
Laisvinimo krizė?
Skaitėme džiugią žinią, kad pagaliau JAV kongresas — atstovų 

rūmai ir senatas priėmė rezoliuciją okupuotų Baltijos kraštų 
reikalu. To rezoliucijų sujudimo pradžioje buvo siekiama, kad 
JAV vyriausybė pajudintų okupuotų Baltijos kraštų bylą Jung
tinėse Tautose. Tam tikslui kelias buvo pasirinktas per kongreso 
atstovus. Priimtoji rezoliucija, tiesa, nėra tokia įsakmi, kaip no
rėta, tačiau ji yra aiškus pavergtųjų laimėjimas šaltojo karo 
atmosferoje. Rezoliucija skatina JAV prezidentą atkreipti pasaulio 
dėmesį per Jungtines Tautas ir per kitus tarptautinius forumus į 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautų apsisprendimo paneigimą bei 
žadinti pasaulio opiniją Baltijos valstybių atstatymui. Taigi, JAV 
prezidentas tik skatinamas, o priemonės — paties prezidento rei
kalas. Nuo tolimesnės baltiečių veiklos ir nuo bendrosios tarp
tautinės būklės prįklausys pavergtųjų Baltijos tautų bylos raida. 
Tos jėgos, kurios veikė ligi šiol per kongreso narius, turės savo 
veiklą nukreipti į vykdomąją JAV valdžią. Priimtoji rezoliucija 
yra Amerikos pasisakymas už pavergtųjų apsisprendimą — laisvę. 
Tai viešas didžiojo krašto žodis, kuris, tiesa, nėra naujas, bet ofi
cialus ir padrąsinantis. Dėl jo, žinoma, šiuo metu nė vienas svie
dinys nenukris ant Lietuvos pavergėjų, tačiau toks viešas mostas 
daug prisidės prie tolimesnės laisvinimo eigos, prie drąsesnės 
prezidento laikysenos, viešosios nuomonės išjudinimo ir bus nauja 
laisvinimo kovos atrama. * * *

Minėtos rezoliucijos išgavimas iš JAV kongreso neatėjo 
savaime. Tai buvo ilgų metų pastangų vaisius. Garbė iki šiol 
tesėjusiems tame ilgame ir dar nebaigtame žygyje, kuris įsiri
kiuoja jau atliktų kitų žygių eilėn. Kaip ir kituose žygiuose, taip 
ir šiame netrūko kliūčių, net iš savųjų tarpo. Kaikurie veikėjai 
įrodinėjo, kad tai tuščias žygis, neišmanėlių organizuojamas. 
Toks priekaištas ypač garsiai sklido iš kaikurių vyresnės kartos 
veikėjų. Bet tai nieko naujo — visi didieji lietuvių žygiai turėjo 
priešų. Taip buvo su žygiu į Jungtines Tautas, taip buvo su peti
cija Jungtinėms Tautoms, taip buvo ir su rezoliucijų komiteto 
veikla, taip bus, reikia manyti, ir su kitais būsimais žygiais. 
Stebina mus ne tie priekaištų balsai, bet Lietuvos laisvinimo pa
stangų savaimingumas, plaukiąs iš privačios iniciatyvos. Juk 
pastarųjų metų didieji laisvinimo žygiai, išjudinę plačias lietu
vių išeivių mases, kilo ne iš mūsų oficialiųjų politinių veiksnių. 
Tai esame pastebėję jau ir anksčiau, bet šia proga tas pastebėji
mas iškyla ir vėl. Tai pakartotinai rodo, kad mūšų išeivijoje, 
ypač Jungtinėse Amerikos Valstybėse, glūdi daug pajėgios, dar 
neišnaudotos iniciatyvos, kad mūsų visuomenėje rūpestis Lietu
vos laisve yra gyvas. Laisvinimo krizės šia prasme mūsų visuo
menėje nėra. Kiekvienas, dar neišbėgęs iŠ savo tautos, jaučia 
reikalą prisidėti prie senosios savo tėvynės Lietuvos laisvinimo.* * *

Laisvinimo krizė glūdi kur kitur, būtent, laisvinimo vado
vybėje. Visuomenėje kilusi savaiminga iniciatyva ją pralenkė ir 
paliko nuošaliai. Tai įvyko dėlto, kad vadovybė nebėra tas varik- - 
lis, kuris veikia visuomenę, ją skatina ir jai vadovauja. Raidinis 
laikymasis mandato kalbėti pavergtos Lietuvos vardu galbūt irgi 
prisideda prie vyriausios laisvinimo vadovybės izoliacinės laiky
senos. Jai, atrodo, 'svarbu iš visuomenės gauti lėšas savo įprasti
niams darbams, bet palaikyti kontaktą su ja — mažareikšmis 
dalykas. Ir juo toliau, juo plyšys tarp vadovybės ir visuomenės 
didėja. Vadovybė tampa komitetinio pobūdžio vienetu, užsisklen
dusiu gana siaurame rate. Dabartinės išeivijos valia-vyriausioje 
politinėje vadovybėje, atrodo, mažai teatsispindi. Demokratinėje 
santvarkoje' politinė vadovybė semia savo jėgą iš visuomenės. 
Mūsų tautiečiai, jau įpratę gyventi demokratinėje santvarkoje, 
sunkiai besupranta lietuviškąją vadovybę, sudarytą iš vien poli
tinių grupių atstovų, turinčių negilias šaknis išeivijoje. Be to, 
tokiu būdu vadovybėn patenka asmenys, atrinkti ne dėl savo 
pajėgumo, bet dėl grupinio priklausomumo. Po 22 metų veiklos 
už Lietuvos ribų, kai jau daug kas pasikeitė, argi ne laikas pa
žvelgti į laisvinimo darbą iš esmės? Vadų yra, bet nėra tvirtos 
vadovybės, pajėgiančios spręsti laisvinimo uždavinį dinaminiu ir 
visuotiniu mastu. Nei sunykimo, nei revoliucijos čia nėra ko laukti 
— reikia tik iš naujo rikiuotis. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

SUSIKIRTIMAS PARLAMENTE
Federaciniame \p a r 1 a m e n- 

t e įvyko konservatorių inspi
ruota krizė, kuri galėjo privers
ti premjerą L. Pearsoną skelbti 
naujus rinkimus. Svarstant $372 
mil. išlaidų patvirtinimą valsty
bės tarnautojų algoms išmokėti, 
konservatoriai griebėsi trukdy
mo priemonių, reikalaudami 
pristabdyti kariuomenės sujun
gimo eigą, t. y. pateiktąjį įsta
tymą pirmiausia perduoti gyny
bos komisijai. Dėl šių metodų 
apie 100.000 valstybės tarnau
tojų negavo numatytu laiku 
jiems priklausančių algų. Spė
jama, kad tikrasis šios krizės 
autorius buvo J. Diefenbakeris, 
sąmoningai siekęs politinės 
įtampos konservatorių partijos 
suvažiavimo išvakarėse. Rinki
mų grėsmė būtų nutildžiusi vi
sus jo priešus, kurie reikalauja 
spręsti vado klausimą ir reiškia 
nepasitenkinimą dabartine * jo 
vadovybe. Laimėtoju šį kartą 
tano premjeras L. Pearsonas, 
įsakęs valdžios pareigūnams 
peržiūrėti visas atskaitomybės 
knygas. Jiems pavyko rasti apie 
$10 milijonų parlamento jau pa
skirtų, bet dar nepanaudotu pi
nigų, kurių užtenka minėtųjų 
tarnautoju pusės mėnesio al
goms padengti.

Užs. reikalų min. Paul Martin 
iš Varšuvos jau atvyko į Mask
va. Šioje kelionėje jis pagrin
dinį dėmėsi skiria taikos Viet
name reikalams, nors iš to sun
ku tikėtis betkokios naudos. So
vietai nori, kad JAV tuojau pat 
sustabdytų š. Vietnamo bom

bardavimus, nereikalaudami jo
kių nuolaidų iš Hanoi komunis
tinės vyriausybės. Tai būtų tik 
pirmas žingsnis taikos krypti
mi, kurį turėtų sekti amerikie
čių kariuomenės atitraukimas iš 
P. Vietnamo. Užs. reik, minis- 
teriui P. Martin taipgi buvo pa
reikšta, kad Sov. Sąjunga netu
ri jokio įgaliojimo kalbėti §. 
Vietnamo vardu. P. Martin mė
gino įtikinti sovietų vadus, kad 
reikėtų sustiprinti tarptautinės 
kontrolės veiklą Vietname. Kaip 
žinome, šios kontrolės nariai 
yra Kanada, Lenkija ir Indija, 
o jos pagrindiniai organizatoriai 
Ženevos konferencijoje buvo 
Britanija ir Sov. Sąjunga. Ta
čiau ir šiuo klausimu sovietai, 
atrodo, yra linkę nusiplauti ran
kas.

Ontario liberalams gali tekti 
pasijieškoti naujo vado, nes gy
dytojai A. Thompsonui pataria 
pasitraukti iš politinės arenos. 
Dėl širdies negalavimų jam yra 
įsakytas ilgesnis poilsis. Gydy
tojų nuomone, tolimesnė poli
tinė įtampa jam neišeitų į svei
katą.

Tarptautiniam Maltono aerod
romui Toronte praplėsti trans
porto departamentas paskyrė 
$50 milijonų. Naujieji pastatai 
buvo laikomi moderniausiais pa
saulyje. bet šiandien jie jau yra 
permaži. Buvo numatyta, kad 
aerodromas turės per metus ap
tarnauti 2 milijonus keleivių, 
tačiau ju skaičius dabar jau sie
kia 3 milijonus. Už paskirtą $50 
mil. sumą numatoma pastatyti

Studentai rengiasi suvažiavimui
Lapkričio 24-26 dienomis į To

rontą suvažiuos lietuviai studen
tai iš visos Šiaurės Amerikos į 
metinį suvažiavimą. Tai bus jau 
šešioliktasis suvažiavimas, bet To
ronte tokio pobūdžio — pirmas. 
Suvažiavimą rengia studentų 
centro valdyba, pirmininkaujama 
K. P. Žygo. Vietinį rengėjų ko
mitetą Toronte sudaro: Audrius 
Šileika — informacija ir ryšiai 
su viešbučiu, Aldona šapokaitė 
— registracija; vakarinės progra
mos patikėtos — Giedrei Rinkū- 
naitei, Laimai švėgždaitei, Daliai 
Skrinskaitei, Vidai Tamulaitytei; 
kiti komiteto nariai — dr. Arū
nas Dailidė ir Algis Rukšėnas iš 
Klevelando.

Iš anksto rūpinamasi sudaryti 
rezoliucijų komisiją. Kiekvienas 
studentų sąjungos skyrius siūlo 
kandidatus iki lapkričio 15 d. 
Registruodamiesi suvažiavimo da
lyviai išrinks iš pateiktų kandi
datų 7 asmenis, kurie sudarys re
zoliucijų komisiją. Prie suvažia
vimo registracijos bus renkamos 
žinios studentų kartotekai ir in
formaciniai lapai apie Sąjungos 
veiklą.

KIEK REIKĖS DOLERIŲ?
Sąjungos nario mokestis $2, 

suvažiavimo registracija $3 (rei
kalinga viešbučio nuolaidai gau
ti); kambariai vienam $7.50, 
dviem $10.50, trims $13.50 pa
rai. Lietuvių Studentų Sąjungos 
1966 m. metraštis $1.50, o bilie
tai už tris vakarines programas 
nuo ketvirtadienio ligi šeštadie
nio kainuos $1.50, $2 ir $3. Įsi
gydamas visus bilietus, studentas 
gali iš karto sumokėti $10, tuo 
būdu gaudamas dar didesnę nuo
laidą.

Svečių kainos: registracija $3, 
“Metraštis” $2, ketvirtadienio va
karas $3, penktadienio $4, šeš
tadienio $5.

SUVAŽIAVIMO PROGRAMA
Ketvirtadienį, lapkričio 24 d. 

3.00 atidarymas su trumpais svei
kinimais; registracija visą 
dieną.

4.00 pirmoji paskaita.
9.00 akademinių organizaci

jų bendras susipažinimo va
karas su šokiais ir programa.

Penktadienį, lapkričio 25 d.
11.00 centro valdybos ir skyrių 

pranešimai raštu ar žodžiu 
(skyriams pranešimų anke-

naują pastatų komplektą.
Nevisi į pensiją išėję karinin

kai yra gynybos min. Paul Hel- 
lyer priešai. Už Kanados gink

luotųjų pajėgų sujungimą pasi
sako aviacijos vicemaršalas J. A. 
Sully, primindamas atskirų ka
riuomenės ginklo rūšių nuolati
nį kirtimąsi, tarpusavio ginčus 
ir netgi neįtikėtinai didelį pa
vydą. Jo teigimu, visuomenė rei
kalautų ne sulėtinti, bet paspar
tinti sujungimą, jeigu jai būtų 
žinomos tos užkulisinės rietenos 
ir pagalių kaišiojimas į ratus. 
Panašios nuomonės yra ir gen. 
mjr. A. E Potts, II D. karo me
tais turėjęs progos stebėti avia
cijos, laivyno ir pėstininkų augš- 
tųjų karininkų nesutarimus ko
vos lauke, kurie pareikalavo 
daug bereikalingų aukų. Jų bū
tų buvę įmanoma išvengti, jei 
sprendimus būtų dariusi bendra 
vadovybė.

tos prisiunčiamos iš anksto).
I. 30 antroji paskaita.
4.00 diskusijos ir simpoziumai 

teorinėmis temomis.
9.00 “Eik Eik” šokiai.

šeštadienį, lapkričio 26 d.
II. 00 diskusinės grupės organiza

cinėm temom.
1.30 trečioji paskaita.
3.30 rezoliucijų pateikimas ir su

važiavimo* uždarymas.
7.00 Jaunimo Metų užbaigimas 

Š. Amerikoje.
7.30 “Antrasis kaimas”, šokiai- 

balius.
Pagrindiniais kalbėtojais XVI- 

ame suvažiavime pakviesti Romas 
Vaštokas (Toronto), Romas Misiū
nas (New Haven, Conn.) ir An
tanas Saulaitis, S J. (Boston).

KAS BUS‘SVARSTOMA?
Suvažiavime numatyta svarsty

ti: lietuvių studentų veikla, lais
vojo pasaulio lietuvių studentų 
atstovybės klausimas,* baltiečių 
studentų federacija, studentų 
spauda, “Lituanus” žurnalas ir 
kt. Taipgi numatyti pasitarimai 
politiniais klausimais, pagalbos 
organizavimu kitų kraštų lietu
vių jaunimui. Nepaskutinėje vie

P. AMERIKOS LIE
Organizuojamas svečių priėmin 

• Dainų ir šokių festivali 
• Laukia f

Pietų Amerikos lietuviai jau 
ruošiasi ketvirtajam kongresui, 
kuris įvyks Argentinos sostinėje 
Buenos Aires 1967 m. vasario 2- 
5 d. Pasiruošimo darbams paleng
vinti į vieną komisiją buvo su
jungtos lig šiol atskirai veikusios 
parengimų ir finansų komisijos. 
Naująjį vienetą sudaro šie lietu
viškų organizacijų ir jaunimo at
stovai: pirm. Arturas Mičiudas, 
vicepirm. inž. Pranas, Aleškevi
čius, sekr. Veronika Žiukaitė, 
sekr. pavad. Antanas Mikučionis, 
ižd. Petras Baršauskas ir ižd. pa
vad. Romas Deveikis.

Darbą yra pradėjusi ir svečių 
priėmimo komisija, kuriai vado
vauja pirm. Julius Mičiudas ir 
sekr. Pijus Gudelevičius. Jos ad
resas: Mendoza 2280, Avellaneda, 
Buenos Aires, Argentina. Komi
sijos vardu siuntinėjamos regist
racinės anketos užsienio kraštų 
lietuviams ir registruojami Bue
nos Aires lietuviai,-kurie galės 
apgyvendinti į kongresą atvyku
sius svečius.

Prieš kongreso iškilmes numa
toma studijų savaitė abiejų Ame
rikos kontinentų lietuviškajam 
jaunimui. Ji įvyks 1967 m. sau
sio 27 — vasario 1 d. Tėvų ma
rijonų vasarvietėje Villa Elisa ir 
sudarys puikią progą tęsti PLJ 
Kongrese Čikagoje pradėtus dar
bus ir pasiruošti Jaunimo Metų 
užbaigimui. Visų kraštų lietuviš
kasis jaunimas raginamas gausiai 
dalyvauti ir iš anksto užpildyti 
registracines anketas.

Kongresas pradedamas vasario 
2 d. svečių ir atstovų registraci
ja, iškilmingomis pamaldomis 7 
v.v. Aušros Vartų lietuviškos pa
rapijos šventovėje, kurias 'celeb- 
ruos kongrese dalyvaujantys lie
tuviai vyskupai. Pamaldose daly
vaus kongreso atstovai, svečiai ir 
jaunimas su savo kraštų vėliavo
mis. žuvusiųjų už Lietuvos lais
vę pagerbimas įvyks po pamaldų

toje bus jaunimo kūrybos reika
lai, veikla su jaunesniaisiais or
ganizacijose bei stovyklose. Su
važiavimo dalyviai galės iškelti 
įvairius rūpimus klausimus ir 
diskusijų būreliuose, kurių bus 
visa eilė. Jų vadovai, nors dar 
nevisi, jau surasti.

Studentai apie suvažiavimą in
formuojami per skyrių valdybas 
ir paštu pagal turimus adresus. 
Pasiekti naujai pradėjusius stu
dijuoti, persikrausčiusius ar anks
čiau lietuviškoje veikloje nedaly
vavusius Sąjunga bando per lie
tuvišką spaudą, studentų tėvus, 
draugus ar bendradarbius.

Rengėjų komitetas ir centro 
valdyba kviečia visus lietuvius, 
ypač gyvenančius Toronto apy
linkėse, dalyvauti suvažiavimo 
programoje, ypatingai baigiama
jame vakare, šeštadienį, lapkri
čio 26 d., 7 v. vak., pačioje di
džiausioje visos Kanados salėje 
— Royal York viešbutyje. Bus 
proga įsigyti studentų spaudos, 
ypač gražiai išleistą 1965-66 stu
dentiškos veiklos ir studentiškų 
minčių apžvalgą — 1966 m* 
“Metraštį”, redaguotą Mykolo 
Drangos. Pr.

tuviu KONGRESAS
tas • Numatoma studijų savaitė 
> • Pamaldos katedroje 
ekskursijų
parapijos sodelyje prie lietuviško 
kryžiaus. Iškilmėms pasibaigus, 
kongreso dalyviai ir vietiniai lie
tuviai turės progos susipažinti 
specialiai tam tikslui surengtame 
šokių vakare.

Oficialus kongreso atidarymas 
— vasario 3 d., 9 v.r. Darbo
tvarkėje numatyta: delegacijų 
pristatymas, komisijų rinkimai* 
kraštų atstovų pranešimai, studi
jų sekcijų sudarymas bei jų dar
bų pradžia.

Vasario 4 d., 9 v.r., lietuvių 
parapijos mokyklos patalpose bus 
tęsiami studijų sekcijų ir kon
greso darbai, apibendrinamos iš
vados, paruošiama ir priimama 
kongreso rezoliucija. Vakare 
įvyks argentinietiško pobūdžio 

[ bendra tradicinė vakarienė-asado, 
o po to, Lietuvių Centro orkest
rui grojant, senesnioji dalyvių 
karta galės prisiminti jaunystės 
dienas, gi jaunimas — smagiai 
pašokti.

IV PAL Kongresas užbaigia
mas vasario 5, sekmadienį, iškil
mingomis pamaldomis Buenos 
Aires katedroje, vainiko padėji
mu prie Laisvės piramidės. Tuo 
bus pagerbta Argentinos 150 me
tų sukaktis ir prisiminti visi už 
laisvę žuvusieji.

Popiečio valandomis svečiai 
bus pavežioti po Buenos Aires 
miestą, supažindinti su jo įdomy
bėmis. Vakare jų lauks maloni 
atgaiva — San Martin teatre 9 v. 
įvykstantis dainų ir šokių festi
valis, kurio programą atliks P. 
Amerikos lietuvių chorai ir tau
tinių šokių grupės.

Pokongresiniuose planuose nu
matomas privatus svečiavimasis 
vasario 6 d., Užgavėnių piknikas 
Villa Elisoj vasario 7 d. Jauni
mui ruošiama speciali ekskursi
ja į Kordobos kalnus ir netgi gal
vojama suorganizuoti bendrą lie- 

Nukelta į 7-tą psL

Pasaulio įvykiai
JAV RINKIMUOSE SAVO GRETAS GEROKAI SUSTIPRINO 

RESPUBLIKININKŲ PARTIJA, atimdama iš demokratų 3 vietas 
senate, 47 atstovų rūmuose ir 8 gubernatorių postus. Esminių pasi
keitimų netenka laukti, nes ir senate, ir atstovų rūmuose daugumą 
sudaro demokratai. Demokratų, populiarumo sumažėjimo priežas
timi tenka laikyti baltųjų balsuotojų reakciją prieš negrų organi
zuotas demonstracijas įvairiuose JAV miestuose. Tai rodo netikė
tas senatoriaus Douglas pralaimėjimas naujokui Ch. Percy, nes 
sen. Douglas, laikydamasis liberalių pažiūrų, buvo pasisakęs už 
negrų teisęs. Rinkimų rezultatai gali turėti neigiamos įtakos Viet
namo* karui, jeigu komunistinė Hanoi vyriausybė susidarytų iš
vadą, kad balsuotojų posūkis į respublikininkus reiškia pasisa
kymą prieš karą. Tai būtų di
delė klaida, nes respublikininkai 
labiau už demokratus remia 
prez. L. Johnsono pastangas Viet
name ir netgi nori dar griežtes
nės linijos. Rinkimų metu savo 
kandidatūrą į prezidentus gero
kai sustiprino R. Nixonas ir Mi
čigano gubernatorius Gi Rom
ney, tačiau didžiausio asmeninio 
triumfo susilaukė filmų aktorius 
R. Reagen, milijono balsų dau
guma įveikęs ilgametį Kaliforni
jos gubernatorių P. Brown. De
mokratų pusėje* savo populiaru
mą padidino sen. R. Kennedy, 
nors jis pats šį kartą nebuvo ren
kamas. Gindamas demokratų kan
didatus priešrinkiminiame vaju
je, R. Kennedy sutraukdavo gau
siausius klausytojų būrius. Jo 
siūlytų kandidatų pralaimėjimas 
rodo, kad žmonės domėj’osi ne 
kandidatais, bet juo pačiu, nes 
vieną dieną jis gali tapti Ame
rikos prezidentu. Savo populia
rumu R. Kennedy šiandien gero 
kai pralenkia prez. L. Johnsoną.

Potvyniai nusiaubė šiaurinę ir 
vidurinę Italiją, padarydami apie 
$2,5 bilijonų nuostolių. Labiau
siai nukentėjo Florencija, Tren- 
tas ir Venecija, kur vanduo ap
gadino daug muzėjuose saugomų 
meno vertybių ir archyvinės me
džiagos. Užlietas plotas siekia 
39.000 kv. mylių. Tai didžiausias 
potvynis visoje Italijos istirijoje. 
Gelbėjimo darbuose dalyvauja 
120.000 žmonių, kariuomenė 
liepsnosvaidžiais degina prigėru
sius gyvulius, kad būtų išveng
ta epidemijos pavojaus.* Italijos 
ekonomijai šis potvynis yra la
bai skaudus smūgis — padaryti 
nuostoliai lygūs vienam penkta
daliui Italijos metinio biudžeto. 
Apsemtuose rajonuose buvo su
koncentruota gyvulininkystė ir 
žuvo apie 80% visų gyvulių.

Krikščionių demokratų partija 
V. Vokietijoje naujuoju savo va
du išsirinko Badeno-Wuerttem- 
bergo premjerą Kurt Kiesinger. 
Ar jam pavyks sudaryti reikiamą 
daugumą parlamente, tuo tarpu 
sunku pasakyti. Jeigu K. Kiesin
ger taps kancleriu, iš anksto ga
lima laukti triukšmo sovietų 
spaudoje, nes jis yra buvęs na
cis Hitlerio laikais, dirbęs ryši
ninku tarp propagandos ir užsie
nio reikalų ministerijų. Laisvųjų 
demokratų vadas E. Mende buvo 
susitikęs su socialistų vadu, Ber
lyno burmistru W. Brandt. Abi 
šios partijos galėtų sudaryti koa
licinę vyriausybę, nes parlamen
te jos turėtų šešių balsų daugu
mą. Politinių komentatorių nuo
mone, L. Erhardą galėjo išgel
bėti prez. L. Johnsonas, bet kri
zės metu jis buvo Azijoje. V. Vo
kietijos vyriausybės pasikeitimas 
Amerikai gali išeiti į nenaudą, 
nes L. Erhardas buvo aiškus 
Amerikos draugas, o naujasis 
kancleris gali jieškoti suartėji
mo su Prancūzija.

Šioje nuotraukoje matyti Tau
tų aikštė — Place des nations pa
saulinėje parodoje Montrealyje. 
Ji baigiama {rengti. 1967 m. ba
landžio 28 dieną įvyks parodos 
atidarymas, ir toji aikštė bus pra
dėta naudoti iškilmėms. Čia įvai
rios tautos bei valstybės galės tu
rėti savo dienas, iškelti savo vė
liavas ir pateikti savo programas. 
Numatoma, kadšiojeaikštėjevyks 
žymiųjų svečių iškilmingi suti
kimai su paradais ir pan. Tautų 
aikštėje nori turėti savo dienas 
Kanados lietuviai ir kitos tauty
bės. Dar nėra galutinai paaiškė
ję, ar Lietuvių Diena 1967 m. 
įvyks toje aikštėje, ar netoli esan
čiame teatre. Tas klausimas pa
aiškės, kai bus paruošta progra
ma ir pateikta parodos vadovybei.

Spalio revoliucijos sukakties 
iškilmėse Maskvos gynybos min. 
R. Malinovsky puolė Ameriką, 
suversdamas jai kaltę dėl Viet
namo karo, o politbiuro praneši
mas gerokai apibarė komunisti
nę Kiniją. Jame pvz. buvo tokie 
atviri žodžiai: “Tai, kas dabar 
vyksta Kinijoje po taip vadina
mos kultūrinės revoliucijos vė
liava, neturi nieko bendro su re
voliucija, kultūra, marksizmu ir 
socializmo politika ...” Kiniečių 
atstovai sukakties išvakarėse išė
jo iš salės Kremliuje, o sekan
čią dieną demonstratyviai išžy
giavo iš tribūnos Raudonojoj 
aikštėj surengto tradicinio para
do metu. Cie tenka pabrėžti, kad 
abu kraštai jau neturi ambasado
rių, bet tik žemesnio rango pa
reigūnus savo atstovybėse.

Indijos parlamentarus New 
Delhi sukrėtė fanatikų surengta 
demonstracija, reikalavusi su
stabdyti “šventų” karvių žudy
mą. Demonstrantams išsklaidyti 
policija buvo priversta^ pradėti 
šaudyti į minią. Tų “šventų” 
karvių badaujančioje Indijoje 
yra apie 80.000.000. Jos netruk
domos ganosi pasėliuose, naikin- 
damos ir taip jau nepakankamus 
krašto išteklius.

Vašingtone kalbama, kad prez. 
L. Johnsonas sekančią vasarą ruo
šiasi keliauti į Europą. Spėjama, 
kad jis lankysis Britanijoje, Ita
lijoje. V. Vokietijoje ir galbūt 
Prancūzijoje. Pavykusi kelionė 
po Azijos kraštus prez. L. John
soną skatina jieškoti politinių lai
mėjimų Europos sostinėse.

Raketa iššautos kiniečių ato
minės bombos bandymas, ameri
kiečių specialistų nuomone, nė
ra didelis laimėjimas. Surinkti 
duomenys rodo, kad panaudotoji 
bomba tebėra persunki tolimo 
skridimo raketoms. Bombos ban
dymą sekė specialus amerikiečių 
radaras, kurio spinduliai prasi
veržia net už horizonto linijos. Jo 
stotys laikomos griežtoje paslap
tyje, bet Pentagonas prasitarė, 
kad Turkijoje ir Pakistane vei
kiančios stotys bombos sprogimo 
negalėjo stebėti.

Sov. Sąjunga kanadiškais kvie
čiais siekia propagandinių laimė
jimų Afrikoje. Sekančių trijų 
mėnesių laikotarpyje sovietai įsi
pareigojo Alžerijai pristatyti IVi 
milijono bušelių Kanadoje nu
pirktų kviečių. Alžerija kviečių 
norėjo gauti iš JAV, bet Vašing
tonas delsė, o tuo delsimu pasi- 
naudojaSov. Sąjunga, šiemetinis 
derlius AHerijoje yra 35 milijo
nais bušelių mažesnis, negu pa
prastai. Taigi, tų sovietų padova
notų Kanados kviečių neužteks.

JAV “Gemini XII” astronau
tas mjr. Edwin Aldrin, išlipęs 
iš erdvėlaivio, plūduriavo erd
vėse 2 vai. 9 min. ir 25 sek. Tai 
yra naujas pasaulinis rekordas.
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Išeivijos evangelikų suvažiavimas
Laisvojo pasaulio liuteronų tar

nybos vyr. komitetas V. Vokieti
joje jau kelinti metai iš eilės ren
gia savo kunigams ir pasaulie
čiams teologinius suvažiavimus. 
Pernai toks suvažiavimas įvyko 
prie Baltijos jūros Timmendor- 
fer Strand vietovėje, o šiemet 
spalio 18-22 d. — Prancūzijoj 
Vogezų kalnų pašlaitėje Lieb- 
frauenberg evangelikų akademi
jos patalpose. Lietuvių delegaci
ją sudarė: kun. senjoras Adolfas 
Keleris, kun. Juozas Urdzė, kun. 
Julius Stanaitis, kun. Adomas Ge
ležinius; pasauliečiai — mokyt. 
Fricas Skėrys, Fricas Šlenteris, 
Jonas Pareigis, stud. Ričardas 
Baltulis. Suvažiavime dalyvavo: 
ėstai, latviai, lietuviai, lenkai ir 
vengrai. Iš viso buvo 45 dalyviai. 
Suvažiavimui vadovavo kun. dr. 
Ernst Eberhard iš Stuttgarto. 
Kasdien buvo laikomos pamaldos, 
kurioms pakaitomis vadovavo vi
sų penkių dalyvaujančių tautų 
kunigai. Bendroji suvažiavimo te
ma buvo: “Tikiu į Šventąją Dva
sią, vieną, šventą krikščionių 
Bendriją.” Apie šią temą telkėsi 
pamokslai ir paskaitos. Prof. dr. 
W. Rupprecht skaitė paskaitą 
apie konfesiją ir konfesijonaliz- 
mą, doc. dr. P. Philippi — apie 
dijakonato teologiją N. Testa
mente, prof. dr. Vajta (vengras) 
— apie Vatikano santarybą ir 
jos pasekmes visai krikščionijai. 
Pažymėtina, kad dr. Vajta daly
vavo Vatikano santaryboje kaip 
stebėtojas ir savo paskaitoje pa
reiškė:

“Tuose dalykuose, kurie mus 
su Romos katalikais riša, turime 
su jais sueiti į kontaktą ir ban
dyti bendradarbiauti.”

“Mes, lietuviai evangelikai, 
(rašo F. Skėrys), norime, jei lie-

tingų ir neturtingų tautų nuolat 
auga: turtingos tautos darosi vis 
turtingesnės, o neturtingos — 
skurdesnės. Turtingos valstybės 
savo prekių gamybą pakelia 40- 
50 bilijonų dolerių vertės kas
met, o ekonomiškai neišsivysčiu
sių valstybių, be Kinijos, gamy
ba siekė tiktai 250 bil. dolerių 
vertės 1965 m.; metinis jų ga
mybos kilimas — nuo 10 ligi 12 
bilijonų dolerių, taigi, kilimas 
lygus 1%, kai tuo tarpu turtin
gos valstybės 1965 m. pagamino 
prekių 1.400 bilijonų vertės.

Šitaip gamybai kylant, skur
džios tautos šio šimtmečio gale 
—. 2000 metais — turės kiekvie
nam gyventojui 200 dol. metinių 
pajamų, kai tuo tarpu JAV as
meninės pajamos kiekvienam gy
ventojui 2000 metais pakils iki 
$5.000.

Žvelgiant į tuos skaičius, pri
einama liūdna išvada: didžiosios 
svajonės ir planai atsilikusių 
kraštų gerovei kelti tėra iliuzi
ja. Kalbėdamas Amerikos Legi- 
jono suvažiavime Vašingtone,

prezidentas Johnsonas prisiminė, 
kad 1958 m. buvo 34 rimtesni 
tarptautiniai konfliktai, o 1965 
m. — jų buvo 58. Skurdžiausio- 
se valstybėse jų buvo 32, t.y. ten, 
kur metinės pajamos kiekvienam 
gyventojui — vos 100 dolerių.

Turtingieji kraštai yra Skan
dinavija (Švedija, Norvegija, Da
nija), anglosaksų (Britanija, JA 
V, Kanada, Australija, Naujoji 
Zelandija), Vakarų Vokietija, Ja
ponija ir Sovietų Sąjunga. Tose 
valstybėse gyvena mažiau kaip 
trečdalis pasaulio gyventojų, bet

sąlygos kiek pagerėja, ten tuo
jau smarkiai pakyla gyventojų 
skaičius. Tie kraštai ypač rūpi
nasi pramonės kėlimu, o į žemės 
ūkį mažiau dėmesio kreipia. Dėl 
to jie turi pirkti javų JAV-se ir 
Kanadoje, nes geležinės prekės 
nevalgomos ir nuo bado ne
gelbsti.

Ekonominė pagalba atsitiku
siems kraštams gausiai eina iš 
JAV-ių ir kitų kraštų. Jau vien 
1965 m. ekonominė pašalpa pa
siekė 11 bilijonų dolerių vertės. 
Reikia pripažinti, jog kaikurios

PARODOS KOMITETAS PRANEŠA

Lietuvių Diena pasaulinėje parodoje
1967 m. balandžio 28 d. Mont- Z, 7 _ 7 2.7

realio mieste, Kanadoje, atidaro- 1814; pamaldom organizuoti pa- 
ma pasaulinė paroda, kurioje da- kviesti katalikų ir evangelikų kle-

Montreal, P.Q., Canada, tel. 389-

lyvauja per 80 valstybių. Lietu
va joje negali dalyvauti, nes Lie
tuvos okupantas ir kolonizatorius 
— Sovietų Rusija jai neleidžia. 
Bet lietuviai pasaulinėje parodo-

bonai; sporto komisiją sudaro 
sporto klubas “Tauras”; informa
cijos ir leidinio komisijos pirm. 
— Jonas Kardelis, 7722 George 
St., La Salle-Montreal, Canada,

je dalyvaus, nes Kanados vyriau- ’ tel. 366-6220. Montrealio telefo- 
sybė, kuri Lietuvos okupacijos' no srities nr. 514. Kanados ir 
nepripažįsta, lietuvius, greta kitų JAV lietuviai iš savo namų gali 
tautų, pakvietė dalyvauti ir pa- j tiesiogiai iššaukti betkurį Mont- 
skyrė Lietuvių Dieną, kuri įvyks realio lietuvį pasukę telefono 
1967 m. rugsėjo 3 d. pasaulinės 112-514 ir buto numerį.

Be mūsų, lietuvių parodos ir 
čiame apie 7,000 sėdimų vietų. Lietuvių ■ Dienos komiteto komi- 

Lietuvių Diena pasaulinėje pa- sijos nakvynių reikalams veikia 
rodoje pasirūpinta sutapdinti su ir pasaulinės parodos Lbgexpo 
tradicine Kanados Lietuvių Die- ’ skyrius, per kurį taip pat galima 
na, kuri įvyksta kiekvienais me- užsisakyti viešbutį, motelį ar bet-

jos suvartoja du trečdalius pa-1 tautos moka ja pasinaudoti. Grai- 
saulio gėrybių. Jų gamyba kyla kija, Ispanija, Izraelis, Libanas, 
greičiau, negu gyventojų prie- Formoza taip pakėlė savo ūkinę 
auglis, todėl kiekvienam jų pi- gerovę, kad jau nebereikalingos 
liečiui tenka didesnės metinės JAV pašalpos. Kitos valstybės, 
pajamos.

Skurdieji kraštai turi % pa
saulio gyventojų, kurių tarpe 
labai skurstančių, pusbadžiai gy- 
venančių skaičius yra rimtas. 
Kiekvienam pasiturinčiam turtin
go krašto gyventojui tenka 10 
badaujančių skurdžiuose kraš
tuose.

Skurdžių kraštų vargo pagrin
das — nepaprastai didelis gyven
tojų prieauglis ir žemės ūkio ap
leidimas. Kai tik kur gyvenimo

parodos parengimų teatre, turiu-
V • • ± J ž  * — J. _

kaip Pietų Korėja, Tunezija ir 
Turkija padarė žymią pažangą ir 
jau yra nebetoli nuo ekonomi
nės nepriklausomybės. Didelė

tuviai Romos katalikai to iš vi
sos širdies pageidauja ir mus 
traktuoja lygiais partneriais, — 
globaliniame dialoge dirbti už 
Bažnyčios atnaujinimą ir vieny
bę, kurią Kristus įsakė ir kurios 
ateities pasaulis taip labai reika
lingas. Tik bendradarbiaudami iš
laikysime krikščioniškas bažny
čias ir visi sustipręsime tikėji
me. Ekumeninio bendradarbiavi
mo pradžioje kiekvienas turi pa
rodyti nuoširdžių pastangų. Už 
krikščionių vienybę turime visi 
melstis ir tai kartu su Romos 
katalikais. Be maldų krikščionių 
vienybė neįvyks.”

Po paskaitų būdavo diskusi
jos minėtomis temomis ir atski
rų bažnyčių dalyviai susirinkda
vo savo posėdžiams nustatyti 
veiklos planų vieneriems me
tams. Vakarai buvo skirti pra
nešimams ir pokalbiams. Vieną 
vakarą mokyt. Fr. Skėrys pada
rė platų pranešimą vokiečių kal
ba apie Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresą ir dainų šventę Či
kagoje. Jis, be to, visus suvažia
vimo dalyvius supažindino su J 
AV ir Kanados evangelikų lie
tuvių veikla.

Paskutinę suvažiavimo dieną 
buvo suorganizuota išvyka auto
busu į Štrasburgą, kur dalyviai 
aplankė katedrą ir kitas miesto 
įžymybes. Ekumeniniame insti-'

., . su J° . . |beveik nėra privatiniu automobi-knkscionijos vienybes srityje. kaip pa^ mus *

Atstatytas miestas
, . _ . v. | Varšuva 1939 m. rudeni Hitle-
damavo. Sekančios dienos rytą rį0 armijos buvo negailestingai 
buvo atlaikytos atsisveikinimo subombarduota. Paskutinio su- 
pamaldos su šventąja Vakarie-; naikinimo ji sulaukė 1944 m. ru-

denj, kai įvyko varšuviečių suki
limas prieš vokiečius, vadovau
jant neseniai Londone mirusiam 
vadui Tadeusz Bor-Komorowski. 
Reikia pasakyti, kad miestas yra 
gražiai atstatytas. Važiuojant ar
ba vaikščiojant mieste, neatsta-

na, kuri įvyksta kiekvienais me- 
A • • « • A • ’■•A_____1 1 • •skurdžių tautų dauguma suvalgo tais vis kitoje lietuvių kolonijo- kokią nakvynę telefonu 397-8817.

ekonominę pagalbą ir savo gy- je- Tad 1967 m. Lietuvių Diena 
vybiškumą teparodo padidėjusiu bus dviguba: ir eilinė Kanados 
gyventojų skaičium. Tdi šiltų Lietuvių Diena, ir Lietuvių Die- 
kraštų gyventojai, kurie 1970 m. 
sudarys pusę žmonijos, kuriai 
teks tik šeštoji pasaulio maisto 
ir kitų gėrybių gamybos dalis.

J. Gs.

Į Kelionė lėktuvu Varšuvon j
Mano kelionė į Europą ir at

gal įvyko be jokių ypatingų nuo
tykių. Per nepilnas 6 vai. nu
skridau iš Niujorko į Frankfur
tą. Dėl žemės sukimosi naktis 
buvo labai trumpa. Kelionė iš 
Frankfurto ligi Varšuvos lenkų 
lėktuvu truko valandą ir 50 mi
nučių. Varšuvos aerodromas, pa
lyginus su Maltono, Niujorko ar
ba Frankfurto, o ypač su Niujor
ko, atrodė mažiukas, nors ir čia 
pastebėjau atskrendančių ir iš
skrendančių lėktuvų. Susisieki
mas iš Varšuvos aerodromo su 
miestu vyksta taksiais, dažniau
siai vietinės ir rusų gamybos. 
Autobusai yra dideli — švedų ir 

; šveicarų gamybos. Susisiekimas 
. tramvajais ir autobusais yra grei-

Atsisveikinimo vakaras buvo. 
ypač jaukus. Kiekvienos tautybės' 
atstovai ne tik kalbėjo, bet ir pa-'

ne. Kitais metais toks suvažiavi
mas numatomas rengti Bavari
joj. }

Kaip išvažiuoti? Kodėl važiuoti?
nius, už savo sielą, už geresnį {yįų rajonų beveik nematyti. Jų 
Dievo pažinimą. Ir taip tie visi reikia jieškoti. Tik elevatorium 
kasdieniški reikaliukai traukia užsikėlus i rusu stiliumi statytu 
mus prie žemės. ‘ " ‘ ‘

Pagaliau tos dvi dienos yra ne 
tik dvasinis atsinaujinimas, bet 
ir fizinis poilsis. Nerūpi nei mais
to gaminimas, nei indų plovimas, 
nesigirdi nei vaikų triukšmo.

Išvažiuoti įmanoma visiem. 
Reikia tik noro. Argi mums vi
sai nerūpi dvasinis pasaulis? Pa
galvokime. Nepamirškite: lietu
vėms moterims — gruodžio 3-4, 
vyrams — gruodžio 10-11 d.d. 
(Registruotis ir informuotis To
ronto Prisikėlimo par, raštinėje 
tel. LE 3-0621). V. Kolyčius

Turiu galvoje išvažiavimą iš 
namų tik dviem dienom. Ir tai 
labai netoli. Noriu kalbėti apie 
uždaras rekolekcijas, kurios ruo
šiamos kas metai visiems toron
tiškiams lietuviams katalikams.

Kam tos rekolekcijos?
Reikėtų paminėti, kad uždaros 

rekolekcijos yra gana populiarios 
visame katalikų pasaulyje. Vi
siem yra patariama tokias reko
lekcijas kartą per metus atlikti. 
Gana daug katalikų, Įvairaus iš
silavinimo ir įvairių profesijų kas 
metai į. tas rekolekcijas važiuo
ja. Mes, lietuviai, toje srityje 
esame gana atsilikę ir randame 
įvairių pasiteisinimų. Vieni sako: 
“Tegu ten važiuoja tie “šventie
ji” — aš gi paprastas žmogelis”. 
Kiti priduria: “Gal tie, kurie nė
ra tvirti savo tikėjime turi va
žiuoti. Aš turiu dvasios ramybę, 
neturiu jokių sąžinės priekaištų”. 
Kati randa dar visokių kitokių 
pasiteisinimų. Klysta ir vieni ir 
kiti. Uždarų rekolekcijų reikia 
visiems, nesvarbu, koks jų dvasi
nis stovis bebūtų. Dvasinis atsi-, 
naujinimas bei savęs praturtini
mas visiems reikalingas.

Daug kas nevažiuoja, nes ne
įsivaizduoja tų rekolekcijų nau
dos. Nebuvusiam net sunku su
prasti, kaip tos rekolekcijos žmo
gų nuteikia. Sunku išaiškinti, rei
kia pačiam pergyventi. Galbūt to
dėl kas vieną kartą jose dalyvavo, 
tas važiuoja ir sekančiais metais.

Rūpinamės savo kūnu, stengia
mės užtektinai jį maitinti. Kad 
muskulai nesustmgtų ir arteri
jos nesukalkėtų, darome gimnas
tiką. Bet kaip su mūsų siela, su 
dvasinių arterijų sukalkėjimu? 
Į tai nekreipiame dėmesio, nes, 
atrodo, sunku tam skirti 2 die
nas metuose — vieną šeštadienį 
ir sekmadienį. Bet tai tik tradici^ 
uis nerangumas, kurį reikia nu
galėti.

Neįmanoma išvažiuoti?
Uždaros rekolekcijos specia

liuose namuose netoli Toronto 
prasideda penktadienio vakare ir 
baigiasi sekmadienį pb pietų. 
Vienas savaitgalis — moterims, 
kitas —- vyrams. Vėl teisinamės: 
“Juk šeštadienį viršvalandžiai, 
reikiasi krautuvėn važiuoti, rei
kia vaikus mokyklon vežti, pa
žįstami į balių kviečia, visokie 
kiti reikalai. Man tikrai neišeina”. 
Aišku neišeina, jeigu visi tie da
lykai statomi augščiau už dvasi-

Tirana. — Albanijos sostinėje 
pradėjo veikti radijo programa, 
vadovaujama stalininko Mijal, ku
ris puola Sov. Sąjungą už parsi
davimą kapitalistams. Mijal yra 
buvęs augštas partijos pareigūnas 
ir ministeris, kuris pr. metais pa
bėgo iš Lenkijos. Neseniai jis 
lankėsi Kinijoj kaip “pirmasis 
Lenkijos kompartijos sekreto
rius” drauge su prokinietiškom 
komunistų delegacijom iš Švedi
jos, Belgijos ir Šveicarijos.

• Vietinės valdžios atstovo rin
kimams Korsikos saloje užsire
gistravo 1.500 balsuotojų, o rin
kimu dieną prie urnų prisistatė 
31.000

kultūros namų 32 augštą, tolu
moje matyti dar neatstatytų vie
tų. Lenkai šiuo pastatu nesidi- 
džiuoja.

Naujoji miesto dalis yra atsta
tyta pagal grandiozinį planą — 
labai plačios gatvės, su bulva
rais, skverais ir daugybe 
nų. Viskas išplanuota su 
liu skoniu.

Kaikurios miesto dalys, 
senamiestis, yra atstatytos 
kaip jos anksčiau buvo; taip pat 
ir žymesni pastatai — pagal pa
veikslus ir fotografijas. Visuose 
rajonuose matoma gyvenamų di
džiųjų pastatų 5—6 augštų su 
vieno arba dviejų kambarių bu
tais, su darželiais vaikams žais
ti ir gėlynais.

Pirmoje eilėje — rūmai
Ypač daug dėmesio yra skirta 

seniesiems lenkų rūmams, kaip 
Vilanova, Lazienki, Belwedero, 
Radvilų, Pacų ir kitiems, kurie

gėly- 
dide-

ypač 
taip,

Daugelis dabar nešioja

Dirbtinius dantis
FASTEETH, malonus {arminiai (be rūgšties) 
milteliai, daug geriau išlaiko dirbtinius dan
tis. Valgyti ir kalbėti daug patogiau tik trupu
tį uždulkinus FASTEETH miltelių. Nesijaus jo
kio kaučuko skonio bei sulipinto jausmo. Pa
naikins "plokštelių kvapų" (dantų kvapų). Rei
kalaukite FASTEETH kiekvienoje cheminių ga
minių parduotuvėje.

yra atstatyti pagal senąją išvaiz
dą. Taip pat sutvarkyti jų par
kai, pasodinti net 25—30 metų 
medžiai, kurie dabar yra suaugę 
su apylinke.

Minėtų rūmų atstatymas aiš
kiai rodo lenkų dėmesį savo is
torijai. Jeigu nebūtų tiek dėme
sio skirta senųjų pastatų atsta
tymui, gyvenamų namų statyba 
būtų daug toliau pažengusi. Pa
sakojama, kad kai Hitlerio armi
ja naikino Varšuvą, daug lenkų 
iš patriotiškumo gelbėjo, slėpė 
ir saugojo vertingus paveikslus 
bei baldus iš griūvančių rūmų, 
iš Vilanovos, kad jie nebūtų vi
sai sunaikinti arba vokiečių iš
vežti.

Didelį darbą atliko lenkų vy
riausybė atstatant Vilanovos rū
mus. Pastarieji yra statydinti ka
raliaus Jono III Sobieskio 17-to 
šimtmečio antroje pusėje ir pa
vadinti “Villa Nova”. Tie rūmai 
buvo dekoruoti žymių meninin
kų. Sienos bei paveikslai yra res
tauruoti pagal senus paveikslus. 
Pagal seną stilių atstatyta len
kiškų portretų gateri j a, karališ
ki miegamieji kalnbariai, kara
lienės kabinetas, didžioji salė, 
kinietiško stiliaus patalpos ir t.t. 
Vadovai su išdidumu aiškina 
smulkmenas apie baldus ir deko
racijas. Vilanovoje dabar apsisto
ja žymieji svečiai, kaip kara
lius Hailiė Selassie, sovietų prem
jeras Kosyginas ir kiti. Didžio
joje salėje rengiamos valstybi
nės vaišės.

Taip pat sutvarkytas ir sodnas, 
vartai, Potockio mauzolėjus, sta
tulos, paminklai. Lankytojų va
dovai yra meno arba archeologi
jos studentai, kurie ta. proga su 
išdidumu aiškina lenkų istoriją, 
pasakoja apie karalių bei kara
lienių gyvenimą, apie meninin
kus, kurie sukūrė anas meniškas 
vertybes, apie dabartinius meni
ninkus, kurie jas restauravo ar
ba naujai sukūrė.

Atstatytieji rūmai yra lanko
mi nenutrūkstančios eilės turis
tų ir ekskursijų iš Lenkijos, Ry
tų Vokietijos, Švedijos, Danijos, 
Sovietų Sąjungos, Šveicarijos, 
Vengrijos ir kitų šalių. Dauge
lis ekskursijų atvažiuoja savais 
autobusais.

Varšuvos opera
Varšuviečiai labai didžiuojasi 

savo atstatyta opera, pernai ati
daryta. Man teko būti Moniuškos

“Straszny Dwor” premjeroje. Vi
sas milžiniškas teatras yra atsta
tytas senu stiliumi su marmoro 
kolonomis, paauksintomis baliu
stradomis su veidrodžiais ir kriš
tolo kandelabrais. Ta proga pri
siminiau Toronto O’Keefe’s teat
rą, kurio stilium dabar statoma 
Varšuvos ir vieno priemiesčio ge
ležinkelio stotis. Operos pastaty
mas buvo patenkinamas, dekora
cijos modernios, balsai vidutiniš
ko pajėgumo, labai geras orkest
ras ir baletas. Moniuška šią ope
rą parašė po lenkų sukilimo 1863 
m. Nors motyvas* komiškas, bet 
operoje buvo įdėta daug patrijo- 
tiškų arijų ir choro dainų, kurios 
sukėlė gausų publikos plojimą. 
(Po trijų pastatymų rusų cenzū
ra operą uždraudė). Publika šva
riai ir šventiškai apsirengusi, ne
mažai dažytų plaukų ir augštai 
sušukuotų frizūrų. Pertraukos 
metu veikė bufetas, net buvo ga
lima gauti konjako.

Sutanuoti kunigai
Negalima nepaminėti atstaty

tų bažnyčių, kaip Šv. Onos, Tri
jų Kryžių, šv. Sebastijono ir 
daugelio kitų. Aplankiau ir vie
nos bažnyčios rūsį, jeigu neklys
tu — Šv. Sebastijono, kurioje bu
vo religinė paroda. Ji buvo gau- 

, šiai lankoma. Mano giminės man 
aiškino, kad pamaldumas nesu- 
mažėjęs, bet dar sustiprėjęs, ypač 
kaimuose. Į seminarijas eina 
daugiausia jaunuoliai iš kaimų. 
Gatvėse, senamiestyje, kur yra 
daugiausia bažnyčių, mačiau daug 
kunigų su sutanomis. Jų tarpe 
buvo ir daug jaunų veidų. Vie
nuolių irgi sutikau — ne tik gat
vėse, bet ir ligoninėje, kurią tu
rėjau progos aplankyti.

na pasaulinėje parodoje.
Montrealio lietuviai, apsijungę 

į Kanados Lietuvių Bendruome
nės apylinkę, kaip Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės padalinį, 
drauge su Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyba 
yra sudarę komitetą, kuris rūpi
nasi ir Kanados Lietuvių Dienos 
ir Lietuvių Dienos pasaulinėje 
parodoje rengimu.

Čia pateikiama komiteto sudė
tis:

Komiteto pirmininkas — Ro
mas Verbyla, 4930 Melrose Ave
nue, Montreal 28, Canada — tele
fonas 482-0865; vicepirm. paro
dos reikalams — Albertas Norke- 
liūnas, 6695, 35 Avenue, Mont
real 36, P.Q., Canada, tel. 727- 
3120; vicepirm. Lietuvių Dienos 
reikalams — Steponas Kęsgailą, 
1577 rue de Seve, Montreal 20, 
P.Q., Canada, tel. 767-5956; fi
nansų komisijos pirm. Juozas 
Šiaučiulis, 6897 Mazarin, Mont
real 20, P.Q., Canada, tel. 767- 
2781; nakvynių komisijos pirm. 
Jonas Adomaitis, 591 Gerald Ave
nue, La Salle-Montreal, Canada, 
tel. 366-7639; pasaulinės parodos 
Lietuvių Dienos koncerto komi
sijos pirm. dr. Petras Lukoševi
čius, 479 Bourbonnais Ave., La 
Salle-Montreal, Canada, tel. 366- 
1210; baliaus komisijos pirm. Jo
nas Ladyga, 10185 Waverly,

Lietuvių Dienos išvakarėse, 
rugsėjo 2 d., šeštadienį, didžiu
lėje salėje — Auditorium Paul 
Sauve, Pie IX Blvd, ir Beaubien 
gatvių kampe įvyks didelis ba
lius, kurio metu bus renkama iš
kilioji Kanados lietuvaitė, anglų 
vadinama “Miss Lithuania”.

Lietuvių Dienos programai iš
pildyti yra kviečiami visi Kana
dos lietuvių kolonijų chorai ir vi
si tautinių šokių šokėjai. Chorų 
vadovu kviečiamas muzikas Sta
sys Gailevičius ir šokių vadove 
Genovaitė Dumčiūtė - Breichma- 
nienė. Kas bus kalbėtoju, paaiš
kės vėliau.

Jau dabar aišku, kad bus du lei
diniai — vienas lietuvių, kitas, 
anglų kalba. Numatyta išleisti pa
rodos ženklelis, atspausdinti paro
dos ir Lietuvių Dienos vokai ir 
plakatai prie automobilių su Lie
tuvos žemėlapiu.

Visiems parengimams apytik
riai numatoma apie $20.000 iš
laidų. Kadangi šis lietuvių pasi
rodymas turės ne tiktai Kanados 
bei Jungtinių Amerikos lietu
viams reikšmę, bet, svarbiausia, 
kitoms tautoms, kurių parodoje 
dalyvaus per 80, o jų tarpe ir 
žmonių iš Lietuvos gana didelis 
skaičius, tai labai svarbu, kad 
lietuvių pasirodymas būtų tikrai 
efektingas. Tam tikslui* reikia 
mums visiems ir aukotis. Iki pa-
simatymo Moritrealyje.

Informacijos komisija 
J. Kardelis

Trūksta butų
Gyvenamų patalpų Varšuvoje 

vis dar trūksta. Net butus per
kant ir pusę kainos sumokėjus, 
reikia dar metus arba ilgiau 
laukti. Mažiau proteguojamas in
žinierius su žmona ir trimis vai
kais turi butą iš vieno kambario, 
virtuvės ir prausyklos. Dažnai 
šeimos yra priverstos gyventi at
skirai. žmona, gavusi darbo ki
tame mieste, ten apsigyvena ir 
pasiima dalį vaikų. Gyvenamo
sios patalpos yra mažos, nuoma 
nebrangi. Naujai pastatyti na
mai iš vidaus greitai sunyksta, 
nes trūksta šeimininko ir nuola
tinės priežiūros.

Tolimesniuose priemiesčiuose 
išlikę butai su dideliais kamba
riais padalinami į mažesnius vie
netus, susidedančiais iš kamba
rio ir virtuvės. Įrengtomis vonio
mis naudojasi keletas šeimų. Vi
sur matyti blogai atliktas darbas, 
išskyrus reprezentacinius namus.

Kaikuriose miesto dailyse ir 
artimuose priemiesčiuose yra iš
likę karo ‘metu nesugriauti na
mai. Jie yra palikti buvusiems 
savininkams. Dėl labai žemų nuo
mų savininkai nepajėgia daryti 
didesnio remonto. Tuo atveju 
jiems i pagalbą ateina valdžia, 
duodama paskolą, panašiai kaip 
pas mus “mortgičiai”. Tebegalio
ja principas, kad joks namų 
vininkas negali pasipelnyti 
nuomininkų.

ONTARIO
PROVINCE OF OPPORTUNITY

Government
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MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas Į namus pristatymas.

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

Krautuvės atidarytos nuo 9 vaL ryto fld 9 vaL vakaro. Taip atrodo dabartinės Varšuvos naujai pastatytas dango
raižis

Parduodami butai
Dabar galima butą pirkti val

diniuose apartamentuose, sumo
kant iš anksto apie 20.000 zlotų. 
Likusioji suma sumokama per 
kelis dešimtmečius. Tokius butus 
gali įsigyti net geresnio uždar
bio darbininkai. Daugelyje mies
telių, pavažiavus tris arba ketu
rias stotis už Varšuvos, labai ple
čiasi apartamentų statyba. Daug 
šeimų ten apsigyvena ir važinė
ja traukiniu į darbą. Su dides
niais įmokėjimais pirkti butai jau 
priklauso savininkui ir gali bū
ti parduodami. Toliau nuo Var
šuvos yra privačių namukų, pa
statytų pačių savininkų talkos 
būdu. Prie kiekvieno namo yra 
sodnas su vaismedžiais bei vais
krūmiais ir darželis daržovėms 
auginti.

Prekės brangios

Naujai atstatytose dalyse 
daug valdiškų krautuvių, 
turi dideles vitrinas, pilnas pre
kių. Matyti net manekenų su 
moderniškomis suknelėmis, mau
dymosi kostiumais ir bikini. Ma
tyti krautuvių su knygomis, ra
dijo aparatais, televizijomis. Iš
statytų prekių skaičius yra apri
botas, be liuksuso, prie kurio mes 
esame įpratę š. Amerikoje.

Palyginus su daugumos gy
ventojų uždarbiu, kainos yra 
augštos* ypač vyriškai aprangai. 
Varšuviečių pasididžiavimas yra 
jų naujai pastatytas “Kaufhaus”, 
kurį galima palyginti su Eatonu, 
bet, žinoma, be tos mums įpras
tos gausybės prekių. Tolimesnė
se miesto dalyse yra ir privačių 
krautuvių, kurios yra mažos, ne
įspūdingos su pigesnėmis prekė
mis ir primena Lietuvos mieste
lių krautuves prieš karą. Savinin
kas turi jas pats aptarnauti — 
neleidžiama samdyti tarnauto
jus. (Bus daugiau)

yra
Jos

SVEIKATOS MINISTERIJOS 
PRANEŠIMAS

Įvedimas “Ontario Medical Services 
Insurance Plan” yra vienas pačių 
svarbiausių Įstatymų, priimtų pasta
raisiais metais.

OMSIP teikia Ontario gyventojams 
pakankamą apdraudą, kuri padeda 
apmokėti gydytojų sąskaitas, neat
sižvelgiant nei Į finansini pajėgumą, 
nei sveikatos stovi, nei amžių. As
menys, kurie yra gyvenę - Ontario 
provincijoj tris mėnesius ar ilgiau, 
gali Įsijungti į ši laisvai pasirenka
mą planą.

OMSIP trimėnesinis mokestis:
Vienam asmeniui_________$15.00
Dviejų asmenų šeimai_____ $30.00
Trijų ar daugiau 

asmenų šeimai ___ $37.50

OMSIP moka beveik už visus gydy
tojų patarnavimus su mažomis iš
imtimis. Patarnavimų skaičius ne
ribotas — jų gali būti tiek, kiek 
sveikata reikalauja.

OMSIP neatlygina patarnavimų, 
kuriuos apmoka federacinės ar
provincinės įstaigos, kaip pvz. 
krašto apsaugos ir darbininkų kom
pensacija.

Įsirašiusieji Į OMSIP gali laisvai 
pasirinkti gydytoją. Apmokėjimas 
duodamas ir tuo atveju, jeigu kas 
90 dienų gyveno už provincijos ri-

Asmenys, reikalingi pilnos, dalinės 
ar laikinės pagalbos užsimokėti už 
sveikatos apdraudą OMSIP Įstaigai, 
gali kreiptis Į Ontario vyriausybę, 
prašydami padėti Įmokėti mokestį.

ttt Kul Mi Miwts 

rTWw m niRir oi unan



3 PSL. ♦ TėvtfM* Žflmriai • 1966. XI, 17 — Nr. « (877)

Lietuviai evangelikų liuteronų kunigų ir pasauliečių suvažiavime 
Liebfrauenberg Prancūzijoj. Iš kairės: Vasario 16 gimnazijos moky
tojas Fr. Skėrys, kun. Adomas Geležinius, Jonas Pareigis, kun. Julius 
Stanaitis, stud. Ričardas Baliulis, vyriausias bažnyčios tarėjas iš Ha
noverio p. Gundert, Fricas Šlenteris, liuteronų vokiečių vyriausio ko
miteto įgaliotinis ir suvažiavimo rengėjas kun. dr. Ernst Eberhard iš 
Stuttgart'o, kun. Juozas Urdzė ir senjoras kun. Adolfas Keleris

• Nuotrauka: Fr. Skėrio

Motery darbai dešimtmečio perspektyvoje
Prisikėlimo parapijos katalikių moterų organizuotos veiklos 

sukaktį apžvelgiant
Viena tauriausių ir stipriausių 

vidinių galių, kuriomis yra ap
dovanota moters prigimtis, yra 
meilė. Pagal tai, kaip stipriai ši 
galia moteryje reiškiasi ir ko
kiu intensyvumu ji spinduliuoja 
į aplinką, sprendžiame apie mo
ters kilnumą ir subrendimą. Vie
nose ji tūno, kaip neišsiskleidęs 
žiedas, nepajėgiąs prasiveržti pro 
egocentriškumo kiautą (tuo atve
ju menka nauda šeimai, artimie
siems, o dar menkesnė visuome
nei ir tautai). Kitose gi meilė ran
da puikią dirvą augti, bujoti ir 
bręsti ir, laikui atėjus, atnešti 
šimteriopą vaisių.

Netolimoje praeityje lietuvė 
moteris įrodė, jog ji suprato sa
vo paskirtį bei pašaukimą, kaip 
šeimos židinio saugotojos, o per 
šeimą — ir tautos auklėtojos. 
Tik didžios meilės artimui ir sa
vam kraštui vedama, ji sugebė
jo atlaikyti priespaudą ir visas 
negeroves, nesibaigiančias dar ir 
šiandien, sugebėjo savo vaikus iš
leisti Į gyvenimą paruoštus ko
vai. Jos dėka netrūkstame kovo
tojų už laisvę ir tiesą šiapus ir 
anapus vandenyno.

Šia proga, kaip tik ir norėtųsi 
prisiminti vieną būreli moterų, 
kurios, kilnių jausmų vedamos, 
darbščiai triūsia lietuvybės vy
nuogyne. Tai Kanados Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugijos Pri
sikėlimo parapijos skyrius Toron
te, kuris šiemet mini savo veik
los dešimtmeti. Darbščios ir kuk
lios, perdaug nesigarsinančios, 
šios moterys susimetė i būreli, 
kai reikėjo konkrečios pagalbos 
besikuriančiai Prisikėlimo parapi
jai. Stiprėjant ir plečiantis para
pijai, didėjant darbo dirvai, ki
lo reikalas platesnės moterų veik
los. 1956 m. lapkričio 18 d. ir 
buvo Įsteigtas K.L.K. Moterų 
Draugijos Prisikėlimo parapijos 
skyrius. Ano meto 46 narių skai
čius šiandien yra pakilęs iki 140. 
Tai viena aktyviausių ir gražiau
siai organizuotų Toronto lietuvių 
bendruomenės organizacijų. Vie
na iš priežasčių, kodėl ši draugija 
taip gražiai veikia jau visa eilė 
metų, yra jos tikslas. O jis užsi
brėžtas nemenkas: apjungti kata
likes moteris, siekiant ugdyti jų 
asmenybę, skleisti katalikybės 
dėsnius, dirbti Lietuvos išlaisvi
nimo darbą, kelti tautini, kultū
rini, visuomeninį ir socialini mo
ters susipratimą, pagelbėti para
pijai ir remti jos veikla. Tai pla
ti darbo dirva, reikalaujanti 
daug sumanumo ir pastangų.

Steigiantis parapijai, šių mote
rų didžiausias dėmesys buvo nu
kreiptas į lėšų telkimą parapijos 
statybai, ruošiant parengimus, ba- 
zarus, loterijas ir t.t. Praėjus 
šiam reikalui, daugiau atsidėta 
socialiniam bei labdaros darbui. 
Per ši dešimtmetį buvo aplankyta

apie 700 ligonių, nepamirštant jų 
pradžiuginti nors ir kuklia dova
nėle; sušelpta eilė šeimų pinigais, 
drabužiais bei maistu; prisimin
ta tautiečiai už geležinės uždan
gos, pasiunčiant apie 400 siunti
nių. Taip pat pasiųsta siuntinių į 
Vokietiją seneliams prieglaudose 
ir Vasario 16 gimnazijai.

Kiek pajėgiama, lėšomis re
miama jaunimo organizacijos, sto
vyklos, šeštadieninė mokykla, 
vaikų darželis, lietuviškoji spau
da. Reikalui esant, skyriaus na
rės talkina Lietuvių Bendruome
nei. Ruošiami kursai, kaip siuvi
mo, virimo — kepimo, pirmosios 
pagalbos ir slaugymo ir t.t. Jau 
tapo tradicija kasmet ruošiamos 
uždaros rekolekcijos moterims ir 
vyrams atskirai, kuriomis pasi
naudoti kviečiamos ne tik drau
gijos narės, bet ir visi bendruo
menės lietuviai. Be šių visų dar
bų, skyrius yra prisidėjęs stam
besne auka prie bažnyčios staty
bos bei vargonų Įsigijimo.

Šiems visiems* reikalams aprū
pinti draugijos narės lėšas sutel
kia ruošdamos Įvairius parengi
mus, rinkdamos aukas ir mokė
damos nario mokestį. Jų sutelk
tos lėšos skaičiuojamos ne dešim
timis ar šimtais, bet tūkstančiais 
dolerių.

Narės kas mėnesį renkasi į su
sirinkimą, kurio metu aptariami 
draugijos veiklos darbai, pasi
skirstomos pareigos jiems Įvyk
dyti. Susirinkimams paįvairinti, 
be einamųjų reikalų svarstymo, 
atliekama dar ir meninė dalis, 
dažniausiai savo pačių jėgomis ir 
talentais. Per dešimtmetį turėta 
apie 60 paskaitų įvairiomis temo
mis, kurias paprastai sekdavo dis
kusijos. Skyriaus valdyba, maty
dama, kaip labai opus ir svar
bus jaunoms motinoms vaikų sek
sualinio auklėjimo klausimas, pa
ruošė ir išleido šia tema knyge
lę lietuvių kalba.

Dabartinei skyriaus valdybai 
vadovauja A. Kuolienė, per eilę 
metų įgijusi daug patyrimo orga
nizaciniame darbe. Jai talkina 
ponios V. Valaitienė, B. Vaitiekū
nienė, F. Urbonienė, M. Basaly
kienė, A. Puterienė, Z. Didžba- 
lienė, O. Narušienė. Skyriaus dva
siniais reikalais rūpinasi Prisikė
limo parapijos klebonas Tėvas 
Placidas, OFM.

Švenčiant šią dešimtmečio su
kaktį, linkėtina, kad ir ateityje 
ši draugija gražiai gyvuotų jr 
savo darbo įnašu praturtintų pa
rapijos ir visos lietuvių bendruo
menės gyvenimą. L. I.

• Leskovac miestelyje, Jugo
slavijoje, mokyklos vadovybė at
šaukė draudimą mokiniams au
gintis ilgus plaukus. Egzaminų 
metu paaiškėjo, kad labiausiai 
susivėlę ilgaplaukiai gauna ge
riausius pažymius.

PADĖKA
A. a. Jono Giedriko, mano brolio, mirties atveju patyriau daug 

užuojautos žodžių, laiškais ir per spaudą iš Kanados ir J.A.V. Visiems 
noriu išreikšti gilią padėką:

Racine, Wise., Didž. Liet. Kunig. Kęstučio šaulių kuopai ir jos val
dybai, kurie rūpinosi brolio laidotuvėmis, parodė man tiek daug šir
dies ir artimo meilės; Racine, Wise. Bendruomenės pirm. Broniui Juš
kai, Marijai Wedeikis, St. Petrušaitienei, P. Petrušaičiui, VI. Vilčinui, 
Ig. Paukšteliui; Kenošos liet apylinkei, Jonui Milašauskui, VI. Skir- 
muntui, Sv. Kazimiero par. klebonui kun. P. Cinikui, MIC, dr. Vyt. Bal
čiūnui.

Nuoširdžiai dėkoju už gausias gėles, užprašytas Mišias, pasakytas 
atsisveikinimo gražias, turiningas kalbas.

Dėkoju: ėjusiems garbės sargybą ir jūrų šauliams, atstovavusiems 
Čikagos vienetui; karsto nešėjams ir bičiuliams, kurie rūpinosi velioniu 
jo sunkioje ligoje.

Dėkingas esu Kenošos Lietuvių Bendruomenės ponioms, suruku
sioms pietus.

Su dėkingumu prisimenu ir tuos, kurie apie velioni rašė spau
doje. Pagaliau dėkoju visiems laidotuvių dalyviams, palydėjusiems ve
lioni paskutinėje jo kelionėje.

Esu giliai sujaudintas Jūsų visų nuoširdumo. Būdamas iš Kana
dos, daugelio velionies brolio bičiulių nepažįstų, negaliu išvardinti, 
todėl visiems reiškiu nuoširdžią padėką už visas paslaugas —

Vladas Giedrikas

JAUNIEJI KELIAUJA PO EUROPA
JONAS LELIS

Kelionė laivu per Adriatiką ne-

dinavijos vandenyse, nes čia dau
guma keleivių buvo prancūzai, 
kurie nerodė tokio draugiškumo, 
kaip švedai ir danai. Po pietų 
pamatėm saulėtus Italijos kran
tus ir neužilgo išlipom Bari uos
te. Tai seniausias Italijos mies
tas su stambia geležies pramo
ne, turįs 300.000 gyventojų.

Į poetų apdainuotą miestą
Norėdami pasiekti dar dienos 

metu Neapolį, čia ilgai negaišda
mi, leidomės Adriatikos pakraš
čiu, pravažiuodami daug mažų, 
bet gyventojais perpildytų kaimų, 
dešinėj matydami jūrą ir dide
lius vynuogynus. Pravažiavę 
miestą Foggia, pasukome į vaka
rus — per Apeninų kalnus, kur 
kelias labai vingiavo ir teko va
žiuoti vėžlio greičiu. Pagal nu
rodymus knygutėj, Neapolį ap
lenkėm, nes ten esą viešbučiai 
brangesni ir važiavome nakvynei 

i į poetų apdainuotą Sorrento, ku
ris yra ant iškyšulio priešais 
Neapolį. Bet koks baisus Amal
fi—Sorrento kelias nakties me
tu! Važiavome kaip namo briau
na — be ženklų ir rodyklių. Pa
galiau šimtų pėdų žemumoje iš
vydom juodą Tyrėnų jūrą su 
tūkstančiais jos pakrantėj išsiri
kiavusių šviesų, kurios atsispin
dėjo vandenyje... Tai Sorrento!

Atostogauja turtuoliai
Sorrento miestas nedidelis — 

tik apie 12.000 gyventojų, bet jo 
padėtis: tarp dviejų įlankų ir 
švelnus klimatas padarė jį žymiu 
kurortu, kuriame gyvena ir atos
togauja daugiausia turtuoliai. 
Mieste nakties metu atidarytos 
kavinės ir klubai, o prie puoš
nių vilų stovi brangūs Alfa-Ro
meo ir Ferrari automobiliai. Gat
ves ir parkus puošia gražiai išau
gintos palmės ir kiti egzotiniai 
medžiai. Bet visa Sorrento nak-į 
ties poezija greit pranyko, kai ne
radom prieinama kaina viešbu
čio... Turėjom važiuoti nakvy
nei Į netoli esančią Pompėją, kur 
suradom nebrangų viešbutį. Pom
pėja, 10 mylių nuo Sorrento, yra 
Vezuvijaus ugniakalnio papėdėje. 
Ji 79 m. išsiveržusio ugniakal
nio buvo apgriauta ir užversta 
lava. '

Vezuvijaus papėdėje
Kitą rytą su vadovu aplankė

me atkastą Forumą, Jupiterio ir 
Apolono šventyklas, pirtį ir Vet- 
ti rūmus. Muzėjuje parodytos iš 
gipso išlietos žmonių ir gyvulių

figūros tokioj padėtyje, kaip ras
ta atkasus lavą: žmonės užsiden
gę rankomis itio išgąsčio iškreip
tus veidus, moterys spaudžia prie 
savęs vaikus, gyvuliai susirietę 
glaudžiasi ir t.t. Ten pat parody
ti to meto romėnų namų apyvo
kos reikmenys: altoriai, krosnys, 
virtuvės įrankiai ir net romėnų 
duona.

Ugniakalnio viršūnėje
Apžiūrėjom ir katastrofos kal

tininką — miegantį Vezuvijų. 
Siauru, vingiuotu keliu privažia
vom kiek galima arčiau prie kra
terio, o toliau ėjome pėsti. Ap
link kraterį, maždaug vienos my
lios spindulyje, nėra jokių au
galų — viskas padengta lava ir 
pelenais, čia pasibaigia ir visi 
keliai. Lipome į kalną vingiuo
tais takais, pasiramstydami spe
cialiomis lazdomis, kurias ten iš
nuomoja. Galų gale pasiekėme 
kraterio viršų... O mama mia! 
Baisu pažiūrėti žemyn: skersmuo 
kraterio viršuj — apie pusę my
lios, o gylis — 500 pėdų. Vado
vas mums aiškino, kad kraterio 
dugnas užkimštas lava, todėl kai 

mai prasiveržia iš šonų. Nulipus 
žemyn į kraterio vidų apie 30 
pėdų, mums parodė plyšius, iš 
kurių ėjo karšti garai, bet dūmų 
nebuvo, nors šiaip jis dažnai 
rūksta. Paskutinis ugniakalnio iš
siveržimas buvo 1944 m. Drau
gas, padaręs nuotraukų, nerima
vo ir ragino greičiau lipti atgal 
nes... ką žinai?

Susitinkam kanadiečius
Lipdami žemyn stebėjome per 

rūkus puikų Neapolio miesto 
vaizdą. Jis — tik 6 mylios nuo 
ugniakalnio. Nuvažiavę automo
biliu žemyn, sutikom prie var
tų kitą kanadiečių automobilį. 
Tai. buvo keturi Kanados pran
cūzai, kurie irgi keliavo po Eu
ropą. Apsidžiaugėm susitikę — 
vakare kartu valgėm, gėrėm vy
ną ir pasakoj omės kelionės įspū
džius.

Atvykus mums kitą rytą į Nea
polį, mūsų automobilis sustojo — 
išseko baterija. Atidavėm pataisy
ti, o patys apžiūrėjom miestą iš 
viršaus, važiuodami keltuvu.

Neapolis turi virš milijono gy
ventojų ir yra trečias savo didu
mu Italijos miestas (po Romos ir 
Milano). Jis yra svarbioje stra
teginėje vietoje. Kaip didžiausias 
Italijos uostas, buvo smarkiai są
jungininkų bombarduotas ir daug 
nukentėjo.*

pija $650, Šv. Jono Kr. $500, 
Nordmende atstovas J. Tumosa 
$200. Be to, visa eilė pavienių 
asmenų ir organizacijų aukojo 
mažesnėmis sumomis. Iš viso au
kų gauta $2.800. Įskaitant ir tė
vų mokesčius, surinkta $16.482, 
išleista $13.996. Kitų mokslo me
tų sąmatoje išlaidų numatyta 
$2000 daugiau. Visiems rėmė
jams pareikšta padėka. Mokyklos 
vadovybė prašė tėvus padėti iš
laikyti drausmę, kalbėti su vai
kais namie tik lietuviškai. Išrink
ta į tėvų komitetą: J. Empakerie- 
nė, Z. Girdauskas, J. Kulikauskie
nė, H. Chvedukas, T. Zaleckienė, 
J. Tumosa, A. Jagelienė, L. Ka
linauskas, L. šeškus. B.

Toronto moksleivių ateitininkų surengtame "Havajų vakare" ne
mokamą kelionę lėktuvu į pasaulinę parodą laimėjo J. Raškauskas. 
Salia jo — V. Bačėnas, "All Seasons Travel Agency" savininkas, 
Įteikęs savo Įstaigos padovanotą bilietą Nuotr. B. Tarvydo

MOKINIŲ TĖVŲ SUSIRINKIMAS
šeštadieninės mokyklos moki- bankelis $400, Prisikėlimo para

mų tėvų susirinkimas lapkričio 6 
d. Prisikėlimo salėje buvo šį kar
tą, palyginti, gana gausus — apie 
120 (pernai 70). Pirmininkavo Br. 
Saplys, sekretoriavo L. Kalinaus
kas. Pranešimus padarė tėvų k-to 
pirm. L. šeškus, m-los vedėjas J. 
Andrulis ir ižd. J. Kulikauskienė. 
Iš pranešimų buvo matyti, kad 
mokinių skaičius prašoko 600 ir 
vis dar didėja. Yra 23 klasės, 32 
mokytojai. Kas šeštadienį moki
niai turi po 5 pamokas. Finansi
niai reikalai perdaug rūpesčio ne
kelia, nes beveik visos šeimos su
moka nustatytą $30 mokestį į me
tus, be to, prisideda didžiosios 
institucijos. Pr. metais aukojo: 
“Parama” $1000, Prisikėlimo
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

AtA
JUOZUI EIDUKAIČIUI mirus,

gilaus liūdesio prislėgtus — žmoną, sūnų ir dukteris su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Kuzmickų šeima

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
{vairūs spinduliai, elektriniai Ir fiziniai rankų masažai, spindulinės Ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir pdebologinė terapija.
B. Naujalis, PS.D.R.M.N.PL

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

MARTINI & ROSSI
VERMOUTH

RAUDONAS arba EKSTRA AŠTRUS, arba

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

Į BUTELIUS SUPILTAS ITALIJOJE

<& SKAH fTOJAI PASISAKO
kiomis priemonėmis, vieną dieną su
traukys kad ir storiausias geležines 
užtvaras ir tautos vėl bus laisvos.

čiauskas ir po jo — kun. J. Bertašius. 
Mokytojavo: V. šmaižienė, B. Bujo- 
kienė ir kitt Gi Liet. Bendruomenė 
buvo įsteigta 1950. I. 22.

III. Iš lietuvių seimo 1949. III. 26- 
27 winnipegiečiai neišėjo, nes iš Win
nipego tik vienas atstovas buvo nuvy
kęs ir tas pats laikėsi J. Kardelio li
nijos.

IV. Kultūrinė veikla daugiausia 
reiškiasi per Lietuvių Bendruomenę ir 
Lietuvių Sv. Kazimiero parapiją: čia 
(parapijos) turima sale naudojasi tau
tinių šokių grupės, čia vyksta choro 
repeticijos, tautinių švenčių minėji
mai, įvairūs posėdžiai ir t.t

Kokia gi kultūrinė veikla reiškiasi 
Manitobos klube? Gal Liet. Enciklo
pedija turi galvoje, kad Manitobos 
klubas tuoj po karo pasiuntė rusams 
medicinos reikmenų “Už Lietuvos iš
vadavimą?” O gal skaitoma kultūrine 
veikla klube laikomos Josifo Visario- 
novičiaus — Stalino brošiūros, kurias 
stropiai saugo klubiečiai, Sūnų ir Duk
terų pašalpiečiai ir literatūrininkai? 
Tiesa, vienas stropiausių Sūnų ir Duk
terų pašalpinės ir klubo narys Pra
nas Matulionis buvo parašęs klubo is
toriją, bet “Liaudies Balsas” nespaus
dino.

Baigdamas noriu pastebėti “Lietu
vių Enciklopedijos” leidėjams, kad ži
nios iš lietuvių kolonijų galima gau
ti tiesiai iš vietos žmonių. Kam jieš- 
toti tarpininkų, kurie tik nori kitus 
apjuodinti? V. Januška, 

Winnipeg, 1966. X. 25.

LAPKRIČIO 23-JĄ MININT
Jau 25 metai praėjo nuo II pasau

linio karo, o taikos dar neturime ir 
niekas negali pasakyti, kada turėsi
me. Daug kalbama apie taiką, o slap
čia dar daugiau jai trukdoma. Tei
sybė ne tik akla, bet ir įkalinta. Ne
paprastai sunku ją surasti. Savanau
diškumas, pridengtas valstybingumo 
arba patrijotizmo skraiste, bujoja vi
sur ir virš visko. Principas “svarbu, 
kad tik šiandien man gerai, o po ma
nęs, kad ir tvanas” vyrauja žmonių 
galvose.

Kas kaltas dėl susidariusios pasau-ĮpVZ jg “Laisvojoj Lietuvoj” išspaus
dintų rašinių apie Toronto apylin
kės valdybą ir jos narius. Buvęs jos 
narys P. Lelis, vėliau irgi kandidata
vęs, bet neišrinktas, per du “LL” nu
meriu pripasakojo savaip aiškinamų 
“faktų”, kurie ir jam garbės nedaro. 
Tai rašinys raudoniesiems pasijuokti. 
Koks čia nusikaltimas, jei choristams 
iš Hamiltono ir Toronto bei kitiems 
programos atlikėjams buvo suruošta 
vakarienė ir parūpinta alaus? Svetin
gumas reikalingas ne tik paskiriems 
asmenims, bet ir valdyboms. Bet “LL” 
korespondentui, matyt, rūpi kas kita, 
būtent, sąskaitų suvedinėjimas. Tokio 
intriginio pobūdžio rašiniai lietuvybei 
nepatarnauja. J. Vaidlonis

NETIKSLUMAI ENCIKLOPEDIJOJE
Paaiškinimas dėl kaikurių netikslu

mų “Lietuvių Enciklopedijos” XXXIV 
tome, kur rašoma apie Winnipeg© lie
tuvius.

Nesigilinsiu į ankstyvesnę Winnipe- 
go lietuvių kolonijos istoriją, bet ži
nios po antrojo pasaulinio karo visos 
yra iškraipytos ir tendencingos. Kad 
tokia istorija atsiranda “Liaudies Bal
se” ar panašiame laikraštėlyje, tai ne
galima stebėtis, bet kai rašoma kny
goje, šiuo atveju mūsų garbingoje 
“Lietuvių Enciklopedijoje”, tai jau 
perdaug. Enciklopedija turi būti neut
ralus žinių lobynas ir joje neturėtų 
būti vietos tendencijoms, siekiančioms 
apjuodinti kokią nors grupę ar ko
loniją, šiuo atveju Winnipeg© lietu
vių koloniją. “L. E.” rašoma: “Po II 
pasaulinio karo, kada čia atsikėlė apie 
500, 1948 m. įsteigtas Kanados Lietu
vių Tarybos skyrius. Steigėjai: Pra
nas Matulionis, Povilas Liaukevičius, 
Aleks. Urbonas, Jurgis Januška, An
tanas Matulevičius, Jurgis Račys. Ka
nados Liet. Tarybos skyrius apjungė 
visą demokratinį senųjų ir naujųjų 
ateivių sparną. Skyrius gaivino lietu
višką veiklą: ruošė lietuvių šventes, 
minėjimus ir kėlė kultūrinę veiklą. 
Kilus sroviniams nesutarimams, griež
tai politikuojąs dešinysis sparnas 1949. 
V. 15 įsteigė Kanados Lietuvių Są
jungos, kurį susidarė dešiniesiems išė
jus iš KLT Seimo (1949. III. 26-27), 
skyrių, kurio valdybą sudarė: Jonas 
R. Simonavičius, Mykolas Januška, St. 
Vanagaitė, dr. Juozapavičius, A. Paup- 
lys. Neilgas buvo išsiskyrimas, nes 
KLT Centro iniciatyva pradėta orga
nizuoti Kanados Lietuvių Bendruo
menė, ir lietuvių organizacijos W. su
siliejo į KLB apylinkę. Nuo 1950 W. 
viskam vyrauja Kanados Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė, vedanti vi
sus lietuviškuosius reikalus.

Kultūrinė veikla reiškiasi per KLB 
apylinkę, parapiją ir klubą ir iš da
lies per kitas mažesnes organizacijas. 
KLB apylinkė 1950. III. 5 įsteigė šeš
tadieninę mokyklą, kuri veikia ir lig- 
šiol. Pradžioje ji veikė patalpas ga
vusi St. Paul kolegijoje, nuo 1954, 
kai buvo pastatyta sava bažnyčia su 
pridedamomis patalpomis, ji veikia sa
vo patalpose ir daugiausia laikosi 
klebono J. Bertašiaus rūpesčiu.”

Paaiškinu:
I. 1948 m. steigiant KLT Winnipeg© 

skyrių, jokio Pr. Matulionio nebuvo. 
Jis (P.M.) tuo laiku dar buvo už At
lanto, kai man teko susirašinėti su 
Montrealyje veikusios KLT asmenimis 
dėl KLT skyriaus įsteigimo Winnipe- 
ge. Steigiamasis susirinkimas įvyko 
1948 m. IV. 18 d. 4 v,p.p. A. ir O. 
Urbonų bute, 666 William Ave. Į KLT 
Winnipego skyriaus valdybą buvo iš
rinkti: M. Januška — pirm., Br. Au
gustinas — vicepirm., Al. Urbonas — 
kasininkas, Stefa Vanagaitė — sekre
torė, Vera Zavadzkienė — antroji sek
retorė ir finansų sekretorė; į re-, 
vizijos k-ją: K. Urbonas — pirm., Ad. 
Kamonkaitė ir J. Vidžiūnas nariais; 
į parengimų k-ją: O. Urbonienė — 
pirm., Janina šarkaitė ir V. Januška 
nariais.

I sekančių metų KLT skyriaus val
dybą įėjo ir P. Matulionis. 1949 m. 
KLT Winnipego skyriaus valdyboje 
kilo nesusipratimai, kurie ir iššau
kė reikalą steigti KLS skyrių. 1949 
m. gegužės 15 d. YMCA salėje įvyko 
KLS Winnipego skyriaus steigiamasis 
susirinkimas. Į įsteigtą KLS skyrių 
suėjo daugumas buvusių KLT sky
riaus narių ir KLT skyriuje paliko 
vos keturi nariai. Iš buvusių KLT val
dyboje liko tik vienas P. Matulionis.

1950. I. 22 buvo sušauktas Kana
dos Lietuvių Bendruomenės steigia
masis susirinkimas, kuriame visos vei
kusios Winnipege organizacijos pasi
žadėjo sustabdyti veiklą, bylas ir pi
nigus perleisti Kanados Lietuvių 
Bendruomenei. KLS skyrius tai ir pa
darė, bet KLT W. skyriaus valdyto
jas P. Matulionis, nors ir pasižadėjo, 
bet viską pasiliko pas save iki prieš 
išvykdamas į Ameriką ir pinigais su
šelpė “Nepriklausomą Lietuvą”, o by
las bei susirašinėjimą perdavė Sūnų 
ir Dukterų pašalpinės draugijos na
riui M. Vidrikui.

II. Lietuvių šeštadieninę mokyklą 
įsteigė ne Uet Bendruomenė, bet lie
tuviai tėvai. Liet šeštad. mokykla bu- Kanadoje gausu Įvairių

J. Vyšniauskas
GERB. REDAKTORIAU,

Nusipirkus nuosavybę, man susida
rė, tam tikrų sunkumų su gyvenamo
jo rajono zonavimo nuostatais ir šia- ' 
me reikale buvau reikalingas para
mos. Nežinodamas, ką turiu daryti, 
šiuo reikalu kreipiausi į aldermaną 
Grys, prašydamas jo pagalbos. Nors 
ir gyvenu Ward 5 ir ne Ward 7, 
aldermanas Grys darė viską, kad man 
padėtų. Už tai jam esu dėkingas. Juo 
labiau jis nusipelno padėkos, kad 
atėjo į talką būdamas ne mano rin
kiminės apylinkės aldermanas. A. D.

KLAUSIMAS KONSULUI
Straipsnyje “Lietuviai žaliojo auk

so krašte” (“TŽ” 1966. X. 6, nr. 40) 
konsulas dr. P. Mačiulis rašo apie lie
tuvę, kuriai argentinietė ponia nesu
mokėjusi algos net už 6 mėnesius tar
nybos po 150 pezų. Ir konsului para
šius mandagų laiškelį ponia nesumo
kėjusi, nors buvusi atvažiavusi liuksu
siniu automobiliu, su uniformuotu šo
feriu ir palydovu su konsulu pakal
bėti. '

Mano klausimas: ar ta ponia buvo 
lietuvių kilmės ar tikra argentinietė 
ir ar tos šalies įstatymais nebuvo ga
lima tai parfumuotai segnorai iškel
ti bylą ir algą teismo keliu išrei
kalauti? Dr. M. A.

TENDENCINGOS 
KORESPONDENCIJOS

Kai pradedamos nepagrįstai pul
ti bendrinės lietuviškos organizacijos 
bei jų vadovybės, jų nariai turėtų rea- 

• guoti, nes tai nuodija lietuviškąją 
veiklą. Pirmiausia reikėtų reaguoti 
prieš tokius laikraščius, kurie spaus
dina tendencingus rašinius, konevei
kiančius valdybas ar jų narius. Redak
toriai, nuo kurių priklauso lietuviškos 
spaudos lygis, neturėtų spausdinti ko
neveikiančių korespondencijų, kurių 

l.a’ į patinkrinti negali. Tendencingos ko- 
respondencijos pridaro žalos apylinkių 
sugyvenimui ir veiklai. Tai matyti

lines politinės situacijos, kaltininko 
nėra prasmės jieškoti, nes tai po II 
pasaulinio karo laimėtojų “taikos” 
jieškojimo išdava, kuri gali pakrypti 
dar baisesniu keliu, negu karas.

Visdėlto ir šio sumaterialėjusio pa
saulio dienose yra ir idealizmo pro
švaisčių, kurios nors ir retai, rodo, 
kad reikia nenustoti vilties ir tikėti 
ateitimi. Tik nenugalimas ryžtas ir 
tikėjimas šviesia ateitimi išlaikys 
žmones nepalaužtus ir greičiau pri
artins žmonijai laisvės rytojų.

Tironų sostai griūva anksčiau nei 
jie patys numato. Pavergtųjų žmonių 
laisvės troškimas auga milžinišku 
greičiu, kuris, nesiskaitydamas su jo-

ių. je matyti prie. Toronto

vo V. Dargužas, vėliau St Raman- rių rūšių žąsų iš S. Amerikos. Telegram Phot*'

PS.D.R.M.N.PL
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PRIVERSTINIS DARBAS 
ALKOHOLIKAMS
Lietuvoje buvo paskelbtas įstaty

mas alkoholikams ir narkotikų var
totojams gydyti priverstinio darbo 
būdu specialiose kalinimo instituci
jose — profitaktorijuose. Į šias ins
titucijas juos galės atsiųsti organi
zacijos ir darbovietės, pasinaudoda
mos gydytojų komisijos ir liaudies 
teismo sprendimu. Izoliuotiems al
koholikams ir narkotikų vartoto
jams bus mokamas atlyginimas už 
darbą, bet atitinkamos sumos bus 
atskaitomos už maistą,, drabužius, 
avalynę ir 30% institucijos išlaiky
mui. Likusioji uždarbio dalis teks 
šeimai. } tokią priverstinio darbo

bus 50% sumažinama pensija. Am
bulatorinis alkoholikų gydymas, vyk
domas sveikatos apsaugos ministe
rijos, galės būti taikomas tokiais at
vejais, jeigu jo pareikalautų alko
holiko šeima ar darbo žmonių kolek
tyvas. Jis taipgi yra priverstinis — 
nesutinkančius gydytis alkoholikus į 
ambulatoriją pristato milicija. Šios 
priemonės liudija, kad alkoholizmas 
sovietų okupuotoje Lietuvoje yra 
skaudi ir plačiai paplitusi liga. Ji 
atkeliavo iš Sov. Sąjungos, nes juk 
ir caro laikais, kaip skelbia dr. V. 
Kudirkos satyros, rusai garsėjo stik
liuko pamėgimu. Naujiena yra di
dėjantis narkotikų vartojimas. Ka
dangi jų Lietuvoje neturėjome, im
porto šaltiniu taipgi tenka laikyti 
Sov. Sąjungą.

BYLA PLUNGĖJE
Augščiausio teismo išvažiuojamasis 

posėdis Plungėje svarstė valstybinio 
turto grobstytojų bylą. Kaltinamųjų 
suole buvo Plungės “Linų audinių” 
atsiskaitymo skyriaus buhalteris V. 
Zbarauskas, Įmonės kasininkė M. 
Žandaravičienė, visuomeniniai kasi
ninkai — V. Lukošius ir J. Varne- 
lienė. 1958-65 m. laikotarpyje V. Zba
rauskas i atlyginimų išmokėjimo ži
niaraščius Įtraukdavo darbininkams 
nepriklausančias.gauti sumas, kurias, 
suklastojusi gavėjų parašus, pasiim
davo ir su juo pasidalindavo M. žan
daravičienė. Vėliau Į valstybinių lė
šų grobstymą buvo Įtraukti ir kiti 
kasininkai. Teismo teigimu, Į kom
binatorių kišenes nukeliavo beveik 
24.000 rb. Netiesioginiai grobstyto- 
jams padėjo pabai paviršutiniškai at
liekamos revizijos, ligi 1965 m. neap
tikusios nusikaltimo pėdsakų. Teis
mas nubaudė V. Zbarauską kalėti 12 
metų, M. žandaravičienę — 10, J. 
Varnelienę — 4 ir V. Lukošių — 3.

TRŪKSTA DAINŲ
E. Girėnas “Tiesos” puslapiuose nu

siskundžia, kad komunistinėms laido
tuvėms, vestuvėms ir vardynoms 
trūksta dainų. Mirusį komunistą į ka
pines palydi gedulingų maršų ritmas, 
susituokiantį sveikina Mendelsohno 
“Vestuvinis maršas”, o vardynų pro
ga tebeskamba kūmams skirta seno
ji daina “Reti, reti, dantukai reti”. 
Archyvuose yra apie 200.000 senųjų 
dainų, bet jos E. Girėnui nepatin
ka: “... daugelis jų savo turiniu yra 
pasenusios, negali išreikšti naujų pa
žiūrų, tradicijų arba tiesiog priešta-

rauja ją dvasiai...” Tradicinę dai
ną “Ilgiausią metą” papildo B. Dva
riono “Sūrus sūrus marią vandenė
lis”. Su gimnazijos suolu atsisveiki
ną abiturientai yra priversti užtrauk
ti Dunajevskio “Mokyklinį valsą”, 
nes nėra dainą apie svarbiausius mo
kyklinio gyvenimo įvykius. Dar liūd
niau būna, kai tenka švęsti kompar
tijos suorganizuotą Motinos Dieną: 
“Iš tikrąją nelengva, pavyzdžiui, vai
kų darželio muzikos mokytojui, kuris 
Kovo 8-ajai nori išmokyti mažylius 
sudainuoti ką nors apie mamą...”

TRIUKŠMAS DĖL FILMO
Aštrią priekaišto balsų susilaukė 

režisoriai A. Arminas ir panevėžie
tis Gediminas Karka, pagaminę Vyt. 
Montvilos atminimui skirtą filmą 
“Naktys be nakvynės”. Siekdami di
desnės kūrybinės laisvės, jiedu vy
riausią filmo veikėją pavadino ne 
Montvila, bet Vytautu Mantvydu ir 
gerokai nutolo nuo šio vokiečių su
šaudyto poeto biografijos. Protestuo
jančių tarpe buvo J. Baltušis, A. Gu- 
daitis-Guzevičius, J. Butėnas, T. Til
vytis, A. Venclova ir netgi V. Mont
vilos žmona. Kiek galima spręsti iš 
M. Eglinio rašinio “Liter, ir Mene”, 
režisoriai turėjo pakankamai pilieti
nės drąsos scenarijų papildyti grynai 
literatūriniu elementu, gerokai atito
lusiu nuo tikrovės. O tai kaip tik ir 
sukėlė audrą, nes V. Montvila yra 
kompartijos garbinamas poetas. M. 
Eglinis, gindamas V. Montvilos atmi
nimą, skaitytojui bene pirmą kartą 
primena daug Įdomių praeities da
lykų. Iš jo rašinio pvz. skaitytojas 
sužino, kad buvo J. Ambrazevičiaus 
vyriausybė, aktyvistų štabai, piliečiu 
komitetai, bet vokiečiams nepatiko 
jų siekimai — jų veiklą sustabdė ir 
juos pačius išvaikė. Toliau M. Egli
nis netgi užsimena ir apie Vietinę 
rinktinę, nors jo pagrindinis dėme
sys krypsta į filmo gestapininkus, ku
riems filmo statytojai, girdi, sutei
kė perdaug intelektualumo. Tai esąs 
naujas kraštutinumas, nes lig šiol 
filmuose gestapininkai buvę 
duojami bukapročiais.

LIETUVIO ĮVERTINIMAS
Sovietinio radijo ir televizijos 

technikos centro direktorium Praho
je buvo paskirtas 31 m. amžiaus lie
tuvis inž. Henrikas Juškevičius, lig 
šiol dirbęs Vilniaus radijo ir televi
zijos centre. Jam teks rūpintis ne tik 
sovietinio bloko transliacijomis, bet 
ir žymiųjų įvykių perdavimu iš Va
karų pasaulio. Spėjama, kad dirbtinių 
žemės palydovų pagalba bus įmano
ma transliuoti pasaulinę olimpijadą 
iš Meksikos. Galimas dalykas, kad 
Sov. Sąjunga sutiks įsileisti ir dalį 
Prancūzijos televizijos spalvotų pro
gramų, nes tuo reikalu buvo pasi
rašyta speciali sutartis ir priimti 
prancūzų technikų sukurti perdavimo 
principai. H. Juškevičius radijo ban
gomis susidomėjo jau besimokyda
mas Klaipėdos vidurinėje mokykloje, 
kurią baigė su aukso medaliu. No
rėjo stoti į Kauno politechnikos ins
titutą, bet buvo pasiųstas į Bonč-Bru- 
jevičiaus elektrotechnikos institutą 
Leningrade, nes tuo metu Lietuvai 
trūko televizijos specialistų.

V. Kst.

vaiz-

Sault S. Marie, Ont
“SAULT STAR” rašo, kad vien ame

rikiečiai medžiotojai per mūsų mies
to tarptautinį tiltą persivežė šį me
džioklės sezoną Kanados pusėje nu
šautų 1290 briedžių. Kiek teko girdėti, 
mūsų tautiečiams medžiotojams šis ru
duo buvęs liesokas ...

DAUG KALBAMA apie galintį įvyk
ti visos Kanados pašto tarnautojų 
streiką. Mūsų mieste įvykęs šiaurinio 
Ontario paštininkų atstovų suvažiavi
mas vieningai nubalsavo streikuoti, jei 
unija nesusitartų su valdžia dėl atly
ginimo pakėlimo, kurio užsiprašyta 
nemažai — tik 39% (vidutiniškai 
$2000 metams). Kas iš mūsų tokio pa
kėlimo nenorėtų, tačiau jei visi pra
dės gauti 39% atlyginimo pakėlimą, 
tai į ką pavirs tas ir taip nukritusios 
vertės doleris? Kaip ten bebūtų, iš 
galimo pašto tarnautojų streiko turė
tume tik vieną naudą — nereiktų ra
šyti Kalėdų sveikinimų...

DU NEEILINIAI BALIAI. Lapkri
čio 4 d. artilerijos pulko kareivinių 
salėje įvyko tradicinis balius, kuria
me dalyvavo didžiausi miesto “tūzai” 
ir damos. Didžiausi baliaus svečiai — 
Kanados gynybos min. Paul Hellyer 
su ponia. Mūsų tautiečiai gausiai daly-

DR. V. D. KVEDARAS

Dantistas
460 MAIN ST. E. 

Hamilton, Ont 
Telefonas 529 • 4911

Madų paroda Toronte praėjo su dideliu pasisekimu. Joje, kaip modeliuotojos, dalyvavo šios tau
tietės iš Čikagos (iš kairės): M. Remienė, E. Blandytė, O. Jameikienė, O. Baukienė, B. Rašimoitė, 
L. Čepaitytė

g HAMILTON
“I DARBĄ VIENINGĄ į darbą bro

lau”. Su šiais žodžiais ir idėjom 
parapijos choras, vad. sol. A. Paulio- 
nio, pradėjo rudens sezono darbą. Š. 
m. pirmas pasirodymas įvyks lapkr. 
20, kariuomenės šventės minėjime su 
visai nauju repertuaru. Po tradicinio 
choristų bei jų šeimų pobūvio išrink
ta nauja choro valdyba: sopranų se
niūne G. Kažemėkiene, altų — O. Vin- 
dašienė, tenorų — A. Dronsutavičius, 
bosų — Tribenevičius ir valdybos 
pirm. — P. Siūlys. Didelė padėka bu
vusiai valdybai, kuri daug darbo ir 
rūpesčio įdėjo besiruošiant dainų šven
tei.

Pirmas naujos, valdybos posėdis 
įvyko lapkr. 6, jaukiojfe Siūlių reziden
cijoje, dalyvaujant chorvedžiui A. Pau- 
lioniui. Aptarta daug svarbių klausi
mų ir prieita išvados, kad “pjūtis di
delė, o darbininkų maža”. Todėl kvie
čiame Hamiltono visuomenę neapsiri
boti vien draugų būreliuose, bet jung
tis į choristų eiles, ypač jaunimas, 
kurio Hamiltone gausu. Dabar yra ge
riausia proga, kai ruošiamas naujas 
repertuaras. Choro repeticijos — sek
madieniais po 11, vai. pamaldų ir 
penktad. 7.30 v.v. AV par. salėje. O.V.

SPAUDOS BALIAUS programą atli
ko atvykęs iš Londono — Rodnės jau
nimo ansamblis. Gražu buvo matyti 
didelį būrį jaunų veidų ant scenos. 
Liaudies dainas, gražiu ištarimų, pa
dainavo choras, vadovaujamas kun. B. 
Pacevičiaus, ir tautinių šokių grupė, 
vad. D. Chainauskienės. Ypač visiems 
patiko jaunimo grupės inscenizuota 
daina “Oi berneli vienturį”. Akompa
navo: dainoms — K. Brazlauskaitė, šo
kiams — Jurgelis. Po programos apy
linkės v-bos atstovas A. Juozapavičius 
įteikė visiems š.m. abiturientams po 
dovaną — V. Vijeikio knygą “Lietu
va mano tėvu žemė”. Šokių metu ko
misijos buvo išrinkta baliaus kara
laitė — D. Latauskaitė, kuri gavo iš 
medžio išdrožinėtą paveikslą. Juostą 
prisegė pereitų metų karalaitė .A. 
Volungytė. Svečių buvo apie 250. V.

M. A. TOMAIČIAI atšventė 25 
vedybinę sukaktį spalio 29 d. Jų 
tencija buvo atlaikytos Mišios, o 
kare jų gražiuose namuose įvyko
būvis. M. A. Tumaičiai mūsų kolo
nijoje yra veiklūs visuomenininkai. M. 
Tumaitienė ilgus metus vadovavo kata
likių moterų draugijos skyriui, dir
bo apie 4 metus Šalpos Fonde. A. Tu- 

... ......... - * s’ maitis aktyviai reiškiasi skautų orga- 
ar šokiams latviai visuomet 'samdo njzacijoje. Hgus^ metus buvo, parapijos 
brangesnes ir geresnes patalpas, tuo 
patraukdami daugiau svetimtaučių sve
čių.............................................. J. Sk.

m. 
in- 
va- 
po-

ja dirbti lietuviškąjį darbą.
PROF. ST. ŠALKAUSKIO 25 ME- 

TŲ mirties sukakties minėjimas įvyks 
gruodžio 4, sekmadienį, 4 v.p.p., Jau
nimo Centre. Kalbės J. Matulionis iš 
Toronto. Koncertinę minėjimo pro
gramos dalį išpildys sol. R. Mastie- 
nė iš Čikagos, jauna poetė L. Švėgž- 
daitė iš Toronto ir vietinės pajėgos. 
Šį minėjimą — koncertą organizuoja 
ateitininkai ir kviečia visus dalyvauti.

A. A. JUOZAS EIDUKAITIS, 62 m. 
amžiaus, mirė lapkričio 6 d. Šv. Juo
zapo ligoninėje. Paliko giliame nu
liūdime žmoną Adelę, sūnų Juozą, 
dukras Stasę ir Jonę. Velionis daly
vavo lietuviškame veikime. Palaido
tas miesto kapinėse iš AV bažnyčios, 
lapkričio 9 <£, dalyvaujant gausiam 
skaičiui giminių bei artimųjų.

GRAŽUS PAMINKLAS pastatytas 
a.a. Klemensui Prielgauskui, kurio 
projektą paruošė dail. T. Valius. Pa
minklas pašventintas lapkričio 6 d. 
Organizatoriai paminklui statyti dar 
kartą širdingai dėkoja visiems tautie
čiams už aukas sudėtas, a.a. K. Priel- 
gausko laidotuvių metu, iš kurių šis 
paminklas pastatytas. Ačiū visiems už 
parodytą artimo meilę.

ŠĮ SEKMADIENĮ, lapkričio 20, 
įvyksta ramovėnų rengiamas Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo minėjimas. Pa
maldos — AV par. bažnyčioje 11 vai. 
“Libera” už žuvusius kovotojus ir pa
dėjimas vainiko prie kryžiaus. 4 vai. 
Jaunimo Centre paskaita ir koncer
tas. Paskaitą skaitys atvykęs iš Niu
jorko svečias Juozas Audėnas, žymus 
politinis veikėjas, kovotojas uš Lietu
vos laisvės atstatymą. Koncerte daly
vauja: AV parapijos choras, tautinių 
šokių grupė “Gyvataras”, teatras “Au
kuras” ir kt. E.

PADĖKA
Spaudos baliui praėjus lapkričio 5 

d. su labai gražiu pasisekimu, atei
tininkų sendraugių skyriaus valdyba 
nuoširdžiai dėkoja Londono — Rod- 
nės jaunimo ansambliui^ jų vadovams 
— kun. B. Pacevičiui ir p. D. Chai- 
nauskienei už gražią programą. Gili 
padėka mons. dr. J. Tadarauskui už

lietuviška sodyba. Šiai dovanai

$10, Moose

auką laimės staliukui. Tap pat nuo
širdžiai dėkojame statybininkui K. 
Butkevičiui, Cherry Beach motelio 
sav. Br. Venclovai už aukas laimės 
staliukams. Esame giliai dėkingi vers
lininkams už sudėtas aukas spaudos 
baliaus karalaitės dovanai. Už tuos 
suaukotus pinigus buvo nupirktas gra
žus, didelis medžio drožinio paveiks
las
aukojo: B. Kronas Real Estate — $20, 
viešbučio sav. p. Seniūnas iš Brant- 
fordo — $20, Concession garage sav. 
P. Armonas ir Z. Bolskis — $15, Sa
kas Parcel Service
Head hotelio sav. A. Dirsė ir A. Pi
lipavičius — $10. Ateitininkų sen
draugių valdyba nuoširdžiai dėkoja vi
siems tėveliams ir skyriaus nariams už 
piniginę auką ir fantus loterijai. Val
dyba nori išreikšti ypač gilią padė
ką visiems talkininkams, spaudos ba
liaus metu dirbusiems prie įvairių 
darbų: p.p. M? P. Šiuliams, M. Boru- 
sienei, T. Urbonavičienei, VI. Kaže- 
mėkui, Alg. Rickui, V. Domeikai ir 
visiems skyriaus nariams. Nuoširdžiai 
dėkojame visiems, atsilankiusiems į šį 
tradicinį spaudos balių. Jūsų visų pa
rodytas nuoširdus bendradarbiavimas 
bei gausus dalyvavimas šiame "baliu
je mus skatina ir toliau dirbti lietu
višką kultūrinį darbą. Valdyba

Nuoširdžiai dėkoju mamytei už su
ruoštą pagerbimą mano gimnazijos bai
gimo proga. Taipgi nuoširdžiai dėkoju 
visiems dalyvavusiems iškilmėje ir įtei
kusiems gražias dovanas, p.p. J. Bud. 
nikienei, P.&J. Dovidaičiams (Toron
to), A. Giriūnui, B.&E. Gudinskams 
(Simcoe), Jonukui Gudinskui (Sim
coe), P.&L. Gudinskams (Burlington), 
O. Kaminskienei, J.&O. Kirvaičiams 
(Toronto), J.&E. Mažulaičiams, G. 
Melninkui, V.&B. Perkauskams, A. Pu- 
teriui (Toronto), A. Ruzgiui, P. Šeibu- 
čiui (Toronto), seseriai Genei, seseriai 
Gražinai ir švogeriui Rimui, seseriai 
Nijolei ir švogeriui Diek. Ypatingai no
rėčiau padėkoti p. P. ir J. Dovidai
čiams, p. B. E. ir Jonukui Gudinskams 
ir A. Puteriui.

Dar kartą labai, labai ačiū visiems. 
Šis vakaras liks man neužmirštamas il
gai mintyse.

Danutė Latauskaitė

e LIWIAIPM0E
J. A. Valstybės buvo suorganizuotas 1961 m. liepos 

15 d. ir pradėjo veikti rugsėjo 15 d. MOKSLO IR PRAMONĖS MUZfc Siuo metu turi 138J
’ ir $20.000 apyvartos kapitalą. Iš atas-JUJE Čikagoje jau 25-tus metus iš k $20.000 apyvartos kapitalą. Iš atas- 

eilės rengiama kalėdinių papuoša- kaitinio pranešimo paaiškėjo, kad 
lų paroda ir įvairių tautybių kalė
dinių papročių programa, kurioje da- _ ______ ___
lyvauja ir lietuviai, šiaudinukais pa- $135 *_ jnašų dividendui, $208 — 
puošta lietuviška Kadėdų eglutė visa
da susilaukia didelio amerikietiškos 
spaudos atstovų dėmesio, šiemet eg- valdybą sudaro: pirm L. Bartkus, P. 
lutę papuoš Marijos augštesniosios Baltutis, J. Kalnėnas, V. Jakutis ir 
m-klos lietuvaičių klubas “Rūtos ra- b. Vanagas 
telis”, kuriam vadovauja sesuo M. 
Kristina. Lietuvių Diena įvyks gruo
džio 10 su lietuviškais patiekalais 
muzėjaus valgyklose ir specialią ka
lėdine programa. Ją atliks jau mi
nėtoji Marijos augšt. m-kla, vadovau-

per paskutiniuosius metus turėta 
$396 pelno, kuris buvo paskirstytas:

atsargos kapitalui ir $53 — Lietuvių 
Namų remontui. Dabartinę “Talkos”

vavo lapkričio 5 d. įvykusiame “Dau
guvos vanagų” koncerte ir šokiuose, 
kuriuos broliai latviai surengė plieno 
darbininkų unijos salėje. Nors latvių- 
mūsų mieste yra apytikriai tiek pat, 
kiek ir lietuvių, tačiau savo šventėms

Mieloms mūsų miesto tautietėms, su
rengusioms bei dalyvavusioms mano 
priešvedybiniame pobūvyje, ir visiems 
tautiečiams, dalyvavusiems mano ves
tuvėse, už malonų apsilankymą ir už 
gausias dovanas nuoširdžiai dėkoju —

Mrs. Regina Rydel-Dabulskytė
Sault Ste. Marie, Ont.

‘ choro nariu. Tai šeima, kuri savo 
laisvą laiką skiria kultūriniams rei
kalams. Ji augina dvi dukras. Vyres
nioji jau baigia studijas McMaster un- 
te, o jaunesnioji mokosi Loretos aka
demijos XIII klasėje. Abi yra aktyvios 
skautės ir šokių grupės “Gyvataro” 
narės. M. A. Tumaičių bičiuliai, maty
dami jų nuopelnus organizaciniame 
darbe, sukakties proga spalio 23 d. 
G. P. Breichmanų namuose suruošė 
atskirą pagerbimą, šia proga sukaktu
vininkams įteikta puiki dovana. Jiems 
linkime ir toliau su ta pačia energi-

LONDON, ONT
METINIS BENDRUOMENES SUSI

RINKIMAS. Apylinkės valdyba kvie
čia visus Londono ir Mount Brydges 
lietuvius dalyvauti metiniame apylin
kės susirinkime parapijos salėje, 1414 
Dundas St. E., 12.15 v.p.p. sekmadie
nį, lapkričio 27. Darbotvarkėje: pra
nešimai valdybos pareigūnų, revizijos 
komisijos, namų komiteto, naujos val
dybos ir revizijos komisijos rinkimai, 
klausimai bei sumanymai. Susirinki
mas įvyks ir tuo atveju, jei jame da
lyvaus ir labai mažas apylinkės na
rių skaičius, nes statuto 10-tas straips
nis sako: “Susirinkimas įvyksta ir lai
komas teisėtu, nežiūrint susirinkusiųjų 
skaičiaus, bet jis tegali tarti tik tuos 
dalykus, kurie buvo pažymėti susirin
kimo kvietime.” D. E.

GERULSKIS & DOBAT CO.
ROOFING-STDING-EAVESTROUGHING 

Telef. 383-7512 M. I. 8340® 
1031 Upper Sherman, Hamilton, Ontario.

Visoje Ontario provincijoje dengiame, taisome stogus, namų šonus ir de
dame nuo stogų vandens nutekėjimo takus. Turime penkiolikos metų 
praktiką. Taip pat šiems reikalams pigesne kaina parduodame medHa- 
«*«• - _. _ ____ ____ _ ___

Jo viltys grįžti laisvon Lietuvon ne
išsipildė ... Visagalis pakvietė jį am- 
žinojon tėvynėn. Savo ir dukrų var
du nuoširdžiausiai dėkoju visiems ma
no vyrą Antaną Miškinį lankiusiems 
jo paskutinėmis gyvenimo valando
mis, o taip pat — palydėjusiems jį 
amžinybėn. Ypatingas ačiū klebonui 
kun. B. Pacevičiui, kun. J. Danieliui, 
dr. A. Kaveckui ir visiems, parėmu- 
siems mus stambiomis aukomis, bū
tent, mieliems švogeriui Napaliui ir 
dr. Martynai Miškiniams, p.p. Juozui 
ir Elenai Petroniams iš Filadelfijos, 
Petrui ir Elenai Dragūnevičiams iš 
Detroito, K.L. Katalikių Moterų Lon
dono skyriui ir KLB Londono apylin
kės Valdybai, pravedusiai rinkliavą. 
Esu labai dėkinga visiems Londono 
ir apylinkių lietuviams ir kitų tauty
bių asmenims, prisidėjusiems nuošir
džia auka, atsiuntusiems gėlių, užpra
šiusiems už velionies sielą šv. Mišias 
ar kuriuo kitu būdu atėjusiems mums 
į pagalbą mūsų didžiojo skausmo va
landoje.

Augščiausias tegul atlygina Jums 
visiems už Jūsų gerą širdį —

Regina Miškinienė ir dukros

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 
21 Main Street East, Room 203 — Telefonas JA 8-0511 
Duodamos asmeninės paskolos iš 8% iki $5.000, mortgičiu 
paskolos iš TVi% iki 66% turto vertės. Už šėrus mokama 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Veikia nemokamas 
gyvybės ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas. 
Darbo dienos: pirmadieniais, trečiadieniais ir ketvirtadienias 9 vai. ryto — 3 vai. 
po pietų, antradieniais ir penktadieniais 9 vai. ryto — 1 vai. po pietų ir 5 vai. 
— 8 vai. vak., šeitadienais 9 vaL ryto — 12 vai.

DELHI, ONT.

IGNAS TAUNYS, “E. Lietuvio” 
bendradarbis Australijoje, pasakoja: 
“Užpereitą Australijos vasarą atsi
tiktinai su vienu draugu australu už
ėjau į vieną geriausių restoranų Ade- 

jama sės. M. Bernardos, Brighton laidėj. Prie sekančio staliuko sėdė- 
Parko lituanistinė m-kla su vadove jo penki jauni, gražiai nuaugę Aust- 
S. Jonyniene ir “Ateities atžalyno” 
vaidintojai, kuriems vadovauja Pr. bejosi mano prieteliui australui ne- 
Gramontienė. Vaidinimėlį “Kalėdų suprantama kalba. Vienas jų buvo 
Vainikėlis” su jais paruošė J. Dauž- aviacijos, du laivyno ir du sausumos 
vardienė, kiekvieneriais metais daly- karininkai. Visi jie buvo lietuviai ir 
'vaujanti Hetuvių pasirodymuose šio- tarp savęs kalbėjosi irgi lietuvy
je kalėdinėje parodoje bei progra- kai!” 
moję. Lietuvių Dienos koordinatore 
buvo pakviesta Pr. Gramontienė. Costa Rica

KUN. B. SUGINTAS, didysis lie
tuvišką gimnazijų rėmimo organiza
torius, nusiskundžia, kad spalio mėn. 
jis vietoj $1.180 tesurinko $440. Dėl 
aukų sumažėjimo esą kalti savo lai
ku apie Vasario 16 gimnaziją skleis
ti neigiami atsiliepimai, didėjantis 
pensininkų skaičius, nuolatinių rink
liavų įgrisimas. Kun. B. Suginto žo
džiuose jaučiamas skaudus idealisto 
žmogaus nusivylimas: “Aš, berinkda
mas aukas nuo 1949 m. birželio 25 
d., pasidariau sau didelę skriaudą, 
nes dabar mano pasilikimas Čika
goje yra beprasmis. Veltui sėdėti čia 
negaliu, o pastoracinio darbo čia ne
galiu gauti. Vieni mane lūpomis ne
va giria, bet širdyje manęs neken
čia ir vengia manęs, kad tiktai ne
reikėtų aukoti gimnazijoms...”

IRENA TAMOŠAITIENĖ šį rude
nį pradėjo dėstyti vokiečių kalbą 
Kalifornijos un-te Los Angeles. Ji 
yra studijavusi Vokietijoje, Austra
lijoje ir JAV. I. ir inž. V. Tamošai
čiai į Los Angeles prieš keletą me
tu atvyko iš Australijos.

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ su
važiavimas Klevelande, paskyręs lo
tąją kultūrinę premiją St. Barzdu- 
kui, į naują valdybą išrinko šiuos 
savo atstovus: H. Brazaitį, E. Len
kauską, Alf. Martų, VI. Ramanauską 
ir J. Skrinską; į pagalbinį komitetą 
— Mildą Lenkauskienę ir Dainą Ei- 
montienę. Valdyba ir pagalbinis ko
mitetas sekančiais metais Klevelan
de turės sušaukti visuotinį Ameri
kos lietuvių gydytojų suvažiavimą.

JULIJA ŠLAPELYTĖ, muz. Anice
to Kaributo žmonos Onos sesutė, iš 
Lietuvos atvyko į Los Angeles. Pas
kutiniuoju metu ji gyveno Kupišky
je ir dirbo pašte.

K. DONELAIČIO šeštadieninė mo
kykla veikia JAV sostinėje Vašing- taipgi papasakojo įspūdžius iš įvai- 
tone, kur lietuvių yra apie 200. Anks
čiau šiai mokyklai vadovavo Aid. 
Aistienė, o dabar vedėjos pareigas 
perėmė R. Penkūnienė. Mokytojau
ja — A. Kindurienė, G. Jazbutienė 
ir R. Petrutienė. Vašingtono lietu
viai taipgi turi suorganizavę ir sa
votišką vaikų darželį — mažieji lie
tuviukai iš eilės suvežami pas paski
ras šeimas, kur jie išmoksta žai
dimų, pasakų, lietuviškų dainelių, 
pramoksta skaityti ir rašyti.

ralijos karininkai ir tarp savęs kai- •

PREL. DR. AUDRYS BAČKIS nuo 
rugpjūčio 27 d. laikinai eina charge 
d’affaires pareigas šv. Sosto nuncia
tūroje San Jose.

Brazilija
ŠILUVOS MARIJOS lietuvių kop

lyčios Vašingtone pašventinimo pro
ga Sao Paulo lietuviams specialias 
pamaldas V. Zelinoje atlaikė T. J. 
Bružikas, SJ, Mookoje — T. Kidy
kas, SJ.

DR. J. BASANAVIČIAUS lietuviš
kos mokyklos Sao Paulo V. Anasta- 
cio priemiestyje rėmėjų komitetas iš
leido antrą lietuviškų dainų plokš
telę. Ją platina T. T. jėzuitai Moo
koje.

Vokietija
ARCH. ARVYDAS A. BERTULIS, 

kompoz. J. Bertulio sūnus, studijų 
tikslu lankėsi Afrikoje, Graikijoje, 
Jugoslavijoje ir Austrijoje. Ilgesnį 
laiką jam teko apsistoti V. Vokie
tijoje, kur jis su kitais dviem inži
nieriais Berchtesgadene išmatavo 
Untersberg kalną. Ten planuojama 
įrengti ilgiausią pasaulyje keltą. 
Lapkričio mėn. A. pertulis pradėjo 
dirbti Miuncheno architektų organi
zacijoje, siekdamas papildyti jam rei
kalingas žinias.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIU
TERONŲ suvažiavimas įvyko Salz- 
gitter-Lebenstedt rugsėjo 23-25 d. 
Darbotvarkėje buvo aktualių paskai
tų: kun. A. Kelerio — “Mūsų Baž
nyčia dabar ir jos ateitis”, kun. J. 
Urdzės — “Mūsų dvasinis paveldėji
mas šiandien” ir M. Kilienės “Ne
regima krikščionies tarnyba”. Vasa
rio 16 gimnazijos mokytojas Fr. Skė
rys padarė pranešimą apie PLJ Kon
gresą ir dainų šventę Čikagoje. Jis

D.L.K. Gedimino Delhi šaulių kuopa
maloniai kviečia visus tautiečius atvykti ir dalyvauti

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖS IR KUOPOS PENK
MEČIO MINĖJIME LAPKRIČIO 19 D., ŠEŠTADIENĮ, 

7 V.V. DELHI LENKŲ SALĖJE.
Į šventės minėjimą atvyksta iš Čikagos šaulių Sąjungos pirmi

ninkas Petras Išganaitis, kuris tars šventės rimčiai žodi.
Meninę dalį atliks Delhi šaulių kuopos meno būrelis: 

suvaidins linksmą komediją “Barzdaskutis”; padainuos solo ir 
padeklamuos. Po programos — bufetas, muzika, šokiai ir kt. 
Laukiame visų ir iš visur. Iki malonaus pasimatymo šventėje 

lapkričio 19 d., šeštadienį 7 v.v. Delhi lenkų salėje.
Šaulių kuopos vadovybė 

tikimasi labiau išplėsti skautišką 
veiklą. Sk. Daiva Miceikaitė 

KREPŠINIO RUNGTYNĖS, šešta
dienį, lapkričio 19, Londono lietu
vių krepšinio komanda atvyksta į Del
hi žaisti draugiškų rungtynių su ta
bako augintojų prieaugliu. Delhi “Ko
vui” atstovaus šie “tabakoriai”: Ston
kus I, Stonkus II, Galeckas, Rekš- 
tis, Pocius, Lingaitis ir Vindašius. 
Rungtynės įvyks Delhi High School 
gimnastikos salėje 6 v.v.. Visi tautie
čiai kviečiami rungtynėse dalyvauti, 
nes tai retas įvykis šioje apylinkėje. 
Po rungtynių — visi į šaulių orga
nizacijos rengiamą kariuomenės šven
tės minėjimą ir šokius, kurie prasi-

ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIOJE IR 
SALĖJE įvestas naujas natūraliomis 
dujomis šildymas, kainavęs arti $2000. 
Ryšium su nauju šildymu reikalinga 
kiek pataisyti grindys ir įsigyti per 
bažnyčią taką-kilimą. Galvojama netru
kus įdėti virš lubų izoliacinę medžia
gą ir pertvarkyti presbiteriją. Reikia 
perdažyti salės lubos.

SKAUTĖS TURĖJO savo pirmąją 
po vasaros atostogų sueigą ir taip 
pradėjo skautiškos veiklos metus. Pri
sidėjus keletui naujų skaučių buvo 
sudarytos dvi skiltys ir įkurta drau
govė, kuri pavadinta "Birutės” var
du. Jai vadovauja vyr. sk. Rita Au- 
gustinavičiūtė. Didesniame būrelyje

Pietų Vietnamas
KPT. EDVARDAS JASAITIS 

Waterbury, Conn., vadovauja vienam 
specialiai partizaniniam karui pa* 
ruoštam amerikiečiu daliniui kalnuo
se prie Laos sienos. Jie yra apgink
lavę vietinius kalniečius ir saugo 
tarpeklį, kuriuo komunistų partiza
nai bando įsiveržti i P. Vietnamo te
ritoriją. Kaimelis vietinėmis jėgo
mis paverstas tvirtove — įrengti kul
kosvaidžių ir patrankėlių lizdai, ap
kasai, požeminiai tuneliai apsisau
goti nuo priešo minosvaidžių ugnies. 
Kalniečių gentis kpt. E. Jasaitį ir 
jo vyrus yra padariusi savo garbės 
“piliečiais” — jie turi nešioti kalnie
čių apyrankes, gerti fermentuotą ry
žių vyną, kurio skonis primena žiba
lą. Apie lietuvį karininką ir jo vy
rus platų reportažą paskelbė "New 
York Post” karo korespondentas.

ALEKSAS 'BERNOTAS, lietuvis 
australų daliniuose, “Musų Pastogei” 
rašo: 'Dažniausiai tenka eiti per 
tankias džiungles, kur auga kaip 
siena dramblinė žolė, laukinės spyg
liuotos vynuogės, ryžių laukai, rais
tai, pelkės. Tokia mūsų laimė, kad 
nė vienam žygyje neteko eiti sauso
mis kojomis. Ką bekalbėti apie ko
jas, jei dažniausiai iki juosmens esi 
šlapias. Po vieno bridimo pasijutau 
negerti. Nusivilkęs pamačiau, kad 
mano visas kūnas siurbėlėm nusags
tytas. žinojau, kad paprastai siurbė
lių nuplėšti negalima, tad teko jas 
nuo kūno degtukais nudeginti. Ma
lonumas menkas, nes deginant siur
bėlę tenka apsvilinti ir odą...”

Iš

Australija
“TALKA”, Melbourne Lietnviy

rių lietuvių kolonijų ir evangelikų 
parapijų JAV ir Kanadoje, pailiust
ruodamas kelionės metu padaryto
mis skaidrėmis. Fr. Skėrys ragino 
tėvus leisti vaikus į lietuvių kul
tūros židinį — Vasario 16 gimnaziją. 
Suvažiavimas, kuriame dalyvavo virš 
100 lietuvių evangelikų, buvo baig
tas pamaldomis ir bendrais pietu
mis.

ALOYS WEIGEL, ilgametis Vasa
rio 16 gimnazijos mokytojas, sukū
rė šeimos židinį. Jis yra nuoširdus 
šios lietuviškos įstaigos bičiulis, gi
nantis lietuvių tautos reikalus ne tik 
savo draugų tarpe, bet ir vokiečių 
įstaigose.

Domininkonų 
Respublika

PRANCŪZIJOS AMBASADORIUM 
buvo paskirtas Rene Fourier, Lietu
vos Nepriklausomybės Akto signata
ro ir ministerio Petro Klimo dukters 
vyras.

Argentina
GRACIELA JAKAVIČIŪTĖ, jauno

sios kartos lietuvaitė, kaip daininin
kė dažnai dalyvauja Buenos Aires 
televizijos programose.

DR. PETRAS STANEIKA, Argen
tinoje gimęs lietuvis, yra dalininkas 
ir direktorius garsios Temperley kli
nikos. Medicinos studijas jis baigė 
Buenos Aires un-te, tobulinosi JAV. 
Minėtoji klinika yra viena moder
niausių visame Buenos Aires mieste, 
joje dirba 30 gydytojų ir 50 medici
nos seserų.

VENGRIJOS SUKILIMO dešimt
mečio minėjime Buenos Aires Mayo 
aikštėje prie Laisvės paminklo da
lyvavo ir lietuviai su tautine vėlia
va. Pavergtųjų Europos Tautų Išlais
vinimo Sąjungoje lietuviams atsto
vauja Antanas Balčiūnas, kuris iš
kilmių progomis rūpinasi lietuviško
jo jaunimo pasirodymu.

ZUZANA VALADKAITĖ, dalyva
vusi PLJ kongrese Čikagoje ir 4 mė
nesius turėjusi progos tobulintis dai-



V. KLOVOS "DU KALAVIJAI"

KULTŪROJE VEIKIOJENaujosios operos premjera Vilniuje
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pulkai Prūsijoj”, “XVIII šimtmečio 
kursai lietuviams pastoriams Hallės 
universitete” ir “Mažosios Lietuvos 
lietuvių literatūra”. Instituto adresas: 
Lithuanian Research Institute, 29 
West 57th St, New York, N.Y. 10019, 
USA.

Zigmas Raulinaitis, ižd. Algirdas Bud- 
reckis. Institutas ypač rūpinasi Lie
tuvos istorinių ir etnografinių sienų 
klausimais, šiuo metu studijas ruošia: 
dr. J. Jakštas — “Mažosios Lietuvos 
apgyvendinimas 13-18 šimtmečiais”, 
dr. J. Gimbutas — Mažosios Lietuvos 
antkapiai ir paminklai”, dr. J. Puri
nas — “Prūsai arabų šaltiniuose”, J. 
A. Stikliorius — “Mažoji Lietuva tarp
tautinėse sutartyse”. P. Būtėnas renka 
Mažosios Lietuvos vietovardžius. Jieš- 
koma autorių studijoms: “Lietuvių

Vilniaus operos teatre įvyko 
ketvirtosios Vytauto Klovos ope
ros “Du kalavijai” premjera. Iki 
paskutinės minutės opera buvo 
vadinama “Žalgiriu”, bet į sce
ną buvo išleista “Dviejų kalavi
jų” vardu. Dėlto mūsiškėje spau
doje buvo įvairių spėliojimų, ku
rie neliko nepastebėti komparti
jos propagandistų. “Dienos aidų” 
skyriuje “Tiesa” pabrėžia, kad 
pavadinimo pakeitimas esąs nor
malus reiškinys, nes pvz. V. Ža- 
lakevičiaus filmas “Niekas neno
rėjo mirti” pirmiausia buvo pava
dintas “Lokiais”, paskui “Tero
ru” ir tik po to pasirinkta galu
tinė, jau minėtoji, versija. “Žal
girio” pavadinimas nebuvęs už
draustas, kaip kad yra linkę ma
nyti kaikurie asmenys užsienyje, 
nes juk Lietuvoje veikia didžiau
sia sporto organizacija tuo pačiu 
“Žalgirio” vardu.

Kritiškos pastabos
II veiksmas esąs pats statiš- 

kiausias libreto dramaturgijos at
žvilgiu. čia įspūdingai nuskamba 
Vytauto monologas, kai jis iš 
Onos sužino apie sūnums gresian
tį pavojų. Vyksta karių telkimas 
Trakuose Žalgirio kovai, bet jis 
operoje esąs perdaug jau atviras, 
neužmaskuotas ir dėlto atitolęs 
nuo tikrovės. Trakų merginos ir 
moterys išstatomos kaip .parodai. 
Dramaturgijos paradinį lėkštu
mą, V. Mažeikos teigimu, atper
ka muzika: “žiūrovas neužmriš 
linksmos ir nuotaikingos rusų že
mių pulkų (vyrų choras) dainos 
“Kai mes mušėme kryžiuotį”. Na, 
o Vaišbuto -daina “Gėriau aš mi
dų”, pasižyminti plačiu užmojum 
ir lyriškumu, yra vienas gražes
nių naujos operos puslapių...”

Muzikiniu ir dramaturginiu iš
baigtumu dėmesį patraukia III 
veiksmas — vienuolio Gunaro tri
jų dalių arija ir Vytauto sūnų 
duetas. Šiam veiksmui V. Mažei
ka daro vieną priekaištą: “Ir vis 
tik, mano nuomone, orkestrui 
vystant muzikinę brolių dueto 
leittema, turėtų nusileisti uždan
ga, nes, žuvus Dainiui ir Švedriui, 
visos vėlesnės Onos raudos ir de
javimai žymiai sumažina tragiško 
efekto kulminacinį momentą, jo 
reikšmingumą...”

Muzikinė pusė
Žalgirio mūšiui pavaizduoti V. 

Klova naudoją simfoninio orkest
ro priemones ir chorą su keturio
mis pagrindinėmis temomis —

Kompozitorius ir libretistas
Tenka sutikti, kad pavadinimo 

pakeitimas nėra esminis dalykas. 
Už pavadinimą yra žymiai svar
besnis pats tautinis, istorinis ope
ros turinys — didžioji senosios 
Lietuvos triumfo diena, o už tai 
nuopelnai tenka kompoz. V. Klo
vai ir libretistui J. Mackoniui. V. 
Klova lig šiol sugebėjo savo ope
roms pasirinkti iš mados nieka
da neišeinančias legendas, kai tuo 
tarpu kaikurie kiti kompozito
riai žengia su nepastovių laikų 
pelningesne dvasia. Galbūt dėl 
šios priežasties talentingiausias__  __________  ______
operų kūrėjas dabartinėje Lietu- kryžiuočių, lietuvių, lenkų ir ru- 
voje dar nėra susilaukęs “res- sų. Įsivaizduojamų kautynių metu 
publikinės” premijos. Sakoma, šie chorai turėjo pintis, kryžiuo- 
kad jį 1956 m. įvykusiame kom- tis ir pagaliau susilieti į bendrą 
poziiorių suvažiavime smarkiai skambesį. Kadangi Vilniaus ope- 
kritikavo sovietinis muzikologas ros vyru choras yra permažas, 
M. Kovalis, puldamas... melodi-------
jų lietuviškumą:

Operos vertinimas
Apie naująją V. Klovos operą 

“Du kalavijus” bendrą vaizdą ga
lima susidaryti iš Vyt. Mažeikos 
“Tiesoje” paskelbto gana išsa
maus aptarimo ir Įvertinimo. Ope
ra prasideda be tradicinės uver
tiūros — choru užkulisyje ir or
kestro muzika, vaizduojančia kry
žiuočių žiaurumo sukeltas žemai
čių kančias, šią temą liaudies rau
dų intonacijomis papildo simbo
linis Motinos asmuo. Raudą nu
traukia Vytauto ir palydos pasi
rodymas scenoje. V. Mažeikos 
nuomone, simbolinio ir istorinio 
asmens priešpastatymas išeina į 
nenaudą Vytauto personažui. Esą, 
būtų geriau, jeigu Motinos rauda 
į operą būtų Įjungta tik kaip Vy
tauto vizija. "

Muzikiniu požiūriu pirmame 
veiksme išsiskiria Onos, Vytauto 
ir jų vaikų — Dainiaus, šviedrio: 
kvartetas, dramatinė Vytauto ari
ja “Ach, toji aimana”, susieta su 
graudžia žemaičių belaisvių aima
na. Šiame veiksme išryškėja Vy
tauto vidinė kova: “Jo muzikinėje 
temoje sukauptas rūstus vyrišku
mas, karvedžio didingumas ir gry
nai žmogiški tėvo jausmai...” 
Vytauto sprendimas mums jau 
žinomas iš istorinių šaltinių. Kry
žiuočiams jis atiduoda įkaitais 
abu savo sūnus — nusveria ne 
tėvo, bet karvedžio jausmai. Že
maičiai belaisviai paleidžiami iš 
nelaisvės ir grįžta Žemaitijon.

premjeroje teko pasitenkinti tik 
kryžiuočių ir lietuvių temomis, 
bet jos ir orkestras visdėlto žiū-

rovui palieka nemažą įspūdį.
Apie muzikinį “Dviejų kalavi

jų” stilių V. Mažeika rašo: “Kaip 
ir visose savo operose, V. Klova, 
būdamas klasikinių tradicijų ša
lininkas, naudoja leitmotyvų sis
temą. Jo muzika kupina liaudinių 
intonacijų, tačiau kompozitorius 
nenaudoja konkrečių folkloro ci
tatų. Operoje “Du kalavijai” kiek
vienas veiksmas turi ryškias, tik 
jam vienam būdingas muzikines 
spalvas, savitą muzikinį charak
terį, į kurį įsilieja ir atskiri konk
retūs leitmotyvai. Šią mintį ge
riausiai gali patvirtinti ketvirta
sis operos veiksmas, kurio muzi
kinei dramaturgijai būdingas 
maršinio pobūdžio ritmas. Du 
kryžiuočių vienuolio Gunaro su
sitikimai su Vytautu primena pas
tarajam jo sūnus. Orkestre tuo 
metu skamba dviejų brolių leit
motyvas. Sutriuškinus kryžiuo
čius, scenoje paskutinį kartą pa
sirodo, nuleidęs galvą, Gunaras, 
kuris su pagieža pastebi Vytau
tui, kad ir jis pralaimėjęs, nes 
Dainius ir šviedrys yra nužudyti 
Marjenburge. Tuo metu pasigirs
ta du taktai minėtos muzikinės 
brolių temos, kuri šį kartą modi
fikuotu pavidalu skamba orkest
re su aštriais disonansais, atitin
kančiais situacijos dramatizmą. 
Panašiu kūrybiniu principu V. 
Klova daugiau ar mažiau naudo
jasi visoje operoje.”

Lig šiol geriausiu V. Klovos 
kūriniu buvo laikomi “Pilėnai”, 
nevieną išeivijos lietuvį pasiekę 
trijose ilgo grojimo plokštelėse. 
Jie liudija neabejotiną jauno 

1926 m.), nors opera nukenčia 
dėl kaikurių solistų žemoko lygio. 
Reikia tikėtis, kad kada nors iš
girsime ir “Žalgiryje” sukryžiuo
tus V. Klovos ir jo ištikimo li- 
bretisto J. Mackonio kalavijus.

k V Kst.

“Antrojo kaimo“ — satyrinio teatro grupė Čikagoje, kurią sudaro: 
(žemutinėje eilėje) Elvyra Kavaliūnaitė, Romas Aninkevičius; vidu
rinėje eilėje — Rimas Vėžys, Liucija Buivydaitė, Romas Stakaus- 
kas; viršutinėje eilėje — Petras Mikalajūnas, Rimvydas Cinką. Ši 
grupė atvyksta į Torontą dalyvauti metinio studentų suvažiavimo 
baigiamajame vakare lapkričio 26, šeštadienį, Royal York viešbučio 
salėje. Žiūr. skelbimą 8 psl.
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KAZYS BRADCNAS paruošė spau
dai naują poezijos rinkini “Sonatos 
ir fugos”, kurio antrinis pavadinimas 
yra “Susitikimai su Čiurlioniu”, nes 
knygoje tilps čiurlioniškų temų cik
las i— pokalbiai su dailininku jo pa
veiksluose keltomis temomis. Dail. 
Vyt. O. Virkau knygą iliustruos Čiur
lionio paveikslų detalėmis. Skaityto
jus ji pasieks sekančių metų pra
džioje.

SKULPTORĖS ELENOS KEPALAI- 
TĖS darbų paroda bus atidaryta Mas- 
peth lietuvių parapijos salėje Niu
jorke. Planuojama išstatyti apie 
skulptūrų ir 40 piešinių. Parodą 
ganizuoja LK Moterų Sąjungos 
kuopa.

ČIKAGOS ESTŲ CHORO dešimt
mečio jubilėjiniame koncerte dalyva
vo baleto solistai Violeta Karosaitė 
ir Jaunutis Puodžiūnas.

DAIL A. RŪKŠTELĖS tapybos 
darbų paroda lapkričio 26 d. bus ati
daryta Tautiniuose Namuose Los An
geles, Kalifornijoje. Ji truks iki gruo
džio 4 d. Savo gausiomis 
dailininkas šiemet atžymi 
žiaus

NES 
kuri

ARMONIE-

minamos poezijos, mąstymų, apy
sakų, maldaknygių ir k. knygos.” 

Ankstyvesniame laiške tas pats 
: “Pas jus Kalėdų 

giesmės taip yra pasenusios, to
kios menkutės, jog gėda buvo 
klausytis, čia mes mokame daug 
naujų, gražių giesmių. Yra kom
pozitorių, kurie slaptai pakiša 
vieną kitą melodiją. Yra poetų, 
kurie parašo giesmės žodžius. 
Pas mus pagiedodavo apie 30 vi
sai negirdėtų giesmių. Repetici
joms nevalia rinktis privačiuose 
gyvenamuose namuose, galima 
tik bažnyčioje, kur žiemą šalta, 
nejauku, tačiau repetuojama; 
Choristų sąstatas mažėja, nes jau
nimas skuba iš kaimų nešdintis į 
pramonės centrus. Taip ateina du 
trys vyrai, moterų kiek daugiau.” 

Neseniai Klevelande iš vieno 
gydytojo Lietuvoje gautos dvi 
kalėdinės giesmės — žodžiai ir 
gaidos, čionikštis muzikos auto
ritetas rado, kad tai originalūs 

raširiėtojų. Antai, ant stalo šito- kūriniai žodžio ir melodijos at- 
kiu būdu "pagaminta didžiulė kny- žvilgiu. Gal per ateinančias Ka- 
ga Giuseppe Ricciotti “Kristaus ledas teks tas giesmes girdėti gie- 

Tokiu pat būdu ga-jdant vietinėse bažnyčiose. J. Gs.

Religinė kūryba dabartinėje 
Lietuvoje yra varžoma, tačiau ji 

_______ _j___j______ yra gyva ir reiškiasi vargo prie-, 
kompozitoriaus talentą’ (gimęs monėmis. Suvalstybintos spaustu- vertėjas rašė:

KNYGA, KURI UŽDEGA
,nimo atgaivą surado krikščiony
bėje. Jis yra parašęs ištisą eilę 
veikalų, paplitusių po visą pasau
li. Net penkios jo" knygos yra iš
verstos ir i lietuvių kalbą: 
taus istorija”, “Popiežiaus 
tino VI laiškai žmonėms”, 
tasis Augustinas” (vertė 
Mačiulis), “Tragizmas ir 
kūmas”, “Kančios liudininkai’ 
(vertė Vetusius). Jo intriguojan
tis ir sugestyvus žodis bei sakinys

Kas beskaitys G. Papinio kny-į 
gą apie šventąjį Augustiną — li
beralinio ar religinio nusiteikimo 
žmogus — neapsiriks nė vienas. 
Pirmasis gal susimąstys ir per
pras, kad šis žavus ir neaprėpia
mas pasaulis neužpildo mažutės 
žmogaus sielos gelmių, o antrasis 
turės dar stipriau į ką atsiremti 
raizgiuose šios žemelės keliuose.

Kažin ar būtų tikslu bandyti) 
aptarti ši didi šventąjį mažutėj . - , -.. . x
laikraščio skiautelėj, kai jo tik: pe.vl.en^ skaitytojąyra nuteikęs 
vienerių metų gyvenimui nusa-peiSiamai- Tai. Italijos padanges 
kyti kažin ar pakaktų storos kny- Antanas Maceina ar Juozas Ere- 
gos. Jo išeitas kelias yra taip vin- !as- Tai|p, kas yra skaitęs pana- 
giuotas, pilnas dramatiškos Įtam- saus Pobūdžio veikalus “Saules 
pos ir dvasinės kovos pėdsaku, Siesi^e lr .Stasys Šalkauskis , 
kad ji šių dienų išsiblaškiusiai parašytus minėtų lietuvių auto- 
žmogui sunku ir besuvokti. Viena: fijl, tas lengvai įsivaizduos, ko- 
tačiau reikia pasakyti, kad jo. .... 
šventumo ir išminties palikimas Pinį°
yra dar neišsemtas nė šiandien, ]u.^a’ ^a<^ ?10įe ^.nyS93e yra su-

. tnllrTO r»nmo7o rlnr ir OTiTrniil’-Tinnc’

kyti kažin ar pakaktų storos kny-

nors jis buvo sukrautas daugiau 
kaip prieš 1500 metų. O jo gyve
nimo pavyzdys, kaip reikia atsi
plėšti nuo šios žemės vilionių ir 
pakilti iki žvaigždžių, stebins žmo
niją nepaliaujamai.

Sunku būtų ką prikišti ir Gio- 
vaniui Papiniui, šiam bekompro- 
misiniam, gilios erudicijos ir ug
ningo žodžio menininkui, kuris, 
kaip ir šventas Augustinas, gyve-

—

Ruduo jau atėjo, netoli ir Kalėdos...
Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti. kokj 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.

$75.06.
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, sv. kakavos, 

2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėžė “nescafe”, 1 sv. saldainių, 1 sV.. razinkų, 1 
sv. cukraus, Vt 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. JURAS),

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

421 HACKNEY RD. LONDON, E. 2. ENGLAND.
Atstovai: GAIVA, 3570 W. Vernon, Detroit, Mich.;
A. KUSINSKIS, 167 CoHedge St Apt. 2. Sudbury, Ontario;
L. Radzevičius, R.R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada.

“Kris- 
Celes- 
“Šven-

vyns- n

vės nespausdina nieko, kas yra 
religiška, o šapirografų tenai ne
valia privatiškai laikyti ir nau
doti. Tad belieka rašomoji ma
šinėlė, kuri vienu ypu tegali at
spausti 5-6 kopijas. Tokiu būdu 
pagaminamos knygos ir kartais 
didžiulės, kaip pvz. Giuseppe Ric- 
ciotti “Kristaus gyvenimas” (ver
timas iš lenkų kalbos), žinoma, 
palyginus su kun. P. Dauknio ver
timu ta pati knyga, išleista ra
šomąja mašinėle ant didelių ra
šomojo popieriaus lapų, atrodo 
labai didelė ir griozdiška, bet 
savo tikslui tarnauja. Cituoju vie
no kunigo laišką, kuriame rašo
ma: “Vertimas eina per rankas 
tarp socerdotų (== kunigų). To
kia literatūra dideliu asortimentu 
keliauja per rankas. Dar persira
šo ir dar yra pasiaukojančių per-

pateikti
J. Ka-

Zobars-

sekančiais metais Lietu2

kios didžios vertės yra ir G. Pa-
i “Šventasis Augustinas”,

telkta nemaža dar ir atitrauktinės 
medžiagos, kuri nevienam skai
tytojui papildo jo asmeninę žini
ją. Sakysim, jeigu yra apmiršta 
Bažnyčios istorija, čia galima pa
tirti apie manikėjizmą, kurio klai
dose skendėjo ir pats šventasis, 
apie skepticizmą, į kuri jis taip 
pat buvo patekęs, apie neoplato
nizmą, kuris jį pagaliau atvedė 
i krikščionybę. Be to, čia suži
nome ir apie ano meto augštųjų 
mokyklų jaunimą Kartaginoje ir 
net Romoje, kurio daugumos ir 
anuomet būta nerimtai, padaužiš
kai ir net vandališkai nusiteiku
sios.

Betgi ši knyga yra patraukli 
ne tik savo turiniu, bet ir me
nišku apvalkalu. P. Jurkaus sko
ningas ir prasmingas viršelis jai 
suteikia rimties ir pasigėrėjimo.

Negalima skųstis nė lietuviš
kuoju vertimu. Jis yra skaitomas 
lengvai. Tiesa, kur nekur jaučia
mas pažodiškumas, bet, matyt, 
vertėjas nenorėjo nuskriausti au
toriaus stiliaus, kuris yra labai 
gyvas ir ekspresyvus. Pvz. “Jis 
gimė ganytojas galva...” (69 p.), 
gal būtų geriau — “Jis gimė iš
mintingu ganytoju...”

“Ateities” leidykla, kaip jai ir 
pritinka, yra pasišovusi leisti tik 
geras knygas. Su tokiom knygom, 
kaip “šventasis Augustinas”, ži
noma, ji niekados neprašaus pro

Didelės skaitytojo pagarbos ir 
padėkos vertas yra prel. Ignas 
Kelmelis, kurio kultūrinio nusi
teikimo ir duosnumo dėka “šven
tasis Augustinas” antrą kartą iš
vydo lietuviškos dienos šviesą.

Giovanni Papini, ŠVENTASIS AU
GUSTINAS. Gyvenimas ir darbai. 
Iš italų kalbos vertė dr. Petras 
Mačiulis. Išleido Ateitis 1966.

ter- 
nu- 
mu- 
me-

gyvenimas”.

Scena iš A. Landsbergio veikalo “Penki stulpai turgaus aikštėje“, 
kurį ruošiasi vaidinti Naujųjų Kanadiečių Teatras anglų kalba. Iš 
kairės: pavaduotojas — Hans Seifert, pirmininkas — Kazys Kak
nevičius, prokuroras — Kurt Jacobs. Jie vaidins Hamiltone lapkri
čio 19, šeštadienį, 7 v. v., Jaunimo centre. Teatro direktorius ir 
režisorius — estas Rein Andre

Konkursas jauniesiems dailininkams
galerijoje (Art Gallery of To
ronto) 1967 m. liepos, rugpjūčio 
ir rugsėjo mėnesiais.

Vertintojų komisijon pakvies
ti: Ronald Bloore iš Toronto, Guy 
Viau iš Kvebeko; taipgi kiekvie
nos meno šakos specialistai — 
montrealietis Yves Gaucher (ta
pyba), torontietis Alan Jarvis 
(skulptūra), montrealietis Richard 
Lacroix (piešimas) ir rankdarbių 
žinovas Moncrieff Williamson is 
Charlottetown.

Konkurse gali dalyvauti kiek
vienas 18—35 m. amžiaus Kana-

“TŽ” nr. 44 “Kultūrinės veik
los” skyriuje jau buvo pranešta 
apie Kanados šimtmečio proga 
jauniesiems dailininkams skelbia
mą konkursą, kurį organizuoja 
vadinamoji “Visual Arts Pro
gramme”. Papildomų žinių sutei
kė valstybės sekr. Judy LaMarsh. 
Konkursas vadinsis “Perspective 
’67” ir apims keturias meno ša
kas — tapybą, skulptūrą, pieši
mą, rankdarbius. Kiekvienai sri
čiai skiriamos premijos: I — 
$5.000, II — $2.000 ir III —
$1.000. Dalyviai konkursui gali dos pilietis ar jos nuolatinis gy- 
pristatyti po vieną kūrinį visoms ventojas, dar neturįs pilietybės. 

Spaudė Lietuvių Enciklopedijos' minėtų meno šakų varžybų gru- Registracijos blankų ir brošiūrų 
spaustuvė. Kaina 3 dot

A. Kalnius
pems.

Konkurso

Atsiųsta paminėti
Laiškai Lietuviams nr. 9, spalis. Tė

vų jėzuitų leidžiamas ir redaguojamas 
religinės ir tautinės kultūros mėnesi
nis žurnalas. Adr.: 2345 W. 56th. St, 
Chicago, HI. 60636, USA.

reikalu kreiptis šiuo adresu: Cen- 
Perspective ’67” tennial Visual Arts Competition, 

tikslas yra skatinti profesinę Centennial Commision, P.O. Box 
jaunųjų dailininkų kūrybą ir spe- 1967, Ottawa. Užpildyti registra- 
cialiai suorganizuotoje parodoje ) cijos blankai turi būti grąžinti iki 
atkreipti į juos kanadiečių visuo- š.m. gruodžio 1 d. imtinai (vė- 
menės dėmesį. Vertintojų komi- liausią pašto ženklo antspaudavi- 
sija atrinks ne tik laimėtojus, bet mo priimtina data), o konkursui 
ir dalį pralaimėjusių darbų, ku- skirti darbai turės būti pristatyti 
rie bus išstatyti Toronto meno iki 1967 m. kovo 1 d.

sukaktį.
NASVYCIO IR B.
knyga ‘Talik ašaras Maskvoj”, 
lig šiol buvo išleista lietuvių,

anglų, ispanų, portugalų ir vokiečių 
kalbomis, verčiama į dvi Indijoje var
tojamas kalbas — marathi ir gujarati.

DAIL. VYTAUTĄ IGNĄ į savo na
rių gretas įtraukė vienas garsiausių 
grafikos klubų — Print Clubjof Phi
ladelphia. Klubas taipgi įsigijo ir jo 
darbų.

VELIONIES STASIAUS BŪDAVO 
literatūriniu palikimu rūpinasi Lietu
vių Rašytojų Draugija. Rankraščiuose 
buvo rasti du romanai lietuvių ir 
vienas anglų kalbomis.

KNYGĄ APIE VYSK. K. PALTA
ROKĄ yra apsiėmęs parašyti jo bu
vęs sekretorius kun. J. Gasiūnas, ku
ris per 10 metų yra surinkęs daug 
medžiagos apie mūsų didįjį vyskupą.

PULGIO ANDRIUŠIO rinktinius 
raštus skaitytojam planuoja 
Liet. Enliklopedijos leidėjas 
pečius.

MANYLAND BOOKS Stp.
ko vadovaujamai leidyklai savo kū
rinį pasiūlė išleisti neseniai iš Ru
munijos pabėgęs rašytojas. Leidyklą 
jam rekomendavo jo turkų kilmės 
dėdė adv. M. Todea, pabrėždamas, 
kad Manyland Books didelį dėmesį 
skiria naujiems autoriams.

ŠAULIŲ SĄJUNGOS ISTORIJĄ, 
stambų 277 psl. veikalą, išleido “Min
ties” spaustuvė Sidnėjuje, Australi
joje. Tai yra II šios knygos laida, 
nes pirmą kartą ji buvo išleista Kau
ne 1939 m., bet ją tada konfiskavo 
ir sunaikino
yą okupavę sovietai.

ROMAS
Kaune gimęs lietuvis baritonas, dažnai 
koncertuoja Costa Ricoje. Spalio 26 
d. šis lietuvis solistas dalyvavo sosti
nėje San Jose įvykusio simfoninio 
koncerto programoje.

DR. VYT. VARDŽIO KNYGĄ “Li
thuania Under the Soviets” platokai 
recenzavo Toronte leidžiamas latvių 
laikraštis “Latvija — Amerika” 87 nr. 
Recenzentas — Gunars Irbe.

DR. H. BUDDENSIEGO išverstus K. 
Donelaičio “Metus” išleido Wilhelm 
Fink leidykla Miunchene. Knyga va
dinasi “Die Jahreszeiten”, turi 156 
psl. ir yra iliustruota V. K. Jonyno, 
V. Jurkūno medžio raižiniais, vienu E. 
Varno piešiniu. Ryšiai su dr. H. Bud- 
densiegu buvo užmegzti iš Lietuvos ir 
iš ten parūpintas žodinis vertimas. 
“Tiesos” korespondento L. Stepanaus
ko pranešimu, K. Donelaičio “Metų” 
IV laida vokiečių kalba bus išstatyta 
Frankfurte prie Maino rengiamoje 
knygų mugėje. Iš V. Vokietijos ji jau 
yra pasiekusi Šveicariją, Austriją ir 
kitus V. Europos kraštus. Lietuvoje 
skelbiamose informacijose nutylima, 
kad iliustracijoms buvo panaudoti ir 
V. K. Jonyno raižiniai — minimos tik 
V. Jurkūno ir E. Varno pavardės.

ALGIRDO BUDRIO, JAV gyvenan
čio lietuvio rašytojo, dvi knygos — 
“Die sanfte Invasion” ir “Projekt Lu
na” — buvo išleistos V. Vokietijoje. 
Jos yra verstos iš anglų kalbos, uto
pinio pobūdžio, vaizduojančios nuoty
kius erdvėse. Skaitytojams primena
ma, kad autorius 1946-49 m. mokėsi 
lietuvių gimnazijoje Spackęnberge. 
Prieš porą mėnesių vieną A. Budrio 
novelę paskelbė amerikiečių žurnalas 
“The Saturday Evening Post”.

“SLAVIA”, Čekoslovakijos Mokslų 
Akademijos filologinis žurnalas, pa
skelbė Lietuvoje pradėto leisti seriji
nio veikalo “Baltistica” recenziją, ku
rią parašė čekų kalbininkas ir tarp
tautinio slavistų komiteto pirm. B. 
Havranekas. Jis teigiamai atsiliepia 
apie šį filologijos leidinį ir aplamai 
apie lietuvių filologų darbus.

IZ. VASYLICNAS, žinomas lietuvis 
smuikininkas, jau 8 metus rūpinasi 
lietuviu kompozitorių kūrinių leidimo 
fondu. Tam tikslui jis skiria koncer
tuose gautus pinigus ir jau yra išlei
dęs šiemet trečią iš eilės veikalą — 
Jeronimo Kačinsko “Keturias minia
tiūras” — trio fleitai, klarnetui ir vio
lončelei.

LIETUVOS TYRIMO INSTITUTAS 
Niujorke įvykusiame susirinkime su
darė naują valdybą: pirm. dr. Juozas 
Puzinas, vicepirmininkai —> Juozas 
Audėnas ir Martynas Geltinis, sekr.

JONIS-JONELICKŠTIS,

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
TARPTAUTINIAME MEDIKŲ KON

GRESE Vengrijoje dalyvavo Šiaulių 
ligoninės vyr. chirurgas, medicinos 
mokslų kandidatas J. Vasaitis. Jis pa
darė pranešimą apie klubo sąnario 
lūžio gydymą.

SCENOS VETERANAI buvo suor
ganizavę metinį sąskrydį Aktorių Na
muose Vilniuje. Ataskaitinį pranešimą 
padarė Lietuvos Teatro Draugijos ve
teranų sekcijos valdybos pirm. A. Sut
kus. Suvažiavime žodį tarė J. Lau
cius, A. Vainiūnaitė, T. Vaičiūnienė, 
J. Jovaišaitė-Olekienė, P. Zaniauskai
tė, V. Marcinkus, G. Jakavičiūtė, O. 
Sauleckaitė ir teatrologas V. Mažei
ka. Jie siūlė nustatyti lietuvių profe
sinio teatro įsteigimo užuomazgą, jo 
pradininkus, sutvarkyti teatrinę 
minologiją. Suvažiavimo dalyviai 
siskundė, kad teatro ir muzikos 
zėjus nėra sukaupęs pakankamai
džiagos apie praeities teatrinį gyveni
mą ir scenos veteranus, o radijo ir 
televizijos komitetas neišsaugojo dau
gelio vertingų įrašų.

DAIL. B. MOTUZĄ pradėjo naują 
kūrinių ciklą — “Čiurlionio žings
niais”, kurio pirmieji darbai jau iš
statyti Druskininkuose surengtoje pa
rodoje. Atostogų metu B. Motuzą lan
kosi Druskininkuose ir su teptuku ran
koje keliauja M. K. Čiurlionio kadai
se išvaikščiotais keliais. Ji žada per
kelti drobėn Dainavos krašto grožį.

FIZIKOS IR MATEMATIKOS INS
TITUTAS Vilniuje paminėjo moksli
nės veiklos dešimtmetį. Jo darbuotojų 
skaičius per šį laikotarpį padidėjo 
daugiau kaip dešimt kartų, pradeda
ma plėsti eksperimentinė kryptis, iš 
kurios išaugs atskiras puslaidininkių 
fizikos institutas. Dešimtmečio proga 
pranešimus padarė Mokslų Akademi
jos viceprez. A. Žukauskas, sekr. P. 
Brazdžiūnas ir akademikas J. Kubi
lius.

BIRUTĖ IGNATAVIČIUTĖ Vil
niaus eksperimentinės ir klinikinės 
medicinos instituto mokslinėje tary
boje sėkmingai apgynė medicinos 
mokslų daktarės disertaciją “Abdomi- 
nė turberkuliozė antibakterinio gydy
mo laikotarpiu”. Ji dirba tuberkulio
zės mokslinio tyrimo institute, ypatin
gą dėmesį skirdama virškinamojo trak
to susirgimams.

POETAS EDUARDAS MIEŽELAI
TIS, pakviestas Vengrijos rašytojų, 
išvyko į Budapeštą dalyvauti vengrų 
poezijos šventėje.

DR. L. GRICIŪTĖ, vėžio ligų moks
linio tyrimo instituto skyriaus vedė
ja, su Sov. Sąjungos delegacija da
lyvauja Tokijo mieste, Japonijoje, 
vykstančiame IX tarptautiniame ko
vos su vėžiu kongrese. Ji padarys 
pranešimą apie vėžį sukeliančių me
džiagų poveikį. Prieš mėnesį L. Gri
ciūtei buvo suteiktas medicinos moks
lų doktoratas už atliktus tyrinėjimus 
plaučių vėžio srityje. Skelbiama, kad 
jai yra pavykę bandymų keliu sukel
ti plaučių vėžį ir kad ji šiuo atveju 
priklauso nedidelei pirmųjų pionierių 
grupei tarptautiniu mastu.

JAUNŲJŲ DAILININKŲ darbų pa
roda atidaryta Šiauliuose. Joje daly
vauja 8 šiauliečiai dailininkai — ta
pytojai, skulptoriai, grafikai. Skulptū
rai atstovauja A. Toleikio marmure 
atlikti darbai “Studentė” ir “Daina”, 
V. Kunickio trijų figūrų siužetas “Už 
šviesų rytojų”. Neseniai dailės insti
tutą baigusi B. Janonytė-Kasperavičie- 
nė išstatė du varyje iškaltus medalius 
— “Dailės institutas” ir “Sportas”. 
Akvarelės darbų pateikė I. Benešiūnie- 
nė, V. 
Trušys,

Rimkus, natiurmortų — R 
granito mozaiką “Mano kraš- 
V. Trušys, industrinių kom- 
— R Buivydas.pozicijų

KAZYS INČIŪRA, neseniai atšven
tęs 60 m. amžiaus sukaktį, su kompoz. 
V. Budrevičium kuria operą-baletą 
vaikams “Dvylika brolių juodvarnių”. 
Apie tolimesnius savo darbus jis ra
šo: “Be to, kaupiu medžiagą dviem 
dramos veikalams. Jie bus kaip ir is
toriniai, todėl daug laiko užima pa
ruošiamasis darbas ir anų laikotarpių 
studijos. Nenoriu pamesti ir eilėraščių. 
Esu pasiryžęs padirbėti padavimų, sak
mių srityje. Tai labai reikalinga lek
tūra mūsų jaunimui.”

AKTORIŲ NAMUOSE Vilniuje bu
vo paminėtos velionies Romualdo Juk
nevičiaus, aktoriaus ir režisoriaus, 60- 
tosios gimimo metinės. Apie jo kūry
binį darbą scenoje kalbėjo rež. K. Kr- 
mantaitė, Vilniaus dramos teatro ak
toriai suvaidino eilę ištraukų iš R 
Juknevičiaus režisuotų veikalų.



Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

dvie- 

tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
no ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOB

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 

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 rinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7^00 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augaus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 įmokėti, 10 kambarių atski-

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

Tel. 534-9286
DURIE ST. • SWANSEA, $12.000 

įmokėti, rupių plytų, naujos sta
tybos, 8 gražūs kambariai per du 
augštus. įrengtas rūsys. Namas 
be skolų. i

BLOOR - RUNNYMEDE, $11.000 
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.

1072 Bloor Str. W.
RONCBSVAIXES ■ WRIGHT AVE, 

$5.000 įmokėti, 7 kambariai per 
du augštus. Naujas šildymas, na
mas be skolų. Prašo $18.500.

INDIAN GROVE - ANNETTE, 
$7.000 įmokėti, atskiras, gerų ply
tų, 8 dideli kambariai; naujai 
įrengtas ir išdekoruotas. Galima 
tuoj užimti.

RUNNYMEDE - ANNETTE, $7.000 
įmokėti, 9 kambarių atskiras dup
leksas. Viskas įrengta dviem šei
mom, 3 garažai. Prašo tik $26.500.

HIGH PARK BLVD. - INDIAN RD., 
$12.000 įmokėti, 10 kambarių, 
atskiras, švarus namas. Dvi mo
dernios virtuvės, garažas ir platus 
įvažiavimas, ideali vieta.

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

S. ir G. TIRE SERVICE sav. estai 
k 459 Roncesvolles Avė. Tel. LE 4-6602
& Didelis pasirinkimas. Urmo kainos.
C DUNLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR ir kt.

autovežimiams sniego padangų (snow tires) ir kt. 
£■ Visu rūsiu padangų taisymas, vulkanizacija ir kt. 
f Atidaryta kasdien iki 7 v.v. Šeštadieniais iki 4 v.p.p.

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

* *_____________ Vestuvinės nuotraukos
— Meniškos vaikų nuotraukos

Portretai ir kti

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr.l0-L30
Treč. uždarytas
Ketv. 10-130 ir 430-7
Penkti 10-L30 Ir 4.30-8 

Sekm. 9.30-1

Per spalio mėnesį Šerai ir depozitai padidėjo $126,167.

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

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.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

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

KĄ TIE SKAIČIAI REIŠKIA?

4% %
5^%

6% %
7%

$2.000 — nemokamai

vieta, kokybė ir

TORONTO"
Lietuvių skautų veikla

• Romuvos stovyklavietei aukojo 
$5: B. Dirsė, St Augustinavičius, P.

• Į pereitą savaitgalį įvykusią 
Montrealyje skautoramą buvo nuvy- 
kusios Šatrijos tunto vadovės ps. D. 
Skrinskaitė, v. si. R Narušytė, v. si. 
R. Gvildyto, šioje išvykoje užmegzti 
seseriški ryšiai su Montrealio skau
tėm ir parsivežta naujų idėjų.

• Lapkričio 13 d. skautų būkle įvy
ko Rambyno tunto vadijos posėdis 
aptarti einamųjų tunto reikalų. Taip 
pat ten atskirame posėdyje tarėsi Da
riaus-Girėno dr-vės vadovai.

• Lapkričio 27 <L, 4 v.p.p. Prisi
kėlimo par. salėje įvyks Šatrijos ir 
Rambyno tuntų iškilminga sueiga Lie
tuvių Skautų Sąjungos metinės šven
tes ir kariuomenės šventes proga. Vi
si maloniai kviečiami sueigoje daly
vauti.

• Skautiškos Kūčios įvyks gruodžio 
19 d., o ne 17, kaip buvo anksčiau 
skelbta. Jas rengia Šatrijos tunto se
sės. C. S. -

PADĖKA
Ruoštas bazaras-šokiai praėjo sėk

mingai ir nuotaikingai. Esame didžiai 
dėkingi aukojusiems fantus ar pinigais, 
ponioms už maistą bufetui, pyragus ir 
darbą. Dėkojame “Rasos” trejetukui,

Kun. Petras Rosettis-Rožaitis, 
iki šiol buvęs klebonu Ajax, On
tario, paskirtas klebonu į Toronto 
Our Lady of Lourdes parapiją, 
kurią perims lapkričio 24 d. Jis 
yra gimęs ir mokslus baigęs To
ronte, kur gyvena jo artimieji. 
Su lietuviais niekad nėra dirbęs, 
bet lietuviškai kalbėti moka ir 
yra “TŽ” prenumeratorius. Nese
niai jis buvo išrinktas į Toronto 
vyskupijos kunigu senatą. Linki
me jam didelėje' parapijoje ge
riausios sėkmės.

Pirmosios pagalbos ir slaugy
mo kursus, kuriuos suorganizavo 
Prisikėlimo par. Kat. moterys, 
lanko gausus būrys moterų bei 
merginų. Gali lankyti ir vyrai. 
Dėsto Emergency Measures Or
ganisation instruktoriai. Jei susi
darytų bent 15 asmenų grupė, 
būtų galima surengti radijo ir te
lefono kursus, kiniuos baigusie
ji gautų pažymėjimus. Suintere
suoti prašomi skambinti F. Moc
kui nuo 9-10 v.v. OX 9-4224.

Prisikėlimo par. kredito koo
peratyvas tebėra greičiausiai au
gantis lietuvių kredito kooperaty
vas Kanadoje.' Atrodo, š.m. kapi
talas bus padidėjęs apie $500.000 
ar gal net daugiau. Paaiškės me
tų pabaigoje. Bankelio pagrindi
nis tikslas — padėti savo na
riams, kurių dauguma jau yra 
Įsitikinę, užtat ir atlieka visas fi
nansines operacijas Prisikėlimo 
bankelyje. Be to, kas savaitę Įsto
ja vis dar naujų narių, kurie pa
junta skirtumą tarp kitų bankų 
ir savo bankelio, kuris visais at
žvilgiais yra geresnis. K.

Toronto Caritas iniciatyva lap
kričio 13 d., šv. Jono Kr. par. 
salėje Įvyko Įkurtuvinis pobūvis 
Plučų šeimai, šiam gražiam Ca
ritas sumanymui uoliai talki
no visų trijų lietuviškųjų pa
rapijų moterų draugijos ir dai- 
nietės. Visas vaišes nemokamai 
sunešė ponios, taip kad iš daly
vių visa surinkta suma Įteikta 
Plučų šeimai Įsikūrimui. Daly
viams padarė gražų Įspūdį Plu
čų šeimos jaunimas* aktyviai įsi
jungęs į lietuviškas organizacijas, 
chorus ir sporto klubus. Pobūvio 
metu iš devynių šeimos vaikų še
ši išpildė programą, padainuoda
mi keletą dainų ir pasakydami 
eilėraščių. Vienas dalyvių, išvyk
damas pasakė: “Jei ir toliau ta 
šeima taip gražiai tvarkysis, iš 
jos ateityje galima daug gero ti
kėtis.”

Ukrainiečių liaudies meno mu- 
zėjus atidarytas lapkričio 14, Bat
hurst gt. 278 nr. Jame sudėti 
liaudies meno eksponatai iš įvai
rių Ukrainos sričių. Muzėjų su
organizavo ukrainiečių katalikės 
moterys, gavusios Kanados šimt
mečio finansinę paramą, nes jų 
projektas buvo įjungtas į Kana
dos šimtmečio minėjimo planą. 
Ukrainiečių katalikių moterų or
ganizacija Kanadoje Įsteigta prieš 
12 metų, turi 182 skyrius ir 
62.000 narių.

Iš Brazilijos į Kanadą laikinė
mis vizomis yra atvykę keletas 
lietuvių. Jie dabar norėtų čia pa
silikti visam laikui. Deja, imigra
cijos įstaigos yra gana griežtokos 
ir laikosi nuomonės, kad atvyku
sieji turi grįžti į Braziliją ir iš 
ten vėl paprašyti imigracinės vi
zos nuolatiniam apsigyvenimui 
Kanadoje. Vieno lietuvio reikalą 
sutiko ginti adv. Arthur Malo
ney, kuris bando išrūpinti, kad 
tautietis Toronte galėtų susitvar- 

beturėtų didelių kelionės išl;
Petras, Laima ir Marytė 1 

nai, Vladas ir Apolionija Kaz 

kėlė į naują rezidenciją^ 20 Bra
mell Ave., Toronto 9, Ont Tel. 
769-1489.

mosoms

skambia daina palinksminusiems susi
rinkusius. Ypatinga padėka priklauso: 
V. Bačėnui ‘Tour Seasons Travel 
Agency” už nemokamą kelionę į “Ex
po 67” (laimėjo M. Yčas); p. J. Tu- 

“Nordmende" radijo pre
kyba; Mohawk Furniture Co. Ltd. sa
vininkams — stalas-peleninė; p. Si- 
minkevičiams, televizijos priimtuvų 
taisymo dirbtuvė — filmavimo apara
tas (laimėjo Tumosa jr.); p. Krasaus
kams — maisto prekyba; p. Punk- 
riams maisto prekyba; p. Margiui 
— vaistinė; p. Beresnevičiams — dra
bužių ir galanterijos prekyba; p. Paš
kevičiui — automobilių taisymo dirb
tuvė; p. Totoraitienei už jos pieštą 
paveikslą; p. Vanagams už akordeo
ną (laimėjo p. Stanionienė); ir vi
siems, visiems aukojusiems didesnių 
ar mažesnių daiktų.

Negalime pamiršti ir skautų bei 
skaučių, vilkiukų ir paukštyčių, kurie 
savo padirbtais dalykėliais suteikė ba- 
zarui originalumo. Ačiū vadovėms ir 
vadovams už talką; viešnioms ir sve
čiams iš St Catharines, Hamiltono, 
Whitby, Oakvilės — už atsilankymą.

Visiems ir kiekvienam atskirai dė
kojame už pastangas paremti mūsų 
skautiško jaunimo darbą.

“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų 
skautų tėvų komitetas

Solidarumo įnašų vajus. Apy
linkės valdybos susitarta su abie
jų lietuvių bankelių vadovybėmis, 
kad įnašus Bendruomenei būtų 
galima sumokėti per banką, prieš 
tai aukotojui pasirašius specialų 
sutikimą. Minėti sutikimo lape
liai apylinkės valdybos yra at
spausdinti ir bus visiems išsiun
tinėjami. Solidarumo Įnašas, pa
gal K LB statutą, yra kiekvieno 
dirbančio lietuvio garbės ir su
sipratimo įnašas lietuviškajai 
veiklai. Iš minėtų įnašų apylin
kės valdyba skiria lietuvių švie
timo, propagandos, šalpos reika
lams ir atitinkamą nuošimtį per
siunčia krašto valdybai. Nuo šio 
sekmadienio prie liet, bažnyčių 
apylinkės valdybos asmenys pra
dės metinį solidarumo įnašų rin-

mens — $2.
Vytautas Paškovičius prieš sa

vaitę atvyko iš okupuotos Lietu
vos ir apsigyveno pas savo tėvą 
Marijų Paškovičių Toronte.

©b SPORTAS
ŠALFASS metinis suvažiavimas 

įvyks 1966 m. lapkričio 19-20 d. De
troito Lietuvių Namuose, 3009 Til
man Ave.

Septintasis stalo teniso vadinama
sis “dešimtuko” turnyras įvyks 1966 
m. gruodžio 3-4 d. Čikagoje, 2511 
North Kedzie, Chicago, Ill. 60647.

Sportas Lietuvoje
Alma Atoje įvyko moterų krepši

nio turnyras, kuriame dalyvavo Vil
niaus Kibirkštis ir pirmą kartą Kau-jland stalo teniso pirmenybėse, kur 
no Politechnika. Turnyrą laimėjo Po- ---- ----------- 17
litechnika. Tiek pat laimėjimų pasie
kusi Kibirkštis liko II vietoje, nes jos 
pralaimėjo Politechnikai.

Lietuvos boksininkai viešėjo Čeko
slovakijoje, kur turėjo porą rungty
nių. Su Čekoslovakijos rinktine pa
siektos lygiosios 5:5. Kitame rinkti
nių susitikime lietuviai pasiekė per
galę 8:2. Pažymėtina R. Tamulio per
galė prie olimpijados nugalėtoją B. 
Nemecek.

Vilniaus Žalgirio futbolininkai ant
rose baigminėse rungtynėse įveikė 
Taškentą 1:0 pasekme.

Lietuvos kamuolio (rugby) pirme
nybes laimėjo Kauno Staklės, papil
domose rungtynėse įveikusios Poli
techniką.

Sov. Sąjungos krepšinio rinktinė 
paskutinėse rungtynėse Meksikoje] (Dufferin ir Bloor) vyr. mergaičių 
įveikė vietos rinktinę 75:71. Šiose komanda žais pirmąsias TLB lygos 
rungtynėse ypač gerai žaidė M. Pau
lauskas. Taip pat gerai pasirodė ir 
pirmą kartą žaidžiantis R. Venzber- 
gas.

SPORTAS VISUR
Baltunorės Jonas Jonaitis-Unitas pa-

pasavo trims įvarčiams ir buvo svar-Įdienj, tuoj po pamaldų, mūsų sa- 
biausia laimėjimo priežastimi futbo
lo rungtynėse Colts prieš Washing
ton Redskins. Rungtynės baigėsi 
37:10.

Lauko teniso Davis taurės varžy
bose Brazilija nugalėjo JAV 3:2. šių 
rungtynių didvyriu buvo brazilas A. 
Mandarino, lemiamoje kovoje įveikęs 
D. Ralston 3:2 (4:6; 6:4; 4:6; 6:4;6:1). 
Po šios pergalės Brazilija susitiks su 
V. Vokietijos — Indijos nugalėtoju. 
Po to nugalėtojui teks žaisti su pra
eitų metų taurės laimėtoju Austra
lija.

Europos futbole matomi dideli 
pasikeitimai. Kaikurios komandos ky
la, o kitos smunka. Po nesėkmės pa-

pasitaisė įveikdama rusus 1:0. Rusai 
dar pralaimėjo Turkijai ir sužaidė 
lygiomis su R. Vokietija. Jugoslavi
ja, buvusi stipri Europos futbole, net 
nepateko į pasaulines pirmenybes. Be

tniai pasitaisė Vengrija, kuri įveikė
Vyt. Morklt J. Kaškelis A. Bliudžius Aly. (Mieldažukt) WittotU

Ateitininku žinios
JananHą berniukų (iki 6 skyriaus) 

kričio 20, tuoj po 10 vaL Mišių atei- 

kinas — 2 v.p.p. L V. Namuose. Be- 
peticijos: mergaitėm, dalyvaujančiom 
parengime, jaunutėm ir Vaidilutėm 
— šeštadienį, 2 v.p.p. L V. Namuose. 
Taip pat Vaidilučių repeticija — sek
madienį 2 v.p.p. Jaunučius globoja 
mokytoja Vida Tamulaitytė, padeda
ma vyresniųjų moksleivių.

Ateitininkų kambariui įrengti ini
ciatyvos ėmėsi tėvų komitetas. Jiems 
priklauso didelė padėka. Galį kuo 
nors prie kambario-patalpų įrengimo 
prisidėti prašomi kreiptis pas pirm, 
p. Dalindienę.

Konkursas. Dalyvauti gali visi To
ronto ateitininkai moksleiviai; ne
svarbu nei amžius, nei būrelis. Są
lygos: parašyti rašinėlį, nemažiau 2 
puslapių (gali būti ir ilgesnis) viena 
iš šių temų: “Ką reiškia visa atnau
jinti Kristuje” arba “Atvirybė laikui, 
ištikimybė idealui”. Tie, kurie pasi
rinks pirmąją temą “Ką reiškia visa 
atnaujinti Kristuje”, turėtų aprašyti, 
kaip jie supranta tą ateitininkų šūkį, 
kaip šių dienų jaunuoliui tas šūkis 
gali būti pritaikomas; ar tai reiškia 
tik maldą, religingumą, ar turi pla
tesnę reikšmę. Tie, kurie rašys ant- 

Irąja tema, turėtų apibūdinti moder
nų šių dienų jaunuolį, kuris lieka 
ištikimas krikščioniškiems idealams, 
tačiau neatsilieka ir nuo gyvenimo. 
Premijos: I vietą laimėjusiam rašinė
liui — $20, II — $10 ir III — $5. 
Premijas skiria globėjai ir tėvų ko
mitetas. Vertintojų komisija bus pa
skelbta vėliau. Laikas: rašinėliam 
prisiųsti terminas baigiasi su Kalėdų 
atostogomis (bus daug laiko) — 
1967 m. sausio 7 d. Nepamirškite: 
mažiausia 2 puslapiai. Jeigu atsirastų 
daugiau premijuotinų rašinėlių, bus 
bandoma surasti papildomų premijų. 
Rašinėlius siųsti: V. Kolyčius, 86 
Glenholme Avė., Toronto 4, Ont.

Visiems gera proga įsigyti Jau
nimo Metų palaidines — “sweat
shirts” — gražias, modernias, 
trys populiarūs dydžiai. Kaina — 
tik $3.25. Užsisakyt tuoj pas Ži
vilę Stančikaitę tel. LE 1-5982.

A.a. Kazimieras Bendžius, ki
lęs nuo Tauragės, 62 m., nevedęs, 
policijos rastas, negyvas prie 400- 
jo kelio ir Kingside. Velionis pa
laidotas iš šv. Jono Kr. bažny
čios lapkričio 9 d. Lietuvoje pa
liko artimų giminių. Savo turtą 
velionis užrašė Mr. Maizel, 25 m. 
amžiaus asmeniui.

Prancūziją 4:2 ir Austriją 3:1. Veng
rijos rinktinėje kyla nauja žvaigždė 
Janos Farkas, kuris įmušė visus 4 
įvarčius rungtynėse su Prancūzija.

VYČIO ŽINIOS
G. Kerniūtė vietinėse rungtynėse 

pasiekė puikią pasekmę 100 jd. plau
kime nugara — 1:9.4 sek. Ši pasek
mė yra geresnė už baltiečių rekordą 
— 1:11,0 sek.

V. Nešukaityte dalyvavo Long Is-

laimėjo pirmą vietą mergaičių iki 17 
m. amžiaus grupėje ir moterų dve
jete. Praeitą savaitgalį komandinėse 
stalo teniso pirmenybėse Detroite 
Violeta atstovavo Kanadai.

Visuotinis Vyčio susirinkimas — 
lapkričio 22 d., 2 v.p.p., Liet. Na- 

’ muose.
N. Metų sutikimą vytiečiai rengs 

j kartu su Sv. Jono Kr. Pašalpine 
Draugija.

Krepšinio treniruotės prasidėjo pra
eitą pirmadienį. Tiksli treniruočių 
tvarka bus paskelbta vėliau. Treni
ruotės vyks Givens mokykloje pirma
dieniais nuo 7 v.v. A S.

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės. Antradie

nį, 7 v.v., Kent mokyklos patalpose

rungtynes su Young Sheets; taip pat 
antrad., 7 v.v., Givens mokykloje 
(Queen ir Shaw) jaun. mergaičių ko
manda žais su St. Leos; penktadienį, 
8 v.v., King Edward mokykloje (Lip
pincot ir College) mergaičių M. ko
manda žais su St. Leos M.; šį sekma-

Įėję vyrai žais su latviais H, o Wood
green C.C., 835 Queen St E., jau
niai žais su latvių Y jauniais.

Praėjusios savaitės rungtynių re
zultatai. Bathurst — College lygos 
rungtynėse vyrai nugalėjo Tridents 
79:74, o jauniai pralaimėjo estams 
44:64. Draugiškose rungtynėse jau
niai pralaimėjo Londonui 51:59. Vy
rų komandoje žaidė: A Šlekys 17, J. 
Zentinš 9, L Meškauskas 22, R. Bur- 
dulis 17, E Starkutis 2 ir A Stan
kus 12; jaunių komandoje žaidė: V. 
Akelaitis 4, B. Akelaitis 14, 2, A 
Kryžanauskas 6, 2, G. Strumila 10, 6, 
K. Strimaitis 3, 1, L Linka 6, 4, R. 
Tamulionis 4, 1, A Puzeris, P. Ja- 
siūnas, E. Starkutis 9, P. Genys 19.

Šį šeštadienį, 7.30 v.v^ Prisikėlimo 
auditorijoje įvyks Aušros randelis 
parengimas — šokiai. Meninę progra
mą išpildys studenčių choras. Bus 
įteiktos vyr. mergaičių komandai On
tario CLB čempijonių plaketės. Daly-

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West

,.1X1

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 keletas 
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.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Taupyk ir skolinkis
PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- m A 11 A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PA f?A/VI A 
KREDITO KOOPERATYVE L_2—___

MOKAME
4^4 % už depozitus 
5!4% numatyta ui serus
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 nuo.. 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vaL 30 min. 
iki 8 vaL 30 min. Šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL GARBENS
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

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

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greito krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 
Btadžeto ir patarnavimo planai. ISsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

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

teL RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. <Prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459: LE. 4-8450 Namų telefonu* BE. 3-5996

COLLEGE • DUFFERIN, $2.000.00 
įmokėti, pusiau atskiras, 6 švie
sūs kambariai, 2 modem, virtu
vės, nauja visa šildymo sistema, 
privatus įvažiavimas, garažas, ba
lansui 10 metų mortgičius.

$1.500 įmokėti, 6 kambarių plyti
nis namas, 2 virtuvės, alyva ap
šildomas. Prašo $14.900.00. Balan
sui mortgičius 8 met. su 7%.

PELNINGA NUOSAVYBE, 5 atski
ri butai, naujos virtuvės ir prau
syklos. Visas namas taip pat nau
jai perdirbtas. Privatus įvažiavi
mas, užpakalinė gatvelė, vieta 
5-ioms automašinoms. Mėnesinių 
pajamų — $365.00. Prašo $29.500.

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 ga
ražų. $31.000 metinių pajamų. 
Pirmi mortgičiai tik iš 5% %. Rei
kalingas geras įmokėjimas gry
nais, bet gali būti dalis grynais, o 
kiti nekilnojamo turto ar mortgi- 
čių formoje. Prašo $210.000.

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

RYTŲ TORONTE: $70.000 įmokėti, 
puiki pinigų investacija, 10 krau
tuvių plazoje. Nuo plazos pasta
tymo (9 metai) nuomininkai ne
pasikeitė ir visi turi nuomos su
tartis. Virš 10% už investuotus pi
nigus, apmokėjus mortgičius ir 
visas kitas išlaidas. Pilna kaina 
$200.000.

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

DUODAME 
mortgičius iš 6Y2% 
asm. paskolas iš 7%

VALDŽIA PARDUODA MIRUSIO 
NUOSAVYBE Parkdale apylin
kėj; plytinis 9 kamb. namas, nau
ja šildymo krosnis. Viduje rei
kalingas remontas. Parduodamas 
tik už visą įmokėjimą.

VIENAAUGŠTIS: ISLINGTON . 
WESTWAY, 6 šviesūs kambariai, 
gerų plytų, alyva apšildymas, sve
tainė rūsyje, garažas, įmokėti $ 
7.000. Savinikas išvyksta iš To
ronto. Skubus pardavimas.

200 AKRŲ ŽEMES PLOTAS su se
nu namu ir daržine; 40 akrų dir
bamos žemės, mažas ežeriukas su 
žuvimis, krūmai; tinka medžiok
lei ir kt Pilna kaina $5.000.
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GYVYBES • AUTOMOBILIU 
VASARVIEČIŲ • BAIDŲ • V 
SONALO IB DAIKTŲ (1 
KIMŲ • MOKSLAPINIG .___
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

APDRAUDA (įįį)
• NAMŲ • HIPOTEKŲ • 

AGYSČIŲ • VERSLO • PER-
ATSITI-
• MR-

Čikagos vaizdai ir vargai

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

namų tel. 277-0814Tel. 251 - 4864

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos i

LEONAS URBONAS yra pirmasis 
lietuvis dailininkas iš Australijos Či
kagoje suruošęs individualią dailės pa
rodą. Jo tapybos parodoje lapkričio 
5-13 d. buvo Išstatyti 53 darbai Čiur
lionio galerijoje. Į parodos atidarymą 
buvo atvykęs ir pats jos autorius, ku
ris Amerikoje žada dar ilgėliau pa
buvoti ir čia dar bent kelias parodas 
surengti. Amžiumi dar gana jaunas 
(41 metų) svečias iš Australijos šių 
eilučių autoriui papasakojo apie savo

P. AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS
(Atkelta iš 1 psi.) F.G.R., Buenos Aires, Argentina), 

tuviško jaunimo stovyklą, tačiau yicegnn- Julius Mičiudas, I sekr. 
šio plano įgyvendinimas priklau- Stasys Babronis, H sekr. kun.

xtuauga, nariai — lietuviškų or-
. .. ..... įganizacijų, meninių vienetų irIV P. Amerikos lietuvių kon-1 spaudos atstovai.

EDVARDAS SULAITIS w _____________________ _____ . _ _____
pawlbtatak,. nwisa. sy? nuo kongreso metu jžd jCutaieras

mėn. lankėsi P.' Vietnamo sostinė je (lėšų.
Saigone. Si kelionė anksčiau nebuvo T“ 7 *____ ___ „—.l,
pranešta, bet žiniai iškilus į viešumą, gresą rengia Argentinos lietuvių, 
mons. Marcinkus paneigė gandus, jog organizacijų ir spaudos taryba.’ Tenka priminti, kad P. Ameri- 
jis su kitu kunigu ten važiavo pa- Vykdomąjį komitetą sudaro: kos lietuviškoji spauda labai lau- 
ruošti dirvos popiežiaus ketionei i'pirm. Zef. Juknevičius (Albarra- via JAV lietuviu atcViircii™

ri iš tikrųjų yra sveikintina min-

Perspėjimas
— Sakai, praėjusią : 

vogė visą statinę vyno? 
šia policininkas, traukdamas iš 
kišenės užrašų knygutę.

pa. 
lau-

B . v . pirm‘ Zei Juknevičius (Albarra- kh JAV lietuvių ekskursijos, ku-
Vietnamą, nes šioje šalyje lankės! cm 2352, Remedios de Escalada 
grynai privačiais tikslais. Mons. Mar-j _________________________________
cinkus taip pat spaudos atstovams apynwsy j kun j Kubilius 
paaiškino, jog jis, be Saigono, taip pat atsakA kaį baimintis nėra ko ir tik 
viešėjo Bangkoke, Tokijo, Honolulu,1 stengtis, kad užbrėžti planai

karjerą Australijoje ir savo planus I Nevadoje ir savo namuose Ciceroje, greitu įgyvendinti.
Amerikoje. Nors dailę buvo studija- kur gyvena jo motina. ’ -

Lietuvę, LatVfįę, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

(VAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ. foto aparatai ir tx
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytas ir apdraustus įvairius siunti* 

nius iki 19% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui įvairią medžiagą ir kitą prekią.
o Gyveną ue Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 
mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto

Savininkai A. ir S. KALŪZA

—ALfA RADIO & TV
, Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom 

šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.
TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE., TORONTO

Amerikoje. Nors dailę buvo studija
vęs Stuttgarto meno akademijoje, ta
čiau Šioje srityje ilgą laiką nesireiš- 
kė. 1948 m. emigravo Australijon, bet 
po trejų metą vėl grįžo į Europą ir 
gyveno Vokietijoj, Šveicarijoj ir Ang
lijoj. Po to vėl grįžo į tikimąją Aust
raliją, kur tik 1959 m. plačiau pra
dėjo reikštis dailės srityje. Nuo to 
laiko jis surengė 5 dailės parodas, 
o prieš išvykdamas į Čikagą ten pa
ruošė šeštąją tapybos parodą, kuri 
šiuo metu yra išstatyta Sydnėjaus 
mieste.

Amerikoje pirmąją parodą planavo 
surengti Niujorke amerikiečių galeri
joje, tačiau su ja laiku nepavykus su
sitarti, nusprendė pradžioje atvykti 
Čikagon. Iš čia su paroda vyks į Kle- 
velandą, o iš ten — į Niujorką, kur 
jo darbai bus išstatyti amerikiečių 
“Quantas” galerijoje.

Čikagoje išstatyti daiL Urbono dar
bai yra abstraktaus pobūdžio, tačiau 
gėjui, nes savo spalvomis Urbonas mo- 
gejui, nes savo spalvomis Urbonas mo
ka patraukti žiūrovo akį. Dauguma 
Urbono darbų yra mažo formato ir, 
palyginus, nebrangūs. Pats dailinin
kas geriausiai vertina kūrinį, pavadin
tą vardu “Slenkstis”. Jį jis ir yra 

18 brangiausiai įkainavęs — $400. Pasa- 
kojo, jog šis kūrinys yra taip arti jam 
prie širdies, jog norėjęs namuose šį 
darbą pasilikti. Kiti jo paveikslai svy
ruoja nuo $50 iki $350.

Reikia tikėti, kad mūsų tautiečiai
Mons. P. Marcinkus yra gimęs Ci- supras reikalo svarbumą ir gausiai 

cero mieste ir čia mokėsi lietuvių atsilankys į vakarienę arba kitokiais 
par. mokykloje. Dabartiniu metu jis būdais prisidės prie lietuvių Tėvųpir. muijMujc. u«u<umuu metu ji» būdais prisidės prie lietuvių Tėvų 
dirba Vatikane ir dažnai palydi po I jėzuitų lietuvybės židinio išplėtimo 
piežių įvairiose kelionėse. Kai praėju-1 Čikagoje.
siais metais popiežius keliavo Ame
rikon, jis buvo vienas pagrindinių po- 
popiežiaus palydovų.

LIETUVIAI TĖVAI JĖZUITAI, įsi
kūrę Čikagoje ir čia turį koplyčią, 
vienuolyną ir Jaunimo Centrą, yra nu
matę pradėti kitų pastatų statybą. Da
bartinės patalpos, kuriose yra prisi
glaudę nemaža lietuviškų įstaigų, jau 
pasidarė perankštos ir norima jas 
plėsti. Tuo tikslu lapkričio 20 d. Jau
nimo Centre yra rengiama vakarie
nė statybos naudai. Kaip Jaunimo 
Centro direktorius kun. J. Kubilius, 
SJ, aiškino, nuo šios vakarienės pa
sisekimo priklausys, ar statyba galės 
būti pradėta. Bilietas vakarienei nu
matytas net po 100 doL, tačiau čia 
kartu bus ir auka statybai. Kaip di
rektorius teigė, mūsų tautiečių tarpe 
yra nemaža pasiturinčių žmonių, ku
riems šimtinė nėra jau toks didelis 
dalykas. Taip pat pridėjo, jog nėra 
būtina visą sumą mokėti iš karto; ją 
galima suskirstyti i dalis.

Be to, teko pasiteirauti — ar ne
kelia baimės juodieji, kurie pradėjo 
žygius į netoli Jaunimo Centro esan-

LAPKRIČIO 8 ČIKAGOJE ir vi
soje Amerikoje įvyko rinkimai. Čika
goje rinkimuose svarbiausias postas 
buvo senatoriaus pozicija, į kurią ran
kas tiesė ligšiolinis senatorius demo
kratas Paul Douglas ir respublikonas 
Charles Percy. Abu kandidatai lietu
viams yra draugiški ir gerai pažįstami. 
Douglas būdavo dažnu kalbėtoju lie
tuvių minėjimuose, o Percy paskuti
niais metais irgi nemažai bendravo su 
lietuviais. Vienas paskutiniųjų jo pa
sirodymų buvo per Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso banketą, kunriame 
jis pasakė kalbą, ir per dainų šven
tę. Percy neperseniai viešėjo Lietu
voje bei kituose sovietų užimtuose 
kraštuose, norėdamas patirti apie gy
venimą sovietinėje santvarkoje. Rin
kimus laimėjo Percy, 47 m. amžiaus 
veikėjas.

Lietuvių kilmės kandidatų Čikagoje 
šį karta kaip ir nebuvo. Tik vienin
telis Frank Savickas demokratų buvo 
išstatytas į Illinois valstybės atstovu 
rūmus. Tačiau ši pozicija yra gana 
kukli. Lietuvių pastangos įsiūlyti dau
giau kandidatų nuėjo niekais.

no pavogė, — dejuoja saliūni- 
ninkas. — Aš jau spaudai ir skel
bimą pasiunčiau, perspėdamas, 
kad niekas to vyno nepirktų...

Policininkas atlošdamas kepu- 
tis, nes jos dalyviai turės pro- rę:
gos ne tik pamatyti Argentiną* — Ar tai buvo sugedęs vy- 
bet ir paremti savo brolių tauti- nas’ 
nes pastangas kongreso metu. 
Kiek galima spręsti iš tenykštės 
spaudos puslapių, ekskursijos or
ganizatoriams yra skiriamas kuk
lus broliškų širdžių prašymas — 
atvežkit vieną kitą iškilesnį so
listą, nes lietuviškos dainos te
nai visi yra labai pasiilgę. Mie
lai būtų laukiami ir mažesni an-
“yLJ ^"‘at paža,^- er? 
kreipti Sėsį PLB ’valdyba ar
paskiros organizacijos. Kliūtis paklaustą pavardes, atsaky 
mūsų menininkų kelionei, be abe-.aamas paoreze:
jonės, yra lėšų klausimas. Bend-' — Esu didžiausias artistas vi- 
romis jėgomis šią kliūtį galima same pasaulyje.
būtų lengvai įveikti, nes dar yra . Kitą dieną jo mergina jį er- 
pakankamai laiko lėšas sutelkti zindama sako:
aukų būdu. Lietuvis profesinio | — Ar nemanai, kad vakar teis- 
lygio dainininkas ar dainininkė me truputį perdaug sau dažų už- 
ne tik sustiprintų meninę kon- dėjai? . . .
greso pusę, bet galbūt netgi tu- —J Paprastai as nemėgstu ir 
retų galimybės Lietuvos vardą vengiu girtis, — atsake jis, — 
pagarsinti argentiniečių tarpe, bet • nepamiršk, kad vakar as tu- 
jeigu iš anksto būtų susitarta ir.rėjau kalbėti po priesaika 
pasirūpinta jo ar jos koncertais. Parinko Pr. Al.

Pacientai
Kalbasi du gydytojai: 
— Pusė visų, pacientų— Pusė visų pacientų ateina 

ipas mane blogo virėjo dėka.
— O kita pusė?
— Gero virėjo dėka...

Priesaika
Vienas Hollywoodo aktorius

231-2661 2a33r.3323

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

AMERIKIEČIŲ SPAUDOS AGEN
TŪROS AP žiniomis, paskelbtomis Či
kagos ir kitų miestų spaudoje, mons. 
Povilas Marcinkus, kuris yra vienas iš 
dviejų popiežiaus Pauliaus VI arti-

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

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

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS ’

Res. tel. LE 6-5363

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

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

1736 Dundas St. W. Sav. R. Stasiulis

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 

1000 College Sh, • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

Pajieškojimai
Prašomas atsiliepti Pranas Stančai- 

tis, sūnus Juozo, gimęs Laivių kaime, 
Salantų valsčiuje, Kretingos apskr. 
1956 m. gyvenęs Toronte, Kanadoje. 
Jieško sesuo, gyvenanti Lietuvoje. Pa- 
jieškomasis arba apie jį žinantieji pra
šomi rašyti “TŽ”

Prašomas atsiliepti Frank Baltonis, 
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.

1939 m. Perth Amboy, N.J., mirė 
Jonas Milaševičius-Baganis; paliko ke
letą šimtų dolerių Troškūnuose, Pane
vėžio apskrityje gyvenančiai žmonai 
Karolinai Baganienei ir dukteriai Ve
ronikai Baganytei. Jos pačios arba jų 
adresus žinantieji malonėkite rašyti: 
Consulate General of Lithuania, 41 
West 82nd St., New York, N.Y. 10024, 
USA.

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

DlOOr AUTOFire \3ara9e das ir CoUege). TeL 531-1305

Lietuvis LAIKRODININKAS

..

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

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

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

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

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

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

OKULISTAS
S. BR0G0WSKI, OD.

Tai

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

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančių 
hemorojus

yra ypatinga gydomoji medžiaga.
Įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per kelias minutes sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei
tina uždegimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

Tačiau visų svarbiausia — rezultatai 
būdavo toki nuostabūs, kad šis page
rėjimas tęsdavosi daugelį mėnesių.

To buvo pasiekta naudojant gydomą
ją medžiagą (Bio-Dyne), kuri greitai 
padeda užgyti pažeistoms celėms ir su
žadina naujų audinių augimą.

Dabar Bio-Dynė galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi
nigai bus grąžinti, jei nebūsite paten
kinti. ___

Nueikite šį vakarą į rūsį
ir atsineškite Paari Sherry
vyno bonka

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTI 
DANTŲ GYDYTOJA

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

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 v. V-> 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

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 susitarimų).

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotas automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
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 etenn varymas. Šutai-

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

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

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 A..«ette St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

Jei ir neturite rūsio — nesvarbu, šj vyną galite laikyti 
ir virtuvės spintoje. Paari Sherries yra pigus ir tinka 
laikyti betkur. Paari yra trijų rūšių:
Paari Pale Dry — sodrus, riešutingo, aromatiško skonio, 
o Paari Golden Medium yra vienas geriausių pasaulyje 
vynų apetitui sužadinti. Bet jeigu norite išlaikyti stilių 
ir gyvą nuotaiką po valgio, pamėginkite švelnų, 
gaivinanti Paari Oloroso Cream. Tačiau visi Paari 
Sherries vynai yra skanūs gerti betkada — vieni,./ 
prie užkandžių arba naujausiu stiliumi — su ledo 
gabalėliais (on the rocks).
Kadangi šie vynai yra nuostabiai pigūs, galite dažnai 
juos vartoti. Kodėl nepamėginti dar šj vakarą?

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

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

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI.

TEL. 535-4579 MIKE BUCHAK 
129 MARION ST., TORONTO 3, ONT.

MOGAMBO KVINTETAS
ORKESTRAS ĮVAIRIEMS

Skambinkite LE. 34912.

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku (vairius namų vidaus 
bei lauko remontus. Darbas ge
ras. Kaina pigi.

BR. AMBAKAS

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

automatinės transmisijos

Dundas Auto Body 
Max Kane Auto Body

Darbas sąžiningas ir garantuotas.
Lietuvius aptarnauja Jonas Jurėnas.

430 BATHURST ST, 
teL WA 1-3225 arba WA 4-ltol

Paari Wines
PARENGIMAMS

Tel. 741-3164

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

Savininkas V. BAČĖNAS A
• teikia patarimus planuojantiems keliones • parūpina bilietus keliaujantiems autobusais,
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kt reikalus be traukiniais, laivaią, lėktuvais

atskiro atlyginimo • parūpina eismo priemones ekskursijoms
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje o patarnauja atsikviečiant gimines

Skambinti telefonu 278-7261; vakarais 536-4681

Kabineto telefonas LE. 444*1

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimų.
1082 BLOOR ST. W, Toronte 

(į rytus nuo Dufferin St.)

Dr. P. VYTE
DANTŲ GYDYTOJAS

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

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimų

TeL 633-1167

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampa* Bloor & Botiiunt)

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

dratudlim
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JĄ.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANUOS

769-4612
769-4131



$į šeštadienį, lapkričio 19 dieną, 7.30 valandą vakaro 
Prisikėlimo auditorijoje

Šv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdžiai sveikiname K. 

L. Kat. Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyrių minintį savo 
veiklos dešimtmetį. Gili padėka

AUŠROS" RUDENS ŠOKIAI
V TORONTO

pijos bažnyčios het. kapinėse pa
laidotas a.a. Kazimieras Ben- 
džius, rastas negyvas prie 400 ir 
King City kelio. Velionies gimi
nėms, esantiems Lietuvoje, nuo
širdi užuojauta.

— šį sekmadienį, paskutinį 
prieš Adventą, visų pamaldų me
tu antroji rinkliava daroma Šv. 
Tėvo reikalams.

— Šią savaitę lankoma: Shaw, 
Ossington, Queen ir Foxley, o 
taip pat užbaigiama lankyti pra
ėjusios savaitės skelbtos gatvės.

— Tikybos pamokos moki
niams, lankantiems viešąsias mo
kyklas, vyksta sekmadieniais po 
10 vai. pamaldų. Jas dėsto mo
kytoja V. Anskytė. Besirengian
tiems pirmajai Komunijai pamo
kos taip pat po 10 vai. pamal
dų muzikos studijoje. Pamokas 
dėsto seselės vienuolės.

— N. Metų sutikimą par. sa
lėje rengia šv. Jono Kr. Pašalpi- 
nė Draugija ir Toronto liet, spor
to klubas “Vytis”.

— Atvykstantieji į pamaldas 
sekmadieniais prašomi taip pasta
tyti automobilius gatvėse, kad ir 
kitiems liktų vietos.

— Sveikiname Mariją Berai- 
tienę, sulaukusią 70 metų, linki
me Augščiausiojo palaimos ir il
giausių metų.

— šį šeštadienį, 8 v.r., gedu
lingos pamaldos už a.a. Mariją 
Mikalojūnienę.

Pūtvio šaulių kuopos susirin
kimas — lapkričio 20, sekmadie
nį, 2 v.p.p. šv. Jono Kr. salėje. 
Dalyvaus ir centro valdybos pir- 
min. VI. Išganaitis bei kiti pa
reigūnai. Po susirinkimo — ka
vutė. šauliams dalyvavimas pri
valomas. Valdyba

šiauliečių susirinkimas — lap
kričio 20, 3 v.p.p., L. Namų bib
liotekos kambaryje. Darbotvar
kėje — valdybos rinkimai ir no
taro A. Liūdžiaus paskaita “Pa
likimas be testamento”.

“Tėviškės žiburių” spaudos ba
lius artėja. Jis įvyks sausio 14, 
šeštadienį, Prisikėlimo salėje. 
Jau planuojama programa. Joje 
pasižadėjo dalyvauti su specialia 
programa jaunų lietuvaičių kvar
tetas. Numatoma ir daugiau pro
gramos atlikėjų.

Latvijos nepriklausomybės 48- 
oji sukaktis minima šį šeštadienį, 
lapkričio 19 d., 8 v.v. Eatono au
ditorijoj, Yonge — College St. 
Priėmimas kviestiniams svečiams 
— šį penktadienį, lapkričio 18 
d., 8 v.v. Latvių Namuose, 491 
College St.

“Tarp mirties ir mito. Nepoli
tinis žvilgsnis į politinius įvy
kius”. Tokia tema kalbės kun. dr. 
F. Jucevičius iš Montrealio atei
tininkų sendraugių susirinkime 
lapkričio 27 d., 3.30 v.p.p., nau-, 
jojoj Prisikėlimo salėj. Paskaita

ir visos Toronto kolonijos kul
tūrinėje, tautinėje, labdaros ir 
religinėje darbuotėje. Sukakties 
Mišios — šį sekmad., 11.15 v. Po 
Mišių — tapybos parodos atida
rymas. Oficiali dalis ir koncer
tas — 5 v.v. Raginame visus at
silankyti, šią veiklią organizaci
ją pagerbti ir paremti.

— Mišios: penktad., 8.30 v.r.
— už a.a. Antaninos vėlę, užpr. 
p. Telyčienė; šeštad., 7.30 v.r. — 
už a.a. D. Venckų, užpr. p. Ski- 
landžiūnienė; 8.30 v.r. — už mi
rusius, užpr. p. Bubelienė; 9 v.r.
— už a.a. N. Pocių, užpr. p. Po
cienė.

— Chorų repeticija — tre- 
čiad., ketvirtad. ir penktad. įpras-
tu laiku.

— Katechetinės ir pirmosios 
išpažinties pamokos vaikams — : 
antrad. ir ketvirtad., 4.30 v.p.p. 
ir sekmad. po 10 v. Mišių. Dar 
daug vaikų pamokų nelanko. Pra
šome tėvelius pasistengti, kad ' 
vaikai šiose pamokose gausiai 
lankytųsi.

— Religijos pamokos gimna- 1 
zistams — kas sekmadienį po 10 
v. Mišių studentų patalpose. Šį 
sekmadienį vėl kalbės dr. J. 
Sungaila, tęsdamas temą “Jauni
mas ir narkotikai: rūkymas, svai
galai ir t.t.” Pamokos susilaukė 
didelio dėmesio, nes jos dėsto
mos įvairių rūšių specialistų. 
Kviečiame jose gausiai lankytis.

— Uždaros savaitgalio reko
lekcijos vyrams ir moterims jau 
čia pat. Raginame dalyvauti. Jas 
ves kun. dr. F. Jucevičius.

— Kitą savaitę lankomos šei
mos Westone ir miesto centre 
Fuller, Marion, McDonell ir So- 
rauren gatvėse.

— Apie parapijos pastatus 
šiuo metu vyksta didesni tvar
kymosi darbai: praplėstas auto
mobiliams statyti kiemas, dalis 
jo išasfaltuota, iš College gat
vės statoma plytinė tvorelė, spe
cialiose lysvėse dedama velėna. 
Paraginus, visa eilė iki,šiol ma
žiau aukojusių parapijiečių atsi
liepia duosnioinis aukomis. Liku
sioms statybos skoloms, pasko
loms ir nuošimčiams sumokėti 
kelių savaičių laikotarpyje būtina 
suteikti apie $25.000. Atsiliku
sius maloniai prašome skubiai 
ateiti. į pagalbą.

Sukaktuvines iškilmes šį sekma
dienį, lapkr. 20, rengia Prisikė
limo par. katalikės moterys, mi
ninčios savo draugijos dešimtme
ti. 11.15 min. — iškilmingos pa
maldos jų intencija, o 5 v.v. — 
sukaktuvinis koncertas (žiūr. 
skelbimą). Sveikiname sukaktuvi- 
ininkes ir linkime nemažiau dar- 

EiiSSo pobS, SSS “.eflo.
paliečianti jautriuosius mūsų po- __________________________
litinio gyvenimo epizodus. Daly- suvažiavimas rengiamas Toronto 
vauti susirinkime bei paskaitoje Royal York viešbutyje lapkričio 
kviečiami ne tik ateitininkai, bet 
ir visi minėtais klausimais besi
rūpinantieji.

“Penki stulpai turgaus aikštė
je”, A. Landsbergio dramą, vai
dins naujųjų kanadiečių teatras 

Š. Amerikos lietuviu studentu

124-26 dienomis. Suvažiavimo pro- 
grama numatyta gana plati, 

i Svarstysimos problemos bus įdo- 
!mios ne tik studentams, bet ir 
visuomenei. Rengėjai pageidau- 

__ ___ ____________ _ _____ ja, kad Toronto visuomenė ypač 
anglų kalba gruodžio 4 d., 3 v. dalyvautų Jaunimo Metų uždary- 
p.p. šį spektaklį Skautų Tėvų me, koncerte ir baliuje šeštadie- 
Komitetas parūpino tik lietu- nį, lapkričio 26 d., Royal York 
viams, pageidaudamas, kad kuo viešbučio Canadian Room. Visuo- 
daugiau mūsų jaunimo pamaty- menės dalyvavimas reikš toron- 
tų šį veikalą. Bilietų galima už-jtiečių dėmesį bei paramą lietu-
sakyti pas K. Rusiną tel. LE 
3-2511; taip pat bus galima pirk 
ti sekmadieniais parapijų knygy
nuose.

Minėtas veikalas bus vaidina
mas Central Library Theatre, 
College — St. George St. salėje 
nuo lapkričio 30 d. iki gruo
džio 18 d. Pradžia vaka
rais — 8.30 v., sekmadieniais — 
3 v.p.p. Pirmadieniais vaidinimų 
nebus. Pirmasis vaidinimas bus 
Hamiltone lapkričio 19, šeštadie
nį, 7 v.v., Jaunimo Centre. Bi
lietų kainos: penktadieniais ir 
šeštadieniais — $2.50, kitomis 
dienomis — $2.00, studentams 
— pusė kainos. Teatro direkto
rius ir režisorius — estas Rein 
Andre; vaidins įvairių tautybių 
artistai, daugiausia latviai; iš 
lietuvių — K. Kaknevičius. Visi 
lietuviai turėtų susidomėti lietu
vio autoriaus veikalu kanadie
čių scenoje.

A. ir B. Rickevičiai, prieš 6 
metus atvykę iš Suvalkų trikam
pio, neseniai įsigijo namus, ku
riuose ju bičiuliai lapkričio 12 d. 
surengė įkurtuvių staigmeną.

Ant. Paškevičius, turįs automo
bilių taisvmo dirbtuvę — A. P. 
Garage (žiūr. skelbimą 9 psl.), ati
darė nauja automatinę automobi
liams valvti bei plauti įmonę 
“Carwash” New Toronto, 8th St. 
Kainuoja tik 25 et; veikia kiek-

viškajai studentų veiklai.
Lietuvos kariuomenės atkūri

mo šventės minėjimas šiemet yra 
jungiamas su Lietuvos sukilimo 
prieš sovietinę okupaciją 25 me
tų sukaktimi. Kalbėtoju pakvies
tas prof. Adolfas Damušis iš Det
roito. Jis buvo vienas pagrindi
nių sukilimo vadovų. Minėjimas 
įvyks gruodžio 4 d., 4 vai., Prisi
kėlimo par. salėje.

Lietuvių Namai savo salėje 
lapkričio 20 d., 3 v.p.p., rengia 
kultūrinę popietę. Ta proga bus 
išstatyti mūsų jaunimo dailės 
darbai, sportininkų laimėtos tau
rės ir šaulių atsižymėjimo ženk
lai. Kviečiame visus torontiečius 
gausiai dalyvauti ir paremti Lie
tuvių Namus. Mūsų vaišingosios 
nonios turės parengusios sve
čiams kavutės su pyragaičiais.

Rengėjai
Lietuvių Vaikų Namų veiklai 

remti būrelis lapkričio 26, šeš
tadienį, rengia tradicinį bazarą 
Prisikėlimo salėje. Bus puiki lo
terija, geras orkestras, bufetas. 
Pelnas skiriamas L. V* Namų 
skoloms mokėti.

Dail. J. Paukštienės kūrinių 
paroda rengiama Toronte gruo
džio 3 ir 4 d. Prisikėlimo mažo
joje salėje. Rengia “Moters” žur
nalas.

REIKALINGA MERGINAviena diena 24 vai.
Montrealio studentai neseniai 

turėjo “initium semestri”. 
Dabar ruošiasi dalyvauti studen
tų suvažiavime Toronte.

Meninę programų išpildys Toronto studenčių choras • Gros puikus D1Amico orkestras 
• Turtinga loterija • Visi maloniai kviečiami atsilankyti ir paremti mūsų dainuojant; 
ir sportuojantį jaunimų. Valdyba

■Mm

MALONIAI KVIEČIAME VISUS IR VISAS /

K. L. K. MOTERŲ DRAUGIJOS PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SKYRIAUS

DEŠIMTMEČIO MINĖJIMĄ -KONCERTĄ
Y . >

SEKMADIENI, LAPKRIČIO MĖNESIO 20 DIENĄ, 5 VALANDĄ PO PIETŲ

Šventėsprograma:
• Iškilmingos Mišios — sekmadienį, 

lapkričio 20 d., 11.15 vai. ryto
• Po pamaldų — skyriaus narės S. Kvietie- 

nės dailės parodos atidarymas 

naujojoj Prisikėlimo salėj
Bilietai į koncertą: $2.00, $1.50; studentams — $1.00

• 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 
akompaniatorė D. Skrinskaitė

Lietuviškasis jaunimas kviečia!! I
VISOS ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIAI STUDENTAI, KURIE DALYVAUS 
METINIAME SUVAŽIAVIME TORONTE, MALONIAI KVIEČIA 
TORONTO IR KITŲ VIETOVIŲ TAUTIEČIUS GAUSIAI DALYVAUTI

$ IŠKILMINGAME BALIUJE 4
lapkričio 26 dienos vakare ROYAL YORK viešbutyje CANADIAN ROOM 

Muzika: V. Babecko orkestras iš Hamiltono 
Bilietai: $5.00 asmeniui; gaunami šį sek
madienį, lapkričio 20 d., Toronte prie visų 
parapijų bažnyčių po pamaldų; arba skam
binti D. Skrinskaitei 532-2021 
ATJAUNĖKITE SU JAUNIMU!

• 7.00 — trumpa oficialioji dalis —
Jaunimo Metų uždarymas

7.30 — aktorių grupė iš Čikagos — 
"Antrasis kaimas"

9.00—12.00 balius ir. šokiai
LAUKIAME VISŲ IR IŠ VISUR!

Lietuvių Studentų Suvažiavimui Rengti Komitetas

Toronto Pūtvio šaulių kuopos 
METINIS BALIUS

ĮVYKS ŠEŠTADIENI, LAPKRIČIO, 26 D. 7 V. V. 
ŠVENTO JONO KRIKŠTYTOJO PARAPIJOS SALĖJE

Puikus orkestras, bufetas, mažasis bazaras - loterija.

, ^Užkandžiai ir kava — nemokamai.

Įėjimas $2.00 Visus maloniai kviečia

Toronto Pūtvio šaulių kuopa

Berniukų uždaros rekolekcijos 
įvyks gruodžio 10 ir 11 d. King 
City, Tėvų augustinijonų vienuo
lyne. Dalyvauti gali ir kviečiami 
visi berniukai, nejaunesni kaip 
15 m. amžiaus. Rekolekcijas ves 
vienuoliai augustinijonai anglų 
kalba. Bus gvildenamos temos: 
jaunuolio tikėjimo krizė, brendi
mo amžiaus bandymai, moralinės 
problemos, kritiškas tikėjimo 
priėmimas ir pan. Kreipiame dė
mesį į tėvus, kad to amžiaus ber-

Akademikų paskaita — šį šeš
tadienį, lapkričio 19 d., 7.30 v.v., 
Prisikėlimo muzikos studijoje. 
Dr. Kęstutis Keblys iš Detroito 
kalbės tema “Lietuviško roma
no problemos”. Paskaitininkas 
yra gamtos mokslų daktaras, ta
čiau ne tik domisi literatūra, bet 
ir pats ją kuria. Rengėjai kviečia 
visus dalyvauti paskaitoje.

“Tauro” klubas kviečia visus 
narius ir prijaučiančius į lapkri
čio 25, penktadienį, 7. v.v., ren
giamą pobūvį bei šokius-alutį §v. 
Jono Kr. par. salėje. Įėjimas ne
mokamas. Tikslas: pasidalinti 
įspūdžiais iš vasaros žūklavimo ir 
rudens medžioklės. Klubas turi 
500 akrų ūkį Parry Sound apy
linkėje, 160 mylių nuo Toronto. 
Rudenį nariai savo jėgomis iš
kirto 1 mylios kelią į Debow’s 
ežerą, kertantį klubo žemę. Šiuo 
metu vedami pasitarimai su ran
govais dėl kelio nutiesimo. Klu
bas yra atviras visiems tautie
čiams. Įstojimo mokestis — $25, 
metinis nario mokestis — $6. 
Veikia taip pat jaunių sekcija, į 
kurią priimamas jaunimas. K. inf.

niūkūs paragintų ir tas dvi die
nas rekolekcijom išleistų. Egza
minai jau bus pasibaigę. Daug 
nekainuos, o nauda iš šių reko
lekcijų tikrai bus didelė. Bus pa
sirūpinta nuvežimu. Informaci
jas teikia T. Rafaelis, OEM. Re
gistruotis kiek galint greičiau.

J. E. Eariy, 21 m. amžiaus, ras
tas kaltas dėl automobilio ne
laimės. kurioje mirė M. Vidu- 
girienė, gyv. Betty Ann Dr., Wil
lowdale. Kaltininką teismas nu
baudė 2,5 metų kalėjimo. Nelai
mė įvvko š.m. birželio 25 ant 

vo velionės 16 m. duktė Linda.

OS MONTREAL
Aušros Vartų par. žinios Šv. Kazimiero par. žinios

1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q. 3426 Paithenais St. Montreal 24, Que.

— šv. Onos Dr-ja ruošia kor-

mos.
— Katalikių Moterų Dr-jos su

sirinkimas — šį šeštadienį, lapkr. 
19 d., 6 v.v. seselių namuose.

— Montreal Protestant Hospi- 
tų pobūvį šį sekmadienį po Su- tai mirė Vincas Žemaitis, 82 m.

amžiaus; palaidotas lapkričio 16 
d. iš Šv. Kazimiero bažnyčios.

— Šv. Elzbietos dr-jos Mišios 
— lapkr. 20 d., 11 v.; po Sumos 

— Tėvo Algimanto Kezio, SJ, į visi vyrai ir moterys kviečiami 
atsilankyti į par. salę, kur bus 
duodami šilti pietūs.

— Spalio 30 d. pakrikštyta V. 
ir M. Venckų dukrelė vardais: 
Stella, Dianai

— Moterystės sakramentą pri
ėmė Stanislovas Mekšrūnas su 
Antanina Kazdeilavičiūte - Sta- 
siškiene. Liudininkais buvo V. 
Vasiliauskas ir V. Andrijauskas. 
Jungtuvių apeigas lapkričio 12 
d. atliko kun. F. Jucevičius; gie
dojo V. Bobelis.

— Parapijos bazaras buvo 
sėkmingas, nors nebuvo gautas 
leidimas žaidimams. Pelno gauta 
tik iš parduotu daiktu apie 
$4000.

Bazaras pasisekė tik pasiaukojusių 
darbininkių-kų dėka. Drabužių ir me
džiagų pardavimo skyriuje dirbo po
nios — E. Russell, Makauskienė, 
Naujokienė, A. Lecoeur, A. Jasiūnie- 
nė, B. Minelgienė, T. Maratta, A. 
Yuškienė, B. Lenkaitienė, J. Blackie, 
O. Merkevičienė, B. Paulauskaitė ir 
J. Norkeliūnaitė. Maisto skyrius: R. 
Bogotavičienė ir H. Mališauskienė. 
Prijuostės ir kiti įvairūs dalykai: T. 
Šmitienė ir J. Ambrasienė. Žaislų 
skyrius: M. Kleizienė, J. Gargasienė, 
J. Mališauskaitė, D. Lapointe. Žvakių 
ir reikmenų skyrius: Alenskienė ir 
Alenskaitė. Virtuvė: D. Girdauskie- 
nė, J. Paznokaitienė, M. Milienė, L. 
Bernotienė, M. Piečaitienė. Prie sta
lų aptarnavimo: M. Gručkūnienė, A. 
Mikėnienė, J. Visockienė, K. Petru
lienė, S. Laimikienė, J. Dasienė, E. 
Baršauskienė, J. Andrewski, M. Lau
rinaitienė, J. Kleizienė. Prie bilietų 
pardavimo: M. Arlauskaitė. Visų rei
kalų priežiūroje nuo ryto iki vakaro 
buvo J. Paznokaitis su pagalba ir at
sakomybe parapijos komiteto narių. 
Visiems dirbusiems prie bazaro nuo
širdus ačiū!

— Didelė padėka p. Paznokai- 
čiams, D. Girdauskienei ir M. 
Milienei, kurie atliko sunkiau
sius darbus ir daug maisto gami
nių paaukojo.

— Lapkričio, 11 d. Patricija 
Bandžiuvienė sulaukė 88 m. am
žiaus. Ji sulaukė daug sveikini
mų. Ją aplankė duktė Burokienė 
iš Amerikos.

— Praėjusio sekmadienio 
rinkliava $279.21.

— Sunkiai serga ilgametė pa
rapijietė Vainienė, kuri dabar 
gyvena savo nuomojamuose na
muose.

— P. Juškevičienė klebonijai

fotografijų, paroda rengiama 
Montrealio universitete Centre 
Social — lapkričio 21-25 d. Iš 
viso parodoje bus 80 nuotraukų. 
Gruodžio 17-18 d. ta paroda bus 
perkelta į AV par. salę.

— Bažnyčios Fondui aukojo: J. 
Šveikauskas — $10; P. Ilgūnas
— $15; St. Morkūnas ir P. Gurk
lys po $5; K. Andrulionis ir J. 
Venckus — po $4; J. Petrauskas
— 20; A. Danaitis — $50.

— Užpraeito sekmadienio rink
liava — $239.

— Palaidotas Juozas Zubis, mi
ręs lapkričio 9 d., 71 m. amžiaus. 
Reiškiame užuojautą vaikams ir

i artimiesiems, t
, — Seselių rėmėjų bazaras —

gruodžio 4-5 d. AV salėje.
— Kariuomenės šventės minė

jimas — sekmadienį, lapkričio 
27; 11 vai. pamaldos, po to — 
akademija.

Skautorama lapkričio 12 d. A.
V. par. salėje buvo vienas sėk
mingiausių pobūvių. Ne tik jau- 

j nimas, bet ir vyresnieji gražiai 
* įsijungė lietuviškon bendron 

skautiškon dainom Programai 
gražiai vadovavo iš Toronto at
vykę D. Skrinskaitė ir J. Kara- 
siejus. Šokių metų gražiai pasi
rodė torontiškių trijulė “Rasa”. 
Malonu buvo matyti ir daugiau 
jaunų svečių iš Toronto — apie 
10 asmenų. Tai ženklas stiprė
jančio tarp kolonijų ryšio. Sve
čiai laužavedžiai mūsų tuntinin-

’ kams I. Kličienei ir J. Piečaičiui 
’ įteikė iš Toronto atvežtas dova- 
. nas — medžio drožinių, o mūsiš-
• kiai, norėdami užsitikrinti, kad ir
• kitais metais torontiškiai pasiro- 
’ dytų Montrealyje, D. Skrinskai- 
’ tei ir J. Karasiejui įteikė po sa- 
’ vaitinį EXPO-67 bilietą, v.
• Skautininke Ir. Lukoševičienė,
• naujai perrinkus Skaučių Seseri- 
’ jos vadovybę, išrinkta seserijos 
’ garbės gynėja. Tai gražus I. Lu- 
” koševičienės nenuilstamo darbo
> mūsų skaučių tarpe įvertinimas.
► Džiaugiamės ir sveikiname, v.
’ N. Pradėtosios Marijos seserų 

veiklai remti būrelis gruodžio 3
r. ir 4 d.. AV par. salėje rengia me

tinį bazarą. Visi žinome seserų 
darbus: jos padeda mūsų vai
kams pasiruošti pirmajai Komu
nijai, dirba lietuviškoje mokyk
loje ir su mūsų jaunimu, lanko 
dažnai mūsų pačių pamirštus se
nelius ir ligonius. Rėmėjų būrelis paaukojo naujas langų užuolai- 
kreipiasi į visus Montrealio lie- das. Ačiū. K.J.G.
tuvius ir prašo paremti rengiamą j_ __  , "
bazarą savo aukomis ir darbu, pačiam savo kūrybiniam

A. a. Juozas Akstinas, prieš 4
Ateinančią savaitę pradės lanky
tis pas jus visus fantų rinkėjos. 
Neatsisakykite ir neišleiskite jų 
iš savo namų tuščiomis rankomis. 
Rosemount rajonuose rinks fan
tus: p. Makauskienė, p. Žukaus
kienė, Z. Piečaitienė ir L. Kudž- 
mienė; Chomedy — H. Lapinie
nė; Duvernay — p. Kerbelienė; 
N. D. G. — p. Gedvilienė; St. 
Lambert, Longeuil, Ville Bros- 
sard ir Greenfield P. — p. Išga- 
naitienė ir p. Beniušienė; St. 
Laurent — p. Intienė; Verdun — 
p. Pocauskienė ir V. Kizerskytė; 
LaSalle — p. Staniulienė, p. Gir- 
džiuvienė, p. Gedvilienė ir Br. 
Lukoševičienė; Crawford P., Ge
rald St. ir Senecal St. — p. Mont
vilienė; Ville Emard ir Cote St. 
Paul — p. Kęsgailienė ir p. Nied- 
varienė. Laukiame daugiau talki- 
kių fantų rinkime.

Rėmėjų būrelis

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

Nelaukite paskutinės dienos
EXPO 67

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

IMAuž:
Nekiln. turto paskolas 7% 
Asmenines paskolas 7.6% 
Investaclnes paskolas 8.4% 
Pigas paskolų draudimas iki 
$10.000.

Kasos valandos: 1465 De Seve St, sekmadieniais nuo 10.30 iki 12.30 v. 
darbo dienomis — nuo 10 iki 3 v.. Išskiriant pirmadienius ir šeštadienius;

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 $ 250 $2.00 $2.50 $1.00 $ 155
7 dienų $ 750 $12.00 $ 6.75 $10.00 $ 3.75 $ 6.00
sezoniniai $22.50 $35.00 $20.00 $30.00 1155 $1750

ė 11 Į T O Adresas: 1465 De Seve Street
LI I O Montreal 20, Que^ teL 766 - 5827

pajėgume miręs montrealie- 
čiams neužmirštamas aktorius - 
dailininkas, buvo prisimintas 
lapkričio 12—13 d. Per lietuviš
kąjį radiją girdėjome velionį 
skaitant Mačernio “Vizijas”. 
Montrealio kapinėse buvo pa- » 
šventintas gražus dail. T. Va
liaus projektuotas paminklas, 
kurio statyba rūpinosi tam rei
kalui velionies gausių bičiulių 
sudarytas komitetas. AV bažny
čioje už velionį buvo atlaikytos 
pamaldos ir iš čia gausus daly
vių būrys susirinko N.P. M. sese
rų vienuolyne akademijai. Vyt. 
A. Jonynas savo kalboj, paįvai- 
rintoj velionies skaitymu iš 
“Baltaragio malūno” ir “Milžino 
paunksmės” plokštelėse, apibū
dino a. a. J. Akstiną kaip žmogų, 
aktorių ir dailininką, čia pat sa
lėje buvo išstatyta ir apie 15 ye- 
lionies paveikslų. Jautriu žodžiu 
susirinkusiems padėkojo savo ir 
vaikų vardu velionies našlė Ni
jolė. Rengėjų vardu Vyt. Jony
nas pakvietė visus pasilikti va
landėlei, pasivaišinti kava ir pa
bendrauti. Šviesios atminties 
žmogaus prisiminmas buvo at
naujintas ir prailgintas, v.

Paskautininkės dr. J. Tanner - 
Ciplijauskaitės ir tuntininkė I. 
Kličienė pakeltos į skautininkes 
ir tunto adjutante vyr. sklt. D. 
Zubaitė — į paskautininkės.

Jaunųjų talentų muzikos ir li
teratūros vakaras, kurį rengia 
“Baltijos” stovyklavietės komi
tetas lapkričio 26 d., suteiks pro
gą montrealiečiams lietuviams iš
girsti savus jaunuosius meninin
kus. Jis prasidės trumpu Jauni
mo Metų užbaigimo aktu. Vaka
ro programoje: poezija, dainos 
bei muzikos individualiniai ir 
grupiniai pasirodymai. Laimėto
jams, kurie bus pačios publikos 
išrinkti balsavimų būdu, bus 
įteiktos dovanos. Pasaulinė pa
roda sudarys sąlygas platesniam 
stovyklavietės panaudojimui, ta
čiau tam reikia įrengti bent bū
tiniausius patogumus ir įsigyti 
būtiniausią inventorių. Visiems 
tiems reikalams norima sutelkti 
fid pavasario nors $1.500. Rengė
jai laukia gaus:“




