaimių 
metu būta skaudžiu, mirtinu au- 
kų, grįžtant ar vykstant iš ar į 
lietuviškąsias jaunimo stovyklas, 
suvažiavimus, kongresus ar vieti
nio pobūdžio parengimus! Pavar
džių, atskirų įvykių geriau ne
minėti. Ir ne tiek jau svarbu, 
kuris ten kaltas — vistiek lieka 
neišdildomas liūdnas ir siaubą 
keliąs faktas. Pavadinkime jį ne
atsargumu, nerūpestingumu* at
sakomybės stoka ar kitaip. Paga
liau visai nesvarbu, kas ją pa
rodė, kam jos pritrūko, nes, deja, 
žuvusiųjų jau nebeatšauksime iš 
anapus. Jiems, žinoma, jau ir kal
to ar nekalto sąvoka visiškai ne
besvarbi ... Kiekvieną savaitgali 
didelė dalis mūsiškių vežame lie- 
tuviškon mokyklon pilnus auto
mobilius savojo jaunimo. Savojo, 
na, ir svetimo, kaimynų, bičiulių, 
artimesnių ar tolimesnių pažįsta
mų. Bandome padėti vieni ki
tiems, kad tik rečiau toji vežio
jimo pareiga kiekvienai šeimai 
tektų, kad bent trupučiu visiems 
būtų bent kiek lengviau, kad tuo 
būdu laimėtas laisvalaikis būtų 
sunaudotas dar kitiems naudin
giems tikslams. Ir, dėkui Dievui, 
dar iki šiol neteko girdėti jokio 
didesnio atsitikimo, kad, vykstant 
ar grįžtant iš lietuviškos mokyk
los, būtų įvykusį kokia nelaimė. 
Visdėlto jokiu būdu nedrįskime 
tarti, kad ir toliau niekam ir nie
kad toks atvejis nepasitaikys. Vi
si save laikome gerais ir saugiais, 
prityrusiais vairuotojais, bet... 
paprastai nelaimės ištinka, kada 
mažiausiai jų tikiesi, kada ma-

žiausiai esi pasiruošęs tokiems 
eventualumams, kada dažnas bent 
jau sau mintyse drąsiai pagalvo
ja — “na, man taip niekad neat
sitiks!” Įsivaizduokime tik atve
jį, kai aš pats ar kitas (ir vėl ne 
tiek svarbu kieno kaltė) būtume 
kaltininkais savo pačių ar kitų 
vaikų tragiško žuvimo*... Kaip 
jaustiimės likusį gyvenimą, kaip 
galėtume ir toliau bendrauti su 
nukentėjusių šeimomis, žvelgti į 
akis motinoms, tėvams, artimie
siems ...

Ir, pripažinkime, bent nuo mo
ralinės atsakomybės vargiai ar 
bent vienas esame laisvi. Visdėl
to reikėtų taip susitvarkyti, kad 
būtume laisvi nuo teisinės atsa
komybės, kad nelaimei ištikus ne
būtų mūsiškių tarpe nei vaidų, 
nei civilinių jieškinių, nei kitų 
pretenzijų, štai, pavyzdžiui, kaip 
amerikinėje aplinkoje tvarkomi 
panašūs reikalai. Pereitais me
tais šio rašinio autoriui teko vež
ti lietuvių skautų stovyklon ame
rikiečių skaučių vieną grupę. Te
ko nustebti, kai kiekviena mergi
na, įlipdama automobilin, ranko
je laike kažkokį lapelį, kurį tuoj 
pat įteikė vairuotojui. Kasgi ja
me buvo parašyta? Pasirodo, rū
pestinga skautų vadovybė ir pa
kankamai rūpestingi tėvai kiek
vienai merginai įteikė pasirašytą 
raštą, kuriame buvo pasakyta, 
kad tėvai leidžia jai vykti šion 
kelionėn ir vairuotoją atpalaiduo
ja nuo betkurios atsakomybės 
galimo nelaimingo atsitikimo at
veju. Viena mergina savąjį raš
telį užmiršo namuose. Skaučių 
vyresnioji tuoj pat išlipo iš auto
mobilio ir pati patelefonavo tos 
merginos tėvams, gaudama tokio 
pat turinio žodinį užtikrinimą, 
kad tėvai patys prisiima visą at
sakomybę ir leidžia savo dukrai 
vykti. Sakysime biurokratija, be
reikalingas rūpestis? Ne, jokiu 
būdu nesutiksiu, o pavadinsiu tai 
visiškai vietoje parodytu atsar
gumu ir atsakomybės jausmo aiš
kiu pademonstravimu. Ar negalė
tume šiuo gražiu pavyzdžiu pa
sekti ir mes?

SKELBKITES
“TĖVIŠKES ŽIBURIUOS” — 
SKELBIMAS NAUDĄ DUOS!

c •

kaip reikiant jų neišnaudojame. Sa
kysim, statosi du kaimyniniai ūkiai. 
Viename kelioms dienoms pritrūko 
darbo, o antrame tuo metu stovi me
chanizmas, nes trūksta darbininkų. 
Kodėl neateiti talkon kaimynams, Paš

ti juos? Taip kooperuotis galima ir 
reikia, nes laimėtų ir vieni, ir kiti, 
tačiau ūkių vadovai žmonėms drau
džia — ii ūkio nė žingsnio. Atmeski-

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas 

Vienintelė vaidilos registruota natūralaus gydymo lietuvižka klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai Ir Ariniai ranku masalai, spindulinės Ir 

garu vonios. Gydomieji Judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.RJf.NTt.

460 Roncesvalles Are., Toronto t Tel. LE 3-8008
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“Tiesos” puslapiuose aptaria vyr. 
miesto architektas Povilas Marengol- 
eas ir vykdomojo komiteto plano ko
misijos pirm. Elena žiburienė. Bus

ruoštą generalinį planą, pagal kurį 
miestas bus plečiamas Bubių link 
Lieporių rajone. Vandens problemai

rinio telegrafo — nedidelis. Tad, 
reikia tikėtis, kad naujasis pasiūly
mas patenkins visus vilniečius, taip 
pat ir ryšininkus.”

ARTOJŲ VAŽYBOS
Kauno rajono “Aušros” kolchoze 

įvyko baigminės Lietuvos artojų var
žybos, kuriose dalyvavo 44 rajonų lai
mėtojai su sovietinės gamybos trak
toriais. Kiekvienam jų buvo paskir-

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS KARIUOMENĖS 
atsikūrimo 48 metų sukakties minėjimas įvyks

lapkričio 12 D., 6.30 v.v. Page - Weiland gatvių sankryžoje,
• • .. . ' J - _ ■■ - - - - _ - - - - - - • ■- ■ •

SLOVAKŲ SALĖJE, ST. CATHARINES, ONT.
jui lietuviškas ačiū priklauso už tai, 
kad jis, lankydamas JAV, Kanados

Oficialioji dalis Meninė dalis

išspręsti paruoštas naujas planas: lauko plotas ir ^y.
“Prie Kelmes, link puvenų, Dubysa suartj per pusvalandį. Kadangi 

žemė nevienoda, plotai buvo paskirs
tyti burtų keliu. Vertintojų komisi
ją sudarė: žemdirbystes instituto di
rektorius A. Būdvytis, moksliniai 
bendradarbiai — M. Arlauskas ir A. 
Tindžiulis, Raudondvario parodomo- ‘ 
jo ūkio vyr. agronomas A. Steikūnas 
ir kt. Jie tikrino vagos lygį, armens 
gylį, sumetimą. Geriausiu artoju bu
vo pripažintas Kėdainių žemdirbys
tės instituto eksperimentinio ūkio 
traktorininkas J. Kazakevičius, n vie
ta laimėjo šakietis V. Gerdžiūnas, 
m — raseiniškis S. Reiponas, IV 
— širvintietis J. Mikalajūnas ir V —

užtvenkiama. Jos vandenys sudarys 
19 kvadratinių kilometrų tvenkinį ir 
priartės prie Bubių. Iš čia vanduo 
kanalais pateks į Rekyvos ežerą, o iš 
jo ežeriukais pasieks Kulpės upelį, 
kuris žymiai pasipildys švariu vande
niu. Tokiu būdu padidės vandens 
kiekis — mieste bus galima įrengti 
pliažus, — o svarbiausia — bus tech
ninio vandens Šiaulių pramonei...” 
Didžiausių statybų grupei priklauso 
televizorių gamykla, “Vairo”, dvira
čių gamyklos praplėtimas ir naujas 
dešrų skyrius mėsos kombinate. Pla
nuose taipgi numatyta sutvarkyti ry- _ v ~ < __
t“i Talšos ežero krantą, pastatyti Voriovas.l^ėtoWbu-
naują fabrikų gyventojams 165.000 apvainikuoti ąžuolo lapų vaini- 
kv. metrų gyvenamojo ploto. Kultfiri- kafe Juos sveikino sovietinės propa- 
niams poreikiams į planus yra 
įtrauktos dvi vidurinės mokyklos, ki
no teatras, bibloteka ir sporto salė.

APDOVANOTI 
ŽVALGAI
Už laimėjimus 

mo ir naudingų

GELMIŲ

gandos dirvonų senstantis meistras 
A. Sniečkus ir JAV komunistas A. 
Bimba, kuris dabar turbūt gaus nau
ją “mokslinį” titulą — artojo gar
bės doktoratą.

PARAMA VIETNAMUI
Kauno komjaunuoliai tris sekma

dienius iš eilės naujų statybų rajo
nuose tvarkė aplinką, sodino mede
lius ir krūmus, kasė griovius elekt
ros ir telefono laidams. Skelbiama, 
kad šioje vadinamoje sekmadieninė
je talkoje dalyvavo virš 2.000 kom
jaunuolių. Už darbą gautas pinigas 
atiduodamas š. Vietnamui. Panaši 
talka bus organizuojama ir sekan
čiais sekmadieniais, nes ji, matyt, la
bai paranki ateistinei propagandai 
stiprinti.

geologinio žvalgy- 
iškasenų telkinių 

jieškojimo darbuose sovietiniu Le
nino ordinu buvo atžymėtas naftos 
žvalgymo ekspedicijos gręžimo meist
ras Michailas čiachovskis, “raudono- 

* sios vėliavos” ordinu — hidrogeolo
ginės ekspedicijos vyr. inž. Jonas- 
Algirdas Misiūnas, “garbės ženklo” 
ordinais — naftos žvalgymo ekspe
dicijos viršininkas Leonas Varnas ir 
geologijos valdybos prie ministrų 
tarybos viršininko pavaduotojas 
Adolfas Vala.

FILMAS SUKAMAS
KAUNO IX FORTE
Maskvos M. Gorkio vardo kino stu

dija Kauno IX forte filmuoja vaiz
dus naujam filmui — “Roitenfurto 
mokykla” apie sovietų karo belais
vius vokiečių nelaisvėje. Ta proga 
vėl atgijo senasis fortas — bokštuo
se išsirikiavo vokiškomis uniformo
mis aprengti sargybiniai, statistai 
prikėlė į užmarštį nuėjusias kalinių ' vaikų darželį arba lopšelį. Toks liki- 
minias. Kitai filmo daliai bus panau
doti Vilniaus ir Karaliaučiaus vaiz-

BIRŽIETĖS SKUNDAS
Biržų mašinų skaičiavimo stoties 

operatorė A. Kukenienė skundžiasi 
“Tiesos” redakcijai: “Biržai — au
gantis miestas. Tuo mes labai di
džiuojamės. Tačiau bloga, kad mies
te vis dar maža vaikų įstaigų. Dau
gelis tėvų labai ilgai laukia eilėje, 
kol jų vaikas patenka į kurį nors

vėliavų įnešimas, Kanados himnas, invokacija Toronto Prisikėlimo parapijos studenčių cho- 
Tėvo B. Bagdono, OFM, žuvusiųjų už Lietu- ras, vadovaujamas kun. Br. Jurkso. Pabaigai 
vos laisvę pagerbimas (J. Zubrickaitės melode- — Lietuvos himnas.
klamacija). Jaunimo Metų proga 13 klasės Po oficialiosios ir meninės dalies:
moksleivės p-lės Irenos Grigaitės paskaita ir vaišės, bufetas, šokiai ir žaidimai, grojant 
nepriklausomybės kovų dalyvio A. Šukio žodis. 5 asmenų orkestrui.
Maloniai kviečiami visi - senimas ir jaunimo? gražiai pabendrauti dalyvaujant šiame minėjime.

Niagaros pusiasalio ramovėnai

g HAMILTON
ŠALPOS FONDO KOMITETAS pra

dėjo aukų rinkimą užjūrio ir vietos 
tautiečiams pagelbėti. Jo įgaliotiniai 
lankosi namuose ir kviečia prisidėti 
prię savųjų šalpos. Š. F. komitetas sa
vo atsišaukime sako: “Visur turime 
daugybę savųjų, kurie dėl ligos, inva
lidumo ar senatvės negali jokio darbo 
dirbti, o vietoje gaunama parama la
bai menka. Tad nors kartą per metus 
Kalėdų švenčių proga padėkime jiems 
paruošti kiek turtingesnį Kūčių stalą 
ar jų mažyčiams nupirkti švenčių do
vanėlę, kurių tėveliai negali to jiems 
padaryti”. Hamiltono Š. Fondo komi
tetui ir jo vajui vadovauja Z. Pulia- 
nauskas, 60 Melrose Ave., S.

KRISTAUS KARALIAUS šventė pa
minėta spalio 30 d. Mišiomis ir aka
demija Jaunimo Centro salėje. Invo- 
kaciją sukalbėjo prel. J. Tadaraus- 
kas. Paskaitą “žmogaus asmenybė” 
skaitė svečias iš Toronto J. Beržins- 
kas. Pasaulis vertina tik vienpusiškas 
žmogaus dorybes: drąsą, išmintį, nar
sumą. Bet narsumas be švelnumo — 
žiaurumas. Taika be drąsos — bailu
mas. Pasilinksminimas be santūrumo 
— palaidumas. Tai nėra tikrasis ke
lias. Krikščioniška asmenybė — tai 
suderinimas dorybių: narsumo ir švel
numo, išminties ir nuolankumo, tai
kingumo ir jėgos. Sol. V. Verikaitis 
padainavo Budriūno, Šimkaus, Tosti, 
Sibelijaus kūrinių ir ariją iš Verdi 
operos “Simon Boccanegra”. Akompo- 
navo p. Smith. Kr. Gedrimaitė padek
lamavo B. Brazdžionio “Maldą”, D. 
Deksnytė L. Andriekaus “Sostai” ir 
“Budėjimai”. Pianinu paskambino: R.

GINA SENĄJĮ VILNIŲ
Vilniaus architektų ir statybinin

kų atviras protesto laiškas “Tieso
je” dėl Vilniaus senamiesčiui gre
siančio pavojaus susilaukė visuoti
nio pritarimo. Visi atsiliepusieji siū
lo telegrafo priestatui pajieškoti ki
tos vietos. Svarų žodį vėl tarė ar
chitektai S. Mikulionis, A. Pilypai- 
tis, R. Batūra, St. Pinkus. V. Par- 
čiauskas, V. Gabriūnas ir M. Bani- 
konienė, primindami, kad užgriauti 
upeliai po dabartine aikšte pakėlė 
gruntinį vandenį ir kad dėl to ka
tedroje atsirado plyšių. Jie klausia: 
“Kodėl ši Vilniaus senamiesčio da
lis sprendžiama, vaikantis tik šian
dienių ir daugiausia tik utilitarinių 
reikalavimų? Kodėl šiai Vilniaus da
liai negrąžinti laiko ir piktos ran
kos taip nusiaubto pirminio vaiz
do?” Į pagalbą architektams atsku
bėjo kompozitoriai — B. Dvarionas, 
J. švedas, J. Gaižauskas, A. Račiū
nas ir dirigentė M. Dvarionaitė: 
“Komerciniais sumetimais neprivalo 
būti žalojama tai, kas kurta šimt
mečiais... Prašome redakciją visu 
rimtumu palaikyti kompetentingų 
specialistų reikalavimus...” Poetas 
M. Martinaitis, mokyt. R. Skeivys 
ir V. Kisarauskas nepatenkinti šalia 
šv. Petro 
statytu 6 
mu: “Kas 
Gedimino
kalno į išsiskleidusį žemyn miestą, šventės minėjimą. Pradžia 7 vai. vaka- 
nejnčiomis gėrėdavosi baltu bažny- ro- Programoje: paskaita, meninė da- 
čios masyvu tarp žalių Antakalnio lis, loterija, šokiai (gėlių valsas ir 
kalvų. Naujasis namas blaško dė
mesį, pretenzingai save bruka į pir
mą planą...” Atrodo, kad drąsūs 
protesto balsai turės įtakos galuti
niam sprendimui. “Tiesos” praneši- Tuo būdu bent prisiminimais pagerbsi
mu, šiuo metu jau- yra siūlomas me mūsų buvusius karius, partizanus 
kompromisas — telegrafo priestatą bei jų didelę auką mūsų tėvynės lais- 
statyti aikštelėje prie Mokytojų Na- vę ginant, 
mų, tarp Palangos ir Cvirkos gat
vių: “Priestato nuotolis nuo cent

mas ištiko ir mano šeimą. Norėčiau 
žinoti, kaip ši problema bus spren
džiama ateityje.” Redakcija kiekvie
na proga garbinanti sovietinę okupa
ciją ir didžiąsias statybas, sutiko, kad 
Biržuose nėra vietos vaikams. Ji bet
gi ramina nuliūdusią moteriškę, kad 
sekančiais metais Biržuose bus pa
statytas 280 vietų vaikų darželis-lop- 
šelis. Tai yra truputį perdrąsus tvir
tinimas, nes planų įgyvendinimas 
dažniausiai pareikalauja kelerių me
tų.

MEDŽIOTOJAI IR
ŽŪKLAUTOJ AI
Pastaruoju metu mūsų išeivija 

garsėja medžiotojų ir žūklautojų or
ganizacijomis. Jų gausiems nariams 
tenka pranešti, kad Vilniuje įvyko 
antrasis medžiotojų ir žvejų-mėgėjų 
suvažiavimas, kurį suorganizavo Me
džiotojų ir žvejų Draugija. Taigi, 
šiuo laisvalaikio sportu jau yra susi
domėję ir broliai Lietuvoje. Suvažia
vimo dalyviai tarybos prezidiumo pir
mininku išsirinko K. Giniūną, aptarė
kovą su brakonieriais, medžioklės ir Buvo ramaus, malonaus būdo asmuo, 
žūklės tvarkymo klausimus. Jų šūkis 
yra: “Gyventi ne tik šia diena!” 
Draugijos nariai įsipareigojo rūpin
tis Lietuvos augmenija ir gyvūnija.

V. Kst

ir Povilo bažnyčios pa- 
augštų gyvenamuoju na- 
anksčiau žvelgdavo nuo 

pilies bokšto ar Tauro

IRENOS GINTAUTIENĖS baleto 
studiją Caseyville, Illinois, lanko 
apie 90 mokinių iš įvairių apylinkės 
vietovių. Lapkričio 4 d. buvo sureng
tas mokinių metinis pasirodymas, ku
rio didžioji dalis buvo skirta veng
rų kompoz. F. Liszt 80 m. mirties 
sukakčiai paminėti, baleto nume
riams panaudojant šio kompozito
riaus muziką. Lietuvos teatro baleto 
šokėja I. Gintautienė baleto studiją dirbti chirurgo darbo V. Vokietijo- 
suorganizavo 1962 m. East St. Loufer 
Ill.

ALGI MOTIEJŪNĄ, Western Re
serve un-to studentą, platoku raši- 
niu paminėjo dienraštis “The Cle- Kryžiaus UgoninėjeČikagoje.Velio- 
veland Press” įsidėdamas ir jo nuo
trauką. Jaunasis lietuvis pasižymėjo 
universiteto futbolo komandoje. Jis 
taipgi yra geras lengvaatletis ir krep
šininkas, dalyvavęs lietuvių krepši
nio rinktinės išvykoje į Australiją.

PROF. DR. MARIJA GIMBUTIE
NĖ Los Angeles un-te vadovauja mu- 
zėjaus atidarymo darbams ir pasi
rengimams didžiulei archeologijos ir 
meno parodai, kuri prasidės lapkri
čio 20 d. Į atidarymo programą su 
tautiniais šokiais ir dainomis kvie
čiami lietuviai.

ALEKSAS J. GRICIUS, gyv. San
ta Monica, buvo išrinktas Pietų Ka
lifornijos kriminologų pirštų nuo- 
paudų skyriaus direktorium. Be tie
sioginio darbo kriminologijos srityje, 
jis daug pastangų skiria lietuvių or
ganizacijoms ir šeštadieninei Santa 
Monica lietuvių mokyklai, kurią šiuo 
metu lanko apie 50 lietuviukų.

LIETUVIAI DALYVAVO Jungti
nių Tautų Draugijos Detroito sky
riaus surengtoje įvairių tautybių pa
rodoje Southfield, Mich. Lietuviškąjį 
skyrių organizavo Stasė Hotra, talki
nama V. Veselkos, agr. J. Baublio ir 
LB apyl. valdybos. Jame buvo išsta
tyti medžio drožiniai, audiniai, mar
gučiai, keramikos ir gintaro dirbi
niai, tautiniai drabužiai ir knygos 
anglų kalba. Tautinius drabužius mo
deliavo Ingrė Damušytė.

VYTAUTĄ BIELIAJŲ, žinomą tau
tinių šokių specialistą, “Vilties” žur
nalo 25 m. sukakties proga pagerbė 
Katalikių Moterų Sąjunga ir kitų or
ganizacijų atstovai Klevelande. Va
karo meninę programą išpildė Šv. 
Kazimiero lietuviškos mokyklos ma
žosios šokėjos, vadovaujamos J. Ka
valiūnaitės ir M. Leknickio, Pitts-

rių tautybių šokius, studentus supa
žindina ir su lietuvių tautiniais šo
kiais.

DR. JUOZAS MANELIS, čikagie- 
tis gydytojas, išlaikęs American Bo
ard of Surgery egzaminus ir bai
gęs karininkų štabo mokyklą Ft. 
Sam Houston, Texas, gavo majoro 
laipsnį. Gruodžio mėnesį jis išvyks

je esančiose amerikiečių karo ligoni
nėse.

KUN. ADOLFAS PAUKŠTYS, iš
tiktas antro širides smūgio, mirė Šv.LONDON, ONT.

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS “GUL
BĖ GIESME”. Spalio 30 d. Londonas 

t turėjo malonią progą turėti savo sve
čiu bene pirmą sykį čia besilankantį 
Hamiltono Dramos Teatrą “Aukurą”, 
vadovaujamą E. Dauguvietytės-Kuda- 
bienės. Susidomėjimas šiuo istoriniu 
dr. J. Griniaus veikalu buvo pasigėrė
tinas — prašokęs šios kolonijos rė
mus: susidarė arti 300 žiūrovų! Nema
žas skaičius tautiečių atvyko iš Rod- 
nės, Woodstock’o, Mount Brydges ir 
kitų apylinkių, nepatingėdami padary
ti 40—50 mylių. Parapijos salėje buvo 
daugiau žiūrovų, negu... kėdžių.

XVI š. lenkų ir lietuvių santykius 
paliečianti drama, užtrukusi net 3^ 
valandos, žiūrėta su dideliu dėmesiu 
ne tik senimo, bet ir jaunimo, šio vai
dinimo dėka Lietuvos istorija šeštad. 
mokykloje nevienam jaunųjų žiūrovų 
ateityje bus daug įdomesnė. Teisingai 
režisorė savo jubiiėjiniame leidinyje 
pastebi, kad šiandien “teatras... svar
bi priemonė lietuvybei išlaikyta” Vei
kalas savo dvasia labai artimas mūsų 
dabartiniams išgyvenimams, kai mūsų 
jausmai, išsiilgę vyturėlio giesmės ir 
gėlių kilimu pasipuošusių pievų, nuo
lat daužosi tarp čia ir tenai, kai anų 
laikų kova dėl lietuvybės išlaikymo ir 
lietuvių tautos savarankumo dar tebe
vyksta ir šiandien. Sveikintinas jauni
mas, išdrįsęs įsijungti į nelengvą isto
rinio veikalo pastatymą. Grupės pajė
gumas buvo jaučiamas kiekviename 
veiksme. Kažkurie vaidintojai jau be- 
bandą išeiti iš mėgėjų ribų. Aplamai, 
vaidinimas paliko gražų įspūdį ir Lon
done bus ilgai atsimintas. Klebonas 
kun. B. Pacevičiūs parapijos vardu 
mieliesiems svečiams išreiškė užtar
nautą padėką. Esame linkę manyti, 
kad teatro vadovė ir režisorė išlaikys 

’ savo pažadą, pareikštą minėtame leidi- 
I nyje (Kol bus žiūrovas, tol lietuviško 
I teatro šviesa neužgęs”) ir ji su savo te- burgho tautinių šokių grupė “Neris”, 

mis, kurios yra prie pat šv. Kazįmie-] atru mus dažniau aplankys. jį pati tu. 
ro parapijos klebonijos. Kat. mokyk-, rėjo progos isitikinti kad pas mus žiū.
lų komitetas nieko neskaito už jų nau-; rovų tikrai netrūksta 
dojimą, tik reikia primokėti sargui už; M. BENDORAITIENĖ po operacijos 
valymą. Mokykloje dirba mokytojai: gpjžo iš ligoninės ir sėkmingai sveiks- 
A. Ratavičienė, B. Vytienė ir St. Kai-, ta namuose j. eIMANTIENE po ope- 

■ racijos ilsisi Viktorijos ligoninėje. D.E.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KLE

BONAS kun. dr. J. Gutauskas spalio ■ 
17 d. dalyvavo Putname, Conn., 
“Krikščionis gyvenime” serijos leidi
nių redakcinio kolektyvo vadovybės 
pasitarime, kuriame tarėsi su kitais 
vadovybės nariais — mons. V. Balčiū
nu, kun. St. Yla ir kun. dr. T. Nar
butu. Pirmoji tos serijos knyga (Va
tikano santarybos priimtosios konsti
tucijos lietuvių kalba) pasirodys dar 
šiais metais. Seriją knygų spausdi
na ir administruoja Lietuvių Enciklo
pedijos leidėjas J. Kapočius. Redak
cinio kol. vadovybei dar priklauso liet, 
enciklopedijos red. dr. J. Grinius. Kor. ’ 12 vai. lietuviškos pamaldos ir pa-

Clementi,;
^Waltz” — Šopeno; N. Baniušytė — 
“Sonata in g” Beethoveno. Jaun. 
moksleivių ateitininkų grupė, vado
vaujama E. Gudinskienės, pašoko 
“Šustą” ir “Suktinį”. Akordeonu ly
dėjo V. Urbonavičiūtė. Pranešinėjo G. 
Juozapavičiūtė. Minėjimą surengė atei
tininkų kuopa. V.

Klevas “Sonatina”

KATALIKIŲ MOTERŲ DR-JOS sky
riaus valdybos posėdis įvyko spalio 
23 d. D. Babinienės namuose. Šalia 
įvairių einamųjų reikalų buvo nutar
ta suruošti rudens balių, bet negavus 
orkestro sumanymas atkrito. Marijos 
šventė bus minima gruodžio 11 d., į 
kurią bus kviečiamos visos narės da
lyvauti. Šios šventės minėjimas bus 
aptartas vėliau. Posėdyje dalyvavo 
pirm. — S. Rakštienė, vicepirm. — 
E. Krikštolaitienė, sekr. J. Prancke- 
vičienė, ligonių lankytoja D. Babinie- 
nė.~ Posėdis buvo paįvairintas p. Ba
binienės puikiomis vaišėmis. Sekr.

TERESĖ ENSKAITIENĖ, parapijos 
choro narė, savo artimųjų, draugų ir 
šeimos ratelyje atšventė savo varda
dienį. Kaip lietuviškos veiklos daly
vę, svečiai ją apdovanojo gėlėmis ir 
kitokiomis vertingomis dovanomis bei 
palinkėjo laimingos ateities. J. K.

NAUJŲJŲ KANADIEČIŲ TEAT
RAS iš Toronto lapkričio 19, šešta
dienį, 7 v.v., Jaunimo Centre vaidins 
anglų kalba rašytojo A. Landsbergio 
veikalą “Penki stulpai turgaus aikš
tėje”. Režisorius — estas Rein Andre, 
vaidintojai — įvairių tautybių, 
tarpe — vienas lietuvis.

nis buvo gimęs 1902 m. Subate, ku
nigu įšventintas 1930 m. Pastoracinį 
darbą dirbo Nemakščiuose, Plungė
je, Pašaltonyse, Mažeikiuose, Stul
giuose, Žvingiuose, Vokietijoje — 
Schwaebish Gmuende, Kasselyje ir 
Wiesbadene.

BIRUTĖ: KAZLAUSKAITĖ, Los 
Angeles lietuvaitė, Immaculate Heart 
gimnazijoje pasižymėjo išskirtiniais 
gabumais matematikoje. Ji buvo iš
statyta vienintele gimnazijos kandi
date Merit Scholarship stipendijai. 
Be to, jai leidžiama klausytis ma
tematikos paskaitų universitete, nors 
ji dar nėra baigusi gimnazijos.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRAS 
lapkričio 20 d. organizuoja vakarie
nę statybos reikalams paremti. Ame
rikiečių pavyzdžiu už lėkštę reikės 
mokėti $100. Tikimasi, kad gausimos 
pajamos leis pradėti statybą kultū
ros archyvo pastato, kuris yra būti
nas surinktoms lietuvių kultūrinėms 
vertybėms saugoti.

Italija
T. BRUNO MARKAITIS, JAV lie- 

tuvių jėzuitų provincijolas, buvo 
žeistas Orvieto mieste, susidūrus 
tobusui su sunkvežimui. Jis buvo 
vykęs į Romą dalyvauti jėzuitų
dino vyresniųjų suvažiavime, kuris 
svarsto vienuolijų įstatų pertvarky
mus ryšium su Vatikano II santary
bos nutarimais.

su- 
au- 
nu- 
or-

jų

DELHI -TILLSONBURG, ONT.
A. A. JONAS ANDRAITIS, ilges 

nį laiką gyvenęs Delhi, mirė sulau
kęs 74 m. amžiaus spalio 16 d., sir
gęs apie 12 m. artričiu ir kitomis li
gomis. Velionis paliko žmoną Agotą, 
tris vedusius sūnus su šeimomis — 
Joną, Juozą ir Antaną, dvi seseris Lie
tuvoje, vieną brolį Kanadoje, kitą 
JAV-se. Kad ir ilgą laiką ligonis sir
go, jį labai nuoširdžiai globojo žmo
na ir vaikai, neatiduodami į senelių 
prieglaudą, bet slaugydami namuose.

J. Andraitis kilęs nuo Kaimelio; 
pirmajame pasauliniame kare tarna
vo caro kariuomenėje, buvo patekęs 
į nelaisvę. 1928 m. atvyko į Kanadą. 
Ilgesnį laiką gyveno Kanados vaka
ruose, po to — keletą metų St. Ca
tharines. Vėliau pradėjo auginti taba
ką Delhi apylinkėje.

Velionis buvo gilaus tikėjimo, di
delės kantrybės žmogus, krikščioniš
kai pakėlęs ir išgyvenęs ilgą ligą.

vad. A. Malcanaitės-Grinienės, ir 
Vysk. M. Valančiaus m-klos šokėjai, 
kuriems vadovavo L. Sągys. Progra
mą papildė pats V. Bieliajus arabų 
šokiu “Kupranugaris” bei kitų tau
tybių šokiais, įjungdamas į jų rit
mą visus vakaro dalyvius. V. Bielia-

OTTAWA, Ont
K. L. B-NĖS OTAVOS APYLIN

KĖS VADOVYBĖ LAPKRIČIO 27 D. 
RENGIA DAILININKO ANTANO 
TAMOŠAIČIO 60 METŲ AMŽIAUS 
SUKAKTIES PROGA JO GRAFIKOS 
DARBŲ PARODĄ ir JAM PAGERB
TI AKADEMIJĄ. Parodai atidaryti 
kviečiamas: Krašto v-bos pirmininkas. 
Pagrindinis kalbėtojas — dr. H. Na- 
gys iš Montrealio. Iškilmių vieta: ar
kivyskupijos rūmų patalpos (Parent 
ir Guigues g-vių kampas). Programa:

mokslas lapkričio 23 d. proga. Pa
maldas laiko kun. dr. V. Skilandžiū- 
nas. 13 vai. parodos atidarymas; po 
to akademija. 14.30 vai. vaišės: už
kandžiai su kavute. Gausūs sukaktu
vininko bičiuliai ir jo kūrybos ger
bėjai maloniai kviečiami iškilmėse 
dalyvauti. Negalį dalyvauti, bet no
rintieji sukaktuvininką pasveikinti, 
sveikinimus prašomi siųsti apylinkės 
v-bos adresu: c/o Mr. A. Paškevičius, 
659 Alesther St., Ottawa 7,' Ont. 
Tel. 746-6956. Apylinkės valdyba

Britanija
“VILTIES” KREPŠINIO KLUBAS 

Wolverhamptone spalio 29 d. atžymė
jo 12 metų sportinės veiklos sukak
tį šokiais, loterija ir programa, skir
ta jaunimui bei senimui. Krepšinio 
treniruotėms buvo gauta erdvi Ward 
Bridge mokyklos salė. Į klubo narius 
primami vaikai nuo 12 m. amžiaus.

LIETUVIŲ SODYBOS bendrabuty
je didėja pensininkų skaičius. To
limesnę sodybos plėtrą varžo per
sonalo trūkumas, šiuo metu jieš- 
koma pastoviam darbui virėjo — vy
ro su žmona.

LONDONO LIETUVIAI šokiais ir 
linksma programa paminėjo pokari
nio įsikūrimo Britanijoje dvidešimt
metį.

SUDBURY, ONT.
LB VALDYBA lapkričio 26, šešta

dienį, ukrainiečių salėje, 130 Frood 
Rd., rengia Lietuvos kariuomenės

premijos geriausiai šokėjų porai). 
Gros geras orkestras, veiks turtingas 
bufetas. Visi tautiečiai kviečiami daly
vauti ir pasikviesti draugų bei svečių.

Laidotuvių pamaldos įvyko spalio 
19 d. šv. Kazimiero bažnyčioje. Prie 
trijų altorių buvo vienu laiku laiko
mos šv. Mišios. Laidotuvių namuose 
ir bažnyčioje dalyvavo daug žmonių. 
Visi norėjo pagerbti daug kentėjusį 
senelį. Mirusio artimieji surengė Del
hi vengrų salėje polaidotuvinius pie
tus, kuriuose dalyvavo daug mirusio 
pažįstamų, giminių, gerbėjų.

K.L.K. MOTERŲ DR-JOS DELHI 
SKYRIUS, vadovaujamas pirm. A. Ra- 
tavičienės, gražiai veikia. Turėjo IGA 
krautuvėje Tillsonburge kepsnių iš
pardavimą, davusį $80 pelno. Spalio 
22 d. surengė pirmą rudens pobūvį, 
praėjusį su gražiu pasisekimu ir da
vusį apie $150 pelno. Kat moterų pi
nigais nupirktas gražus baltas arno
tas šv. Kazimiero bažnyčiai. Jų pagal
ba įsigyta nauja monstrancija. Jos 
lanko ligonius, siunčia siuntinius, pa
remia spaudą, šelpia liet, gimnazijas.

Manote
kad Paari vynas
Jums nepatiks?

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA
21 Main Street East, Room 203

Australija
TAUTOS ŠVENTĘ Australijos lie

tuviai paminėjo atitinkamomis pa
skaitomis ir meninėmis programomis 
Bankstowne, Hobarte, Albury, New
castle, Brisbane, Geelonge, Perthe, 
Adelaidėje ir kitos kolonijose. Pro
gramų atlikime vyravo lietuviškasis 
jaunimas.

INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
PLIAS Sidnėjaus skyriaus susirinki
me didelio pasisekimo susilaukė inž. 
A. Adomėno paskaita “žemės alyvos 
pramonė Australijoj”. Į naują valdy
bą išrinkti: pirm. J. Grudzinskas, 
sekr. V. Bernotas, ižd. V. Daudaras.

“TĖVIŠKĖS AIDŲ”' savaitraščio 
koncertas-balius įvyko Dainavos sa
lėje Bankstowne. Programą atliko 
sol. Genovaitė Vasiliauskienė iš Ade
laidės ir Sidnėjaus “Dainos” cho
ras, vadovaujamas K. Kavaliausko, 
akomponuojant Eugenijui. Freime- 
riui. Po programos buvo pasilinks
minta ir smagiai pasišokta. Svečių 
tarpe minėtini: “Mūsų pastogės” red. 
V. Kazokas, “News Digest Interna
tional” darbuotojas P. Kedys, poe
tas J. A. Jūragis ir kt. Trūko “TA” 
vyr. red. kun. P. Vaserio. Organiza
cinio darbo sunkiausioji našta teko 
ALK'Kultūros Draugijai ir jos pirm, 
dr. A. Mauragiui.

ALEKSAS BERNOTAS, lietuvis 
Australijos kariuomenėje P. Vietna
me, “Mūsų Pastogėje” rašo: “Pirmo
ji pažintis su Vietnamo džiunglėmis 
nekokia. Po kelių ekspedicijų, nors 
priešo ir nesutikome, dalis mūsiškių 
pasijuto negerai: kūną išbėrė viso
kie niežai, dėmės, negalavo viduriai.

- Neaišku nuo ko — gal nuo vabzdžių, 
augalų, vandens. Pagalba buvo grei
tai suteikta, bet sergančius turėjo 
kiek laiko atitraukti iš tarnybos. 
Pasveikus vėl atsiradome patrulių 
grupėse...”

LIETUVIŲ VETERANŲ “RAMO
VES” Adelaidės skyrius atžymėjo 15 
m. veiklos sukakti. Jis buvo įsteig
tas 1951 m, kai Australijos lieėaviai 
dar nežinojo, kad “Ramovės” jau 
veikia JAV. Skyriaus pastangomis 
kasmet surengiami du minėjimai — 
Dariaus ir Girėno ir Kariuomenės

O Napoleonui patiko!Iki pasimatymo — 
Lietuvių Bendruomenės valdyba šiais metais valdyboje yra šios po

nios: Steigvilienė, Rugienienė, Ožo- 
lienė, Stonkienė, Vindašienė.

VIENINGAS DARBAS DUODA 
NAUDOS. Dauguma parapijiečių ūki
ninkų tabako augintojams reikalingas 
trąšas užsisako kolektyviniu būdu per 
parapiją ir tuo būdu gauna ypatingą 
10% nuolaidą. Apie $10.000 grįžta ūki
ninkams ir kartu paremiama sava pa
rapija. Iš jai skirtų 3% susidaro arti 
$3000. Pavieniai užsisakydamas trąšas 
ūkininkas tegautų apie 4% nuolaidos. 
Parapijos vardu trąšas užsako jos ko
miteto nariai P. Augaitis ir Br. Dir
sė. Parapija ir ūkininkai yra jiems 
dėkingi už jų naudingą darbą.

D.L.K. GEDIMINO DELHI SAU
LIO BŪRYS mini 5 m. veiklos sukak
tį ir lapkričio 19 d. lenkų salėje ruo
šia kariuomenės šventės minėjimą- 
pobūvį. Rengia trumpą vaidinimą ir 
šiaip įdomią programą.

ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA ir šiais 
metais naudojasi patogiomis ir dide
lėmis vietos kat. mokyklos patalpo-

. Telefonas JA 8-0511

paskolos ii iki 66% turto vertė*. Už šėrus mokama 5% 
dividendo » pelno, už depozitus — 4%. Veikta nemokamas 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnos čekių patarnavimas.

E*aarl Wines

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 augintų 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.

DW3-66N

sireikšti jaunimas. Jau antrus metus 
Adelaidės “Ramovei” vadovauja V.
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Kaip aš praleidau vasaros atostogas? 
RAŠO TORONTO MAIRONIO ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 

ŠEŠTO SKYRIAUS MOKINIAI
Taip lauktos atostogos prasi- apšildomas, turėjo dušą. Tai 

dėjo, labai džiaugiausi, kad ne- man labai patiko, nes atėjus iš 
bereikia eiti i mokykla. Ryta ežero su šiltu vandeniu visada 

nusiplaudavau. Vasarnamis buvo 
pilnai apstatytas baldais. Virtu
vė turtinga reikalingais indais.

Svečių kambary, ant mažo 
staliuko, gulėjo keletas angliš
kų knygų, šaškės ir kortos. Vi
sa tai man buvo neįdomu, nes aš 
turėjau su broliuku prisikrovęs 
mums reikalingų lietuviškųkny- 
gų, sviedinių ir teniso raketes.

bereikia eiti į mokyklą. Rytą 
atsikėlusi padėdavau mamytei 
apsitvarkyti ir tada eidavau su 
draugėmis pažaisti. Praleidusi 
dvi savaites namuose važiavau 
į skautų stovyklą. Kelionė sekė
si gerai. Stovykloje teko pasta
tyti palapinę. Keldavomės aš
tuntą ir skiltimis ėjom Mišių iš
klausyti, pusryčių valgyti, vė
liavos iškelti ir maudytis. Mūsų 
skiltis buvo “Voverės” ir taip Labiausiai norėjau apsimauti 
buvo pavadinta palapinė. Labai maudymosi kelnaitėmis ir bėgti 
greitai dvi savaitės praėjo irį ežerą. Pasigriebęs sviedinį 
per tą laiką aš išmokau juostą puoliau į ežerą grumtis su ban- 
austi, naujų dainų. Dalyvavau gomis. Bangos ėjo viena po ki- 
varž,ybose, plaukime ir daviau tos prieš mane, aš pavargau, o 
įžodį, gaudama geltoną kakra- ’ ’ . . . - —1
raišti- Taip praėjo dvi savaitės 
skautų stovykloje. Po stovyklos 
dar vieną savaitę praleidau su 
tėveliais prie ežero. Teii ir links
mai praleidau, laiką. Teko pasi
maudyti, žuvauti ir laiveliu pa
plaukioti. Sugrįžusi į namus ne
pajutau, kad greitai laikas pra
ėjo ir reikėjo vėl ruoštis į mo-

■MtMl

Po malonių vasaros atostogų ir vėl šeštadieninėje mokykloje. ..

Mieste 8000 lietuvių, vaikų darželyje-20
__  ____ — _

— Ar jau daug negriukų iš
mokėte lietuviškai kalbėti? —

J. MATULIONIS

Gina Draudvilaitė

Aš labai laukiau paskutinės 
dienos mokykloj, nes už kelių 
savaičių važiuosiu į stovyklą* 
Mes nuvažiavom į stovyklą ir aš 
buvau su Lily, Angele, Daiva 
G., Daiva K., Sally, Rima ir 
Gildą. Stovykloje mes mėginom 
būti labai tvarkingos. Pirmą die
ną mes buvom geriausios, taip 
pat — antrą, trečią ir ketvirtą. 
Po inspekcijos mes ėjom pažiū
rėti ką gavome. Berniukai gavo 
vienu tašku daugiau. Paskuti
nės dienos laukėme visi. Ko
mendantas sakė, kad pirmoje 
vietoje buvo “Barškutės”. Tai 
buvo mūsų vardas. Mes visos ap
sidžiaugėm.

Taip ir praleidau savo atosto
gas. Aš norėjau atgal į mokyk
lą eiti ir visas drauges pamatyti.

Žibutė Š. Šilininkaitė

jų galo nesimatė. Pavargęs nu
ėjau prie tėvelių pailsėt, atsigu
liau ir nepajutau kaip užmigau.

Ant rytojaus mamytė išnuo
mojo man didesni dvirątį, o 
broliukui — mažesnį. Na, ir 
dūkom kaip pašėlę kol ir vėl pa
vargom. Kitą dieną visa šeima 
irstės valtele upėje, kuri tekėjo 
pro mūsų vasarnamį. Sekmadie
nio rytą Važiavom į Gerojo Ga
nytojo bažnyčią, ten sutikom 
pažįstamus ir juos aplankėm. 
Tris vakarus važiavom į ateiti
ninkų laužą Tėvų pranciškonų 
stovykloj. Ten buvo įdomių da
lykų.

Pabuvom vieną savaitę Vasa- 
goje, nuvažiavom į Kvebeką pas 
pusbrolį. Jis gyvena tabako ūky
je. Ten mes žaidėme jo darži
nėje ir slapstėmės rugiuose. Pas
kutinę dieną mes iškasėme ap
kasus ir ten žaidėme. Mes ten 
išbuvome iki dešimtos valandos 
vakaro. Kai ryte atėjom pažiūrė
ti, aš savo apkase radau pelytę. 
Ištraukiau ją už uodegos ir ji 
man įkando. Išbuvę pas pusbro
lį 4 dienas grįžome namo.

Romas Ledas

Mirus Lietuvos Steigiamojo Seimo nariui
VACLOVUI VAIDOTUI, 

jo žmonai, sūnui ir dukrai su šeima 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

F. Kupčiūnienė F. S. Janavičiai

VACLOVUI VAIDOTUI mirus.

jo žmonai, sūnui VYTAUTUI ir dukteriai GRAŽINAI 
su šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Hilda ir Romas Simanavičiai

Brangiam BROLIUI mirus Lietuvoje, 
JUOZUI ir ELVYRAI BAJORAIČIAMS 

reiškiame nuoširdžią užuojautą —

M. E. Gugiai

Liepos mėnesį mano dėdė iš 
Montanos buvo atvykęs mūsų 
aplankyti. Su dėde mes nuvažia
vom į St. Catharines, kur sve- 
čiavomės su draugais. Kai mes 
parvažiavome atgal į Torontą, 
sekančią dieną nuėjome į par
ką pasivaikščioti gėlyne. Laikas 
labai greitai bėgo. Tuojau dė
dei reikėjo grįžti atgal į Ame
riką. Tėtukas, sesutė ir aš va
žiavom į aerodromą dėdės iš
leisti.

Kitą dieną mes nuvažiavome 
prie vandens maudytis. Ten ga
vome išsinuomoti ir laivukus. 
Aš labai buvau patenkinta, kad 
galėsiu pairkluoti. Buvo mums 
labai smagu plaukioti, bet gaila, 
kad neilgai, nes mano mažytis 
broliukas labai bijojo. Tuomet 
mes nutarėme visi plaukti at
gal į krantą.

Atrodė atostogos labai trum
pos, bet buvo gera eiti atgal į 
mokyklą.

' Elilija Patašiūtė
I ’ tt ♦

Įdomiausias dienas turėjau 
nuo rugpjūčio mėnesio 16 die
nos, nes visa šeima išvažiavom 
atostogauti prie Georgian Bay 
ežero į Vasagos vasarvietę. Ten 
tėvelis išsinuomojo 6 kambarių 
vasarnamį, kuris buvo elektra

Pasibaigus dviem savaitėm po 
mokslo metų pabaigos, aš važia
vau tuo ilgu pažįstamu keliu į 
Romuvos stovyklą. Važiuodamas 
galvojau, kaip aš sekančias sa
vaites ten praleisiu.

Nuvažiavęs į stovyklą greit 
suradau savo draugus ir visi 
pradėjom statyti palapinę ir 
tvarkytis aplink.

Tos dvi savaitės greit ir įdo
miai prabėgo ir vėl sėdėjau au
tomobilyje su tėveliais — va
žiavome į namus. Praleidęs ke
letą savaičių namie, vėl keliavau 
į šiaurę. Sustojome prie mažo 
ežeriuko. Dienos buvo šiltos ir 
buvo malonu maudytis. Vaka
rais žuvavome. Pagavome daug 
dideliu žuvu.

Iš visų atostogų man geriau
siai patiko dvi lietingos dienos, 
praleistos Bancroft. Tai yra ma
žas miestelis, kurio apylinkėje 
yra daug kasyklų. Uranijaus ka
syklų nebuvo galima aplankyti, 
tik iš tolo galėjome jas matyti. 
Ilgesnį laiką praleidome “soda
lite” kasykloje, kur prisirinko
me daug įvairių akmenų, bet už 
“sodalite’’ mes turėjome mo
kėti.

“Sodalite” yra mėlynas ak
muo, kuris randamas tik Bra
zilijoje ir Bancroft, Ontario. Jis 
naudojamas papuošalams.

Mano atostogos pergreit pra
bėgo.

Paulius Tarvydas

Apie velionį Leoną Rutkaus
ką papildomai pateikė žinių vie
nas jo pažįstamų — Vytautas 
Macas. Jis rašo: “Leonas Rut
kauskas, 41 m. amžiaus, nevedęs 
vyras buvo rastas Toronte Duf- 
ferin Plaza pusgyvis, šv. Juoza
po ligoninėje buvo bandytas at
gaivinti, bet nesėkmingai — Leo
nas mirė. Tėvas Rafaelis, OFM, 
mėgino pasiekti-prieiti, bet mies
tas pasiėmė lavoną ir palaidojo 
spalio 4 d. Leonas paliko eilę 
savo buvusių 1947 m. imigraci-

jos draugų, kuriems sunku yra 
suprasti jo gyvenimo staigų nu
trūkimą.

Jis buvo baigęs Liubeko gim
naziją. Atletinės išvaizdos, švie
siaplaukis — tikras lietuvis nuo 
Giedraičių. Apsiskaitęs, galįs dis
kutuoti Įvairiais klausimais. Mo
kėjo penkias kalbas “žodžiu ir 
raštu. Draugiškas, riteriškas, tei
singas, mėgstąs darbą ir pajėgus. 
Leonas buvo visa galva augštes- 
nis savo gabumais už kitus, at
vykusius Kanadon. Mes visi bu-

patenkinta vaikų karalyste, ku
rie čia ūžia, klega, rėkauja ir kly- 
kia, vis juda, bėga, juokiasi ir.». 
dirba.

Taip atrodo tas margas vaiz
das tik įžengus į didoką plotą, į 
kurį įeidamas skaitai pavadini
mą “Lietuvių Vaikų Namai”. O 
tas plotas yra pririoglintas viso
kių keistų dalykų: dviračių, tri
račių, sūpuoklių, įvairių kopėčių, 
virvių, rąstų, o vidury — van
dens baseinas su fontanu.

— Tai ir maudotės? — klau
siu seselę Jonę.

— Kai tik karšta, tai ir mau
domės, — linksmai atsakė se
selė.

— Ar aš Jums čia nesukliudy- 
siu įsimaišęs į seselių ir vaikų 
tarpą? Mat, noriu pamatyti visą 
darbą eigoje.

— Aš tuoj pašauksiu seselę 
Ritą, kuri jums ir paaiškins, — 
pasako jau bėgdama nuo manęs 
seselė Jonė. Bet netoli tenubėgo, 
nes kaip sena “tarnautoja” ji vis
ką žino, o seselė Rita (buvusi dr. 
Trimakienė), naujai atvažiavusi į 
Torontą, dar nespėjo įsigilinti į 
visas smulkmenas. Atėjus seselei 
Ritai, naujajai šios grupės virši
ninkei ir vedėjai, prasideda rim
tos kalbos. Apvedžioja ir viską 
parodo.

Vaikų šiuo metu darželyje yra 
65 — nuo 3 metų ligi 6. Bet iš 
jų lietuviukų tik 20. Kodėl? To
dėl, kad neleidžia tėvai. Kodėl 
neleidžia? Vieniems toli, kitiems 
nepatogu. Ne dėl materialinių 
sunkumu, ne dėl kažkokio nusi
statymo. O taip sau. Gal ir iš ap
sileidimo.

Lietuviukai čia sudaro atskirą 
grupę, turi savo klasę ir kalba 
tik lietuviškai. Yra keletas miš
rių šeimų, kurios leidžia, kad jų 
vaikai išmoktų gerai lietuviškai. 
Ir išmoksta. O daugelis grynų lie
tuvių šeimų nepasinaudoja — jų 
vaikai auklėjami gatvėje, kur iš
moksta angliškai ir nebekalba lie
tuviškai. Keista, kad iš 8.000 lie
tuvių, gyvenančių Toronte, tik 20 
lietuviukų pasinaudoja šiuo lietu
višku židiniu, kur galėtų išmokti 
gerai kalbėti sava kalba, kur įgau-

r
tų pirmų žinių apie savo tautą, 
jos praeitį Tuo tarpu kitų tautų 
vaikai veržiasi į šiuos kultūros 
namus. Lietuviams skaičius ne
nustatytas, o svetimtaučius jau 
nepriima, nes nėra vietos.

Kyla klausimas, ar seselės ne
padarė klaidos, statydamos tokius 
specialius namus už $150.000, už- 
sitraukdamos dar ir skolų, kurių 
ir dabar yra per $30.000, ir kur 
lietuviai nenori ar nemoka pa
sinaudoti jiems teikiamu patarna
vimu. Tėvai, tėvai!... Nekaltin
kite vėliau nieko, kai jūs nebe- 
susikalbėsite su savo vaikais, mar
čiomis ar žentais ir vaikaičiais, 
nes jūs laiku neišmokėte jų savos 
kalbos. Patys apgailestausite, bet 
bus jau vėlu. Kaltins jus ir patys 
jūsų vaikai, kad jūs per savo ap
sileidimą neperdavėte jiems tokio 
didelio turto — lietuvių kalbos.

— Kaip su pačiais darbai? Ko-

buvo atvykusios lietuvės ponios 
iš Čikagos su savo pačių specia
liai gamintais drabužiais

prisidėjo prie šios madų parodos pasi
sekimo — reiškiame nuoširdžią padė
ką.

Viešpaties palaima telydi Jus!

Brangūs rėmėjai, mieli bičiuliai,
Sužavėtos mūsų mielų rėmėjų pasi

aukojimu bei. drąsa, norime tarti nors 
kuklų padėkos žodį: Nek. Pr. Marijos - Su giliu dėkingumu, 
seserų rėmėjų būrelio Čikagoje (Cice
ro) pirmininkei M. Reinienei, p. O. Ja- 
meikienei, p. O. Baukienei, p-lei E. 
Blandytei, p-lei B. Lašimaitei ir p-lei
L. Čepaitytei, be jokio atlyginimo at
vykusioms iš Čikagos ir savo neįkaino
jamo kruopštumo darbo vaisiais— ma
dų paroda praturtinusioms Toronto ko
loniją.

Dėkojame taip pat p.p. J. S. Tumo- 
soms už stambią finansinę paramą; p. 
p. J. H. žmuidzinams už loterijai pado
vanotą paveikslą ir atsilankymą; p. I. 
Kairienei už pranešinėjimą.

Nuoširdi padėka ir mūsų Toronto 
rėmėjams: pirmininkei p. L Muraus
kienei, p. A. Kuolienei bei kitoms po
nioms ir vyrams, kurie su visu nuošir
dumu ir visokeriopais būdais rūpinosi 
madų parodos pasisekimu.

Esame dėkingos ir Tėvams pranciš
konams, klebonui Tėvui Placidui, O.F.
M. už leidimą pasinaudoti patalpomis.

Su dėkingumu prisimename ir p.p. 
Sekonius, nemokamai atlikusius profe
sinį patarnavimą. Neužmirštame ir p. 
žadavičiaus, kuris derino šviesas, šei
mininkėms, ateitininkėms ir visiems, 
kurie pyragais, darbu ir atsilankymu

Nek. Pr. Marijos seserys

vome tikri, kad tas jaunuolis 
savo pasieks. Jis stengėsi... iš
tisus 19 metų, tarytum blogam 
sapne. Nuo darbo prie darbo, nuo 
Kanados iki Korėjos, nuo civilio 
iki kariškio ... Deja, jo blašky
masis ir neatsparumas alkoholio 
pagundai, anksti pakirto jo jė
gas...

A. A. Leono Rutkausko mir
ties proga jį pažinusieji užpra
šė gedulo pamaldas.”

kią programą? — klausiu toliau.
— Darželis turi savo darbų 

programą. Jis yra valdžios leis
tas, patvirtintas, inspektorių lan
komas ir prižiūrimas. Tai daro 
Ontario ir Toronto miesto švieti
mo valdybos.

Oficialiai pradeda darželis dar
bą 7.15 v. ryto, tikrumoje — ka
da atveža vaikus. Priešpiečiai 
duodami 8.30. Pietūs 11.30. Ta
me tarpe — užsiėmimai. Po pietų 
vaikai guldomi ligi 2.30. Kiek
vienas vaikas turi savo lovytę. 
Nusimauna tik batukus. Lovytės 
telpa vienam didžiuliam kamba
ry. 3 vai. — pavakariai su pie
nu ar kakava, pyragaičiais ar su
vožtiniais. Taigi, vaikas valgo dar
želyje tris kartus. Vaikai prade
da skirstytis namo 4 vai., kai tė
vai grįžta iš darbų ir juos atsiima. 
Paskutiniai išeina apie 5.30, taigi 
faktiškai darželio darbo diena 
trunka daugiau kaip 10 valandų.

— O kaip su lėšomis? Iš kur 
gaunate pajamų?

— Kiekvienas vaikas į savaitę 
moka $12. Bet ir tai nevisi. Dėl 
pinigų, ypač lietuvių vaikai, dar 
nebuvo nepriimami. Daromos vi
sokios nuolaidos. Dirba 7 seserys. 
Tik virtuvės reikalams samdoma 
iš pašalies. Visa kita atliekama 
pačių seselių, kurių čia yra viso
kių “specialisčių”/Dauguma jų 
yra baigusios specialius mokslus 
vaikų darželiams vesti ir juose 
dirbti. <]

Daug padeda, ypač finansiškai 
tvarkytis, rėmėjų būrelis, kuriam 
vadovauja energingoji p. L. Mu
rauskienė. Kasmet rengiamas ba- 
zaras, pasilinksminimo vakaras 
su šokiais, kuriuos Toronto vi
suomenė gausiai palaiko. Buvo 
surengta madų paroda, į kurią

nesiribojate vien vaikais ir auklė
jimu?

— Pats gyvenimas mus verčia 
dažnai dirbti tokius darbus, ku
rių kitį nedirba. Pavyzdžiui, dar
bai įvairiose lietuvių katalikų or
ganizacijose, ypač jaunųjų ateiti
ninkų. Seselės dirba šeštadieniais 
lietuvių mokykloj. Abiejose pa
rapijose parengia vaikus pirma
jai Komunijai ir eina visur ten, 
kur prašo ir kur reikia.

— Rodos, turite ir poilsio na
mus vyresnio amžiaus žmonėms?

— Taip, esame įsigijusios na
mus, visiškai prie L. Vaikų Na
mų, tik įėjimas iš kitos gatvės. 
Juose šiuo metu gyvena vyresnio 
amžiaus 7 moterys. Jos neteko 
savų šeimų, yra vienišos. Tai nė
ra prieglauda, bet daugiau bend
rabutis. Yra kambariai, kuriuos 
išnuomojame, ir bendra virtuvė. 
Gyvena juose daugiausiai pensi
ninkės. Joms stengiamės kiek ga
lėdamos padėti. Moterys labai 
vertina šią užuomazgą ir tiki, kad 
seselės su laiku, kai finansiškai 
bus pajėgesnės, įsigys tikrus poil
sio namus, kur ras prieglaudą vi
si jos reikalingi.

Taigi, yra projektų, kurie lau
kia įvykdymo. Bet viskas dar tik 
viltyje. Eidamas namo galvojau, 
kokį gražų ir naudingą darbą dir
ba čia seselės. Užkliūva akis už 
paskutinio pastato — lietuviško 
kryžiaus, kuris stovi prie vartų 
ir byloja: “ .. .esu išrautas iš 
iš Lietuvos pakelių, kuriose am
žiais budėjau”.

Urbonaitė prisega gėlęRūta . „ w
“Miss Čikaga“ L. Čepaityje! ma
dų parodos modeliuotojai Toron
te. Už jos matyti B. Rašimaitė

Nuotr. S. Dabkaus

On SIŲSKITE PINI
GUS Į LIETUVĄ

PINIGAI, SIŲSTI PER

GRAMERCY
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Voveryčių polka 
šoka polką voverytės 
Nuo ankstyvo ryto: 
Rita, rita, ritatai, 
Jau prinoko riešutai. 
Nuo lazdyno byra jie, 
Paukščiai taria mums sudie!

Rita, rita, ritatai, 
f Byra žemėn riešutai.

Kai šiaurys smarkiau papūs,
Riešutų daugiau nebus.

♦ Mes nebijome žiemos, 
Nors speigai ranka grūmos.

I Nuo lazdyno ritatai
Nurinkti bus riešutai.

Galvosūkis

» Atsiminimai
Atsimeni, kaip žolė žaliavo, 
Supanti Nemuno krantus? 
Atsimeni, kaip Baltija putojo 
Ir žuvėdros skrajojo dangum?
Ar dar gali atsiminti,
Kaip gražioji Šešupė liūliavo, 
Ir beržai tarp savęs kalbėjo, 
Sakydami — aš esu Lietuva?

Įrašykite skersai atitinkamus 
daržovių pavadinimus, tada per
skaitę 7 eilutę išilgai, sužinosi
te, kaip vadinasi vieta, kur auga 
daržovės.

1. Esu apvalus ir raudonas.
2. Esu prieskonis; augu ant 

ilgų stiebų.
3. Mane mėgsta ne tik vaikai, 

bet ir triušiai pagraužti.
4. Gyvenu žalioje ankštyje.
5. Esu pailgas; šeimininkės 

mėgsta mane rauginti.
6. Turiu daug žalių valgomų 

lapų.
‘SVZHVd seurKipesiv

Savo gimtinius namus?

O gal miškai visai išnyko 
Ir liko tik pavergėjų pėdos? 
Gwi liko tik atsiminimai

IX skyrius, Hamiltonas, Ont.

FIRMA, KURI GERAI JUMS 
PATARNAUJA

GRAMERCY Shipping Co., 118 East 
26 St., New York, N.Y., veikia jau 25 
metai. Turi didžiausią pasirinkimą pui
kiausių Vakarų kraštų maisto gami
nių ir britų audinių. Maisto gaminiai 
yra augščiausios kokybės ir didžiai 
vertinami jūsų artimųjų Lietuvoje. 
Audiniai, britų gamybos, taip pat la
bai pageidaujami Lietuvoje. Be to, 
Gramercy suteikia jums progos užsa
kyti sovietų gamybos dovanas — auto
mobilius, televizijos aparatus, šaldytu
vus ir pan. Visa tai skubiai pristatoma 
gavėjui Lietuvoje. Gramercy taip pat 
siunčia Amerikos dolerių pažymėji
mus, su kuriais specialiose parduotu
vėse galima įsigyti už svetimų kraš
tų valiutą importuotas ir sovietų ga
mintas prekes žemomis kainomis.

Antroji Gramercy Shipping {staiga, 
744 Broad St, Newark, N. J. persiun
čia pinigus jūsų giminėms trumpiau
siu laiku į Lietuvą ir kitus SSSR kraš
tus. Gramercy turi Bankų Departa
mento leidimą ir apsidraudusi $20.- 
000,00 sumai. Gramercy yra tiesiogi
nis Užsienio Prekybos Banko Maskvo
je agentas. Siunčiami pinigai išmoka
mi pilnai, be jokių atskaitymų. Ga
rantuotas pristatymas. Gramercy Slip
ping Co. Niujorke ir New Jersey — 
viena seniausių toje verslo srityje fir
mų ir plačiai žinoma savo užsitarnau
tu pasitikėjimu, darbštumu ir skubiu 
užsakymų išpildymu (skelb.).

elektrinis vandens šildytuvas

pagamintas tiems žmonėms

kurie nori turėti daug

Įteikiami gavėjui kaip PINIGAI per 
Bank For Foreign Trade Maskvoje. 
JŪS ESATE SAUGŪS TIK SU FIR
MA, TURINČIA LEIDIMĄ. JOKIŲ 
TARPININKŲ, JOKIŲ PASLĖPTŲ 
RINKLIAVŲ’. MŪSŲ 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERSLE GA

RANTUOJA JUMS GERĄ 
PATARNAVIMĄ

Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos.

Turi Bankų Depart, leidimą ir ap- 
draudą. Apsidraudę $20.000.00. Ofi
cialūs SSSR kvitai pasirašyti gavėjo.

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

Kursas: 9 rubliai už $10.00.
Iki $30.00 — $2.75.
Virš $30.00 — 10%.

GRAMERCY SHIPPING, INC.
744 Broad St. Newark, NJ.

šilto vandens žema kaina
Augščiausios kokybės rusų gamybos 

daiktai 
SPECIALIOS

Cascade 40 elektrinis vandens šildytuvas apšildys tiek vandens, 

kiek jums jo reikia. Cascade 40 yra* beliepsnis, saugus ir švarus. 

Kadangi jame nėra degimo, Cascade 40 nereikia dūmtraukio ir gali 

būti įrengtas bet kurioje patogioje vietoje jūsų namuose.
Cascade 40 tankas yra garantuotas 10-čiai metų.

Jei norite turėti užtektinai šilto vandens žema kaina, paskam

binkite į jūsų Hydro ir pasiteiraukite apie Cascade 40 elektrinį van

dens šildytuvų.

your hydro
f

naujos sumažintos švenčių kainos 
automobiliams. Galioja iki

1966 M. GRUODŽIO 15 D. 
Pasinaudokite šia proga!

VOLGA GAZ — 21R — S2.365.19 
VOLGA GAZ — 21US — S2.553.70 
MOSKVTTCH 408E-5 vietų $1.954.88 
MOSKVITCH 408 4 vietų Sl.759.39 
ZAPOROZHETS ______ $ 957.60
Arba siųskite MUMS DOLERIŲ 
DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pasi
rinkimui NAUJOSE SPECIALIOSE 
DOLERIŲ KRAUTUVĖSE.
Jokio mokesčio už šį patarnavimą. 
Prašykite mūsų katalogų apie sen
sacingus pasiūlymus, ypač Vakarų 

kraštų produktų ir audinių.

GRAMERCY gg**
118 E. 28 St. New York, N.Y.



i ‘“ANTRASIS KAIMAS’’ TORONTE
nę. Nesišaipom iš absurdiško 
žmogaus, grupės ar situacijos, 
jeigu mes ten patys savo veido 
nematome. Reiškia — juokiamės 
iš savęs. Humoras yra aspektas, 
kuris leidžia pažvelgti į save iš 
naujo, neįprasto nekasdieniško 
taško. Taigi, mūsų pasirodymai 
rengiami tiek mūsų pačių įdomu
mui, tiek publikos, kuri mus ža
da aplankyti. Mūsų siekis: pasi
juokti iš gyvenimo.”

■ “Antrąjį kaimą” sudaro jauni 
(aktoriai, pilni energijos ir dide- 

“Mes praktikuojamės satyros lių pasiryžimu! Dabartinė sudėtis:

įvairių nusistovėjusių taisyklių — liūnaitė, Romas Aninkevičius,

“Antrasis Kaimas” veikia jau 
treji metai. Jis stato trumpus sa
tyrinius bei humoristinius pasi
rodymus. Naują progtamą paruo
šia kiekvienais metais. Toronte 
jis duos rinktinę programą, suda
rytą iš anksčiau paruoštų pasiro
dymų. “Antrasis kaimas” yra jau 
buvęs Detroite, Klevelande, Niu
jorke, Bostone, Filadelfijoje, 
Omahoj ir Los Angeles, žiūro
vų tarpe turėjo labai didelį pa
sisekimą. Jis sako apie save: «T “ ..................
žanre, kuris dar nėra paliestas Liucija Buivydaitė, Elvyra Kava- 
įvairių nusistovėjusių taisyklių — liūnaitė, Romas Aninkevičius, 
perukų, grimų ir dekoracijų. Mes' Rimvydas Cinką, Petras Mikala-

ta į save, į klausytoją, į visuome- mas Vėžys. Reng. k.
statome satyrą, kuri yra atkreip-! jūnas, Romas Stakauskas ir Ri- j • • 1 « • • • • _ T T 1 * TTU _ 1—

Čikagos vaizdai ir vargai
' EDVARDAS SULATHS

Rengtasi visuotiniam 5. Amerikos lietuvių studentų suvažiavimui 
Toronte. Viršuje — torontiečių studentų komitetas su centro val
dybos pirmininku K. P. 2ygu aptaria suvažiavimo reikalus. Apa
čioje: "Antrasis kaimas" iš Čikagos, kuris atliks humoristinę pro
gramą suvažiavimo dalyviams ir visuomenei Royal York viešbučio 
salėje Toronte

STUDENTŲ TĖVAMS IR STUDENTAMS
Lietuvių Studentų Sąjunga, ap

jungianti įvairių vietovių ir įvai
rių pažiūrų lietuvius studentus, 
kviečia šešioliktąjį metinį suva
žiavimą š.m. lapkričio 24-26 die
nomis Toronte.

Studentai informuojami per 
skyrių valdybas, ryšininkus ir 
paštu pagal turimus adresus. Bet 
pasiekti naujai pradėjusius stu
dijuoti, persikrausčiusius ar anks
čiau lietuvių veikloje nedalyva
vusius sąjunga remiasi studentų 
tėvais, draugais ir bendradar
biais, susirūpinusiais jų asmeni
niu lietuviškumu ir veikla lietu
vių jaunimo tarpe. Todėl čia ir 
pateikiamos pagrindinės žinios 
apie suvažiavimą. Laikas: 1966 m. 
lapkričio 24-26. Vieta: Royal 
York Hotel, Toronte, Kanadoje, 
Suvažiavimo kainos: studentams 
nariams — $10, svečiams — $15

už visus parengimus ir registraci
ją. Perkant bilietus atskirai, kai
nos išeina sekančios: Sąjungos 
nario mokestis $2, registracija $3, 
1966 m. Sąjungos metraštis 
$1.50, ketvirtadienio vakaras 
$1.50, penktadienio vakaras $2, 
šeštadienio vakaras $3. Svečiams: 
registracija $3, metraštis $2, va
karų kainos — $3, $4 ir paskuti
nysis vakaras $5. Sąjungos nariai 
gauna viešbučio nuolaidą.

Suvažiavime baigiami Jaunimo 
Metai šiaurės Amerikoje, pradė
ti čia pat Toronte pernai metų 
rudenį.

Programa: pagrindiniai kalbė
tojai Romas Vaštokas iŠ Pėter- 
boro, Romas Misiūnas iš New Ha
ven, Antanas Saulaitis, SJ, iš 
Bostono. Bus eilė diskusinių bū
relių organizacinėmis ir kitomis 
temomis. A. S.

Studentų suvažiavimo
Lietuvių Studentų Sąjungos vi

suotiniame suvažiavime Toronte 
lig šiol sutiko dalyvauti progra
moje 15 asmenų iš įvairių vieto
vių.

Pagrindiniais kalbėtojais suti
ko būti: Romas Vaštokas iš Pe- 
terboro, Romas Misiūnas iš New 
Haven, Conn., Antanas Saulaitis, 
SJ, iš Bostono. Dalyvaus ir PLJ 
Kongreso Komiteto pirm. Algis 
Zaparackas iš Detroito. Studen
tams bei visuomenei pažįstami ir 
kiti dalyviai, numatę vadovauti 
diskusijoms, pasitarimams ir sim
poziumams: Kazys Barteška iš 
Montrealio, Gintautas Beresnevi
čius iš Toronto, Angelė šimaity- 
tė iš Čikagos, Algis Rukšėnas iš 
Klevelando ir Bloomingtono, Au
gustinas Idzelis iš Detroito ir 
Ann Arbor, Marytė Gailiušytė iš 
Klevelando ir Paryžiaus, Vytau
tas Radzivanas iš Niujorko, Biru
tė Augustinavičiūtė iš Klevelan
do ir Paryžiaus, Salvinija Gedvi
laitė iš Niujorko, Bernardas Pra
puolenis iš Čikagos, Kęstutis 
Paulius žygas iš Bostono.

Temqs, kurių galutiniai pava
dinimai dar nesuredaguoti, bus 
nemažiau reprezentacinės: pa
grindiniai organizaciniai rūpes
čiai (skyrių veikla, nauji nariai,

programos dalyviai 
studentų spauda, ryšiai su baltie- 
čiais studentais) ir studentų pa
saulio dalykai (kūryba, kultūrinė 
veikla, politika, gyvenamasis 
kraštas ir lietuviškumas).

Toronto bei apylinkių visuome
nė irgi domėsis tiek dalyviais, 
tiek programa, turėdama progos 
išgirsti kelių šimtų studentų nuo
mones, mintis, pastangas, įsigyti 
Sąjungos 1966 iliustruotą met
rašti, paremti studentišką veik
lą. A. S.

Britanija dėl finansinių sunku
mų gali būti priversta atsisakyti 
sumanymo savo karo laivyną pa
pildyti atominiais povandeniniais 
laivais ir amerikiečiu Polaris ra
ketomis. Pirmas toks laivas buvo 
pakrikštytas š. m. rugsėjo 15 d. 
“Resolution” vardu. Jis yra 7.000 
tonų ir turi 16 Polaris raketų. 
Atominių laivų statyba pareika
lautų apie $1 bilijoną. Ginklavi
mosi programos nutraukimas bū
tų didelis smūgis karo laivynui, 
nes anksčiau jau buvo atmestas 
laivyno vadovybės reikalavimas 
pastatyti keletą modernių lėktuv
nešių. Kadaise valdžiusi pasaulio 
vandenynus Britanija šias pozici
jas dabar užleidžia amerikiečiams.

JAU KELIS KARTUS Čikagos lie
tuviai (Lietuvių Bendruomenė ir ki
ti vienetai) rūpinosi, kad būtų dės
toma lietuvių kalba kuriame nors Či
kagos universitete. Tačiau to pasiek
ti negalėjo, nors karta, kaip atrodė, 
jau būta arti prie susitarimo. Dabar 
lietuvių kalba jau pasklis vieno uni
versiteto salėse visai be mūsiškių pra
šymų. Kaip skelbia Northwestern uni
versiteto Graduate School biuletenis, 
1966-1967 mokslo metų dviejuose ket
virčiuose (žiemos ir pavasario) bus 
kursas, pavadintas “Baltic Linguis
tics”. Apie šį kursą rašoma: “An in
troduction to the languages of the 
Baltic family with special • emphasis 
on the development of Lithuanian. 
Readings in Old Lithuanian texts”. 
Taigi, dabar su, lietuvių kalba galės 
susipažinti augštesnių mokslo laips
nių (magistro, daktaro) siekiantieji 
studentai, (domu, kad šį kursą dės
tys amerikietis Gordon B. Ford. Kur
sas, atrodo, pritaikytas lietuvių kal
bos nemokantiems, bet tik su ja 
norintiems susipažinti asmenims. 
• • •

KUR PAPRASTAI STOVI BALZE- 
KO parduotuvės nauji automobiliai, 
tris dienas vyravo nekasdieniška nuo
taika ir vietoje jų buvo išstatyti Lie
tuvos bei kitų valstybių pašto ženk
lai. Spalio mėnesio paskutinį savait
galį filatelistų draugija “Lietuva” Či
kagos visuomenei pateikė retą progą 
pasigrožėti pašto ženklais dvyliktoje 
savo parodoje, kuri buvo skirta 1941 
m. lietuvių tautos sukilimui prieš rusų 
komunistų okupaciją paminėti, ši pa
roda su eksponatais sutraukė ne tik 
lietuvius iš įvairių miestų, bet taip 
pat latvius, kurių buvo net iš Kana
dos ir Švedijos. Parodoje daugiausia 
vyravo Lietuvos ženklai, ypač jau 
mirusio John Green ir dr. Walter Ei- 
sin rinkiniai. Šie du rinkiniai nebu
vo įtraukti premijuojamųjų eilę, nes 
jie yra išskirtinės vertės. Iš premi
joms gauti skirtų rinkinių Lietuvos 
ženklų grupėje aukščiausia atžymėji- 
mo ženklą “Grand Award” laimėjo 
Walter E. Norton-Norkus iš Filadel
fijos, Pa. šioje grupėje I premija ati
teko čikagiečiui S. Ivanauskui, II — 
Ch. Motuzui iš Niujorko, m — Juo
zui; Žygui iš Čikagos. “Istorinę” pre
miją nusinešė Joseph Mulevich iš 
Niujorko.

Užsienio ženklų grupėje visos pre
mijos atiteko latviams. “Grand 
Award” laimėjo ponia J. Ronis iš 
Brampton, Kanados. Tremtinių ženklų 
klasėje I vietą gavo čikagietis Vincas 
Urbonas, kuris surinko didžiuosius 
skulptorius ir jų darbus, atžymėtus 
pašto ženkluose, šioje grupėje buvo 
paliestos įvairios temos: pvz. Juozas 
Laškus parodė religinius Lietuvos 
ženklus, Vladas Vijeikis — ženklus, 
liečiančius didįjį skulptorių ir daili
ninką Michelangelo ir kt

Parodos metu veikė JAV pašto 
skyrius, kur ženklai buvo atnspauduo- 
jami specialiu pašto antspaudu su pa
rodos rengėjų vardu. Tai buvo pirmas 
kartas, kad JAV paštas lietuvių pa
rodose buvo įrengęs savo skyrių. Taip 
pat rengėjai išleido specialius vokus.

Į šią parodą buvo suvažiavę daug

ženklų entuziastų ne tik parodyti 
ženklų, bet ir jų parduoti bei įsigyti 
naujų. Ženklų prekiautojai turėjo savo 
atskirus stalus.

Parodos rengėjų komiteto pirminin
ku buvo Benediktas S. Jurėnas. Pa
rodą rengusios filatelistų draugijos 
valdybą sudaro: Ignas Sakalas — pir
mininkas, J. Charaška, V. Urbonas, 
V. Lesniauskas, E. Petrauskas — na
riai. Ši draugija šiemet mini savo 
gyvavimo 20 metų sukaktį. 
O O o

“PRAKTINĖS ŠVIETIMO PROBLE
MOS” buvo tema, kurią nagrinėjo 3 
mokytojai Gage parko Lietuvių Bend
ruomenės valdybos surengtose disku
sijose spalio 30 d. Jaunimo Centre.

Pirmasis pranešėjas, Dariaus-Girė
no mokyklos vedėjas Juozas Plačas, 
lietė mokytojų ir mokinių santykius; 
Birutė Vindašienė, Kr. Donelaičio mo
kyklos mokytoja, pažvelgė į mokinio 
psichologiją ir jo auklėjimą namuo
se; Pedagoginio Lituanistikos liūsti- 
tuto ir Čikagos augšt liet, mokyklos 
dėstytojas D. Velička nurodė būdus, 
kaip vaiką galima palenkti lietuvių 
kalbai.

Pranešėjai nusiskundė, jog mokyklo
se vis daugėja mokinių, kuriems lie
tuvių kalba atrodo nebereikalinga ir 
jie mokyklą lanko tik tėvų verčiami. 
Velička pažymėjo, kad daro klaidą tie 
mokytojai, kurie mokinių tautinį jaus
mą nori sukelti Lietuvos didinga pra
eitimi. Anie mokytojai kalba apie Lie
tuvos garsiuosius kunigaikščius, o vai
kai klauso ir juokiasi. Taip pat, jo 
nuomone, klysta tie, kurie sako, jog 
reikia mokytis lietuvių kalbos, kad 
ji seniausia ir gražiausia pasaulyje. 
Velička nurodė, kad čia reikia nau
doti pragmatinį metodą: vaikus supa
žindinti su konkrečiais pavyzdžiais, 
ką apie lietuvių kalbą sako amerikie
čiai; jiems reikia nurodyti augštąsias 
mokyklas, kuriose dėstoma lietuvių 
kalba, supažindinti su anglų kalba pa
sirodžiusiomis lietuvių knygomis ir 
tt

Po pranešimų buvo diskusijos, ku
rios truko kelias valandas. Pabaigai 
dalyviai buvo pakviesti kavai. Tik 
gaila, jog pranešimų klausė tik ma
ža grupelė (apie 40) žmonių, nežiū
rint, kad per mokyklas mokinių tė
vams buvo išsiuntinėti pakvietimai, 
o taip pat buvo garsinta ir per radiją 
bei spaudoje. Gage parko LB apylin
kės pirm. Stasys Gečas, kuris vadova
vo šiai įdomiai popietei, paaiškino, 
jog tuo pačiu metu lietuviai turėjo du 
politinius susirinkimus, kuriuose net 
išgerti nemokamai davė. Tad gal ne
vienas iš tautiečių ten ir nukeliavo. 
• • •

ALGIMANTAS KEZYS, S.J., kurio 
nuotraukas jau kelis metus matome 
įvairiose parodose, televizijoje ir 
spaudoje, vėl pasirodys su savo nauja 
kūryba. Lapkričio mėn. 19 d., 7 v.v., 
Jaunimo Centre bus atidaryta jo dar
bų paroda, kuri truks iki lapkričio 28 
d. Kun. A. Kezys, jėzuitas, per neilgą 
laiką spėjo prasimušti į pirmaujančių 
foto menininkų eiles ne tik lietuvių, 
bet ir amerikiečių tarpe. Jo parodą 
surengė garsusis Čikagos meno insti-

(Nukelta į 9 psl.)

Portland© vysk. P. Gerety vizituoja šv. Antano pranciškonų gimnaziją. Vyskupas, kurio vysku
pijoj yra ši mokykla, apsilankė šį rudenį šv. Pranciškaus Asyžiečio šventėje. Jis mokiniams atlai
kė Mišias naujoje vienuolyno koplyčioje ir pasakė pamokslą. Po to apžiūrėjo gimnazjos pastatus. 
Mokiniai vizito proga vyskupą iškilmingai pasitiko, pasveikino ir padovanojo Sibiro lietuvaičių 
maldaknygę bei iš Lietuvos gautą Marijos statulą tautodailiniame stiliuje. Svečias domėjosi gim
nazija ir džiaugėsi jos įrengimu. Vysk. Gerety šią vasarą buvo konsekruotas ir paskirtas Port
land© vyskupijai

PLB VALDYBOS ATSTOVO ATSAKYMAS į PRIEKAIŠTUS
Š. m. “TŽ” 42 nr. buvo paskelbtas jaunimo kongreso buvusios 

pirmosios finansų komisijos penkių asmenų pareiškimas, čia dedame 
PLB valdybos vicepirmininko informacijos ir jaunimo reikalams V. 
Kamanto paaiškinimą. Tikimės, kad viešumon išneštas ginčas, abiem
pusėm pasisakius, tuo bus ir baigtast Red.

1965 m. pradžioje Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos sekr. M. Len
kauskienė, PLB valdybos pavesta, su
kvietė PLJK finansų komisiją. Pirma-

Taip pat pasisakyta prieš “šokantį ir 
pinigo tykantį” jaunimą. Prieš jauni
mą, “kuriam svetimas valstybingu
mas”. Prieš jaunimą, “kuriuo negali-

sis fk posėdis įvyko 1965 balandžio 13. 
Antrajame posėdyje, 1965 gegužės 27, 
fk pasiskirstė pareigomis: pirm.—Pr. 
Razgaitis. vicepirmininkai — dr. VI. 
Ramanauskas, J. Smetona ir M. Len
kauskienė (PLB valdybos atstovė fi
nansų komisijoj), iždo sekr. — A. šen- 
bergas, ižd. —Aurelija Balašaitienė, 
protokolų sekr. — J. Stempužis, ryši
ninkas su jaunimu ir jaunimo organi
zacijomis — Š. Lazdinis, atstovas Či
kagai ir ryšininkas su Jaunimo Kong
reso Komitetu—V. Adamkavičius, ko
misijos reikalų ved. — E. Karnėnas. 
Vėliau, 1965 rugsėjo 8, sekretoriumi 
į fk pakviestas Ant. Razgaitis.

Paskutiniame fk posėdyje 1965 
gruodžio 20 dalyvavo 12 asmenų: V. 
Adamkavičius, A. Balašaitienė, St. 
Barzdukas, J. Gailiušytė, V. Kamantas, 
M. Lenkauskienė, dr. V. Ramanauskas. 
A. Razgaitis, Pr. Razgaitis, J. Smetona, 
J. Stempužis ir A. šenbergas. (Neda
lyvavo E. Karnėnas ir Š. Lazdinis). Po
sėdyje tuometinis f k pirm. Pr. Razgai
tis padarė ilgoką pranešimą, savaip 
aiškindamas PLJK paruošiamuosius 
darbus. Po to konstatavęs, kad jam 
darbas dėl to yra neįmanomas, pareiš
kė pasitraukiąs iš pareigų. Jam prita
rė dr. V. Ramanauskas, J. Smetona ir 
A. Balašaitienė (J. Smetona jau iš 
anksto buvo pasirašęs pasitraukimo 
pareiškimą ir jį į posėdį atsinešęs). 
Jų pareikšti pagrindiniai pasitraukimo 
motyvai buvo tokie:

1. JAV viceprezidento Humphrey 
kvietimas kalbėti jaunimo kongrese 
yra lietuviams nepriimtinas.

2. Jų nuomone buvę daryti siūlymai 
ir dėtos pastangos kviesti jaunimą iš 
Lietuvos į jaunimo kongresą.

3. Kaikurie jaunimo kongreso komi
teto nariai viešai pasisakę apie Ameri
kos Lietuvių Tarybos nuotaikas jauni
mo kongreso atžvilgiu ir tuo, esą, bu
vę norima pakenkti ALTai.

4. Jaunimo kongreso komiteto pir
mininkas pasimatęs su prof. J. Kubi
liumi.

5. Jaunimo kongresą ruošti pavesta 
jaunimui, o turėtų tvarkyti ir prižiūrė
ti vyresnieji.

6. Nesą aiškūs jaunimo kongreso
tikslai ir siekimai. t

7. Kad kongreso rengėjai ėmėsi po
litinės akcijos, kurios tikslas esąs ry
šių jieskojimas su Lietuvos žudikais.

me pasitikėti”.
Su tokiais motyvais ir pareiškimais 

bei kreivais itaigojimais nesutiko V. 
Adamkavičius, J. Stempužis, A. šen
bergas ir kiti posėdžio dalyviai. Pla
čiau dėl visų tų pareiškimų, nei vie
nam iš jų nepritardamas, pasisakė PL 
B valdybos vykdomasis vicepirm. St. 
Barzdukas, prieidamas taip pat prie iš
vados, kad su tokių nusiteikimų paski
rais nariais bendradarbiauti neįmano
ma. Reikia, kad fk persitvarkytų. Kitų 
fk narių siūlymu finansų komisija pa
sitraukė, kad tokiu būdu PLB valdy
ba galėtų sudaryti naują finansų ko
misiją.

Pr. Razgaičiui, A. Balašaitienei ir J. 
Stempužiui pavesta sutvarkyti ir per
duoti bylas bei suredaguoti raštišką at
sistatydinimo pareiškimą PLB valdy
bai, nes tokio pareiškimo norėjo Pr. 
Razgaitis.

Po posėdžio savo talką ir darbą PLB 
valdybai žadėjo V. Adamkavičius, A. 
Balašaitienė, J. Gailiušytė, J. Stempu
žis, A. Šenbergas.

Atsistatydinimo pareiškimas buvo 
rašomas nuo 1965 gruodžio 20 iki 1966 
sausio 10, kai galutinei redakcijai ap
tarti Pr. Razgaitis sušaukė jau atsista
tydinusios finansų komisijos dalį narių. 
Bet ir iš kviestųjų pareiškimą pasirašė 
tik penki buvusios fk nariai. O ne
kviestieji iš viso nebuvo painformuoti 
apie tą pareiškimą. Tad jis nėra buvu
sios finansų komisijos pareiškimas.

PLB valdyba savo 1965 gruodžio 27 
posėdyje susipažino su PLJK finansų 
komisijos 1965 gruodžio 20 posėdžiu ir 
fk atsistatydinimu. Nutarta sudaryti 
naują PLKJ finansų komisiją. Į ją pa
kviesti: M. Lenkauskienė, A. šenber
gas, J. Gailiušytė ir V. Kamantas, o 
vėliau B. Juodikienė, kun. J. Grigo
nis ir A. Garlauskas.

Penkių pasirašytame paaiškinime 
yra toks klaidinantis teigimas:

“1. tarp atskirų finansų komisijos 
ir PLB valdybos narių iškilo principi
niai nuomonių skirtumai dėl jaunimo 
iš Lietuvos iškvietimo bei PL Jaunimo 
Kongreso Komiteto pirmininko vizito 
pas prof. Kubilių”.

PLB valdyba pakartotinai ir aiškiai 
buvo pareiškusi visiems ir visur, kad 
nė vienas atsakingas organas (nei PL 
B valdyba, nei PLJK Komitetas) ne
galvojo kviesti ir nekvietė jokio jauni

mo, pažiūrėjo į pasimatymą kaip asme
ninį jo reikalą.

1966 sausio 22-23 Klevelande vykusi 
veiksnių konferencija (kurioje dalyva
vo Lietuvos Diplomatinės Tarnybos at
stovas, PLB valdyba, VLIKas, Lietu
vos Laisvės Komitetas, ALT, JAV LB 
c. valdyba, Kanados LB krašto valdyba 
ir PLJK pirmininkas) susipažino ir 
diskutavo jaunimo kongreso parengia
muosius darbus. Konferencija vienbal
siai pritarė Jaunimo Metų darbams.

PLJK Komitetas, kurį sudaro visų 
pagrindinių patriotinio lietuvių jauni
mo organizacijų deleguoti atstovai bei 
pirmininkai, savo 1966 sausio 30 posė
dyje Čikagoje, reaguodamas į sklei
džiamus gandus dėl PLJK pirmininko 
pasimatymo, vienbalsiai išreiškė pasi
tikėjimą savo pirmininkui (balsavimas 
įvyko pirmininkui išėjus iš posėdžio 
salės).

Antrajame penkių pasirašytame pa
reiškimo punkte sakoma:

“2. PLB valdybos atstovai posėdyje 
atsisakė užtikrinti, kad ateityje tokie 
žygiai nebus kartojami”.

PLB valdybos nariai (posėdyje jų 
buvo trys: St: Barzdukas, M. Lenkaus
kienė ir Vyt. Kamantas) aiškiai pasa
kė, kad jokių žygių nebuvo daryta. 
Tad kaip galima kartoti nedarytus žy
gius?

Toliau trečiajame punkte sakoma:
“3. Finansų komisijos darbas apribo

jamas išimtinai tik pinigų rinkimu”.
PLJK darbą, kompetenciją ir atsa

komybę nusako PLJK fk nuostatai. 
Juos sau surašė ir priėmė pirmoji PL 
JK fk, o PLB valdyba tik patvirtino. 
Tad sau darbą nusistatė ir jį išplėtė ar 
apribojo patys fk nariai.

Nors pagal komisijos pavadinimą ir 
nuostatus jai turėjo rūpėti lėšų telki
mas, tačiau praktiškai tuo buvo ma
žiausiai rūpinamasi. Pasirašiusieji fk 
nariai savo veiklą grindė tokiomis 
nuotaikomis: pinigų jaunimo kongre
sui rinkti negalim, nes neaiškūs jo 
tikslai. Kai tikslai paaiškinami, tai 
vėl: pinigų rinkti negalim, nes nesu
daryta programa. Kai programa išryš
kėjo, tai vėl: pinigų rinkti negalim, 
nes neaišku, kas programą atliks. Kai 
buvo svarstomi kalbėtojai, fai vėl: pi
nigų rinkti negalim, nes numatyti ne
priimtini kalbėtojai (dr. V. Ramanaus
kas jau seniai grasino iš fk pasitrauk
siąs, jei kalbėtoju jaunimo kongrese 
būsiąs pakviestas JAV vicepreziden
tas!).

Per aštuonis darbo mėnesius (nuo 
1965 balandžio 13 iki gruodžio 20) pir
moji fk surinko tik $510.75 aukų iš 6 
aukotojų, pasiskolino $800.00, apmo
kėjo $783.31 išlaidų ir naujai fk 1966 
sausio 10 perdavė $519.57 nuostolį, kai
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“SEVEN SEAS” 
LAIVYNĄ
Jis plauks pas jus tiesiai is 
NAUJOSIOS ŠKOTIJOS 
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patenkinti jūsų skonio 
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kurio dar nesate mėginę.
“SEVEN SEAS” 
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mo iš pavergtos Lietuvos. Dar 1963 
spalio 20 PLB valdyba spaudoje aiš
kiai pasisakė, kad “...šauks laisvojo pa
saulio lietuvių jaunimo kongresą...” 
(iš PLB valdybos pareiškimo kadenci
ją pradėjus). Po dvejų metų (1965 
spalio 4) PLB valdyba, skelbdama 
1966 metus Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Metais, vėl pakartojo, kad “...kviečia 
laisvojo pasaulio lietuvių jaunimą j 
šio jaunimo kongresą...”- (iš PLB val
dybos atsišaukimo).

Laisvojo pasaulio sąvoka yra aiški 
kiekvienam lietuviui. Visiems buvo 
aišku, kad iš komunistų pavergtos Lie
tuvos nei galima jaunimą kviesti, nei 
jis galėtų laisvai dalyvauti jaunimo 
kongrese. Tačiau keli buvusios fk na
riai vistiek tvirtino savo pačių sklei
džiamą gandą, kad norima jaunimą iš 
pavergtos Lietuvos kviesti.

Pirmą kartą jaunimo iš Lietuvos at- 
sikvietimo klausimas PLB valdyboje 
buvo iškeltas paties Pr. Razgaičio ini
ciatyva (1965 gruodžio 19 posėdyje). 
PLB valdyba vėl pakartojo savo aiškią 
nuomonę, kad j jaunimo kongresą 
kviečiamas tik laisvojo pasaulio lietu
vių jaunimas.

PLB valdyba apie PLJK pirmininko 
pasimatymą su prof. J. Kubiliumi suži
nojo iš spaudos. PLJK pirmininkas bu
vo pakviestas j PLB valdybos 1965 
gruodžio 19 posėdį. PLB valdyba, iš
klausiusi PLJK pirmininko paaiškini.

iki jaunimo kongreso buvo likę tik 5 
mėnesiai!

Naujoji fk kartu su PLB valdyba ir 
PLJK komitetu per penkis mėnesius 
ne tik apmokėjo perimtas skolas, bet 
ir .visos lietuvių visuomenės, spaudos 
ir organizacijų remiama sukėlė apie 
95,000 dol. Jaunimo Metų, Jaunimo pe
ticijos ir jaunimo kongreso reikalams. 
Ir reikia pastebėti, kad kiti buvusios 
Fk nariai, nepasirašę po jokiais pareiš
kimais, labai daug savo darbais prisi
dėjo prie Jaunimo kongreso pasiseki
mo ir lėšų telkimo.
Jei penkiems pasirašiusiems rūpėtų 
nuoširdumas ir teisingumas, tai jie ne
kalbėtų ir neteisingai neskelbtų, kad 
“... šio atsistatydinimo pareiškimo fi
nansų komisija viešai nepaskelbė dar 
vykstant kongreso parangai tikslu ne. 
pakenkti gražiajai pirmojo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso idėjai ir 
pozityviems jaunimo darbams”. (Cita
ta iš jų paaiškinimo).

Ar kaikurie “paaiškinimą” pasirašę 
jau pamiršo savo neteisingus, niekina
mus, kurstomus, šmeižiamus ir įžei
džiamus pareiškimus bei raštus? Ar 
pamiršo plačiai išsiųstus savo atviru
kus, vadinančius jaunimo kongresą 
“koegzistencijos su komunistais mani
festacija” (pasirašytus VI. Ramanaus
ko ir J. Smetonos)? Ar pamiršo savo 
užkulisinį griaunamą veikimą, gandų

(Nukelta į 9 psl.)
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Solistė Irena Stankūnaitė iš New Jersey, N.Y., kuri lapkričio 
20 drauge su sol. V. Verikaičiu koncertuos Toronto Prisikė
limo salėje. Koncertą rengia katalikės motreys. Žiūr. skel
bimą 10 psl.
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ii KlIlIUKniriI: VEIKLOJE
DESIMTĄJĄ KULTŪRINĘ PREMI

JĄ Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija 
šiemet paskyrė bendrosios praktikos 
kultūrininkui Stasiui Barzdukui —. 
kalbininkui ir visuomenės veikėjui, su
laukusiam 60 m. amžiaus. $1000 pre
mija įteikta spalio 29 d.

ČIURLIONIO ANSAMBLIS Kleve-

leidiniui surinko Čikagos Meno Insti
tuto fotografijų skyriaus kuratorius 
Hugh Edwards. Knyga suskirstyta į 8 
dalis. Kiekvienai daliai įžanginį žodį 
parašė Bruno Markaitis, SJ. Priede 
yra Hugh Edwards ir knygos leidėjo 
Tėvo John Amberg, S.J., straipsniai 
ir trumpi nuotraukų paaiškinimai.

landė planuoja savo dabartinį reper
tuarą įrašyti į plokšteles. Į ateities pla
nus taipgi yra įtrauktas tradicinis me
tinis koncertas, išvykos į Detroitą, To
rontą ir kitas vietoves, dalyvavimas 

.kultūros kongrese, Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 50 metų su
kakties minėjime. Šį sezoną ansamb
lis pradėjo su 60 dainininkų, bet bus 
stengiamasi surasti 15-20 naujų narių. 
A. Mikulskio vadovaujamo Čiurlionio 
Ansamblio dabartinę valdybą sudaro: 
pirm. V. Plečkaitis, D. Dundurienė, 
M. Leknickas, G. Motiejūnas ir J. Ci- 
tulis. Ypatingas dėmesys skiriamas 
jaunimui — tai liudija valdybos pirm. 
V. Plečkaičio žodžiai “Dirvos” atsto
vui: “Čiurlionio Ansamblio jaunimas 
ne tik gražiai dainuoja, bet dainų 
garsuose ugdo ir savo tautinę dvasią, 
brandina savo lietuvišką sąmonę. An
samblio kūrybinis darbas ir lietuviš
ka aplinka — savita lietuvybės mo
kykla, kuri taip būtina bręstančiam 
mūsų jaunimui, ji veiksminga ir vy
resniųjų tautiniam atsparumui išlai
kyti.”

ŽURN. BRONYS RAILA rašo savo 
įspūdžius apie A. Merkelio paruoštą A. 
Smetonos monografiją. Tai nebūsianti 
recenzija, bet įspūdžiai apie knygos gi
mimą, jos turinį ir panagrinėjimas tų 
problemų šių dienų akimis. Būsią apie 
20 straipsnių. “Nidos” knygų klubas 
Londone išleido B. Railos “Dirvoj” 
spausdintų literatūrinėmis, kultūrinė
mis ir filosofinėmis temomis “akimir
kų” rinkinį-knygą, pavadintą “Laumių 
juosta” I t

MONTREALIEČIAI HENRIKAS IR 
BIRUTĖ NAGIAI spalio 22 d. dalyva
vo Bostono lietuvių kultūros klubo 
programoje. Birutė Vaitkūnaitė-Nagie- 
nė, Montrealyje pradėjusi išraiškos Šo
kio studiją, mokydama Toronto uni
versiteto modernaus šokio skyriuje ir 
reikšdamasi Kanados kultūrinėje tele
vizijoje kaip šokėja ir choreografė, 
skaitė nuotraukomis ir šokiu iliust
ruotą paskaitą apie išraiškos Šokio 
meną. Judesį apibūdindama kaip es
minį gyvybės ženklą gamtoje, paaiš
kino, kaip jis iš primityvios į Šokį pa
našios bendravimo formos per vėles
nių amžių karališkas apeigas, temas ir 
techniką išsivystė į baletą, o dar vė
liau į modernųjį išraiškos šokį, pa
sižymintį gyvenimiškomis temomis, ne
suvaržytu jausmo ir judesio žaismu.

Poetas Henrikas Nagys recenzavo 
bostoniškio Antano Gustaičio naujau
sią veikalą “Ir, atskrido juodas var
nas”, pažymėdamas, kad satyrinis-hu- 
moristinis talentas lietuvių tarpe re
tas ir kad naujoje kyngoje A. Gus
taitis kaip trubadūras, išvengdamas 
grubaus pamoksliškumo, humoristiškai 
atskleidžia išeivijos skaudžią tikrovę. 
Paskaitęs keletą ištraukų iš Gustai
čio poezijos, dr. Nagys susirinkusiems 
pateikė — savo kūrybos eilėraščius 
“Aitvaro brolio- neišdaviau”, “Eilėraš
čiai apie saulę”. Kad kultūros klubo 
mėnesinės programos lankytojai dr. 
Nagio žodžiais patikėjo, liudija išpar
duoti 20 knygos “Ir atskrido juodas 
varnas” egzempliorių. A. S.

ALGIMANTO KEZIO, S J. fotogra
fijų knygą leidžia “Loyola University 
Press” leidykla. Knygoje bus 67 di
delio formato nuotraukos, kurias šiam

Knyga pasirodys lapkričio mėn. Kai
na $3.95. Užsisakyti galima šiuo adre
su: A. Kezys, S.J., 2345 West 56th 

| Street, Chicago, Illinois 60636, USA.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
“ŠVIESA”, A. Vyžinto vadovauja

mas pedagoginio instituto liaudies dai
nų ir šokių ansamblis, išvyko į R. Vo
kietiją. Koncertai numatomi Potsdame 
ir kituose miestuose. Išvykoje, kuriai 

Į vadovauja instituto rektorius doc. V. 
i Uogintas, dalyvauja fizikos-matemati
kos fakulteto prodekanas doc. V. Va
lentinavičius, estetinio lavinimo ka- 

I tedros vedėjas S. Yla, rusų kalbos ir 
literatūros fakulteto dekanas doc. K. 
Musteikis ir komjaunimo atstovai.

JOHN HOPKINS, Australijos radi
jo muzikos direktorius Sidnėjuje, di
rigavo Vilniaus filharmonijos simfo
niniam orkestrui, užbaigdamas muzi
kinę viešnagę Sov. Sąjungoje. Pro
gramoje buvo eilė sunkių kūrinių, 
kaip A. Dvoržako uvertiūra “Karna
valas”, F. Schuberto IV simfonija, ku
rių vilniečiams nebuvo tekę girdėti 
jau virš 20 metų.

“BANGA”, J. Šidlausko vadovauja
mas Kauno radijo priimtuvų gamyk-i 
los mišrus choras, išvyko gastrolių į 
Čekoslovakiją ir R. Vokietiją. Choras 
buvo suorganizuotas 1957 m., jame 
dainuoja virš 100 įvairių specialybių 
darbininkų, tarnautojų ir inžinierių. 
Šis dainos meno saviveiklos ansamblis 
yra koncertavęs Rygoje, Taline, Mins- 

I ke, Kleve, Simferopolyje, Jaltoje, Le
ningrade ir Maskvoje.

LIETUVOS FTIZIATRŲ HI SUVA
ŽIAVIMAS įvyko Vilniuje. Buvo pa
daryta 40 pranešimų, daugiausia nag
rinėjančių vaikų tuberkuliozės profi
laktikos, diagnostikos ir naujai išaiš
kintų ligonių priešbakterinio gydymo 
efektyvumo problemas. Suvažiavime 
dalyvavo ftiziatrų atstovai iš Maskvos, 
Kievo, Minsko, Rygos, Talino ir kitų 
miestų.

PROF. DR. PAULIUS SLAVĖNAS 
buvo išrinktas tarptautinės mokslų 
istorijos akademijos nariu-korespon- 
dentu Paryžiuje. Jis yra gamtos moks
lų ir technikos istorijos komisijos pre
zidiumo pirmininkas Lietuvos Moks
lų Akademijoje, fizikos-matematikos 
mokslų daktaras.

M. SAKALAUSKO, mokslinių res- 
tauracinių gamybinių dirbtuvių foto
grafo, darbų paroda “Lietuvių liau
dies menas” atidaryta Vilniuje. Apie 
ją rašoma: “Didelio formato nuotrau
kose — įdomūs senosios lietuvių ar
chitektūros pavyzdžiai. Jų tarpe — 
stogastulpiai, koplytėlės, kryžiai ir ki
ti liaudies meistrų darbai, autorius 
užfiksavo ir atskirus šio architektū
rinio palikimo fragmentus, išryškin
damas ornamentikoje vyraujančius bū
dingus visam mūsų liaudies menui 
saulės, tulpių, rūtų, eglių motyvus, 
nuotraukose matome pastatus, kurių 
stogus puošia įdomios vėjarodės su 
paukščių ar žvėrių siluetais ..'.” Šias 
nuotraukas M. Sakalauskas padarė 
Augštaitijoje ir Žemaitijoje sureng
tų etnografinių ekspedicijų metu.

V. Kst

A. Landsbergis ir jo kelio stulpai
Lietuviams buvo maloni staig

mena Toronto Naujųjų Kanadie
čių Teatro pranešimas, paskelb
tas mūsiškėje ir kanadiškoje 
spaudoje, kad i šio sezono reper
tuarą Įtraukiamas Amerikoje gy
venančio Algirdo Landsbergio 
veikalas “Penki stulpai turgaus 
aikštėje”. Išeivijos sąlygose toks 
lietuvio rašytojo laimėjimas yra 
didelis džiaugsmas visiems bend
ro likimo broliams, pasiilgusiems 
giedra nutviskusio tėviškės dan
gaus ir turintiems pasitenkinti 
laikinėmis properšomis niūriuose 
dabarties debesyse. Skautų Tėvų 
Komitetas padarė sveikintiną 
žingsnį užpirkdamas gruodžio 4 
d. spektaklį lietuviams — tai bus 
graži moralinė parama veikalo 
autoriui ir finansinė paspirtis 
naujųjų kanadiečių teatrui, ku
rio scenoje turi progos pasirody
ti ir mūsų aktoriai.

Tyloje brendęs talentas
Nevienas torontietis, tenka ma

nyti, norėtų išsamesnių žinių apie 
veikalo autorių Algirdą Lands
bergį. Jis plačiai žinomas JAV 
lietuvių visuomenėje, bet Kana
dos' lietuviams, ypač torontiš
kiams, pažįstamas tik iš vienos 
čia jo skaitytos paskaitos ir iš 
scenoje matytos parodijos “Barz
da”.

Pastaruoju metu dažnokai ren
giami Lietuvoje ir tremtyje vei
kusių gimnazijų mokinių ir moky
tojų suvažiavimai. Kažkodėl ligi 
šiol niekas nemėgino suburti 
Kauno jėzuitų gimnazijos po visą 
pasaulį išblaškytų mokinių, nors 
ji švietimo dirvonuose yra išva
riusi labai gilią vagą. Tokiame 
jėzuitų gimnazijos suvažiavime A. 
Landsbergiui tektų garbinga vie
ta, nes jos suole jis yra pradėjęs 
žygį į gyvenimą ir kūrybą.

Anomis dienomis busimasis ra
šytojas ir dramaturgas klasės 
draugams buvo žinomas Jeronimo 
vardu. Eilę metų leistame laik
raštėlyje “Mūsų Klasė” Jeroni
mas tada kiekvieną savaitę 
paruošdavo filmų ir sporto sky
rius. Tai, galima sakyti, buvo 
daugiau žurnalistinio pobūdžio 
darbas, kurį sekė pirmieji gim
nazistams įprasti bandymai poezi
joje. Dailiojioje literatūroje jis 
anuomet laimės nemėgino jieško- 
ti, nors jos ir aplamai meno klau
simais nevengdavo karštų disku
sijų su dabartiniu dailininku Ži- 
buntu Mikšiu, Vyt. Adamkevi- 
čium bei kitais klasės draugais. 
Savo rašto darbais nenustebin

davo lietuvių kalbos mokytojų J. 
Talmanto ir “Prieš srovę” auto
riaus Juozo Petrulio. Tais laikais 
neatrodė, kad jam būtų lemta sa
vo kūryba prasiveržti net į ame
rikiečių ir kanadiečių gretas.

Kelionė pas stulpus
Platesnius horizontus A. Lands

bergio kūrybai atvėrė studijos 
Columbia universitete Niujorke, 
kur lyginamąją literatūrą jis yra 
baigęs magistro laipsniu. Buvu
sius klasės draugus ir mokytojus 
A. Landsbergis nustebino 1953 
m. “Draugo” premijuotu romanu 
“Kelionė”, atskleisdamas skau
džias iš Lietuvos pasitraukimo 
dienas. Bendrame kūrinio fone 
nesunku buvo atpažinti baltuo
sius Kauno jėzuitų gimnazijos rū
mus, kurie juk ir buvo jo lite
ratūrinės kelionės pradžia. Toli
mesnėm šios kelionės kryžkelėm 
tenka laikyti novelių rinkinį “Il
goji naktis” ir dabar jau net, To
rontą pasiekusius “Penkis stulpus 
turgaus aikštėje” — partizanų at
minimui skirtą kūrinį, 1957 m. 
atžymėtą Lietuvių Bendruomenės 
Klevelando apygardos premija.

Tenka džiaugtis, kad A. Lands
bergis nesitenkino laimėjimais 
vien tik lietuvių tarpe, bet ryžosi 
pralaužti ledus ir amerikiečių vi
suomenėje. “Five Posts in the 
Market Place” premjerą pateikė 
amerikiečiai — Chicago Commu
nity Theatre; Žiūrovų eilės ir pui
kūs amerikietiškos spaudos1 atsi
liepimai sutiko pirmuosius jau
no lietuvio dramaturgo žingsnius 
svetimoje scenoje. Žuvusių par
tizanų auka pirmą kartą anglų 
kalba pasibeldė į didesniu po
litiniu jautrumu nepasižyminčią 
amerikiečio širdį. Tenka manyti, 
tai buvo A. Landsbergio sąmo
ningas ir originalus paminklas 
už Lietuvos laisvę žuvusiems bro
liams.

Galimas dalykas, kad kaip tik 
dėl šio veikalo Vilniuje išeinanti 
“Tiesa” viename straipsnyje į 
pikčiausių “reakcijonierių” eiles 
įtraukė ir A. Landsbergį, pa
skelbdama jo pavardę tautie
čiams Lietuvoje ir pasišaipyda
ma iš jo rašinių literatūrinės kri
tikos temomis. “Penki stulpai 
turgaus aikštėje”, aišku, buvo nu
tylėti, nes juk jie ir yra tikroji 
neapykantos priežastis. Už A. 
Landsbergio atliekamą lietuvių 
tautosakos populiarinimą ameri
kiečių tarpe kompartija neturė
tų pykti. V. Kst.

A. TYRUOLIS

PRARASTOJI DIENA
Gal man mano žemės saulėta diena 
Vėl veido giedriu nenuskaidrins šypsniu, 
Kai grįšiu atgal su pirmąja šalna 
Tyliai mėnesienos taku auksiniu.
Bet ją daugel kartų iš kelio šaukiau 
Nutolstančią man čia pabūti kartu, 
Atplaukti už Nemuno vilių tykiau, 
Atplūsti dvelksmu iš gausybės žiedų.
Aplinkui sutemsta, užkrinta naktis, 
Bet prarastą dieną seku įtemptom 
Mintim ir per naktį: kur tas atspindys, 
Kuriuo ji nūn šviečia padangėm kitom?

Jaunos latvių dailininkės paroda
DAIL. DAGYS

Spalio 29 d. Toronto latviai 
pergyveno gana malonias valan
das — jaunos jų mene bekylan
čios žvaigždės tapytojos Gundega 
Cenne parodos atidarymą. Lat
viai šioje padangėje turi nema
žai gerų menininkų, bet nevisi 
sugeba taip parodas suorganizuo
ti, kaip ši; todėl vertas pažymėti 
šios jaunos dailininkės (ar latvių 
bendruomenės) sugebėjimas suor
ganizuoti tikrai malonų parodos 
atidarymą, kurį atliko buvęs On
tario gubernatorius J. K. Mac
Kay. Pastarąjį pristatė ir apie 
dailininkės kūrybą kalbėjo lat
vių liuteronų vyskupas Lūsis.

Dailininkė Cenne yra gimusi 
[Rygoje 1933 m.; meno mokslus 
baigė Montrealyje 1956 m. Su sa
vo darbais yra dalyvavusi grupi
nėse parodose Montrealyje, To
ronte, Niujorke, Paryžiuje ir ki
tur. Kaip jauųa dailininkė, ji dar 
nėra sustingusi vienoje techniko
je nei sumanierėjusi vienoje for
moje. Į šią parodą ji atėjo tri
mis takais: 1. dabartinių daili
ninkų mėgiama mišrių medžiagų 
netapančia technika, 2. įprastine 
aliejinių dažų ir 3. polymer — 
vandeninių dažų tapybos techni
ka. Šios pastarosios ji nėra tiek 
įsisavinusi, kiek pirmosios.

Būdingiausi ir originaliausi jos 
paveikslai yra mišriųjų medžia
gų. Žiūri ir jauti autorės palai
mą lengvai ir jautriai visa tai 
apvaldyti.

Čia ji vartoja smulkų žvyrą,] 
vietomis jį paliesdama teptuku ir 
apipurkšdama dažais, primenan
čiais laką ar emalį. Nors gana 
grubus ir, galvosite, nepatrauk
lus paveikslų pirmas sluogsnis, 
bet švarus žvilgančiais dažais iš
baigimas duoda jautrius išdykau
jančių spalvų šypsnius bei ramius 
jų susitelkimus poilsiui šešėliuo-l

se. O pro juos galima įžiūrėti pa
prastus gamtos vaizdus, apvilktus 
poetiniais drabužiais, bei žmonių 
figūras, primenančias linijas, lyg 
pajuodusioje viduramžių bažny
čioje. Kaip gamtos kūnai, taip ir 
žmonių figūros yra sklandžiai su
lietos su visa paveikslų konstruk
cija ir kalba ramia kalba. Tai 
liudija autorės talentą ir jų 
vertę.

Visų laikų dailininkams di
džiausios kliūtys ir sunkiausiai 
nugalimos barikados buvo, yra ir 
bus žmogaus ir kitų gyvūnų fi
gūros. Čia, kai akis į akį susitin
ka su tomis figūromis, kai nusi
gręžta nuo moderniškojo žaidimo, 
kai susitinka su gyvąja gamta, ir 
vikrioji Cenne turi sustoti, pa
vargti ir, jei nekapituliuoti, tai, 
praradusį savo gracingumą, sun
kiai per jas kopti. Saugiausia, kai 
tik apgraibomis palietusi sugeba 
jas apeiti.

Žmogiškoji figūra dailininkui 
yra toksai laukinis arklys, ant 
kurio išdidžiau pajoti tegalima 
tik po ilgo jo treniravimo. Pra
džia gera — temankština dail. 
Cenne savo žirgus.

Paroda surengta W. W. gale
rijoje, 830 Yonge St., netoli 
Bloor. Ji truks iki lapkričio 13 d. 
Galerija yra geroje vietoje, arti 

' autoaikštės. Jos savininkas yra 
ukrainietis, reto simpatiškumo ir 
džentelmeniškumo žmogus. Jis 
bendrauja su etninėmis grupėmis 
ir pas jį daugiausia būna rengia
mos įvairiausių Europos tautų 
dailininkų parodos. Jis, kaip 
augštos kultūros žmogus, neeks
ponuoja sensacijų siekiančių 
pokštų, bet mielai rodo moder
niškos kultūros kūrinius. Kažko
dėl tik lietuviams ši galerija ne
žinoma, o gal gi jų dailininkai I 
bei jų darbai nežinomi?

Ohio lietuvių gydytojų draugijos kultūrinė premija $1000 šiemet paskirta Stasiui Barzdukui (de
šinėje). Premiją įteikė gyd. E. Lenkauskas Klevelande Nuotr. V. Pliodžinsko

Pažanga dabarties gyvenimo tikrovėje
Petro Maldeikio "Moderniosios pažangos problemos"

Pažangos samprata
Laike viskas kinta. Vieni šia

me kitime įžvelgia visko menkė
jimą ir žlugimą, kiti — žmonių 
santykių ir pasaulio tobulėjimą, 
pažangą. Tikėjimas į pažangą ir 
pas mus yra buvęs labai stiprus. 
Mes esame linkę sveikinti viso 
seno, “supuvusio” žlugimą ir nau
jo jo vietoje iškilimą. Šį mums 
tokį aktualų klausimą sprendžia 
P. Maldeikis savo naujoje kny
goje “Moderniosios pažangos pro
blemos”.

Knygos pradžioje autorius pa
brėžia, kad pažangos idėja yra 
vyraujanti mūsų laikų idėja. Bet 
nežiūrint jos populiarumo, pati 
pažangos sąvoka dar ir šiandien 
nėra aiški. Autorius tad imasi iš
aiškinti šią pažangos sąvoką, su
stodamas prie pažangos idėjos is
torinio išsivystymo, kritiškai per
žvelgia įvairias pažangos sampra
tas, jų teigiamąsias puses ir trū
kumus, ypač pabrėždamas, kad 
pažanga nėra būtina ir sponta
niška ir kad ne kiekvienas kiti
mas reiškia pažangą.

Autorius nagrinėja konserva
tizmą ir liberalizmą, jų skirtin
gas pažiūras į pažangą, atmeta 
kraštutinį konservatizmą ir libe
ralizmą kaip nesuderinamus nei 
su moksliniu patyrimu nei gyve
nimo įvykiais. Toliau išdėsto, kaip 
pažanga vyksta moksluose, me
nuose, auklėjimo srityje bei viso
je gyvenimo plotmėje ir kokie iš
kyla klausimai ryšium su mate
rialistinės pažangos išplitimu į vi
sas gyvenimo sritis. Prie šių 
klausimų čia ir sustosime.

Pažangos konfliktai gyvenime
Mūsų amžiaus pažanga visuose 

savo išsišakojimuose vyksta gilių 
konfliktų susidaryme ir priešingų 
linkmių susikirtime. Iš to susi
daro įvairios problemos, liečian
čios patį žmogų, jo vietą ir tikslą 
pasauly. Autorius savo knygoje 
daug šių pažangos problemų iš
kelia ir jieško jų sprendimo.

Nagrinėjant gamtos mokslą, 
technikos pažangą, išryškėja, kad 
technika žengia pirmyn, o žmogus 
atsilieka. Šį klausimą spręsdamas 
autorius rašo: “Todėl, ir svarsty
dami apie technikos pavojus ar 
iš jos pusės gresiantį pavergimą, 
šių laikų žymieji mąstytojai kal
ba ne apie technikos pažangos pa
žabojimą, o apie socialinio atgi
mimo ir dvasinio atsinaujinimo 
reikalą, apie žmogaus dvasinį ug
dymą, kurio pažanga prilygtų 
anai technikos pažangai (65 p.).”

Tai, rodos, labai aiškus daly
kas — technikos pažangos nega
lima stabdyti, o žmogų reikia ug
dyti, kad jis prilygtų techninei 
pažangai. Čia prileidžiama, kad 
žmogus galėtų žengti pirmyn kar
tu su technika. Jei tai neįvyksta, 
priežasties reikėtų jieškoti atitin
kamo auklėjimo stokoje. Bet pats 
tas tvirtinimas yra jau techniš
kojo galvojimo vaisius. Jame yra 
prileidžiama, kad žmogus yra

ANDRIUS BALTINIS nas nuo kito ir nuo paties asme
nybės branduolio. Gyvenimo ir 

kažkas tokio, ką galima nuolatos, darbo vyksme žmogus vis labiau 
“pagerinti”, lygiai kaip mašiną, nuasmenėja, tampa įrankiu. Jo vi- 
Tuo tarpu žmogus turi nekinta- ] dinis gyvenimas suskyla į atski- 
mą pradą — substancinę sielą, ras dalis, kaip radijo ir televizi- 
kurią norėti ugdyti kartu su tech- jos programos Amerikoje. Suski- 
nikine pažanga yra žmogaus pri- lę ir nesusieti veiksmai automa- 
gimčiai priešinga iliuzija.

Kitoje vietoje autorius sako: I pats asmenybes branduolys. Taip 
“Pati technika yra savaime neut-1 modernioji pažanga, moderniojo 
ralus dalykas (59 p.)”. Tai irgi gyvenimo sąlygos ugdo nuasme- 
rodosi savaime aiškus dalykas. 
Bet tikrumoje taip nėra; Tiesa, 
technika pati savyje yra neutra
li, bet dvasia, kuri ją kuria, to
kia nėra. Ji nekenčia viso, ko 
technika negali dominuoti. Todėl 
technologiškoji dvasia, kuri yra 
sukūrusi “neutraliąją techniką”, 
kartu stengiasi sukurti tokį žmo
gaus tipą, kuris yra neutralus vi
sam, kas antgamtiška ir amžina. 
Technika keičia patį žmogų.

Tarp kitų problemų iškyla ir 
laisvės problema. Autorius lais
vę padalina į išviršinę ir išvidi
nę. Pagal autorių, tik išvidinė 
laisvė sudaro laisvės esmę ir 
vergas gali jaustis laisvas. Tačiau 
ir čia reikia prisiminti, kad išori
nė prievarta gali mus paliesti tik 
išoriškai, bet gali paliesti giliau 
ir esmiškai bei sunaikinti laisvę. 
Ypač jei esame priversti daryti 
tai, ko nekenčiame ir kas yra ne
tikra, prieš ką sukyla giliausioji 
mūsų prigimtis. Toks dvilypu
mas — išoriškai nužemintas ver
gas, o savo viduje laisvas —- ga
li sunaikinti mūsų pasipriešini
mą, sugriauti mūsų išvidinę lais
vę ir asmenybę. Tik maža dalis 
stoiškai stipriųjų pakels šią prie
vartą ir išlaikys vidinę laisvę, 
daugumas gi, išorinės prievartos 
spaudžiami, žlugs kaip asmeny
bės, pavirs automatais.

Išeities jieškojimas 
iš pažangos konfliktų

Autorius iškelia ir daugiau 
konfliktų, kurių čia negalima su
minėti. Skaitydami jo knygą ma
tome, kad žmogus praranda pats 
save, jo veiksmams atskylant vie-

tizuojami, ir pagaliau suskyla ir

nė j imą, prisitaikymą prie aplin
kybių ir masių viešpatavimo kul
tūroje bei visame gyvenime, kuri 
sudaro mūsų laikų pagrindinę 
problemą.

Natūralu, kad autorius prieina 
prie klausimo, ką daryti, kad da
barties žmogus, atitolęs nuo sa
vęs, rastų kelią atgal į save, at
sisakydamas viso, kas jam sveti
ma, netikra ir žudo jį patį. Es
minis šio klausimo sprendimas 
reiškia gilesnį pasikeitimą pa
čiuose žmogaus egzistencijos pa
grinduose, dvasinį atbudimą, reli
ginį atgimimą. Todėl autorius ir 
sako: “... jokia kitą idėja, iš
skyrus religiją, nėra kada nors 
pastoviai kėlusi žmogaus dvasią 
ir davusi jam motyvų bei vilčių 
gyventi (135 p.)”. Tai yra vienin
telis tikras sprendimas ir po psi
choanalizės, kuri suskaldė žmogų 
į dalis, turi būti sukurta psicho
sintezė, kuri šią į dalis suskaldy
tą žmogaus dvasią galėtų vėl su
jungti ir atstatyti joje vienybę 
bei darnumą.

Kaip mayti iš iškeltų klausi
mų, šią Petro Maldeikio knygą 
turėtų perskaityti visi, nes joje 
yra objektyviai ir visapusiškai 
atskleistos labai aktualios mūsų 
moderniojo gyvenimo ir pažangos 
problemos, iškelti labai rimtai pa
grįsti šių problemų sprendimai 
bei nurodomos kryptys ir princi
pai, pagal kuriuos turėtume tvar
kyti savo auklėjimą, meną, moks
lą, tautinį bei kultūrinį gyveni
mą. Knyga daugelį pažadins gi
liau pagalvoti apie tikrąsias ver
tybes ir gyvenimo prasmę, kuri 
blėsta mūsų laikų suirutėje.

Atsiųsta paminėti
East Europe No. 10, October 1966. 

Politinė R. Europos įvykių apžvalga 
anglų kalba, šis numeris skiriamas 
Vengrijos sukilimo dešimtmečiui. Lei
dėjas — Free Europe, Inc., platin
tojas — B. De Doer, 188 High St., 
Nutley, N. J., USA. Prenumerata $5 
metams.

Lietuvių Studentų Sąjungos MET
RAŠTIS 1966. Išleido LSS centro 
valdyba, redagavo Mykolas Drunga; 
apipavidalinimas — dail. Viktoro Dir- 
dos. Redakcijos bendradarbiai: M. 
Pakalniškytė, I. Rušėnaitė, Š. Valiu
kėnas. Tiražas — 1.200 egz., 96 di
delio formato psl., kaina nepažymėta. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė, 6051 
So. Ashland Ave., Chicago, Ill. 
60636, USA.

Ruduo jau atėjo, netoli ir Kalėdos...
Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuotl. 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, 3% 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 RK1 ir RK2 kainuoja $135.00.
Maisto siuntinys
4 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, V2 sv. kakavos, 

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

$30.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelio pasisekimo turį siun

tiniai: V—3, 10% 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. JUKAS),

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, Mich.;
A. KUSINSKIS, 167 Colledge St. Apt. 2. Sudbury, Ontario;
L. Radzevičius, R.R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada.
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

$1.900 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 
Šlačiu įvažiavimu; moderniška di- 

elė 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, aluminiai 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-

W TORONTO
Lietuvių studentų žinios

Tel. RO 2-8255 
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kcimb. 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- 
ks
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- 
ra< 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.

o dabar artėja LSS suvažiavi-

INITIUM SEMESTRU Pagaliau To
ronto lietuviai studentai vėl pradeda 
krutėt ir bruzdėt. HELLUP jau pra
ėjo
mas (lapkr. 24-26 d.). Bet prieš tai, 
oficialiai nors ir pavėluotai, pradėsi
me mokslo metus. §į penktadienį, 
lapkričio 11 d., 7.30 v.v., Sv. Jono Kr. 
parapijos salėje, 941 Dundas St. W.,

įvyks tradicinis lietuvių studentų INI- 
TIUM SEMESTRU Ateikite visi! Bus 
progos pamatyti naują valdybą ir pa
kalbėti apie ateities planus, pakram
tyti sūrio ir salami, susipažinti, pasi
šokti ir šiaip pasižmonėti. Ypatingai 
kviečiame naujus, senus, iš kitų mies
tų atvykusius ir vietinius Toronto stu
dentus, ty. ypatingai kviečiame TA
VE! Iki... Pelėda

2 vai. L. V. Namuose.

Lietuvių skautų veikla

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

B. SAKALAS '
Darbo telef. RO. 2-825* Namų telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.
■0

PROGRESS
1072 Bloor Str. W.

ANNETTE - HIGH PARK, $5.000 
įmokėti, 8 dideli kambariai, mū
rinis, atskiras, naujas šildymas, 
2 modernios virtuvės, 2 prau
syklos. Labai švarus iš lauko ir 
vidaus. Garažas ir geras įvažia
vimas. Skubus pardavimas.

DUNDAS • RONCESVALLES, $7 
tūkstančiai įmokėti, mūrinis na
mas ir smulkmenų prekyba “Ci
gar Store”, 6 kamb. butas; geras 

1 verslas, didelė apyvarta, gera 
vieta. Teiraukitės smulkesnių 
informacijų.

HIGH PARK BLVD. - INDIAN 
RD., $12.000 įmokėti, gražus 
mūrinis, atskiras, 9 didelių kam
barių, 3 virtuvės, 2 prausyklos,

REAL ESTATE LTD.
Tel. 534-9286

vandeniu- alyva šildymas, platus 
šoninis 
Ideali 
Vertas dėmesio.

BLOOR - RUNNYMEDE, 
įmokėti, naujos statybos, mūri
nis, atskiras, 8 kambarių, per 
du augštus, įrengtas rūsys. Dvi
gubas garažas ir privatus įvažia
vimas.

RONCESVALLES - GEOFFREY 
ST., $12.000 įmokėti. 10 kamba
rių, atskiras, mūrinis, 3 virtu
vės, idealus nuomojimui. Gara
žas ir geras įvažiavimas. Namas 
be skolų.

SWANSEA - DURIE ST., $15.000 
įmokėti, modernios statybos,

įvažiavimas, 
vieta, didelis

garažas, 
sklypas.

$11.000

S. JOKŪBAITIS
SĄŽININGAS IR SKUBUS PATARNAVIMAS

Tel. 534-9286 — namų: 537-2869

180 Queen St W. 
prie Gore Vale 
Tel. EM. 4-7994

1 ■------- - Vestuvinės nuotraukos
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10 • 1.30 ir 4 JO - 7
Antr. 10 -1 JO
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -1 JO ir 4 JO - 7
Penkt.l0-lJ0ir4J0-8
Beft.9-12
Sekm. 9 JO • 1

4% % — už depozitus

5% % išmokėta 1965 m. už šėrus

Mortgičiai — 6%%

Asmeninės paskolos — 7%

{vairūs kiti finansiniai patarnavimai, kaip

mažos paskolos be žirantų ir kt.

Informacijos teikiamos darbo valandomis

1966 M. RUGPJŪČIO 31 D. KAPITALAS $2.145.361

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KRED. KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd.
/ 1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
BLOOR & ARMADALE AVE., $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 dideli, 
gražūs kambariai per du augštus, mod. virtuvės, kiekviename augšte prau
sykla, vandeniu alyva apšildomas, rūsys baigtas, garažas, geroj vietoj, 
geras namas.
ANNETTE & EVELYN, $13.000 įmokėti, mūro, atskiras, 12 didelių kam
barių, didelės mod. virtuvės, 4 prausyklos, baigtas rūsys, vandeniu alyva 
apšildomas, garažas 9 pėdų įvažiavimas, didelis, gražus ir privatus kie
mas, liks viena skola balansui. Prašoma kaina $36.000.
COLLEGE - RUSHOLME RD., $30.000 įmokėti, mūro, gražių plytų 14 butų 
apartamentas, rūsys pilnas (gyvenamų butų nėra), kiekvienas butas po 5 
kambarius, 12 mūro garažų, metinės pajamos $18.700. Kiemas 105x200 
pėdų. Prašoma $130.000.

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 sąžininga patarimą.

J. KUDABA, LE1-1161, namų RU 3-2105

Owners
ENTRE

Statybinės medžiagos
t MULOCK AVE. 769-5171 vsk. 762-9759
• įvairios medžiagos namų taisymams
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos 
» Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
• Atliekam visus statybos darbus
• Statome priestatus, fabrikus, krautuves,

namne

< • Skautų-čių tėvų komiteto ruoš
tas bazaras-šokiai praėjo su dideliu 
pasisekimu. Ir bazare, ir šokiuose 
skautai-tės talkino tėvų komitetui.

• Kaikurie I-sios vilkiukų dr-vės 
jaun. skautai, pasiekę amžiaus ribą, 
bus pervesti į skautų dr-vę, prieš tai 
išlaikę egzaminus į I-jį vilkiukų paty
rimo laipsnį.

• Ruošiamasi skautiškoms Kūčioms, 
kurios įvyks gruodžio 17 d. ir bus 
skirtos skautams-tems, jūrų skautams- 
tėms, vyr. skautėms, sk. vyčiams ir 
akademikams-kėms.

• LS Brolijos vyriausio skautininko 
“Krivūlėje” nr. 2-3 yra paskelbti LSS 
skautininkų nuostatai (jų dalį — apie 
skautininkų ramovių veiklą — projek
tą paruošti buvo paprašyti torontiš
kiai skautininkai). Nuostatai patvir
tinti LSS tarybos pirmijoje š.m. rug-

sėjo 26 d.
• Metinė LSB registracija atlieka

ma iki š.m. lapkričio 20 d. Draugo
vėse yra renkamas nustatytas nario 
mokestis. Atlikime tą pareigą laiku!

• Kas norėtų užsisakyti kalėdinių 
atvirukų ir tuo paremti LSB Džiambo- 
rės fondą, rašykite adresu: A Kara
liūnas, 3717 West 70 Place, Chicago, 
Hl., USA

• Metams baigiantis, pagalvokime
apie “Skautų Ado” prenumeratą. Vi
sais prenumeratų reikalais Toronte 
kreiptis į s. VI. Rušą arba rašyti “Sk. 
A” administracijai: K. čėsna, 58 Pro
vidence St., Worcester, Mass. 01604, 
USA C. S.

N. Pr. Marijos seserys nuoširdžiai 
dėkoja Skautų Tėvų Komitetui už ma
terialinę paramą lietuvių Vaikų Na
mams.

A t A

Mielai MAMYTEI Lietuvoje mirus, 
sūnui JONUI AUKŠTAIČIUI 

ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą —

G. J. Kasparavičiai 
R. J. Genučiai 
M. P. Besųspariai

Ateitininkų žinios
Sekmadienį, lapkričio 13, įvyks šie 

susirinkimai: jaunesniųjų berniukų — 
tuoj po 10 vai. Mišių ateitininkų kam
baryje (susirinkimui vadovaus Rimas 
Banaitis, kuris yra globėjo padėjėjas); 
Vaidilučių

Norį vykti į koncertą, kuris įvyks šį 
šešt. Massey Hall, prašomi susirinkti 
prie Prisikėlimo par. 6 v.v. Kainuos 
75 et. Norį smulkesnių informacijų 
apie koncertą prašomi skambinti A. 
Paškauskui tel. 535-8274.

Vyr. moksleivių rengiami jaunimo 
šokiai įvyks sekmadienį, 6.30 v.v., nau
jojoje Prisikėlimo salėje.

Studentų ateitininkų susirinkimas 
— šį sekmadienį, lapkričio 13, 7 v.v., 
ateitininkų kambaryje. Susirinkimas 
svarbus ir jame bus daug kas naujo. 
Kviečiami visi senieji studentai, o 
kartu ir šiais metais pradėję studi
juoti, taip pat ir 13-to skyriaus gim
nazistai, kurie šiais metais yra prisi
jungę prie studentų draugovės.

Poezijos ir muzikos vakaras, ruoštas 
vyr. moksleivių, įvyko lapkričio 6 d. 
Prisikėlimo muzikos studijoje. Kartu 
buvo ir jaukus susirinkimas. Visi sė
dėjo prie nedidelių, staltiesėm ap
dengtų staliukų, ant kurių degė žva
kės. Pasirodė daug jaunų poetų, ku
rių dauguma skaitė savo kūrybą. Poe
ziją skaitė: Laima Gustainytė, Ramu
nė Sakalaitė, Lilija Kizaitė, Rūta Ur
bonaitė ir Rimas Danaitis. Pianinu 
meistriškai skambino Gražina Marci- 
nėnaitė ir Andrius Paškauskas. Rei
kia tikėtis, kad nevienas iš tų jau
nųjų poetų ir muzikų tikrai daug pa
sieks. Pertraukos metu visi vaišinosi 
skania kava. Taip pat įvyko būrelių 
diskusijos apie ekskursiją į Yorkville, 
dėl kurios daug tėvų be reikalo jau
dinosi. Aplamai, susirinkimas-vakaras 
praėjo labai nuotaikingoje, draugiško
je ir gyvoje nuotaikoje.

Būreliai, kurie naudojasi ateitinin
kų kambariu, prašomi jį palikti šva
rų ir išvalytą. Taip pat be Tėvų pran
ciškonų žinios negalima nieko kabinti 
ar klijuoti ant sienų.

Uždaros rekolekcijos vyr. gimnazis
tams, tik nuo 10 skyriaus, yra orga
nizuojamos Tėvų augustinijonų vie
nuolyne, King City gruodžio 10 ir 11 
d. Jiems rekolekcijos bus pravestos 
anglų kalba. Tikimasi, kad susidarys 
nemažas būrelis jaunuolių. Smulkes
nes informacijas teikia Tėvas Rafae- 
lis, OFM, 533-0621 ir V. Kolyčius 
534-5586.

2232 Bloor St. West 
prie pat Runnymede Rd. 

PR. KERBERIS 
RO 7-5454

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

įmokėti, 5 kambarių vienaaugš- 
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.

RUNNYMEDE - BLOOR, apie 
$8.000 įmokėti; atskiras 7 kamba
rių namas, 2 prausyklos, 2 virtu
vės, garažas. Viena atvira skola.

BENZINO STOTIS IR RESTORA
NAS, apie $35.000 įmokėti; mo
derniškai puikiai įrengta. Par
duoda per metus virš 100.000 ga
lionų benzino; prie labai judraus 
plento, maždaug 90 mylių nuo 
Toronto. Skubus pardavimas.

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 6-9165
$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 gar 
ražų. $31.000 metinių pajamų. 
Pirmi mortgičiai tik iš 5% %. Rei
kalingas geras (mokėjimas 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 pinigafa, o kita dalis ne
kilnojamo turto arba mortgičių 
formoje (trade-in)Kaina$280.000.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
4% % už depozitus
5!4 % numatyto už šėrus

A t A

VACLOVUI VAIDOTUI mirus,
žmoną E. VAIDOTIENĘ, sūnų VYTAUTĄ, 

dukrą REGINĄ ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame

Naujųjų kanadiečių teatras in
tensyviai ruošiasi penktajam sa
vo veiklos sezonui, kurį pradės 
A. Landsbergio veikalu “Five 
Posts in a Market Place”. Jis bus 
vaidinamas nuo lapkričio 30 iki 
gruodžio 18 d. (20 spektaklių) 
puošniame bei jaukiame Toronto 
centrinės bibliotekos teatre, tu
rinčiame 209 sėdimas vietas. De
koracijas piešia CBC dailininkas 
Mohmud Rashid. Vaidinimo pro
ga bus išleistas leidinėlis — pro
grama, kuris priima skelbimus 
nuo $7 iki $32 vertės. Pvz. V6 
puslapio kainuoja $12, visas psl.
— $32. Skelbimų reikalu kreiptis 
iki lapkričio 10 d. — Mr. R. 
Poua 463-8786. Teatro ūkio rei
kalų vadovas yra Rud. Purvs, lat
vis.

Kun. J. Sukackas, jėzuitas, gy
venąs Urugvajuje, atvyko praleis
ti atostogų JAV ir Kanadoje. Lan
kėsi Montrealyje, Toronte ir iš
vyko atlikti 8 dienų rekolekcijų 
į jėzuitų namus Guelphe. Būda
mas Toronte aplankė lietuvių pa
rapijas, pasakė pamokslus. Urug
vajuje jis dėsto graikų ir lotynų 
kalbas gimnazijose, domisi sans
krito kalba. Sanskrito kalbą jis 
yra studijavęs ir moka jos rašybą.

Jauniausias Dobilų sūnus Vy
tautas, išsikvietęs sužadėtinę iš 
Suvalkų trikampio, susituokė lap
kričio 5 d. Prisikėlimo par. baž
nyčioje. Jungtuvių apeigas atliko 
šeimos bičiulis kun. J. Totoraitis 
iš JAV. Vestuvių puotoje §v. Jo
no Kr. salėje dalyvavo gausi Do
bilų giminė ir bičiuliai.

Kalėdinių atvirukų ir šiemet iš
leido “Žiburių” Spaudos B-vė. Pir
kėjai turės gana didelį pasirinki
mą — yra vertingų religinio turi
nio atvirukų, pieštų garsių daili
ninkų, netrūksta ir šiaip jau kalė
dinės nuotaikos piešinių. Pažymė
tina, kad šiemet išleistas labai 
dailus neseniai iŠ Lietuvos atvy
kusios dail. V. Pazukaitės pieštas 
atvirukas. Taip pat gaunami ir 
dail. T. Valiaus piešti atvirukai. 
Juos parduoda parapijų kioskai, 
“Dainos” krautuvė, Margio vaisti
nė, buvusi Beržinsko krautuvė ir 
Tonys Variety.

SV. JONO KR. PAR. KNYGYNE jau 
gauta seniai laukta VYTĖS NEMUNĖ
LIO “MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS” 
puošni III laida. Kaina $3.00. Taip 
pat gaunama vaikučiams graži spalva- 
vimo knygelė “Algis ir Alytė”. Kaina
— tik 50 et

KLK Moterų Dr-jos Prisikėlimo 
skyriaus susirinkimas spalio 30 d. 
buvo gana gausus. Nors jis užsi
tęsė gan ilgai, bet p-lės Judzenta- 
vičiūtės pranešimas, paįvairintas 
skaidrėmis apie pasaulinę parodą 
Montrealyje, neleido nuobodžiau
ti. P-lei V. Judzentavičiūtei esa
me už tai dėkingos. V.

K.L.K. Moterų Dr-jos Prisikėli
mo skyriaus narės lapkričio 20 
dieną organizuotai dalyvauja 
11.15 vai. pamaldose skyriaus de- 

Akademikų paskaita — lapkri- šimtmečio proga. Renkamės 11 v.

■9

O. ir K. Celiauskai

čio 19 d., 7.30 v.v., Prisikėlimo 
muzikos studijoje. Prelegentas 
dr. Kęstutis Keblys iš Detroito 
skaitys paskaitą tema “Lietuviš
ko romano problemos”. Dr. K. 
Keblys yra gimęs Šakiuose. At
sidūręs Vokietijoje mokėsi Det- 
moldo liet, gimnazijoje. Atvykęs 
į JAV mokėsi toliau. Studijavo 
Bostono un-te chemiją-inžineriją. 
Daktaro laipsnį gavo Purdue, 
Ill., un-te. Dr. K. Keblys yra ži
nomas visuomenininkas lietuvių 
ir amerikiečių tarpe. Jis dirba 
kaip chemikas-inžinierius, tačiau 
literatūra jam nėra svetima, nes 
pats ją kuria, ypač domisi jos 
kritika. Jis yra vedęs Vitalę Bo- 
gotaitę, žinomą poetę-rašytoją ir 
augina du sūnus. Toronto lietu
vių visuomenė yra kviečiama da
lyvauti paskaitoje ir diskusijose.

kavinėje, iš kur organizuotai da
lyvausime pamaldose, užimdamos 
priekyje rezervuotas vietas. Pa
geidautina, kad turinčios tauti
nius drabužius jais apsirengtų. 
Po 11 vai. Mišių Prisikėlimo par. 
naujoje salėje įvyks S. Kvietienės 
dailės parodos atidarymas.

Valdyba
Mirę lietuviai. Praėjusią savai

tę iš Prisikėlimo par. palaidota 
a.a. Julija Gudaitė Toronto lietu
vių kapinėse. Lapkričio 7 d. ant 
4 kelio rastas negyvas Kazys Ban
džius, ankstyvesnės imigracijos 
lietuvis, apie 60 amžiaus, neve
dęs, gyvenęs Roncesvalles gat
vėje.

Scarboro East General ligoni
nėje sunkiai serga E. Kuzmickie- 
nė. Sv. Juozapo ligoninėje pada
rytos operacijos M. Stasiulienei 
ir p. Urbonienei.

PARAMA
DUODAME 

mortgičius iš 6!6% 
asm. paskolas iš 7%

KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje
KASOS VALANDOS: kasdieną nuc 10 vaL iki 3 vaL p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.
OSSINGTON - DOVERCOURT, $3.000 įmokėti, balansui atviras mortgi
čius; 8 dideli kambariai per 2 augštus, 2 virtuvės, pigus.
BROCK - DUNDAS, $3.000 įmokėti, balansui atviras mortgičius, 9 kam
bariai, atskiras namas, “estate” pardavimas.
MARMADUKE - RONCESVALLES, $10.000 įmokėti, balansui vienas at
viras mortgičius, gražus, atskiras 8 kambarių namas, vandeniu apšildy
mas, priešakinis įvažiavimas; kaina $27.900.
INDIAN RD. - GRENADIER, $15.000 įmokėti, balansui vienas mortgi
čius, 8 dideli kambariai per 2 augštus, atskiras namas, su dideliu dar
žu, platus įvažiavimas iš priekio, vandeniu šildomas.
GRENADIER - PARKWAY, $10.000 įmokėti, atskiras pajamų namas, 4 
virtuvės, 3 prausyklos, vandeniu šildomas, 2 garažai, balansui vienas 
mortgičius. ___
ST. CLAIR - OAKWOOD, $7-10.000 įmokėti, vienas mortgičius balansui, 
atskiras geras namas, 11 kambarių, 4 virtuvės, geras įvažiavimas — ga
ražas; pajamos — $250 į mėnesį ir 3 kambariai savininkui.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

408 Roncesvalles Ave. 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 DEVYNETUOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

GERA PROGA PIRKTI VILĄ
Trustee institucija pavedė mums parduoti buvusią A. Telyčė- 
no neblogą vilą, esančią lietuvių vasarvietėje, Springhurst 
(Wasaga), 12 Junedale gatvėje. Sklypo dydis: 105 iš 142 
pėdų, su 50% teise j mineralus. Vila bus atidaryta apžiūrė

jimui sekmadienį, lapkričio 13 nuo 1 iki 4 vai. p. p.

Smulkesnių informacijų teirautis pas J. Kaškelį (A. J. Morkis 
Realtor, 1835 Queen St. W. Toronto). Tel. LE 4-8459

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

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Biudžeto ir patarnavimo planai. Išslmokėjimas 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

1385 Queen St. W. ^Prie Lawdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-9450 Namų telefonas* BE. 3-5996

COLLEGE - DUFFERIN, $2.000 mui į sklypus. Galima mėginti su
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
tų 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-

mažu įmokė] imu.
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.

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

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius Alv. (Mieldažukė) Wistoski



APDRAVDA
GYVYBES •

Nr. 45(876) ©b S PORTAS
Sportas Lietuvoje rinktinę.

O ŽINIOS
vadovaujama J 
rys nutarė sutartu

Turtingas tėvas sako būsimam Mokytojas bara mokinį už 
žentui: blogą rankraštį:

• Kodėl tu taip skubinies — Tavo rašysena tokia blo- 
altoriaus. Mūsų Marytė dar ga, kad aš nežinau, ką su tavim 
jauna... vos septynioliktuo- daryti!

sius pradėjusi. Ar negalėtum

KIMŲ • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (14 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, LatVfJg, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinaL automobiliams padangos, 

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

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• TnHme pa rd a vi m n i ivairin medžiaga ir kita prekia.
o Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų

• Jeigu tarimą neaiškumų, prašome Mausti, telefonuoti bei rašyti, 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.

• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar- 
nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

‘—ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Tafeom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1*6165. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
y * d ^7 su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNOAS 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. Stosiulrs

stalo teniso turnyre trečią kartą tapo 
Sov. Sąjungos čempijone. Anksčiau ji 
varžydavosi jaunimo grupėje, o dabar 
jėgas jau išmėgino vyresniųjų greto
se. Su sovietine stalo tenisininkų rink
tine ji ruošiasi išvykai į Indiją ir pa
saulio čempijonatui Švedijoje. L. Ba- 
laišytė yra Vilniaus pedagoginio insti
tuto II kurso studentė, pasirinkusi 
geografijos ir fizinio lavinimo specia
lybes.

Vilniaus Vingio miškelyje įvyko Sov. 
Sąjungos kroso pirmenybės, kuriose 
gerai pasirodė Lietuvos bėgikai. A. 
Aleksiejūnas vyrų grupėje laimėjo I 
vietą. A. Gedminas jaunių klasėje bu
vo n ir T. Raponavičienė moterų gru
pėje — III. Bendrai kovoje su Sov. 
Sąjunga Lietuva laimėjo II vietą.

Kaune vyksta Sov. Sąjungos koman
dinės stalo teniso pirmenybės, kurio
se lietuviams nelabai sekasi.

Kaune viešėjo Rygos Dauguvos bok
sininkai, kurie dvi dienas rungėsi su 
vietiniais boksininkais. Abu kartus 
rungtynes laimėjo kauniečiai — 6,5:3,5 
ir 7:2.

Meksikos mieste įvyko mažoji olim- 
pijada, kurios tikslas buvo supažin
dinti dalyvius su vietinėmis sąlygo
mis ateinančiai 1968 m. pasaulinei 
olimpijadai. Ta proga viešėjo ir ru
sų krepšininkai, kurie žaidė rungty
nes su vietinėmis pajėgomis. Rusai 
laimėjo 99:75, 108:70 ir tik trečiose 
rungtynėse gavo stipriau pasispausti, 
kad laimėtų 81:70. Rusų rinktinėje šį 
kartą žaidė du lietuviai: M. Paulaus
kas ir R. Venzbergas.

SPORTAS VISUR
Prancūzu plaukikas Alain Mosconi 

pasiekė naują pasaulio rekordą 400 
m. 1. s. plaukime. 17-metis plaukikas 
šį rekordą pasiekė Meksikoje Acapul
co mieste. Jo laikas — 4:10,5 sek.

Žinomas Baltimores Colts futbolinin
kas Jonas Jonaitis-Unitas yra pasiruo
šęs pasiekti naują rekordą pasavime. 
Jam tetrūksta tik 217 jd. iki YA re
kordo, kuris yra 28.339 jardų.

Puertorikietis Jose Tores antrame 
rate paklupdė boksininką škotą C. Cal- 
derwood kovoje dėl pasaulinės meiste- 
rystės lengvo svorio grupėje.

Torontietis G. Chuvalo sunkiasvorių 
grupėje iš dešimtos vietos buvo pa
keltas į devintą.

Pasaulio futbolo meisteris Anglija 
sužaidė lygiomis 0:0 su Čekoslovakija. 
Rungtynės įvyko Wembey stadijone 
stebint 75.000 žiūrovų.

Italai pirmą kartą įveikė rusus fut
bolo rungtynėse 1:0. Tai buvo pirmoji 
italų pergalė po dviejų pralaimėjimų 
ir vienų lygiųjų.

Pasaulio meisteris Anglija nedaly
vaus futbolo rungtynėse pasaulinės. 
parodos metu Montrealyje, kaip buvo! 
tikėtasi. Vietoj to Anglija atsiųs kitą

rungtynėse įveikė St. Edwards ko
mandą 30:25 pasekme. Vyčio koman
doje žaidė: Nacevičiūtė 14, Balsytė 6, 
Žukauskaitė 4, čirvinskaitė 6, Zubric- 
kaitė, Jurkevičiūtė.

Krepšinio treniruotės vyks Givens 
mokykloje pirmadieniais 7 v.v.

Krepšininkai treniruotes pradėjo 
jau anksčiau. Jie dalyvaus Toronto 
Metro lygos Intermediate grupės pir
menybėse. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Sį šeštadienį, 4 v.p.p., mūsų salėje 

įvyks draugiškos krepšinio rungtynės 
tarp Aušros jaunių ir Londono, šį 
sekmadienį, 12.30 v.p.p., B-C lygos rug- 
tynės: Aušra — Tridens, estai —- An
dys, Aušros jauniai — estai.

Draugiškose krepšinio rungtynėse 
vyrai pralaimėjo estams 69:91, o vyr. 
mergaičių komanda nugalėjo Royal 
York gimnazijos rinktinę 57:19.

C.Y.O. lygos rungtynėse jaunu mer
gaičių komanda nugalėjo Corpus 
Christi 35:12.

Stalo teniso turnyras vyksta toliau. 
Norį jame dalyvauti prašomi atvykti į 
kavinę 7 v.v.

Naujai persitvarkiusi ir sustiprėjusi 
stalo teniso sekcija yra numačiusi vi
są eilę draugiškų rungtynių bei da
lyvaus Toronto stalo teniso lygos rung
tynėse.

Platinamos $5000 loterijos bilietų 
šakneles prašom grąžinti iki šio sek
madienio. Loterijos laimėtojai bus pa
skelbti per Aušros rudens parengimą 
lapkričio 19 d.

krautuvėse ir, su pirkiniams skir
tais vežimėliais važinėdamos po 
krautuves, trukdyti normalų dar-

monstracija palietė Loblaw krau
tuvę Bloor ir Yonge gatvių

SPECIALIAI 
Į LIETUVĄ

NAUJA PUIKI KALĖDŲ DOVANA! 
Tik už $5.00 dabar mos galime pri
dėti prie maisto ar drabuži* siuntinio 
puikią^ banką degtinės ar konjako.

ITALIŠKI NAILONO

Šie lietpalčiai yra labai prašomi 
jūsų giminių.

Jie yra labai populiarūs kaip dova
na Sov. Sąjungoje ir jų vertė lygi 10 

rublių už dolerį.

sius pradėjusi. Ar negalėtum — O, ponas mokytojau, nesi- 
palaukti bent vienerius metus? rūpinkit manimi, — atsakė mo- 

kinys, — ; * —- - - • 
toju...skolos nelei

iau, bet mano aš vistiek būsiu gydy-

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

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

Pajieškojimai
1965 m. Hartford. Conn., mirė Pily

pas Narbutas, palikdamas šiek tiek 
turto, kurį galėtų paveldėti brolis Mo
tiejus (Macek, Mathew) ir seserys 
Teklė ir Maris, arba jų vaikai. Velio
nis buvo nevedęs, o su seserimis ir 
broliu artimų ryšių nepalaikė. Apie 
seserį Maris turima nepatikrintų žinių, 
kad ji mirusi Lenkijoje 1944 m. ir pa
likusi dukterį Antaniną Davidowicz. 
Spėjama, kad brolis Motiejus ir sesuo 
Teklė, arba jų vaikai, gyvena okupuo- 
toj Lietuvoj. Jieškomieji arba apie 
juos žinantieji prašomi rašyti: Consula
te General of Lithuania, 41 West 82nd 
St., New York, N.Y. 10024, USA.

Prašomas atsiliepti Frank Baltohis, 
anksčiau gyvenęs Delhi, Ont, apylin
kėje. Manoma, kad dabar jis gyvena 
Toronte ar apylinkėje. Atsiliepti šiuo 
adresu: Eric Augustman, R. R. 1, La 
Salette, Ont. Tel. (519)582-2180. Delhi.

Prašomi atsiliepti: * Algirdas Savic
kas su šeima, gyvenęs Sudbury, Ont.. 
ir Juozas Ožinskas su žmona, gyvenęs 
Toronto, Ont., vėliau Sudbury. Jieško: 
Mrs. Regina Sidabras, 92 Richmond 
St., Perth — Leederville, W. Austra
lia. Taip pat galima pranešti: Jonas 
Bulionis, 30 Ainslie Ave, Hamilton, 
Ont, Canada. Tel. 527-8195.

SPECIAL INR $3630 JAV.
2 itališki lietpalčiai vyriški ar mote
riški elegantiški ir modernūs, stip
riai pasiūti iš sunkaus nailono, visiš
kai nepraleidžią vandens ir vėjo, 
lengvi ir labai šilti. Dydžiai: nuo 
mažo iki didelio ir labai didelio. 
Spalvos: tamsiai mėlyna (navy), 
tamsiai žalia ir tamsiai ruda. Galite 
užsakyti vien tūos lietpalčius šia 
kaina arba galite prie jų pridėti ki
tų pirkinių siuntinio svoriui padi
dinti. Užsakykite dabar šiuos liet
palčius giminėms —
jie tikrai bus patenkinti juos gavę.

Skanūs maisto siuntiniai. Pui
kiausi amerikietiški gaminiai.

Type 411A_________JAV $36,75
1% sv. geros degintos kavos, 
1¥4 sv. kakavos, 1 sv. šokolado, 
2% sv. margarino, 2% sv. kviet. 
miltų, 2% sv. ryžių, 1% sv. olan
diško Edam sūrio, 2% sv. gero 
rūkyto bekono, 2% sv. maišytų 
vaisių, % sv. datulių, % sv. figų, 
1% sv. rinktinių biskvitų ir sau
sainių dovanų dėžutėje. Užsaky

mo kaina už siuntinį $1.50.
; SANTA CLAUS $15.00 JAV

1 sv. deg. kovos, 2!4 sv. puikių 
šokolodinių bonbonkų, 214 sv. 
rinktinių biskvitų ir voflerių, 214 
sv. vaisinių bonbonkų, 1 bonka 
(1 pint) puikiausios degtinės ar 
konjako.
Nauja — oficialu — garantuota " 
PINIGAI Į LIETUVĄ — SSSR.

per Vneshposyltorg, Maskva 
JAV DOLERIŲ PAŽYMĖJIMAI 
pirkimui specialiose krautuvėse

ARBA RUBLIAIS
9 rubliai už $10.00

Jokio mokesčio už persiuntimą. 
Mokesčiai apmokami 

Vneshposyltorg Įstaigos.
Jokių atskaitymų.

UŽSAKYKITE TIK PER 
INTERTRADE CORP.

125 East 23rd Street
New York, N.Y. 10010, USA.
Prašykite mūsų nemokamai

[ duodamų katalogų.

Kada pasitrauks Chevalier?
Europoje plačiai pagarsėjęs 

filmų aktorius Maurice Cheva
lier, šiuo metu 74 m. amžiaus, 
bet vis dar “chevalier” (kava
lierius). Neseniai reporterio pa
klaustas, kada jis žada pasitrauk
ti nuo scenos, atsakė:

— Jei kada nors paliksiu sce
ną, tai tik iš pasigailėjimo — ją 
užleisiu kam nors už save senes
niam ...

Trūkumai
Po vestuvių vyras sako savo 

žmonai:
— Kai dabar jau esame vedę, 

tai gal tu nieko nesakysi, jei aš 
suminėsiu keletą tavo trūkumų, 
kuriuos esu pastebėjęs ir ku
riuos anksčiau nutylėjau.

— Gali minėti, brangusis, ži
nai, tie smulkūs trūkumai nelei
do man susirasti geresnio vyro.

Negaliojanti patarė
Patarlė “Už vieną muštą, duo

da dešimtį nemuštų” negalioja 
parduodant kiaušinius.

Linksma
Laidotuvėse stikliukas gena 

stikliuką, nuotaika kyla, anekdo
tai garsėja. Visi linksmi. Vienas 
pasijuto lyg nepatogiai ir pra
bilo:

— Vargšas mūsų miręs drau
gas.

— Sakai, vargšas? Nesupran
tu, kodėl? Juk niekados jo na
muose nebuvo taip linksma!

Dvikova
žmogus pasijuto gydytojo įžeis

tas ir iššaukė jį dvikovom
— Iš garbės lauko grįšim tik 

vienas, — pabrėžė jis.
— Jūs grįšit, — atsakė gydy

tojas, — nes aš nė nemanau eiti.
Skelbimas

Viename JAV-bių laikraštyje 
buvo išspausdintas toks skelbi
mas:

“Reikalinga sekretorė, kuri 
protauja kaip vyras, elgiasi kaip 
moteris ir dirba kaip arklys”.

Parinko Pr. AI.

231 -2661 2a33r.3b3g;

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

NOTARAS

A. UGDŽIUS, B.L
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
.Varną, ūkią ir betkurio verslo

tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue • Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimos iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-8 v.v. 
v.p.p. išskyrus trečiadien. ir sekmadienius.

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

ame-

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

Bloor Autorite Garage du ir College). TeL^S31-1305

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432 A. B. Beresnevičius

ČIKAGOS...
(Atkelta iš 6 psl.) 

tūtas; parodas rengia ir įvairios
rikiečių kolegijos, augštosios mokyk
los.

Vienas didesniųjų A. Kezio laimė
jimų yra jo darbų išleidimas stambio
je knygoje, kuri rinkoje pasirodys 
gruodžio 1 d. Šią knygą leidžia Lo
jolos universiteto leidykla. Knygoje 
bus 68 rinktinės Kezio nuotraukos ir 
straipsniai apie autoriaus kūrybą, ši 
leidykla į rinką išleidžia tik tobulai 
techniškai išbaigtas knygas. Ji sunai
kino du pirmuosius šios Kezio knygos 
atspaudimus, nes pirmą kartą pasiro
dė, jog popierius yra truputi defek- 
tingas, o antrą — buvo rasta mažu
čių taškelių (spaustuvės dažų), šių 
eilučių autorius matė tuos atspaudi
mus: defektai atrodė labai nežymūs.

Neseniai pats A. Kezys išleido savo 
1965 m. darytų nuotraukų rinkini, pa
vadintą “Portofoho ’65”, kurio virše
lį puošia vaizdas iš Yellowstone Na
tional parko. Taip pat spaudai yra 
parengtas “Portofolio ’66” — naujau
siųjų šio foto menininko darbų rinki
nys. šios nuotraukos taip pat bus iš
statytos netrukus atidaromoje šių 
metų parodoje Čikagos Jaunimo Cent
re.

Atsakymas į paskelbtus priekaištus

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

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

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

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1*77 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas >

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTE 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

pirmadieniais ir trečiadieniai? 2—9 ▼. v-, 
antradieniais, ketvirta dienia is ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas EO. 6-1372

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visas mechanic* 
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atveftite patikrinimui: noro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS,

BALDAI ir kt
Vežamas turtas pilnai apdraustas.

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 34912.

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. 24191

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė {staiga 691 St.,

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
894 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461 •
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis
ir Volkswagenais.

Atkelta iš 6-to psl.
skleidimą?

Savo viešu pasiaiškinimu pasirašiu
sieji bando sudaryti vaizdą, kad jauni
mo kongreso rengimas buvo patekęs 
komunistų propaganda persigavu- 
siems asmenims. Tuo norima suniekin
ti jaunimo kongreso darbus dirbusius 
nuoširdžius patriotus lietuvius. Patei
kiami gandai ir iškraipyti faktai.

Netiesa, kad “vizito pas prof. Kubi
lių metu jaunimo kongreso komiteto 
pirmininkas atsiklausė Lietuvos Ko
munistų Partijos C. K-to nario dėl ga
limybių atsikviesti į kongresą delega
ciją iš sovietinės Lietuvos”.,

Netiesa, kad buvo “... užmegzti ry
šiai su FBI dėl jaunimo delegacijos 
atsikvietimo iš sovietinės Lietuvos”.

Darbai kalba aiškiau ir geriau, ne
gu žodžiai. Viso laisvojo pasaulio lie
tuvių visuomenė, spauda, radijas bei 
organizacijos aiškiai suprato ir rėmė 
Jaunimo Metų, peticijos ir kongreso 
idėją, tikslus bei rengėjų pastangas.

Pasitikėjimą rodo surinkti virš 140 
tūkstančių parašų jaunimo peticijai, 
kuri pasiako prieš Lietuvos okupantą, 
smerkdama rusų komunistų kolonializ
mą. Ar užmiršo paaiškinimą pasirašiu
sieji, kad šios jaunimo peticijos suma
nytojas ir vykdytojas buvo tas pats jų 
niekinamas PLJK komiteto pirminin
kas? Ar užmiršo pasiaiškinimą pasira
šiusieji sensacingą Jūratės Reisgytės 
žygį su jaunimo peticija Australijoj? 
Peticiją organizavo ir parašų rinkimą 
vykdė tie patys žmonės, kurie, paaiški
nimą pasirašiusiųjų teigimu, buvo 
“persigavę komunistų peršamu bend
radarbiavimu”.

Pasitikėjimą rodo tūkstančiai daly
vių jaunimo kongrese, jų tarpe šimtai 
jaunų lietuvių iš viso laisvojo pasau-

lio. Pasitikėjimą rodo tūkstančiai gau
tų laiškų su patarimais, paskatinimais, 
kritika, nurodymais ir gausiomis auko
mis.

Jaunimo kongreso aidai nuskambėjo 
ir pavergtoj Lietuvoj, sukeldami pa
vergtu lietuvių širdyse didesnę viltį ir 
ryžtą, nes už juos ateina kovoti sąmo
ningas ir gyvas išeivijos lietuvių jau
nimas.

Didelį nepasitenkinimą jaunimo 
kongresu ir jo rengėjais išreiškė pa
vergtos Lietuvos okupantas ir komu
nistinė spauda. Jie dabar deda viso
kias pastangas sumažinti jaunimo 
kongreso reikšmę lietuviams ir sunie
kinti kongreso rengėjus. Komunistinė 
propaganda lietuviams nėra efektyvi, 
tačiau tą patį efektą galima pasiekti, 
kai niekinimo darbą ir nepasitikėjimo 
kėlimą per gandus atlieka lietuviai iš 
visuomenės tarpo, dažnai dėl asmeniš
kų savo ambicijų.

PLB valdyba neskelbė anksčiau pen
kių pasirašiusiųjų pasitraukimo moty
vų, nes nenorėjo visuomenei pristatyti 
jų asmeniškų nusiteikimų, darbų ir 
ambicijų. Dabar jie patys save prisi
statė, bandydami skleisti vėl tuos pa
čius senus gandus. Jie sakosi, kad 
“... įgaliojo PLB valdybą jai tinkamu 
būdu painformuoti lietuvių visuomenę 
apie iškilusius nesutarimus...” Jų nuo
taikai yra būdinga, kad jie, anksčiau 
priklausę PLB valdybos sudarytam že
mesniam organui, tariasi galį įgalioti 
augštesnį organą (PLB valdybą) ką 
nors skelbti už juos.

Gal užtektų kalbėti apie senus daly
kus ir gandus, jieškant komunistinių 
tendencijų ten, kur jų nėra. Geriau 
imkimės naujų ateities darbų.

Vytautas Kamantai
PLB valdybos vicepirmininkas 

informacijai ir jaunimui

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OJ).

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieka Įvairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

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

automatinės transmisijos
Dundas Auto Body 

Max Kane Auto Body

430 BATHURST ST.

323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont. 
Savininkas V. BAČĖNAS

• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt. reikalus be traukiniais, laivais, lėktuvais

atskiro atlyginimo • P*riipina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

412 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namą CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6 JO vai. vak. Šeštadieniais nuo

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

DR. V. SADAUSKIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vaL vak. (pagal susitarimą).

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0
Kabineto telefonu LE. 444*1

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W„ Toronto 

(j rytus nuo Dufferin St)
Pritaiko akinius visiems akiu de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis

470 COLLEGE STn TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING 

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI. 

TEL. 53S-4S79 MIKE BUCHAK 
129 MARION ST., TORONTO 3, ONT.

Dr. P. VYTE
DANTŲ GYDYTOJAS

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

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

NAUDOKITĖS PATARNAVI

MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojos 
794 BATHURST ST. 

(kampas Bloor & Bathurst)

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

NAMŲ,AUTOMOBILI V 
KOMERCINIŲ TR KITŲ

draudi .o Įstaiga

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

769 - 4612
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Maloniai kviečiame visus ir visas į
K. L Katalikių Moterų Draugijos dešimtmečio minėjimą - koncertą IS MONTREAL®

iv. Jono Kr. par. žinios
— Šią savaitę lankoma: Beat

rice, Montrose, Crawford, Dun
das ir Roxton.

— Kviečiame gausiai atsilan
kyti į arbatėlę Stasio ir Klaros 
Plučų įkurtuvių proga. Kaip ki
ti mums atvykstant parodė nuo
širdumo, taip tuo pačiu atsiteis- 
kime ir mes. Sekmadienį, 5 v.p.p., 
Šv. Jono Kr. par. salėje bus gra-

■ i

Prisikėlimo par. žinios
- Šį sekmadienį prasidės— Šį sekmadienį prasidės 40 

vai. atlaidai. Jie tęsis iki antra
dienio vakaro. Per visas 3 dienas 
švenčiausias išstatomas 8 v. ryto 
ir uždaromas po vakaro apeigų. 
Mišios rytą — 7, 7.30, 8 ir 9 
vai.; Mišios, pamokslas ir palaimi
nimas vakare — 8 vai. Kurie ga
li, ypač nedirbą, kviečiami lan
kyti švenčiausią dienos metu. Va-

<

ži proga susipažinti su visa, iš karais adoruoja organizacijos. Vi-
11 asmenų susidedančia, lietuvių 
šeima, kuri jau yra įsijungusi į 
Toronto liet, gyvenimą: chorus, 
mokyklą ir kt.

— Nuo šio sekmadienio prade
damos tikybos pamokos antrajai 
mokinių grupei — lankantiems

sus kviečiame gausiai dalyvauti, 
ypač vakaro iškilmėse. Išpažintys 
klausomos ir Komunija dalijama 
per visas Mišias rytą ir vakare.

— Pr. šeštad. palaidota a.a. Ju
lija Gūdaitė. Velionės artimuo
sius giliai užjaučiame. Taip pat

viešąsias mokyklas. Pamokas dės- nuoširdžiai užjaučiame J. Aukš-
. « . • v w • « . - . - J • 1 • • • V . • e •tys mokytoja Vida Anskytė.

— Sekmadieniais, 10 vai. pa
maldose veik dvigubai padaugė
jo tikinčiųjų. Didelis nuopelnas 
tenka susiorganizavusiam jauni- 

’ mo chorui, kuris minėtose pamal
dose gieda. Būtų gražu, kad dar 
daugiau mokyklinio amžiaus jau
nimo įsijungtų į jaunimo chorą, 
kuriam vad. sol. V. Verikaitis.

— Parapijos suaugusių choras 
gieda per 11 vai. pamaldas; re
peticija — po šių pamaldų. Pa
kartojamos giedotinės lotyniškos 
Mišios, kurios kartais bus- gieda
ma 11 vai. pamaldose.

— Padėka P. Bražukui ir VI. 
Ramanauskui, paruošusiems G. 
Ganytojo stovyklavietės pastatus 
žiemai.

— A. a. Kazimieras Bendžius 
laidojamas lietuvių kapinėse iš 
šv. Jono Kr. bažnyčios šį antradie
nį — lapkričio 8 d.

— Šį šeštadienį, 8 v.r., gedulin
gos pamaldos už a.a. Juozą žilį.

Iškilmės kapinėse. Jau septin
tą kartą Toronto ir apylinkių lie
tuviai Vėlinių dienos proga lap
kričio pirmąjį sekmadienį rinkosi 
kapinėse aplankyti mirusiųjų. Š. 
m. atsilankiusiųjų skaičius buvo 
rekordinis. Bendrojo susitelkimo 
metu sukalbėtos maldos už miru- 
rusius, Tėv. J. Sukackas, S.J., 
svečias iš Urugvajaus tarė žodį, 
po to — “Viešpaties angelas” 
giesmė ir Lietuvos himnas. Lie
tuvių kapinėse iki šiol palaidota 
222 asmenys, kurių daugelį kapų 
puošia gražūs paminklai. Vien 
praėjusį sekmadienį pašventinta 
18 nauju paminklų, kurių daugu
ma- verti dėmesio, ypač lietuvių 
dailininkų suprojektuoti.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės Drau
gijos mėnesinis susirinkimas — 
šį sekmadienį, lapkr. 13 d., 3 vai., 
virš “T. žiburių” muzikos studi
joje. Susirinkime, be eilinių drau
gijos einamųjų reikalų, bus apta
riamas Naujų Metų sutikimas.

Toronto lietuvių Caritas inicia
tyva šį sekmadienį, lapkričio 13, 
5 v.p.p., šv. Jono Kr. par. salėje 
įvyksta neseniai iš Vokietijos at
vykusiai Plučų šeimai ^Įkurtuvi
nis pobūvis. Plučų šeima, suside
danti iš 11 asmenų, kurių astuoni 
vaikai dar mokyklinio amžiaus, 
didelių pastangų dėka atvyko iš 
Vokietijos ir per trumpą laiką įsi
kūrė savo pastogėje (715 Winder- 
mere Ave., Toronto 9). Pobūvio- 
arbatėlės iniciatoriai maloniai 
kviečia Toronto lietuvius atsilan
kyti minėtu laiku ir susipažinti su 
šia šeima. Užsiregistruoti prašo
ma pas A. ščepavičienę RO 
6-3726, A. Kuolienę RO 9-7051, 
A. Aperavičienę RO 6-7984 ir O. 
Jonaitienę 767-1562.

Tėv. Ambrozijaus, O.F.M., pa
skaita su diskusijomis apie Teil
hard de Chardin — prancūzą jė
zuitą ir jo mokslinius išvedžioji
mus apie žmogų įvyks lapkričio 
13 d. tuoj po paskutinių pamaldų 
naujoje Prisikėlimo salėje. Pas
kaita bus Kat. Vyrų Dr-jos susi
rinkime, į kurį kviečiami nariai, 
prijaučiantieji ir visi, kurie domi
si kultūriniais klausimais.

Nauji Metai ir jų sutikimo pa
rengimas sparčiais žingsniais ar
tėja. Nuo lapkričio 20 d. ir visais 
po to sekančiais sekmadieniais 
bus galima įsigyti bilietus pas An
taną štuikį Prisikėlimo par. kavi
nėje nuo 10 iki 1 v.p.p. Bilietų 
kaina — $6 asmeniui.

Uždarų rekolekcijų vyrams lai
kas — gruodžio 9, 10 ir 11 d. d. 
Dar yra vietų, todėl kas neapsi
sprendė, prašomi paskubėti. Re
gistruotis pas V. Sondą tel. 769- 
0671. Valdyba

236 SLA kuopos susirinkimas - 
lapkričio 13 d., 1 v.p.p. Lietuvių

taitį ir jo šeimą, mirus jo mamy
tei.

— Mišios: trečiad., 7 v.r. — už 
a.a. A. Sčiuką, užpr. p. Danisevi- 
čienės; šeštad., 9 v.r. — už a.a. 
J. Jurkštą, užpr. bičiulių.

— Par chorai repetuoja įpras
ta tvarka trečiad., ketvirtad. ir 
penktad.

— Katechetinės pamokos — 
antradieniais, ketvirtad. ir sek- 
mad. įprastomis valandomis.

— Religijos pamokos gimnazis
tams — kas sekmadienį, po 10 v. 
Mišių studentų patalpose, šios pa
mokos susilaukė didelio susido
mėjimo, nes jas, be kunigų, dėsto 
įvairių sričių specialistai. Pr. sek- 
mad. dalyvavo apie 50 gimnazis
tų; kalbėjo T. Placidas, OFM, te
ma: “Brendimo amžiaus proble
mos”. Šį ir kitą sekmad. kalbės 
dr. J. Sungaila tema: “Jaunimas 
ir narkotikai: rūkymas, svaigalai 
ir kt. narkotikai”. Kviečiami visi 
gimnazistai.

— Par. rekolekcijas gavėnioje 
maloniai sutiko pravesti vysk. V. 
Brizgys.

— Uždaras rekolekcijas mote
rims gruodžio 2-3-4 d. ir vyrams 
gruodžio 9-10-11 d. ves kun. dr. 
F. Jucevičius. Dar yra vietų. Re-. 
gistruotis pas kat. moterų ir kat. 
vyrų draugijų valdybos narius.

— Planuojama įvesti pensi
ninkų vakarus, kurių metu mū
sų vyresnioji karta galėtų regu
liariai susirinkti, pasivaišinti ir 
pasišnekučiuoti. Toks pirmas va
karas numatomas šio mėn. pa
baigoje.

— Kitą savaitę baigiami lan
kyti gyveną 18-je pašto zonoje ir 
pradedami 14-je; mieste — Bea
ty Ave., Close Ave., Elmgrove 
Ave., Maynard Ave., Melbourne 
Ave., Springhurst Ave., Thorn
burn Ave., Triller Ave., West 
Lodge Ave., Wilson Ave.

— Jaunavedžius Vladą Mal- 
kauską ir Mildą Baronaitę, Vy
tautą Dobilą ir Aliną Glovackaitę 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime 
laimingo gyvenimo.

— Pakrikštytas Antano ir Ade
lės Juškų sūnus Denis Viktoras. 
Tėvelius sveikiname, o sūneliui 
linkime daug Dievo malonių. .

Rudens parengimas. Lapkričio 
19 d., 7.30 v.v., Prisikėlimo au
ditorijoje P.P.S.K. “Aušra” ren
gia tradicinius rudens šokius su 
menine programa. Toronto visuo
menė turės progos ne tik sma
giai pasišokti, bet ir pasigerėti 
mūsų studenčių choru. Parengi
mo metu bus paskelbti platina
mos $5000 loterijos laimėtojai. 
Lietuviškoji visuomenė kviečiama 
atsilankyti ir paremti mūsų dai
nuojantį ir sportuojantį jaunimą 
(skelb.).*

N. Pr. Marijos seserų rengia
mam bazarui renkami fantai. Tra
dicinis fantu lietus r— šį sekma
dienį, lapkričio 13, L. V.* Namuo
se nuo 10 v.r. iki 5 v.p.p. V. Ju- 
dzentavičiūtė 1-3 v. p. p. rodys 
skaidres apie pasaulinę parodą 
Montrealyje. Visi kviečiami atsi
lankyti.

Pirmos pagalbos ir slaugymo 
kursai, kuriuos organizuoja KLK 
Moterų Dr-jos Prisikėlimo parapi
jos skyrius, prasideda lapkričio 9 
d., 7.30 v.v. naujojoj Prisikėlimo 
par. salėj.

“Tauro” klubas rengia pobūvį 
lapkr. 25 šv. Jono par. salėje.

namuose.
Pas T. A. Sekonius iš Lenkijos 

atostogų atvyko sūnėnas.
REEKALINGA MERGINA 

foto (photo finishing) įmonei. 
Penkių dienų darbo savaitė. 

Skambinti: Mr. Legins tol 363-6496
247 Richmond St E.

Pj^sHę ėThn£ parapijos skyriaus sekmadienį, lapkričio mėn. 20 dienų, 5 vai. po pietų Auiros Vartų par. žinios Šv. Kazimiero par. žinios
' 1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.3426 Parthenais St Montreal 24, Que.► *

• Iškilmingos Mišios — sekmadienį, 
lapkričio 20 d., 11.15 vol. ryto

• Po pamaldų — skyriaus narės S. Kvietie- 
nės dailės parodos atidarymas 
naujojoj Prisikėlimo salėj

Įėjimos: $2.00, $1.50.

• Trumpa oficialioji dalis — 5 v.p.p.
Dr. A. Užupienės - Lukienės žodis

• Koncertas, kurio programą atliks 
sol. Irena Stankūnaitė iš JAV, 
sol. V. Verikaitis ir 
akomponiatorė D. Skrinskoitė

Studentams — $1.00

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių 
Sąjungos Toronto skyrius kviečia visus į

lapkričio mėnesio 12 dienę, šeštadienį, 
Šv. Jono Kr. parapijos salėje.

Rasite nuotaikingus šokius, turtingų loterijų, pigų bufetų 
(bus ir koldūnų) ir paremsite pagalbos reikalingus savanorius. 

Įėjimas — $1.00. Pradžia — 7.30 v.v.
Valdyba

LIETUVIŲ NAIVIŲ VALDYBA 
maloniai kviečia Jus atsilankyti j 

Lietuvių Namų dalininkų

LAPKRIČIO 12, ŠEŠTADIENĮ, 7 V.V., LIETUVIŲ NAMŲ 
SALĖSE, 1129 DUNDAS ST. W.

Programoje: šoktai ir muzika;
veiks gėrimų ir užkandžių bufetas.

Savo atsilankymu paremsite lietuviškų veiklų ir Lietuvių Namus.
Įėjimas — $2.00 Lietuvių Namų valdyba

, S. ir G. TIRE SERVICE sav. estai!
ik 459 Roncesvalles Ave. Tel. LE 4-6602'

Didelis pasirinkimas. Urmo kainos.
DUNLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR ir kt.

gp. autovežimiams sniego padangų (snow tires) ir kt.
Visų rūšių padangų taisymas, vulkanizacija ir kt.
Atidaryta kasdien iki 7 v.v. Šeštadieniais iki 4 v.p.p.

DĖMESIO!
APDRAUDOS BENDROVĖS

PAVADINIMA?
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.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimas. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

MOGAMBO KVINTETAS

PARENGIMAMS
Tel. 741-3164

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

BP. J. GRYBO SERVICE STATION 
5 mvfios i šiaure nuo Barrie prie River Gardens restorano.

"ROYAL" APDRAUDŽIA TIK PER SAVARANKIŠKUS

AGENTUS — KAIP KAD MOŠŲ ĮSTAIGA.

MES ESAME BENDRUOMENĖJE — ESAME BEŠALIŠKI 

— ŽINOME JOSŲ REIKALAVIMUS.

TOKIA APDRAUDOS SISTEMA YRA PATI GERIAUSIA.

ADAMONIS

INSURANCE AGENCY INC
3907 Rosemont Blvd

Montreal, Que,

* — Skautoramą rengia Nerin- — Spalio 30 mirė a. a. Elzbieta 
gos skaučių ir Geležinio Vilko Genienė; palaidota iš šv. Kazimie-

* skautų tuntai šį šeštadienį, lap- ro bažnyčios lapkričio 2 d. Cote 
, kričio 12 d., AV par. salėje. dės Neiges kapinėse. Daug rūpes

čio parodė sesuo Ona Milienė, ku
ri su vyru atvyko iš Toronto ir rū
pinosi laidotuvių reikalais. Polai- 
dotuviniai pusryčiai buvo sureng
ti par. salėje, kuriais rūpinosi L, 
Bernotienė su kitomis talkininkė-

_ mis.
Seselių rengiamas bazaras ~ Vėlinių vakaro pamaldose gie- 

,J. . Z ? ^Ain v RnHalic T? T oimiVic ir rln— gruodžio 4-5 d.
— Tėvo A. Kezio, SJ, fotogra

fijų paroda ruošiama Montrealy
je gruodžio 17-18 d. AV par.

— Gyvojo Rožinio dr-ja paau
kojo $70 violetiniam arnotui įsi
gyti. Prisidėjo: p.p. Vitai — $15, 
E. Vaicekauskienė — $10. P. 
Vaškienė — $ 10, P. Mačiulienė_____ ;________ ____________ ?
—$10, P. Rugienienė — $10, P.- Klemensas čekaitis, Jonas Matu- 
Motečienė —- $10, O. Motuzienė sevičius, Juozas Stankevičius, 
$5, p. Kušleikienė — $5. Juozas Bumbulis, Elzbieta Genie- 

— Parapijos choras auga; pri- nė.
sijungė gabių naujų jėgų. Svei- _ Susirgo ir paguldytas į St. 
kiname naujuosius choristus. Michel ligoninę Vincas Naruševi- 

— A.a. Juozo Akstino paminė- čius.
jimas — šį sekmadienį, lapkričio _ šv. Onos dr-ja lapkričio 6 d. 

’ po 11 vai. Mišių salėje surengė 
pusryčius. Buvo labai daug daly
vių. Sudėta aukų $121.27. Dr-jos 
pirm. M. Gručkūnienė visiems dė
kojo už pagalbą ir atsilankymą.

— Šv. Elzbietos dr-ja lapkričio 
20 d. po 11 vai. Mišių ruošia pus
ryčius ir kviečia iš anksto atsi
lankyti vyrus su žmonomis: vietos 
bus visiems. Tą sekmadienį klebo
nas sakys pamokslų tęsinį “Kas 
yra mūsų tikėjimas?”.

— Lapkričio 19 d. vakare Jau
nimo klubas ruošia šeimyninį šo
kiu vakarą. Jaunieji atsilankyki- 
tef

— Parapijos metinis bazaras — 
lapkričio 10, ketvirtadienio vaka
re, nuo 7 — 10 v., penktadienio 
vakare nuo 6 — 10 v. ir šeštadie
nį nuo 2 iki 10 v.v. Loterija bus 
sekmadienį po 11 vai. Mišių; pir
miausia bus pietūs. Klebonas ir 
parapijos komitetas kviečia visus 
parapijiečius gausiai atsilankyti; 
atsiveskite savo draugus, kad pa
sisektų mūsų parapijos bazaras.

— Parapijos skolos sumažėjo 
iki $84.000. Tai visų geros valios 
parapijiečių ir geradarių dėka. 
Ačiū visiems.

— Kiekvieno mėnesio pirmojo 
■ sekmadienio rinkliava skiriama 
par. skolų mokėjimui.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava — $287.53.

—- Tautinių šokių grupė nuo 
spalio 28 d., 7 v.v. pradėjo repe
ticijas įprastose patalpose. 4245 
Berri Št. prie Rachel St.

f — Kėglių — Bowling žaidimas 
— kiekvieno pirmadienio vaka
re nuo 7 iki 9 vai. prie Sher- 
brook E. Shoping Centre “Mai- 
sonneuve”.

— Montreal) aplankė kun. A. 
Vilkaitis. K. J. G.

Dr. H. Nagys per lietuvišką ra
dijo pusvalandį spalio 29 kalbėjo 
bendravimo su okup. Lietuva te
ma. Pasakęs daug kartų girdėtų 
bendrybių, kalbėtojas nurodė 
dail. V. Vizgirdos parodos ir vi
zito Lietuvoj abipusę naudą ir 
nepagailėjo karčių žodžių “Lais- 

- vosios Lietuvos” ir kaikurių ki
tų laikraščių supernacionalis- 
tams. Dail. Vizgirda parodęs Vil- 

, niuje skaidrėse išeivijos dailinin- 
i kų darbus, kurių pasižiūrėti pri

sirinkusi pilnutėlė salė. Taip pat 
parsivežęs Lietuvos dailininkų, 
darbų, užfiksuotų skaidrėse, ku
rias kalbėtojas turėjęs progos pa- 

: matyti, v.
“Baltijos” stovyklavietei auko

jo: Geležinio Vilko skautų tun
tas $50, Neringos skaučių tuntas 

, $50, Montrealio moksleiviai atei
tininkai $50, L. Gureckas $25, A. 
B. Pusarauskas $20, J. Dauderis 
SK “Nenr. Lietuva” $10, T. 
Cipkienė $10. P. T. čipkai įmo
kėjo paskutinį pasižadėtą garbės 
rėmėjo įnašą $50.

Jaunųjų talentu muzikos ir li
teratūros vakaras įvyks lapkri
čio 26 d. Loterijai paveikslus pa
dovanojo dail. A. Tamošaitienė, 
dail. A. Tamošaitis ir dail. R. 
Piešina. Be to, loterijoj bus ra
dijo aoaratas ir du pas. parodos 
savaitiniai bilietai. Trijų loteri
jos bilietu kaina — $1.

“Baltijos” stovyklavietės komi- 
vra ian toli nasistūmėjęs į 

priekį su stovyklavietės statyba ir 
kitais darbais, tačiau jam labai 
reikalinga parama lėšomis. Pada
rykime šį jaunųjų talentų vakarą 
sėkmingu ir “Baltijai” ir jaunie
siems mūsų menininkams!

Aušros Vartų spaudos kioskas 
vra gavęs gražių Baranausko ir 
kitu mūsų solistų plokštelių. Be 
to. iau gautos ir kalėdinės atvi
rutės.

kričio 12 d., AV par. salėje.
— Šv. Onos Dr-ja organizuoja 

" lapkričio 20 d. po Sumos pobū- 
’ vį salėje.
Į — Kariuomenės šventės minė-
► jimas įvyks lapkričio 27 d.: 11
► vai. pamaldos, po to — minėji

mas.
dojo V. Bobelis, Jz. Laimikis ir du 
pakviesti solistai. Klebonas per
skaitė šiais metais mirusiųjų sąra
šą: Ona Marcinkevičienė (Martin), 
Juozas Vasiliauskas, Antanas 
Maižrimas, Elena Jankauskaitė, 
Stasys Arkauskas, Ona Mikulienė, 
Juozas Kaminskis, Dijana Majaus- 
kienė, Juozas Jonušaitis, Stanley 
Lacinis, Domininkas Norkeliūnas,

13 d.; 3.30 v.p.p. kapuose pamink
lo pašventinimas, 5 vai. Mišios 
AV bažnyčioje, po to akademija 
— paminėjimas seselių namuose. 
Rengia — paminklo komitetas ir 
N. Akstinienė.

— Praeito parapijos parengi-

— AV parapijos lankymas: T.
Pečkys, SJ, antrad. Raudot, 
trečiadienį — Mazarin, ketvirtad.
— likusieji; T. S. Kulbis, SJ, — mo pelnas — $768’.
Crawford Pk. ir Pointe St. Char- — Pakrikštyta Douglas ir Lo- 
les- T G Kiiauskas SJ Du retos Bartlett' K11S1’les, 1. G. Kijausxas, bJ, — Du- dukra Angelės Loštos var- 
vernay ir Jacques Cartier.

Lapkričio 12 dieną - šį šeštadienį,
Aušros Vartų parapijos salėje 

SKAUTORAMA-LAUŽAS IR ŠOKIAI 
Programą išpildys Montrealio skautės 
ir skautai. Laužui vadovaus torontiškiai 
- p. s. D. Skrinskaitė ir p. s. J. Karasiejus.

Po laužo šokiai, grojant geram orkestrui. 
Bus vaišės ir gėrimai. 

"r f

"RASOS" trijulė š Toronto padainuos ir pagros gitarom.
Kviečiame visus pasilinksminti skautiško jaunimo tarpe! 1 
Įėjimas — $1.50, ' studentams — 75 et.
Būkime punktualūs! 7 vai. vakare. <

Rengia — 
f Montrealio lietuvių skautės ir skautai

MOTUZŲ SPALVOTI FILMAI 
Montrealyje sekmadienį, lapkričio 13 d., 

2,30 VAL. PO PIETŲ IR 5,30 VAL. VAKARE

D. L. K. Vytauto klubo salėje, 
2159 St Catherine E.

BUS RODOMA: 
Niujorko pasaulinė paroda 1939 m. su Lietuvos paviljonu 
ir milžiniška lietuvių Diena, kurioje dalyvavo 40,000 lie
tuvių ir 2,000 asmenų jungtinis choras.
Niujorko pasaulinė paroda 1964 m. su lietuvišku pakelės 
kryžium ir didinga Lietuvių Diena, kurioje dalyvavo 
16,000 lietuvių su 800 asmenų choru ir 1,400 šokėjų. 
Nepriklausomos Lietuvos neužmirštami vaizdai, kurie 
blunka mūsų sąmonėj, bet ekrane atrodys lyg vakar 
filmuoti. 
Šie filmai svarbūs ypač jaunimui, kuris Lietuvos niekad 
nėra matęs. 
Bilietai suaugusiems — 2 doL, jaunimui — 1 doL, vaikams — 50 et.

Nelaukite paskutinės dienos
EXPO 67

Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatės į 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.

Pasų 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 $ 1JJ5
7 dienų $ 7.50 $12.00 $ 6.75 $10.00 $ 3.75 $ 6.00
sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 11.25 $17.50

Adresas: 1465 De Seve Street 
Montreal 20, Que., tel 766-5827“LITĄ S"

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

IMA už:
Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas iki 
310.000.

Kasos valandos: 1465 De Seve SL, sekmadieniais nuo 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.

ir vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 v

“Expo 67” skelbia, kad iš so
vietinės Lietuvos iau gauta 
16.000 gintaro dirbinių ir 200 
staltiesių. įdomu, kaip mūsų lie
tuviu Dienos parodote rengėjai 
sugebės gausia lietuviška medžia
ga sovietiniame navilione panau
doti Lietuvos ir lietuvio vardui
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