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Sujudimas ar treptelėjimas?
Jaunimo Metai, paskelbti PLB valdybos Toronte, užbaigiami 

taip pat Toronte lapkričio 26 dieną specialiu aktu per lietuvių 
studentų suvažiavimą. Tiesa, Pietų Amerikos lietuviai Jaunimo 
Metus pratęs iki vasario mėnesį įvykstančio lietuvių kongreso 
Buenos Aires mieste, bet tai daugiau formalinis mostas. Didieji 
lietuvių jaunimo įvykiai, susiję su Jaunimo Metais, jau praeityje. 
Visi juos dar gerai atsimename. Jei kas pagamino tų įvykių fil
minę pynę, tikriausiai sudėjo bent šiuos jaunimo žygius: Kana
dos jaunimo kongresą, kongresines ir kitas jaunimo stovyklas, 
didįjį jaunimo-kongresą Čikagoje, peticiją Jungtinėms Tautoms, 
jaunųjų dailininkų parodas, operinį “Lokį”, dainų šventę, įvairių 
kraštų lietuvių jaunimo viešnagę š. Amerikoje, studentų suvažia
vimus ir kt. Doleriais skaičiuojant, susidarytų didelė suma. Vien 
jaunimo kongresui Čikagoje suaukota ir išleista $95.000. Dar 
daugiau išleista stovykloms įvairiose vietovėse. Apskaičiuota, kad 
1965 m. buvo surengta 30 lietuvių jaunimo stovyklų, turėta apie 
3000 stovyklautojų ir išleista apie $150.000. Reikia manyti, kad 
nemažiau išleista stovykloms ir 1966 metais.
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Minėti faktai rodo, kad Jaunimo Metų užsimojimai buvo 
neeiliniai. Išleistos pinigų sumos didelės, tačiau niekas jų nesi
gaili — nė vienas dėl to neliko skurdesnis. Dideliems žygiams 
lietuviai pinigų negaili — jie duosniai aukojo žygiui į Jungtines 
Tautas, lietuvių koplyčiai Vašingtone ir pan. Suminėtos pinigų 
sumos jaunimui vistiek būtų buvusios išleistos galbūt daug men- 
kesniem dalykam. Kyla tiktai klausimas, ar Jaunimo Metų suju
dimas buvo tikras pabudimas, ar tiktai treptelėjimas? Jau iš 
suminėtų įvykių galima spręsti, kad tai buvo didis sujudimas ir 
tai pirmas tokio masto bei pobūdžio lietuvių išeivijoj. Pirmiausia 
jis pajudino senimą domėtis jaunimo problemomis. Daug kam 
paaiškėjo, kad užaugti lietuviu svetimame krašte nėra jau toks 
lengvas bei paprastas dalykas. Pasirodė, kad išeivijoj bręstan
čiam jaunimui reikia nugalėti dideles psichologines kliūtis, grum
tis su aplinka, traukiančia tolyn nuo lietuvybės. Vyresniajai kar
tai nėra lengva tai suprasti, nes jai, brendusiai Lietuvoje, tautinis 
klausimas sprendėsi savaime. Jos problemos buvo religinės, ideo
loginės, politinės. Visai kita fizinė ir dvasinė atmosfera išeivijoj 
augančios kartos. Kol tai buvo suprasta, dalis jaunimo atitrūko 
nuo lietuviškojo kamieno.

Antra, Jaunimo Metai išjudino ir patį jaunimą brandžiau pa
žiūrėti į savo problemas, suprasti savo išskirtinę būklę bei išryš
kinti savitą lietuviškumo kelią, vingiuojantį tarp dviejų kultūrų. 
Tai pasakytina ypač apie vyresnius jaunuolius, jau pradėjusius 
jieškoti savo kelio. Jeigu anksčiau lietuviškumo klausimas jiems 
buvo miglotas, tai brandesnis domėjimasis ta sritimi atvėrė kelius 
į aiškų apsisprendimą ir atvedė į aktyviąją lietuvybę. Datavi
mas įvairiose stovyklose, kursuosėTštudijų savaitėse, meniniuose 
parengimuose, organizacijose sustiprino lietuviškąją orientaciją. 
Žinoma, tai toli gražu nereiškia, kad tuo būdu jaunimas laimėtas 
lietuviškumai ir kad visos kliūtys nugalėtos. Anaiptol! Jaunimo 
Metu įvykiai buvo tiktai pirmas tvirtas lietuviškojo varpo dūžis, 
atkreipęs jaunimo dėmesį j savąją paskirtį ir tykojančius pavo
jus. Tikrasis darbas turi prasidėti dabar. Jaunimo Metų užbaiga 
turi būti konkrečių naujų lietuviškumo darbų pradžia. Paradinis 
žygis pasibaigė, teprasideda tylus kūrybinis darbas. Jeigu Jauni
mo Metai nebus jo įkvėpę ir paskatinę, tai ateityje teks sakyti, 
kad jie buvo tik didelis treptelėjimas. Kol kas visi duomenys rodo, 
jog tai buvo sujudimas, teikiąs realių vilčių ir lietuviškajai 
ateičiai. Pr. G.
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Jaunimo atstovai praėjusią vasarą Dainavos stovykloje pasodino 
medelius, kurie auga kartu su lietuvių jaunimu, gyvenančiu svetin
goje Amerikoje ir kitų kraštų žemėje. Nuotr. Gedimino Naujokaičio
KANADOS ĮVYKIAI *5- -

AAA A A A Jk

Studentai žvelgia į Lietuvą ir išeivius
Toronte įvykstančio Lietuvių 

Studentų Sąjungos XVI suvažia
vimo pagrindinė tema yra 
“žvilgsnis į aplinką: Lietuva ir 
išeivija”. Ji primena anksčiau 
įvykusių suvažiavimų temas, ku
riose pagrindinis dėmesys taip 
pat buvo skiriamas Lietuvai ir 
išeivijai, šį kartą tikimasi giles
nio žvilgsnio, nes Jaunimo Me
tai suteikė didesnės patirties ir 
naujų žinių.

Pagrindinės paskaitos
Pirmąją paskaitą — “Sociali

nės įtampos vaidmuo religijos 
krizėje” skaitys LSS vicepirm. 
Antanas Saulaitte, SJ, studijuo
jąs teologiją Weston College, 
Weston, Mass.; apibūdins socia
linės aplinkos įtaką jaunimo re
liginiam brendimui.

Antrąją paskaitą — “Laisvo
jo pasaulio pristatymas Lietu
vos spaudoje”, remdamasis Va
karuose gaunama medžiaga, pa
ruošė Yale universiteto, New 
Haven, Conn., studentas Romas 
Misiūnas. Tai bus žvilgsnis į Lie
tuvą, bandąs atskleisti, kaip ten 
yra suprantami Vakarų pasau
lio įvykiai ir žmonės. Šią temą 
pratęs ir papildys Angelės ši- 
maitytės referatas pokalbių seri
jai “Siniavskio ir Danielio teis
mo implikacijos kūrybai Sov. Są
jungoje”, Algio Rukšėno — “Mi
hailo vo ir Džilo vaidmuo Jugo
slavijoje ir implikacijos Rytų 
Europai”. Pirmoji gerai pažįsta 
dabartinį gyvenimą Lietuvoje, 
antrasis yra Bloomington, Ind., 
studijuojąs klevelandietis, LSS

durkis kiekvienam studentui yra 
mokėjimas 2*6 svetimų kalbų. 
Bendrą apžvalgą — “Jaunuome
nės vaidmuo išeivijoje pereitų 
metų laikotarpyje” padarys niu
jorkietis Vytautas Radzivanas.

Organizacinės problemos

dalinti klausimų lapai apie sveti
mų kalbų vartojimą, organizacinį 
gyvenimą, kultūrinių bei politi
nių žurnalų skaitymą, ryšius su 
buvusiais jaunimo kongreso at
stovais. Prieškongresinėje sto
vykloje pvz. paaiškėjo, kad iš 
321 jaunuolio 271 priklauso ideo
loginėms organizacijoms (skau
tams, ateitininkams, Šviesai-San- 
tarai), 99 — bendrinei L. Stu
dentų Sąjungai, 206 — kitoms 
organizacijoms, kaip Lietuvių 
Bendruomenė, tautinių šokių gru-

Organizacinėms problemoms 
būreliuose aptarti yra skiriamos 
keturios temos: klevelandietės 
Marytės Gailiušytės — “Ryšių to
bulinimas tarp šiaurės Amerikos 
ir Europos lietuvių studentų”, pės, dainos ansambliai ir spor- 
torontiečio Gintauto Beresnevi- to klubai. Virš pusės apklaustų- 
čiaus — “Baltų Studentų Fede-j jų — 181 aktyviai dalyvauja jau-
racija”, klevelandietės Jūros Gai- 
liušytės — “Filisterių Sąjungos 
steigimas”, čikagiečio Bernardo 
Prapuolenio — “Sąjungos daino- 
rėlio” nauja laida.

Suvažiavimo dalyvių išrinkta 
rezoliucijų komisija pateiks pa
tvirtinti kaikuriuos statuto pa
keitimus bei papildymus. Tiki
masi naujų statistinių duomenų, 
kai bus sugrąžinti dalyviams iš-

nimo organizacijose.
LSS XVI suvažiavimo studiji

nę dalį, kaip žinome, papildys 
trys šokių vakarai, “Antrojo kai
mo” humoristinė programa ir iš
kilminga Jaunimo Metų užbaiga 
š. Amerikoje. Belieka tikėtis, kad 
Toronto lietuviškoji visuomenė 
gausiu dalyvavimu parems šį 
Sveikintiną lietuvių studentų są
skrydį.

Pasaulio įvykiai

XVI STUDENTŲ S-GOS SUVAŽIAVIMO

Lapkričio 24, ketvirtadienis
10 v. r. — 6 v. v. registracija

3 — 3.30 v. p. p. atidarymas
3.30 v. p. p. paskaita: “Socialinės įtampos vaidmuo religinėje 

krizėje” — Antanas Saulaitis," S.J.
8 v.v. Susipažinimo . vakaras Prisikėlimo parapijos salėje, 

1021 College St.
Lapkričio 25, penktadienis

10 v. r. — 6 v. v. registracija
11 v. r. — Iv. p. skyrių ir centro valdybos pranešimai.
2.30 v. p. p. paskaita: “Laisvojo pasaulio pristatymas okupuotos 

Lietuvos spaudoje” — Romas Misiūnas
3.30 — 4 v. p. p. kavutė
4 v. p. p. pokalbiai ir diskusijos teorinėm temom:

1. Intensyvios grupės ir generacinis sąmoningumas — Augustinas 
Idzelis.

2. Daugiakalbiškumas: kūrėjo varžymas ar skatinimas? — Kazys 
Barteška.

3. Siniavskio ir Danielio nuteisimo implikacijos kūrybai Sov. Sąjun
goje — Angelė šimaitytė.

4. Jaunimo vaidmuo išeivijoj praėjusių metų laikotarpyje — Vytautas 
Radzivanas.

5. Škėma, Ostrauskas, Landsbergis: lietuviškas absurdo teatras? — 
Birutė Augustinavičiūtė.

6. Mihailovo ir Džilo vaidmuo
Europai — Algis Rukšėnas.

7. Psicholingvistinis žvilgsnis j
vinija Gedvilaitė.

Jugoslavijoje bei implikacijos Rytų

dvikalbiškumo problematiką — Sal-

8 v. v. “Eik, eik” šokiai Royal York viešbučio Territories Room 
salėje

Lapkričio 26, šeštadienis
10 v. r. — 12 v. p. p. registracija
11 v. r. — 12.30 v. p. p. diskusiniai būreliai organizacinėm te

mom:
8. Ryšią tobulinimas tarp S. Amerikos ir Europos studentų — Marytė 

GaiUušytė.
9. Baltic Student Federation — G. Beresnevičius.

10. Filisterių Sąjungos steigimas — Jūra Gailiušytė.
11. Sąjungos dainorėlis — Bernardas Prapuolenis.

2 v. p. p. paskaita: “Studentas dviejų kultūrų įtampoje” — Ro
mas Vaštokas. Rezoliucijos ir suvažiavimo uždarymas.

7 v. v. Jaunimo Metų užbaigimas, “Antrasis kaimas”. Užbaigos 
balius ir šokiai Canadian Room salėje

Suvažiavimas vyksta Toronte Royal York viešbutyje.
Lapkričio 27, sekmadienis

11.15 valandą ryto pamaldos Prisikėlimo parapijos bažnyčioje 
Ryšium su studentų suvažiavimu rengiama trijų jaunų daili-

12.30 v. p. p. diskusiniai būreliai organizacinėm te

JIEŠKO NAUJO PARTIJOS VADO
J. G. Diefenbakeris sušilau- tas ir standartinis pasitikėjimas 

kė skaudaus pralaimėjimo kon- J. Diefenbakeriu, tačiau kiek- 
servatorių partijos suvažiavime vienam yra aišku, kad tai buvo
Otavoje. Partijos pirmininku tik paprastas mandagumas, sie- 
buvo perrinktas jo aiškus prie- kiąs sumažinti susiskaldymo pa
šas D. Camp, 564:502 balsų san- vojų. 
tykiu įveikęs vadą gelbėti mė
ginusį adv. A. Maloney. Pirmie
ji pralaimėjimo ženklai išryškė
jo jau šio balsavimo išvakarė
se, kai suvažiavimo dalyvių di
džioji dalis J. Diefenbakerio 
kalbą sutiko baubimu ir netgi 
kandžia pašaipa. Televizijos ko
mentatorių teigimu, Toronto 
dienraščio “The Telegram” lei
dėjas J. Bassett, visą laiką rė
męs senąjį politikos vilką anks
tesnėse krizėse, po šios kalbos 
parašė vedamąjį, kuris prade
damas reikšmingais žodžiais: 
“Otava, lapkr. 14. Diefenbake
rio viešpatavimas konservato
rių partijoje yra baigtas. Jis 
pasibaigė šį vakarą, kai buv. 
ministerio pirmininko šaukima
sis paramos atsidaužė į kurčias 
ausis ir pakartotinai buvo su
tiktas baubimu ...” Suvažiavi
mo dalyviai priėmė nutari
mą sušaukti specialią konferen
ciją vado klausimui išspręsti iki 
1968 m. sausio 1 d. Nors kartu 
su šia rezoliucija buvo pareikš-

“Air Canada” streikas su
stabdė beveik visą orinį susi- 
siekimą Kanadoje. Vyriausybė 
buvo leidusi kitoms bendro
vėms padidinti skridimų skai
čių ir netgi nesilaikyti joms pa
skirtų linijų, bet streikuojan
čių mechanikų unija ir joms 
pagrasino streiku, šis pirmasis 
“Air Canada” streikas 29 metų 
laikotarpyje valdžios bendrovei 
kainuoja apie $750.000 į dieną. 
Kenčia ne tik 5.200 streikuo
jančių mechanikų, bet ir 4.000 
kitų tarnautojų, kuriuos teko 
atleisti iš darbo.

Popiežius Paulius VI specia
lioje audiencijoje priėmė Ka
nados užs. reik. min. P. Martin. 
Vatikano spaudos pranešimu, 
pokalbis daugiausia lietė Viet
namo karą ir taikos galimybes. 
Paulius VI Kalėdų švenčių me
tu norėtų suorganizuoti laiki
nes paliaubas. Jis taipgi deda 
daug pastangų taikai atstatyti, 
palaikydamas artimus ryšius su 
Kanados vyriausybe per nun
ciatūrą Otavoje. P. Martin tei
gimu, oficialių diplomatinių 
santykių užmezgimas tarp Ota
vos ir Vatikano nebuvo svarsty-

Pašto tarnautojų streiko grės
mę dešimčiai mėnesių pašalino 
unijos sutikimas pasitenkinti 25 
et. algų pakėlimu į valandą. 
Paštininkų tarpe jaučiami maiš
tavimo ženklai, nors dabar raš
tininko valandinis atlyginimas 
jau bus $2.75, laiškanešių — 
$2.63. Galutinis susitarimas turi 
būti pasiektas iki 1967 m. lie
pos 31 d. Po šios datos unija 
vėl turės teisę skelbti streiką.

Užs. reikalų min. P. Martin 
Romoje tarėsi su Italijos prez. 
G. Saragat, premjeru A. Moro, 
užs. reik. min. A. Fanfani. Be 
pasaulinės politikos ir Vietna
mo karo, buvo paliestas 'italų 
imigravimo į Kanadą klausi
mas. Italijos vyriausybė nori 
kad Kanada ne varžytų nekva-

metate
riuose. Parodos atidarymas — lapkričio 24, ketvirtadienį, 6 vai. vak. tuvių Jaunimo Kongreso ir Jou- las jiem 
Tą dieną ją galima bus lankyti iki 12 vai. nakties. Sekmadienį, lap- nimo Metų komiteto pirminin- ragat su 
kričio 27, paroda bus atidaryta nuo 10 v. r. iki 3 v. p. p. Parodoje kas, tars žodį Jaunimo Metų už atvykti T pasaulinę parodą
dalyvauja: Romas Astrauskas, Juozas Gataveckas ir Kęstutis Gužas, baigos iškilmėje Toronte Montreal^ '

Pagrindinę paskaitą apie išei
vijos studentą ir aplinką — 
“Studentas dviejų kultūrų įta
koje” skaitys Romas Vaštokas, 
antropologijos profesorius Pe- 
terboro, Ont., universitete, pana
šią temą gvildenęs Kanados lie
tuvių jaunimo kongrese prade
dant Jaunimo Metus.

Diskusiniai būreliai
Diskusiniams būreliams kūry

binių minčių žada montrealie- 
čio "poeto Kazio Barteškos pa
ruoštas pokalbis “Daugiakalbiš
kumas: kūrėjo varžymas ar ska
tinimas?”; klevelandietės Birutės žimą įstums į komunistinės Kini- 
Augustinavičiūtės — “Škėma, jos glėbį. Spėjama, kad mažesnių

BULGARŲ KOMPARTIJOS SUVAŽIAVIME BUVO ATMES
TAS PASIŪLYMAS SUŠAUKTI KONFERENCIJĄ KOMUNISTI
NEI KINIJAI PASMERKTI. Pasiūlymą padarė Bulgarijos kompar
tijos I sekr. T. Živkovas suvažiavime dalyvavusiems 70 kraštų 
komunistų partijų atstovams. Šiai minčiai’ pritarė čekoslovakų, 
prancūzų ir sovietų atstovai, pasipriešino — rumunai, jugoslavai, 
š. korėjiečiai ir italai, o lenkai, š. vietnamiečiai, mongolai ir kubie
čiai klausimą stengėsi ignoruoti. Nepaslaptis, kad tikrasis šio 
sumanymo autorius yra Maskva. Jos kompartijos sekr. L. Brež
nevas suvažiavinie pasakytoje kalboje smarkiai puolė Pekingą ir, 
nesulaukęs yisuotinio pritarimo, turėjo pasitenkinti pralaimėjimu. 
Nuomonių skirtumas kilo ir dėl dabartinės sovietinio bloko kom
partijų linijos Vietnamo karo at-e---------------- —--------------------
žvilgiu. Sov. Sąjunga, kartais api-jv Kongo politikas M. čombė,

šiuo metu gyvenantis Madride, 
planuoja nuversti karinę gen. J. 
Mobotu vyriausybę. Gerai ap
mokami savanoriai šiai operaci
jai verbuojami P. Afrikos Res
publikoje. Jie bus apmokomi 
vienoje saloje Afrikos pakrantė- 

mus, kad JAV turi sustabdyti je. M. čombė tikisi gauti II D. 
bombardavimus ir atitraukti savo ’ 
kariuomenę iš P. Vietnamo. So
vietų Sąjunga, atrodo, nori karo 
užbaigos, nes jis dar labiau nu
silpnins Š. Vietnamą ir Hanoi re-

bardama JAV, visdėlto nėra lin
kusi su jomis bloginti santykių, 
kai tuo tarpu Rumunijos N. 
Ceausescu reikalauja kietesnės 
laikysenos. Suvažiavime jis pa- 
partojo jau seniai visiems gerai 
žinomus š. Vietnamo reikalavi-

Augustinavičiūtės — ‘ 
Ostrauskas, Landsbergis: lietuviš
kas absurdo teatras?” Išeivijos, 
kaip tautinės mažumos, daugia
lypiame krašte gyvenimo proble
mas gvildens detroitietis Augusti
nas Idzelis, studijuojąs Ann Ar
bor, ir niujorkietė Salvinija Ged
vilaitė, tema pasirinkusi “Psicho- 
lingvistinį žvilgsni į dvikalbišku
mo problematiką”. Statistiniai 
duomenys, gauti iš 321 lietuvio 
studento laisvojo pasaulio kraš
tuose, skelbia, kad 282 moka 
anglų kalbą, 63 — vokiečių, 61 
— ispanų, 49 — prancūzų, 15 — 
rusų, 10 — portugalų, 6 — italų, 
2 — lenkų ir 1 — suomių. Vi-(

vykdomosis vicepirmininkas, 
kalbės Jaunimo Metų užbaigi- 
mo akte lapkričio 26 d., 7 v. v., 
Toronto Royal York viešbučio

karo propelerinių naikintuvų ir 
keletą keleivinių lėktuvų para
šiutininkų transportui. Invaziją 
numatoma pradėti sausio mėn. 
Buvusio baltųjų samdinių karių 
vado pik. Peters teigimu, apie 
60% gen. Mobutu karių invazi
jos atveju pereitų į čombės pu-kraštų kompartijos yra patenkin

tos dabartine įtampa tarp Mask
vos ir Pekingo — joms susidaro 
puiki proga kartais nesutikti su 
Kremliaus vadų planais. Jeigu Ki
nija susilauktų visuotinio pa
smerkimo, tada jau tektų lai
kytis bendros linijos ir tuo pačiu 
prarasti dalį savarankiškumo.

V. Vokietijoje tebesitęsia vy
riausybės krizė. Naujajam krikš
čionių demokratų partijos vadui 
K. Kiesingeriui nepavyko greitai 
surasti partnerių koalicinei vy
riausybei. Derybos vedamos su 
socialistais ir su laisvaisiais de
mokratais. Socialistų vadas W. 
Brandt krikščionims demokra
tams stato visą eilę reikalavimų. 
Jis pvz. norėtų, kad būtų viešai 
atsisakyta Vokietijos atominio 
apginklavimo, jieškoma geresnių 
santykių su R. Vokietija ir kitais 
Europos kraštais. Metalurgijos 
darbininkų unija siūlo skelbti 
naujus rinkimus, nes koalicijos 
keliu į valdžią atėjęs kancleris 
neįstengs išspręsti visų proble
mų. Yra dar viena galimybė — 
socialistų ir laisvųjų demokratų 
koalicija, kuri turėtų tik dviejų 
balsų daugumą parlamente. At
rodo, naujos vyriausybės sudary
mui turės įtakos ir Bavarijos rin
kimai lapkričio 20 d., kuriuose 
kr. demokratai gavo 110 atstovų 
iš 204 (turėjo 108), socialistai — 
79. Netikėtai iškilo nacionalde- 
mokratų partija, pirmą kartą Ba
varijoje gavusi 15 atstovų. Tai 
naujųjų nacionalsocialistų parti
ja, kurios prisibijo tikrieji de
mokratai.

Sov. Sąjungos premjeras A. 
Kosyginas sekančiu metu vasa
rio 6 d. atvyks į Britanija. Ma
noma. kad tikrasis vizito tikslas kurio pagrindinis uždavinys yra

Jungtinių Tautu Saugumo Ta
ryba svarsto Izraelio įvykdytą 
įsiveržimą į Jordano teritoriją. 
Dėl veto teisės sunku tikėtis ofi
cialaus pasmerkimo, nors didie
ji kraštai pasisakė prieš tokius 
Izraelio metodus. Pradedama 
galvoti, kad pasienį reikėtų izo
liuoti Jungtinių Tautų kariais, 
kaip savo laiku' buvo padaryta 
Gazos ruože.

Amerikiečių paskelbtais duo
menimis, Š. Vietname į JAV lėk
tuvus buvo iššauta virš 800 so
vietinių SAM raketų, kurios nu
mušė tik 22 lėktuvus. Jų taiklu
mas matuojamas tik 3%, kai tuo 
tarpu amerikiečiai yra linkę ma
nyti, kad jų priešlėktuvinė “Ni
ke” raketa kas antru šūviu nu
muštų lėktuvą. Didžioji mįslė te
bėra sovietines raketas aptarnau
jančių technikų tautybė. Pasta
ruoju metu spaudoje pasirodė 
spėliojimų, kad šį uždavinį at
lieka Maskvos apmokyti ir pa
ruošti kubiečiai.

Erdvių tyrime JAV užbaigė 
“Gemini” serijos bandymus sėk
minga astronautų J. Loveli ir E. 
Aldrin kelione. Pirmą kartą pa
vyko įveikti “pasivaikščiojimo” 
erdvėse sunkumus, kurie lig šiol 
astronautus priversdavo peranks- 
ti sugrįžti į erdvėlaivį. Šį kartą 
astronautas E. Aldrin erdvėse iš
buvo virš 2 valandų. Erdvėlai
vio įgulai taipgi pavyko nufoto
grafuoti visuotinį saulės užtemi
mą. Sekančiais metate bus pra
dėti bandymai su trijų vyrų įgu
lą turėsiančiu “Apollo” erdvėlai
viu. Aplink mėnulį tebeskrieja 
foto aparatais aprūpintas ameri
kiečių erdvėlaivis “Orbiter 2”,
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Kas privertė kanclerį pasitraukti?
leriu, spaudė amerikiečius, iki tie 
leidosi išspaudžiami. Iš kitos pu
sės, jis derėjos su Paryžiumi. K. 
Adenaueris vedė aštrią kovą prieš 
demokratinę liaudies vokiečių 
respubliką, tačiau dairėsi į Mask
vą. Kai vokiečių apjungimas buvo 
įšalęs, jis kalbėjo tik apie 1937 
m. Vokietijos sienas, bet išdrįso 
ruošti parodą vokiškų žemių, ku
riose užtinkame ir Klaipėdos 
kraštą. Jis vedė aštrią kovą prieš

tija, nes CSU 
čionių demokratų) 
Franz Josef Straussas atvirame 
laiške aštriai puolė kanclerio po
litiką, o Bavarijos min. pirm. 
Goppel atvirai reikalavo jo pa-

krikš- pasilikimas vyriausybėje nebuvo

Rinkikai ėmė vis nepalankiau 
vertinti Erhardą. Lapkričio 6 d.

Reikalaujame pasitraukti iš Lietuvos
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 26-TOJO SUVAŽIAVIMO 

REZOLIUCIJOS, PRIIMTOS ČIKAGOJE

Q KIMIAME GYVENIME
* Japonijoj Katalikų Bendri- * Seniausia Brazilijos kunigų 

ja sparčiai auga. Šiuo metu yra seminarija Mariana laikinai už- 
323,880 katalikų. Tokijo mieste daryta vietinio arkivyskupo Os- 
yra kardinolas, Nagasaky arki- car de Oliveira patvarkymu. Iš 
vyskupas, keturiolika vyskupų seminaristų apklausinėjimo pa- 
— visi japonai. Katalikai Japo- aiškėjo, kad daugelis jų neigia- 
nijoj turi vienuolika universite- mai nusistatę celibato atžvilgiu.
tų su 16.000 studentų, 25 kole
gijas, 112 gimnazijų, 62 našlai- 
tyiius su 4300 vaikų, 35 ligoni
nes ir 20 prieglaudų.

* Studijų centras atidarytas
• Indijoj, kur bus studijuojama
• religiniai ir visuomeniniai moks

lai. Bombay kardinolas V. Gra
cias atsiuntė sveikinimą, čia bus 
priimami įvairių religijų studen-

* Vyskupas L. Hlad kalina
mas Čekoslovakijoj. Kaltinimas 
vienas ir visada tas pats: “veik
la prieš valstybę”. Tikrumoje 
tai reiškia sąžiningą savo parei
gų atlikimą.

* Filmai šiandien gaminami 
daugiausia komerciniu ir prieš- 
doroviniu pagrindu — pareiškė 
Filadelfijos arkivyskupas J. 
Krol. Moralės ir meno motyvai 
esą apleisti. Tai kelia tėvų su
sirūpinimą priaugančiu jauni
mu.

* Šimtmečio sukakti mini ka
talikų laikraštis “Gnanartha 
Pradipaya”, leidžiamas Ceilone. 
Plačiai minima atnešta kultūra 
šiam kraštui, šis katalikų laik
raštis pirmą kartą pasirodė 1866 
metais. -

* Mišias Jungtinių Tautų in
tencija atlaikė mons/A. Giovan- 
netti, nuolatinis šv. Sosto atsto
vas, naujos sesijos proga. Pa
mokslą pasakė vyskupas T. 
Flynn.

* Kennedy aerodrome, Niu
jorke, lapkričio 6 d. atidaryta 
trijų konfesijų koplyčia — ka
talikų, protestantų ir ortodoksų. 
Milijono dolerių vertės koplyčia 
dedikuota Marijai — Dangaus 
Karalienei.

* Taikos premija įteikta kar
dinolui Bea, kuris pažadino vil
tį mūsų laikams, vesdamas tau
tas į taikų sugyvenimą. Tą pre
miją paskyrė Vokietijos laikraš
čių redaktoriai. Iškilmės įvyko 
Frankfurte, dalyvaujant Vokie
tijos prezidentui ir diploma
tams.

* Vienuolė — sociologijos 
profesorė Salisbury universite
te, Afrikoje. Ji yra sesuo Akvi- 
na, domininkone, 33 metų am
žiaus. Ten akademikų tarpe yra 
ir du kunigai jėzuitai.

* Šv. Raštas Sovietų Sąjun
goj naudojamas ateistinei pro
pagandai. Taip vadinamas 
“mokslinis” Šv. Rašto leidinys 
(100.000 egz.) buvo išparduotas 
žaibo greitumu.

* Kun. Greeley Čikagos uni
versiteto profesorius, po ilges
nio tyrinėjimo, priėjo sekančių 
išvadų: katalikų mokyklos aka
demiškai nėra menkesnės už

Be to, vietos arkivyskupas ren
giasi reformuoti seminariją pa
gal Vatikano santarybos nuos
tatus. Vienuoliams lazaristams 
pavesta paruošti reformos pla
ną ir iš naujo priimti semina
ristus. Dar nežinoma, ar visi se
nieji seminaristai bus vėl pri
imti 1967 m. kovo mėnesį, kai 
pradės veikti reformuotoji se
minarija.

★ Jėzuitų vyresnieji, suvažia
vę Romon, svarsto savo ordino 
vidaus gyvenimo reformas. Kai- 
kurie pasiūlymai yra gana ra
dikalūs — gerokai nutolsta nuo 
tradicinių taisyklių. Popiežius 
Paulius VI, laikydamas pamal
das 220 ordino atstovų Siksti- 
nos koplyčioje, pasakė pamoks
lą, kuriame kvietė vienuolius 
jėzuitus nedaryti radikalių po
sūkių savo ordino taisyklėse ir 
būti ištikimiems įsteigėjo šv. 
Ignaco Lojolos dvasiai.

* Paryžiaus kardinolas Fel-
tin, prieš pasitraukdamas iš ar
kivyskupo pareigų dėl senatvės, 
pareiškė kunigams: “Po Vati
kano santarybos daug buvo 
kalbėta apie celibatą. Kaikas 
tą klausimą kėlė kaip dabarties 
aktualiją. Tai pertempimas, 
nes dauguma kunigų celibatą 
yra priėmę nuoširdžia valia, ra
miai ir su realiu išsiskleidimo 
jausmu. Paulius VI nusprendė 
nekelti to klausimo. Vatikano 
santaryboje, nes manė, kad nė
ra reikalo svarstyti idealo, ku
ris nuo amžių charakterizuoja 
Romos katalikų Bendriją ... 
“Atsisakymas kunigiško celiba
to visuomet yra skandalo prie
žastis tiems, kurie yra jo liudi
ninkai. Po 40 metų vyskupinės 
patirties galiu tvirtinti, kad tai 
kartu kančia be išimtięs vi
siems, kurie jo (celibato) atsi
sako. Tokios kančios akivaizdo
je ir po Vatikano santarybos 
Bendrija stengiasi būti atlaidi, 
tačiau kartu kviečia tvirtai lai
kytis celibato, kuris yra graži iš
raiška ištikimybės Dievui bei 
visiško atsidavimo, išreiškiančio 
mūsų meilę kaip atsiliepimą į 
Jo meilę.” B. M.

Įėjo viltį, kad mažasis žmogus -r 
eilinis rinkikas jį išgelbės nuo 
politinių vilkų — partijų poli
tikų. Liberalai atvirai jam tarė: 
mes pradėjome kovą ir ją tęsi
me. Socialistai šovė žymiai toliau: 
šiuo metu esą reikia ne tik kanc
lerio pakeitimą svarstyti, bet ir 
Vokietijos vidaus bei užsienio po
litikos gaires peržiūrėti. Net Er- 
hardo partijos — CDU politiniai 
veikėjai patarė trauktis. Kancle
ris liovėsi kovojęs, bet vis dar 
lūkuriavo, nors gerai žinojo, kad 
remdamasis mažuma tegalės išlik
ti pareigose tik iki šių metų pa
baigos, kai teks pateikti parla
mentui naują valstybės biudžetą.

Priremtas prie sienos
Praėjusios vasaros dienos jau 

buvo sudrumstos. J ‘

D), kraštutinė dešinioji partija, 
negailestingai pasmerkusi jo po
litiką. Prieš pat rinkimus Bava
rijoje XI. 20 turėjo būti padary
tas persitvarkymas. Erhardas 
pradėjo pasitarimus su opozici
jos partijomis, tačiau juos turėjo 
nutraukti. Jam teliko vienintelė 
išeitis — surasti įpėdinį. Juo nu
matė Kurt Georg Kiesingerį, Ba- 
deno-Wuertembergo ministerį 
pirmininką, 1933 m. įstojusį į 
NSDAP-nacionalsocialistų parti
ją ir Hitlerio laikais dirbusį už
sienio reikalų ministerijos propa
gandos skyriuje.

Amerikos Lietuvių Tarybos su
važiavimas Čikagoje 1966 m. spa
lio 29 d., Sherman House, išklau
sęs valdybos pranešimų ir kitų 
atstovų pasisakymų Lietuvos pa
vergimo klausimas bei matyda
mas,

nutaria: pranešti apie šį 
Amerikos Lietuvių Tarybos pro
testą JAV prezidentui, valstybės 
sekretoriui, JAV senatui, JAV 

: ambasadoriui Jungtinėse Tautose 
Į ir visoms svetimų kalbų pasiun- 
tinybėms, akredituotoms Vašing
tone;

KIEK KATALIKŲ VIETNAME?
Šiaurės ir Pietų Vietname yra 

31,5 milijono gyventojų; tame 
skaičiuje yra 2.300.000 katalikų 
su 1.454 kunigais, 907 vienuo
liais ir 5.151 sesele vienuole, 
šiaurės Vietname yra dviem mi
lijonais gyventojų daugiau nei 
Dietiniame, bet ten tėra likę 304 
kunigai, 7 vienuoliai ir 335 se- 

_______ selės, o katalikų šiaurės Vietna- 
valstybines mokyklas. Katali- me yra likę 830.000. ^Pietų Viet- 
kiškas auklėjimas neizoliuoja 
moksleivių nuo kitų amerikinių 
studentų. Katalikiškos mokyklos 
turi didelę įtaką į religijos pa
žinimą ir mokinių elgesį. Ne
žiūrint visos kritikos ir pasiprie
šinimo, kataliku mokyklos yra
labai populiarios. Nėra jokios 66% P. Vietnamo katalikų yra 
baimės, kad kataliku mokyklos pabėgėliai iš š. Vietnamo — pa- 
nebegalėtų išsilaikyti. bėgę nuo komunistų teroro.

dinius, ir kai negalėjo jo perkal
bėti, atšaukė savo sutikimą būti 
kandidatu į Vokietijos preziden
tus, kad dar pasiliktų kanclerio 
pareigose, šiuo mostu jis susi
laukė vokiečių pašaipos, tačiau 
apie jį visi šnekėjo atlaidžiai, net 
jo priešai.

Profesorius, bet ne politikas
K. Adenauerio stiprybė — žmo

nių pažinimas. Jis aiškiai kalbė
jo: Erhardas netinka politiniam, 
darbui, netinka ir kanclerio pa
reigoms. Tiesa, Erhardas padarė 
politinių ir net ūkinių klaidų,, 
tačiau jis paveldėjo nelengvą 
pirmtakūno palikimą. Jis šian
dieną dar būtų kancleriu, jei savo 
metu būtų numatęs savo klai
das.

L. Erhardas, ūkio mokslų pro
fesorius, amerikiečių saugumo 
savo laiku buvo atvežtas į Bava
rijos finansų ministeriją ūkio rei
kalų tvarkyti. Dabar už tą savo 
draugystę Amerikai jis turėjo su
mokėti augštą kainą. Erhardo es
minė klaida buvo ta, kad jis ėjo 
atviromis kortomis ir vengė poli
tinių plonybių. Neseniai pasaky
toje kalboje'jis pareiškė: “Aš ži
nau ko noriu ir niekas manęs ne
suklaidins”. Aišku, jis norėjo lik
ti kancleriu, nes didelėm pastan
gom juo buvo tapęs. Ir kai Bon
uos politikos vairuotojai bei už
griuvusios painiavos jam sudarė 
nepaprastas kliūtis, jis vis dar 
puoselėjo viltį galėsiąs jas ap
valdyti. Lengva ranka jis įsipa
reigojo JAV-ėms ir toliau gink
lus pirkti politinėn sąskaiton, 
nors nebepajėgė išlyginti biudže
to. Mokesčių didinimas sukėlė 
griežtą pasipriešinimą. Jo talki
ninkai liberalai (FDP), sugebėjo 
pašalinti jo partietį F. J. Straus- 
są, pradėjo spaudimą į patį kanc
lerį. Jų pasitraukimas iš vyriau
sybės reiškė politinį kanclerio pa
laidojimą. Pastarasis negalėjo.------------ - —?------ c------------- , ------ F—_----- ------ ,
remtis vien suskilusia savo par-i o liberalams ir socialistams jo užsienio politikos gaires.

nutaria: reikalauti, kad 
laisvojo pasaulio tautos verstų 
Sovietų Sąjungą atstatyti teisė
tumą Pabaltijo valstybėse, lei- 

j džiant joms laisvai apsispręsti 
politiškai, ekonomiškai ir kultū
riškai, kaip to reikalauja Jung
tinių Tautų čarteris ir Sovietų

kad Sovietų Sąjunga 1940 m. 
savo ginkluotomis jėgomis oku
pavo Lietuvos teritoriją ir, su
laužydama taikos sutartį su Ne
priklausomos Lietuvos Respub
lika, prievarta ir prieš Lietuvos 
žmonių norus įjungė ją į savo 
valstybę; . - . . ... .

kad Sovietų Sąjunga tebelai- Sąjung0s ^Pareigojunax. 
ko Lietuvą pavergtą, paneigia . .. . • * • m v
jai laisvos tautos apsisprendimo Lietuvių Taryba is-
teisę- reiškia gilią- u- nuoširdžią padė

vi M visiems tiems, kurie paremia
kad Sovietų Sąj^^a. >.ekda- jos reį^ai^ siekiant išlaisvinti

Lietuvą iš sovietinės vergijos, ir 
i prisideda savo darbu bei auko- 
|mis prie to didžiojo tikslo reali
zavimo.

Amerikos Lietuvių Taryba taip 
pat kreipiasi į plačiąją visuome
nę ir visas organizacijas vienin-

Politinė kryžkelė
pergyvena ma sunaikinti lietuviu6tautą, de- 

ukmĮ ir poUtinj sunkmeti. Eko- portavo daugelį tūkšsmaTLie- 
nomistui Erhardui vokiečiai prie-|yVog žmoniu šiaurines ‘ Rusi-

dienos jau kaištauja, kad jis prieš rinkimus sritis ir Sibiro tundras ir dau- 
Pohtiniuose. įvairiomis paramomis, ypač ze-jįelį jų nukankino sunkiais dar- 

užkulisiuose pradėta kalbėti apie,mes ukiui ir kaikunoms nusigy-ibais nepakenriamnsp sąlygose ar- 
naują kanclerį, pradėtos minėti venusioms pramonėms sakoms, ba numarino badu- 
parlamento pirmininko Gersten- teikė pagalbą. Praeities palikimas 
maierio ir kitų pavardės. Erhar- ir nauji įsipareigojimai, pvz. 
das bylojo: “Aš teisėtu būdu per- ginklų pirkimas JAV-se, neseniai 
ėmiau kanclerio pareigas ir jose .......................
toliau pasiliksiu. Aš nė negalvoju 
apie pasitraukimą.” Po tokio pa
reiškimo vokiečiai atvirai ėmė 
kalbėti: mūsų kancleris jau yra

sukėlė audrą. 1968 m. biudžeto 
nedateklius gali prašokti 8 bili
jonus markių. Biudžetui lopyti 
lieka vienintelė priemonė — 
naujų mokesčių įvedimas, kurio

kad Sovietų Sąjunga per tuos gai laikytis kovos už Lietuvos 
visus metus nuo Lietuvos oku-,laisvę frnnfp, neskaldant savųjų 

ipacijos pradžios grobė pavergtos pajėgų ir vengiant betkokių

pametęs pusiausvyrą, nors dar .vengia visos partijos, ypač šiuo 
sugeba išorinę įvykių eigą ste- metu.
bėti.

šalies turtus bei žmonių nuosa- lenktyniavimų šiuose taip reika- 
vybes ir naudojo Lietuvos darbo liūguose žygiuose, nuo kuriu pri- 
žmonių jėgą savo pramonei ug- ’
dyti ir savo biurokratijai, kariuo
menei ir policijai maitinti, —

lenktyniavimų šiuose taip reika-

klauso mūsų tautos gyvybė ir 
ateitis.

ALTos suvažiavimas išreiškė 
nutaria: pareikšti griežtą padėką už sveikinimą Lietuvos 

Vokietija pergyvena nemažės- protestą prieš Sovietų Sąjungos atstovui Vašingtone J. Kajeckui 
ni užsienio politikos slogutį, smurto ir nežmoniškumo politi-! ir VLIKui. Telegramomis sveiki-

Lapkričio men. pradžioje poli- į Krašto sujungimo klausimas ne- ką lietuvių tautos atžvilgiu ir rei- nimai bei padėkos pasiųstos JAV 
tiniai sluogsniai jau atvirai ėmė išjudinamas užsienio politika yra kalauja, kad ji atsiimtu iš Lietu- prezidentui L. B. Johnsonui, vals- 
kalbėti apie užsienio reikalų nū-Įpasimetusi svyravime tarp Pary------------------ ~ ' - ----------------- ""
msterj Schroederj ir CDU/CSU^aus Vašingtono. Liberalai ir 
parlamentini vadovą Ramer Bar-; socialistai jiešg0 būdu bendrauti 
zeh kaip kandidatus j kanclerio su Rytų Vokietijos (DDR) gyven- 
vietą. Netrukus jų pavardes bu- ^ojajs nors bij0 sustiprinti var- 
Y°. P^avmirs^0s. įskilo naujos, nors žovą. ši laikysena verčia juos 
krikscionys demokratai vis nębu-i kalbėti su MJaskva kurios gar. 
yo apsisprendę ką pasirinkti tai-; siakalbiai tebešaukia, kad Fede- 
kmmku liberalus ar socialis- racįnė Vokietija esanti karo 
tus. Schroederis jau buvo prade- kurstytoja.
jęs tartis dėl vyriausybės sudary- j Federacinė Vokietija žino, kad 
m o, tačiau jam nepavyko susi- reįkįa išeiti iš akligatvio, tačiau 
tarti net su Straussu, kuris atmete neranda kelio. Net tarp abiejų 
siūlymą vadovauti krašto apsau-, Vokietijų pasikeitimas spauda 
gos ministerijai ir paliko atvirą Bundestage buvo svarstytas pus- 
klausimą del užsienio reikalų mi- antrų metų. Kai šie klausimai 
mstenjos. laukia skubaus sprendimo, vo-

Erhardas įsitikino, kad turi iš kiečiai išvydo, kad neturi šeimi- 
pareigų pasitraukti, nes negali ’ .................
valdyti krašto remdamasis vien 
krikščionių dį^nokratų partija, 
neturinčia daugumos parlamente,

vos savo armiją, policiją ir ko- tybės sekr. D. Ruskui. Illinois gu- 
munistų partiją bei jos agitato- bernatoriui Kerneriui ir Čikagos 
rius; į burmistrui R. Daley.

NELEGALŪS RADIJO SIŲSTUVAI
Britanija jau kuris laikas turi rialumo teise. Jos išsilaiko iš 

vargo su vadinamomis “piratiš- skelbimų, bet jų savininkai tei- 
komis radijo stotimis”. Tai pri- gia. kad jos nieko bendro netu- 
vačios radijo stotys — siųstuvai, rinčios su “piratiškomis” radijo 
kurie įrengiami laivuose, stovin- stotimis prie Britanijos. Naujojoj 
čiuose tarptautiniuose vandenyse. Zelandijoj radijo siųstuvai ir te- 
Tos radijo stotys išsilaiko iš pri- levizijos stotys yra valstybės mo- 
vačiu skelbimu, kurie yra piges- nopolis. todėl valdininkai nesirū- 
ni, negu valstybiniuose radijo pina, kad programos būtų publi- 
siųstuvuose. Be to. “piratiški” kai įdomios, o “piratiškos” pro- 
radijo siųstuvai duoda geresnes gramos yra linksmos. įdomios ir 
programas, negu valstybiniai, to- pajūrio gyventojų mielai klauso- 

ninko. 'Naujasis kancleris turės dėJ. anglai mieliau klausosi “pi-mios. 
pakelti sunku palikimą ir atsi-^tiskų, negu valstvbmių siųs- 
sakyti nuolatinio svyravimo, jei tuvų Pastarieji konkuruoja su i 
sieks peržiūrėti Ūkio, vidaus ir oficialiomis stotims, todėl ir va-1 

r ■ dmami “piratiškomis , pieši- •
’kiškomis” stotimis.

------—----------------—•— ---- ę Iš Britanijos “piratiškos" ra- 
' dijo stotys išsiplėtė Naujojoj Ze- 
Į landijoj. kurios pakraštyje atvi

roj jūroj sustojo laivai ir ėmė! 
... v------- ' transliuoti radijo programas to!

Valstybės ir Varšuvą lanką tu-Į Ekskursija į Varšuvos apylinkes krašto pajūrio gvventojams. V*v- 
vieną sekmadienį iš pat ryto riausybė nieko negali toms sto-’ 

savo automobiliu parodyti man roj jūroj ir naudojasi ekstėrito- 
Varšuvos apylinkių. Mūsų kelio- ------------------------------------------ i
nės tikslas buvo želiazova Wo- Šopenas. Kambaryje, kuriame jis 
la. Friedricho Šopeno gimtinė gimė, dabar stovi didelė marmu- 
ir Radvilų rūmai. Iki Želazova rinė vaza. Ant sienų kabo port- 
Wola 54 km nuo Varšuvos. Tas retai — Friedricho, jo tėvų ir 
kaimas anksčiau priklausė tur- seserų — Liudvikos ir Izabelės, 
tingai grafų Skarbkow šeimai. Aštuonis mėnesius po Friedricho 
1802 m. ten atvyko prancūzas gimimo visa šeima persikėlė į 
Mikolojus Šopenas, kaip jų vai- Varšuvą, nes tėvas ten gavo pro- 
kų mokytojas ir auklėtojas. Jis fesoriaus vietą Varšuvos licėjų-į 
buvo augšto išsilavinimo asmuo, je. Bet draugystės ryšiai su gra- 
didelis literatūros žinovas ir. grei- fų šeima pasiliko, ir visas atosto- • w . • v • •» I t • * v “ 1 •

Į Kelionė lėktuvu Varšuvon Į
Maisto kainos

Atrodo, kad maisto yra pakan
kamai, tik nevisuomet galima 
gauti kas pageidaujama. Kažku
riomis dienomis mėsos negalima 
gauti. Sviesto kilogramas kainuo
ja apie 80 zlotų, mėsos kg apie 
40 zlotų, pomidorų kg man bū
nant kainavo 12,16, o vėliau — 
8 zlotai. Kiaušinis — vieną zlotą 
ir 60 grašių. Daržovių vasaros 
metu buvo pakankamai; visur sto- nos vyriausybė nemano tai pa- \

ristai. Girdėtos gintaro kainos! ... ___  .. _
yra perpus mažesnės negu Kana-; mano. giminių draugas atvažiavo tims padaryti, nes jos yra atvi-
doje.

Lenkų politinė padėtis labai 
sunki dėl Oderio-Neissės sienos, 
dėl kurios jie visai priklauso nuo 
Sovietų Sąjungos. Didelis lenkų 
interesas yra suskaldyta Vokie
tija. Pankowo .vyriausybė minėtą 
sieną yra pripažinusi, bet Bon-

darytu
žmonės yra apsirengę padoriai, 

nors kukliai, moterys — geriau, 
negu vyrai. Moterų su kelnėmis, tu laiku tapo visos šeimos drau- gas tėvai, o ypač vaikai, praleis- 
kaip pas mus, man neteko matyti, gu. Ten jis vedė grafų giminai-; davo Želazova Wola. 
Vaikai susisiekimo priemonėse tę Teklę Krzyrzanowską ir apsi 
mandagūs, tuojau užleidžia vietą gyveno viename dvaro name, kur 
suaugusiems, netriukšmauja. i 1810 m. vasario 22 d. gimė F.

MOHAWK
FURNITURE LTD
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ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI

IVAIROS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 
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taksiu, kuns buvo vairuojamas

Gintaro išdirbinių, man būnant

k

name yra 1.560.000 katalikų. 
1.150 kunigų, 900 vienuolių ir 
4.816 seselių. Vietnamas pada
lintas į 13 vyskupijų, turi 15 ku
nigų seminarijų; Dalat mieste tu
ri katalikų universitetą su pus
antro tūkstančio studentų. Apie

vėjo vežimukai su persikais, po
midorais, obuoliais ir slyvomis. 
Yra turgaviečių, kur kaimiečiai 
pardavinėja savo gaminius. Mais
to kortelių Varšuvoje nėra. Kiek
vienas perka ką nori ir kiek pini
gų turi. (Inžinierių algos moka
mos pagal tarnybos metų skai
čių nuo 4.000 zlotų mėnesiui. Sa
koma, kad niekas negali daugiau 
uždirbti kaip 100.000 zlotų į me
tus. Su 1.000 zlotų pensija gali 
vieans asmuo kukliai' pragyventi).

Kolchozai, pašalpos, gydymas
Man buvo aiškinama, kad kol

chozų Lenkijoje nėra. Ūkininkai 
apie Varšuvą gyvena pasiturin
čiai; daug kur mačiau statomus 
naujus mūrinius namus. Jie yra 
'nedideli ir gali būti naudojami 
tik vienos šeimos; neleidžiama jų 
išnuomoti, nes tuomet savininkas 
būtų išnaudotojas.

Pašalpa (Wellfare), kaip mes 
ją turime Kanadoje, Lenkijoje 
nežinoma. Darbo įstaigos nėra, 
nes nėra bedarbių — trūksta dar
bininkų. Galioja principas: kas 
nedirba, tas nevalgo. Seni žmo-l 
nės gauna pensiją, sergantieji ei
na į ligonines, našlaičiai į vai
ku namus, o nepajėgią save ap
rūpinti seniai — į prieglaudas.

Gydymas yra nemokamas Vi

gydytojas ir ligoninė. Gydytojai 
užsiima ir privatine praktika; vie
nas vizitas Varšuvoje kainuoja 
apie 60 zlotų.

Studentai, gintaras, politika
Man buvo parodytas vienas di

delis bendrabutis studentams iš

2448 DANFORTH AVE.

Šopeno muzėjus
Vėliau dvaras ėjo iš rankų į 

rankas. Vienas jo savininkų — 
Adam Towianski norėjo įrengti 
name, kur gimė didysis muzikas, 
muzėjų jam pagerbti. Bet tai pa
liko tik noru, nes vėlesni savinin- 

j kai nerodė pakankamai intereso 
ir tik 1926 m. susiorganizavo ko
mitetas Šopeno gimtavietei su
tvarkyti. Jis nupirko tą namuką 
ir 3 hektarus žemės parkui. Pra
sidėjo namo atstatymo ir parko 
įrengimo darbai. Antrasis pasau
linis karas tuos darbus sustabdė. 
Kadangi tame dvare stovėjo vo
kiečių kariuomenės štabas, mažai 
kas buvo sunaikinta, bet visi 
brangūs baldai, kurie buvo su
rinkti iš įvairių Lenkijos miestų, 

i ir kiti suvenyrai, tarp jų ir dide- 
įlė dalis originalių gaidų, vokie- 
I čių buvo išvežti. Po paskutinio 
karo 1947 m. komitetas atgaivi
no savo veiklą ir pradėjo atstaty
mo darbus. 1949 m., šimtą metų 
po Šopeno mirties, didžiajam mu
zikui paminėti buvo atidarytas jo 

j vardu muzėjus.
Nuo to laiko želazova Wola 

j lanko daug ekskursantų iš Len- 
• kijos ir kitų šalių. Sekmadieniais 
ten duodami koncertai. Iš žemo 
namo langų liejasi žavingi gar
sai. perduodą didžiojo kompozi
toriaus kūrinius. Koncertuoja 
dažniausiai Šopeno laureatai. Man 
esant, skambino jauna pianistė iš 
Vilniaus — Estera Elinaitė. Tai 
buvo rugpjūčio 17 d. Temperatū
ra buvo 30 laipsnių Celsijaus; 
šimtai žmonių, apsėdę namą, ati
džiai klausėsi. Labai norėjau už
kalbinti pianiste, bet nesuspėjau, 
nes ją greitai iš ten išvežė. Anie 
jos koncertą skaičiau ir “Tėviškės

21 METU
i MZIAUS?

Kai jums sueina 19 me
tų, nebesate kartu su 
tėvais dengiami ligoni
nės draudos. Kad ir to
liau būtumėte apdraus
ti, turite per 30 dienų 
individualiai įsirašyti. 
Prašymų formas galite 
gauti banke, ligoninėje 
arba tiesiog iš Komisi
jos įstaigos.

P K A TIK

! Reikia mokėti šeimyni
nį draudos mokestį, jei 
norite, kad dengtų abu

' dėl nedelsdami praneš 
i kite savo grupei arba, 

^ įei abu mokate tiesio- 
giai, praneškite Komi- 

J5F sijos įstaigai.

GAVOTE
NAUJĄ DARBĄ?

Jei po keičiate darbą ir 
norite turėti apdraudą 
ir toliau, sekite instruk
cijas, surašytas "Form 
104" Hospital Insuran
ce mokėjimo pažymėji
me, kurj išduoti turi 
jūsų darbdavys palie
kant darbą.

Your
ONTARIO 
HOSPITAL 

INSURANCEr

Plan
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LIETUVOS PRAEITIS IR MITAI

tėvus JANINĄ ir dr. STASĮ PACEVIČIUS,

brolį, seseris ir gimines

nuoširdžiai užjaučia

Kanados Lietuvių Gydytojų Draugija

Tragiškai mirus vyresniajai skautei IRENAI PACEVIČIŪTEI,

tėvelius dr. STASĮ ir JANINĄ PACEVIČIUS, 

sesutes — DANUTĘ ir Jūrų skautę GRAŽINĄ,
broliuką jūrų skautą ALGI bei visus gimines ir artimuosius

nuoširdžiai užjaučiame —

Šatrijos" tunto vadovės ir skautės

Didžio skausmo valandoje
z

DR. STASĮ ir PONIĄ PACEVIČIUS,

jų šeimą bei artimuosius, 

netikėtai netekusius mylimos dukters IRUTĖS, 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

"Šatrijos" ir "Rambyno"' tuntų 
skautų tėvų komitetas

IRENAI PACEVIČIŪTEI mirus, jos tėvelius dr. STASį 
PACEVIČIŲ suPONIA ir artimuosius gimines giliai 
užjaučiame —

K.L.K. Moterų Draugijos
Šv. Jono Kr. parapijos skyrius

Staiga netekus vyresniosios skautės IRENOS PACEVIČIŪTĖS, 
nuliūdime užjaučia tėvelius, sesutes, jūrų skautę GRAŽINĄ 
ir jūrų skautą ALGĮ —

"Rambyno" tunto 
skautai ir vadovai

Augščiausiajam pašaukus amžinybėn 
vos išsiskleidusį jaunystės žiedą

a. a. IRUTĘ PACEVIČIOTĘ,
jos tėveliams JANINAI ir dr. STASIUI PACEVIČIAMS, 

sesutėms — DANUTEI, GRAŽINAI, broliui ALGIUKUI, 
švogeriui GEDIMINUI bei visiems giminėms ir arti
miesiems, prislėgtiems gilaus liūdesio, reiškiame nuo
širdžią užuojautą —

T. VI. Bačėnai ir šeima
V. Bačėnas
L. P. Murauskai ir šeima
A. A. Šmigelskiai
F. V. Urbonai ir šeima

IRENAI PACEVIČIŪTEI tragiškai žuvus,
tėvams poniai JANINAI ir dr. STASIUI PACEVIČIAMS, 

visai šeimai bei giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą —
Natalija ir Algirdas Šalkauskiai

straipsnį “Lietuviškos buities mi- Lietuva lietuvių gyventojų atžvil- 
tai”, buvau nustebintas autoriaus giu prilygo to pat meto Anglijai, 
neigiamu žvilgsniu į mūsų tau- apie 6 mil. Kodėl gi tad Anglija 
tos istoriją ir vienpusiška jos ana- šimtmečių būvyje išaugo į milži- 
lize. Betgi dar labiau mane nu- ną, o Lietuva per tą laiką beveik 
stebino kaikurių tautiečių reaga-' perpus sumažėjo? O, be to, ano 
vimas tiek spaudoje, tiek gatvėje meto juk visos kaimyninės tautos 
į ano straipsnio mintis. Kaip sau kažin ar gyventojų atžvilgiu žy- 
norite, bet atsisakyti laikraščio miai lenkė Lietuvą? Tai yra gi- 
prenumeratos tik dėl straipsnio, lūs likiminis plyšys mūsų istori- 
kuris skaitytojui nepatiko ir įjos rūme, kuriam užlopyti mes 
kurį net nepasistengė giliau malimo surasti daną nataisinan. 
įžvelgti, yra ne kas kita, kaip pa
sikarščiavimas. O “Laisvosios Lie
tuvos” skaitytojo L. J. B. viešas 
laiškas, kuriuo jis rekomenduo
ja, kad “L. L.” arba “Ateities” 
redakcijos įdėtų savo puslapiuose 

įgalintų įvairiuose parengimuose 
ar suėjimuose, jį pažinti ir nusi
sukti į šoną, “nepaduodant tau
tos fariziejui rankos”, atsiduoda 
bukažmoniškumu.

Kada išmoksime?
Iš tikrųjų, kada gi pagaliau iš

moksime gerbti kito nuomonę, 
kuri nesutinka su savąja ir ku
rios F. Jucevičius savo aname 
straipsnyje taip pat pasigenda?! 
Man atrodo, kad ne išsišokimas 
ir svaidymasis neužtarnautais epi
tetais yra tikrasis kovos būdas su 
kito nuomone, bet jos visapusiš
kas pažinimas ir, jei prieštarauja 
tiesai, motyvuotas sukritikavimas. 
Rasdami, kad F. Jucevičiaus pa
žiūra į Lietuvos istoriją nevisais 
atžvilgiais yra teisi, minėtu būdu 
pasinaudojo J. Matulionis “T. Ži
buriuose” ir P. V. Raulinaitis 
“Drauge”. Ir tik šitoks klausimo 
sprendimas įneša daug šviesos ir 
gyvybės į mūsų kultūrinį ir socia
lini gyvenimą.

Su tokiu nusiteikimu tenka žiū
rėti ir į F. Jucevičiaus straipsnį. 
Jo pagrindinis uždavinys — ne 
senosios lietuviškos buities sunie- 
kinimas, bet jos dabarties atnau
jinimas ir parengimas ateičiai. 
Tautos istorijos “grybštelėjimas” 
— tiesa, nevisais atžvilgiais pri
imtinas — yra tik motyvas mū
sosios dabarties sustingimui pa
ryškinti, tik nurodymas į reika
lą “pavaryti laikrodį šimtu me
tu į priekį”. Nes pagal autorių, 
“Nors tautos yra praeities kūdi
kis, bet jos turi nepamiršti, kad 
joms priklauso ne praeitis, bet 
dabartis ir dabartyje slypinti 
ateitis... Jos turėtų pasistatyti 
idealu ne kartoti, bet jieškoti, ne 
būti, kas buvo, o pasidaryti, kas 
dar nebuvo”.

šitoks samprotavimas yra cha
rakteringas šaukliui, o ne farizie
jui, nusipelniusiam paniekinimo, 
kaip L. J. B. sugestijonuoja. Ir, 
iš tikrųjų, kas yra tautai svarbiau, 
ar sustingimas ant praeities lau
rų, ar kūrimas dabarties ir sustip
rintas žvilgis į tolimą ateitiį?

Plyšiai istorijoj
Daugis iš mūsų esame dideli 

lietuviškosios praeities gerbėjai, 
nes žinome, kad ten būta didžių 
užmojų ir žygių, meilės savo kraš
tui ir jo laisvei, nuoširdumo ir 
svetingumo, o pagonis lietuvis sa
vo žmoniškumu pranoko krikš
čionį kryžiuotį ar net lenką, ku
rie juk ištisus amžius mūsų tautai 
duobę kasė, betgi būtumėm ne
pakankamai objektyvūs, jei savo 
istoriją pervertintumėm. Mūsų 
tautos buities statinys praeityje 
yra gražus, bet ir gerokai skylė
tas, taip kaip ir kitose tautose. 
Nes kur, pavyzdžiui, reikia jieš
koti atsakymo į klausimą, kodėl 
lietuvių tauta įsirikiavo į neūžau
gų tautų tarpą, jei ne istorijoje? 
O juk, rodos, prof. K. Pakšto bu-

galime surasti daug pateisinan
čių motyvų, betgi fakto vistiek 
nepakeisime. O tokių mums ne
naudingų istorinių plyšių savo 
praeityje galėtumėm surasti ne
maža. Man atrodo, kad net ir 
mūsų tremties nedalios tenka 

F. Jucevičiaus fotografiją* kuri jieškoti viename iš tokių plyšių, 
ioalinfii iuni.innca nirflnmmnAca nOC Tilt liotnvjc noiČcioiKTinnnes juk lietuvis neišsiaugino to

kio kumščio, kuriuo būtumėm ga
lėję apsiginti nuo piktų priešo 
užmačių.

Ir klaidos moko
Iš praeities stiprybės semtis — 

reiškia mokytis. O mokytis gali
ma ir iš klaidų. Mūsų likiminis 
žingsnis savo ūgiu atsistoti šalia 
kitų tautų jau yra nužengtas | 
šalį". Tiktai pats Dievas mus gali 
su jomis sulyginti kiekybiniu at
žvilgiu. Betgi kokybinis mastas 
dar yra mūsų rankose, šituo at
žvilgiu mes ne tik galime stovė
ti šalia milžinų, bet juos ir toli 
pralenkti. Tai ir yra vienas mū
sų didžiųjų idealų, kurį mes pri
valome pasiekti, kol dar pakan
kamai turime dvasinių jėgų. Ar
gi sunku buvo įžiūrėti, kad šį 
idealą turėjo prieš akis ir F. Ju
cevičius, rašydamas aną savo 
straipsnį, tilpusį “Ateities” pusla
piuose ir sukėlusį nemaža erzelio 
lietuvių visuomenės tarpe?

A. Kalnius

MARTINI & ROSSI
' Gaunamas

‘ svaiginamųjų gėralų 
parduotuvėse

VERMOUTH
RAUDONAS arba EKSTRA AŠTRUS, arba

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

Į BUTELIUS SUPILTAS ITALIJOJE

Archer klauso, sužino.
vadovauja

X ARCHER
for mayor

Informacijų ar pagalbos skambinkite 
tel. 927 4550

willlom L

PASAULINĖ PARODA MONTREALYJE

ATRINKTA 240 MERGAIČIŲ
Iš trijų tūkstančių kandidačių 

atrinkta 240 mergaičių tarnauto
jų — “Expo Hostesses”. Jos pa
saulinėje parodoje lankytojams 
bus vadovės; kalbės angliškai ir 
prancūziškai, o kaikurios mokės 
ir daugiau kalbų. Tos mergaitės, 
nesenesnės kaip 24 m. amžiaus 
ir parinktos iš visos Kanados, 
turės baigti specialius kursus.

Parodą “valdys” elektroniniai 
skaitytuvai. Jau dabar jie skai
čiuoja, kiek bus saulėtų ir kiek 
lietingų dienų. Elektroniniai apa
ratai teiks informaciją apie nak
vynes, iš “pono” skaitytuvo su
žinosite, ar dar teatre yra laisvų 
vietų. Automate galėsite nusi
pirkti bilietus.

čia pat už vieną doleri galė
site išsinuomoti “teleguide” (au
sinis prietaisas). Parodą lankant 
jis jums transliuos informaciją. 
Pavyzdžiui, įeinant i federacinio 
paviljono rajoną, jis teiks žinias 
apie jo struktūrą, organiz. ir t.t.

Viename iš paviljonų keistas 
automatas prie jūsų akių gamins 
televizijos aparatus, po to juos 
sunaikins ir vėl gamins, ir taip 
be galo.

Jeigu jūsų vaikas paklystų, 
kiekviename rajone rasite televi
zijos postą ir čia pat ekrane ma
tysite savo vaiką. Bus pasakyta 
kur vaiką atsiimti.

Paroda apims didelį plotą — 
nuo Įėjimo iki antro galo (La 
Ronde) bus virš trijų mylių. Jei 
pasiklysite, atsiversit parodos va
dovą ir žinosite kur esate, nes'

dėžės, sienos ir kt.)
Automatinis Expo Express 

traukinys Į valandą perveš 50.000 
lankytojų." Traukinys bus nemo
kamas. Juo galės važiuoti kiek 
kas nori. Be to, bus ir apmoko
mų susisiekimo priemonių: gon
dolų, vienbėgių traukinių, heli
kopterių ir virš vandens “skrai
dantis” laivas.

Septynios krikščionių grupės, 
jų tarpe ir katalikai, turės bend
rą paviljoną, čia pamaldų nebus. 
Katalikams parodos lankytojams 
Montrealio mieste paskirta St.. 
Jaques Katedra (St. Catherine — 
St. Denis gt.). Kunigai aptarnaus 
24 kalbom. Gal čia įvyks ir Lie
tuvių Dienos pamaldos? “Expo 
67” himnui sukurti konkurse 
dalyvauja 2209 kompozitoriai iš 
35 valstybių. Laimėjęs konkursą 
autorius ir "jo melodija bus pa
skelbta per CBC televiziją lap
kričio 27 d. 8.30-9.30 v.v.

Parodos organizatoriai mokosi 
iš praeities; žada nepakartoti 
klaidų, kurios buvo padarytos 
Niujorko ir kitose parodose, bet 
ar išvengs naujų klaidų?

J. Ladyga

• Trys amerikiečiai gydyto
jai Minnesotos valstijoje paskel
bė savo tyrimų duomenis.' Jų 
nuomone, klausa galės būti grą
žinta persodinimu kaulinių da
lių vidurinėje ausyje iš vieno 
asmens ausies į kito. Tokių ope
racijų tie gydytojai sėkmingai

kiekvienas rajonas bus išdažytas padarė 10 kačių Mayo klinikoj 
skirtinga spalva (suolai, šiukšlių; prie Minnesotos universiteto.

Dukrelei IRENAI tragiškai mirus, 

dr. STASIUI PACEVIČIUI su šeima 

reiškiu nuoširdžią užuojautą —

Dr. E. Norvaišienė

Mielai IRUTEI PACEVIČIŪTEI tragiškai žuvus, 
jos tėvams, broliui, sesutėms, švogeriui bei visiems giminėms 

ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą —

M. J. Gudeliai ir šeima

DR. STASIUI PACEVIČIUI ir šeimai šioje tragiškoje 

valandoje — jų mylimai dukrelei a. a. IRENAI žuvus 

— gilią užuojautą reiškia —

Algis ir Eleonora Dūda

IRENAI PACEVIČIŪTEI tragiškai žuvus,
PACEVIČIAMS,tėvams dr. STASIUI irts dr. STASIUI ir JANINAI PACEX 

jų šeimai bei giminėms 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą

GRUODŽIO 5-JĄ 
IŠRINKITE

UŽ ATLIKTUS DARBUS
N

DENNISON: kovoja už žemesnius mokesčius, nes jis 
vertina mokesčių mokėtojų dolerį.

DENNISON: vadovauja kovai, kad namų savininkams būtų sumažinti 
mokesčiai per 5 metus namų pagerinimui.

DENNISON: laimėjo, kad būtų suteikta teisė visiems piliečiams 
balsuoti miesto valdybos rinkimuose.

Šį karta BURMISTRU (Mayor)

Vėl išrinkite gruodžio 5-tę

LAMPORT
Allan A.

KONTROLIERIUS
Jis Jums daugiausiai padės

Sugebėjimas, nuoseklumas, energija 
ir nuoširdumas

Vestuvių scena iš A. 
Landsbergio veikalo 
"Penki stulpai tur
gaus aikštėje", kurį 
vaidina Naujųjų Ka
nadiečių teatras To
ronto Central Libra
ry Theatre nuo lap
kričio 30 iki gruo
džio 18 d. Iš kairės: 
atstpvas - Hans Sei
fert, Aldona - Anja 
Gustafsson. Jonas - 
Rudolfs Purvs, Anta
nas — Klaus Seifert, 
prokuroras - Kurt Ja
cobs. Teatro direkto
rius ir režisorius - 
Rein Andre.

Balsuokite ir išrinkite

Komiteto įstaiga —
1117 Dundas St. W., 

tel. 532-2841, 532-2842

ALDERMANU 5-TOJE TORONTO 

APYLINKĖJE (WARD)

Balsuokite už energingą ir pa
tyrusį atstovavimą apylinkėje 

Balsuokite už žmogų, kuris gy
vena 7 apylinkėje ir žino jūsų 
problemas.

Balsuokite už žmogų, kuris pa
sižada patarnauti nuo rinkimų 
iki kitų rinkimų 7 apylinkėje.

Jis yra pirmas balsavimo korte-

WILK, Jerry I X

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
{ Medicininis ir pooperacinis gydymas

VientateH valdžios registruota atttrriaus gydymo lietavHka klfarik*.
Ivstrfis spinduliai, elektriniai ir.ftttatal ranką masažai, spindulinės ir

B. Naujilte, PsD.R.M.N.Pt.

,. 460 Roncesvčlles Avė., Toronto . F

• Kaprizinga aktorė ir repeti- i 
ciją paverčia spektakliu.

• Prancūzijoje buvo pasiūlyta 
rinkimams skirtas dėžes pakeis
ti automatinėmis balsavimo ma
šinomis. ši mintis susilaukė 
premjero G. Pompidou opozid- 1 
jos, nes tokias balsavimo remi- I

7-toje APYLINKĖJE (Ward) 
rinkite ALDERMANU

—————— n........................... ......

BOYTCHUK. 1
. . 11

RINKIMU DIENA: 
BALSAVIMO VAU

PsD.R.M.N.Pt
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Visi į paskutinį, priešadventinį Hamiltono Tautos Fondo

niai parašiutininkai”. Šiame leidiny
je, atrodo, yra paliečiami ne tik vo
kiečių nuleisti parašiutininkai, bet ir 
aplamai Lietuvos partizanų kova 
prieš sovietinį okupantą. Minimi ry
šiai su JAV ir Anglijos žvalgyba po
kario metais, Lietuvos Laisvės Ar-

v<b novskis bandė pasislėpti piliečio Dra- 
gockio bute, peršovė jam duris atida* 

k riusį Dragockio sūnų, bet buvo par
blokštas ir suimtas.

RŪMAI KOMPOZITORIAMS 
Prie Žvėryne esančio kompozitorių

subatvakarį - šokius,
kurie rengiami šį šeštadienį, lapkričio 26, J. Centro salėje,

Benny Ferri orkestras 

Bufetas su šiltu užkandžiu ir /vairiais

Laimingos šokėjų poros bus apdovano
tos šampanu ir lietuviškom plokštelėm 
Loterija, laimės staliukai, kitos

gėrimaiskuriame įsikūrė Lietuvos Kompozito
rių Sąjunga ir sovietinio muzikos fon- 

___ do Lietuvos skyrius. Į šį vilniečio pagandai, bet tarp jos eilučių, ga- , _ , . . ..
Urnas dalyk®, yr. ir įdomios suproiekto^
medžiagos, kuri, juk įmanoma būt, "

mm propagandos pelu- “ ™r le, kurlOje atliekami naujausi
V. ŽALAKEVIČIUS KELIAUJA kompozitorių kūriniai, ir menė • skai- 
Filmų festivaliuose tarptautinio tykia. Naujuosius muzikos namus nu- 

pripažinimo nesusilaukęs V. Žalake- matoma aprūpinti garso įrašų, filmų 
vičiaus kūrinys "Niekas nenorėjo rodymo aparatūra.
mirti” pradeda kelionę po komunis- SUSISIEKIMAS TARP
tintus kraštus. Jis buvo rodomas viLNAUS IR KAUNO
puošniausiame R. Berlyno kino teat
re, o dabar yra siunčiamas *1 Kubą, Nuo lapkričio 10 d. tarp Vilniaus 
kur įvyks sovifMinio kino meno sa- ir Kauno pradėjo kursuoti du papil-
vaitė. Kartu su kitais sovietinių fil- domi greitieji priemiestiniai dyzelio ŠEŠTAD. MOKYKLOS TĖVŲ SU- 
mų gamintojais į Kubą pakviestas ir traukiniai, kurie šį nuotolį įveikia SIRINKJMAS — lapkričio 27 d., tuoj

per 1 vaL 19 min. Iš viso tokių prie- po 11 vai. Mišių, Jaunimo Centro sa- 
miestinių dyzelio traukinių kasdien Įėję; užtruks neilgiau vienos valan- 
tarp Vilniaus ir Kauno kursuoja 8, dos. Maloniai prašome visus tėvus

dalyvauti. Tėvų komitetas

NEPAMIRŠKITE PASKUTINĖS PROGOS LINKSMAI PRALEISTI TĄ VAKARĄ,

O PO TO JAU LAUKTI DIDŽIŲJŲ ŠVENČIŲ

Pradžia: 7.30 vai. vakaro Įėjimas: $2.00, studentams — $1.00

Skyriaus valdyba

g HAMILTON1

O Umūvi A F PASAŪlYJE
J. A. Valstybės

INŽ. ERNESTĄ GALV ANAUS- rf^tine. 
KĄ, koris šiuo meto gyvena P. 
Prancūzijoje ir paminėjo 84-tą gim
tadienį lapkričio 20 <L, ragina prisi
minti VI. Rasčiauskas, 1531 West 90 
St., Chicago, DI. Jis priima aukas 
iš buvusių E. Galvanausko mokinių 
ir kitų tautiečių, kurie žymiajam 
lietuviui norėtų padaryti staigmeną. 
Iš Madagaskaro į Prancūziją E. Gal
vanauskas parvyko nusilpęs, jį ka
muoja sąnarių skausmai. Santaupų 
neturi ir pensijos negauna.

ŠV. JURGIO LIETUVIŲ PARA
PIJA. Shenandoah, Pa., kurią suor
ganizavo kun. Petras Abromaitis, at
šventė 75 metų sukaktį. PontifikaH- 
nes Mišias atnašavo vysk. J. McShea, 
dabartinis par. klebonas preL Juo
zas Karalius ir kiti lietuviškų pa
rapijų kunigai. Iškilmėse dalyvavo

vajų ir Argentiną, bet turėtų pasi
tempti susitikime su Urugvajaus

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS Los 
Angeles, Calif., choras, vadovauja
mas kompoz. Br. Budriūno, ruošia
si paminėti 25 m. veiklos sukaktį. 
Choro valdybą sudaro: pirm. A. 
Raulinaitis, vicepirm. L. Dovydai
tis ir M. Sutkevičius, sekr. B. Dab- 
šienė, ižd. M. Valukonytė.

LIETUVIŲ KOLONIJA Worces
ter. Mass., turi tris tautinių šokių 
grupes: skautų ir dvi mokyklinio 
amžiaus vaikų — mažųjų ir dides
niųjų. Joms vadovauja stud. Sau
lutė Stačkutė.

V. žalakevičius.

JAV KOMUNISTŲ BIUSTAI
Dail. E. Varnas nufipdė Lieutvojc

lietuvių komunistų, garbinančių so
vietinę Lietuvos okupaciją. Bandy
mas juos įamžinti biustuose rodo, 
kad jie jau priklauso senienų mažė
jui ir ruošiasi atsisveikinti su dabar
timi.

jie nešė Lenino port-

BAUSMĖ CHULIGANUI
Ukmergės rajono liaudies teismas jų tarpe 5 greitieji, sustojantys tik 

Česlovą Augūną nuteisė kalėti tre- Kaišiadorių stotyje 
jus metus už chuliganizmo veiksmus. 
Sis gurguolinių dirbinių gamyklos 
darbininkas jau anksčiau du kartas
buvo baustas už girtavimą, žadėjo pa- * tebeviešinčio partiečio A. Bimbos 
sitaisyti, bet vėl pasigėrė ir su drau- biustą. Jis ruošiasi parodai, kuriai 
gaiš išdaužė parduotuvės vitriną, duotas skambus pavadinimas — “Ko- 
Trumpame pranešime iš teismo sa- va už taiką”. Joje bus išstatyti bius- 
lės taipgi tvirtinama, kad nuteista- tai R. Mizaros, J. Mizarienės, K. Ka
sis koliojosi ir priešinosi milicijos rosienės, J. Gasiūno ir kitų Amerikos 
pareigūnams.

PARADAS VILNIUJE
Spalio revoliucijos sukaties parade 

Vilniuje pagrindinę kalbą pasakė 
miesto komiteto I sekr. K. Mackevi
čius, garbindamas Sov. Sąjungą ir jos 
kompartiją. Lietuvą jis teprisiminė 
tik tada, kai buvo paliestas planų vir
šijimas. Pirma laiko buvęs Įvykdytas 
bendrasis 10 mėnesių pramonės pla
nas, o kolchozininkai, girdi, pristatė 
valstybei nustatytą kiekį mėsos, pie
no ir kiaušinių. Grynai propagandos 
reikalams parade buvo panaudota 
vaikų eisena
retą, vadovėlius, komjaunimo bilie
tus ir netgi plakatus, reikalaujančius 
taikos Vietnamui. Sunkiausia dalia 
tenka lietuvaitėms, kurios turi , para
duoti dėvėdamos tautinius drabužius, 
nors visi kiti parado dalyviai yra ap
sirengę šiltais apsiaustais. Lapkričio 
7-toji šiluma nepasižymi, šiuo atveju 
dėmesio verti yra cukrinius pyragai
čius gatvėje pardavinėjančios bobu-

• ' tės žodžiai, kuriuos užrašė “Tiesos” 
korespondentas D. šiliukas. Paprašy
ta pyragaičio su raudona vėliava, ji 
atsakiusi: “Neturiu, vaikei, aš — se
noviškai. .. Imk su širdele, bus gerai. 
Ir per Spalio šventes širdį prisiminti 
reikia. O tai vaikšto raudonom no
sim, jos negailėdami...”

RUSIŠKA TRAGEDIJA
Spalio revoliucijos sukakti rusas 

autobuso vairuotojas Valentinas Iva- 
novskis atžymėjo šūviais vidurnakti. 
Suomišku peiliu jis nudūrė save bu
vusią sugyventinę, Vilniaus “Perga
lės” saldainių gamyklos darbininkę 
Taisą Korotkova ir jos 6 m. amžiaus

KOMUNISTINIS
TIEKIMAS
Biržų rajono Smilgių kolchozo pir

mininkas B. Šimonis šitaip įvertina 
kompartijos suorganizuotą tiekimą: 
"Dabartinė tiekimo struktūra yra 
griozdiška, niekam tikusi...” Jo tei
gimu, dėl vieno guolio, dėl menko 
dirželio ištisas savaites neveikia ma
šinos, nes neįmanoma gauti reikiamų 
dalių. "Tiesos” redaktorius B. Šimonis 
moko: "Mano nuomone, tiekimas tu
rėtų taip dirbti, kad užtektų ūkiui pa
skambinti telefonu, ir būtų skubiai 
pristatoma reikalinga detalė ar me
džiaga^ O kas gi dabar dedasi tiekimo 
skyriuje? Kiekvieną dieną iš ūkių su
važiuoja 20-30 automašinų, išlaukia 
visą dieną. Ir ne visada parsiveža rei-

TAUTOS FONDO PRIEŠADVEN- 
TINTAI ŠOKIAI įvyks Jaunimo Cent
ro salėje šį šeštadienį, lapkričio 26, 
Tautos F. parengimai visada yra bu
vę hamiltoniečių labai mėgstami, tad, 
reikia tikėtis, kad ir šis vakaras su
trauks rekordinį skaičių svečių. F. 
Rimkus premijuoties šokiams yra pa
skyręs dar dvi vertingas lietuviškas

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
klubo šaudyklos atidarymas — lapkr. 
27 d., 2 v. p.p. Iškilmėse dalyvaus 
mons. dr. J. Tadarauskas ir šaudyklą 
pašventins. Lapkričio 26 d., 1 v.p.p., 
bus mažojo kalibro (22) šaudymo var
žybos dėl pereinamosios taurės. Ne- i

Argentina
EDMUNDAS NAVICKAS, lenkų 

laivo "Staszic” inžinierius, keletą 
dienų viešėjo Buenos Aires lietu
vių kolonijoje, dalyvavo jų paren
gimuose, susipažino su kultūrine 
veikla. Jis yra jaunas Vilniaus kraš
to lietuvis.

VAIKŲ CHORAS "PAPARTYNAS” 
buvo suorganizuotas Onos Ožinskie- 
nės Buenos Aires mieste pr. metų 
kalėdinės eglutės programai atlikti. 
Darbas su vaikučiais tęsiamas — jie 
pasirodė Motinos ir Tėvo dienų mi
nėjimuose 
Centro 40 
moję.

VINCAS
virs metų žaidęs jugoslavų futbolo 
komandoje Čikagoje, grižo į Buenos 
Aires pas tėvą Vincą Kuraitį.

šimtmečio Hamiltono Lietuvių Komi- i ‘ '
teto pirm. L Skripkutė pranešė apie daug lietuvių, jų tarpe apie 30 ku- 
šimtmečio minėjimo paruošiamuosius 
darbus: kiekviena tautybė gauna po 
savaitę laiko ir turės paruošti sa
vo tautybės įvairius pasirodymus. Gai
la; kad posėdyje dalyvavo mažai or
ganizacijų atstovų. Iš esamos 21 orga
nizacijos į posėdį atsilankė tik 5 at
stovai. Turime sustoti ir rimtai pa
galvoti kur einame. Ar jau nebetu
rime laiko ir noro dalyvauti visuome
niniame gyvenime? Mūsų visų parei
ga dalyvauti Bendruomenės veikloje 
ir jon įjungti jaunąją kartą.

JAUNIMO NAUJŲ METŲ sutikimas 
įvyks gruodžio 31, šeštadienį, parapi
jos salėje. Tėveliai prašomi paragin
ti savo jaunimą, kad ruoštųsi daly
vauti bendrame sutikime, o ne užda
ruose. Rengia — moksleiviai ateitinin
kai. J. P.

nigų ir virš 100 vienuolių seselių. 
Lietuviai angliakasiai čia jau 1872 
m. turėjo šv. Kazimiero parapiją, iš 
kurios juos išstūmė lenkai, privers
dami organizuoti naują šv. Jurgio 
lietuvišką parapiją.

METINĮ NAŠLIŲ BALIŲ Bosto
no Lietuvių Piliečių Dr-jos salėje 
suorganizavo Sandaros Moterų Klu
bas. Našlių karaliene buvo išrink
ta Aldona Robertsonienė, kuri naš
lių karaliumi pasirinko Joną Gudaitį. 

V. APANIUS, klevelandietis sodi
ninkas, miesto sodininkams sureng
tose varžybose iš šešių pirmųjų pre
mijų laimėjo tris. Vertintojų komi
siją sudarė dienraščių "Plain Dea
ler” ir "Press” sodininkystės skyrių 
atstovai. Premijos buvo skiriamos už 
geriausiai prižiūrėtą, įrengtą ir iš
planuotą sodybą.

AMERIKIEČIŲ MOKYTOJŲ SU
VAŽIAVIME, kuris įvyko Klevelan- 
de lapkričio 4 d., lietuvišką suktinį 
pašoko Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos mokiniai, Dalyvauti pro
gramoje juos buvo pakvietęs miesto 
bibliotekos direktorius R. C. Lind
quist. Lietuviukų sėkmę liudija iš jo 
gautas padėkos raštas: "Esu giliai 

koncertus buvo geri. Klevelande po Dramantams; kalbėjusiems pobūvyje dėkingas Jums visiems už atvykimą 
- — • • — , . . *r šokius, atstovavusius lietuvių

liaudies kultūrai”...
FRANK ZAPOLIS Balzeko lietu

vių istoriniame muzėjuje Čikagoje

mo Centre girdėsime pirmą kartą sol. 
R. Mastienę. Sol. R. Vilčinskaitė- 
Mastienė pradėjo dainuoti dar būda
ma Vilkaviškio gimnazijoje. Vokieti
joje, baigusi gimnaziją Eichstaete, 
pradėjo studijuoti muziką Miunche
no Mendelio konservatorijoje. Atvy
kusi į JAV tęsė toliau savo studi
jas Indianopoly ir jas baigė BA laips
niu. Be to, ji savo balsą lavino Niu
jorke ir Čikagoje pas Lietuvos ope
ros solistę A. Dičiūtę-Trečiokienę. 
1960 m. Čikagoje įvyko jos pirmasis 
lietuvių visuomenei dainų ir arijų 
rečitalis, kuris kritikų buvo labai ge
rai įvertintas. Sol. R. Mastienė yra 
dainavusi lietuvių statomose operose 
— “Faustas”, “Carmen”, “Cavalleria 
Rusticana” ir “Traviata”. Taip pat ji 
dainavo ir amerikiečių statomose ope
rose “Carmen” ir “Cavalleria Rusti
cana” bei įvairiuose amerikiečių kon
certuose.

Ji koncertavo lietuvių parengimup:

ir Argentinos Lietuviu 
metų sukakties progra-

JUOZAS KURAITIS,

Mūsų 25-metų vedybų sukakties pro
ga buvome pagerbti draugų bei gimi
nių suruošta mums staigmena — pui
kiu pobūviu. Šiuo norime išreikšti gi- 

galintieji dalyvauti 26 d., galės šau-;se Niujorke, Baltimorėje, Filadelfi- \ Hą padėką: gerb. prel. kun. dr. J. Ta- 
dyti 27 d. po atidarymo iškilmių. Lap- joje; Miami, Kenošoje, Los Angeles, Į darauskui už dalyvavimą ir malonų žo- 
kričio 27 d., 2.30 v. — šaudymo varžy- Ročesteryje, Klevelande, Čikagoje ir. tartą pobūvio metu, iniciatoriams 
bos iš 16 jardų ir "handicap” dėl klu- kitur. Spaudos atsiliepimai apie jos P- P- Kareckams, p. p. Brasiams ir p. p. 
bo pereinamosios taurės. Geriausiai 
šaudę atstovaus klubui larpklubinėse 
varžybose, šaudyklos atidarymo proga 
paskirtos 6 taurės: 3 iš 16 jardų ir 
3 "handicap”, šaudymams registruo
tis pas A. Šimkevičių iki šaudymo 
pradžios. Gruodžio 4 d. bus "kalaku-i 
tų” šaudymas nuo 9 v. iki sutemų. 
Gruodžio 11 d., 1 v.p.p., bus tarpklu- 
binės šaud. varžybos ir išrinkti 3 ge
riausi Ontario šauliai iš medž. šau
tuvų. 1967 m. sausio 2 d. numatomos 
didžiulės šaud. varžybos, dalyvaujant 
kanadiečių klubams. Klubo metinis

vieno koncerto “Darbininke” rašė: sūnui Kęstučiui, p. Kareckui, inž. Kši- 
“Tembras balsą puošia — geros mo-! viekui ir p. Navickui: p. p. L. V. Ky- 
kyklos išdava. Sultingas balsas valdo-! bartams ir p. J. R. Simanavičiui, svei- 
mas laisvai, be mažiausio spaudimo, j kinusiems mus lietuviškoje radijo pro- 
Ramūs, švelnūs ar stipresne jėga gramoje ir visiems dalyvavusiems bei moko jaunimą ir senimą gamintis

fplinta ugningi atspalviai įrodo šamo- i prisidėjusiems prie taip gražių ir ver- originalius papuošalus lietuviškoms

visą aieną. ir ne visaaa parsiveža rei-, 
kalingų prekių...” Kapitalistiniuose! zuikių balius — 1967 m-, sausio 21 d. 
kraštuose visus reikmenis galima už- Jaunimo Centro salėje. Valdyba 
siakyti telefonu—jie pristatomi į na
mus, bet toks kapitalistinis metodas, 
aišku, nepriimtinas sovietiškai nusi
teikusiems kompartijos biurokratams. į paukštytes ar skautes registruojasi 

pas p. Jokūbynienę, 40 Organ Cres. 
tel. 389-3205. Minėtoje vietoje taipNAUJOS BULVĖS

Kaltinėnų bandymų stoties moksli
nė bendradarbė Genė Visockienė po 
ilgų metų darbo išvedė naują bulvių 
veislę — "Neringą”. Bandymų skly
puose naujosios bulvės davė 500 
centnerių derlių iš hektaro. Jos yra 
atsparios ligoms, puikiai auga drėg
nesnėse dirvose. V. Kst.

SUDBURY, Ont.
MOKYKLA VEIKIA. Nors ir šiek 

tiek pavėluotai, šiaip taip susiklija
vo šeštadieninė Tumo-Vaižganto lietu
vių mokykla ir pradėjo 17 mokslo 
metus. Visuomet susiduriama su sun
kumais, kai reikia surasti mokytojų. 
Mokytojų turime pakankamai, bet ne
visi sutinka dirbti. Daugiausia yra 
dirbusi M. Venskevičienė, bet kodėl 
ib kitos bei kiti negali daugiau pa
dirbėti? Kaikuriais metais dirbo dau
giausia neprofesijonalai. žinoma, jei 
mokytojų atlyginimas būtų geresnis ir 
tėvai daugiau bendradarbiautų su mo
kytojais, labiau įvertintų mokytojų 
darbą ir nelepintų tiek daug savo vai-

kų, tai mokykla tikrai klestėtų. Mo
kyklinio amžiaus vaikų turime apie 
pusšimtį, bet dalis tėvų nejaučia rei
kalo vaikus leisti lietuviškon mokyk
lon arba pataikauja savo vaikams, ku
rie šeštadieniais nori ilgiau pamiego
ti arba eiti į kinus. Šiemet mokyklo
je dirba šie mokytojai: Gertrūda 
Lumbienė — vedėja, Nijolė Paulai- 
tienė ir kapelionas — kun. Ant. Sa
bas. Mokykla veikia Sv. Tomo mo
kyklos patalpose, Drinkwater St.

OLĖ IR BRONIUS STEPONAVI
ČIAI iš Hamiltono nusipirko G. V. 
Lumbių gražią vasarvietę prie Trout 
ežero, o G. V. Lumbiai pasistatė ant
roj pusėj to paties ežero naują. Krsp.

ST. CATHARINES, ONT.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. Lapkri-1 majoro Pašilio duktė. A.a. majoras žu- 

čio 11 d. į “Ramovės” organizacijos vo nuo bolševikų rankų. Ponia renka 
surengtą Lietuvos kariuomenės atsi
kūrimo paminėjimą susirinko lietu
vių iš* viso Niagaros pusiasalio. Pro
grama buvo pradėta punktualiai įne
šus vėliavas kun. B. Bagdono, OFM, 
invokacija. Pranešimą padarė jauni
mo atstovė — 13-to skyriaus mokinė 
V. Grigaitė. Tai geras ramovėnų su
manymas kviesti į bendrą darbą ir 
jaunimą. Savanoris A. Šukys, nese
niai atvykęs iš Anglijos, perskaitė 
trumpą senosios Lietuvos kariuome
nės statutą — apie 40 punktų, kur 
vyrauja mirties bausmė. Gal todėl, 
kad tokiais laikais taip ir reikėjo, nes 
vargu kitokia lietuvių kariuomenė bū
tų senovėje pasiekusi tokių laimėji
mų. Pagrindinę programos dalį išpil
dė Toronto studenčių dioras, vad. 
kun. Br. Jurkšo. Jo repertuarai visad 
gerai parinkti ir įdomūs ne tik cho
ristams, bet ir publikai. Choras tavo 
visų šiltai primtas. Sį chorą Kana
dos lietuviai turėtų ne tik palaiky-

reiktų padidinti, įtraukiant ir visus 
galinčius dainuoti lietuvius studen
tus. Akompanavo Danutė Pašflytė — 
Rautinš, žymaus 4-to pulko kario —

Britanija
LONDONO LIETUVIAI Vėlinių 

proga prisiminė mirusius tautiečius. 
Lapkričio 6 d. buvo atlaikytos Mi
šios Šv. Kazimiero bažnyčioje, o po 
to iš šv. Patriko kapinių koplyčios 
buvo suorganizuota procesija su žva
kėmis Į lietuvių kapines, kur ilsisi ne 
šimtai, bet tūkstančiai Londono lie
tuviškos kolonijos gyventojų. Not- 
tinghamo lietuviai tą pačią dieną 
aplankė tautiečių kapus vietinėse 
kapinėse. Specialiose pamaldose bu
vo prisiminti visi žuvusieji už Lie
tuvos laisvę.

DR. V. KUDIRKOS MINĖJIMĄ 
spalio 29 d. surengė Lietuvių So
cialinio Klubo valdyba Mančestery
je. Paskaitą apie dr. V. Kudirkos 
asmenį ir jo veiklą skaitė V. Ignai-

ningų priemonių gausumą. Dikcija ir tingų dovanų. Nuoširdus ačiū: p. p. E. kalėdinėms eglutėms. Pamokos ne- 
- - - — - - -r mokamos; geriausiai pagaminti pa

puošalai bus premijuojami.
KUN. JUOZAS ČEPUKAITIS, Fi- 

. ladelfijos šv. Andriejaus parapijos 
klebonas, mirė lapkričio 11 d. Jis 
buvo gimęs 1885 m. Amerikoje, ku
nigu Įšventintas 1920 m. Vienas di
džiausių velionies nuopelnų — šv. 
Andriejaus parapijos suorganizavi
mas ir ilgu metų darbas klebono 
pareigose. Kun. J. čepukaitis taip
gi yra dirbęs AL Katalikų Federa
cijos centro valdyboje, vadovavęs 
Kunigų Vienybei, daug prisidėjęs 
prie Šiluvos Marijos koplyčios Įren
gimo Vašingtone.

DR. JUOZĄ MANELĮ, aprašyda
mas Illinois centrinę ligoninę, ke
lis kartus paminėjo "Chicago Tribu
ne” sekmadienio žurnalas. Jaunas 
lietuvis gydytojas neseniai yra iš
laikęs chirurgo egzaminus ir garsė
ja sėkmingai atliktomis sudėtingo
mis operacijomis. Dalis jo mokslinių 
studijų buvo paskelbta žurnaluose 
"College of Surgeons” ir ‘‘Industrial 
Medicine and Surgery”.

DR. VINCO KUDIRKOS lituanis
tinei mokyklai Detroite vadovauja 
Angelė Bajalienė. Mokykla turi aš
tuonis skyrius su 130 mokinių, ku
riems pamokas dėsto 10 mokytojų. 
Veikia priešmokyklinis skyrius ir 
papildomas skyrius lietuviškai silp
nai kalbantiems.

EDVARDAS MODESTAS-MODES- 
TAVICIUS, lietuvių krepšininkų iš
vykos į Australiją dalyvis, su ame
rikiečių Čikagos Jamaco Saints ko
manda dalyvavo tarptautiniame krep
šinio turnyre Argentinoje, kur jų 
komanda laimėjo pirmą vietą. Jo 
nuomone, lietuvių krepšinio rinkti
nė lengvai galėtų įveikti Čilės rink-

interpretacija — vertos pagyrimo”.«J- Bajoraičiams, L. Bacevičiui, M. L. 
"Draugas” po koncerto Ročesteryje Borusams, D. P. Bružams, S. P. Bra- 
rašė: "Visą repertuarą solistė išpildė sams, O. S. Dramantams, A. A. Eršti- 
su dideliu įsijautimu. Ji dainuodama (kalciams R. Franczak, E. Giedraitie- 
stebino klausytojus žaviu balsu ir’nei, I. K. Gužams, D. Gužienei, M. C. 
augštu menišku lygiu, žiūrovai savo Choromanskiams, E. J. Jurėnams, Juo- 
šiltais plojimais ilgai nepaleido nuo j zaičiams, O. J. Kareckams, T. P. Karec- 
scenos. Turėjo papildomai dainuoti”, j kams, T. A. Kalmantavičiams, S. P. Ka- 

• Hamiltoniečiai ir apylinkių lietuviai nopoms, O. J. Kanevoms. M. Kanevie-IŠKILMINGA TUNTŲ SUEIGA Maminonieciai ir apylinkių lietuviai nopoms, v. u. ikanevunrs. «.
spalio 2 d. skautai-ės atidarė veiklos i Įurės Pr°S°s girdėti sol. R. Mastienę i nei, M. Kežinaitytei. G J. Krištolai- 
sezoną. Mergaitės norinčios įstoti į! Pasigrožėti jos žaviu bei gražiu, čiams, A. J. Kšivic *ams. i . - ve a

balsu. Šio koncerto programoje dar rams, L. V. Kybartams, B. K. Luko- 
dalyvaus jauna poetė Laima Švėgždai- šiams, V. P. Lukošiams, A. J. Mik- 

CA. u iš Toronto ir vietinės pajėgos, šį. šiams, N. V. Navickams, W. Osmolows-
pat galima gauti medžiagą skaučių koncertą rengia ateitininkai prof. S. : Buliams* avie m,
vasarinėm uniformom, kurias ligi ba-;^a^aus^° 25 metų mirties sukakčiai,V. Sauliui, E. V. ams, . * 
landžio mėn. privaloma isigyti. paminėti. Prieš koncertą mus su prof.! lams, O. K. Sinkevičiams. S. K. Stan-

balsu. Šio koncerto programoje dar rams, L. V. Kybartams, B. K. Luko-

LVS “RAMOVĖS” Mančesterio 
skyrius lapkričio 5 d. paminėjo Lie
tuvos kariuomenės atkūrimą V. And- 
ruškevičiaus paskaita ir menine pro
gramos dalimi, kurią atliko Bradfor- 
do "Sūkurio” vaidintojai, moterų 
kvartetas, mišrus oktetas ir tautinių 
šokių grupė.

LIETUVIŲ SODYBOJE mirė An
tanas Dundaitis, 79 m. amžiaus se
nosios kartos lietuvis, Britanijon at
vykęs 1910 m. Ligoninėje gydosi LS 
gyventojai — K. Žeimys, V. Jurevi
čius ir J. Zaleckas, namie — A. Viš- 
t artas.

tautosaką ir todėl po koncerto susi- 
pažindino su mūsų dainų žmonėmis. 
Koncertui pasibaigus, menininkai bu
vo apdovanoti gėlėmis ir padėkos žo
džiu, kurį išreiškė ramovėnų pirm. J. 
Grigas. Kitą dieną įvyko iškilmingos 
pamaldos už žuvusius karius. Jas at
laikė ir pamokslą pasakė kun. B. Bag
donas OFM. Dalyvis

IŠRINKTA NAUJA B-nės valdyba: 
Adolfas Setikas — pirm; Antanas 
Šukys — vicepirm., Juozas Girevičius 
— sekr., Kazys Galdikas — ižd. ir 
Jonas Skeivelas — narys. Į revi
zijos komisiją aklamadniu būdu iš
rinkti — J. Alonderis, Antanas Sva-

landžio mėn. privaloma įsigyti.
Širvintos tuntas

RINKIMAI. Gruodžio 7 d. vėl bus 
renkama miesto valdyba. Nepamirš
kime balsuoti už kontrolės komisijos 
(Board of Control) narį Archie Mc
Coy. (žiūr. skelbimą šiame psl.). Jis 
buvo trejus metus miesto seniūnu. 
Dabar, jau aštuonis metus būdamas 
kontrolės komisijos nariu, aiškiai įro
dė. kad miesto reikalus jam patikėję 
balsuotojai nėra juo apsivylę. Be rei
kalo neleisdamas mėtyti miesto pi
nigų, jis sumaniai stengiasi išspręsti 
aktualiuosius Hamiltono miesto reika
lus. Jis yra nuoširdus ateivių bičiulis, 
visuomet pasiruošęs jiems padėti. Vėl 
išrinkdami P. A. McCoy į miesto kont
rolės komisiją (Board of Control), 
užsitikrinsime gerą ir taupią, bet kar
tu ir dinamišką asmenybę miesto rei
kalų tvarkyme (sklb.).

ALF. IR Z. VAINAUSKAMS jų 20 
metų vedybinę sukaktį priminė drau
gai, šeštadienio vakarą netikėtai su
važiavę į jų nąmus. O tų draugų bu
vo ne tik iš Hamiltono, bet ir iš 
Toronto ir net iš Klevelando. Sukak
tuvininkus gražiai pasveikino pat. 
kleb. mons. dr. J. Tadarauskas ir . J. 
Mikšys, kuris įteikė nuo visų ir do
vaną — sidabrinių peilių ir šaukštų 
komplektą ir voką su pinigais. P. Vai
nauskai yra vedę Anglijoj, bet dau
giausia to dvidešimtmečio praleidę 
čia Hamiltone. Jie augina dukrelę 
Iną, kuri stropiai lanko liet šeštad. 
mokyklą. Alf. Vainauskas iš Lietuvos 
mokytojas ir atsargos karininkas, ap
dovanotas vadovo gabumais ir dide
liu pareigos supratimu, ėjo čia įvai
rias pirmininkų pareigas, kaip Bend
ruomenės v-bos, liet bankelio “Tal
ka”, Tautos Fondo skyriaus ir kt

S. Šalkauskio visuomenine veikla ir ■ kevičiams, J. Svilui, J. V. Svilams, M. 
jo asmenybe supažindins J. Matulio- i P- Suliams, M. šnioliams, E. A. šimke- 
nis iš Toronto. Rengėjai kviečia vi- vičiams-Sims, E. V. šimkams, D. R. 
sus dalyvauti koncerte. Bilietus iš šiurkams. A. M. Trumpickams, I. Var- 
anksto pardavinėja moksleiviai atei- nut V. Zaukai, A. K. žilvyčiams, 

dėkingumu —
Elena ir Petras Gužai

Sutininkai. Visuomenė kviečiama įsigyti 
bilietus iš anksto — neatstumkime 
iniciatyvos. Bilietų kaina tik $1.50, o> 
visa moksleivija ir studentai bus 
įleidžiami nemokamai. J. P.

JOANA BUDNIKIENĖ . su šeima ■binio 
prieš keletą savaičių buvo nuvykusi į: 
Torontą, kur ją ištiko nelaimė — pa
slydusi nusilaužė ranką. Ją teks lai
kyti sugipsuotą 6-7 savaites. Visi ar
timieji ir bičiuliai reiškiame poniai 
Joanai užuojautą ir nuoširdžiai linki
me jai greitai pasveikti. A. P.

KLB APYLINKĖS VALDYBOS ir 
organizacijų vadovų bendras posėdis 
įvyko lapkričio 13 d., 2 v.p.p. par. 
salėje. Pirm. J. Krištolaitis padarė 
išsamų veiklos pranešimą. Kanados

SOLISTĖS ROMOS MASTIENĖS
KONCERTAS. Gruodžio 4 d. Jauni-

GERULSKIS & DOBAT CO.
ROOFfNfrSDMNG-EAVESTROUGHING 

Telef. 383-7512 M. L 834M 
IKI Upper Sherman, Hamilton, Ontario.

Visoje Ontario provincijoje dengiame, taisome stogus, namų šonus ir de
dame nuo stogų vandens nutekėjimo takus. Turime penkiolikos metų

BALSUOKITE

ARCHIE MeCOY
Board of Control

X I MeCOY

mums suruoštą 20 metų vedy- 
gyvenimo sukakties pobūvį- 

staigmeną visiems dalyviams ir pri
sidėjusiems prie tokios vertingos bei 
gražios dovanos tariame nuoširdžiau
sią lietuvišką ačiū: iniciatoriams Er
nai ir Jonui Beržiniams; bičiuliams 
iš Hamiltono ir kitur — p. p. Ą. 
Bugailiškiams, M. Bušinskams (To
ronto), S. Černiauskams (Toronto), 
L. Dautartui (Kleveland), A. Gar- 
kūnams, K. Gludai (N. Falls, N. ¥.), 
J. Karaliūnui, M. Kežinaitytei, J. Ke- 
žinaičiui (Tillsonburgas), V. KeSnai- 
čiams, L: Klevams, A. Liaukai, P. Le- 
sevičiui, St. Lukoševičiui (Klevėlan- 
das), V. Macams (Toronto), O. Mikšy
tei, K. Mikšiui, J. Mikšiams, A. Mi
kalauskams, B. Milašiams, K. Mile- tinę, galbūt laimėtų prieš Parag- 
riams, J. Naujokams, V. Navickams, 
B. Petkevičiams (Toronto), A. Petke- 
vičiams, A. Pilipavičiams, A. Prans- 
kevičiui (Toronto), P. Ročiams, R. 
Rožanskams, P. Sakalams, L. Skripku- 
tei, V. Stanaitienei, J. Stonkams, Ši- 
melaičiams, V. Urbonams (Toronto), 
St Vaitiekūnams (Toronto); už ma
lonų atsilankymą bei sveikinimo žodį 
prel. J. Tadarauskui ir Tėv. J. Venc
kui, SJ, iš Montrealio; už sveikinimo 
telegramą K. Adomavičiai iš Wor- 
cesterio.

Už

Australija
R. A. ZAKAREVIČIUS, sėkmin

gai apgynęs disertaciją, gavo dok
toratą elektros inžinerijoje. Jis dir
ba šioje srityje Sidnėjaus universi
tete.

LIETUVIŲ MENO DIENOS šie
met Įvyks Sidnėjuje gruodžio 26-31. 
šis tradicinis Australijos lietuvių są
skrydis pirmą kartą buvo sureng
tas 1960 m. ir dabair jau yra tapęs 
sveikintina tradicija, šiemetinėje 
Lietuvių Dienų programoje numato
mas ALB krašto tarybos atstovų su
važiavimas, sporto šventė, Australi
jos lietuvių studentų suvažiavimas ir 
visa eilė kultūrinių-meninių paren
gimų: Melburno “Aušros” teatro 
spektaklis, literatūros ir dainos va
karas, jaunimo koncertas, chorų ir 
tautinių šokių grupių festivalis, jung
tinė dainų šventė, dailės, foto ir Lie
tuvos pinigų parodos. Lietuvių susi
būrimas bus užbaigtas iškilmingu 
Naujų Metų sutikimu. Tikimasi, kad 
ALB krašto tarybos suvažiavime da
lyvaus PLB pirm. J. Bačiūnas iš 
JAV.

LONDON, ONT
NEPAMIRŠKIME, kad šį sekma

dienį, lapkričio 27 d„ 12.15 v.p.p., pa
rapijos salėje įvyksta Bendruomenės 
apylinkės metinis susirinkimas. Bus 
svarstomi svarbūs klausimai. Darbo
tvarkė buvo paskelbta praeitame “Tž” 
nr. Apylinkės valdyba kviečia visus 
Londono ir Mount Brydges lietuvius 
susirinkime dalyvauti.

JAUNIMO ANSAMBLIS Hamilto-
Jūsų visų parodytas nuoširdumas vi- ne lapkričio 5 d. išpildė programą 

sada pasiliks mūsų širdyse — spaudos baliuje. Vienetas yra dėkin- 
Zita ir Alfa Vainauskai gas rengėjams už pakvietimą, visiems

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 
21 Maia Street Eo«t, Room 203 — Telefonas JA 8*0511 
Duodamos asmeninas paskolos iš 8% iki $5.000, mortgišių 
paskolos iš 7%% iki 66% turto vertės. Už šėrus mokomo 5% 
dividendo iš pelno, už depozitus — 4%. Nemokamas CUNA 
gyvybės Ir paskolų draudimas. Pilnas čekių patarnavimas.

— už atsilankymą, Hamiltono ateįti-. 
ninkams ir “Gyvatarui” — už dėmesį 
ir įteiktas gražias gėles. Tiek nuvyks- 
tant, tiek grįžtant iš jaunų krūtinių 
autobuse skambėjo lietuviškos dainos. 
Grįžęs iš išvykos jaunimas ir jo va
dovai vėl stvėrėsi rimto darbo, nes 
prieš akis — dideli planai: keletas iš
vykų ir visa eilė parengimų Londone 
ir jo apylinkėse. Ansamblio vadovas
— kun. B. Pacevičius, taut šokių va
dovai — D. Chainauskienė ir M. Chai- 
nauskas. D. E.

PADČKA
Nuoširdžią padėką reiškiu mieliems 

žemiau išvardintiems asmenims, kurie 
mane taip užjautė ir ligos metu lankė 
ligoninėje: kun. B. Pacevičiiri. dr. A. 
Kaveckui, K. L. Katalikių Moterų Dr- 
jos Londono skyriui, p.p. Butkams, A. 
ir VI. Petrauskams, A. Pr. Stygoms, po
nioms V. Gudelienei, Ir. Daniliūnienei, 
O. Kudukienei, B. Eimentienei, O. Rat
kevičienei, Ir. Miškinienei, J. Narakie- 
nei, A. Pocienei. Gr. Petrauskienei ir 
p. p. J. Brazlauskui, Pr. Judickui, M. 
Chainauskui, J. Petroniai ir V. Kuz
mai. J. EimastUn*



®mo Qldtiafijos'
blemos

niųjų parama, atstovai galėjo

btsTnEfSme kad atėjus lemiamai .’valandai suma, tada stovės daugiau ste- 
anksčiau, bet tai gal nebūtų pa- galėtum stoti kovon ir ją lai- Retojo roleje, nebe pirmose ei- 

• - • ■ • Ką tai reiškia laukti le- lese- . 1*

gal daug prisidės prie Lietuvos
>ro- tos atžalyne ir viltie, budėk, atstatymo. Bet išeivija, kaip vi-

Išeivijos paskirtis jaunimo akimis
V. Bartasevičias, Vokietijos Ateitininkų Sąjungos neperiodinio laik- absoliučiai niekas negrįš, bus 

raščio “Ateitin” redaktorius, rato savo paruošto leidinio 30/31 nr. pavienių žmonių, kurie grįš ir

Toronte užbaigsime Jaunimo Metus
1966 m. lapkričio 26 d. To- reiškė kiekvienoje lietuvių ko- 

ronte Royal York viešbučio Ca- lonijoje ir išaugo į Pasaulio 
nadian Room salėje oficialiai Lietuvių Jaunimo Kongresą. At- 
užbaigsime Jaunimo Metus š. stovams atvykti iš viso pasaulio 
Amerikoje. Jie prasidėjo To- kraštų jaunimas rinko aukas, 
ronte jaunimo kongresu. Ren- Jaunimo pastangomis ir vyres- 
gėjai rūpinosi, kaip įjungti mū- niųjų parama, atstovai galėjo 
sų jaunimą į lietuvišką veiklą, atvykti net ir iš Naujosios Ze- 
Mes esame perdaug išblaškyti landijos. Kad kongresas geriau 
— gyvename viso pasaulio kam- pasisektų, buvo surengta prieš- 
puose. Svetimo gyvenimo sąly- ’ " ’ ’ ' ” ’*
gomis sunku rasti priemones 
likti prie lietuviško kamieno.

Ką Jaunimo Metai norėjo at
siekti? Atsakymas matyti jauni
mo metų šūkyje — “Mūsų jė
gos, mūšų žinios laisvai Lietu- 
vai Tėvynei.” Mūsų ateitis yra nevjenį dirbam. Mes savo koio- 
Lietuvos ateitis. Laisvą ateiti nijoje esame tik mažas būrelis, 
Lietuvai galime iškovoti tik susjjungę su kitom koloni- 
bendromis jėgomis ir bendru jom p^id^ome jau galinga 
darbu. Per siuos metus stenge- srovė jaunimo judėj.im0.

šie metai prie gal0’ York viešbutyje lapkričio '26 
T-1 S- SaV° Jegonus Sa^lme bet jaunimo pabudimas tik pra- '
mės parodyti, ką galime pada-

atsiekti.
šiais metais, aš manau, visi 

pastebėjome, kad daugumoje stovykloje ar kituose jaunimo 
parengimų jaunimas ne tik da- metų parengimuose, parsivežė 
lyvavo ir pasirodė, bet sugebė
jo juos ir suorganizuoti. Geras 
pavyzdys — Toronto jaunimo 
talentų vakaras, kurį suruošė 
jaunimas. Jame dalyvavo tik 
jaunimas, parodydami savo ta
lentus poezijoj, išraiškos šokiuo
se ir lietuvių kalbos vartojime. 
Vėliau buvo surengta meno pa
roda, kuri suteikė visiems gali
mybę pasigėrėti jaunųjų meni
ninkų kūryba. Spaudoje* jaunų
jų veikėjų straipsneliai pareiš
kė jų mintis ir ateities darbo 
gaires.

šis jaunimo sujudimas pasi-

Reformuoti religinių reikalų tvarkymą 
Iš ateitininkų moksleivių centro vadovybės pareiškimo 
Kaip spaudoje nekartą buvo jam Tėvui laišką, dėkojant už 

minėta, Antroji Vatikano san- 
taryba yra atvėrusi galimybę 
ne tik atskirų apeigų, bet ir at
skirų tautybių vyskupijoms. Tė
vynės nelaimės, nuolatos išeivi
joje sunkėjančio parapijų bei 
organizacijų religinio aptarna
vimo, mažėjančio pašaukimų 
skaičiaus akivaizdoje šios gali
mybės pavertimas tikrove turė
tų didžiulę reikšmę visai mūsų 
tautai. Pilnai, laisvai ir nešališ
kai kurios nors tautybės reika
lus tvarkyti gali tiktai nepri
klausomi tos tautos vyskupai. 
Taip, pavyzdžiui, su Roma (iš 
dalies ir lietuvių pastangomis) 
susijungusių ukrainiečių kata- ba (1000 Dillwood Rd., Cleve- 
likų kunigų, parapijų, mokyklų 
skaičius ne tik nemažėja, bet 
pamažu auga. Jie laisvajame, pa
saulyje šiuo metu turi 18 vys
kupų, vieną arkivyskupiją ir 
dvi vyskupijas tiktai Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

Todėl Moksleivių Ateitininkų 
Sąjunga, jaunimo ir savo besi
artinančių jubilėjinių metų pro
ga, skelbia žygį pas šventąjį 
Tėvą, kviesdama kiekvieną lie
tuvį, ypač kiekvieną ateitinin
ką, parašyti lietuviškai šventa-

EVANGELIKŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
kų tarpe. Porą referatų buvo 
paruošę studentai. Suvažiavimą 
paįvairino latvio misijonieriaus 
iš Indijos atsivežtos skaidrės. 
Suvažiavimo dalyviams buvo su
rengta ekskursija į Bonną, su
daryta proga pasigrožėti Reino 
pakrantėmis. Jaunimas buvo dė
kingas suvažiavimo šeiminin
kams — kun. J. Urdzei su po
nia.

Spalio 28 — lapkričio 1 d. 
Annabergo bilyje Bad Godes- 
berge įvyko baltiečių evangeli
kų jaunimo suvažiavimas, ku
riame lietuviams atstovavo šeši 
Vasario 16 gimnazijos mokiniai. 
Religinėms diskusijoms vadova
vo kun. Juozas Urdzė, apie šių 
dienų krikščioniškus darbus 
kalbėjo kun. Simanowski, akty
vus veikėjas pramonės darbinin-

LIETUVIŲ JAUNIMO ŽIEMOS STOVYKLA
sausio 1 d. Nakvynė už tris pa
ras kainuos $20 vienam asme
niui. Dalyvaus jaunimas iš Ka
nados ir JAV. Registracija $10. 
Skambinkite, A. Sapijonytei 
532-9964 arba J. čeponkutei 
766-8870 Toronte.

KLB jaunimo sekcija

Visi, kurie mėgsta slidinėti, 
gryną orą ir linksmą nuotaiką, 
važiuokite į žiemos stovyklą, 
kuri Įvyks Chatel Boise Hotel, 
Ste. Adele Nord, netoli Mont- 
realio. Stovykla prasidės gruo
džio 29 d. ir užsibaigs 1967 m.

EIK, EIK" ŠOKIAI
Architektūra ir poezija gražiai sutaria:' K. P. Žygas, Lietuvių Stu
dentų Sąjungos pirmininkas, ir poetė Laima švėgždaitė platina 
Metraštį" ir kitą lietuvišką spaudą

kongresinė stovykla Dainavoje. 
Toje stovykloje viso pasaulio 
jaunimo atstovai susipažino vie
nas su kitų, pasidalino mintimis 
ir paskatino vienas kitą gyves- "Antrojo kaimo" grupės nariai siunčia sveikinimus iš Čikagos lie-

’ tuvių studentų suvažiavimui Torontenei veiklai. Per kongresą susi
rinkusi masė paskatino lietuvy
bės darbą, nes pamatėm, kad 

_ _ . d., 7.30 vai. vakare galėsim pa
sideda. Kiekvienas jaunuolis, sidžiaugt šiuo jaunų ir kūrybi- 
dalyvavęs jaunimo kongrese,^ nių sielų kolektyvu.* Jau ketvir

ti metai, kai ši grupė pasirodo 
įvairiose Amerikos vietovėse, 
sutraukdama ne tik studentiš
kąjį jaunimą, bet ir vyresnio 
amžiaus nesenstančias širdis. 
Pradėjęs dirbti, kolektyvas pa-

su savim į namus dalį gyvos 
lietuviškos dvasios.

Jaunimo Metai prasidėjo 
kongresu, o lapkričio 26 d. pa
sibaigs studentų suvažiavimu. 
Gausus būrys susirinko Jauni
mo Metų atidaryti, o dabar ti
kimės, kad dar daugiau susi
rinks jų užbaigime. Rengėjai 
laukia ir jaunimo, ir vyresnių
jų, kurie jaunimo veiklą remia
te. Ateikite visi užsidegti jauni
mo dvasia ir būti liudininkais 
jaunimo ryžto.

Jūratė čeponkutė
KLB jaunimo sekcija

vyskupo Prano Brazio paskyri
mą laisviesiems Europos lietu
viams ir prašant laisvajame pa
saulyje įkurti lietuvių vyskupi
jas bei pavesti joms visas lie
tuvių parapijas, nuo vyskupijų 
priklausančias lietuvių vienuo
lijas ir mokyklas. Kviečia taip 
pat raginti visus lietuviškoms 
parapijoms priklausančius lietu
vius į šių parapijų gyvenimą 
pilnai įsijungti.

Visų bendrą prašymą iškil
mingai šventajam Tėvui įteikti, 
turėtų lietuvių katalikų jauni
mo delegacija. Moksleivių Atei
tininkų Sąjungos centro valdy-

land, Ohio, 44119) mielai svars
tys kiekvieną pasiūlymą dėl to- * 
klos delegacijos sudarymo bei 
jos kelionės išlaidų į Romą.

Kristui ir broliams!
Rimas Laniauskas, kun. Kęs

tutis žemaitis, Eugenijus šilga- 
lis, Danguolė Tamulionytė, Ro
mualdas Bublys, Antanas Raz- 
gaitis, Pranas Razgaitis, Simo
nas Laniauskas, Paulius Alšė- 
nas, R. Bridžius.

Klevelandas,
1966 m. lapkričio 13 d.

PIRMĄ KARTĄ TORONTE
Čikagos “Antrasis kaimas” 

pirmą kartą atvažiuoja į Toron
tą. Lietuvių Studentų Sąjun
gos suvažiavimo proga Royal

Lietuvių studentų suvažiavimo rengėjų komiteto nariai planuoja.. . 
mūšj Royal York viešbutyje Toronte

SUSKALDYTAS Į FRAGMENTUS

Šių dienų jaunimo veidas
žmogaus veidas yra įdomiau

sia jo būtybės dalis. Akys rodo 
ir skausmą ir džiaugsmą. Lūpos 
juda ir formuoja žodžius, kurie 
išreiškia žmogaus mintis. Kiek
vieno žmogaus veidas yra įdo- 

'mus.
Žiūrėdama į jaunimo veidą, 

matau aš jį kartais labai miglo
tą ir kartais labai aiškų. Jo vei
das suskaldytas į įvairias dalis 
kaip Picasso piešinys. Kartais 
jo veidas labai atvirai parodo 
jo konfliktus, o kartais — jo 
veidas pasirodo pilkas, geležinis, 
nejautrus.

Šių dienų jaunimas, aš ma
nau, yra daugiau optimistiškas,' 
nes jis gyvena tik momentui, 
nori džiaugtis tuo momentu ir 
vis keliauti tolyn, rasti kitų pa
sitenkinimų. Jis jieško naujų 
pramogų. Taigi, jaunuolis labai 
greitai gyvena. Man rodos, kad 
atsakymas glūdi tame fakte, kad 
vis daugiau ir daugiau jam yra 
duodama laisvalaikio. Kita prie
žastis — viskas vyksta grupė
mis. Individas yra pabrėžiamas, 
bet šitie visi individai, norėda
mi būti kitokie, susigrupuoja ir 
kartu veikia. Kai tik atsiran
da individas, tuoj steigia grupę, 
kuri sektų jį.

Jaunimui būdingas yra noras 
žengti į nežinomus kelius, pa
mėginti ką nors naujo, pergy
venti kiek daugiau situacijų. 
Jieškojimas ir originalumas yra 
svarbus jaunuoliui. Tai visada 
buvo jauno kraujo pasireiški
mas. Jaunimas nebijo paskleisti 
savo radikalias idėjas visiem. 
Jis yra atviras ir nuoširdus. Bū
damas labai jautrus, jis svyruo
ja nuo optimizmo į pesimizmą. 
Manau, kad optimizmas dažniau 
pasirodo. Taigi, jaunimas neno
ri keliauti viduriniu keliu — 
kažkaip negali nuspręsti kuris 
yra prasmingiausias kelias. Jis 

reiškė savo siekį — šypsotis iš 
gyvenimo ir iš savęs. Visuome
nė iš pat pradžių šiltai priėmė 
“Antrąjį kaimą”, skatindama jį 
tobulėti, stiprėti ir pažangėti. 
Jo repertuaras yra trumpų sa
tyrinių ir humoristinių škicų 
mozaika — dauguma jų liečia 
lietuvių gyvenimą išeivijoj. Ški
cų numeris artėja prie šimto.

Nepraleiskim progos pasi
džiaugt šia talentinga jaunų 
lietuvių grupe LSS suvažiavi
me.

nevisada pasitiki savimi, bet 
kartais tiek pasitiki, kad nepri
ima kitų sugestijų. Mokslo at
žvilgiu, pavyzdžiui, yra labai di
delis skaičius studentų, kurie 
pradeda vienoje srityje studi
juoti ir paskui pakeičia savo 
studijų šaką.

Aš esu labai dažnai nustebin
ta amžino jaunimo judėjimo. Jis 
niekad nestovi vietoj. Jis reika
lauja, kad jo balsas būtų girdi
mas kaip labai svarbus. Be rei
kalo kaikurie niekina jauną 
žmogų, nes jis eksperimentuoja, 
kad galėtų rasti vis pilnesnį at
sakymą į savo klausimus. Jis ne
nori pasirodyti kaip viską žinąs. 
Norėdamas žinoti-kuo daugiau, 
jis užsiangažuoja daugeliui dar
bų. Jis stoja į Peace Corps, ar
ba CUSO, nes nori ne tik save 
plačiau ir giliau atrasti, bet ir 
kitiem padėti. Jis nori mylėti 
ir nori jaustis artimas visom 
tautybėm. Jis nėra patenkintas 
būdamas uždarytas tiktai vienoj 
kultūroj, vieno būdo gyvenime. 
Jis nėra sentimentalus, nėra pri
sirišęs prie senų tradicijų. '

Jaunimui yra svarbu sujungti 
protą ir jausmą į prasmingą pa
sireiškimą. Tai reikalauja naujo 
subrendimo ir naujų užsiangaža
vimų. Dažnai jaunuolis pasiprie
šina,* kai negali rasti, kaip po
zityviai įvykdyti tai, ką jis pla
nuoja. Tada vyksta sielos kova 
ir visokiausi gilūs galvojimai. 
Jis labai dažnai skrajoja, nes jis 
nėra patenkintas savimi.

Jeigu man reikėtų nupiešti 
dabartinį jaunuolį, pieščiau jo 
veidą,' suskaldytą į fragmentus. 
Vienoje pusėje liečiau karštas, 
raudonas ir gyvas spalvas, o ki
toj — niūrias, pilkas, mėlynas 
ir violetines. Jisai pilnas kon
fliktų. Jis yra pradoksas. Bet jis 
labai* gyvas ir jautrus. Jis yra 
laisvas, ugningas ir nežabotas.

Živilė šlekytė

grindinis motyvas, kodėl ture- mėti”. Ką tai reiškia laukti le- 1
tume nusigrįžti nuo ligšiolinės miamos valandos? Pats lauki- Emigracija nebus vertinama 
laikysenos. Svarbu yra tai, kad mas nereikalauja jokių pastan- pagal tai, kiek kur bus sušok- 
m i plati nė kalba apie grįžimą ir gų, jokių darbų. Dabar nieko tautinių šokių ir kiek pasaky- 
apie darbus tėvynėje išeivius neveikiant, tikimasi, atėjus va- tą prakalbų. Ji istorijos bus ver- 
atitraukia nuo tikriĮjij jų, kaip landai, kibti į darbą. Kas taip tinama, kiek ji bus padėjus rea- 
išeivių, tikslų bei uždavinių ir galvoja, tas tikrai lemiamą va- iiH pastangų atgauti tėvynei lais- 
—■*—- I s -------landą pražiopsos! Nes dabar ir ji bus pajėgi sukurti

čia yra valanda, kuri reikalau
ja visos ųiūsų energijos ir visų 
sugebėjimų. Liaukimės pagaliau 
nuolat kalbėję apie “smūgių ir 
bandymų” pakėlimą, užteks to 
tragiško pasyvumo, belaukiant 
vis naujų sunkumų, vis naujų 
vargų, bet patys bandykime sa
vo jėgas nors kartą. Tik Lietu- šėsi, ruošėsi grįžti namo, bet nė 
vai atgavus laisvę, išeivijos jė- vienas nesugrįžo. Besiruošdami 
gų įtempimas galės atsileisti, darbams, kurių niekad neteks 
tik tada bus darbo galas. Be dirbti, visiškai pamiršo darbus, 
abejonės, atstatymas atneš nau
jų problemų. Nesakau, kad taip

nukreipia dėmesį į kalbas apie 
darbus, kurių jiems tikriausiai 
niekada neteks atlikti. Nes ką 
reiškia raginimas ruoštis atsta
tyti Lietuvą jai tapus nepriklau
somai? Praktiškai tai reiškia 
niekam nesiruošti, nieko neda
ryti, bet sėdėti ir laukti. Niekas 
nežino, kada Lietuva bus laisva, 
ko ten truks, ko reikės? Jokie 
konkretūs uždaviniai neiškyla. 
Mūsų tikrasis uždavinys yra 
dirbti svetur. Atgavus tėvynei 
laisvę, baigsis ir mūsų uždavi
niai, mūsų misija. Ne grįžti 
mums skirta, bet kovoti svetur 
ir, kovą laimėjus, ten likti. Ar 
emigracija savo uždavinį bus at
likusi, bus galima spręsti iš to, 
kiek ji savo padėtį ir savo už
duotį išvis, suvoks ir kiek bus 
pajėgi jį vykdyti.

Kokie tad konkretūs išeivių 
uždaviniai? Bene du svarbiausi, 
tiesa, gana platūs ir daug daly
kų apimantys darbo plotai: bū
tent, politinis ir kultūrinės kū
rybos darbas.

Politinis darbas yra nepakei
čiamas kitu, nors jo efektyvu
mas yra ribojamas tiek globali
nių politikos vyksmų, tiek atski
rų valstybių nesidomėjimo mū
sų problemom. Lietuvai esant 
pavergtai, kaip tik lietuviai 
laisvajame pasaulyje turi nuo
latos išlaikyti gyvą lietuvių tau
tos laisvės troškimą, nuolatos 
priminti pasauliui apie Lietu
vai daromą žalą ir skriaudas, 
nuolatos liudyti, kad laisvė ir 
nepriklausoma valstybė yra to
kios vertybės, kurių negali ir 
nenori atsisakyti visa lietuvių 
tauta, šitas darbas yra labai 
svarbus,, nors kaikam gali at
rodyti ir juokingas. Juokingu jį 
galim padaryti tik mes patys, 
kuriems jau metų metai neatei
na jokia nauja mintis, joks nau
jas būdas, kaip tą darbą pada
rius prasmingesnių ir efekty
vesniu.

Kita darbo sritis būtų kultū
rinė kūryba, apimanti meną, li
teratūrą ir mokslą. Jos ugdy
mui ir kūrimui turi būti .skiria
mas didžiausias dėmesys. Ir čia 
yra kaip tik svarbios sritys, ku
rios okupanto tėvynėje yra var
žomos. Jeigu paimsime, saky
sim, mokslą, tai yra aišku, kad 
yra sričių, kurios palyginant ne
blogai gali vystytis ir tenai, ki
tos kiek blogiau. Taip sritys, 
kaip teologija, filosofija, istori
ja ir pan. sumenksta ar būna 
iškraipomos. Emigracijos tiks
las yra kaip tik šiose srityse 
kurti kuo stipriausiai. Be abe
jonės, kultūrinė kūryba nesiku
ria pagal planą ir betkoks 
kūrinys turi savo vertę. Visdėl- 
to, žiūrint iš lietuvių tautos vi
sumos, emigracija turėtų kurti 
kaip tik tose sąlygose, kurioms 
pačioje Lietuvoje nėra vietos, 
kad atgavus nepriklausomybę 
būtų tam tikras pagrindas toli
mesniam darbui. Ne patiems 
grįžti, bet perduoti sukurtas 
kultūrines vertybes yra mums 
skirta.

5£ Sp

Gali kartais atrodyti, kad toks 
akcentų pakeitimas emigracijos 
uždavinių atžvilgiu yra tik žo
džių žaidimas. Taip iš tikrųjų 
nėra. Ne vien tik vyresnieji už
liūliuoja save, sapnuodami apie 
nepriklausomos Lietuvos kūri
mą, bet ir jaunimas persiima 
tokia galvosena. Štai ištrauka iš 
š.m. Dainavos vadų stovyklos 
laikraštėlio vedamojo: “Taigi, 
mūsų tikslas dabar: ryžtingai 
pakeiti visus smūgius ir bandy
mus ir tinkamai pasiruošti savo 
valstybės atstatymui. Nuo mūsų 

Jaunimas rašo
Dažnokai skundžiamės jauni

mo nesidomėjimu lietuviška 
spauda. Gal tas skundas ir yra 
pagrįstas, nes jaunieji nelabai 
seka lietuvišką spaudą, o bend
radarbiaujančius galima ant 
rankos pirštų suskaityti.

Tačiau, prieš metant kaltini
mą, reikėtų pa j ieškoti priežas
čių, kodėl jaunimas nuo lietu
viškos spaudos yra atitolęs. 
Pirmutinė ir didžiausia priežas
tis yra nepakankamas lietuvių 
kalbos mokėjimas. Ar pvz. vy
resniesiems, kad ir neblogai pra
mokusiems anglų kalbos, būtų 
lengva rašyti kanadietiškon 
spaudon anglų kalba? Antroji 
priežastis: ar daug yra jaunimui 
įdomios ir jam suprantamos 
spaudos? Reikėtų džiaugtis, kad 
“Tėviškės žiburiai” beveik kas 
mėnesį įdeda jaunimo puslapį, 
kuris daugeliui jaunimo tikrai 
įdomus.

Jaunimo žurnalai
Turime keletą jaunimo žur

nalų, leidžiamų įvairių organiza
cijų, kur dažnai ir redaktoriai, 
ir į tuos žurnalus rašą yra dar 
besimoką jaunuoliai. Kaikurios 
organizacijos atskirose vietovėse 
leidžia neperiodinius laikraštė
lius. Vieni iš jų neblogi, kiti, 
žinoma, galėtų būti geresni. Bet
gi faktas lieka faktu, kad jauni
mas į- tą darbą, kuris atiduotas 
jiems patiems, su visa energija 
įsijungia. Reikalinga tik vyres
niųjų pagalba ir globa. Savaime 
aišku, reikalingas ir kalbos per
žiūrėjimas bei ištaisymas. Pa
našūs laikraštėliai ir gali būti 
bepradedančių rašyti pirmai
siais pasireiškimo laukais.

Kiek yra tekę girdėti, ir kiti 
jaunimo žurnalai žada persior
ganizuoti, kad savo turiniu pri
artėtų grynai prie šio krašto jau
nimo lygio, bet nedėtų filosofi
nių straipsnių, kurie dažnai ir 
vyresniesiems yra sunkiai įkan
dami. šiuo metu tą persiorgani
zavimo stadiją pergyvena “Atei
tis”. Norima visą turinį padary
ti jaunimui artimesnį ir supran
tamą. Tada jaunimas daugiau 
skaitys ir bendradarbiaus.

Stovykliniai laikraščiai
Reikėtų paminėti ir vasaros 

stovyklų metu išleidžiamus laik
raštėlius. Jie gal ir yra geriau
sias įrodymas, kad jaunimas gali 
ir nori lietuviškai rašyti, jeigu 
jis yra paskatinamas ir sudomi
namas.

Skautai “Romuvoje” leido 
dieninį laikraštėlį, kuris būda
vo kas dieną iškabinamas lento
je ant sienos. Ateitininkų sto
vyklos leido šapirografuotus 
laikraštėlius, kuriuos redagavo 
ir į juos rašė daugiausia patys 
stovyklautojai. Iš jų visų labiau
sia pavykusiu reikėtų laikyti 
Kennebunke įvykusios ateitinin
kų stovyklos “Atlanto Miglą”. 
Ta stovykla savo stovyklautojų 
skaičiumi buvo viena iš negau- 

pasir'uošimo priklausys mūsų šiaušių, bet pati darbingiausia. 
tautos pakilimas iš vergijos ir 
vieta, kurią ji užims laisvųjų 
tautų tarpe. Tad, jaunime, tau-

Ill:

kultūrinių vertybių ir ypatingai 
tokių, kurios padės atsikurian
čiai Lietuvai atgauti sąryšį su 
pasaulinio masto kultūriniais 
laimėjimais.

Stenkimės, kad ateities isto
rikas nerašytų apie išeivius se
kančiai: Išbėgo jų daug. Ruo- 

kuriuos tik jie vieni tegalėjo 
atlikti.

ir redaguoja
“Atlanto Migla” pasižymi tuo, 
kad ten visi rašinėliai, eilėraš
čiai, diskusijų aprašymai yra 
pačių stovyklautojų, bet ne va
dovų* ar kitų vyresniųjų. Kalba, 
savaime aišku, yra ištaisyta. 
Reikia stebėtis stovyklavusio 
jaunimo užsidegimu rašyti, čia 
iškyla ir poetai bei poetės ir be
letristai. “Atlanto Migla” gali 
būti pavyzdžiu visiem, kad jau
nimas gali, sugeba ir nori rašy
ti, jeigu yra sumaniai paskati
namas.

Moksleivių ateitininkų stovyk
la “Dainavoje” išleido “šikšno
sparnį”. čia irgi viskas prirašy
ta jaunimo, tačiau žymiai ma
žiau, negu “Migloje”. Pagal 
laikraštėlio dydį (25 psl.) per
daug vietos užima visų stovyk
lautojų sąrašai su adresais, 
šiaipjau “šikšnosparnis” suda
ro neblogą įspūdį.

Kanados ateitininkų stovyklo
je New Wasaga, 6nt. išėjo 
“žvilgsnis ateitin”. Tai irgi ga
na stambokas laikraštėlis. Jame, 
be stovyklautojų, įdėta keletas 
rašinėlių pačių vadovų parašytų. 
Medžiaga gana įdomi, tačiau rei
kėtų daugiau iniciatyvos ir me
džiagos iš paties jaunimo.

Putname, seselių vadovauja
moje mergaičių stovykloje, kas 
metai išeina po porą numeriu 
“Kibirkštėlių”. Kadangi “Ki
birkštėlės” spausdinamos spaus
tuvėje, - tai, savaime aišku, ir 
laikraštėlio išvaizda daug pa
trauklesnė. Daug įvairios me
džiagos ir pasisakymų įvairiais 
klausimais parašytų pačių mer
gaičių, kurių amžius gana įvai
rus.

Noro dar yra
Iš minėtų bandymų plaukia 

išvada, kad ir rašymo srityje 
dar negalima nurašyti jaunimo į 
nuostolius, žinoma, nėra lengva. 
Reikia paskatinti, sudaryti są
lygas, dažnai patarti, tačiau no
ras rašyti ir skaityti lietuviškai 
nėra pranykęs. Organizacijų va
dovai, globėjai, pagaliau ir pa
čių laikraščių bei žurnalų redak
cijos turėtų į tai atkreipti šiek 
tiek daugiau dėmesio.

' V. Kolyčius

Taip buvo priimti jaunimo atstovai iš tolimų kraštų Toronte jau* 
nimo kongreso proga • Nuotr. S. Dabkaus

Šį ketvirtadienį, lapkričio 24 diena
Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimo dalyvių

SUSIPAŽINIMO VAKARAS
Toronte, Prisikėlimo auditorijoj, 1021 College St.

PRADŽIA — 8 VALANDĄ VAKARO

Šį penktadienį, lapkričio 25dienq, Jungtinių 
Amerikos Valstybių ir Kanados lietuvių studentų

Toronte Royal York viešbučio Roof Garden’s salėje
PRADŽIA — 8 VAL. VAKARO

m

Č. Grincevičiūtė skaito refera
tą ateitininkių stovykloje Dai
navoje
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Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULAITIS 

savo kailio rasinius neramumus Či
kagos Marquette Parke ir Cicero.

Čikagos lietuviai demokratai galėjo 
pasiguosti bent tuo, kad vienintelis 
lietuvių kilmės kandidatas Frank Sa
vickas buvo išrinktas į Illinois vals
tijos atstovų rūmus iš 27-tos apylin
kės. Sis 31 metų amžiaus vyras yra 
trečios kartos lietuvis, kuris lietuviš
kai nebemoka, tačiau šiek tiek su
pranta savo senelių kalbą. Jis pri
klauso Lietuvos vyčių organizacijai.

LAPKRIČIO 8 DIENOS RINKI.

pergale. Prieš dvejus metus respubli- 
kininkams žiauriai prakišus rinkimus 
su savo kraštutinuoju vadu Goldva- 
teriu, daugelis manė, jog jiems atsi
gauti bus sunku. Tačiau šie rinkimai

ta į valdžią ir ateityje gali rimtai gra
sinti demokratams. Čikagoje dėmesio 
centre buvę rinkimai į JAV senato- 
rius baigėsi respublikininko Charles 
Percy laimėjimu. Jis lengvai nugalė- 
jo 18 metų senate išbuvusi Paul Doug
las, kuris savo rinkiminio vajaus įkarš
tyje net Lietuvių Fondui paaukojo 
$200. Tačiau tas jam nepagelbėjo vėl 
tapti senatoriumi, nors už šią auką 
lietuviai pasistengė nuotraukas su juo 
įdėti į 15 rajoninių amerikiečių, o taip 
pat ir lietuvių laikraščių puslapius. 
Lietuviai demokratai Douglas naudai 
spalio 30 d. buvo sušaukę susirinki- 
mą, tačiau į jį nedaug tautiečių atsi- 
lankė. Mat, demokratus daugiausia re
mia senosios kartos ateiviai. Lietuvių 
daugumos balsai, atrodo, atiteko Per
cy, nors vien tik jų, žinoma, nepakako 
šio jauno senatoriaus išrinkimui. Kaip 
amerikiečių spauda pastebi, Percy iš 
kitataučių tarpo labiausiai rėmė len- 
kai, lietuviai ir čekai, kurie patyrė ant

SPECIALIAI 
Į LIETUVĄ

Puiki nauja dovana 
Kalėdoms!!!

Tik už $5.00 mes pasiųsime 
su'kiekvienu užsakymu bonką 

Vodkos ar konjako.
ITALIŠKI NAILONO

EDVARDAS MODESTAS-MODES- 
TAVIČIUS, naujųjų ateivių sūnus, 
pasižymėjęs krepšinio žaidėjas, atsto
vaudamas Čikagos Jamaco Saints ko
mandai, buvo nuvykęs į Argentiną ir 
ten žaidė tarptautiniame krepšinio 
turnyre, šiame turnyre, be amerikie
čių, rungėsi Argentinos, Urugvajaus, 
Paragvajaus ir Čilės komandos (6 
penketukai). Pirmoji vieta atiteko 
JAV komandai, kuri Įveikė visus sa
vo varžovus. Po jų sekė Urugvajus, 
Paragvajus, Tucuman rinktinė (šia
me mieste vyko turnyras), Argentinos 
B rinktinė ir Čilė. Modestavičius, ku
ris lietuvių tarpe žaidžia Čikagos Neo- 
Lithuania komandoj, žaidė laimėtojų 
penketuke ir savo vienetui laimėjo 
55 taškus. Jis pasakoja, jog ameri
kiečių komandai žaidžiant krepšinį, 
grupė Argentinos studentų vaikščiojo 
aplinkui stadijoną, nešiodami plaka
tus, kaltinančius JAV už karinius 
veiksmus Vietname.

Kvortetas “Havajų vakaro", kurį surengė Toronto moksl. ateitininkų tėvų komitetas. Iš kairės: Gvil- 
dytė, D. Augaitytė, V. Staskevičiūtė, A. Paškauskas. Nuotr. B. Tarvydo

Jaunieji lietuviai keliauja po Europą
JONAS LELIS

“VYČIO” SPORTINĖ VEIKU
metu Toronto sporto klubo savo tarpe turi keturis Kanados stale 

teniso meisterius: Pr. Gvildį, S. Kas-
Per 18 metų Toronto sporto klubo 

“Vyčio” nariai lavinosi ir rungtynia
vo daugiau kaip dvylikoje sporto ša
kų. Vytiečiai rungtyniavo Toronto, 
Ontario, Kanados, Amerikos ir pasau
linėse pirmenybėse. Vytiečiams buvo 
patikėta ginti Kanados spalvas tarp
tautinėse ir pasaulinėse pirmenybėse. 
Vytiečiai savo eilėse turi. Toronto, 
Ontario, Kanados ir Amerikos meis
terius.

įvairiais laikotarpiais daugiausia Karių tarių aBW',ai*u 
puoselėjamos sporto šakos buvo šios: tarpvalstybinėse ir Ontario tarppro- 
futbolas, krepšinis, tinklinis, stalo te- ... . ....
nisas, buko tenisas, šachmatai, buria- ,dienų J^xai gausiai daly- 
vimas, plaukimas, slidinėjimas ir 
lengvoji atletika. Futbolas buvo vie
na pirmųjų sporto šakų, kurioje vy
tiečiai pradėjo reikštis. Dalyvauta To
ronte veikiančių lygų vyrų ir jaunių 
pirmenybėse. Vytiečiai yra buvę du 
kartus Continental lygos meisteriais; 
Consuls Cup varžybose yra laimėję 
pirmą vietą. Nors dėl šios taurės da
bar jau varžosi kiti, bet joje vis dar 
yra įrašytas LITH.-VYTIS vardas.

Bene plačiausiai pasireiškė vytie
čiai krepšinyje. Nuo pat įsikūrimo 
dienos įvairiose Toronto ir Ontario 
pirmenybėse varžėsi “Vyčio” vyrų, 
moterų, berniukų ir mergaičių ko
mandos. Dalyvauta B-C, TREC, 
Church, Metro, TLBL, CYO, Toronto 
miesto ir Ontario pirmenybėse. Vyrai 
yra laimėję B-C ir TREC pirmeny-JTa dalyvavę Toronte veikiančių lygų 
bes. Moterys yra laimėjusios CYOPirmenybėse. Vyrai yra du kartus lai- 
lygos pirmenybes ir taip pat buvomėję Intermediate klasės pirmeny- 
viena iš pajėgiausių Ladies Basket-hes.
ball lygos komandų. Abiejose lygose G. Kerniūtė yra sėkmingai dalyva- 
vytietės buvo išrinktos geriausiomisvusi vietinėse plaukymo pirmenybėse, 
žaidėjomis ir geriausiomis metikė- Buriuotojai J. Žukas ir J. Jonai- 
mis. Berniukai dalyvaudami Churchys yra sėkmingai dalyvavę vietinėse 
lygos pirmenybėse , po kelis kartusregatose. Vytiečiai aktyviai pasireiš- 
yra laimėję berniukų iki 12, 14 16^ ir kitose sporto šakose, tačiau iš
metu meisterystes. Taip pat yra buvęĮo]eSnių laimėjimų nepasiekė.
Toronto miesto meisteriais ir Onta- Renkant devynioliktą valdybą ir 
rio pirmenybėse yra pasiekę baigmes, artėjant prie dvidešimtmečio, linki- 

Daugiausia ir vertingiausių laimė-me vytiečiams ir toliau sėkmingai 
jimų Kanados ir JAV sporte pasiekė tęsti prieš 18 metų pradėtą darbą. 
“Vyčio” stalo tenisininkai. Vytiečiai A. S.

kaitę ir dvejus metus iš eilės V. Ne- 
šukaitytę. E. Sabaliauskaitė yra at-

nybėse. Penkiolikametė V. Nešokai- 
tytė yra kartu ir JAV meisterė. Ji 
taip pat yra JAV dvejetų meisterė ir 
R. Amerikos mergaičių 15 ir 17 m. 
amžiaus meisterė. Vytiečiams daug 
kartų kartų teko atstovauti Kanadai

vincinėse pirmenybėse. Nuo pat pir-

vauja komandinėse pirmenybėse, kar
tais net su 5 komandomis. Vytiečiai 
yra buvę komandinių pirmenybių lai
mėtojais. “Vyčio” prieauglio klasė yra 
gausi ir pajėgi, dažnai laiminti visų 
grupių pirmenybes.

Šachmatininkai yra sėkmingai da
lyvavę Toronto miesto komandinėse 
pirmenybėse ir yra buvę meisteriais. 
Vyčio klubui priklausęs P. Vaitonis 
yra buvęs Kanados meisteriu ir at
stovavo Kanadai pasaulinėse pirme-

Lengvojoj atletikoj vytiečiai ge
riausiai yra pasirodę prieauglio kla
sėje. R. Renkauskaitė ir L. Plačiakis 
yra pasiekę Ontario rekordinių pa
sekmių.

Vyčio tinklininkai ir tinklininkės

Artėdami prie Romos, saulės 
tviskėjime pamatėme kubinių, 
bestogių namų eiles, daugybę 
bokštų, arkadų, kolonų — atro
dė kaip rytietiškas miestas.

Iš visų pusių keliai eina į 
miesto centrą, o vienas kelias su
ka ratu aplink miestą — kuriuo 
gali Romą aplenkti.

Popiežiaus audiencijoje
Atvykę į miestą, kaip mums 

Londone patarė p. Parulis, pir
miausia aplankėm “Villa Litua- 
na”. Ten lietuvis kunigas mums 
viską paaiškino, parodė miesto 
plane lankytinas vietas, studen
tų viešbučius, kur galime pigiau 
apsistoti,, ir pakvietė mus vakare 
vėl atvykti į tą vilą pas jį. Kai 
vakare atvykom, jis davė du lei
dimus ieiti Šv. Petro bazilikom Ar *

kur bus iškilmės ir dalyvaus po
piežius. Jam padėkoję išvykome 
į savo viešbutį ir galvojome apie 
rytdienos nepaprastą įvykį.

Rytojaus dieną 11 vai. atvykę 
į baziliką, nustebom jos didingu
mu ir puošnumu, atrodė lyg ne
žemiškas kūrinys, žmonių jau 
buvo pilna — ne tik viduje, bet _____ _____  oj____
ir lauke ant didžiųjų laiptų. Mes p0 Romos tai antras žymiausias 
su leidimais įėjom vidun. Neuž
ilgo žmonės sujudo į vieną pusę, 
girdėjosi ovacijos ir rankų plo
jimas ... Ant nešamo sosto, aukš
tai ■ sėdėjo šviesiais drabužiais 
žmogus, kuris nesamas didžiojo 
altoriaus link šypsojosi ir laimi
no žmones. Tai buvo popiežius 
Paulius VI. Kai jis prisiartino 
prie mūsų apie 10 pėdų, mano 
kolega tą procesiją nufotogra
favo. Prisiartinęs prie altoriaus, 
popiežius paminėjo žymius asme
nis, kurie dalyvavo šiose iškilmė
se. žmonės vėl kėlė ovacijas, plo
jo ir šaukė “viva el papa”, kiti 
net verkė iš džiaugsmo. Mes irgi 
buvom pagauti stipraus jausmo.

600 bažnyčių
Po šių iškilmingų Mišių išėjom 

apžiūrėti Vatikano valstybės, 
kuri užima 44 ha plotą ir turi 
apie 1000 gyventojų. Į Vatikano 
muzėjų, meno galerijas ir Siks- 
tinos koplyčią įėjimas iš kitos 
bazilikos pusės. Prie vartų ir du
rų stovi senoviniais karių drabu
žiais apsirengę sargai, bet dėl di
delės žmonių spūsties negalėjom 
ten įeiti. Šv. Petro bazilika, 250 
metrų ilgio iš vidaus, statyta per 
kelis šimtmečius pagal archit. 
Bramante planus, kurie buvo 
vėliau keičiami pagal epochų 
dvasią. Ji ir šiandien tebėra vie
nas žymiausių architektūros še
devrų. Kolonada aplink aikštę 
prieš baziliką statyta 12 metų ir 
baigta 1667 m.. archit. Bemini. 
Romoje yra apie 600 bažnyčių ir 
įvairių gražių rūmų, kurių tik 
vieną kitą gali per trumpą laiką 
pamatyti iš lauko pusės.

Kolizėjus ir katakombos
Žymiausias romėnų palikimas 

yra Kolizėjus, kuris jau labai ap
griuvęs. Tai amfiteatras, kuriame 
rinkdavosi romėnai žiūrėti gla
diatorių kautynių, krikščionių 
kankinimų ir pan. Jis stovi mies
to centre, apsuptas asfaltuotų 
gatvių, kuriomis važinėja auto
mobiliai, nebesideriną su “Roma 
antiqua”.

Dar<-minėtina Romos įžymybė 
— tai katakombos, kur pirmieji 
krikščionys slėpėsi nuo romėnų 
persekiojimo. Iš viso jų yra bent 
keturios, bet geriausiai išlikusios 
tai — šv. Kaliksto ir šv. Sebas
tijono prie Via Apia kelio, ku
riuo šv. Petras bėgo iš Romos 
(Quo vadis). Šias katakombas lan
kydami sutikome tris naujaze- 
landietes ir vieną australę, kurios 
keliauja aplink pasaulį. Su jomis 
išsikalbėję apie kelionės nuoty
kius, grįžome į Romą.

Garsiajame meno centre
Florencija, itališkai vadinama 

Firenze, yra Toskanos sostinė, 
turinti apie 400.000 gyventojų.

SPORTINIS GYVENIMAS lietuvių 
tarpe po truputį atgyja. Dabar į vei
kimą, šalia futbolininku, įsijungia ir 
kiti sportininkai. “Lituanikos” futbo
lininkai rungtyniavo dėl JAV “open” 
taurės. Pirmose rungtynėse lietuviai 
užšoko ant stipraus priešininko — 
Green-White komandos, su kuria su
žaista lygiomis. Pratęsimas irgi neiš
sprendė laimėtojo, tad prireikė ant
rųjų rungtynių, kuriose varžovai iš
plėšė sunkia 1:0 pergalę.

Neo-Lithuania krepšinio penketu
kas lapkričio mėn. pirmąjį savaitga
lį buvo nukeliavęs į Klevelandą, kur 
įveikė vietos žaibo krepšininkus 102: 
83.

Artimoje ateityje Čikagoje bus įdo
mių sporto varžybų. Gruodžio 3-4 d.d. 
Marquette Parko sporto salėje įvyks 
tradicinis Čikagos lietuvių krepšinio 
turnyras dėl Lietuvos gen. konsulo 
dr. P. Daužvardzio pereinamosios tau
rės. Tomis pačiomis dienomis Čika
goje įvyks vadinamas “Dešimtuko” 
stalo teniso turnyras, į kurį, tikima
si, atvyks geriausieji Š. Amerikos lie
tuvių stalo teniso žaidėjai.

Šie lietpalčiai yra labai prašomi 
jūsų giminių.

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

rublių už dolerį.
SPECIAL INR $36.30 JAV.

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

Skanūs maisto siuntiniai. Pui
kiausi amerikietiški gaminiai. Į

Type 411A_________JAV $36.75
IVt sv. geros degintos kavos, 
1% sv. kakavos. 1 sv. šokolado, 
2% sv. margarino, 2% sv. kviet. 
miltų, 2% sv. ryžių, 1% sv. olan
diško Edam sūrio, 2Į4 sv. gero 
rūkyto bekono, 2Vz sv. maišytų 
vaisių, % sv. datulių, % sv. figų,, 
1% sv.. rinktinių biskvitų ir sau
sainių dovanų dėžutėje. Užsaky- i 

mo kaina už siuntinį $1.50.
SANTA CLAUS $15.00 JAV
1 sv. deg. kovos, 2 Vi sv. puikių 
šokoladinių bonbonkų, 2!4 sv. 
rinktinių biskvitų ir vaflerių, 2Vi 
sv. vaisinių bonbonkų, 1 bonka 
(1 pint) puikiausios degtinės ar 
konjako. ■
Nauja — oficialu — garantuota 
PINIGAI Į LIETUVĄ — SSSR.

per Vneshposyltorg, Maskva 
JAV DOLERIŲ PAŽYMĖJIMAI 
pirkimui specialiose krautuvėse 

ARBA RUBLIAIS 
9 rubliai už $10.00

Jokio mokesčio už persiuntimą. 
Mokesčiai apmokami 

Vneshposyltorg įstaigos. 1 
Jokių atskaitymų.

UŽSAKYKITE TIK PER 
INTERTRADE CORP.

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

duodamų katalogų.

ČIKAGOJE LANKYTOJŲ iš toli
mųjų vietų nebetrūksta, čia dažnai 
užtiksi mūsų tautiečių iš Australijos, 
P. Amerikos, Europos. Lapkričio pra
džioje užsuko svečias iš Argentinos 
— Julius Mičiūdas, Buenos Aires 
medicinos laborotorijos vedėjas. Jis 
yra Argentinos Lietuvių Organizacijų 
Centro vicepirmininkas. Jis pakvietė 
daugelį buvusių argentiniečių atsi
lankyti Į jų rengiamą kongresą Ar
gentinoje. Taip pat Čikagoje jis do
mėjosi ir medicinos laborotorijomis.

PARENGIMŲ DABARTINIU ME
TU netrūksta. Taip vadinamą Padė
kos šventės (“kalakutų”) savaitgalį 
čia įvyks Balfo XIII seimas. Lapkri
čio 26-27 dienomis čia įvyks Ameri
kos lietuvių mokytojų konferencija; 
lapkričio 27 d. rašyt. A. Baronas 
gaus tūkstantinę už savo romaną 
“Trečioji moteris”. Ta proga Jauni
mo Centre bus ir koncertas. Bus 
Įvairių paminėjimų, pagerbimų. Prof. 
J. Žilevičiaus 75 metų amžiaus su
kakties proga rengiama akademija- 

' koncertas gruodžio 4 d., kuriame da
lyvaus “Dainavos” ansamblis, L. Vy
čių choras ir A. Steponavičienės’ dai
nininkės. Buv. Lietuvos prezidento 
dr. Kazio Griniaus 100 m. nuo jo gi
mimo sukakties minėjimas bus gruo
džio 17 d. čia pagrindiniu kalbėtoju 
bus dr. Jonas Valaitis.

meno ir kultūros centras, čia gi
mė ir kūrė didieji viduramžių 
mokslininkai ir menininkai: Da 
Vinči, Galilėjus, Dante, Michel
angelo, architektai Bramante, 
Bruneleschi, Bemini, garsusis 
pamokslininkas Savanarola . . . 
Čia pirmiausia apžiūrėjom gra
žiausią viduramžių architektūros 
paminklą — Santa Maria del 
Fiore katedrą. Jos aštuonkampis 
kupolas didesnis už šv. Petro ba
zilikos Romoje. XIV š. statytas 
garsus Ponte Vechio tiltas, ku
rio šonuose auksakalių ir bran
genybių krautuvės, o virš jų 
eina koridorius, jungiąs Uffici ir 
Pitti meno muzėjus. Kitus senuo
sius tiltus vokiečiai susprogdino.

Vietoje gatvių — kanalai
Už Paduvos (šv. Antano gim

tinės) atėjo naktis, todėl nuta
rėm čia pat nakvoti ir atsivertę 
automobilio sėdines sulindom į 
miegmaišius. Rytą papusryčiavę, 
įvažiavome į Venecijos pramo
ningą priemiestį Mestre, iš kurio 
eina 2% mylios ilgio pylimas 
per vandenį į Venecijos salą. 
Ten ant kitos dirbtinės salelės 
paliekamos visos eismo priemo
nės, net ir dviračiai, nes Vene
cijoj jos nebereikalingos. Palikę 
savo Citroną, pasiėmėm tik sa
vo reikmenis ir susėdę į “vandens 
autobusą” nuplaukėm didžiuoju 
kanalu — Canal grande.

Tie laivai — autobusai plau
kioja reguliariai ir turi savo su
stojimo vietas. Mes apsistojome 
studentų viešbutyje, kur radom 
daug amerikiečių, kanadiečių, 
prancūzų.

garsioji 
kurios 
atvaiz-

Miestas ant 120 salų
Miestas pastatytas ant 120 sa

lų su 150 kanalų, per kuriuos 
nutiesta 400 tiltų. Nesant auto
mobilių, nėra ir įprasto triukš
mo — girdėti tik vandens taš- 
kymasis, žmonių kalbos ir gon- 
dolierių dainos.

Pirmiausia ėjome apžiūrėti 
miesto centro — šv. Morkaus 
aikštės. Turėjom pervažiuoti di
dįjį kanalą, tai pasišaukėm tak- 
sį-gondolą, kuri kainuoja tik 15 
et. Privati gondola su gėlėmis ir 
kilimais kainuoja $1.50.

Šią -aikštę dominuoja 
Šv. Morkaus bazilika, 
įspūdinga architektūra
duoja įvairias statybines epochas. 
Galima sakyti, tai yra Romos, 
Bizantijos ir gotikos' stilių miši
nys. Aplinkui vaikštinėja ir skrai
do pulkai karvelių, kurie, atrodo, 
užkariavę tą aikštę su visais tu
ristais. Visi juos lesina, tai ir 
mes neatsilikome.

Viduramžiais, pradedant nuo 
900 metų, Venecijos respublika 
buvo turtingiausia Europos vals
tybė. Ji turėjo stiprų laivyną ir 
buvo įsigalėjusi ne tik Vidurže
mio jūroje, bet ir Artimuose Ry
tuose; turėjo savo prekybines ko
lonijas net Juodųjų jūrų pakraš
čiuose. Turkams įsigalėjus Bal
kanuose, Venecijos galybė žlugo 
ir ją užvaldė Austrija, o. nuo 
1866 m., prisijungė prie suvie
nytos Italijos.

Pataikėme į karnavalą
Kitą dieną lankėme Venecijos 

salą Lido, kur yra gražus paplū
dimys su įvairiomis sporto pra
mogomis. Tą vakarą Canal Gran
de buvo didelis vandens karna
valas, ir visi žmonės, ypač mer
gaitės, gražiai apsirengę plūdo į 
Morkaus aikštę, kur pilna kavi
nių ir restoranų atvirame ore. 
Jie ten valgė, gėrė, dainavo ir 
žiūrėjo į šimtus laivų ir gondo
lų, papuoštų gėlėmis, vėliavomis, 
girliandomis. Laivuose žmonės 
buvo apsirengę senoviniais Ve
necijos ir kitokiais spalvingais 
drabužiais. Tai pakartojimas to, 
kas būdavo senais gerais Vene
cijos respublikos metais. Kad 
geriau pamatytume veneciečių 
gyvenimą, užsikėlėm elevato
rium į ten pat esantį 320 pėdų 
augščio bokštą, bet ir čia rado
me pilna žmonių, čia išgirdome 
baisų sprogimą raketų ir fejer
verkų, kurie kilo į orą įvairiau
siomis spalvomis, panašiai kaip 
Toronte CNE metu.

Sugrįžom į viešbutį pavargę, 
įspūdžių kupini ir galvojome: 
koks čii gražus, įvairus ir nerū
pestingas žmonių gyvenimas — 
kaip kino filme!

Kodėl 11672 metai
buvo geri metai

degtinei?
Tai buvo

/

pirmieji metai!
Jau beveik trys šimtai metų, kai ši puikioji degtinė atsirado 
saulėtuose Cape of Good Hope slėniuose. Šiandien ta aristo

kratiškos kilmės puikioji degtinė yra garsi visoje Kanadoje ir
X *

žinoma kaip "Paari Five Star, premium brandy", išsiskirtinės 

kokybės, pirmaujanti savo švelniu skoniu.

Importuota Paari Brandy degtinė yra skani, nes ilgai laiky

ta ąžuolinėse statinėse. Tai tikrai yra puiki degtinė. Pamė

ginkite jų tuojau.

Labiausiai perkama degtinė Kanadoje
87-MM



Dailininkės Jadvygos Paukštienės paveikslų parodą Toronte rengia "Moters" žurnalas Prisikėlimo naujojoj salėj gruodžio 3 ir 4 d.
Nuotraukoje matyti "Čikaga rudepį" ir "Autoportretas" (aliejinė tapyba) • '

Atsiųsto paminėti
Eglutė nr. 8, spalis. Vaikų laikraš

tėlis, kurį leidžia Lietuvių Kultūros 
Institutas, redaguoja ir administruo
ja N. Pr. Marijos seserys. Adr.: Im
maculate Conception Convent, R. F. 
D. Putnam, Conn. 06260, USA. Pre
numerata $4 metams.

Lietuvių Katalikų Mokslo Akade
mijos METRAŠTIS, II tomas; redaga
vo T. A. Liuima, SJ. Stambi 370 psl. 
knyga, minkštais viršeliais, kaina $6. 
Užsakymus siųsti: Rev. Rapolas Kra
sauskas, Via Antanėlio da Messina 36, 
int. 3, Roma 10, Italy.

Tėvynės Sargas, 1966 nr. 1(27), 
politikos ir socialinių mokslų žurna
las. Leidžia Lietuvių Krikščionių De
mokratų Sąjunga. Red. St. Dzikas, 
89-17 97th St, Woodhaven, N. Y. 
11208, USA. Adm. J. Jakučionis, 503 
Euclyd Ave., Brooklyn, N. Y. 11208, 
USA.

Gimtoji Kalba nr. 2, balandis-bir- 
želis, bendrinės kalbos laikraštis, šį 
Lietuvių Kalbos Draugijos organą lei
džia JAV LB Kultūros Fondas, reda
guoja L. Dambriūnas. Prenumerata 
metams — $2 (už keturis numerius).
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MENO PARODA TORONTE
Š.m. gruodžio 3 ir .4 dienomis Išeivijoje nuo 1946 m. akty- 

(šeštadienį ir sekmadienį) Toron- viai reiškėsi meninėje veikloje, 
to Prisikėlimo mažojoj audito- Dailininkė yra Čikagos Lietuvių 
rijoj (999 College St.) įvyks dali- Dailininkų Sąjungos barė. Daly- 
Jadvygos Paukštienės - Dobkevi-vavo įvairiose lietuvių ir ameri- 
čiūtės kūrinių paroda, kurią glo- kiečių meno parodose; yra su- 
boja ir rengia žurnalo “Moteris” rengusi savo individualias kūry- 
redakcija ir administracija. bos parodas Čikagoje, Los Ange- 

Dailininkė 1938 yra baigusi les, Klevelande ir kitose vieto- 
Kauno meno mokyklos tapybos vėse.
skyrių. Vėliau studijas gilino Pa- Dailininkė reiškiasi savitu sti- 
ryžiaus Academic de Beaux Arts, liumi kaip tapytoja impresionis- 
Dar būdama studente, Paryžiaus įtė. Jos kūriniai pasižymi vaizdin- 
pasaulinėje parodoje 1937 m. gumu, gilumu ir išraiškos jėga, 
gavo aukso medalį už kilimo ;Dail. J. Paukštienės kūrybą tu- 
projektą. Nuo 1939 m. buvo rėsime progos pamatyti pirmą 
Lietuvos Dailininkų Sąjungos kartą Toronte: gruodžio 3, šeš- 
narė, dalyvavo įvairiose meno tadienį, nuo 3 v. p.p. iki 8 v.v.; 
parodose Kaune ir Vilniuje. Bra- gruodžio 4, sekmadienį, nuo 11 
ziūkų bažnyčioje (Lietuvoje) yra v j. iki 7 v.v. Visuomenė yra 
sukūrusi Marijos paveikslą di-. kviečiama parodoje gausiai atsi- 
džiajame altoriuje. slankyti. N. K.

bos parodas Čikagoje, Los Ange-

v •
GERTRUD VON LE FORT

Paskutinieji dalykai .

Aš mačiau pasaulio nerimą debesyse lekiantį 
tolyn:

Vakaro tyla buvo kaip audra jo burėse, 
jis bėgo nuo saulės laidos lyg su - 
didele baime.

Nes kur gi jis kreipsis, kai galingasis
miegas ateis, ir kur jis pastogės jieškos, 
kai jis ją iš jos palapinės ištrems?

Veltui jis kankina žmones ir ją aistros
troškulį prieš jį siundo:

Jis gamina jiems gėrimo, nuo kurio 
jie liks nebyliai!

Miestas dar kurį laiką ūžia, bet
didžioji tyla jau sunkias pro jo 
mūrus.

Ju skausmu purpuras aptemsta, ir
ju malonumų purpuras pražyla kaip sutemos.

Visoks noras virsta rūku, ir visoks veikimas
virsta sapno sapnais.

Karaliai turi miegoti, ir galingieji
turi atsigulti kaip maži vaikai:

Visi glaudžiasi į būtinybės krūtinę, ir jų 
išdidumas kaip byrantis smėlis.

Ir visi jie bus kaip kadaise savo kapuos — 
Viešpatie, pasigailėk vargšių sielų!-----------
Vargas tau, pasauli, kurs tiki mirtimi, nes 

šaltas esi: tu sutiksi mirtį, kurios 
nesvajojai.

Tu sutiksi mirtį, kurios amžinai nenumirsi.
Guoskitės jūs, verkiantieji, džiūgaukit jūs, kurie neužmirštate,
Nes aš jūsų ištikimybę padarysiu pažadėjimu,

aš jūsų atsiminimo taurę pripildysiu iki krašto prasmingumu. 
Aš jūsų širdis prikelsiu laisvei prieš visus proto vergus, z
Mylintiesiems aš parodysiu teisybę

sunaikinimo akivaizdoj: aš pasodinsiu juos 
amžinojo gyvenimo soste!

Aš pakelsiu juos viršum teisingumo: aš
nunešiu juos iki Viešpaties gailestingumo!

Vertė A. Tyruolis
Gertrūda von Le Fort, kuriai šį rudenį suėjo 90 metų amžiaus, 

yra viena iškiliųjų vokiečių katalikų rašytojų. Kilusi iš prancūzu hu
genotų, kurie 18 š. buvo pasiekę ir Prūsų Lietuvą, Le Fort 1925 m. 
Romoj perėjo į katalikybę ir artima “Una Sancta” ekumeniniam są
jūdžiui. Savo idėjomis ji artima G. Bamanos, P. Claudeliui, Graham 
Greenui, T. S. Eliotui. Ji ypač pagarsėjo savo “Himnais Bažnyčiai”, 
kuriuos parašė dar dvejus metus prieš atsivertimą. Parašyti laisvais 
rimais, Hoelderlino ir psalmių stiliumi, jie yra naujas įnašas į litera
tūrą. Savo beletristiniuose raštuose (Veronikos skara, Paskutinioji 
prie ešefoto, Popiežius iš geto, Prie dangaus vartų, Piloto žmona ir 
kt.), nors ir imtuose daugiausia iš istorijos, ji kelia šių dienų prob
lemas: tikėjimo ir netikėjimo, laisvės ir priespaudos, teisingumo ir 
apgaulės ir pan. Dievo apvaizda ir malonė — svarbus jos kūrybos 
aspektas. A. T.

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

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

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

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

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

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

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

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

Jungtinis siuntinys RK1 ir RK2 kainuoja $135.00.
Maisto siuntinys
4 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, % sv. kakavos, 

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

$30.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelio pasisekimo turį siun

tiniai: V—3, 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

421 HACKNEY RD. LONDON, E. 2. ENGLAND.
Atstovai: GAIVA, 3S76 W. Vernon, Detroit, Mich.;
A. KUSINSKIS, 167 Colledge St Apt 2. Sudbury, Ontario;

Administracijos adr.: 5348 S. Talman 
Ave., Chicago, Ill. 60632.

Atsiminimai vis sparčiau gausėja
nai vieni į kitus panašūs. Skaityti 
betgi įdomu ir verta ypač tiems, 
kurie klajūniško gyvenimo yra 
nepatyrę. Kalba sklandi, pasako
jimas stilingas, techniškas apipa
vidalinimas estetiškas.

Juozas Kapačinskas, SIAUBIN
GOS DIENOS,' 1944-1950 metų at
siminimai, 1965 m., Čikagos Lie
tuvių Lit Dr-jos leidinys. Kaina 
nepažymėta.

“Manoji Dzūkija”
Nevienas knygos mylėtojas be

ne daugiausia įspūdžių patirs 
skaitydamas Jono Miškinio kny
gą “Manoji Dzūkija”. Tiesa, ne
riša knyga yra paskirta Dzūkijos 
aprašymui, kuris nėra toks idiliš
kas bei lyriškas, kaip pati Dzūki
ja, bet kiti, su šiuo kraštu kad 
ir nesusiję, įvykiai bei faktai 
daug kam bus visai negirdėti ar
ba bent apmiršti, šios knygos ge
roji pusė yra ta, kad ji yra ne
perkrauta bereikalinga medžiaga, 
kurios dažnai taip apstu pas kitų 
atsiminimų autorius.

Tiesa, ir J. Miškinis įvykių ne
nagrinėja ir jų nekomentuoja, o 
tik konstatuoja, bet jų tarpe esa
ma tokių, kurių įtaiga pati taip 

! nuteikia skaitytojo sąmonę, kad 
. . .. , . . . ,.x i jis bando i ši ivyki įsigilinti ir
bai išaugo atsiminimų literatūra, pasidaryti * atitinka™* išvadas. 
Juos rašo Jisi, kas tik geba Sakysim, nevienas skaitytojas bus 
plunksna vedžioti,, nes manoma, pakartotinai labai įskaudintas iš

Rodos, dar taip neseniai skai
tėme vysk. P. Bučio ir kan. ,M. 
Vaitkaus atsiminimus, o prieš tai 
ištisą eilę kitų autorių, dabar gi 
ir vėl trys knygos guli ant stalo. 
Žinoma, jau seniai perskaitytos. 
Pirmoji į skaitytojo rankas pate
ko J. Kapačinsko “Siaubingos 
dienos”, antroji — Jono Miški
nio “Manoji Dzūkija” ir trečioji 
— K. Šimonio “Gyvenimo nuo
trupos”. Pastaroji šiais metais 
antruoju leidimu išleista Lietuvo
je ir privatiniais keliais patekusi 
į šių eilučių autoriaus rankas. Ka
dangi jos visos perskaitytos vie
nu metu, tai palyginimo dėlei ir 
šią trečiąją pabandysime skaity
tojui pristatyti.

Apie atsiminimus aplamai
Skaitytojas, imdamas į rankas 

naują knygą, viliasi joje ką nors 
naujo, dar niekad nepatirto ar 
nepasakyto, atrasti. O kai jis nie
ko neranda, tai darosi lyg ir kok
tu, lyg ir gaila prarasto laiko ją 
skaitant. Atsiminimų knygoje ne
buvimas jokios svarbesnės užuo
minos vienu ar kitu klausimu, jo
kios naujesnės sugestijos, jokios 
idėjos skaitytoją verčia žiovauti.}

Pastarajame dešimtmetyje la-

jog atsiminimams rašyti nereikia 
didelio sugebėjimo. Dėlto ir šia
me žanre kartu su gera knyga 
nemaža išdygo ir tokių, kurios be 
didelių nuostolių kultūrai viešu
moj galėjo ir nepasirodyti.

Manding, ir iš atsiminimų rei
kia atrinkti tokią medžiagą* ku
ri svarbi ir Įdomi istoriniu, kul
tūriniu, socialiniu ir kitais at
žvilgiais, o ne chronologiškai už
rašyti viską, kas tik į autoriaus 
atminti pasibeldė. Be to, ir čia 
reiktų nevengti pilniau atskleisti 
laiko dvasią, pajieškoti atitinka
mų sprendimų, mesti žvilgsni ir 
1.1. Man atrodo, kad mes tere- 
gistruodami įvykius, ir dargi ne- 
visad reikšmingus, ir nedarydami 
iš jų atitinkamų išvadų ar užuo
minų ateičiai, darome didelę 
klaidą. Juk, sakysim, nemaža at
siminimų žmonės rašė ir anks
čiau, ir net iš tremties gyveni
mo, bet kas iš jų, jeigu jie ne
sukūrė tremties gyvenimo vaiz
do. Ir jeigu šių laikų lietuvis 
tremtinys naujose gyvenimo są
lygose apstulbo ir daug ką pra
rado ne tik ekonominiu, bet ir 
tautiniu atžvilgiais, tai dėl tos 
tamsos, kurios neišblaškė anks
tesniųjų kartų tremtiniai.

Be to, perdažni įvykiai iš as
meninio gyvenimo, ir dargi nie
ko neatskleidžią, man atrodo, 
knygos vertę taip pat mažina. Tai
gi ir šiame žanre reikia daugiau 
universalumo.

“Siaubingos dienos”
J. Kapačinsko atsiminimai turi 

nevieną ir gražų motyvą. Jų be
ne svarbiausias, tai potroškis kaž
ko augštesnio. “... Aš amžinas 
nenuorama. Veikė laikas, aplin
ka, troškimai šaukė mėginti ką 
nors daryti.” Keliaudami bastū- 
niško gyvenimo keliais, ne vienas 
iš mūsų skandinome savo dienas 
beprasmybės tamsoje, o “Siau
bingų dienų” autorius stengėsi 
savo ilgus laisvalaikius įprasmin
ti. Ir jam pasisekė: jis žymiai pa
gilino savo žinias profesiniame 
darbe. O juk ir ši atsiminimų kny
ga, reikia manyti, yra ne kieno 
kito, kaip anų potroškių rezulta
tas. Argi mūsų dauguma negalė
jo panašiai tremties gyvenimui 
ruoštis?...

Taigi, J. Kapačinskas, nors ir 
netiesiogiai, bus iškėlęs vieną 
tremties gyvenimo problemų, ku
ria, kas žino, gal reikės pasinau
doti ateities kartoms. O juk be
galės panašių problemų dar lau
kia savo eilės.

Šiaipjau knyga reikšmingesne 
apimtimi nepasižymi. Tiek karo, 
tiek stovyklinio gyvenimo įvykiai

nužmoginimą komunistiniame ro
juje. Ir taip daug kur ir daug 
ką jis vis “grybštelia” su nepa
grįsta pagieža. Visa tai ir dar vie
tomis prasikišanti ignorancija 
šios knygos vertę pažeidžia.

K. Šimonio atsiminimai skai
tytini ne dėl jo politinių pažiū
rų, kurios jo asmeniniam gyve
nime visdėlto didesnio vaidmens 
neturėjo,-o dėl jo nueito kelio 
kūrybiniame pasaulyje. Jo kelio 
iš tikrųjų būta grubaus — juo 
galėjo eiti tik ambicingi žmonės. 
Jis, regis, nė gimnazijos kurso 
nėra išėjęs, o jo meno studijos 
taip pat yra daugiausia tik pri
vataus pobūdžio. Vadinasi, daili
ninku tapo nelankęs akademijų, 
nė meno mokyklų, o visą žiniją 
ir patirtį gavęs savo asmeninėm 
pastangom ir kaikurių kitų daili
ninkų padedamas. Toks jo buvo 
didelis troškimas patekti į kū
rybos pasaulį.

Dėl savo neakademiško pasi
rengimo kūrybiniam darbui K. 
Šimonis nepateko į lietuviško me
no garsenybių tarpą. Vidutinio 
socialinio luomo jis buvo mėgia
mas labiau nei kuris kitas žino
mas dailininkas. Šios simpatijos 
jis įgijos savo liaudiškais moty
vais ir savitu šimonišku braižu.

Šioje knygoje randama ir užuo
minų apie lietuvišką buitį, apie 
papročius ir kitus senovinio gyve
nimo motyvus.

Knygos techniškas apipavidali
nimas niekuo negeresnis už lietu
višką tremties knygą.

K. Šimonis, GYVENIMO NUO
TRUPOS. Atsiminimai. Antrasis 
leidimas. Vilnius, 1966 m.

A. Kalnius

knygos patyręs apie lenkų elgesį 
ne tik su Vilniaus lietuviais, bet 
ir apskritai su Lietuva. Jo sąmo
nėje atgis ne tik caristinė, komu
nistinė, bet ir lenkų “krikščioniš
koji” vergija bei noras ant kitų 
tautų lavonų statyti savo tautos 
ateitį ir laimę. Ir kai prisimeni 
lenkų skriaudas, šimtmečių būvy
je padarytas lietuvių tautai, kyla 
klausimas, ar nebūtų lenkams ge
riau vietoje krikščionybės Įvedi
mo sukakties švęsti 1000 metų 
tautų skriaudimo sukaktį, juoba, 
kad šios nešvarios politikos rei
kale labai daug uolumo parodė 
lenkų dvasiškija.

Dabartinės viduriniosios kartos 
buvusieji moksleiviai, besimoky
dami gimnazijose istorijos, žino
jo apie katalikiškosios lenkų tau
tos grobuoniškumą ir žiaurumą Bank For Foreign Trade Maskvoje, 
kitų tautų atžvilgiu, bet jie ne- jūs esate saugūs tik su fir- 
galėdavo perprasti, kaip visa tai ma, turinčia leidimą, jokių

TARPININKŲ, JOKIŲ PASLĖPTŲ 
RINKLIAVŲ. MŪSŲ 20 METŲ 
VEIKLA ŠIAME VERSLE GA

RANTUOJA JUMS GERĄ
PATARNAVIMĄ

Visos perlaidos pilnai garantuotos 
ir apdraustos.

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

Pristatoma per 2 savaites. 
Jokių atskaitymų.

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

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

SIŲSKITE PINI
GUS Į LIETUVĄ

PINIGAI, SIŲSTI PER

GRAMERCY
Įteikiami gavėjui kaip PINIGAI per

išsiaiškinti krikščioniškosios mei
lės šviesoje.

Taigi gerai, kai knyga skaity
toją vienu ar kitu atžvilgiu papil
do ar bent atgaivina. “Manojoj 
Dzūkijoj” šitas akstinas jaučia
mas. •

Jonas Miškinis, MANOJI DZŪ
KIJA. Atsiminimai. Nidos Kny
gų Klubo leidinys, 1966. Kaina 
$1.50—$2.
“Gyvenimo nuotrupos”

K. Šimonis yra žinomas kaip 
dailininkas. Dar būtų galima pri
dėti — nors gal ir nebūtinai — 
“tarybinis” dailininkas, nes iš 
daugelio užuominų matyti jo pa
taikavimas tarybinei santvarkai. 
Bet gal tik dėl savo asmeninio 
saugumo, nes jo patrijotinis nu
siteikimas savo krašto atžvilgiu 
yra neabejotinas. O gal tai tik 
jo tokia pažiūra, susiformavusi 
anų dienų socialinio neteisingu
mo — skurdo ir prabangos — 
įtakoje.

Tiesa, stoka tolerancijos kai- 
kuriems faktams, įvykiams ir 
veiksniams lietuviu patrijotui yra Ivolga GAZ — 21R — $2465.19 
nedovanotina. Antai, jis palankiai VOLGA GAZ — 21US — $2.553.70 
atsiliepia apie kaikuriuos kairiuo- MOSKVITCH 408E-5 vietų $1.954.88 
sius veikėjus, bet ateitininkai pa- moskvitch 408 4 vietų $1.759.39 
minimi tik tiek, kad jie esą “bu- ZAPOROZHETS---------_$ 957.60
™ Arba siųskite MUMS DOLERIŲ

DOVANOMS PAŽYMĖJIMĄ pasi
rinkimui NAUJOSE SPECIALIOSE 
DOLERIŲ KRAUTUVĖSE.
Jokio mokesčio už š| patarnavimą.
Prašykite mūsų katalogų apie sen-

sinėn seminarijon”, o kunigija, 
pagal jį, esanti tik socialinis luo
minis elementas. Jis su pasipik
tinimu kalba apie ano meto lais
vų emigrantų, neišpildžiusių tam 
tikrų formalumų, nemalonius

Augščiausios kokybės rusų gamybos 
daiktai 

SPECIALIOS

naujos sumažintos švenčių kainos 
automobiliams. Galioja iki

1966 M. GRUODŽIO 15 D.
Pasinaudokite šia proga!

pergyvenimus Amerikoje, bet nė saCingus pasiūlymus, ypač Vakarų 
žodeliu neužsimena apie praga- kraitų produktų ir audinių. 
riSkas tremtinių kančias Sibire. __ 
Jis taip pat labai skaudžiai per- GRAMERCY 

darbininko ižnaudojimą v
kraštuose, bet 118 E. 28 St New York, N.Y.

m KmmifJE veikioje
MARIJA AUKSTAITĖ, Kanadoje ponuoja V. Mazūras ir G. Žalalis, es-

nauskas, A. Ničius ir J. Ciuplys.
VYT. KAZAKEVIČIUS “Pergalės” 

žurnalo rugsėjo numeryje skaitytojus 
supažindina su brolių Jono ir Adol
fo Mekų Amerikoje pagamintais fil
mais ir jų literatūrine kūryba, pa
teikdamas platoką J. Meko “Semeniš- 
kių idilių” recenziją. V. Kazakevičius 
yra vienintelis žurnalistas Lietuvoje, 
pralaužęs mūsų kultūrininkų atžvil
giu praktikuotos tylos ledus. Jo 
plunksnos dėka “Pergalė” Įsivedė re
guliarią išeivijos kultūrinio gyvenimo 
apžvalgą. Siame numeryje jis pvz. ap
rašo praėjusiais metais mūsų daili
ninkų trijuose žemynuose surengtas 
parodas, suminėdamas dailininkų pa
vardes ir netgi įdėdamas C. Januso ir 
J. Rimšos nuotrauką.

Į PASAULINĘ PARODĄ MONT- 
REALYJE Kauno “Dailės” kombina
tas siunčia dailininkių D. Eidukaitės 
ir G. Vincevičienės servizų komplek
tus, J. Bazarienės ir A. Dauknienės 
įvairių spalvų ir raštų dekoratyvinius 
takelius, liaudies meistrų A.
J. Paulausko, A. Zubavičiaus, 
lio dekoratyvinių klumpių su

gyvenanti poetė, išleido didelės apim- kizus filmams — J. Ceičytė, V. Kali- 
ties rinktinę “Rožių vasara”, kurion 
sudėjo savo poetinę kūrybą. Knygoje 
yra 761 psl. Spausdino Tėvų pranciš
konų spaustuvė Brooklyne. Aplankas 
pieštas dail. Jurgio Juodžio. Dedika
cijoj autorė sako: “Kankinės Lietu
vos didžio genocido keliui, jos tra
giškai žuvusių didvyriškų aukų ir 
kankinių paminėjimui skiriu šį savo 
“Rožių vasaros” pražydėjimą mie
liems tautiečiams, o ir mano širdies 
liepsnų įžiebėjams ir prilaikytojams, 
mano mylimiesiems sūnums: Jonui, 
Algirdui, Vytautui ir Antanui”.

LIETUVIŲ LIAUDIES MENO pa
roda lapkričio 20 d. buvo atidaryta 
Kalifornijos universiteto etninio me
no galerijų patalpose Los Angeles. 
Ją surengė šio un-to europinės ar
cheologijos prof. dr. Marija Gimbu
tienė, talkinama un-to muzėjaus ir 
etninio meno laboratorijos. Ta proga 
išleistam katalogui dr. M. Gimbutie
nė parašė įvadinius paaiškinimus, o 
eksponatų apibūdinimus pateikė ame
rikietė studentė Victoria Feldon. Pa
rodoje išstatyta apie 150 lietuvių liau
dies skulptūros, kryžių, audinių ir
papuošalų eksponatų. Paroda truks ir kitus medžio drožinius, 
iki 1967 m. sausio 15 d.

VELIONIES KUN. STASIAUS BŪ
DAVO pagerbimas buvo surengtas 
Newark, N. J., lapkričio 13 d. Pa
skaitą apie jo kūrybą skaitė Pr. Nau
jokaitis, o kūrinių ištraukų pateikė 
Ir. Veblaitienė ir Br. Balčiūnas.

AUSTRALIJOS LB KRAŠTO KUL
TŪROS TARYBA yra pasiryžusi pa
dėti vietiniams lietuviams išleisti jų 
grožinės literatūros knygas. Šiuo me
tu jau yra gautas vienas rankraštis, 
laukiama daugiau. Kasmet numato
ma išleisti po vieną knygą, kurią at
rinks speciali komisija. Jeigu leisti
nų knygų būtų gauta daugiau nei 
viena, joms bus nustatyta leidimo ir 
spausdinimo eilė.

JUOZAS JANUŠAITIS kopia į me
no viršūnes Australijos baleto tru
pėje. Jam ir jo kolegei australei Jo
sephine Jason laikraštis “Woman’s 
Day” pranašauja šviesią ateitį. Abu 
jie šiemet debiutavo Adelaidės meno 
festivalio baleto programoje, keletą 
kartų yra laimėję stipendijas baleto 
studijoms. Laikraščio nuomone, jie 

^turi galimybių kada nors pakeisti 
garsiąją šokėjų porą — britę Fon
teyn ir iš Sov. Sąjungos pabėgusį 
leningradietį Nurejevą.

“PLUNKSNA IR ŽODIS”, Juozo 
Almio Jūragio redaguotas Sidnėjaus 
lietuvių Plunksnos Klubo narių al
manachas, jau atiduotas “Minties” 
spaustuvei Sidnėjuje, Australijoje.

M. K. ČIURLIONIO monografijai 
anglų kalba išleisti iniciatorių būre
lis išsirinko komitetą kurį sudaro: K. 
Bradūnas, Pr. Čepėnas, P. Gaučys, 
J. Jurkūnas, K. Varnas ir E. Vilkas.

LILIJA ŠUKYTĖ, Niujorko Metro
politan operos solistė, spalio 28 ir 
lapkričio 1 dainavo Richard Strauss 
operoje “Elektra”.

75 METAI NUO KRAŽIŲ ĮVYKIŲ 
PRADŽIOS. 1891 m. gruodžio 12 d. ru
sų valdžia įsakė Kražių benediktinių 
vienuolyną, mūrinę bažnyčią ir kapi
nes uždaryti. Paliko tik menką medinę 
bažnyčią, kurios (beyrančios) įstaty
mai neleido nei atnaujinti, nei naujos 
statyti. Tokia padėtis tikinčiuosius 
ypač jaudino. 1892 m. vasario 7 d. Jo
nas Budraitis su kitais 43 kražiškiais 
pasirašė raštą carui Aleksandrui III 
ir Vilniaus generalgubernatoriui Ka- 
chanovui, prašydami mūrinę bažnyčią 
palikti. Pastarasis, greičiausia gavęs 
kyšį, delsė uždaryti. Bet jį greitai pa
keitė generalgubernatorius Orževskis, 
kuris vidaus reikalų ministerį įtikino, 
kad ta bažnyčia ne tik uždarytina, bet 
ir visai nugriautina. 1893 m. rugsėjo 2 
d. prasidėjo vadinamos Kražių sker
dynės.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
TEATRO, FILMŲ IR TELEVIZI

JOS dailininkų 194066 m. darbų pa
roda buvo atidaryta Vilniaus valsty
biniame dailės mažėjuje. Parodoje 
dalyvauja 37 dailininkai su 440 dar
bų. Dekoracijų eskizus dramos, ope
ros ir baleto teatrų spektakliams iš
statė V. Palaima, J. Jankus, R. Son- 
gailaitė, J. Surkeviėius, F. Navickas,

“AIDAS”, Vilniaus miesto

Balnos, 
P. Šau- 
gintaru

pramo
nės darbuotojų choras, neseniai su
grįžęs iš koncertinės kelionės Veng
rijoje. buvo pakviestas į Maskvą. Spa
lio revoliucijos sukakties proga Mask
voje surengtuose koncertuose dalyva
vo “Aido” vyrų ir moterų chorai. 
Abiejų kolektyvų meno vadovas ir di
rigentas-yra Juozas Vanagas, chor
meisteriai — Lina Dumbliauskaitė ir 
Algis Lopas.

“LAIPTAI Į DANGŲ”, naujas fil
mas, jau pasiekė ekraną. Jis buvo su
kurtas pagal M. Sluckio to paties pa
vadinimo romaną. Scenarijų paruošė 
M. Sluckis ir -filmo ręž. R. Vabalas, 
pagrindinius vaidmenis atliko akto
riai Vac. Blėdis, M. Karklelis, A. Jo
nikas, G. Balandytė, I. Garasimavi- 
čiūtė, H. Kurauskas ir E. Pleškytė. 
Apie filmo turinį rašoma: “Filme iš 
esmės neatsisakyta nė vienos proble
mos, kurias sprendžia romanas. Pla
čiajame ekrane atgyja pokario metų 
Lietuva, akcentuojant vidutinioko 
valstiečio Indriūno svyravimus, su 
kuo eiti...” Sovietinės propagandos 
dozę žada kad ir sekančios eilutės: 
“Indriūnų sodybos įvykių fone mato
me, kaip bręsta, suvokia svarbius is
torinius pasikeitimus jaunimas —• 
Jaunius, Ramunė.”

VILNIAUS OPEROS IR BALETO 
teatre įvyko A. Rekašiaus baleto 
“Gęstantis kryžius” premjera. Spek
taklį pastatė baletmeisteriai iš Lenin
grado — K. Bojarskis ir J. Družini- 
nas. Naujojo baleto silpnoji pusė — 
A. Rekašiui nepažįstamas JAV gy
venimas, vaizduojąs rasines proble
mas, baltosios Betty ir negro Bobo 
meilę. Tokiame siužete muzikinius 
laimėjimus gali palaidoti propagandi
nis turinys.

PROF. PETRAS ALEKSANDRAVI
ČIUS, skulptorius ir Vilniaus dailės 
instituto lektorius, kuria paminklinio 
pobūdžio pusiaufigūrinį K. Binkio 
portretą. Lietuvoje išeinanti spauda 
plačiai paminėjo jo 60 m. amžiaus su
kaktį, atskleisdama prieš karą ir po
kario metais sukurtus žymesniuosius 
skulptoriaus darbus. 1937 m. P. Alek
sandravičius pasaulinėje Paryžiaus pa
rodoje buvo atžymėtas diplomu už 
dviejų dalių reljefą “Darbai”, sekan
čiais metais sukūrė giliai lyrišką rel
jefą “Pajūrys”. Dirbdamas Vilniaus 
dailės institute, kur dabar dėsto ir 
vadovauja piešimo katedrai, sukaktu
vininkas plačiai reiškėsi biustų kūri
me. Iš šios rūšies portretinių darbų 
minėtini: J. Kuzminskis, J. Vienožins
kis, M. Sulaka, V. Vizgirda, A. Vienuo- 
lis-žukauskas, architektas L. Stuoka- 
Gucevičius, J. Kėdainis, 1863 m. su
kilimo vadas A. Mackevičius ir kt 
Sovietinę premiją jam atnešė 1950 m. 
sukurta rašytojos žemaitės statula, 
kuri dabar yra išstatyta Tretjakovo 
galerijoje Maskvoje. Monumentalumu 
dvelkia P. Vaičiūno reljefas, kalbinin
ko J. Jablonskio statula ir portretinis 
reljefas antkapiui Kaune, L. Ivinskio

paskutinieji darbai — V. Mykolaičio- 
Putino biustas ir poetiškas reljefas 
“Poilsis”, vaizduojąs moteris pajū-

kt Lėlių teatrui sukurtas lėles eks-



2232 Bloor St. West

Tel. 534-9286

Taupyk ir skolinkis

AL GARBENS
Vestuvinės nuotraukos 

Meniškos vaikų nuotraukos 
Portretai ir kt.

“Rambyno” 
kuri įvyks 
d., 4 v.p.p.

C. S.

TORONTO1,

PROGRESS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor Str. W.
RONCESVAILES ■ 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 
459 Roncesvailes Ave. Tel. LE 4-6602
Didelis pasirinkimas. Urmo kainos.
DUNLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR ir kt. 
autovežimiams sniego padangų (snow tires) ir kt. 
Visų rūšių padangų taisymas, vulkanizacija ir kt. 
Atidaryta kasdien iki 7 v.v. Šeštadieniais iki 4 v.p.p.

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

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-130 ir 430-7 
Antr.10-130 
Treč. uždarytas
Ketv. 10-130 ir 430-7
Penkt.10-l.30ir4.30-8 
fieft.9-12
Sekm. 930-1

Per spalio mėnesį Šerai ir depozitai padidėjo $126,167

GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST 

nuwi»nrfa< pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamento, biznio* 
BLOOR & ARMADALE AVE., $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 dideli, 
gražūs kambariai per du augštus, mod. virtuvės, kiekviename augšteprau
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 He
mas, liks viena skola balansui.
COLLEGE - RUSHOLME RDn $30.000 įmokėti, mūro, gražių plytų 14 butų 
apartamentas, rūsys pilnas (gyvenamų butų nėra), kiekvienas butas po 5 
kambarius, 12 mūro garažų, metinės pajamos $18.700. Kiemas 105x200 
pėdų. Prašoma $130.000.

Neradę atitinkamo namo bei biznio Same skelbime, prašomi paskam
binti ir Jums bos surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir 
kaina. Čia gausite rimtą Ir sąžininga patarimą.

j. KUDABA, LE1-1161, namų RU 3-2105

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 į važia
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.

Tel. 533-4414

KĄ TIE SKAIČIAI REIŠKIA?

4% %
5%%

6%%
7%

$2.000 — nemokamai

Lietuvių skautų veikla
zuotai dalyvavo “Šatrijos” tunto vyr. 
skautės. Laidotuvių koplyčioje stovė
jo skaučių garbės sargyba. V. sk. Ire
na Pacevičiūtė, prieš metus davusi 
vyr. skaučių įžodį, buvo pavyzdinga, ir 
darbšti “Šatrijos” tunto talkininkė; 
ypač daug dirbo su tunto paukštytė
mis ir talkino organizuojant skautiš
kus parengimus. Ilsėkis, sese, Viešpa
ties ramybėje.

• Skautų-čių tėveliai, rėmėjai ir 
visi kolonijos lietuviai kviečiami at
silankyti į “Šatrijos” ir 
tuntų iškilmingą sueigą, 
šį sekmadienį, lapkr. 27 
Prisikėlimo salėje.

• Šį sekmadienį, lapkričio 27, 11 
v j. skautų būkle — ketvirtosios Ro
muvos stovyklos vadovų-vių suvažia
vimas, kuriame šalia kitų dalykų bus 
svarstomi kaikurie nauji sumanymai 
1967 m. vasaros stovyklai organi
zuoti.

• Lapkričio 19 d. L. Vaikų Na
muose s sueigą turėjo “Šatrijos” tunto 
Dainos dr-vės skautės. Dr-vei vado
vauja v, sk Rūta Gvildytė.

• Į “Rambyno” tunto vadiją pa
kviestas dr. A. Dailydė. Jis dalyvavo 
lapkr. 18 d. posėdyje.

• Tragiškai žuvusios a.a. v. sk. Ire
nos Pacevičiūtės laidotuvėse organi-

Seselių darbui paremti baza
ras ir paskutiniai priešadventi- 
niai šokiai — šį šeštadienį, lap
kričio 26. Smulkiau žiūr. skel-

Studentų Rėmėjų Būrelio na
rių visuotinis susirinkimas — 
gruodžio 4 d., 12.15 vai., sekma
dienį po pamaldų naujose Pri
sikėlimo parapijos studentų pa
talpose (šalia banko). Visi nariai 
ir studentų tėvai, kurie siekia 
vaikams geros ateities, prašomi 
atsilankyti. SRB valdyba

“Havajų vakaras” Toronte bu
vo naujas dalykas ir susilaukė 
gana gausios publikos. Vakarą 

| surengė ateitininku moksleivių 
[ tėvu komitetas moksleivių veik- 
. lai paremti.

š. Amerikos taitiečių šaudymo pir
menybėse iš lietuvių geriausiai pasi
rodė: B. Savickas su 22 kai. sportiniu 
šautuvu laimėjęs I vietą ir su 22 kai. 
olimpiniu šautuvu — II vietą. J. Us-_ 
vaitas laimėjo antras vietas su stan
dartiniu ir olimpiniu pistoletu. VI. 
Sasnauskas laimėjo II v. su medžiok
liniu šautuvu “trap” šaudyme. Pirme
nybės įvyko Hamiltono “Giedraičio” 
klubo šaudykloje ir praėjo sėkmingai. 
Dalyvavo 65 šaudytojai.

SPORTAS VISUR
Kanados tanrės golfo komandinėse 

varžybose I vietą laimėjo JAV. To
liau sekė Pietų Afrika, N. Kinija, 
Australija, Japonija, Kanada ir t.t. Iš 
viso šiose -varžybose dalyvavo 36 vals
tybės. Individualiai šiose varžybose I 
vietą laimėjo torontietis G. Knudson. 
Jį buvo pasivijęs japonas H. Sugi
moto, bet pralaimėjo peržaidimuose. 
Šios taurės varžybos susilaukė didelio 
susidomėjimo Japonijoje, kur jos bu
vo surengtos. Sunku buvo sukontro
liuoti gausius žiūrovų būrius, o pagel
tusi Yomiuri aikštyno žolė buvo nu
dažyta žaliai.

Septynioliktosios šachmatų tarpt, 
varžybos įvyko Kubos sostinėje Ha
vanoje. Pirmą vietą čia vėl laimėjo 
rusai, palikdami II vietoje amerikie
čius. Gerai pasirodė Jugoslavija ir 
Argentina.

Kanados šimtmečio proga bus su
rengtas didelis ledo ritulio turnyras, 
kuriame, be mėgėjų, dalyvaus ir pro- 
fesijonalai. Pakviesta ir S. Są-gos rink
tinė.

VYČIO ŽINIOS
-ŠĮ sekmadienį, 2 v. p. p., Toronto 

Lietuvių Namuose įvyks visuotinis L 
SK “Vyčio” susirinkimas. Bus renka
ma nauja valdyba ir sprendžiami ei
namieji reikalai. Visus vytiečius kvie
čiame atsilankyti.

Krepšinio treniruotės vyksta Gi
vens mokykloje prie Queen ir Givens 
gatvės. Treniruočių tvarka: 7 v. mer
gaitės ir jaunesnieji berniukai — 14 
m.; 8.30 v. vyr. berniukai — 16 m. ir 
vyrai.

V. Nešukaitytė gražiai pasirodė ko
mandinėse stalo teniso varžybose, ku
rios įvyko Detroite. Iš 15 turėtų susiti
kimų ji laimėjo 14. Komandinėse var
žybose Kanada 4-tą kartą laimėjo pir
mą vietą.

Niagara Falls įvykusiose stalo te
niso pirmenybėse moterų fina
le V. Nešukaitytė įveikė E. Sabaliaus
kaitę.

Ed. Zabiela YMCA įvykusiose sta
lo teniso pirmenybėse jaunių kla
sėje laimėjo pirmą vietą. V. Nešu
kaitytė laimėjo pirmas vietas mote
rų ir mišriame dvejete, tačiau mo
terų finale 5 setų kovoje teko pra
laimėti montrealietei D. Hunnius. F. 
Nešukaitytė, žaisdama berniukų pusė
je, jaunių klasėje pusbaigmyje pra
laimėjo E. Zabielai, o berniukų kla
sėje buvo antra. J. Nešukaitis Jr E. 
Vaičekauskas vyrų A klasėje pasie
kė ketvirčio baigmes.

Krepšininkai, kurie žaidžia Metro 
Intermediate lygoje, pirmas rungty
nes sužaidė lygiomis, o antrose įvei
kė Metro Police 83:45.

L. KirkiliuI dėkojame už nupirktą 
berniukams krepšinio uniformą. Taip 
pat dėkojame mūsų rėmėjams V. Da
giliui ir V. Senkevičiui.

AUŠROS ŽINIOS
šios savaitės rungtynės. Antradie

nį Kent mokyklos patalpose (prie 
Dufferin plazos) vyr. mergaičių ko
manda žais su Lee Royjtaip pat ant-

Leos; penktadienį, 7 v.v., King Ed
ward mokykloje mergaičių M.M. ko-

Lietuvių dalyvavimas pasauli
nėje parodoje bus svarstomas 
gruodžio 3, šeštadienį, 4 v.p.p., 
Prisikėlimo par. studentų būsti
nėje. Pasitarime dalyvaus: KLB 
krašto valdyba, visi Lietuvių 
Dienos komiteto nariai iš Mont
realio (12 asmenų), spaudos at
stovai, apylinkių pirmininkai, 
chorų vadovai, tautinių šokių 
grupių vadovai ir kt. Tai svarbus 
pasitarimas, nes svarstys plataus 
masto darbus ryšium su lietuvių 
dalyvavimu pasaulinėje parodei 
je.

Joana ir Romas Dūda atidarė 
gražų restoraną “Cafe Nida”, 195 
Roncesvailes Avė., neseniai savo 
nusipirktuose namuose, netoli 
High Park Blvd.

manda žais su St. Leos M.M.
Praėjusios savaitės rungtynių re

zultatai. B-C lygoje vyrai pralaimėjo 
latvių H. 84:88; CYO lygoje jaun. 
mergaičių komanda nugalėjo St. Leos 
26:21 ir mergaičių M. komanda. nu
galėjo Corpus Christi 30:21.

PADĖKA
pasisekimu praėjo Auš- 
parengimas. Nuoširdus 
Jurkšui, p. D. Rautinš

Su dideliu 
ros rudens 
ačiū kun. B. 
bei visam studenčių chorui už pui
kią ir nuotaikingą programą; p. J. 
Baltrušaičiui, p. J. Simanavičiui, p. 
J. V. Margiui, p. J. Tumosai, Mohawk 
Furniture Co. ir Parkside Meat Mar
ket — už fantus loterijai; mieliems 
talkininkams bei visiems mūsų sve
čiams, savo atsilankymu parėmusiems 
mūsų jaunimą. Ypatingas ačiū mū
sų nuolatiniam rėmėjui p. J. Baltru
šaičiui už S25 auką ir p. A. Kaliuke- 
yičiui, BA garažo savininkui, už 100 
galionų gazolino sekančiai loterijai.

Hamiltono Lietuvių žūki, ir Me
džiotojų klubas oficialiai atidaro savo 
šaudyklą lapkričio 27 d., 2 v.p.p. Po 
atidarymo iškilmių bus šaudymo var
žybos iš medž. šautuvų. Paskirtos 6 
asmeninės taurės: 3 iš 16 jardų ir 3 
“handicap”. Gruodžio 11 d., p.p., bus 
tarpklubinės šaudymo varžybos dėl 
pereinamosios taurės. Kartu bus var
žybos išrinkti trims geriausioms šau
liams. šiose varžybose gali dalyvau
ti ir klubams nepriklausą šaudymo 
mėgėjai iš medž. šautuvų. Trims pir- 
mosiosms vietoms paskirtos vertingos 
pereinamosios taurės. Registruotis pas 
A. šimkevičių (968 Upper James St. 
Hamilton. Ont., tel. 383-2169) iki šau
dymo pradžios. Registracijos mokestis

Šaudykla surandama važiuojant 6 
keliu į Caledonia miestelį. Pervažia
vus Grand River tiltą, važiuoti 2 my
lias MacKenzie keliu į rytus ir sukti 
į York kelią, kuriuo pavažiavus 1% 
mylios dešinėje kelio pusėje matyti 
šaudyklos vieta. Visi Ontario šaudymo 
sporto mėgėjai ir klubai kviečiami 
šiose vąržybose dalyvauti.

Hamiltono Liet. žūki, ir 
Medžiotojų Klubas

■M

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhimB.

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

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

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE
JOS DEVYNERIOS. RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLE, “C” TERMO- ' 
METRAI IR KT.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 5-1944.

Ateitininkų
Gintarių susirinkimas — šį sekma

dienį, 2 v.p.p., L. V. Namuose.
Repeticijos, dalyvaujančiom kalėdi

niame parengime jaunutėm ir Vaidi
lutėm, įvyks šeštadienį 3 v. ir sek
madienį 2 v. Užtruks iki 4 v.

kun. dr. F. Jucevičiaus paskaita “Tarp 
mirties ir mito” — šį sekmadienį 3.30 
vai. naujoje Prisikėlimo par. salėje. 
Kviečiami ne tik sendraugiai, bet ir 
ateitininkų tėvai bei visa Toronto vi
suomenė.

Ideologiniai kursai vyr. mokslei
viams rengiami “Dainavoje” Kalėdų 
atostogų metu gruodžio 26, 27, 28 d. 
Iš Toronto bus organizuojama kelio
nė galbūt kartu su hamiltoniečiais.

Visi ateitininkai ir ateitininkų tė
vai yra raginami paremti seselių nau
dai ruošiamą bazarą ir šokius šį šeš
tadienį. Bazaras prasidės nuo 12 vai. 
Seselės ypatingai daug prisideda prie, 
ateitininkų veiklos savo darbu ir pa
talpomis, todėl visų mūsų pareiga tą 
jų parengimą paremti.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas — šį sekmadienį, lap
kričio 27, naujojoj Prisikėlimo 
salėj 3.30 v.p.p. Labai aktualia 
tema kalbės kun. dr. F. Jucevi
čius iš Montrealio, būtent, “Tarp 
mirties ir mito. Nepolitinis 
žvilgsnis į politinius įvykius.” 
Laukiami ne tik ateitininkai, bet 
ir visi dar besidomintieji lietu
viškom problemom.

Tautinių šokių grupė “Ginta
ras”, vadovaujamas J. Karasie- 
jaus, lapkr. 16 dalyvavo senelių 
prieglaudoje Sherbourn gt. su
rengtame vakare. Programa pa
sirūpino organizacija Ladies Au
xilary. Joje, be lietuvių, dalyva
vo latviai ir austrai. Lietuvių 
buvo 20 šokėjų. Grojo akor
deonu A. Dimskis.

N. Metų sutikimo Prisikėlimo 
salėje "bilietai gaunami sek
madieniais Prisikėlimo kavinėje 
(1021 College St., Toronto) nuo 
10 v. ryto iki 1 v. arba pas A. 
Štuikį 186 Oakmount Avė., tel. 
769-5602. Bilieto kaina, įskaitant 
maistą, $6 asmeniui. Šiuo metu

Prisikėl. par. K. V. Dr-ja
A. a. Irena Pacevičiūtė, 22 m. 

amžiaus, lapkričio 16 d. žuvo eis- 
mo nelaimėje — grįždama iš 
krautuvės buvo automobilio par
trenkta einant per Dundas gatvę 
arti Royal York gatvės. Ji yra p. 
Janinos ir med. dr. St. Pacevi- 
čiaus duktė, aktyviai dalyvavusi 
skaučių veikloje. Jos laidotuvėse 
dalyvavo skautės, šeimos ar
timieji ir labai gausi visuo
menė, kuri kartu su šeima per
gyveno šiurpią šeimos nelaimę. 
Prie karsto garbės sargybą ėjo 
skautės. Pamaldų metu giedojo 
sol. V. Verikaitis. Velionė palai
dota iš Šv. Jono Kr. par. bažny
čios lietuvių kapinėse.

Estų karo veteranų sąjunga 
lapkričio 18 d. Estų Namuose 
surengė viešą gen. G. Kitchingo 
paskaitą tema “Politinis bei ka
rinis pasiruošimas Europoje ir 
sovietų okupuotų kraštų vaidmuo 
kovoje už savo nepriklausomy
bę”. Paskaita buvo pavaizduota 
paveikslais, kuriuose buvo matyti 
Atlanto S-gos karinių pajėgų 
tinklas Europoje ir jų susitvar
kymas. Lietuvių šaulių kuopai 
atstovavo S. Jokūbaitis, J. Za- 
vys, P. Jonikas. Jie įteikė paskai
tininkui šaulių metalinį ženklą. 
Buvo ir meninė dalis, kurią atli
ko estų solistė E. Vaeli ir pianis
tas E. Liigand.

Karolis Jasutis, vyresnės kar
tos tautietis, su p. Maniuška pra
leido rudenines atostogas Miami 
Beach, Floridoje. Kelionė auto
mobiliu sėkmingai pavyko. •

Pranas šukevičius už gerą dar
bą buvo savo bendrovės vadovy
bės įvertintas, pagerbtas ir apdo
vanotas $2.500 čekiu.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

PR. KERBERIS
RO 7-5454

PACIFIC AVE • BLOOR, apie 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių at
skiras namas, vandens alyvos 
šildymas, dvigubas naujas gara
žas su plačiu įvažiavimu, ilgas 
sklypas, 4 kamb. pirmame augš
te.

KIPLING • BLOOR, $6.000 įmokė
ti ir viena atvira skola balansui, 
6 kambarių vienaaugštis (bunga
low), privatus įvažiavimas, arti 
susisiekimo, tuojaus galima už
imti.

SWANSEA - BLOOR, $8.000 įmo
kėti, atskiras 7 kambarių na
mas, 2 prausyklos, 2 virtuvės, 
garažas, arti Bloor, viena atvira 
skola balansui.

JANE • BLOOR, apie $8.000 įmo
kėti, 8 kambarių per du augš
tus, šiurkščių plytų atskiras na-

HIGH PARK, DUPLEKSAS, $15 
tūkst. įmokėti, puikus rupių ply
tų atskiras 14 kambarių namas, 
dvigubas garažas su labai plačiu 
įvažiavimu, gauna apie $240 mė
nesinės nuomos ir 6 kambarių

skola 10 metų.
HIGH PARK BLVD. - RONCES- 

VALLES, $25.000 įmokėti, gra
žus didžiulis 4 butų presuotų 
plytų atskiras namas, garažai su 
privačiu įvažiavimu. Virš $4.000 
metinių pajamų ir 6 kambarių

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n A A AA A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
4%% už depozitus
5Y2% numatyta už šėrus
KAPITALAS SIEKIA DU SU PUSE MILIJONO DOLERIŲ. 
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBĖ apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap- - 
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuc 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus- 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

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.
KING - DUNN, 15 butų apartmentas, gerame stovyje, pajamos virš $18.000. 
Prašoma kaina $123.000. Įmokėti apie $30.000; lengvas išsimokėjimas.
INDIAN RD. - MARMADUKE, $5.000 įmokėti, atskiras, plytinis namas, 
per 3 augštus 8 kambariai, vandeniu šildomas, vieta 2 garažam, švarus ir 
moderniškas namas. Prašoma kaina $27.900.
INDIAN RD. DUPLEKSAS, 33.900 pilna kaina, originalus pastatas, 12 
kambarių per 2 augštu, vandeniu šildomas, 2 garažai, privatus įvažiavimas. 
BLOOR • DUNDAS, 18.900 pilna kaina, atskiras mūrinis namas, per 2 augš
tus, 6 kambariai, gerame stovyje, arti požeminio traukinio, vieta dviem 
garažam. Įmokėti $.5.000.
OSSINGTON • DOVERCOURT, $3.000 įmokėti, balansui atviras mortgi
čius; 8 dideli kambariai per 2 augštus, 2 virtuvės, pigus.
MARMADUKE - RONCESVALLES, $10.000 įmokėti, balansui vienas at
viras mortgičius, gražus, atskiras 8 kambarių namas, vandeniu apšildy
mas, priešakinis įvažiavimas; kaina $27.900.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

OILS LTD
1 259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Bladžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėsimas penkiems metams ir ilgiau 

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 QuCCn St. W. (Prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459: LE. 4-8450 Namų telefonai BE. 3-5996

COLLEGE - DUFFERIN, $2.000.00 
įmokėti, pusiau atskiras, 6 švie
sūs kambariai, 2 modern, 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.

Vyt. Merkis J. Kažkefa A. Bliūdžiui AK (Mieldažukė) Wirtotki

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.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

DUODAME 
mortgičius iš 6p2% 
asm. paskolas iš 7%

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

VIENAAUGSTIS: ISLINGTON - 
WESTWAY, 6 šviesūs kambariai, 
gerų plytų, alyva apšildymas, sve-

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-
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APDRAPDA
GYVYBES • AUTOMOBILIU • NAMU • HDPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ ♦ VAGYSČIŲ • VERSLO • PER
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMU • MOKSLAPINIGIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MĖ
NESINES INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

namų tel. 277-0814

’I TORO NT paminė
riuomenės šventės proga, o se-

savo veik-

Tel. 251 - 4864,

--ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 

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

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 OUNOAS 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 St., « LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis |

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

296 BROCK AVE. (tarp Dun- Dioor Aurorire \jara9e das ir college). Tet 5311305 ;
a

Lietuvis LAIKRODININKAS
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 Ave.z Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432 B. Beresnevičius

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo-

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.

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

Metro. Lie. PH. 136 TeL LE. 2-5191
Skambinkite LE. 3-4912.

t

Šv. Jono Kr. par. žinios

— šiuo sekmadieniu pradeda
mas adventas; penktadienių va
karais Mišios pavergtos Lietuvos 
intencija.

— Nuoširdi užuojauta a.a. Ire
nos tėveliams, sesutėms, broliui, 
giminėms ir kartu pagarba už

Prisikėlimo par. žinios

— Žuvus jų dukrelei, dr. S. 
Pacevičiaus šeimą ir artimuosius 
giliai užjaučiame.

— Nuoširdžiai sveikiname Š. 
A. liet, studentų suvažiavimą. 
Darbingų dienų! Suvažiavimo pa
maldos — šį sekmad., 11.15 v.r. 
Prisikėlimo bažnyčioje. Svečius 
ir Toronto studentiją kviečiame 
gausiai dalyvauti ir užimti rezer
vuotas vietas bažnyčios priekyje, 
dešinėje.

— Studentų R. Astrausko, J. 
Gatavecko ir K. Gužo dailės kū
rinių parodą kviečiame aplanky
ti šį ketvirtad. 6-12 v. vak., penk- 
tad. 12-8 v.v. ir sekmad. nuo ryto 
iki 3 v.p.p. Kūriniai išstatyti 
Prisikėlimo patalpose: tapyba — 
ateitininkų kambaryje, skulptū
ra — studentų.

— Kviečiame aplankyti S. Kvie
tienės ir S. Petravičienės paveiks
lų parodas.

— šį sekmad. rinkliava šv. 
Tėvo reikalams.

— Mišios: šį trečiad.. 7.30 v. —
už a.a. E. Genienę, užpr. p. Mi- 
lienės draugės kain užuojauta; 
ketvirtad., 9 v. — už a.a. A. Kle- 
vinienę. užpr. p.n. Klevinai, Škė
mos ir Klibingaičiai; šeštad., 7.30 
v. — už a.a. A. SlapšĮ, užpr. p. 
Slapšienė; 8.30 v. — už a.a. O. 
Slabokienę, užpr. S. Slabokas; 9
v. — už a.a. E. Narušį, užpr. p. I Dail. Jurgis Račkus, vadovau- 
Narušienė. Ijąs indėnų Six Nations rezerva-

— Katechetinės pamokos —to meno mokyklai Oshweken, nuo 
antrad. ir ketvirtad.. 4.30 v.p.p. ir šio rudens pakviestas taipgi va- 
sekmad. no 10 v. Mišių. Įdovauti grafikos -sekcijai Dun-

— Religijos pamokos gimna- das, Ont., Valley Art School. Jo 
zistams — šį sekmad. po 10 v. vienas paveikslas priimtas i kil- 
Mišiu muzikos studijoje (ne stu- nojamą Kanados tapybos parodą, 
dentu patalpoje!) Norime pasi-.kuri bus sekančiais metais nu
žėrėti gražiu jų dalvvavimu. Pa- siųsta Australijon. Manoma, kad 
moką praves dr. J. Sungaila. Te- ir daugiau lietuvių dailininkų 
ma — “Jaunimas ir narkotikai”.

— Choru repeticija: suaugusių
— ketvirtad., 7.30 v.v.. jaunimo
— penktad. 6.30 v. Studenčių 
choro repeticijos šį trečiadienį 
nebus.

— Uždaros savaitgalio reko
lekcijos moterims —- gruodžio 2- 
-34 d.d., vyrams — gr. 9-10-11 d.,

Miillit

seną laidotuvių metu. Šį sekma
dienį 11 vai. pamaldos — S. Pa- 
cevičių šeimos intencija.

— Parapijiečiai lankomi Os- 
sington rajone.

— Kleopo Dambrausko gimi
nės arba artimi bičiuliai maloniai 
prašomi atsiliepti klebonijoje.

— Jaunimo choras, vadovauja
mas V. Verikaičio, stiprėja: vis 
daugiau jaunų choristų įsijungia 
į choristų eiles ir gieda sekma
dieniais mokinių pamaldų metu. 
Kviečiame įsijungti dar daugiu.

— Lietuvių kapinėse išlieti pa
minklams pamatai: V. Balsienei, 
p. Mičiuliams ir p. Bytautams. 
Paminklų pamatu išliejimas 
šiems metams yra užbaigtas.

— Kviečiame paaukoti fantų 
L.,Vaikų Namų naudai rengia
mam bazarui.

— Šį penktadienį. 8 v.v., Mi
šios už mirusius Šv. Jono Kr. Pa
šaipūnės Dr-jos narius.

vėliava, dauguma pasipuošusios 
tautiniais drabužiais, dalyvavo 
pamaldose, kurių metu pamokslą 
pasakė dvasios vadas T. Placi
das, OFM. Po pamaldų c. valdy
bos pirm. A. Sungailienė, daly
vaujant gausiam būriui viešnių 
bei svečių, atidarė S. Kvietienės 
paveikslų parodą, kurioje išsta
tyta gana daug ir gražių jos pa
veikslų. Popiet didžiojoj audito
rijoj įvyko iškilminga akademija- 
koncertas. Skyriaus pirmininkė 
A. Kuolienė apžvelgė dešimtme
čio veiklą, o dr. A. Užupienė-Lu- 
kienė savo paskaitoje gyvenimiš
kais pavyzdžiais apibūdino lietu
vės moters paskirtį išeivijoj. Svei
kino: gen. konsulas dr. J. žmui- 
dzinas, KLB valdybos pirm. A. 
Rinkūnas, KL Katalikių Moterų 
Dr-jos c. valdybos pirm. A. Sun
gailienė, Šv. Jono Kr. par. sky
riaus vardu — p. Aperavičienė,

ten dalyvaus^ bet kol kas nėra 
žinių.

PARDUODAMAS TABAKO ŪKIS, 
150 akrų 47.37 M.B.R.. Rodney apy
linkėje 2 gyv. namai, 2 šiltadaržiai, 
7 džiovyklos, tabakui krauti daržinė 
gyvuliams tvartas, du garažai, 3 trak- 

„ , toriai, tabakui rišti ir kitos mašinos,
berniukams virš 15 metu — tuo. Trobesiai ir mašinos, gerame stovyje, 
naciu laiku, kaip ir vyrams, bet V. Dumčius, R. R. 2, Rodney, Ont. 
atskirai. Kviečiame gausiai daly- Tel. 785-0447.
vauti. i_____ ___________ .__________

— Pensininkų ir vyresnio am- REIKALINGAS KAMBARYS su gali- 
žiaus vyru ir ponių laisvavakaris mybe išsivirti arba kambarys ir vir:
— antradieni, lapkr. 29 d.. 7 V.V. tuvė vienam asmeniui. Skambinti po 
nar. nauioioje salėje. įėjimas 6 v.v. tel. 534-8624.
nro bankelio koridorių. Koloni- 
ins vyresniuosius maloniai kvie
čiame sausiai atsilankvti. pasi
šnekučiuoti ir nuotaikingai pra
leisti vakarą.

— Kalėdojimas tęsiamas Wes- 
tone ir mieste: Glendale Ave., 
Merrick St. ir Parkdale Rd.

S. Kvietienės ir S. Petravičie- 
nės paveikslų paroda Prisikėli
mo nauj. salėj atidaryta: antra- 1 
dieni nuo 7 v.v. ik 9 v.v.: trečia
dienį — uždaryta: ketvirtadieni
— nuo 7 v.v. iki 9 v.v.; penkta
dienį — uždaryta: šeštadienį — 
12 v. iki 4 v.p.p.; sekmadienį — 
nuo 10 v. r. iki 4 v.p.p. Parodos 
uždarymas — sekmadienį, lap
kričio 27, 4 v.p.p.

Solidarumo Įnašai. Toronto ; 
apylinkės valdybos iniciatyva nuo 
šio sekmadienio prie bažnyčių, 
Lietuvių Namuose ir liet, kredi
to unijų bankeliuose bus renka
mi solidarumo Įnašai: kiekvienas 
suaugęs-ir dirbąs lietuvis įmoka 
metinę duoklę $2 lietuviškiems 
reikalams. Gauti pinigai skirsto
mi įvairiems reikalams: mokyk- i 
lai. stovykloms, šalpai ir liet, 
bendruomenės veiklai. Apylinkės 
valdyba tikisi nuoširdaus tautie
čių bendradarbiavimo. Kiekvie
nam į metus paaukoti $2 yra dau
giau simbolinis kiekvieno lietu
vio garbės reikalas.

Gediminas Zimnickas kaip imi
grantas atskrido iš Suvalkų tri
kampio į Kanadą, iškviestas se
sutės Pečiulienės, kuri su sūnum 
prieš 6 metus įsikūrė tabako 
ūkyje prie Tillsonburgo.

Hamiltono — p. Rakštienė, Pri’™ 
sikėlimo par. komiteto vardu — 
jo pirm. dr. J. Sungaila. Koncer
tinę- dalį atliko solistai — Irena 
Stankūnaitė, V. Verikaitis, akom
panuojami D. Skrinskaitės. Solis
tė Toronte girdėta pirmą kartą 
ir paliko malonų įspūdį. Ji gy
vai, ekspresingai padainavo visą 
eilę lietuviškų dainų. Koncertas 
baigtas humoristiniu duetu. Savo 
viešnias bei svečius prisikėlimie- 
tės pavaišino tortais ir kavute. 
Programą pranešinėjo jauna sky
riaus narė B. Birietienė. Visi 
šventėje dalyvavusieji linkėjo ka
talikėms moterims sėkmingai tęs
ti gražiai pradėtą veiklą. Bv.

Nepriklausomybės sukaktį, jau 
49-tąją, atšventė Toronto latviai 
lapkričio 18 ir 19 dienomis. Lat
vių Namuose buvo surengtas pri
ėmimas įvairių tautybių . sve
čiams, kurių tarpe buvo JAV 
konsulas, Latvijos garbės konsu
las, Lietuvos gen. kons. dr. J. 
žmuidzinas su Ponia ir visa eilė 
tautinių grupių atstovų. Iš lietu
vių dar dalyvavo: KLB valdybos 
pirm. A. Rinkūnas su Ponia, 
apyl. pirm. Aug. Kuolas su Po
nia,- X- Matulionis, “TŽ” redak
torius, J. R. Simanavičius, šven
tės aktas įvyko Eatono auditori
joj, kur pagrindinę kalbą pasa
kė Latvių Laisvės Komiteto na
rys iš Niujorko Berzinš. Meninę 
dalį atliko latvių chorai ir kank
lininkė. Lietuvių vardu sveikino 
kons. dr. J. Žmuidzinas.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ KLUBAS “TAURAS” 
kviečia visus i

LAPKRIČIO 25, PENKTADIENĮ, 7.00 VAL. VAK.

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKSTANTĮ

RUDENS POBŪVĮ ŠOKIUS - ALUTĮ
Įėjimas nemokamas — Bufetas — Draugiška nuotaika

Toronto Pūtvio šaulių kuopos

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

Puikus orkestras, bufetas, mažasis bazaras - loterija.

Užkandžiai ir kava — nemokamai.

Visus maloniai kviečia

Toronto Pūtvio šaulių kuopa

{ėjimas $2.00

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 A-.<«tte St., 

Tel. RO 2-2100

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

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenois.

PADĖKA
Mūsų brangiam vyrui, tėveliui, seneliui ir uošviui a. a. Vaclovui 

Vaidotui mirus, nuoširdžiausią padėką reiškiame giminėms, artimie
siems ir pažįstamiems už taip gausų lankymą laidotuvių namuose, už 
užprašytas šv. Mišias, prisiųstas gėles, už spaudoje, asmeniškai ir raštu 
pareikštas užuojautas.

Ypatinga padėka Tėvui Pauliui už pamaldas, už gražius tartus žo
džius bažnyčioje ir apeigas kapinėse.

Dėkojame J. Matulioniui, A. Rinkimui, B. Sapliui ir S. Baneliui 
už jautrius žodžius palydint velionį į amžiną poilsį.

Taip pat nuoširdi padėka mūsų bičiuliams, nešusiems karstą.
Jūsų visų parodytas nuoširdumas liks mūsų neužmirštas.

žmona, sūnus ir duktė su šeima

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety League. Nemokami 
nuiodymal 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 Bathunt) 
TeL LE 2-3650. Rytuose HO 6-1331

jaunųjų dailininkų paveikslų pa
roda, išstatyti “Vyčio” sporto 
klubo ir šaulių kuopos laimėji
mų ženklai — trofėjos bei pri
zai. Popietę atidarė LN pirm. dr. 
J. Kaškelis. žodį tarė popietės 
organizatorė p. E. Jurkuvienė. 
Sveikino — gen. kons. dr. J. 
Žmuidzinas ir J. Strazdas, šaulių 
laimėjimo ženklus paaiškino Alb. 
Artičkonis. Atsilankiusiems sve
čiams buvo pristatyta žymioji te
nisininkė V. Nešukaitytė.

A. LANDSBERGIO DRAMĄ 
“Penki stulpai turgaus aikštėje” 
vaidins Naujųjų Kanadiečių teat
ras anglų kalba gruodžio 4 d., 3 i . . . . -
v.p.p. šį seansą Skautų Tėvų Ko-i 23 metai — nuo pat jo įsistei- mitetas1 parūpino tik UetuLs gtao.
ir pageidauja, kad kuo daugiau 
mūsų jaunimo pamatytų šį vei
kalą, kuris gyvai vaizduoja lais
vės kovas. Artistų sąstate yra 
tautybių asmenų, patyrusių teat-

Elitiniu komitetu ir kitais vei- . 
jais. Svečias aplankė “TŽ”, do- 
mėjosi jų darbu, spaustuve ir 

pabrėžė, kad pagrindinė VLIKo 
problema yra Lietuvos laisvini- 
mas. Vidinės problemos esančios > 
išspręstos; sėkmingesniam VLI
Ko darbui reikia didesnės visuo
menės paramos. Gruodžio 10-11 
d. šaukiamas VLIKą sudarančių * 
grupių posėdis, kuriame numato
mi kaikurie pasikeitimai valdybo
je — bus renkamas naujas pirmi
ninkas, nes V. Sidzikauskas esąs 
pasiruošęs atsistatydinti. Pažy
mėtina, kad J. Audėnas ir V. 
Vaitiekūnas dalyvauja VUKe jau

K. Rusiną tel. LE 3-2511 ir para
pijų kioskuose sekmadieniais. Mi
nėtas veikalas bus vaidinamas 
Central Library Theatre, Colle
ge — St. George St. nuo lapkri
čio 30 iki gruodžio 18 vakarais 
8.30; sekmadieniais — 3 v.p.p. 
(žiūr. skelbimą). Toronto lietuviai 
šiuo vaidinimu turėtų susidomėti 
ir gausiai dalyvauti, kad teatras 
neapsiviltų pasirinkęs lietuvio au-, 
toriaus veikalą.

VLIKo vicepirmininkas J. Au
dėnas lapkričio 20 d. kalbėjo Ha
miltono lietuvių visuomenei ka-

ANDZEJ WAJDAS — 
LENKIŠKAS FILMAS 

"POPIOL I D1AMENT" 
(Pelenei ir deimantai) 

DAUG PREMIJŲ LAIMtięS FILMAS 

Priedą: SPALVINGI TAUTINIAI ŠOKIAI

'SILEZIJOS DAINOS 
IR ŠOKIAI "

BRIGHTON 
kino teatre 

tel. 532-2710
127 Roncesvalles Avė.

Lapkr. 23 iki lapkr. 30 d.
Kasdien nuo 7—9 v. v. 

šeštadieniais nuo 5 v.p.p. 
Sekmad. nuo 2 v.p.p. Rodoma kasdien.

Bilietai SI .25 - $1.50 it 50 et.

231 -2661

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

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
^amų. 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 v.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. BROGOWSKI, OD.

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST„ TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

Pajieškojimai
Prašomi atsiliepti: Algirdas Savic

kas, su šeima, gyvenęs Sudbury, Ont, 
ir Juozas Ožinskas su žmona, gyvenęs 
Toronto, Ont, vėliau Sudbury. Jieško: 
Mrs. Regina Sidaras, 92 Richmond St, 
Perth-Leederville, W. Australia. Taip 
pat galima pranešti: Jonas Bulionis, 
30 Ainslie Ave, Hamilton, Ont, Cana
da. Tel. 527-8195.

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

Savininkas V. BAČĖNAS
• parūpina Miletas kelianjantiems autobusais.• teikia patarimas planuojantiems keliones

Dėmesio namų 
savininkai!

Atlieku įvairius namų vidaus

• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje

Skambinti telefonu 278*7261; vakarais 536-4681
!

DR. E. ZUBRIENI 
DANTŲ GYDYTOJA 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dimdai>

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele.
Priėmimo volo nd os: 

pirmodieniois ir trečiadieniais 2—9 ▼. 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.;

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIEN1 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44491
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

SAFEWAY PLUMBING 
AND HEATING

DARBAS ATLIEKAMAS SĄŽININGAI 
IR NEBRANGIAI.

TEL. 53S-4579 MIKE BUCHAK 
129 MARION ST., TORONTO 3, ONT.

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Dr, Downsvlev.
(prie Keele į šiaurę

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą 

Tek 633-1167

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampas Bloor & Bathurst) 

Tel. 534-3370
Priima pacientus iš anksto susitarus

dx*a.udlima.i
NAMŲ,AUTOMOBILI V 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ
769-4412
759-4131

>1 ■
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UbAi^tuvi^ BaKus
ŠEŠIOLIKTOJO LIETUVIŲ STUDENTU SĄJUNGOS

V

TORONTO ROYAL YORK VIEŠBUČIO CANADIAN ROOM SALEJE LAPKRIČIO 26, ŠEŠTADIENĮ
"Mūsų siekis - prisijuokti iš gyvenimo"

Programoje: Pelenė

Kur yra dūmų 
Tolerancija

Beau monde

Varnai ir vynuogės J

Plyta Labanaktis

VIENOS PROGRAMOS METU
wi

ANTRASIS KAIMAS

7 VALANDĄ VAKARO JAUNIMO METŲ UŽBAIGA 

KALBĖTOJAI: STASYS BARZDUKAS IR ALGIS ZAPARACKAS 

7.30 VALANDĄ VAKARO "ANTRASIS KAIMAS" 

NUO 9.00 VALANDOS VAKARO IKI 12.00-ŠOKIAI, BARAS

Dalyvauja Liucija Buivydaitė

Elvyra Kavaliūnaitė Romas Aninkevičius

Rimvydas Cinką

Rimas Stakauskas

Petras Mikalajūnas

Rimas Vėžys

GROS:

VYTAUTO BABECKO ORKESTRAS

BILIETAI GAUNAMI PRIE ĮĖJIMO

STUDENTAMS-$3.00; SVEČIAMS $5.00
b

Visa Toronto lietuviškoji visuomenė maloniai kviečiama dalyvauti ir su akademiniu jaunimu pabendrauti

i BAZARAS - ŠOKIU. VAKARAS
šį šeštadienį, lapkričio 26 dienų, 

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje, 
1021 College Št.

Pelnas — Lietuvių Vaikų Namų skoloms palengvinti

Bazaro pradžia — 12 vai. šokių pradžia 7.30 vai. vakaro

Visą laiką veiks valgių ir gėrimų bufetas. Gros D'Amico orkestras

Įėjimas-----$2.00, studentams — $1.00

Kviečiame visus išmėginti laimę, praleisti vakarą jaukioje nuotaikoje ir paremti 
Lietuvių Vaikų Namų auklėjamąjį darbą

M. N. P. seserų rėmėjai

Nuo lapkričio 30 iki gruodžio 18 Nuo lapkričio 30 iki gruodžio 18

NAUJŲJŲ KANADIEČIŲ TEATRAS 
Vaidino ALGIRDO LANDSBERGIO veikalą 

"PENKI STULPAI TURGAUS AIKŠTĖJE"
Tai jaudinanti meilės ir sukilimo drama komunistų pavergtame Europos krašte (Lietuvoje) 

CENTRAL LIBRARY THEATRE College ir St. George g-vės .
Nuo antradienio iki sekmadienio 8. 30 v.v. Bilietai: sekm. ir ketv.: $2.00
Sekmadienių popietiniai seansai 3 v.p.p. penkt. ir šeštad. $2.50
Pirmadieniais uždaryta Mokiniams: pusė kainos

Rezervacijos: HU 9-6161 — HU 5-7823

MONTREAL, Que.
Studentai neseniai turėjo savo 

pobūvį “initium semestri”, ku
riame buvo pristatyti jaunieji 
šių metų kolegos. Sekantis 
Montrealio liet, studentų paren
gimas — žiemos stovykla, kuri 
įvyks Kalėdų atostogų metu; da
lyvaus kolegos iš Toronto, Ota
vos ir kitur, šiuo metu rengia
masi dalyvauti LSS suvažiavime 
Toronte, v.

Kanada kviečia viso pasaulio 
žmones į Montreal!, o mes — 
viso pasaulio lietuvius i ‘‘Balti
ja”, vienintelę pasaulyje lietu
vių bendruomenine stovyklavie
te. Kanada* pilnu tempu ruošia
si Expo 67 ir žada išleisti šim
tus milijonu dolerių. Mes išlei
dome “Baltijos” statyboms tik ~ Vaisme
$12.000. “Baltija” jau turi aikš- lietuvių Jaunimo Metams

tę, šulinį, maudyklas, salę-val- 
kyklą, du namukus nakvynėms, 
prausyklas ir kitus patogumus. 
“Baltijai” dar reikia: įvesti elekt
rą į nakvynių namukus, vandenį 
į prausyklas, įsigyti šaldytuvą ir 
nupirkti reikiamą skaičių mat
racų bei pagalvių. Visam tam 
trūksta $1.500. Tai viso Mont
realio lietuvių reikalas? Atsaky
mas aiškus ir konkretus: reikia 
visiems prisidėti. Vienas prisidė
jimo būdas: jaunųjų talentų va
karas ir loterija šį šeštadieni AV 
salėje; kitas: parama “Baltijai” 
čekiu, pinigais, pasižadėjimu nu
rašyti nuo sąskaitos “Lite”. Ki
tais metais bus jau pervėlu. O 
pasiteiravimų apie “Baltiją” ir 
iš Kanados, ir iš JAV jau turime.

mėti. Užtat neužmirškite parem
ti “Baltijos” ir mūsų jaunimo — 
dalyvaukite jaunųjų* talentų va
kare šį šeštadienį,

“Baltijos” komitetas
KLK Moterų draugijos Mont

realio skyriaus susirinkimas įvy
ko lapkričio 19 d. seselių namuo
se. T. G. Kijauskas, SJ, skaitė 
įdomią paskaitą apie šių dienų 
moters uždavinius. Gaila, kad 
moterų susirinko nedaug. Maty
ti, moteris jų pačių dr-jos veikla 
mažai jau tedomina. (5, rodos, 
dar taip neseniai ši draugija bu
vo pats judriausias organizuotas 
vienetas Montrealyje. ▼.

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

1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q. 3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.
• / ' “

— Kariuomenės šventės minė
jimas — lapkričio 27 d. Pamal
dos — 11 vai. Po to — paskaita 
salėje.

— Vyresniųjų moksleivių atei
tininkų kuopos susirinkimas — 
šį sekmadienį, lapkričio 27 d., 
po 10 vai. Mišių seselių namuo
se; kviečiami visi moksleiviai da
lyvauti. Bus kuopos valdybos rin
kimai.

— N. Pradėtosios Marijos se
serų veiklai remti būrelis gruo
džio 3 ir 4 d. AV par. salėję ren
gia metinį bazarą. Skatiname vi
sus prisidėti.

— Montrealio universitete 
lapkričio 21-25 d. — Tėvo Algi
manto Kezio, S.J., fotografijų pa
roda, pastate Centre Social. Pa
roda bus perkelta į AV par. salę 
gruodžio 17—18 d.

— Pakrikštytas Viktoro ir Ri
tos Lukošių sūnus Antano var
du.

— Lituanistinis institutas jau 
veikia. Visi tie, kurie baigė kur
sus jame gali dalyvauti. Kviečia
me mūsų jaunimą šia proga pa
sinaudoti*. Vieta — ta pati mo
kykla, kur vyksta lituanistiniai 
kursai. Laikas — kiekvieną šeš
tadienį nuo 10 iki 12 v. ryto.

CBF radijo stoties skyrius 
“Musique des Nations” lapkričio 
5 d. programą paskyrė lietuviš
kai liaudies muzikai ir dainoms.
Vadovavo Aloyzas Stankevičius 
su brolio pagalba. Dėl tos progra
mos pasisakyta ir gauta laiškų. 
Radiofono direktorius buvo 
labai patenkintas, kad atsiliepta 
į programą laiškais. Jis visiems 
rašiusiems dėkoja ir asmeniškai 
(išversta lietuviškai) atsakys 
kiekvienam. Dar nėra vėlu rašy
ti laiškus ir dabar bei prašyti, 
kad būtų duodama dažniau lietu
viškos muzikos per Kanados ra
diją. Siųskite gerus ir gražius su
manymus dėl lietuviškos progra
mos adresu: A. Stanke “Musique 
des Nations”, Radio Canada, P. 
O. Box 6000, Montreal. Gyvena
me krašte, kur kartais daugiau

— Parapijos metinis bazaras 
davė gryno pelno $4534.60.

— Vakarienėms ir bazaro pie- j 
turns maisto dalykų aukojo La- ] 
zauskienė ir Ch. Milius. Visoms Į 
aukotojoms už kepsnius ir pyra- j 
gaičius bazarui didelis ačiū.

— P. Markūnienė, atėjusi į 
Royal ligoninės kliniką patikrin
ti sveikatos buvo vieno žmogaus 
netyčia pastumta, parpuolė ant 
grindų ir nuo to įskilo dešinės 
rankos kaulas. Ranka sugipsuo
ta, gydosi namuose. A. Vičas sun
kiai serga; gydymui vežamas kas
dien į Royal Victoria ligoninę. 
Ant. Yuknelis iš Mayfair ligoni
nės sugrįžo į namus, bet ir toliau 
pasilieka gydytojo Vitou priežiū
roje.

— šv. Elzbietos Dr-jos šv. Mi
šios už mirusias nares buvo lap- ’ 
kričio 20; po Sumos buvo vaišės; 
surinkta $109.35. Draugijos pir
mininkė p. Kreivienė nuoširdžiai 
dėkoja šeimininkėms, pagalbi
ninkėms ir visoms, kurios paau
kojo maisto dalykų ir visiems at
silankiusiems.

— Lapkričio 19 susituokė Jac
ques Dufresne su Erika Lipkiū- 
te. Liudininkais buvo Henri Duf
resne ir Kristina Kalpokaitė.

— Lapkričio 26 ir 27 d. kun. 
klebonas F. Jucevičius nebus 
Montrealyje; taip pat nuo gruo
džio 3 iki 12 d. ves uždaras reko
lekcijas Toronte.

— Praėjusio sekmadienio 
rinkliava $233.11.

— Lapkričio 19 d. 
Mišios su Libera už Juozą ir 
Arlauskus. Marytė 
yra daug padėjusi savo tautie
čiams, todėl ir i tėvelių metines 
daug ju atėjo. Ji dėkoja visiems.

— Bazaro loterijoje teko: I 
premija pinigais voke — p. Sku
čui; II — transistor radijas — 
Angelei Lukauskaitei; III-Bar-B. 
O. Roaster Lukošiūtei; IV — sve
čio kėdė J. šiugždiniui; V — Ex- 
do 67 pasas Julijai Lietuvnikas;
VI — percolator — J. Speičiui;
VII — stalo lempa J. Piečaifiui.

— Lapkričio 20 d. klebonijoje 
įvyko parapijos komiteto posė
dis, kuris aptarė parapijos reika
lus ir pramatė sekančių metų

LAPKRIČIO 26 D., 7.30 v.v. MONTREALIO AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS SALĖJE ĮVYKS DIDELIS JAUNŲJŲ TALENTŲ

MUZIKOS IR LITERATŪROS VAKARAS
Programą atliks jaunieji Montrealio pianistai, dainininkai, šokėjai ir kt. 
Paskirtos trys premijos * šokiams gros geras orkestras * Rus vaišės, 
gėrimai ★ Įėjimas — $130, studentams $1.00.

Savo atsilankymu paremsite “Baltijos” stovyklavietę.

“Baltijos” stovyklavietės komitetas

ADAMONIS INSURANCE AGENCY, INC.
GAISRAS - AUTOMOBILIAI - ATSAKOMYBĖ - GYVYBĖ

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.
Tel. OFF. 722-2472 RES. 722 - 4735

S-tos "Lite" nr. 752D

Nelaukite paskutinės dienos
EXPO 67

Visi, kurie iš Kanados arba JAV ruošiatės į EXPO 67, Įsigy
kite Įėjimo pasus ir bonų knygutes jau dabar. Nuolaida 25— 
55%. Visų rūšių pasus “Litas” mielai persiųs apdraustais 
laiškais arba C.O.D. Informacija siunčiama nemokamai. Ra
šykite: “Litas”, 1465 De Seve St., Montreal 20, Que.

Pasų 
rūšis

1 dienos 
7 dienu 
sezoniniai

Suaugusiems
Dabar Pilna 

kaina 
$2.00 $ 230
$ 730 $12.00
$22.50 $35.00

Jaunimui Vaikams
Dabar Pilna Dabar Pilna

kaina kaina
$ 2.00 $ 2.50 $ 1.00 $ 1.25
$ 6.75 $10.00 $ 3.75 $ 6.00
$20.00 $30.00 11.25 $1730

iki $2.000 bendros santaupų 
sumos.

MOKA už: 
Indėlius 5% Nekiln. turto paskolas 7% 

Asmenines paskolas 7.6% 
Investacines paskolas 8.4% 
Pigus paskolų draudimas Iki 
$10.000.

f f T A C ** Adresas: 1465 De Seve Street
L I I O Montreal 20, Qn% teL 766-5827




