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TĖVIŠKES ŽIBURIAI
Lietuvos vardu

Laisvinimo veiksnių konferencija Vašingtone Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo penkiasdešimtmečio proga tarė savo žodį, 
kurį tartų visa tauta, jeigu galėtų prabilti. Normaliose sąlygose ji 
pasakytų tai per rinktuosius savo atstovus, kaip kad padarė per 
steigiamąjį seimą. Dabar gi, kai tautos balsas užslopintas rusiš
kojo imperializmo, jis gali pasireikšti tiktai per tuos savo na
rius, kurie yra už to imperializmo ribų. Be to, konferencijos 
balsą sudarė ne paskiri asmenys, o tokie vienetai, kurie atstovau
ja ne tiktai išeivijai, bet ir pavergtiesiems lietuviams. Jie visi 
kartu neabejotinai sudaro visos tautos balsą. Nepriklausomos Lie
tuvos diplomatai yra valstybingumo tęsėjai bei liudininkai, Vy- 

• riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, sudarytas dar Lietuvoje, 
yra politinės tautos valios išraiška, o kiti veiksniai, daugiau ar 
mažiau, atstovauja išeivijai. Jeigu ir nebūtų grynai politinių veiks
nių, tai šiuo atveju vien išeivijos veiksniai būtų pakankamas bals- 
sas tautos valiai pasakyti. Visas trečdalis tautos išeivijoje yra net 
galingesnis ambasadorius už formalius veiksnius. Be to, Vašing
tono konferencija savo manifeste įsakmiai pakartojo lietuvių tau
tos apsisprendimą, pareikštą prieš 50 metų ne tiktai demokrati
niais rinkimais, bet ir krauju. Netenka abejoti, kad to apsispren
dimo negalėjo pakeisti rusiškoji vergija. Juk ar kalėjime kas 
nors gali pamilti laisvės atėmimą?* * *

Tad Vašingtono konferencijos manifestas be jokios abejonės 
yra dabarties lietuvių tautos balsas. Po tuo manifestu galėtų pasi
rašyti ne tiktai keli veiksnių atstovai, bet ir visi lietuviai — nuo 
dešiniausio iki kairiausio, išskyrus parsidavusius Maskvos impe
rializmui. Galima būtų diskutuoti manifesto formą, kaikurias de
tales, bet tai antraeiliai dalykai, kurie šiuo atveju yra nereikš
mingi. Tuo būdu tasai manifestas yra ir visos lietuvių tautos vie
ningumo išraiška, rodanti, kad gyvybiniame klausime esame vie
ningi. šiuo momentu tai pabrėžtina, nes šiaipjau perdideliu vie
ningumu pasigirti negalime. Mažiau esminiuose dalykuose nevie
ningumo ir net susiskaldymo yra daug ir perdaug, bet svarbiai
siais momentais sugebame rasti bendrą pagrindą. Esame nekartą 
rašę, kad pluralizmas, ypač politinėje srityje, yra toks didelis, 
jog gresia visišku išsiskyrimu. Džiugu konstatuoti, kad Vašing
tono konferencija nepasiklydo veiksnių aritmetikos labirintuose 
ir rado bendrą pagrindą. Nemažas nuopelnas tenka VLIKo pirmi
ninkui dr. J. K. Valiūnui, kuris savo pastangas kreipia vienijan
čia linkme. Tiesa, perdidelis politinis pluralizmas, net ir apjung
tas, nelaiduoja pastovaus vieningumo, tačiau šiuo metu vargu ar 
galimas kitas kelias. Gerai, kad juo einama, tačiau, siekiant pasto
vaus vieningumo, reikia radikalesnio posūkio, vedančio į politinio 
pluralizmo nugalėjimą bei sudarymą vieningos, tvirtos ir pasto
vios viršūnės.

Trys konsulai Lietuvos atstatymo penkiasdešimtmečio konferencijoje Vašingtone: dr. P. Daužvardis 
-— Lietuvos konsulas Čikagoje, J. Žmuidzinas — gen. konsulas Toronte, A. Simutis — gen. konsu
las Niujorke. Už jų matyti: dr. A. Nasvytis, J. Staniškis, A. Barzdukas, V. Vaitiekūnas

Nuotr. V. Maželio

Vašingtono konferencija, tarusi vieningą lietuvių tautos žodį, 
neturėtų čia sustoti. Jos nariai išsiskirstė, tačiau politinės mūsų 
institucijos tartą žodį turėtų paskleisti visame pasaulyje. Išeivija 
jį jau išgirdo. Sunkiau jį paskleisti pavergtoje Lietuvoje. Reikia 
tikėtis, kad ne tik radijo bangomis, bet ir kitomis priemonėmis 
bus įmanoma jį ten paskleisti. Dar svarbiau konferencijos žodį 
paskleisti visame pasaulyje. Tai bene svarbiausias frontas, kuria
me galime šiuo metu dar daug nuveikti. Vadovaujantieji asmenys 
konferencijoje pareiškė, kad į laisvojo pasaulio kraštų vyriausy
bes bus- kreipiamasi atitinkama forma Lietuvos diplomatijos ir 
VLIKo vardu. Tai sveikintinas dalykas, tik kyla klausimas, ar 
šiame fronte bus pakankamai diplomatinių karių. Jei ir Lietuvos 
penkiasdešimtmečio proga nebus pajudėta stipriau nei iki šiol, tai 
užbaigdami Laisvės Kovos Metus galėsime konstatuoti, kad skelb
toji kova buvo tik frazė. Tad Vašingtono konferencija, paskelbusi 
Laisvės Kovos Metus, ne tik šaukia visus tautiečius bendram žy
giui, bet kartu ir įsipareigoja jam vadovauti per atitinkamus 
veiksnius. Visuomenei belieka išgirsti kvietimą ir priimti jį ne 
kaip šaltą oficialų balsą, bet kaip savos lietuviškai krikščioniškos 
sąžinės sujudimą ir įsijungti į visus Laisvės Kovos Metų planus 
darbu, lėšomis, suintensyvinta veikla savųjų ir ypač svetimųjų 
tarpe. Pr. G.

KANADOS ĮVYKIAI

PALENGVINIMAI IMIGRANTAMS
Imigracijos ministerija išlei

do naujus apklausinėjimo blan
kus būsimiems imigrantams. 
Juose reikės atsakyti, kokioms 
politinėms ir socialinėms gru
pėms imigrantas priklausė. Pa
keitimo tikslas yra palengvinti 
emigraciją iš Rytų Europos 
kraštų, nes lig šiol į šiuos klau
simus turėdavo atsakyti emi
granto gyvenamos vietos polici
ja. Tokia procedūra buvo įma
noma laisvojo pasaulio kraštuo
se, bet ji susidurdavo su neįvei
kiamais sunkumais kompartijų 
valdomose valstybėse. Dėl šios 
priežasties iš komunistinių kraš
tų į Kanadą galėjo imigruoti 
tik šeimų nariai, o dabar galės 
lengviau įvažiuoti ir giminės. 
Asmenys, imigranto teisių pa
siprašę Kanadoje, galės patys 
užpildyti naujuosius blankus, 
atsakydami į visus klausimus. 
Jie turės prisiekti, kad atsaky
mai yra teisingi. Jeigu vėliau 
būtų aptikti melo pėdsakai, me
lavusieji bus grąžinami į jų kil
mės kraštus.

Montrealio pasaulinę parodą 
per 185 dienas aplankė 50.306.- 
648 asmenys, pralenkdami lig
šiolinių pasaulinių parodų lan
kytojų skaičių, bet jai visdėlto 
gresia ketvirtadalio bilijono do- R. Stanfield lengvai laimėjo pa
lelių deficitas. Uždarymo iškil
mėje Kanados generalinis gu
bernatorius R. Michener aukso 
medaliais atžymėjo visų valsty
biniu paviljonų atstovus ir įtei
kė sidabro medalius privačių 
paviljonų savininkams. Mont- vista - Twillingate apylinkėje, 
realio burmistras J. Drapeau Newfoundlande, išrinktas libe- 
iau yra priėmęs kaip dovaną ralas Ch. R. Granger, Jasper - 
Montrealio miestui virš 45 pa- Edson apylinkėje, Albertoje, iš- 
viljonų: Atrodo, kad jam pa- rintas konservatorius D. Caston.

vyks “Žmogų ir jo pasaulį” pa
daryti nuolatine Montrealio pa
roda. Čekoslovakija abu savo 
paviljono pastatus padovanojo 
Newfoundland© provincijai.Juo
se bus įrengti kultūros centrai 
Gander ir Grand Falls vieto
vėse. Vienas bus pavadintas če
kų kompozitoriaus A. Dvorako 
vardu, o antrasis — XVI š. gy
venusio vyskupo Comeniaus.

Su nenumatytais sunkumais 
susidūrė Venecuelos, Austrijos 
ir Vokietijos paviljonai. Kana
dos augščiausias teismas sustab
dė Venecuelos eksponatų išve
žimą, gavęs Allan statybos 
bendrovės skundą, kad venecue- 
liečiai už statybos darbus nėra 
sumokėję $156.000 sąskaitos. 
Austrijos ir Vokietijos pavil
jonų vadovybėms jieškinius pa
teikė darbininkų unija, mesda
ma nemalonų kaltinimą, kad 
jiems nebuvo mokamas Kvebe
ko provincijoje nustatytas mi- 
nimalinis atlyginimas. Vokieti
jos atstovai jau susitarė su nu
skriaustais darbininkais, ©Aust
rija taipgi sutiko sumokėti ir 
paprašė kanadišką banką garan
tuoti, kad teismo nustatyta su
ma bus sumokėta.

Konservatorių partijos vadas 

pildomuosius rinkimus Colches- 
ter-Hants apylinkėje, N. Škoti
jos provincijoj. Jis .gavo 92% 
balsų — 15.961, naujasis demo
kratas E. Smith — 1.146, nepr. 
liberalas R. Kirk — 238. Bona-

V -

Žodis tautai ir pasauliui
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATSTATYMO PENKIASDEŠIMT METŲ SUKAKTIES
MANIFESTAS

Vasario Šešioliktosios Aktą tūks
tantis devyni šimtai dvidešimtųjų 
gegužės penkioliktąją vienu bal
su patvirtino laisvai išrinktas Lie
tuvos Steigiamasis Seimas. Šiuo 
Aktu atstatytąją Lietuvos nepri
klausomybę pripažino tarptautinė 
valstybių bendruomenė, taip pat 
ir Sovietų Rusija, kuri tūkstantis 
devyni šimtai dvidešimtųjų liepos 
dvyliktąją Maskvoje su Lietuva 
pasirašyta taikos sutartimi

— pripažįsta Lietuvos valstybės 
savarankiškumą ir nepriklausomy
bę su visomis iš tokio pripažinimo 
einančiomis juridinėmis sėkmėmis 
ir gera valia visiems amžiams at
sisako nuo visu Rusijos suvereni
teto teisiu, kuriu ji yra turėjusi 
lietuvių tautos ir jos teritorijos at

žvilgiu.
Nepriklausomos Lietuvos vals

tybės atsistatymas ir jos grįžimas 
į savarankiškų valstybių bendruo
menę lietuvių tautai yra reikšmin
giausias šio šimtmečio istorinis 
įvykis. Nepriklausomybės laiko
tarpis akivaizdžiai liudija lietuvių 
tautos politinį subrendimą, ūkinį 
pažangumą ir kultūrinį kūrybin
gumą?

Lietuvos nepriklausomybė ant
rojo pasaulinio karo eigoje tapo 
Sovietu Sąjungos ir hitlerinės Vo
kietijos sąmokslo auka. Sovietų 
Sąjunga, tūkstantis devyni šimtai 
trisdešimt devintųjų rugpjūčio 
dvidešimt trečiąją ir rugsėjo aš
tuntąją sudariusi slaptus, prieš 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomi
jos, Lenkijos nepriklausomybes at
kreiptus sandėrius su hitlerine Vo
kietija, tūkstantis devyni šimtai 
keturiasdešimtųjų birželio penkio
liktąją Lietuvą okupavo ir ją jėga 
bei klasta rugpjūčio trečiąją įjun
gė į Sovietų Sąjungą, tuo būdu 
sulaužydama visas su Lietuva pa
sirašytas sutartis ir kitus savo tarp
tautinius įsipareigojimus.

LIETUVIŲ TAUTA, minėda
ma Lietuvos nepriklausomybės at
statymo penkiasdešimt metų su
kaktį,

— pareiškia visam pasauliui, vi
sai žmonijai, savo draugams ir 
savo priešams, kad niekados ne
sutiks su Lietuvos pavergimu, kad 
Vasario šešioliktosios Aktas yra 
šventas ir galutinis apsisprendi
mas laisvam ir nepriklausomam 
gyvenimui ir kad valstybinė ne
priklausomybė yra tautinės kultū
ros ugdymo ir tautos išlikimo są-

Lietuvos Nepriklausomybės At
statymo Penkiasdešimt Metų Su
kakties Konferencija, susirinkusi ■ 
Vašingtone, D.C., mūsų Viešpa
ties gimimo tūkstantis devyni šim
tai šešiasdešimt septintųjų spalio 
dvidešimt pirmąją ir dvidešimt 
antrąją dieną, Lietuvos Karalijos 
įsteigimo septyni šimtai septynio
liktaisiais ir Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo penkiasdešimtais 
siaisTnetais, skelbia Lietuvos Ne
priklausomybės Atstatymo Pen
kiasdešimt Metų Sukakties Mani-

— kaltina Sovietų Sąjungą agre
sijos nusikaltimu, Lietuvos nepri
klausomybės sužlugdymu, Lietu
vos gyventojų genocidiniu naiki
nimu ir rusinimu, kolonijiniu Lie
tuvos išnaudojimu, pagrindinių 
teisių bei laisvių Lietuvos žmo
nėms paneigimu ir reikalauja, kad 
Sovietų Sąjunga atitrauktų iš Lie
tuvos savo kariuomenę, policiją ir

— kreipiasi j laisvojo pasaulio 
vyriausybes ir parlamentus, kad 
pavartotų visas savo priemones 
Lietuvos nepriklausomybei atsta-

LIETUVIŲ TAUTA, nuo seno
vės įsikūrusi prie Baltijos, tūkstan
tis du šimtai penkiasdešimt pir
maisiais metais Karaliaus Mindau
go suvienyta į Lietuvos Karaliją, 
šimtmečiais vaidino reikšmingą 
vaidmenį Europai.

Išaugusi Rusijos imperialistinė 
galybė ėmė brautis į Lietuvos že
mes ir aštuonioliktojo amžiaus pa
baigoje užgrobė Lietuvą.. Sveti
mųjų priespauda nepalaužė lie
tuvių tautos. Sukilimai, knygne
šiai, savanoriai, partizanai — vis 
tai lietuvių tautos kraujo ir gyvy
bių aukomis rašyti Lietuvos nau
josios istorijos lapai.

Lietuvos Taryba, vykdydama 
lietuvių tautos valią būti laisva 
ir nepriklausoma, tūkstantis de
vyni šimtai aštuonioliktųjų metų 
vasario šešioliktąją Vilniuje pa
darė šį nutarimą:

— Lietuvos Taryba savo posė
dyje vasario 16 d. 1918 m. vienu 
balsu nutarė kreiptis į Rusijos, 
Vokietijos ir kitų valstybių vy
riausybes šiuo pareiškimu:

— Lietuvos Taryba, kaipo vie
nintelė lietuvių tautos atstovybė, 
remdamasi pripažintąja tautų ap
sisprendimo teise ir lietuvių Vil
niaus konferencijos nutarimu rug
sėjo mėn. 18-23 d. 1917 metais, 
skelbia atstatanti nepriklausomą 
demokratiniais pamatais sutvarky
ta Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie 
yra buvę su kitomis tautomis.

t

— Drauge Lietuvos Taryba pa
reiškia, kad Lietuvos valstybės 
pamatus ir jos santykius su kito
mis valstybėmis privalo galutinai 
nustatyti kiek galima greičiau su
šauktas steigiamasis seimas, de
mokratiniu būdu visų jos gyven
tojų išrinktas.

— šaukiasi į Jungtines Tautas, 
kad likviduotų Sovietų Sąjungos 
agresiją prieš Lietuvą, ir į žmo
nijos sąžinę^ kad paremtų Lietu
vos pastangas savo nepriklauso
mybei atstatyti.

LAISVIEJI LIETUVIAI, pa
garbiai didžiuodamiesi savo tau
tos ryžtimi priešintis okupantui, 
lenkdami galvas prieš žuvusius 
Lietuvos laisvės kovoje, su pagar
ba prisimindami tautos atgimimo 
patriarchus ir Vasario Šešiolikto
sios Akto signatarus, turėdami pa
reigą ir laisvę kalbėti bei veikti už 
belaisvę savo tautą, vieningai sie
kia išlaisvinti Lietuvą iš sovietinės 
okupacijos ir tūkstantis devyni 
šimtai šešiasdešimt aštuntuosius — 
Lietuvos nepriklausomybės atsta
tymo penkiasdešimt metų sukak
ties metus skelbia Lietuvos Lais
vės Kovos Metais.

Nors Lietuvos laisvės kova eina 
nuo pat pirmųjų sovietinės oku
pacijos dienų, Lietuvos Laisvės 
Kovos Metai turi ypatingai su- 
veiksminti visu laisvųjų lietuvių 
jėgas Vasario Šešioliktosios Akto 
galiai atstatyti. Lietuvių tautos 
laisvės kova prieš carinės Rusijos 
priespaudą buvo vainikuota Vasa
rio Šešioliktosios Aktu. Lietuvių 
tautos sutelktinės jėgos prieš so
vietinės Rusijos okupaciją laimės 
Lietuvai Vasario Šešioliktosios 
galios atstatymą.

Tautų išsilaisvinimas gaivalingai 
veržiasi iš vakarų ir rytų, iš pietų 
ir šiaurės. Ir Lietuvos išsilaisvini
mo, gyvo visoje tautoje, nepajėgs 
sulaikyti rusiškojo bolševizmo 
priespauda.

Žmonijos pažangoje laisvė — 
galingesnė už priespaudą.

Tegyvuoja laisva ir nepriklau
soma Lietuvai
Vašingtonas, 1967 spalio 22 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
DIPLOMATINĖ TARNYBA:
VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS:
LIETUVOS LAISVĖS KOMITETAS:
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ:
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA:
JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ:
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ:

Min. Stasys Lozoraitis, Diplomatijos Šefas

Min. Vaclovas Sidzikauskas, pirmininkas
Juozas Račiūnas, pirmininkas
Antanas Rudis, pirmininkas

' Bronius Nainys, pirmininkas

Pasaulio įvykiai
JAV GYNYBOS SEKRETORIUS R. MCNAMARA SPAUDOS 

KONFERENCIJOJE PENTAGONE pranešė laikraštininkams, kad 
Sovietų Sąjunga daro bandymus su orbitine bomba. Ji gali būti iš
šauta į orbitą aplink žemės rutulį ir nuleista žemėn betkuriame 
orbitos taške. R. McNamara prisipažino, jog prieš keletą metų ir 
amerikiečiai galvojo apie šį naują ginklą, bet nutarė pasitenkinti 
tarpkontinentinėmis raketomis, kurios į taikinius gali iššauti di
desnį atominį užtaisą. Orbitinės bombos, skriejančios šimto mylių 
augštyje, negali pastebėti dabartinis radaras. Susekti ją galima tik 
tada, kai ji jau krinta į žemėje esantį taikinį. Šių bombų iššovimą 
galės sekti naujas amerikiečių radaro tinklas, kuris pradės veikti 
sekančių metų vasario mėnesį. Naujieji radaro įrenginiai bus pa
jėgūs priešo ginklus susekti užw----------------------—--------- ;—
horizonto ribos. R. McNamaros priemonę. Naujuoju premjeru 
teigimu, sovietų orbitinė bomba prez. N. V. Thieu paskyrė 45 
nepakeičia dabartinio jėgų ba
lanso, nes ji neįstengs sunaikin
ti žemės urvuose paslėptų ame
rikinių raketų, kurios karo at
veju sunaikintų Sovietų Sąjun
gą. JAV ir Sovietų Sąjunga bu
vo pasirašiusios sutartį, pasiža- 
dėdamos erdvių nepanaudoti 
atominių ginklų* reikalams. R. 
McNamaros nuomone, sovietai 
šios sutarties nėra sulaužę. Jų 
bandoma bomba nepadaro pilno 
apskridimo aplink žemės rutulį 
ir savo esme primena tarptau
tinio pripažinimo susilaukusias 
tarpkontinentines raketas. Skir
tumas yra tik tas, kad ji į tai
kini skrenda orbitos linija, atsi
sakydama raketų naudojamo ba
listikos principo.

Popiežiui Pauliui VI sėkmin
gą operaciją padarė žymus ita
lų chirurgas P. Valdoni, asistuo
jamas prof. G. Bolaffio ir po
piežiaus asmeninio gydytojo M. 
Fontana. Operacija buvo atlik
ta Vatikane, specialiai tam tiks
lui Įrengtame kambaryje.

Sovietų mokslininkai vien tik 
skaitytuvų ir instrumentų pagal
ba buvo sujungę aplink žemę 
skriejančius du erdvėlaivius. 
Amerikiečiai tai jau yra atlikę 
keletą kartų, bet jie erdvėlaivių 
sujungimui * naudojo astronautų 
įgulas. Astronautai patys suras
davo ir pasivydavo be įgulos 
skriejantį kitą erdvėlaivį. Ka
dangi vienas sovietų erdvėlai
vis buvo grąžintas žemėn, mano
ma, jog tai buvo garsusis “So- 
juzas”, turėjęs konstrukcijos 
klaidų, dėl kurių balandžio mėn. 
užsimušė kosmonautas V. Ko
marovas. šį kartą jo nusileidi
mas buvo išbandytas be kosmo
nauto.

Spalio revoliucijos.penkiasde
šimtmečio proga Kremlius pa
skelbė amnestiją, kuri daugiau
sia paliečia smulkesnius krimi
nalinius nusikaltėlius. Nuteisti 
kalėti dvejus metus paleidžiami, 
o kitiems pusiau sumažinamas 
kalinimo laikas. Amnestija ne
taikoma politiniams kaliniams, 
jų tarpe rašytojams Andriejui 
Siniavskiui ir Jurijui Danieliui. 
Pirmajam dar yra likę kalėti 5 
metai, antrajam — 3 metai. Va
karuose buvo spėliojama; kad 
jie bus išleisti laisvėn, bet spė
liojimai nepasitvirtino.

Alžerijos vyriausybė nutarė 
neišduoti Kongui buvusio prem
jero M. Combės. Konge jis yra 
nuteistas mirti. Tenai praėju
sią savaitę prasidėjo aršios kau
tynės Bukavu vietovėje, kur yra 
įsitvirtinę pik. J. Schramme va
dovaujami baltieji samdiniai ir 
beveik tūkstantis katangiečių 
žandarų. Jiems į pagalbą bando 
ateiti iš portugalų kolonijos An
golos į Kongą įsiveržusi kita 
baltųjų samdinių grupė. Pik. J. 
Schramme ilgą laiką yra tarna
vęs dabartiniam Kongo prez. J. 
Mobutui, bet pastaruoju metu 
yra pareikalavęs, kad valdžia 
būtų grąžinta Alžerijos kalėji
me sėdinčiam M. Combei.

Saigone buvo prisaikdintas 
naujasis P. Vietnamo preziden
tas gen. Itn. Nguyen Van Thieu. 
Iškilmėje dalyvavo 22 kraštų 
oficialūs atstovai, jų tarpe ir 
JAV viceprez. H. Humphrey. 
Prez. N. V. Thieu žadėjo siekti 
taikos su š. Vietnamu, bet jis 
taipgi užtikrino susirinkusią mi
nią, kad jo vadovaujamas P. 
Vietnamas niekada nesutiks ka
pituliuoti kovoje prieš komuniz
mą. Vienintelis kelias į taiką 
esąs komunistų ir jų karinių da
linių .pasitraukimas iš P. Viet
namo. Prez. N. V. Thieu jau 
anksčiau yra žadėjęs pravesti ei
lę socialinių reformų ir smog
ti galutinį smūgį suktiems val
džios pareigūnams, kurie į karą 
žiūri kaip į greito praturtėjimo

m. amžiaus advokatą Nguyen 
Van Loc. Lig šiol P. Vietnamą 
valdė dabartinis viceprez. Ngu
yen Cao Ky, aviacijos maršalas. 
Oficialaus priėmimo metu spro
go keturi komunistų minosvai
džių sviediniai prie Nepriklau
somybės Rūmų, kai į juos ką 
tik buvo įėjęs JAV viceprez. H. 
Humphrey.

Amerikiečių gen. Omar N. 
Bradley, pasižymėjęs H D. ka
ro, metais Europoje, aplankė 
amerikiečių karius P. Vietna
me ir savo įspūdžius paskelbė 
“Look” žurnale. Jo nuomone,

ma būtų dar greičiau laimėti, 
jeigu Š. Vietnamo prezidentui 
Ho Chi Minh būtų leista apsi
lankyti P. Vietname ir susipa
žinti su amerikiečių karine ga
lia. Tada jis įsitikintų, kad toli
mesnis karo tęsimas yra di
džiausia nesąmonė, nes Š. Viet
namas jo niekada neįstengs lai
mėti.

Britanijos darbiečių partija 
ruošiasi reformuoti Lordų Rū
mus — augštesniąją parlamen
to instituciją. Ši staigmena bu
vo įtraukta į premjero H. Wil- 
sono paruoštą vadinamąją sos
to kalbą, kurią perskaitė kara
lienė Elzbieta, atidarydama nau
ją parlamento sesiją. Lordų Rū
mams priklauso daugiau kaip 
tūkstantis tituluotų kilmingųjų, 
kurių tik maža dalis reguliariai 
dalyvauja posėdžiuose, kai bū
na svarstomi valstybės reikalai 
ir priimami nauji įstatymai. 
Premjeras N. Wilsonas Lordų 
Rūmų atstovų skaičių nori su
mažinti iki 300 ir taipgi planuo
ja panaikinti paveldėjimo teisę, 
kad į Lordų Rūmus nepatektų 
politika nesidomintys kilmingų
jų vaikai.

Prez. J. F. Kennedžio žudiko 
Lee Oswaldo iš Sovietų Sąjun
gos atsivežta žmona Marina teis
mo keliu reikalauja iš JAV vy
riausybės pusės milijono dole
rių už Oswaldo nusavintus as
meninius daiktus, pradedant pi
nigine ir baigiant megztuku. Pa
gal specialų įstatymą, juos nu
matoma perduoti valstybiniam 
archyvui. Marina Oswaldiene 
1965 m. ištekėjo^ 
terio. Daug kas j 
dėl L. Oswaldo tragiškų veiksi 
mų, kuriuos, girdi, iššaukęs jos 
nesugyvenamas būdas, nuolati
niai nesutarimai šeimoje. Tų ne
sutarimų jai, esą, netrūksta ir su 
naujuoju vyru.

Spalio revoliucijos sukaktuvi
nes iškilmes juodu šešėliu už
temdė komunistinė Kinija. Visų 
kompartijų vadams Kremlius 
buvo išsiuntinėjęs pakvietimus 
atvykti į Sovietų Sąjungą. Ki
niečiai į pakvietimą netgi nesi
teikė atsakyti.

K. J. Per
meta kaltę

Nauja valdyba
JAV Lietuvių Bendruomenės 

tarybos pirm. J. Kapočius pra
neša, kad naująją centro valdy
bą sudarė Br. Nainys, kuris bu
vo išrinktas tarybos suvažiavi
me pirmininko pareigom. Štai 
naujosios valdybos sąstatas: 
pirm. Bronius,Nainys, vicepirm. 
kun. J. Borevičius, SJ, vicepirm. 
visuomeniniams ryšiams — V. 
Adamkavičius, sekr. St Džiugas, 
finansinių reikalų vedėjas ir ižd. 
— K. Dočkus, kultūros reika
lu vadovas ir Kultūros. Fondo 
nirm. A. Kairys, švietimo reika
lu vadovas ir švietimo tarybos

nių reikalų vadovas P. Petrušai- 
tis, informacijos — A. šantaras, 
jaunimo — D. Tallat-Kelpšaitė, 
specialiu uždavinių — P. žum- 
bakis. Šios sudėties valdyba pa
tvirtinta tarybos ir jau eina pa
reigas.
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Katalikių motery kongresas Romoje
S. metų spalio 4-7 d.d. Ro

moje viso pasaulio katalikiškų 
moterų organizacijų atstovės 
susirinko darbui: aptarti veiklos 
būdų ir sustiprinti tarpusavio 
ryšių naujų Vatikano potvarkių 
ir pasaulio įvykių šviesoje. Su
važiavo virš 500 atstovių iš 59 
kraštų. Lietuvės katalikes yra 
taip pat šios unijos narys per 
Lietuvių Katalikių Moterų Or
ganizacijų Pasaulinę Sąjungą, 
kurios būstinė yra Niujorke. Jos 
— pirmininkė M. Galdikienė.

Lietuvėms kongrese atstova
vo: Birutė Venskuvienė (Prancū
zija), Genovaitė Kaneb (JAV), 
Angelika Sungaitienė (Kanada) 
ir Sąjungos dvasios vadas prel. 
J. Balkūnas.

Kongreso tema “Moterys — 
naujo pasaulio formuotojos” iš 
karto pasako, kokia atsakomybė 
ir svarba skiriama šių laikų mo
teriai, jei ji nenori likti tik pa- 
syyi, bereikšmė stebėtoja.

Atidarymo iškilmėse, po Uni
jos pirmininkės Marijos del Pi
las Bellosillo ir kitų valdybos 
narių Įžanginių kalbų, buvo pa
kviesta B. Venskuvienė pasakyti 
trumpą žodį ir paprašyti susi
kaupimo minutės “Tyliosios Baž
nyčios” vardu, šį momentą apra
šė Romos dienraštis “11 Tempo”, 
paminėdamas: “Lietuvaitė (pui
kiais tautiniais drabužiais) prašo 
laisvojo pasaulio pagalbos Tylos 
Bažnyčiai”.

Pirmąsias dienas užėmė pa
skaitos. P. B. Aumont pritaiko
mosios psichologijos paskaita — 
“Knowing how to live or How 
to be”; Unijos dvasios vado kun. 
Jean Frisque (Belgija) dogmati
nė paskaita “Dialogas Dievo tau
toje — Bažnyčioje ir su netikin- 
čiaisiais”; dr. L. O’Connor (US 
A) — “Moteris šiandien” ir kt.

Sekančias dvi dienas vyko dis
kusijos šiomis temomis: dialogas 
šeimoje; dialogas socialiniame ir 
visuomeniniame gyvenime (mo
terų ir vyrų); dialogas Bažny
čioje.

Vienas vakaras, pavadintas 
“kultūrų dialogu”, buvo skir
tas tautų pasirodymams. Kiek
vienai tautybei buvo paskirta 5- 
8 min. Lietuvaičių programą at
liko A. Sungailienė. Ji anglų 
kalba pristatė Sibiro lietuvaičių 
maldaknygę “Marija, gelbėk 
mus”, papasakojo jos atsiradi
mo istoriją ir perskaitė mal

dą. Atrodo, įcad kongreso daly
viams ir svečiams šis pasirody
mas paliko įspūdį, nes, kai po 
koncerto lietuvaitės pradėjo da
linti tą maldaknygę anglų ir 
prancūzų kalbomis (jų Kanados 
lietuvių atstovė buvo parūpinu
si net *60), tai. netrukus pritrū
ko. Ne 60, bet 600 būtų buvę 
galima išdalinti. Amerikietėms 
ir europietėms nebeliko. Pirmo
je vietoje stengtasi aprūpinti 
Afrikos, Azijos ir P. Amerikos 
kraštų atstoves.

Uždarymo dieną prel. J. Bal
kūnas laikė Mišias už Kenčian
čią Bažnyčią. Savo pamoksle jis 
labai vaizdžiai priminė Lietuvos, 
Lenkijos ir kitų užgrobtų valsty
bių tragišką padėtį ir tikėjimo 
persekiojimą.

Visuose svarbesniuose kon
greso įvykiuose lietuvės dalyva
vo apsirengusios tautiniais dra
bužiais, kurie sukėlė didelį su
sidomėjimą ir malonų nustebi
mą kitataučių tarpe. “L’Osser- 
vatore .Romano” net dvi dienas 
iš eilės dėjo jų nuotraukas, pa
brėždamas drabužių grožį ir 
spalvingumą. Anglės* net paste
bėjo: “Kaip gaila? kad mūsų mo
terys neturi tokių gražių tauti
nių drabužių! Mes visur juos ne- 
šiotumėm.”.

Mons. V. Mincevičiaus rūpes
čiu lietuvaičių delegacija buvo 
priimta audiencijoje pas kardi
nolą Antonio Samore, lietuvių 
bičiulį.

Kongresas vyko keturiomis 
kalbomis: anglų, prancūzų, is
panų ir vokiečių. Paskaitų ir dis
kusijų metu, vertėjų ir ausinių 
aparatų dėka, buvo galima var
toti betkurią iš šių kalbų.

Penktą dieną organizacijų at
stovės turėjo uždarą Unijos ar
ba W. U. C. W. O. (Unijos var
do sutrumpinimas angliškai) po
sėdį, kuriame aptarė kongresą, 
kaikuriuos statuto pakeitimus, 
naujų narių priėmimą ir kt.

Kongreso rezoliucijos dar ne
paskelbtos, bet d v. vado kun. 
Jean Frisque žodžiais tariant, 
galima kongresą šiaip reziumuo
ti: “Jeigu norime pasaulyje ves
ti tikrai nuoširdų dialogą visose 
gyvenimo plotmėse, turime pa
dėti moterims, atsipalaidavu
sioms nuo kompleksų ir nusivy
limu, duoti žmonijai geriausio, 
ką jos tik sugeba.

Dalyvavusi

Mylimam TĖVELIUI Lietuvoje mirus, jo sūnus BRO- 

? NIŲ, PETRĄ, JUOZĄ, JUSTINĄ, SIGITĄ ir dukrą 

MAGDALENĄ RAŠKAUSKUS bei jų šeimas giliai 

užjaučiame —

J. Birgelis V. Benderius

A. Giniotis

JONUI DIDŽBALIUI su šeima, mirus jo broliui JUO

ZUI, reiškiame gilią užuojautą —

A. J. Raškauskai J. Birgelis
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Tiesa, kuri nutylima
Ištisus metus sovietinės kom- naujųjų valdovų įsakymu. Kom- niūkūs. Vadų netekusios raudo- 

------- ------------------------------------------------------------------------------------------ j----- — nosios armijos pakrikimas ir 
netgi kilęs chaosas Hitlerio le- 
gijonams leido pasiekti Mask
vos vartus.

lio revoliucijos penkiasdešimt- cenzentų komentarai, 
mečiui. Paskutiniosiomis savai
tėmis prieš lapkričio 7 d. jų pa- 
negyrikos šauksmai pasidarė Stalino teroro veiksmai buvo 
net histeriški. Sakoma, mask- pradėto 1928 m. žemdirbių pri- 
viečial bijodavę įsijungti elekt- verstiniu suvarymu į kolchozus, ėmė 1939 m. Jo paslaugumu 
rinį lygintuvą, kad ir jis, ko ge- kurį per kelerius metus atliko Svetlana gali teisinti tik karo 
ro, nepradėtų garbinti revoliu- ne L. Berija, bet Stalino pato- ir pokario metais įvykdytus sa- 
cijos, kaip radijas ir televizija, ketinis L. Kaganovičius. Tiks- vo tėvo nusikaltimus, šis laiko- 
Kompartijos sukeltas propagan- ’ ■ — *- »---" —»
dinis triukšmas, be abejonės, 
turi dvejopą tikslą — užtušuoti 
praeities klaidas ir užmaskuoti 
skaudžiuosius dabarties smū
gius.

Sukaktuviniai pralaimėjimai
Sukaktuviniai 1967 metai, ku

rie turėjo būti atžymėti didžiau
siais Sovietų Sąjungos laimėji
mais, Maskvai yra atnešę neti
kėtų pralaimėjimų. Erdvių už
valdymo grandiozinius spektak
lius susilpnino tragiška kosmo
nauto Vladimiro Komarovo mir
tis, o sovietų karinę galybę juo
ku pavertė žydų-arabų karas — 
Sinajaus pusiasalyje supleškėję 
G. A. Nasseriui parūpinti tan
kai, iš Egipto aerodromų nesu
skubę pakilti garsieji “MIGai”. 
Tamsų šešėlį Kremliaus galybei 
meta ir Vietnamo karas, kurio 
komunistinis Hanojaus režimas, 
nepaisant bilijonų dolerių vertų 
sovietinių ginklų siuntų, negali 
laimėti. Kultūriniame fronte 
skaudus smūgis buvo Aleksand
ro Solženycino, Stalino kalinio, 
laiškas sovietų rašytojų suvažia
vimui, reikalavęs kūrybinės lais
vės ir galutinio cenzūros paša
linimo. Didžiausias betgi kom
partijos pralaimėjimas buvo 
Svetlanos Statinaitės pasitrauki
mas į Vakarų pasauli, jos para- ’ 
šyta atsiminimų knyga “Dvide
šimt laiškų draugui”, iš Krem
liaus patvorio prikėlusi kompar
tijos kruvinąjį carą ir jo žiau
riuosius darbelius sovietinės 
imperijos naudai ir gerovei.

Maskvos bandymas užbėgti 
Svetlanos knygai už akių, parū
pinant Vakarų pasaulio* žurna
lams jos rankraščio kopijas, liu
dija, kad naujieji Kremliaus val
dovai buvo ne juokais nusigan
dę. Jie, matyt, bijojo, kad ame
rikiečių leidyklos gali prišne
kinti Svetlaną atsiminimus pa
pildyti rankraštin neįtrauktais 
faktais, kuriuos ji buvo linkusi 
nutylėti. “Dvidešimt laiškų 
draugui” iš esmės yra dukros 
mėginimas švelninti tėvo nusi
kaltimus, didžiąją kaltės dalį su- 

- verčiant MVD viršininkui L. Be
rijai, sušaudytam Kremliaus

Rijo savo vaikus
’ Nusiaubė Lietuvą

MVD vadovybę L. Berija per-

lūs aukų skaičius ir šiandien nė- tarpis buvo skaudi rykštė mūsų 
ra žinomas pasauliui. Spėjama, “ '■ 1~-
jog kolchozų įgyvendinimas pa
reikalavo apie 10 milijonų žem
dirbių gyvybių.

Antroji stalininio teroro ban
ga Sovietų Sąjungą nusiaubė 
1934-37 m., kai enkavedistams, 
vykdžiusiems Stalino įsakymus, 
vadovavo G. Jagoda ir N. Ježo- 
vas. Egzekucijoms vykdyti buvo 
panaudotas 1934 m. gruodžio 1 
d. išleistas įsakas, davęs teisę 
NKVD pareigūnams be jokio 
teismo šaudyti “liaudies prie
šus”. Kompartijos XX suvažiavi
me 1956 m. N. Chruščiovas ci
tavo 383 mirti pasmerktųjų są
rašus. Jo teigimu, iš XVII kom
partijos suvažiavimo 1.966 dele
gatų net 1.108 buvo suimti ir 
apkaltinti priešrevoliucine veik
la. Iš 139 kompartijos ck narių 
1937-38 m. kulipkos į pakauši 
susilaukė 98. Manoma, jog šis 
Stalino siautėjimo laikotarpis 
pareikalavo virš milijono nie
kuo nenusikaltusių žmonių, jų 
tarpe ir ištikimų partiečių* gy
vybių.

Sušaudė daug nekaltų
Garsioji “valymų” banga su 

propagandiniais teismais 1937 
m. palietė raudonosios armijos 
generalinį štabą su maršalu M. 
N. Tuchačevskiu priešakyje. 
Šiandien jau yra paaiškėję, jog 
kaltinamąją medžiagą falsifika
tų pagalba parūpino ... paslau
gus Hitlerio Gestapo. Be jokios 
kaltės buvo sušaudyti šimtai 
augštųjų karininkų, o bendras 
raudonosios armijos aukų skai
čius siekė apie 30.000.

Stalino bičiulystė su. Hitleriu 
Sovietų Sąjungai atnešė didesnę 
pusę Lenkijos ir Baltijos kraš
tus. 1941 m. birželio 22 d. pra
sidėjęs karas staigiu smūgiu nu
šlavė šiuos teritorinius laimėji
mus. šiandien kompartija skun
džiasi, kad sovietų-vokiečių kare 
žuvo apie 20 milijonų Sovietų 
Sąjungos piliečių. Kaltė tenka 
ne tik Hitlerio armijoms, bet ir 
Kremliaus raudonajam carui 
Stalinui, kuris 1937-38 m. su
šaudė gabiausius sovietų kari-

MŪSŲ BENDRADARBIOPRAfJEŠli^S IŠ

tautai, pirmuosius masinius trė
mimus patyrusiai sovietų-vokie- 
čių karo išvakarėse. Jie buvo tę
siami pokario laikotarpyje dar 
didesniu mastu, kai apie 10% 
Lietuvos gyventojų buvo išga
benta į Sibirą. Lietuviai buvo ne 
tik tremiami į šaltąją Sibiro mir
tį, bet kankinami ir žudomi ka
lėjimų rūsiuose. Miškuose žūt
būtinėje kovoje krito tūkstan
čiai laisvės ginti išėjusių par
tizanų. Virš 50.000 lietuvių buvo 
priversti jieškotis prieglaudos 
užsienio kraštuose. Už visas šias 
aukas kaltė tenka Sovietų Sąjun
gai, jos raudonajam carui Sta
linui ir, žinoma, lietuviškajai 
kompartijai, bendradarbiavusiai 
su rusiškuoju imperializmu.

“Tiesa”, garbindama revoliu
ciją, paskelbė 1926 m. gruodžio 
25 d. rašytą kompartijos atsišau
kimą, protestuojantį prieš mir
ties bausmę Lietuvos nepriklaiF 
somybės pamatus griovusiems 
savo pogrindininkams — K. Po
žėlai,. J. Greifenbergeriui, R. 
Čarnui ir K. Giedriui. Jame la
bai karingai šaukiama: “Draugai 
darbininkai, kareiviai ir visi 
darbo žmonės! Kelkite griežtus 
protestus prieš budelių kruvinus 
darbus, prieš savo draugų žudy
mus ir kankinimus, užkirskite 
kelią to sprendimo įvykdy
mui ...” Teisėto teismo spren
dimas, kaip matome, vadinamas 
“budelių kruvinu darbu”. Įdo
mu, kur buvo ir ką veikė ,ta lie
tuviškoji kompartija, kai be jo
kio teismo Stalinas su Berija 
trėmė ir žudė šimtus tūkstančių 
lietuvių? Negi ji buvo taip už
imta propagandinių paradų or
ganizavimu ir sveikinimo tele
gramų redagavimu Stalinui, kad 
net menkiausiam protestui ne
beliko laiko?

Lietuvos komunistai šiandien 
stengiasi užsimerkti ir užmiršti 
Staliną. Jie, matyt, vis dar tiki, 
kad nekaltai pralietas tūkstan
čių tautiečių kraujas nubėgs į 
užmarštį kaip vanduo nuo žąsies 
plunksnų. Deja, kraujas — ne 
vanduo, o kompartija — ne žą
sis. V. Kst.

ITALIJOS

Lietuvos gintaro Rožinis kongrese
Lietuvių delegacijos dėka tarptautinis katalikų pasauliečių kongresas priėmė rezoliuciją pa

vergtųjų klausimu * Delegacijai teko gerokai pasidarbuoti
mesi. Kritikuota dabartinė eg- pams pirmiausia žodį delegaci- 
zaminavimo sistema mokyklose, jos vardu tarė dr. Veronese, o 
kur mokinys paverčiamas savo po jo, kaip tos, dienos kongre- 
draugo priešu ir konkurentu. i

Taipgi svarstytos galimybės, Shields. Delegacija vyskupų si- 
kaip šiais laikais žmogus gali nodui įteikė savo memorandu- 
gilinti savo tikėjimą ir jį skleis- _ mą, kuriame pageidaujama, kad 
ti išpažinimu. " ............ ....

Lietuvių dovana
Sekmadienį, spalio 15, Šv. 

Petro bazilikoje visi kongreso 
nariai dalyvavo šv. Tėvo su si
nodo vyskupais koncelebruoja- 
mose Mišiose: Šv. Tėvas pasakė 
pamokslą, o po pamaldų visų 
kongreso narių vardu žodį tarė 
Rienzie Rupasinghe. Paskui bu
vo įteiktos įvairių tautų dova
nos popiežiui. Lietuvių* vardu 
buvo įteiktas iš Lietuvos gautas 
vargingas rankų darbo gintari
nis Rožinis, o prie jo buvo pri
jungtas įrašas: “From the silent 
laymen of the oppressed Church 
in Lithuania as an expression 
of true fidelity to the Holy Fa
ther”.

Pasauliečių balsas
Tą pačią dieną po pietų buvo 

antrosios suvažiavimo dalies įva
dinė paskaita “Dievo kvieti
mas”, kurią turėjo skaityti Tė
vas Yves M. Congar, OP, bet 
dėl ligos jo paskaitos paruoštą 
tekstą paskaitė jo mokinys Tėv. 
de Coussnungle, OP. Antrosios 
dalies tema “Pasauliečių vaid
muo Bendrijos atsinaujinime” 
buvo suskirstyta vėl į 8 grupes: 
1. tinkamas krikščioniškos min
ties perteikimas šių laikų žmo
gui, 2. krikščioniškas mokykli
nis ir nemokyklinis švietimas, 3. 
nauji krikščionių formavimo

Pasauliečių kongresas praėjo 
gana gyvoje nuotaikoje. Atsto
vų buvo 2.987 iš įvairiausių 
kraštų, todėl netrūko nei odos 
spalvos, nei kalbos, nei drabu
žio įvairumo. Iš tikro tai tarsi 
įrodymas, kad visi žmonės yra 
Dievo vaikai.

Aktualios temos
Suvažiavimas buvo atidarytas 

Spalio 11 d. Bendroji suvažiavi
mo tema — “Dievo tauta žmoni
jos kelyje”. Ta tema įvadinę pa
skaitą skaitė * olandas dr. Thom 
Kerstiens. Tema buvo suskirsty
ta į dvi pagrindines dalis: 1. 
šiandieninis žmogus ir 2. pasau
liečiai Bendrijos atsinaujinime. 
Šiuo padalinimu buvo ir toliau 
vadovautasi visuose suvažiavimo 
darbuose. Pirmoje dalyje buvo 
žvelgta į dabartinį žmogų, jo 
džiaugsmus, vargus, viltis ir* per
gyvenimus pastoracinės konsti
tucijos “Gaudium et spės” švie
soje. Darbas buvo suskirstytas į 
8 grupes, kurių kiekviena turėjo 
savo temą: 1. dabartinio žmo
gaus dvasinė būsena, 2. šeima 
dabartinės bendruomenės vysty
mesi, 3. vyrų ir moterų bendra
darbiavimas įvairiose socialinio 
gyvenimo šakose, 4. kartų įtam
pa, 5. socialinis bendravimas 
kaip kultūrinė revoliucija. 6. 
vystomasis — socialinė atsako
mybė planetinei bendruomenei, 
7. taika ir pasaulio bendruome
nė, 8. migracija.

Dabarties žmogus
Pirmąją dalį užbaigiant buvo 

surengtas simpoziumas tema: 
“Žmogus šiandien”. Vadovavo 
Popiežiškosios Mokslų Akademi- metodai jų pasirinktose specia- 
jos ir Prancūzijos Akademijos lybėse, 4. Bendrijos vidinis dia- 
narys dr. Louis Leprince-Rin- 
guet, o dalyvavo: astronautas 
pulk. James A. McDivitt, Pary
žiaus požeminio eismo inžinie
rius Andrė Schmider, Jungtinių 
Tautų Europos skyriaus direkto
riaus pavaduotojas George Pal- 
tey, religijos dėstytoja Sussex 
universitete, Anglijoje, angliko
ne Kathleen Bliss ir italas tech
nologas kun. Giulio Girardi, S 
DB. Buvo pabrėžta pasaulio 
bendruomenės reikalingumas,

so pirmininkė, kalbėjo ponia
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Jie sako
vyras, 
tvėrė

metu nukritęs nuo arklio: “Dievas su-

SHARIF NASSER, Jordano generolas, prieš karo pradžių: 
“Karalius Husseinas bus dvidešimto amžiaus Saladinas.”

ABBA EB AN, Izraelio užsienio reikalų ministeris: “Mano 
pasitikėjimas Jungtinių Tautų gydomąja galia tarptautiniuose 
negalavimuose yra labai ribotas. Tie, kuriems teko paragauti jų 
vaistų, žino, kaip mažai jie tepadeda.“

L. B. PEARSONAS, Kanados premjeras: “Galbūt vieną 
dieną mes Kanadoje pasieksime tokį visuotiniu pasitikėjimu 
grįstą laisvės laipsnį darbo, pramonės ir politikos reikaluose, 
kad nebereikės įstatymų piliečių poreikiams saugoti. Galbūt 
tada, gyvendami visiškoje utopijoje, žiemas galėsime praleisti 
fantastinėj Shangri-la viėtovėf.

LORDAS C. ATTLEE, buvęs Britanijos premjeras ir dar- 
biečių vadas: “Imperijos griuvo, imperijos keitėsi, kol pagaliau 
liko labiausiai neįtikėtina vienintelė imperija pasaulyje — So
vietų Sąjunga.”

HEINRICH LUEBKE, V. Vokietijos prezidentas, ameri
kiečiams studentams: “Kai žmonės jums tvirtins, kad mes turė
jome Hitlerį, netikėkite, nes jis nebuvo vokietis. Be to, jis laikyti
nas nenormaliu.”

logas, 5. pasauliečių vieta reli
ginės bendruomenės atnaujini
me, 6. pasauliečių vaidmuo 
Bendrijos misijinėje veikloje, 8. 
dialogas už Bendrijos ribų ir 
ekumeninis bendradarbiavimas.

žodis vyskupams
Spalio 16 d. kongreso Mišių 

metu Sv. Petro bazilikoje mal
das lietuviškai skaitė A. Grinie
nė iš Vokietijos. Kongreso de
legacija, susidedanti iš 14 as- 

. menų, buvo priimta vyskupu si- 
techninės pagalbos svarba žmo- nodo. Delegacija lauke pasitiko 
gui ir religinė pareiga pagelbėti sinodo sekretorius vysk. Rubin 
kitiem žmonėm savęs tobulini- ir atvedė į posėdžių salę. Vysku-

Bendrijoje būtų atstovaujami vi
sų sluogsnių žmonės ir kad tie 
atstovai būtų laisvai žmonių iš
rinkti. Nors to atstovavimo 
struktūros gali įvairuoti atski
ruose kraštuose, tačiau visur tu
rėtų vyrauti atvirumo ir pasi
tikėjimo dvasia. Norint atsiek
ti naudingų pasekmių, visa tai 
turėtų būti daroma bandymų rė
muose, p klausimai turėtų būti 
svarstomi tik tie, kurie yra 
opiausi žmonijai šiandien ir ku
riuose įžvelgiama ateitis, o ne 
praeitis. Vėliau, uždarius posė
dį, vyskupai delegaciją pasikvie
tė vaišėms.

Vakare įvyko antrosios kon
greso dalies simpoziumas “Tikė
jimo Metai”. Vadovavo ‘‘Com
monweal”, redaktorius James 
O’Gara, o nariai buvo: prof. 
Lucien Norren iš Louvain uni
versiteto; Margaret Shannon, 
protestantė stebėtoja iš JAV; 
Jerzy Turowicz iš Lenkijos; Ber
nard Nysayi iš Kongo; Pasaulio 
Bendrijų pasauliečių reikalams 
sekcijos sekretorius C. I. Itty 
ir doktrinos kongregacijos pa- 
sekretorius mons. Charles Moel
ler.

Lietuvių iniciatyva
Spalio 18 dienos pavakaryje, 

po intensyvaus darbo, rūpesčio 
bei nemigo (kartais delegacijų 
atstovų diskusijos vykdavo iki 
2 vai. ryto), įvyko iškilmingas 
kongreso uždarymas, kuriame 
kaip svečiai dalyvavo ir vysku
pų sinodo nariai. Buvo perskai
tytos tautinių delegacijų vadovų 
priimtos 8 rezoliucijos, kurių 
antroji kaip tok ir buvo lietuvių 
pasauliečiu nuopelnas (dr. V. 
Vygantas buvo jos iniciatorius, 
o A. Grinienė — vykdytoja). Ta 
rezoliucija skamba taip:

“Trečiasis Pasaulinis Pasau
liečiu Apaštalavimo Kongresas, 
susirinkęs Romoje, nesiremda
mas Sv. Raštu ir krikščioniškąja / 
tradicija, išreikšta n Vatikano 
santaryboie. anie kiekvieno žmo-

(Nukelta j 3-čią psl.)

Mėgstame baliavoti, netingime dirbti
KULTŪRINIAI ĮVYKIAI 

ČIKAGOJE
Žurnalistų Sąjungos Čikagos sky

riaus valdyba atėjo Į talką lietu
viškai televizijos programai paremti. 
Ji rugsėjo 1 d. Union Pier vasarvie
tėje surengė pobūvi ir visą pelną 
paskyrė lietuviškos televizijos pro
gramai. Lietuvišką televizijos pro
gramą tvarko A. Šlutas. Jau turėjo 
savo pobūvi ir Lietuvos Dukterų Dr- 
ja, kuri rūpinasi vietoje nelaimingų 
tautiečių šelpimu ir kita pagalba. Ra- 
movėnai su birutietėmis turėjo sa
vo pobūvi Jaunimo Centro salėje, o 
operos balius Įvyko miesto centre. 
Turėjo vakarą ir Brighton Parko li
tuanistinė mokykla, -o Melrose Par
ko mokyklos — buvo lapkričio 4 d. 
Negalima pamiršti ir buvusio vadi
namo našlių, našliukių ir pavienių 
asmenų-nevedusių didelio baliaus, 
kuris Įvyko spalio 22 d. su 400 sve
čių! Artimoje ateityje numatomi vėl 
trys didesni pramoginiai Įvykiai: Tė
vų jėzuitų metinė vakarienė naujos 
statybos ir administracijos išlaidoms 
padengti, “Sandaros”, pagarsėjęs in
žinierių balius ir daug kitų. Juk gy
vename lietuvių sostinėje. Reikia tik 
laiko, pinigo ir sveikatos!

ŠALPOS DARBAI
Mes mėgstame baliavoti, bet ne

tingime ir padirbėti. Spalio 7 d. Pa- 
kel banko patalpose Įvyko Čikagos 
apskrities valdybos BALFo rengia
mas rudens vajaus atidarymas. JĮ 
kasmet vykdome iš eilės jau penkti 
metai: aukų rinkėjai eina iš buto į 
butą. Tokiu būdu pavyksta surinkti 
apie $20.000 šalpai, šiemet globos 
komiteto pirmininku pakviestas 
archit. J. Stankus, BALFo direkto
rius ir rėmėjas. Jisai sukvietė apie 
80 svečių ir savo lėšomis pavaišino, 
tuo Įvertindamas BALFo darbuoto
jus. Dalyvavo ir daug organizacijų 
atstovų. Dabar vyksta BALFo rink
liava. Ji baigsis gruodžio 1 d. Yra 
daug skyrių ir jų veikėjų. Uoliai 
padeda prekybininkai, bankininkai, 
gydytojai, inžinieriai stambesnėmis 
aukomis. BALFo apskrities valdybą 
sudaro: A. Gintneris — pirm., A. 
Stankus ir F. Sereičikas — vicepir
mininkai, V. Baleišytė — sekr., K. 
Čepaitis —ižd., K. Repšys — paren
gimų vadovas, V. Diminskis 
jaus reikalams, A. Ramonis 
rys. Mirė archyvo vedėjas
Ign. Daukus. Illinojaus apskritis ir 
Čikagos miestas turi rinktų ir skirtų 
iš viso 14 direktorių, kurie judina 
BALFo veiklą.

ŠAULIŲ SUVAŽIAVIMAS

va- 
na- 
inž.

Kas tręji metai tokie suvažiavimai 
Įvyksta Čikagoje naujiems valdomie
siems organams išrinkti ir aptarti 
bei išaiškinti kitų trejų metų veik
los planams. Spalio 7 d. Jaunimo 
Centre buvo suvažiavę virš 70 šaulių 
kuopų atstovų. Suvažiavimas prasidė
jo pamaldomis Tėvų jėzuitų koply- 
šioje. Jas atlaikė, pamokslą pasakė 
kun. J. Kubilius, SJ, buvo uždėti vai
nikai, tartas žodis prie paminklo (VI. 
Išganaitis). Apeigas tvarkė maj. Šeš
takauskas.

Jaunimo Centro salėje Įvyko iškil
mingas posėdis. Kalbėjo centrinių or
ganizacijų atstovai ir Lietuvos gen. 
kons. dr. P. Daužvardis. Prezidiumas: 
pirm. St. šiaučiulis — Montrealio, 
K. Kodatienė — Detroito ir A. Man- 
tautas — Brocktono, Mass. Sekreto
riatas: M. Maksvytis, V. Galvydis ir 
Jz. Grybauskas. Nutarta sąjungos 
pirmininką rinkti atskirai. Taip gali 
daryti ir kuopos. Tai nauja tvarka, 
tik kažin ar bus gera. Pirm, buvo 
išrinktas VL Išganaitis ir valdyba 
šios sudėties: K. Kodatienė, VL Žilė
nas, M. Maksvytis, P. Petrušaitis, St. 
Bemotavičius, kun. J. Borevičius, SJ, 
V. Bilitavičius, A. Gintneris, B. Pu- 
palaigis, J. Grybauskas. Kontrolės 
komisija palikta ta pati: Ambrazie
jus, Kairys ir Juodka. Garbės teis
mas: A. Budreckas, kun. J. Kubilius 
ir M. šnapštys. Visi trejų metų lai
kotarpiui.

m KULTŪROS KONGRESAS
Kultūros kongresą lapkričio 23-26 

d. rengia komitetas, kurio pirm, yra 
Marija Rudienė, koordinatorius — J. 

" Jasaitis. Pirmasis posėdis Įvyko spa
lio 20 d. ALTos biure. Pranešimus 
padarė: J. Ignatonis — apie litera
tūros vakarą, o apie kitus meninius 
reikalus V. Radžius. Opera "Maras” 
ir kantata "Karalius Mindaugas” jau 
repetuojami. Surasti dainininkai ir 
choristai. Pastatymas kainuos iki 
$12.000. Todėl bus du vaidinimai: 
šeštadieni ir sekmadieni, kad sutilp
tų norintieji dalyvauti ir išsilygintų 
nuostolis.

Kongresas vadinsis: JAV ir Kana
dos lietuvių III Kultūros Kongresas. 
Rengia JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės valdybos.

Jonas Vaidelys kalbėjo apie spau
dos parodą. Ji apims ne visą spaudą, 
kaip iki šiol būdavo, bet tik penke- 
rių metų apžvalgą, ty. nuo pereito 
Kultūros Kongreso.

Antanas Gintneris

Jūsų kalėdinės pašto siuntos

Tarptautinis tarifas (įsigalioja

PAPRASTAS PAŠTAS

D. Britanija, šiaurės Airija ir kiti Bri
tų Bendruomenės kraštai, Airijos Res
publika, Prancūzija, Ispanija, J. A. 
Valstybės, jos teritorijos bei nuosavy- 

~ bės, visos kitos vietovės Šiaurės, Vidu
rio Pietų Amerikoj ir West Indies.

I visus kitus kraštus:

J. A. Valstybės, jos teritorijos bei nuo

savybės ir kiti kraštai Šiaurės, Vidurio 

ir Pietų Amerikoj, West Indies ir Ispa

nija.

| visus kitus kraštus:

ORO PAŠTAS

J.A. Volstybės, jos te
ritorija ir nuosavybės.
Bermuda, Meksika, 
Vidurio ir Pietų Ame
rika ir West Indies, D. 
Britanija ir šiaurės

• Airija, Airijos Respub-
• liko ir Europa.

<
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Laiškai

ct. pirma uncija

3 et. sekančios 
uncijos

10 et. pirma uncija •
6 et. sekančios e 

uncijos •

Spaudiniai *
(Neužlipinti sveiki
nimų laiškai) e
3 et. pirmos 2 unci- 9 

jos •
2 et. kiekviena se- • 

kenti uncija iki • 
vieno svaro • 

l et. kiekvienos dvi • 
uncijos virš vie- • 

no svaro •

4 et. pirmos dvi un
cijos

2 et. sekančios 
dvi uncijos

Laiškai
♦

8 et. pirmoji uncija
6 et. kiekviena 

sekanti uncija
15 et. pusė uncijojs

Neužlipinti •

sveikinimų laiškai •

15 et. kiekviena •

uncija

• Į visus kitus kraštus I 25 et. pusė uncijos 1 20 et. kiekviena
• ’ I. uncija



nevienas

Garbė draugauti su lietuviais 
Kanadiečių laikraštis apie lietuvius ūkininkus ir jų įnašą

Ryšium su Lietuvių Namų ati- nebuvo ir nebus, progos deginti, owning valuable farms, 
darymu Rodney,-Ontario, apy- nes nėra skolos: per porą metų Daugeliui nežinoma, 
linkėję, vietiniame laikraštyje išmokėta ne tik $9.000 skola, raštis, kad nevienas šių vyrų 
“The West Lome Sun” spalio bet net apmokėtos ir patalpų ir moterų yra baigę Lietuvoje 
26 d. numeryje buvo įdėti net pritaikymo* ir inventoriaus įgi- 
du platūs ir lietuviams labai pa* jimo išlaidos, siekiančios $2.000.
rašytos "atidarymo iškilmės, la- gyvena tik 20 metų! Laikraštis tik kaip žemės ūkio darbininkai, 
tame “Our Lithuanian Comrtiu- stebisi lietuvių sugebėjimais ir Perėjimas nuo lengvo darbo, 
nity” labai palankiai apibūdinti jų padaryta pažanga šiame kraš- dirbto Lietuvoje savoje profesi- 
patys lietuviai. te: joje, kaip pvz. teisininko, preky-

This is a remarkable achievement bininko ar pan., prie rankų dar-
and a good indication of the progres- bo žemės Ūkyje buvo ne tik sun- experiences of over 20 years ago in 

------- * — ««*«.-—«----------- jiUS) įj. neminantis. Tai ne-..................... * ■ - .
nity. For instance, some of them buvo teisinga — jiems buvo da- 
came here as Displaced Persons im
mediately after the war. During the 
intervening 20 years everyone has 
seen the tremendous strides they 
have made from being farm hands, 
to sharecroppers, to tobacco growers

■ universitetus ir t.t. Jie negalėjo vių pastangas išlaikyti šiame 
ūs ir lietuviams labai pa* jimo išlaidos, siekiančios ęz.uvu. dirbti čia savo profesijoje, nes krašte savitą kultūrinį paveldė-
straipsniai. Viename ap* Tų patalpų savininkai Kanadoje Kanadon jie buvo jsileidžiami jimą. laikraštis nemano, kad 

= lietuviai, nors ir nenorį atsižadė
ti savo tautinio “aš”, galėtų bū
ti blogi Kanados piliečiai. Jis 
tvirtina priešingai:

Because of their background and

pasiruosęs nuraminti
jūsų troškuli

Stebimasi laimėjimais
Rašoma, kad dauguma vietos siveness of our Lithuanian commu- 

gyventojų ligi šiol tikrai nė ne
žinojo, kad yra Lietuvių Klubas, 
kol jie nenusipirko dabartinių 
namų, nors ir buvo žinoma, kad 
čia gyvena tam tikras lietuvių 
ateivių skaičius. Stebimasi, kad 
hipotetinės skolos-mortgičiaus

Didžiosios sukakties išvakarėse
AL. GIMANTAS

Kq ir kaip darysime sekančiais jubilėjiniais metais?
Besiruošiant 50-ies metų Lie- baltiečiai (vieni lietuviai tikrai 

tuvos nepriklausomybės šventei, nepajėgtume) būtų suruošę sa- 
labai įdomu patirti tautiečių. vas demonstracijas paremiant 
nuomones, kaip, jų manymu, bū- amerikinę politiką, amerikiečius 

karius, galimas dalykas, tokioms 
demonstracijoms nebūtų buvę 
sunku gauti ir pačius įžymiau
sius amerikiečių politikus. Tada, 
aišku, būtų užtenkamai žinių ir 
per radiją, pakankamai vaizdų 
per televiziją ir spaudą. Jei ruo
šime viešas demonstracijas vien 
tik apie save ir grynai savo rei
kalais kalbėdami, nebus leng
va gauti taip reikalingą “publi
city”. Teko Čikagoje matyti šių 
metų pavergtųjų parodą. Buvo 
šeštadienis, miesto centre. Daug 
žmonių šaligatviuose, aplink di
džiųjų krautuvių vitrinas. Tri
mitų/orkestro garsai, spalvingi 
ir gražiai papuošti vežimai, įvai
rių tautų vėliavos, tautiniai dra
bužiai, aišku, traukė praeivių 
dėmesį. Ne vienas klausinėjo 
kas čia vyksta, kas ir kokia pro
ga demonstruoja, šaligatviuose 
buvo dalinami ir aiškinamieji la
peliai. Vieni juos ėmė, dėjosi į 
kišenę, kiti čia pat bandė su tu
riniu susipažinti, treti čia pat ir 
žemėn metė. Didžioji amerikinė 
vietos spauda Įvykį pastebėjo, 
aprašė. Trumpiau ar plačiau pa
minėjo ir kelios radijo bei tele
vizijos stotys. Stambių demonst
racijų suruošimas pareikalauja 
ir pinigo, ir darbo, ir didžių pa
stangų. Dideli darbai niekad ne
bus atlikti pigiai, plačiąja pras
me tai suprantant. Patraukti vie
šumos dėmesį darosi vis sun
kiau ir painiau. Kas dar vakar 
sal ir buvo naujiena ar patrauk
lu, kas buvo dėmesio centre, 
šiandien, pasaulinės reikšmės 
įvykiams skubotai riedant, jau 
darosi nebeįdomu.

Jungtinės Tautos?
šios padrikos mintys nėra ko

kie konkretūs pasiūlymai daryti, 
vykdyti viena ar kita. Kaip šio 
rašinio pradžioje minėta, tai 
santrauka įspūdžių, kuriuos pas
kutiniuoju metu teko įvairiomis 
progomis girdėti iš tautiečių lū
pų. Teko nustebti tuo, kad labai, 
labai mažas skaičius tautiečių 
galvoja apie demonstracijas prie 
Jungtinių Tautų ar naujus atsi
šaukimus į tą organizaciją, kuri, 
nevieno manymu, yra daugiau 
naudinga komunistiniam pasau
liui. Girdi, pačios Jungtinės 
Valstybės, kad ir kaip stengiasi 
ir nori, bet neįstengia Jungti
nių Tautų forume sutvarkyti 
Vietnamo reikalų, tad, esą. ką 
jau bekalbėti, apie Pabaltijo 
valstybių laisvės reikalų gynimą.

nuomones, kaip, jų manymu, bū
tų galima pačiu iškiliausiu būdu 
paminėti tą neeilinę sukaktį. 
Tiesa, rūpinasi tuo lietuviško
sios vadovaujamos įstaigos ir jų 
vadovai, tarybos ir komitetai, 
šis bei tas pasirodo ir spaudos 
puslapiuose. Bet ir tos žinios dar 
tokios kuklios, nedrąsiai reiš
kiamos, net ir nežinia, kas tik
rai bus įvykdyta ir kas tik dar 
planuojama ar galvojama.

Laikas nelaukia
Laiko, to negailestingai sku

biai slenkančio laiko juk jau vi
sai maža. Dideliems, tikrai įspū
dingiems žygiams, atrodo, jau 
jo, laiko, išvis kaip ir nebėra. 
Todėl tenka girdėti balsų iš tau
tiečių, kurie reiškia ir tam tik
rą nepasitenkinimą bei nusivy
limą. Prieš keletą metų buvo 
daug kalbų, šaunių sumanymų, 
gi šiandien, kai artėjame prie 
pačios sukakties slenksčio, pačių 
sukaktuvinių metų, visa dar taip 
netikra.

Sumanytasis pašto ženklas, 
jei tik toks bus gautas, būtų 
vertingas įnašas sukakties pami
nėjimui. Bet ar daug tam yra 
vilčių? Buvo galvota apie trans
kontinentinę televizijos progra
mą. Tinkamu dienos laiku, aiš
ku, ji yra pati brangiausia. Pa
tyrinėjus, jau sužinota, kad va
landom laiko nupirkimas, kaštuo
tų bene 100.000 dolerių. O ką 
jau bekalbėti apie deramą pro
gramos paruošimą, kuris tegalė
tų būti profesinio lygio. Tad, 
savaime suprantama, toji televi
zijos* programa jau savaime at
puola.

Į svetimtaučius
Savo pačių tarpe tikriausiai, 

mokėsime sukaktį gal ir visiškai 
deramai atšvęsti. Deja, to nebe
užtenka. Jei jau 50-mečio pro
ga nepajėgsime prabilti į sve- 

, rimuosiąs, vargiai, ar iš viso 
ateityje dar ką impozantiškesnio 
pajėgsime svetimųjų dėmesiui 
patraukti, šiuo metu dar turime 
ir pakankamai entuziazmo ir už
tenkamai užsidegimo. Bet kas 
žino, kaip jausimės ir kiek ryž
to turėsime dar po vieno dešimt
mečio? Gera ir miela turėti vo
kus su atitinkamais įrašais ar 
vaizdais, sveikintina mintis tu
rėti ant automobilių langų kli
juojamus ženkliukus. Tai vis jau 
šis tas svetimųjų dėmesiui. Bet 
ar to užtenka? Specialūs leidi
niai, brošiūros, albumai. Puiku. 
Bet ir tai labai daug pasiruoši
mo, darbo ir pinigo pareika
laus. Tokia informacinė lektūra 
dažniausiai dalinama nemoka
mai. Imsi užmokestį, jau žymiai 
rečiau kas domėsis, daugumas 
tik ranka numos. Turime su
prasti, kad ir stambūs, kapita
liniai veikalai, visu mokslišku 
rimtumu paruošti, turėtų rasti 
kelią į viešąsias bibliotekas ir 
pas vieną kitą besidomintį ta te
ma. Masių, tų visų plačiųjų 
sluogsnių, jie niekad nepasieks, 
nes tokia lektūra, kad ir gerai 
paruošta, vargiai ar atkreips dė
mesį. Pagalvokime patys, ar, sa
kysime, daugelį mūsų domintų, 
kad ir ištisos knygų lentynos 
įvairių leidiniu, na. kad ir apie 
tokia Bulgariją, Gudija, Azer- 
beidžana ar kita kuria šąli? Ne
sistebėkime, kad, aplamai žvel
giant, ir mūsų problemos ki
tiems nėra nei įdomios, nei 
svarbios. Apie pasitaikančias, 
te?u ir labai vertingas išimtis, 
geriau nekalbėkime.

Išnaudoti momentą
Vienas būdas, kuriuo būtu 

galima atkreipti svetimųjų dė 
mesi i mūsuosius reikalus, tai 
sugebėjimas greitai, kada tik 
sąlygos ir aplinkybės pasitaiko, 
bendrąjį JAV ar Kanados rei
kalu kontekstą nritaikyti bei sie
ti su lietuviškaisiais reikalais. 
Štai, neseniai nėr ši kontinen
tą. Europa ir Azija tuo pačiu 
nnaMėio nriešamenkinės. prieš 
Vietnamo kara ruoštos demonst-

romą skriauda (injustice). Tie at
eiviai turėjo pradėti vienur ar 
kitur, nors sąlygos nebuvo leng
vos.

Regulations were harsh. Despite 
this, these people have risen above it 
and in less than 20 years most are 
well of financially with considerable 
equity in their tobacco farms. Well 
dressed, with good cars, and improv
ing their English all the time, they 
have and are making a valuable 
contribution to the community. -

Lietuvių nuopelnai
Prieš 35 metus Aidborough 

tarp 401 kelio ir ežero buvo tik 
smėlis ir net piktžolės nelabai 
norėjo ten augti. Kai pasipylė 
ateiviai iš Europos...

Evereyone has witnessed the con
tributions these people have made... 
They laid the groundwork for the 
tobacco industry we know today and 
of which local Lithuanians are an 
important part.

Taigi gal pirmą kartą taip at
virai pripažįstami ir lietuviu, 
nuopelnai Kanadai, kai lig šiol 
ši garbė beveik išimtinai atitek
davo tik ukrainiečiams už Kana
dos vakarų kultivavimą.

Laisvės meilė
As Canadians, our local Lithu

anian friends, are among the finest 
and most sincere, because. they 
cherish the freedom and all the 
other good things in life Canada 
makes available. Some do not like 
the high taxes, but content them
selves with the fact high taxes are 
a price for the freedom they enjoy. 
Few other Europeans know any bet
ter what it means to lose their free
dom. Loss of fredom at the hands 
of the Germans was one thing, but 
loss of freedom at the hands of the 
Russians is quite something else 
again. And while members of our 
Lithuanian community left their 
native land from 15 to 20 yers ago, 
they still know all too well about the 
loss of personal freedom because 
them Canadians of the highest calibre, 
there under oppression.

Siuntinių siuntimas sunkiai 
įmanomas J giminių atsikvieti- 
mas ... “next to impossible”. 
Smulkmeniškai nupasakojama 
sunkios, beveik neįmanomos są
lygos, kuriomis galima lankyti 
savo artimuosius, likusius Lietu
voje.

Ištikimi tėvynei
Such conditions make local Lithu

anians cherish the freedom Canada 
assures them, which, in turn, makes 
them Canadians of the higest calibre.

Nurodoma, kad ryšių palaiky
mas su tėvyne yra sunkiai įma
nomas ir kad čia gyveną tėvai 
daro viską, kas įmanoma, kad 
perduotų savo vaikams iš Lietu
vos atsivežtas tradicijas ir kal
bą, tikėdamiesi, kad ir jų vaikai 
panašiai pasielgs ir kad tuo bū
du bus išlaikytas neįkainojamas 
kultūrinis lobis, kurį jie gavo 
iš savo tėvynės. Klubo patalpos 
padės tai pasiekti.

Labai retas atsitikimas, kad 
kanadiečiu laikraštis taip nuošir
džiai atsilieptų apie etninę gru-

their homeland, no one can harbor 
any doubts about them being any
thing but Canadians of the highest 
calibre. We are certain everyone 
will agree these hard working, re
ligious people have added conside
rably to the community, not only 
through their customs, but through 
their diligent efforts to make Aid
borough and Canada a better place 
in which to' live, educate and bring 
up their families.

Taigi palankesnio straipsnio 
sunku ir tikėtis. Pelnyta pagar-’ 
ba priklauso Rodnės-West Lor- 
nės apylinkės lietuviams, kurių 
dėka angliškoje spaudoje galėjo 
tilpti tokie puikūs atsiliepimai 
apie lietuvius.

Daug gražių žodžių buvo pa
sakyta ir namų atidarymo iškil
mėse. Pvz. vienas svečias — adv. 
Popovich pareiškė, kad lietuviai 
yra blogi klientai — neduoda 
uždirbti, nes nepadaro nusikalti
mų. Provincijos policijos parei
gūnas (corporal) George Poulter 
išsireiškė, kad vietos kanadiečiai 
laiko garbe, jei jų vaikai gali 
draugauti su lietuviais, kurie 
yra ramūs, tvarkingi ir visais at
žvilgiais pavyzdingi. Jis džiaugė
si, kad jo sūnus turi lietu
vius draugus. D. E.

kinų—rusų karas
Čekoslovakijos vyriausybė ofi

cialiai Įspėjo savo krašto gyven
tojus, jog karas tarp Kinijos ir 
Sovietų Sąjungos esąs galimas. 
“Nėra jokia paslaptis, kad so
vietų armija ėmėsi visos eilės 
priemonių tam atvejui, jei gin
čas ir pasienio provokacijos iš 
Kinijos pusės plėsis.”

Toks teiginys yra reikšmin
gas, nes iki šiol visa propagan
da komunistiniuose kraštuose 
buvo nustatyti prieš eventualų 
konfliktą su “kapitalistine sto
vykla”. Buvo daug kalbama ir 
rašoma “susidorojimo su Vaka
rais” klausimu, šiuo metu ta 
tema išnyko iš laikraščių ir vis „ 
daugiau rašoma apie susidūrimo 
galimybę tarp dviejų didžiau
sių komunistinių valstybių. “Bro
liškos ir taiką mylinčios pažan
gios tautos” kiekvienu momen
tu gali sukelti pasaulinio mas
to skandalą. Čekoslovakija ir 
visa Rytų Europa supranta, kas

(Išlaukę ištisus aštuonerius metus
mažose ąžuolinėse statinėse 

ir jūs būtumėte ištroškę)

tea

jas laukia Kinijos ir Sov. Sąjun- Katalikės moterys posėdžiauja tarptautiniame kongrese Romoje. Priekinėje eilėje lietuvių atstovės 
gos karo atveju. J. G. — G. Kaneb ir A. Sungailienė ________________________

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.
Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje artėjančių 

švenčių proga gali kiekvienas, pasiųsdamas dovanų siuntinėlį ir pa
sinaudodamas BALTIC STORES patarnavimu.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinuką pagal 
Baltic Stores kainoraštį arba užsakyti jam patinkamą jau paruoštą 
siuntinį. Žemiau išvardiname kelis siuntinius, kurie yra labai prak
tiški ir ten laukiami.
Mišrus siuntinys 1967

Vyriškas kalėdinis 1967
3% jardo puikios vilnonės kostiuminės medžiagos,
1 itališkas nailoninis lietpaltis, nailoniniai marškiniai, 2 p. vilnonių 
arba nailoninių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 20 cigarečių, 3 jardai 
vilnonės augštos rūšies apsiaustui medžiagos.
$75.00.
Jungtinis šių daiktų siuntinys kainuoja tik $140.00.
Maisto 1967
3 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, 16 sv. kakavos, 

2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dėžutė kavos neseafe, 
1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, % sv. pipirų 
ir % sv. lauro lapų.
$30.00

Moteriškas kalėdinis 1967.
Itališkas nailoninis lietpaltis, 3 jardai vilnonės kostiuminės medžia
gos, 1 labai geros rūšies megztukas, 2 p. vilnonių arba nailoninių ko
jinių, 1 komplektas vilnonių arba nailoninių apatinių drabužių. 1 p. 
odinių pirštinių, 1 vilnonė gėlėta skarelė, vilnonei suknelei medžiaga, 
1 dėžutė šokolado.
$75.00.
P-3. Vilnonė medžiaga dviem apsiaustam ir angliška vilnonė medžiaga 

vyriškai arba moteriškai eilutei.
$75.00

V-3.10 jardų medžiagos trim eilutėm
$55.00
Praktiški dalykai, kuriuos galima pridėti prie bet kurio siuntinio: 

itališki nailoniniai lietpalčiai $11.00; šveicariški 17 akmenų laikro
džiai $27.00; vilnonės skarelės $4.00; ilgo grojimo plokštelės.

BALTIC STORES LTD.,

Seniausia Moję srityje lietuviška firma. Garantuotas ir greitas 
siuntinių pristatymas.
Atstovai: A Kusinskis, 167 College St, Apt 2, Sudbury, Ontario.

Lietuvos gintaro
(Atkelta iš 2-ro psl.)

gaus bei žmonių grupės teisę 
laisvais ugdyti savo asmenybę 
turimoje bendruomenėje; maty
damas, kad dabarties pasaulyje 
asmenys bei jų grupės kenčia 
priespaudą politinėje, ekonomi
nėje, religinėje, socialinėje ir 
kultūrinėje plotmėje, — Įsak
miai primena krikščionies pa
reigą kovoti už priespaudoje 
kenčiančius, neatsižvelgiant Į jų 
rasę, etninę, religinę, ideologinę 
ir socialinę priklausomybę; kvie
čia tuos krikščionis, kurie savo 
geografine padėtinu yra arti
miausi prispaustiesiems, eiti 
jiems Į pagalbą, aktyviai daly
vauti jų pastangose besivaduo
jant iš priespaudos ir prisidėti 
prie betkokios veiklos, vedan
čios į jų lygiateisiškumą; kviečia 
tuos krikščionis, kurie negali tie
siogiai turėti Įtakos, parodyti 
bent savo solidarumą prispaus
tiesiems, teikiant jiems morali
nę bei medžiaginę paramą ir 
panaudojant savo įtaką ar tai 
per Jungtines Tautas, ar krašto 
vyriausybes, ar per atitinkamus 
tarptautinius vienetus, kas jie 
bebūtų: valdantys ar nevaldan
tys, krikščioniški ar nekrikščio
niški.”

Reikia pripažinti, kad lietu
viai pasauliečiai buvo aktyviai 
įsijungę į kongreso eigą ir dir
bo tikrai daug. Visko jie nei api
bėgti negalėjo, nes posėdžiai vy
ko aštuoniose grupėse tuo pačiu 
metu, o kiekviena grupė dar bu
vo paskirstyta ben į 4 dvikalbes 
grupes: anglišką-vokišką, angliš- 
ką-prancūzišką, anglišką-ispaniš- 
ką, prancūzišką-vokišką. Lietu
vių pasauliečių dalyvių buvo tik 
8: Alina Grinienė, Arvydas Lin-

. gė, Stasys Lozoraitis, Jr., Dalia 
Stakytė, Angelika Sungailienė, , ..
B. Venskuvienė, Adomas Viliu- ta Roy. kad pastarasis pateik- 
šis ir dr. Vytautas Vygantas. tų sinodo vyskupams.

Nesusipratimas Stebėtojai protestantai
Aplamai, kongresas pavyko Kongrese taipgi dalyvavo ne- 

neblogai. Pasauliečiai pasirodė maža grupė pasauliečių protes- 
esą labai pastabūs ir kartais net tantų-stebėtojų. Jų vardu dr. 
perdaug pastabūs hierarchijos Hans Weber kalbėdamas džiau- 
atžvilgiu. Pvz. kard. Roy buvo sėsi jo sėkmingumu ir net norė- 
išsiuntinėjęs visiems vyskupams jes pavadinti ne “jūsų”, bet 
naeeidavima. kuriame prašė vys- “musu” kongresu. Jis pabrėžė:

Rožinis kongrese
kongreso eigą bei jų svarstymus, 
nes jeigu jie besvarstydami ir 
nuklystų, tai jie turi tam specia
liai kongreso teologus, pas ku
riuos gali kreiptis. Vyskupai bu
vo prašyti, taipgi perspėti, kad į 
kongreso eigą nesikištų ir kuni
gai bei vienuoliai. Tačiau, kaip 
visuomet įvyksta, šis atsišauki
mas pakliuvo ir į pasauliečių 
rankas. Jie tuoj tą atsišaukimą 
visai kitaip interpretavo ir kuo 
greičiausiai multiplikavo bei da
lino kongreso nariams, kad pa
sipriešintų. Jie suprato, kad 
kardinolas Roy pranešęs vysku
pams, esą jiems nėra ko rūpintis 
ką pasauliečiai svarstys, nes visi 
svarstymai bei sprendimai vis- 
tiek jau yra Vatikano teologų 
rankose ir kaip šie teologai no
rės, taip pasauliečiai ir nuspręs. 
Įvyko nesusipratimas, ir pats 
kardinolas Roy turėjo vienoje 
kongreso sesijų aiškintis bei nu
raminti pasauliečius, užtikrinda
mas, kad jo intencija buvusi vi
sai kita.

Laisvos diskusijos
Kad pasauliečiai galėjo reikš

ti savo mintis laisvai, galima 
pastebėti iš pačių dalykų, ku
riuos jie iškėlė bei svarstė. Jie 
teigė, kad negali būti nei vie
no klausimo, kuris nebūtų disku
tuojamas Bendrijoje. Iš aštuo- 
nių grupių net penkiose vieno
kiu ar kitokiu būdu buvo iškel
tas gimimų kontrolės klausimas 
ir visose buyo daugumos pasi
sakyta už tai, kad tėvai turėtų 
pilną laisvę patys apspręsti ne 
tik vaikų skaičių, bet ir būdus 
tam skaičiui reguliuoti. Daug 
minčių buvo iškelta ir kitais 
klausimais, kaip pvz. mišrių ve
dybų. Rezoliucijas bei pasiūly
mus kongresas perdavė kardino-

subrendusiais asmenimis, jei jie 
yra šventraščio analfabetai. Jis 
truputi nuogąstavo, kad ekume
ninis sąjūdis tarp katalikų gali 
kartais būti perdaug vienašališ
kas, ir išreiškė troškimą, kad 
bendrojo krikšto teologija ne
užilgo susilauktų ir praktiškų 
pasekmių mišrių vedybų ir Eu
charistijos klausimuose. Pasku
tinis jo pageidavimas buvo, kad 
ateitų laikas ne tik vyskupų si
nodui ir pasauliečių kongresui, 
bet ir tokiam kongresui, kuris 
apimtų visus tikinčiuosius bend
ru krikščionių kongreso vardu.

Pasauliečių Įnašas
Vienų pasisakymai kongrese 

buvo rimtesni, kitų netaip ge
rai apgalvoti, tačiau, aplamai pa
ėmus, buvo daug naudingų daly
kų iškelta ir spręsta. Svarbiau
sia tai, kad pasauliečiai pradė
jo daryti savo aiškų Įnašą Bend
rijom Ir tai ne todėĮ, kad anks-

čiau nebūtų įstengę, bet todėl, 
kad dabar turėjo tam palankias 
sąlygas.

Stipri buvo kongreso liturgi
nė dalis, kuri sužavėjo net pro
testantus.- Kiekvieną dieną vyko 
Mišios ar kokios kitos pamaldos 
su atitinkamai parinktais dienos 
programai pritaikytais Šv. Rašto 
tekstais bei giesmėmis. Tokių 
puikių pamaldų, berods, nebuvo 
nei II Vatikano santarybos me
tu. J. S. t

Daugelis dabar turi

dirbtinius dantis
žymiai patogesnius
FASTEETH, malonūs šarminiai (bo rūgšties) 
milteliai, daug geriau išlaiko dirbtinius dan
tis. Valgyti ir kalbėti daug patogiau tik trupu
ti uždulkinus FASTEETH miltelių. Nesijaus jo
kio kaučuko skonio bei sulipimo jausmo. Pa
naikins "plokštelių kvapą" (dantų kvapą). Rei
kalaukite FASTEETH kiekvienoje cheminių ga
minių parduotuvėje.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicinims ir pooperacinis gydymas

Vienintele valdžios registruota natūralaus jwlymo lietuviška klinika, 
(vairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai, spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai Ir psichologinė terapija.
B. Naujalis Ps.D.R3I.N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008
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Ps.D.R3I.N.Pt
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V. NOREIKA — LIAUDIES 
ARTISTAS

Spalio 24 <L augščiausios tarybos 
prezidiumo pirm. M. Šumauskas ir 
sekr. S. Naujalis pasirašė įsaką, ku-

Virgb

tės mokslinio tyrimo instituto ekspe
rimentiniam ūkiui Kėdainių rajone, 
Pasvalio rajono Naradavos sovchozui, 
kolchozams — “Pergalės” Joniškio 
rajone, “Šešupės” Kapsuko r-ne, Čer
niachovskio Kapsuko r-ne, Mosėdžio 
Skuodo r-ne ir V. Lenino Šakių ra
jone. Atžymėsimai suteikti už dides
nį darbą, planų įvykdymą, gaminių ^ 
kokybės gerinimą ir savikainos ma
žinimą. Paskelbtame pranešime nie
ko nesakoma apie pinigines premi
jas, kurios atlygintų vadinamojo so
cialistinio lenktyniavimo laimėtojams 
už jų didesnės pastangas darbo fron
te.

riuo Vilniaus operos solisl 
lijui-Kęstučiui Noreikai suteikiamas 
Lietuvos “liaudies artisto” vardas. 
Oficialiame pranešime kalbama apie 
“didelius nuopelnus, vystant lietu
vių tarybinį meną”, bet iš tikrųjų Šis 
įvertinimas jam buvo suteiktas už 
sėkmingas gastroles ir koncertus lie
tuviams Kanadoje. “Tiesos” spalio 
26 d. laidoje paskelbtas atžymėjimo 
susilaukusio dainininko žodis: “Kil
ni meno misija — nešti gėrį" ir gro
žį, skaidrinti sielas, versti mąstyti 
apie savo paskirtį. Kai dainuoju sce
noje apie tai, kas man brangu, kas 
mane jaudina, žvelgiu į klausytojų 
veidus, susikaupusius, giedrius. Kai 
matai, kad ir jie gyvena tomis pa« 
čiomis mintimis ir jausmais, tai pa
deda, tarsi sulydo tą neregimą liep
telį tarp atlikėjo ir klausytojo. Ar 
begali būti didesnis džiaugsmas, kaip 
žinoti, kad tu reikalingas žmonėms! 
Talentinga lietuvių liaudis. Myliu jos 
dainas, ilgais amžiais išnešiotas liau
dies širdyje, graudžias ir ilgesingas, 
lyriškas ir melodingas. Jos moko my- Kompartijos pasenusioms 
lėti gimtąją žemę, moko svajoti...” 
Gastrolėms Kanadoje V. Noreika ski
ria šias eilutes: “Ten, anapus, vie
šint Kanadoje, sutikau nemaža žmo
nių palikusių Tėvynę. Visokių žmo
nių esama. Tebeesama ir nedraugų. 
Bet ypač džiugu, kad pokario emi
grantų tarpe vis gausėja žmonių, ku
rie kupini palankumo ir pasigėrėji
mo jausmų mūsų tarybiniam menui, 
mūsų pasiekimams. Šį pasigėrėjimą 
galima išskaityti daugelio veiduo
se, išgirsti artimesniuose pokalbiuo
se. Tarybų Lietuvos pasiekimai nenu
ginčijami. To nebegali paneigti, ir 
nirštantieji. Aplodismentus, padėką, 
gėles mes su D. Juodvalkyte ir P. 
Budriu priimdavome, kaip viso lie
tuvių tarybinio meno įvertinimą...” 
Toliau seka įprastinė padėka kom
partijai ir sveikinimai “Tiesos” skai
tytojams sovietinės Spalio revoliu
cijos proga.

SPALIO VĖLIAVOS
Spalio revoliucijos sukaktis “Tie

są” užvertė ilgais apdovanotų įmo
nių bei Įstaigų sąrašais. Maskvinė 
kompartija, profsąjungų centro tary
ba, maskvinis sovietas ir A. Kosygi
no ministerių taryba atminimų vė
liavas ir darbo raudonosios vėliavos 
ordinus paskyrė: Vilniaus namų sta
tybos kombinatui, Pabaltijo geležin
kelio Vilniaus apygardai, Grigiškių 
bandomojo popieriaus kombinatui, 
Klaipėdos tralerių laivyno bazei, ra
joninei elektrinei Elektrėnuose, Šiau
lių “Gubernijos” alaus daryklai, Šiau
lių pieno kombinatui, Šiaulių melio
ravimo statybos valdybai, žemdirbys-

ATVIRAS RAŠYTOJO ŽODIS
Rašytojas Jonas Dovydaitis, atsa

kydamas į “Liter, ir Meno” redakci
jos - klausimus “Kūrybos ir gyveni
mo” skyriuje, rugsėjo 30 d. laidoje 
konstatuoja: “Jūs klausiate apie pa
starųjų kelerių metų mūsų gyveni
mo naujoves. Mano nuomone, reikš
mingiausia tai, kad žmonės tapo daug 
savarankiškesni ir drąsesni, vis gar
siau taria savo nuomonę, aktyviai da
lyvauja gamybiniuose susirinkimuo
se, atvirai reiškia sveiką iniciaty
vą prieš sustabarėjimo liekanas. Jie 
nepakantūs dogmų pelėsiams...” 

ideolo
gams J. Dovydaitis šia proga prime
na: “Seno sukirpimo propagandistų 
mėgiamas arkliukas, kad visos be 
išimties mūsų gyvenime sutinkamos 
blogybės — užvakarykščios buržua
zinės atgyvenos... Betgi mes sutin
kame gyvenime (ir apstokai) tokių 
antivisuomeninių tipų, kurių net tė
vai nepažino buržuazinės santvarkos, 
nesimaudo jos purvuose, atseit, ne
galėtų ir savo vaikų užkrėsti anais 
mikrobais. Nusižengusius sveikai ta
rybinei aplinkai gydome visuomeni
niu poveikiu, o sunkiai perauklėji
mus — administracine tvarka. Yra 
atvejų, kai neišsiversi be protokolo 
chuliganui ir be teismo posėdžio — 
žmogžudžiui... Ir, deja, beveik ne
turime -literatūrinių kūrinių, kurie 
ne bendrais žodžiais, o iš esmės ieš
kotų tikrųjų to blogio šaknų, pole
mizuotų su objektyviomis priežasti
mis, karštu žodžiu pasmerktų tai, 
kas iš tikrųjų skatina šias anoma
lijas. ..”

TAURAGĖS MUGĖ
Spalio 22, sekmadieni, Tauragėje 

buvo surengta mugė, sutraukusi apie 
25.000 tauragiškių, šilališkių, jurbar
kiečių ir šilutiškių. Miesto aikštėse 
pirkėjams sutelktų prekių vertė sie
kė apie 350.000 rublių. Mugės daly
vius linksmino dūdų orkestras, iliu
zionistas ir “Laimės šulinys”. Pavasa
rį panašaus pobūdžio mugė buvo su
organizuota Luokėje, o žiemą ją pla
nuojama surengti Dusetose, kai ten 
vyks tradicinės žirgų lenktynės ant 
Sartu ežero. *• <

NAUJĄ APYLINKĖS 
išsirinkome gana'anksti. Visų buvo

TAUTOS FONDO SUBATVAKA- numatę gruodžio 2-3 d.d. pasikvies- noras turėti daugiau laiko pasiruošti 
ti Toronto moksleivius ateitininkus 1968 — Lietuvos Laisvės Kovos Me

tams atžymėti. Valdybą sudaro: K. 
Vilčinskas — pirm., M. Ramonienė — 
vicepirm. ir kultūros reikalams, E. 
Ališauskienė — sekr., J. Morkūnas 
— ižd.; jaunimo atstovas įeis vė
liau. Susirinkime priimta eilė pagei
davimų: 1. Vasario 16 paminėti kiek 
galint iškilmingiau bei viešiau; 2. 
suruošti specialias pamaldas, akade
miją, paminint ir pagerbiant per- 
ankstyvai mirusį lietuviškosios išei
vijos ganytoją vyskupą Pr. Brazį; 
3. apsaugoti mūsų išeivijos archyvi
nę medžiagą, kuri bus svarbi mūsų 
kultūros istorijai; 4. ateinančiais ju- 
bilėjiniais metais kiekvienas priva
lo duoti savąjį įnašą: būti jautres
niu viskam, kas lietuviška, ateiti į 
talką neragintas, daugiau domėtis 
lietuviška spauda, lietuviška knyga, 
pagerbti ir paremti savus kūrėjus, 
rėikšti dėkingumą tiems, kurie ve
ža mūsų lietuviškąjį vežimą, ir at
gaivinti savyje tą nuoširdų duosnu- 
mą, kurį turėjome pirmomis dieno
mis atvykę į šį svetingą kraštą.

FOLK ART TARYBOS ruošiamas 
festivalis, turėjęs įvykti lapkričio 10 
d., yra nukeltas į gruodžio 9 d. ir 
įvyks Ottawa Technical High School 
salėje. Tame įvairių etninių grupių 
pasirodyme dalyvaujame ir mes. Ta
ryboje lietuviams atstovauja valdy
bos vicepirm. dr. Marija Ramūnienė.

PASTARUOJU METU mūsų Bend
ruomenę palietė ligos. Ilgesnį laiką 
ligoninėje turėjo gulėti dr. V. Kubi
lius; namuose sirgo B-nės pirm. K. 
Vilčinskas ir mūsų dvasios vadovas 
kun. dr. V. Skilandžiūnas.

RIUI, kuris įvyksta paskutinį šeštad.
prieš adventą, t.y. gruodžio 2 d. Jau- į svečius. Sis jaunimo bendradarbia- 
nimo Centre, laimės staliukus jau yra 
paskyrę šie Tautos F. rėmėjai: “Al
go Masonry” statybos firmos sav.
Alf. Šilinskas, miesto didžiausios 
nuosavybių pirkimo-pardavimo bend
rovės “B. Kronas Real Estate” sav. 
B. Kronas, siuntinių firmos “Sakas 
Parcel Service” sav. VL Sakas ir pre
kybos “Ottawa Meat Market” sav. VI. 
Kybartas. Ant. Šimkevičius “Sure 
Heat” firmos sav. paskyrė dovanas 
premijuotam šokiui — šampaną ir 
liet šokių plokštele. Visiems nuo
širdus lietuviškas ačiū.

TF skyr. valdyba

VYSK. M. VALANČIAUS ŠEŠTA
DIENINĖS MOKYKLOS tėvų susi
rinkimas, įvykęs spalio 26 d. Jauni
mo Centre, parodė, kad labai mažai 
tėvų, leidžiančių savo vaikus į šeš
tad. mokyklą, interesuojasi tos mo- 
kylos reikalais. Jų neatėjo nė tiek, 
kad būtų galima išrinkti naują tė
vų komitetą. Žmonės, jau metus ko
mitete išdirbę, sutiko ir toliau tą 
darbą tęsti. Komitetą sudaro: pirm. 
Alf. Juozapavičius, nariai — L. Va
levičienė, E. Kybartienė, G. Jasevi
čius ir vietoj pasitraukusio Pr. Šiu
rio įėjo Vyt Morkūnas. Didėjant mo
kyklos išlaikymo išlaidoms, tėvų su
sirinkimas nutarė šiemet pakelti 5 
dol. mokyklos išlaikymo mokestį. Da
bar šeima moka 25 dol. metams mo
kyklos išlaikymui, nežiūrint vaikų 
skaičiaus.

KRISTAUS KARALIAUS ŠVEN
TĖ buyo paminėta sekmadienį iškil
mingomis pamaldomis AV bažnyčio
je, kuriose ateitininkai ir katalikės 
moterys dalyvavo organizuotai su sa
vo vėliavomis. Tai dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė mons. dr. J. Ta- 
darauskas ir solo pagiedojo muz. A. 
Paulioniš. Kristaus Karaliaus šven
tės minėjimas visuomenei, kurį vi
sada ruošdavo vietos ateitininkai, ne
buvo rengiamas. Nebeminėjome šie
met jau ir Birželio išvežimų. Nerei
kia dėlto kaltinti tų, kurie tuos mi
nėjimus rengė. Dar dalyvavusieji 
paskutiniuose tuose minėjimuose ma
tė, kad jų rengimas nebeįmanomas 
dėL žmonių visiškai mažo domėji
mosi. K. M.

V. Kst.

VYRESNIEJI MOKSLEIVIAI ATEI
TININKAI pakviesti Toronto moks
leivių ateitininkų lapkričio 11-12 d.d. 
vyksta į svečius, šeštadienį įvyks 
abiejų kuopų bendras susirinkimas ir 
šokiai, o sekmadienį visi bendrai da
lyvaus pamaldose. Moksleiviai ateiti
ninkai į Torontą vyksta organizuo
tai autobusu ir taip pat yisi kartu 
sekmadienį autobusu grįžta. Norį 
vykti registruojasi pas kuopos pirm. 
Dariją Deksnytę t ei. 527-0701. Ha
miltono moksleiviai ateitininkai yra

virr^s tarp artimesniųjų kolonijų yra 
naudingas ir girtinas. J. P.

PARAPIJOS CHORO VALDYBA, 
spalio 27 d., sušaukusi choristų su
sirinkimą, dėl susidariusių aplinky
bių atsistatydino. Choro reikalais į 
valdybą prašom nesikreipti. Choro 
ižde esančias sutaupąs choristai nu
tarė paaukoti Hamiltone veikiančiom 
jaunimo organizacijom. Valdyba nuo
širdžiai dėkoja mielam chorvedžiui ir 
choristams už pasitikėjimą ir glau
dų bendradarbiavimą.

Choro valdyba

PAREIŠKIMAS. Pranešu visuome
nei, kad dėl susidėjusių aplinkybių 
pasitraukiau iš Hamiltono Lietuvių 
Namų valdybos. A. šimkevičius

MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ 
šaudykloje įvyks šios varžybose lap
kričio 12 — mažojo kalibro, lapkr. 
19 — molinių balandžių ir “handi
cap”. Penki, daugiausiai riumušę 
molinių balandžių, atstovaus klubui 
tarpklubinėse varžybose dėl perei
namosios taurės. Kiekvienose Varžy
bose trims pirmosioms vietoms yra 
paskirtos taurės. Varžybose gali da
lyvauti visi klubo nariai, apsimokė
ję nario mokestį. Varžybų pradžia 
1 v.p.p. Registruotis pas A. šimke- 
vičių tel. 383-2169. Valdyba

RUDENS LAPŲ BALIUS, rengia
mas katalikių moterų, įvyks lapkričio 
18 d. Jaunimo Centre.

LIETUVIŲ NAMŲ valdybos viešą 
pareiškimą spaudoje dėl • incidento 
su Lietuvos vėliava ir vyčiu žinomo
jo koncerto metu panaudojo savai 
propagandai komunistinė spauda. 
“Liaudies Balsas” 41 nr. pacitavo 
tą pareiškimą ir pridėjo savo ko
mentarus, esą “reakcionieriai buvo 
užsukę savo mašiną, kad pakenkus.” 
Pabaigoje priekaištaujama LN val
dybai už paminėjimą kenčiančių, tau- 

e. tiečių Lietuvoje; esą kenčia jie ne 
ten, bet Kanadoje. Rašiniui duota 
antraštė: “Vilkai buvo užpuolę Lie
tuvių Namą Hamiltone”. Mano nuo
monę, ėjimas į viešumą su tokiais 
pareiškimais, kaip minėtasis LN val
dybos, patri j oriniam frontui nėra 
naudingas. H. Kor.

PADĖKA

Noriu visiems nuoširdžiai padėko
ti. kurie mane gausiai lankė ligoni
nėje ar šiaip prisiminė mano ligoje 
bei atnešė gražias gėles: gerbiamam 
Tėvyi B. Mikalauskui, OFM, St. Ca
tharines Lietuvių Bendruomenei, ro; 
muvėnams, P. J. Skeivalams, K. P. 
Šukiams, p. šėrikams, K. A. Smols- 
kiams, p. Šetkams, B. P. Balsams, 
K. J. Blužams, M. J. Dainorams, p. 
Gverzdžiams, T. St. Janušoniams, J. 
E. Mažulaičiams, J. Astui, S. St. Ul-

MINĖJIMAI mūsų B-nėje darosi 
retesni: neturėjome šiais metais Tau
tos Šventės — rugsėjo 8 d. Atrodo, 
kad ir Lapkričio 23 d. proga įvyks 
tiktai lietuviškos pamaldos. Abi šios 
šventės mums yra brangios ir atžy- 
mėtinos. Berods, vysk. V. Brizgys re
komenduotinų švenčių-minėjimų są- 
rašan tas dvi šventes buvo įtraukęs 
ir pataręs minėti. Lapkričio 23 d. 
šiandien mums tampa lietuvio kovo
tojo pagerbimo diena. Jis kovojo už 
savojo krašto laisvę visais laikais, o 
šiandieną jis tebekovoja net už kitų 
tautų laisvę. Jo esama net Vietnamo 
džiunglėse. Net ir ten kovodamas jis 
kartu daro įnašą savojo krašto lais
vei priartinti. Mūsų minėjimai, kad 
nebūtų nuobodūs, turi būti pritaikin
ti šiam laikui.

KALĖDŲ EGLUTĖ — mūsų vaiku
čių šventė įvyks gruodžio 10 d. įpras
tinėje vietoje. A. Vilniškis

binams, p. Gaideliams, O. G. Jonai- 
čiams, R R. De Licenzo, D. E. Gu- 
daičiams.

Visiems didžiai dėkinga —
Valerija Gudaitienė

VU5T LillJl
J. A. Valstybės

VIAIPASAUM
LIETUVIŠKĄ KRYŽIŲ Niujorko 

Flushing Meadows Corona parke ap
laužė nežinomi vandalai Nuluptas

Uleckas, 4791 Neunbeken ueber Pa

JONAS ASTRAUSKAS, gimęs 
1917 m. Žukliuose, Vilkaviškio apsk., 
buvo mirtinai , sužeistas Hamburge

vytis, sulaužyti ornamentai, nuplėšti taksio vairuotojo. Velionis palaido- 
ir išmėtyti simbolinio! ženklai. Pa- Oejendorfer kapinėse, Hamburg* 
daryti nuostoliai siekia apie $500.
Apie šį įvykį yra pranešta Niujorko 
miesto parko komisijai. Kaltininkais 
galėjo būti paaugliai, vadinamieji 
“hippies”, o gal net ir komunistai, 
karams šis kryžius priminė tam
siuosius sovietinės kompartijos dar
belius. Mėginta nuplėšti ir metalinę paminklą. Jo kapo reikalai teisiniu 
lentelę su Lietuvos vardu, bet tai ---- --
padaryti nepavyko. Kryžius buvo pa
statytas Niujorko pasaulinėje mugėje Vaclovo Šarkos, 2000 Hamburg 50 
ir vėliau perduotas naujai įrengtam 
parkui.

Billstedt. Miunchene jis buvo vedęs 
lietuvaitę ir turėjo dukrą, gyvenan
čią ir mokslus einančią JAV ar Ka
nadoje. Už tėvo sužeidimą ir jo 
mirtį ji galėtų pareikalauti atitin
kamos sumos iš apdraudos bendro
vės. Be to, velioniui reikėtų pastatyti

atžvilgiu sutvarkyti iki 1987 m. Duk
ra informacijų galėtų gauti iš kun.

DELHI-TILLSONBURG, ONT.
VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI Į

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ
1967 M. LAPKRIČIO 11 D., 7 V. VAK. DELHI LENKŲ SAULĖJE.

MENINĖJE PROGRAMOJE DALYVAUJA 
SOLISTAS V. VERIKAITIS. 

Bus šokiai, veiks bufetas.
Laukiama svečių iš Toronto, Hamiltono ir kitų vietovių.

D.L.K. Gedimino šaulių kuopa

KNIGHT RADIO & TELEVISION 168 Locke st. s.
SALES AND SERVICE HAMILTON JA 2-5028

PHILIPS

PHILIPS gi
takes the time to build Che best

color tv 
as it should be

WINDSOR, ONT.
METINĖ PARAPIJOS VAKARIE

NĖ spalio 21 d. buvo labai sėkmin
ga — dalyvavo gražus būrys svečių 
iš Detroito ir nemažai windsorieciu. 
Augščiausią loterinę premiją laimė
jo kun. J. Pragulbickas iš Eliza
beth, N. J., kitas — E. Waite iš 
Rodney, Ont., ir W. Pavlenko iš To
ronto.

Mano ir visų parapijiečių nuošir
di padėka kun. J. Pragulbickui už 
$100 auką šv. Kazimiero parapijai 
Windsore. Taipgi reiškiu nuoširdžią 
padėką parapijiečiams ir svečiams is 
Detroito už dalyvavimą vakarienėje. 
Pagaliau nuoširdus dėkui visiems, ne
galėjusiems dalyvauti, bet savo auka 
bei nuoširdumu prisidėjusiems prie 
metinės vakarienės pasisekimo.

Kun. Dom. Lengvinas
MŪSŲ KOLONIJĄ paskutiniu me

tu aplankė ligos, šiuo metu ligoni
nėj serga: Sofija Garbuzienė, Juo
zas Linkevičius ir Pranas Rudakas.

Visiems buvo padarytos operacijos. 
Neseniai iš ligoninės grįžo Berta Rib- 
nerienė. Linkiu visiems greit pa
sveikti, sustiprėti ir grįžti į savo 
mielus namelius.

APYLINKĖS METINIS SUSIRIN
KIMAS, įvykęs spalio 29 d., nebuvo 
sėkmingas — dalyvavo tik 12 asme
nų. Senajai valdybai atsistatydinus, 
naujos išrinkti nepavyko. Susirinki
mo prezidiumas buvo įgaliotas lap
kričio antroj pusėj sušaukti kitą su
sirinkimą naujai valdybai rinkti. 
Liūdna konstatuoti, kad apylinkės 
lietuviai nustojo domėtis bendruo
meniškais reikalais, net nė į meti
nius susirinkimus nebeatsilanko. 
Tikimasi, kad šį kartą tautiečiai su
pras reikalo svarbumą ir visi daly
vaus susirinkime. Atsiminkime, kad 
jau laikas reikštis Lietuvos atstatymo 
penkiasdešimtmečiui.

K. D. L.

25" SPALVOTA TELEVIZIJA

MODELIS T2206

Geriausia taupyti ir skolintis tik Hamiltono lietuvių

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

Darbo valandos:
Pirm. 9.30—5 v.p.p.
Antr. 9.30—5 v.p.p.
Treč. 9.30—5 v. p.p.
Ketv. 930—5 v.p.p.
Penkt 9.30—8 v.p.p.t

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

St Catharines agentūra: 75 Rolls Avė, Tėvų pranciškonų 
parapijos salėje sekmadieniais po pamaldų.

V. GERULSKIS ROOFING

Pilnai trarisistorinis priimtuvas AM-FM 

STEREO RADIJAS. 4 greičių aumotatinis 

plokštelių keitėjas.
4 dvigubi garsiakalbiai.

. Daug vietos sudėti plokštelėms.
Augštis 2«H"
Plotis 18"
Ilgis 54"

Mod. R37 STEREO REG. $459.00

Dabar $399.00

DLNGIt VISOKIUS STOGUS, TAISAU RINAS IR NUTEKAMUO
SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU. 

ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS.
KREIPTIS BET KURIUO LAIKU.

MI 83400 ANCASTER, ONT.

Norite pirkti spalvotų televizijos aparatų? 

Kreipkitės pas mus. 5 dienų išmėginimo 

laikas. Pamatysit, kad PHILIPS automa

tinis spalvotas televizijos priimtuvas yra 

pats geriausias.

Šio modelio reg. kaina $995.00

Dabar galite išmainyti savo senę 

priimtuvą.

Skirtumas tik $795.00

ST—7 (PHILIPS R37—2COL)

Taisom radijo ir televizijos aparatus. Darbas garantuotas.

Darbo valandos penktadieniais

Kreiptis pas AL Pilypaitj, krautuvės vedėję

PAVERGTŲJŲ EUROPOS TAU- R
TŲ organizacijos viešame mitinge O T 1*301 ja 
lapkričio 14 d. lietuvių vardu kalbas 
pasakys pret J. Balkūnas ir V. Si
dzikauskas.

EUGENIJA BERTULIENĖ, kom- 
poz. Juozo Bertulio žmona, mirė be
silankydama Argentinoje. Velionė 
dirbo vienoje aviacijos bendrovėje 
Los Angeles,? Kalifornijoje.

ATEITININKŲ MENO DRAUGI
JA “Šatrija” Čikagoje įvykusiame 
susirinkime aptarė Jono Meko poe
zijos rinkinį “Pavieniai žodžiai” ir 
išsirinko naują valdybą: pirm. — 
Juliją Švabaitę-Gylienę, nariais — 
Danutę Brazytę-Bindokienę ir Praną 
Razminą.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERAI ne
mažų nuostolių atnešė J. Karnavi- 
čiaus “Gražinos” pastatymas. Joms 
padengti buvo sudarytas pagalbinis 
vienetas — Lėšų Telkimo Komite
tas, kurio pirmininke sutiko būti Lu
cy M. Raila, narėmis — Evelyn Ože
lis, Helen Pahnki, Natalie Mitchell 
ir Joan Oksas. Jos visos yra Ame
rikoje gimusios ir augusios lietuvai
tės. Lėšoms telkti pirmasis pobūvis 
Įvyks gruodžio 6 d. “The Round Din
ner Playhouse” patalpose su vakarie
ne ir menine programa.

STRAIPSNĮ APIE PARTIZANŲ 
kovas Lietuvoje pokariniais metais 
“Boston Globe” dienraštyje paskelbė 
Nino Lo Bello. Amerikiečiams skai
tytojams jis primena nelabai malo
nų faktą, kad už Lietuvos laisvę ko
vojo ir žuvo apie 30.000 partizanų, 
nesulaukusių nei moralinės, nei ma
terialinės paramos iš laisvojo pasau
lio. Autoriaus teigimu, partizanai yra 
paslėpę Maskvą inkriminuojančius 
dokumentus, kurie ateityje galės tap
ti kaltinamuoju aktu Sovietų Sąjun
gai, jeigu jai teks kada nors už kru
vinus darbus atsakyti Nuernbergo po
būdžio tarptautiniame teisme.

JURGIS BRADŪNAS, poeto ir 
“Draugo” kultūrinio priedo red. Ka
zio Bradūno tėvas, mirė spalio 21 d. 
Čikagoje, sulaukęs 82 m. amžiaus. 
Velionis buvo ūkininkas, turėjęs gra
žiai tvarkomą ūki Kiršių karine, Al
vito vlsč., Vilkaviškio apskr. Palai
dotas Baltimorės kapinėse, kur ilsisi 
ir jo žmona Ona.

ČIKAGOS MARQUETTE PARKO 
LB apylinkės valdyba nutarė spe
cialiai sušauktame posėdyje kovoti, 
kad savivaldybė iškabintų oficialias 
Lithuanian Plaza lenteles šioje lietu
vių gyvenamoje vietovėje, kuri po
pieriuje jau yra žinoma Lithuanian 
Plaza vardu. Uždaviniui įgyvendinti 
reikia tautiečių talkos. Informacijas 
LB apylinkės vardu teikia Jonas Vai
čiūnas, 7221 So. Claremont Ave., 
Chicago, Ill. 60636. Tel. WA 5-6979.

Vokietija
ANTANAS ULECKAS, 59 m. am- 

žiaus nevedęs lietuvis, norėtų gauti 
darbą pas lietuvius ūkininkus Kana
doje ar JAV. Vokietijoje jis nuo
mojo ir dirbo 20 ha ūkį, kuri dabar 
pasikeitęs savininkas nori suskaldyti 
i sklypus ir parduoti statybos bend
rovėms. Kun. V. šarka prašo Kana
dos ir JAV lietuvius ūkininkus iš
tiesti brolišką pagalbos ranką šiam 
tautiečiui, negeriančiam nerūkan
čiam, išlikusiam natūraliu Lietuvos 
kaimo bernužėliu. Jo adresas: Ant.

(Altona), Kaltenkirchenerstr. 4, W. 
Germany.

DB LIETUVIŲ SĄJUNGOS Derby 
skyriaus pastangomis buvo įsigytos 
lietuviškos kapinės Derby lietuviams. 
Skyriaus pirm. J. Levinskas “EL” 
puslapiuose skelbia: “čia bus laido
jami tik tie asmenys, kurie skubiai 
užsiregistruos ir pareikš pageidavi
mą, kad mirties atveju būtų ten lai
dojami. Kas nudels užsiregistruoti, 
to noras gali būti nepatenkintas.”

LIETUVIŠKO MENO PARODĄ sa
vo patalpose surengė Mančesterio 
Lietuvių Socialinis Klubas. Ekspo
natų tarpe buvo Lietuvos ūkininko 
sodybos modelis, aliejinių paveiks
lų, medžio drožinių, tautinių drabu
žių, audinių, gintaro dirbinių ir pi
nigų rinkinys. Parodą lankė ir ja 
domėjosi ne tik vietiniai lietuviai, 
bet ir angliškoji visuomenė.

Australija
ALB KRAŠTO VALDYBOS pirm. 

S. Narušis grįžo i Sidnėjų, aplankęs 
Melburno, Hobarto, Launcestono, La
trobe Walley, Sale, Geelongo, Ade
laidės, Pertho ir Kanberos lietuvių 
kolonijas. Jiems jis turėjo progos 
parodyti filmus “Aukso žąsis” ir 
“Tautinių šokių festivalis”, užmegzti 
asmeninius ryšius su vietiniais vei
kėjais. Kelionėje jam teko praleisti 
pustrečio mėnesio.

KUN. ANT. KAZLAUSKO, MIC, 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos kle
bono, . 60 m. amžiaus sukaktis buvo 
iškilmingai atžymėta Adelaidėje pa
maldomis ir pobūvių salėje. Iškilmė- 

' je dalyvavo Adelaidės arkivysk. M. 
Beovich. Sukaktuvininką sveikino ir 
dovanas Įteikė lietuviškųjų organiza
cijų atstovai. Iš JAV buvo gautas 
vysk. V. Brizgio sveikinimo raštas su 
$100 čekiu.

Italija
PALAIDOTAS KUN. K. RĖKLAI

TIS. Spalio 20-21 Romoje, Tėvu ma
rijonų vienuolyne, mirė kun. Kazi
mieras Rėklaitis, MIC. Jis buvo pa
šarvotas vienuolyno koplyčioje ir 
gausiai lankomas ne tik lietuvių, bet 
ir svetimtaučių. Palaidotas spalio 23 
d. Pamaldas laikė vysk. V. Brizgys. 
Visas apeigas tvarkė ir pamokslą ita
liškai bei lietuviškai pasakė kun. dr. 
Juozas Vaišnora, MIC, primindamas 
velionies ypatingą paprastumą tr šir
dies platumą. Jis iškėlė šv. Rašto 
mintį, jog mirusius Viešpatyje seka 
jų darbai ir kad tai labai tinką a.a. 
kun. Rėklaičiui, kuris tyliai, bet daug 
pasidarbavo ne tik Dievui, bet ir sa
vo tėvynei. Dalyvavo net 5 vyskupai: 
V. Brizgys, J. Labukas, Vaivods, Si- 
povič ir Katkoff; taipgi dalyvavo lie
tuvių diplomatijos šefas min. St. Lo
zoraitis, Sr., Lietuvos atstovo prie šv. 
Sosto sekr. St. Lozoraitis, Jr., prel. P. 
Marcinkus iš Vatikano, prel. L. Tu- 
laba, prel. Pr. Juras, daugybė mon
sinjorų, kunigų, seselių ir pasaulie
čių. Mišių metu giedojo šv. Kazi
miero kolegijos klierikai, vadovau
jami kun. J. Jankausko. Velionis pa
laidotas Campo Verano marijonų ka
puose, šalia kitų lietuvių, kurių tar
pe ilsisi vysk. P. Būčys, vysk. V. Pa- 
dolskis ir vysk. Pr. Brazys. Paskuti
nį žodį tarė marijonų generolas vysk. 
Sipovič. Lietuviai sugiedojo “Viešpa
ties Angelas”. J. S.

RODNEY, Ont.
LIETUVIŲ NAMŲ ATIDARYMAS 

IR PAŠVENTINIMAS. ATIDARYME 
DALYVAVO PARLAMENTO NA
RYS. Oficialus Lietuvių Namų atida
rymas įvyko spalio 21 d. šventinimo 
apeigas atliko Londono ir Rodney lie
tuvių klebonas kun. B. Pacevičius. 
Ta proga jis pasveikino lietuvius ir 
kvietė būti vieningais tautiniuose rei
kaluose. Atidarymo vaišėse dalyvavo 
ir sveikino vietos atstovas Ch. Black, 
laikraščio red. L, Lashbrook, polici- 

* jos atstovas G. Poulter, adv. E. Po- 
powich, vienas didžiųjų Ontario že
mės ūkio mašinų prekybininkų ir vie
tos ^gimnazijos tarybos narys A. Lee. 
Pastarasis buvo pagrindinis iškilmės 
kalbėtojas. Pažymėtina, kad jie at
vyko su savo žmonomis. Iš lietuvių 
sveikino: Detroito — L. Gaižutis, 
Londono — J. Bersėnas, “Baltijos” 
ansamblio — M. Chainauskas, Rod
ney LB pirm. K. Gaputis ir buvęs 
klubo pirm. V. Čerškus iš Windsor©. 
Raštu sveikino KLB krašto valdybos 
pirm. A. Rinkūnas ir Delhi lietuvių 
klebonas kun. dr. J. Gutauskas. Jau
nimo vardu sveikino Gintaras Jocius 
ir Nijolė Narbutaitė. Programą at
liko vietos jaunimas. Poeziją skaitė 
angliškai E. Ciparis ir H. Kereševi- 
čiūtė, lietuviškai — N. Narbutaitė ir 
V. Jasinskis. Jų skaitymas buvo tik
rai geras. Pianu skambino Algis Ras-

tapkevičius, akordeonais grojo Rūta 
ir Andrius čerškai. Jie visi susilau
kė iš dalyvaujančių šiltų katučių. 
Susirinkusiems buvo tikras netikėtu
mas, kai atvyko parlamento narys, Ži
nomas advokatas Merald Stafford. 
Jis pasveikino ir kartu vaišinosi il
goką laiką. Vietos lietuviai turėjo 
progą su juo daugiau susipažinti, 
kad, reikalui esant, pasinaudotų pro
ga apginti savo reikalus Otavoj. Po
būvio programos paįvairinimui buvo 
pravestos daiktų varžytinės. Jas pra
vedė P. Gaidauskas. Varžytinės sve
čius tiek sudomino, kad jie patys 
daiktus pirko ir patys siūlėsi varžy
tines pravesti.

Visoms šeimininkėms, kurios su
ruošė tokias gausias vaišes, priklau
so didelė padėka. Vaišėmis svečiai 
stebėjosi, skonėjosi, darė nuotrau
kas ir dėkojo. Liet Klubo, kurio ži
nioj yra namai, valdybą sudaro: 
pirm. J. Rastapkevičius, vicepirm. A. 
Kojelaitis, sekr. M. Kereševičius, ižd. 
H. Jasinskas, namų adm. P. Jocius.

NAUJA APYLINKĖS VALDYBA. 
Rugsėjo mėn. įvykęs narių susirin
kimas išrinko naują valdybą: pirm.. 
K. Gaputis, sekr. S. Paketuras ir 
ižd. A Starkus. Linkėkime daug sėk-
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Trečioji rašytojų pradalgį
PR. NAUJOKAITIS Babicko novelė “PalNegaliu paslėpti džiaugsmo, 

kai sulaukiu naujos literatūros 
unS jtoįE tat bai ,turtl,1sas vaizdais ir pagau: 
ną paikų PkaraMtės vaduoti, "””,a savn *“* ”ha'
kad tai būtų meninės tobulybės 
viršūnė. Metraštis tokių preten-

!o«išk» nuoseklumo. Šituo

kraštutinis impresionizmas, la- 
>_ _ • 4   Ą • _____  * 21 _ * •_ __ _   

nantis savo nuotaika, bet labai 
sunkus skaitytojui chaotišku
mu, staigiais šuoliais, netikėtais 
nukrypimais, plaukiančiais be

eilės “Nidos” klubas Londone 
leidžia “Pradalges”. Šią vasarą 
skaitytojus pasiekė trečioji 
“Pradalgė”, atžymėta 1966 me
ti) leidiniu. Tai šioks toks atsili
kimas nuo laiko tėkmės, bet iš 
kruopštaus ir mielo redakto
riaus K. Barėno teko patirti, kad 
netrukus bus pasivytas laikas, 
ir jau sparčiais žingsniais žengia 
ketvirtoji ir penktoji “Pradal
gė”.

Taigi apie tą trečiąją “Pra
dalgę” čia truputi ir pakalbėsi
me. .Autorių joje kiek mažiau, 
tik 16, kai pirmojoje buvo 33, 
antrojoje — net 39. Vyrauja 
šioje knygoje vyresnioji rašyto- 
ių karta, kai pirmosiose buvo 
gausiau jaunesnių. Bet tai, ma
nykime, tik atsitiktinis atvejis, 
paprastas kūrybos bangavimas, 
ne atmetimas ar nusigręžimas. 
Poezija beletristika, drama, 
straipsniai... Sudėstyta knygo
je alfabetine tvarka — redak
toriui — palengvinimas, metraš
čiui — vedamosios linjos trūku
mas.

Aptarsime atskirais žanrais. 
Jonas Aistis duoda trečiąją dai
ną iš ciklo “Mano giminės gies
mė”. Naujumu ir jėga dvelkte- 
lėja dainuotinis stilius:

Dainele, 
Dainužėje, 
Skambėk, mano 
Laime, 
Skambėk, mano 
Džiaugsme, 
Ar linksma ir džiaugsminga 
Ar skaudi ir graudi, 
Tartum viso
Gyvenimo svoris ir kartis:

nukeliausiu nūnai?... 
isipyks, apsimaus 
man anytos namai...

(7 psl).

Balys Anginas laisvais pos
mais audžia subtilias liūdesio, 
džiaugsmo, rudeniu slinkimo, 
trapumo ir amžino išlikimo nuo
taikas. Maloniai nuteikia jo poe
zijos švelnusis nerimas. Albinas 
Baranauskas, atėjęs į mūsų lite
ratūrą trimis stipriomis bele
tristikos knygomis, pastaraisiais 
metais reiškiasi gausiais eilėraš
čiais. Ir čia mes turime “Šim
tą nerimuotų eilučių apie įvai
rius daktus”. Tikrai apie įvai
rius daiktus, poeto pasąmonėje 
neišskiriamai susipynusius. Ir 
poezijos eilutėse tas susipyni
mas neišskiriamas, mazgai ir 
sąvalos neišnarpliojamos. Tai

kas yra gana gausus, bet tame 
gausume ir nuotaikų bei stiliaus 
vienodume glūdi ir poeto pavo
jus: tas vaizdų chaosas reikėtų 
apvaldyti brandesne menine for
ma. Pr. Dom. Girdžius yra chao- 
tinės formos ir tokio pat turinio 
poezijos atstovas, palinkęs į sur- 
realizmą, į šiurkščius ir stiprius 
dabarties gyvenimo vaizdus, į 
niūrią nuotaiką. Šioje knygoje 
išspausdinti jo trys eilėraščiai 
Čikagos miesto motyvais. Anta
nas Gustaitis savo humoristinė
je poezijoje liečia giliausias mū
sų tautinių, visuomeninių ir as
meninių silpnybių ir negerovių 
šaknis ir sugeba juoktis pro 
ašaras. Jo klasinės eilėdaros 
posmai kupini humoro, pašai
pos, netikėtų sugretinimų, net 
gausių dviprasmiškumų, bet vi
sur jauti stiprų poetą, nenuval
kiotus, nekasdieniškus posakius, 
poezijos vaizdų uždangalą ties 
negyjančiomis žaizdomis. Toki 
yra visi astuoni jo eilėraščiai 
šioje knygoje. Pr. Lembertas 
prabyla tik dviem klasinės for
mos eilėraščiais apie skamban
čias gintarines erdves mėnesie
nos sidabre, apie ilgesio maldas 
ir pasaulio nuodėmes. Laisvais 
posmais, subtiliomis vidaus nuo
taikomis, apie paslėptą džiaugs
mą ir šviesą ramiam sielos kam
pe keletu eilėraščiu prabyla 
jaunesniosios . kartos atstovas 
Donius Remys. Tesireiškiąs iki 
šiol tik periodinėje spaudoje, au
torius, atrodo, turi turtingą, poe
zijos pasauli ir moka jį išreikšti. 
Ir paskutinis lyrikos atstovas 
šioje ksygoje yra Benediktas 
Rutkūnas, išsaugojęs savo pos
muose pirmykštį optimizmą, for
mos žaismingumą, muzikalumą, 
vaizdo šviesumą, nors ir žvelg
damas į rudenio liūdesį, į juodo 
laiko spindulius, į žvaigždžių 

, nuobiras ...

ka” nukelia skaitytoją į karo 
lauką, į senesnius laikus, ir ne
įprastose aplinkybėse atsklei
džia žmogaus vidų. Novelę duo
da ir Aloyzas Baronas. Autoriui 
būdingas idėjinis pradas ryškus 
jo išspausdintame kūrinyje 
“Sraigės kiautas suskilo”. Gyva
me pasakojime, dialoguose jau
čiame rašytojo stiprią ranką, 
vedančią į lūžį, į netikėtą ato
mazgą. A. Baronas — novelės 
architektas.

Iš draminės kūrybos tėra vie
nintelė Anatolijaus Kairio “Cur
riculum vitae” — autoriaus žo
džiais “vienaveiksmė tragedija 
komiškai”. Tai moderninio sti
liaus, absurdinio teatro sceno
vaizdžio draminis veikaliukas, 
su minimum veikėjų, su ryškia 
vedamąja mintimi, su tragiška 
spalva komiškose situacijose, su 
gausiu simboliniu elementu, pra- 
skleidžiančiu šių dienų gyveni
mo ironiją, dvejopą moralinį 
mastą tautų ir žmonių santy
kiuose. Kūrinys — savotiška 
duoklė laiko madai.v

Metraščio straipsniams liūto 
dalį atiduoda Stasys Santvaras. 
Tai jo “Impresionistiniai pa
veikslai arba pluoštas įspūdžių 
apie senus draugus”, užimą apie 
100 knygos puslapių. Tai lite
ratūriniai atsiminimai, parašyti 
vaizdžių, sultingu, vietomis be
letristiniu stiliumi — asmenų 
apybraižos apie B. Brazdžionį, 
A. Gustaitį, Pulgį Andriušį. Tai 
kartu ir tų rašytojų amžiaus su
kakties paminėjimas. Taip pat 
sustojama ir ties paties S. Sant
vara knygų leidėjais: E. Jago
mastu, A. Kniukšta, J. Lenktai- 
čiu, ypač ties J. Kapočium. Gal 
intymesnių dalykų atskleidimas 
viešumai kartais gali būti nema
lonus liečiamiesiems, bet skai
tytojas visas tas spalvingas apy
braižas ryja su pasigardžiavimu. 
Panašių dalykų “Pradalgėje” 
lauktume kuo daugiausia. Tiesa, 
tai nėra pilnas kurio nors su
kaktuvininko paminėjimas. Jį 
reikėtų dar praplėsti išsamesniu 
kūrybos panagrinėjimu ir įver
tinimu, bet reikalingos ir pana
šios apybraižos. Į literatūrinius 
straipsnius įsirikiuoja ir Algir
do Tito Antanaičio “Periodinės

I
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ALBINAS BARANAUSKAS

Už seniai neplauto lango vakarai dega 
Žaliu šalčio nusiminimu, kaip seno žmogaus ašaros, 
Nors tai dar nėra tikroji, neatšaukiamoji įžanga. 
Vagys su smaluotomis virvėmis saulėleidyje 
Surengs tau teismą, o tylusis kampininke, 
Kursai kentėjai per nekalto piemeniuko pakorimą. 
Taip, rudeniop už lango darosi tragiška.
Akys tada pamato išpranašautą praeitį, 
Ateinančią per kalną ranka rankon, 
Kaip du pasivaikščioti susigundę vaiduokliai.

Beletristų šioje knygoje tik 
keli. Vytautas Alantas duoda spaudos įnašas literatūron”. Su- 
antrą ištrauką iš savo istorinio 
“Šventaragio”. Antrojoje “Pra
dalgėje” ištrauka buvo vienti- 
sesnė, dinamiškesnė. šioje iš
traukoje yra kiek statinio ele
mento, įvykius pristabdančio fo
no, bet sugebama palaikyti ir

.stipri intriga. Krinta į akis kar- 
kuris neapdairumas: Joninių lai
kotarpis vadinamas dienos su 
naktimi susilyginimo švente. Bu
simoj knygoj toki netikslumai 
ištaisytini. Pulgio Andriušio fel
jetonas “Iš vienos kišenės į ki
tą” yra blankus, atkištinis, ne- 
parodąs autoriaus talento. Petro
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KULTŪROS KONGRESAS

DARIAUS LAPINSKO OPERA

MARAS
KANTATA

Karalius Mindaugas
Libretas KAZIO BRADŪNO

1967 m. lapkričio 25 d., 8 vai. vakaro 
ir 26 d., 3,30 vai. po pietų

6700 S. California Ave., Chicago Iii
Rengia Kanados ir JAV Lietuvių Bendruomenių valdybos 

Bilietai gaunami MARGINIUOSE, 2511 W. 69th Street, 
Telef. — PRospect 8-4585

Bilietu kainos: 7.50, 6.00, 5.00, 4.00 ir 3.00 dol.

Paštu bilietai užsakomi šiuo pavadinimu ir adresu:
LITHUANIAN CULTURAL CONGRESS 

2511 West 69th Street 

Chicago, Illinois 60629, USA

Užsakant bilietus paštu, kartu prašome siųsti čekį ir sau 
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rankiota apsčiai medžiagos iš 
JAV lietuvių periodinės spau
dos per porą dešimtmečių: kon
kursai, kritikos skyriai, jų au
toriai, linkmė, grožiniai kūriniai 
periodikos puslapiuose. Atsargi 
autoriaus interpretacija ir ver
tinimas. Reikėjo gal kiek dau
giau datų — parankios medžia
gos literatūros istorikui. Be rei
kalo autorius apsiribojo vien tik 
JAV periodine spauda. Juk taip 
nesunku buvo prijungti du Ka
nados laikraščius, vieną Euro
pos. pažvelgti truputi ir i Aust
raliją, dar kiek i P. Amerką, ir 
straipsnis būtų daug platesnės 
apimties.

Atskirai reikia sustoti ties 
Liudo Dovydėno “Pusbalsiu kal
bant”. “Tai ne atsiminimai” — 
sako pats autorius. Tai labai 
atsijoti užrašai, pabiros... Tai 
autoriaus pastabos, perpintos at
siminimų bruožais, apie pirmą
ją bolševikų okupaciją (1940-41 
m.), kai pačiam autoriui teko 
būti daugelio skaudžių dalykų 
aktyvių liudininku, dalyviu 
esant vad. liaudies seimo atsto; 
vu, švietimo komisariato depar
tamento direktorium. Tai laiko
tarpis ir įvykiai, apie kuriuos 
dar nesame vienos nuomonės, 
dar nesuradome vieno kriteri
jaus. Tai laikotarpis, kurio pa
darytos žaizdos dar ir šiandien 
neužgijusios. Tai tik Įžanga į di
džiąją tautos tragediją, kai trū
ko blaivaus vertinimo, pilnesnio 
užgriūvančios melo sistemos pa
žinimo, sveikos nuovokos tų die
nų sūkuryje. L. Dovydėnas ir 
Dr. Garmus yra plačiau ir nuo
sekliau savu laiku kalbėję apie 
tuos įvykius. Dabar “Pradalgė
je” skelbiami užrašai yra labai 
fragmentiški ir daugeliui jau
nesniosios kartos skaitytojų bus 
sunkiai suprantami. Tai daugiau 
ideologinės autoriaus pastabos, 
jo samprotavimai, buvusių įvy
kių vertinimai. Įpynus juos į 
nuoseklią atsiminimų pynę, bū
tų vertinga memuarinė, istorinė 
medžiaga. Žinoma, autorius turi 
teisę rašyti, reikšti savo nuomo
nę apie įvykius, kuriuose jam 
likimas lėmė aktyviai dalyvauti, 
tokia forma, kokia nori, nors ki
ti kaikuriais atžvilgiais būtų ir 
kiek kitos nuomonės. Tačiau li
teratūros metraštis reikalauja 
visa tai pateikti iiteratūripe 
forma. Šiuo atveju L. Dovydėno 
užrašai neturi nuoseklios me
muarinės formos ir dėlto jie ge
riau būtu tikę platesnės apim
ties spaudai. ' i

Gerbdami redaktoriaus ir lei- 
■ Hėiu pastangas bei ištvermę, lin

kime. kad “Pradalgės” pasivy- 
; tu laika ir ereta kūrybos, lite- 
, ratūriniu strainsnių, duotu ir iš- 
► samesnę metinę literatūrinę 
l kronikę.

torijos salėje surengtame koncerte. 
Kūrinį išpildė sol. J. Jakuševas, cho
ras, radijo ir televizijos komiteto di
dysis simfoninis orkestras, diriguo
jamas G. Roždestvenskio.

VIRGILIJAUS NOREIKOS rečita
lis įvyko Leningrado filharmonijos 
salėje. Programon buvo įtrauktos 
italų ir rusų kompozitorių operų ari
jos, J. Brahmso, Ė. Griego dainos, 
F. Schuberto “Avė Maria”, J. Gruo
džio “Visur tyla” ir B. Dvariono 
“žvaigždutė”. Solistui akompanavo 
koncertmeisteris Ch. Potašinskas.

STYGINIS KVARTETAS, kurį su
daro Eugenijus Paulauskas, Korneli
ja Kalinauskaitė, Jurgis Fledžinskas 
ir Romualdas Kulikauskas, išvyko 
gastrolių į Švediją. Jie yra paruo
šę tris koncertines Beethoveno, 
Brahmso, Sostakovičiaus, Juzeliūno 
ir Ferrari kūrinių programas.

GRAFIKAS RIMANTAS GIBAVI- 
ČIUS, sugrįžęs iš tarptautinės jaunų
jų dailininkų parodos Paryžiuje, pa
sakoja: “Paryžius sužavėjo mane sa
vo jaukumu, paprastumu, toleranci
ja, nepaprastai simpatiška atmosfera. 
Sužavėjo tuo, ko negalima nusakyti 
žodžiais. Tai, gal būt, vienintelis 
miestas pasaulyje, kuriame viską ga
lima rasti, susitikti. Antai, eidamas 
gatve, visiškai atsitiktinai susitikau 
pažįstamą dailininką iš Bulgarijos, o 
pas Paryžiaus bukinistus, įsikūrusius 
Senos krantinėje, nusipirkau XVII a. 
Lietuvos žemėlapį ir senovišką atvi
ruką, vaizduojantį vandens vežikus 
Vilniuje, Gedimino aikštėje... Ne
žiūrint gausybės įspūdžių, vis dėlto 
Vilnius man gražesnis už Paryžių.”

“LITERATŪRA IR MENAS”, Ra
šytojų Sąjungos savaitraštis, nuo se
kančių metų pradžios bus dvigubai 
padidintas iki 16 tabloidinio formato 
puslapių. Redakcija ir rašytojai su
važiavimuose jau daug metų skundė
si, kad savaitraštis negali apimti visų 
meno sričių. Padidinimo proga vyr. 
red. Vacys Reimeris pareiškė “Jo 
profilis iš esmės nepasikeis, tik bus 
įmanoma dalykiškiau ir įvairiau pa
liesti platesnį ratą kūrybinio gyveni
mo problemų, kurias sprendžia mū
sų kritikai, menotyrininkai, muziko
logai, teatro specialistai. Galėsime 
operatyviau atsiliepti į bėgamuosius 
įvykius, daugiau spausdinti skaityto
ją dominančios gyvenimiškos medžia
gos bendrais mūsų visuomenės kultū
ros, žmogaus dvasinio pasaulio for
mavimo ir kitais klausimais, čia nau
dingos gali būti diskusijos, polemi
nis pasikeitimas nuomonėmis. Dau
giau spausdinsime prozos, poezijos — 
tiek lietuvių, tiek broliškų tautų, tiek 
užsienio autorių. Redakcija stengsis 
patenkinti skaitytojų pageidavimus, 
įvesdama eilę naujų skyrių, rubrikų, 
rašydama apie įdomius pasaulinio 
meno reiškinius, apie garsias meni
nes įžymybes ir jų gyvenimą. Tur
tingesnė taps informacija apie res
publikos, šalies ir užsienio meninį 
gyvenimą. Daugiau spausdinsime 
iliustracinės medžiagos, čia galimu
mai bus didesni, negu iki šiol, nes 
savaitraštį numatoma spausdinti ant 
geresnio popieriaus...”

PROF. DR. PRANCIŠKUS ŠIVIC- 
KIS, Lietuvos Mokslų Akademijos 
narys, atšventė 85 m. amžiaus sukak
tį. Biologijos studijas jis yra baigęs 
Missouri, doktorato disertaciją apgy
nęs Čikagos universitete. Profesoriau
damas Manilos universitete, Filipinų 
salose, tyrė Ramiojo vandenyno srai
ges. Jo vardu yra pavadintos dvi 
naujos gyvūnų rūšys. Lietuvon dr. 
P. šivickis grįžo 1928 m. ir buvo pa
skirtas Kauno universiteto gamtos- 
matematikos fakulteto profesoriumi. 
Čia jis suorganizavo lyginamosios 
anatomijos ir embriologijos katedrą, 
skaitė zoologijos kursą studentams 
medikams. Pasikvietęs studentus į 
pagalbą, pradėjo Lietuvos upių, eže
rų, Baltijos jūros hidrobiologinius 
tyrimus, kuriuos pokario metais tę
sė Mokslų Akademija. 1959 m. buvo 
paskirtas zoologijos ir parazitologi
jos instituto direktorium, šiuo metu 
tebevadovauja jo paties Mokslų Aka
demijoje suorganizuotam bestuburių 
zoologijos sektoriui. 1956 m. išleido 
veikalą “Parazitų apibūdinimas”, su
silaukusį respublikinės premijos. Su 
pranešimais yra dalyvavęs daugely
je tarptautinių kongresų.

PROF. DR. POVILAS BRAZDŽIŪ
NAS atžymėjo 70 m. amžiaus sukak
tį. Kauno universitetą jis yra baigęs 
1925 m., o filosofijos doktoratą už 
fizikos disertaciją “Rezonansinės gyv
sidabrio linijos Starko efektas bei jo 
eiga magnetinuose laukuose” gavęs 
1928 m. Zuericho universitete Švei
carijoje. Nepriklausomybes metais 
yra buvęs Kauno un-to eksperimen
tinės fizikos katedros vyr. asistentu, 
privatdocentu. Profesoriaudamas Vil
niaus un-te pokario metais, vadovavo 
fizikos, eksperimentinės fizikos ir ra
diofizikos katedroms, puslaidininkių 
tyrimams. Jo pastangomis Vilniaus

vienas

popierėlio.

per 
atneša

Šiemet vėl loja šunes, kaip pasamdyti, ir 
Be balso stiklinis vėjas su dejuojančiais lapais, tai 
Mano nepailsėtų nakčių takeliai, 
Jų i pakalnę, kur tebuvo likę 
Siauri trobos pamatai. Sutemstant 
Kampą kvietienos rudens valkatos 
Dar viena langą. Ak, aš niekaip 
Neužmirštu to numesto saldainių 
Po medžiais pakelėje, kur augdavo rugiai, 
Kasnakt tas peršalęs žmogus ir basojo berniuko akys.

LAIMA ŠVĖGŽDAITĖ
MIESTO VAIKAS

Susižavėjęs užsikabinai 
Ant minčių išorinės ribos, 
Giliai į susimąstymą 
Nuleidai kibirą klausimų 
Ir atradai bedugnę
Kietu cementu dengtą. *

Tai tu esi miesto vaikas!
Gatvės sniegas ir juodas ledas 
Teka tavo gyslose.
Tu klaidžioji tarp dangoraižių 
Ir pusiausvyrą minties vos išlaikai! 
Tavo dienos vianaspalvės.
Viskas jau išklausinėta...
Atsakymai kažkam kitam vis lekia 
Ir retkartinius tavo sketeriojimus 
Tik akių šaltumas pamėgdžioja.

AKIVAIZDA
Rituliukas — ta maža lėliukė akyje 
Parodo žmogaus gyvenimą 

pasaulyje.
Kartais liūdna, nes langelis

’ pilnai neužsidaro, 
Ir pasaulis viską viešai daro. 
Liūdna. Už akių daug kas jau 

supuvo 
Ir gimstanti mintis tarpduryje 

žuvo.
O pro lėliukę praėjo tiek tulžies 

ir smurto, 
t Kad net karste akys nesimerkia 

ir sielą purto.

Donelaičio “Metų

DAIL. POVILAS PUZINAS, tapy- 
tojas ir portretistas, spalio 23 d. bu* 
vo rąstas miręs savo studijoje Man
hattan, Niujorke. Velionis buvo gi
męs 1907 m. Rygoje, tapybos mokėsi 
pas prof. V. Purvytį, kartu studijuo
damas ir pedagogiką. Lietuvoje 1937- 
39 m. dėstė paišybą Panevėžio ber
niukų gimnazijoje, išdekoravo Pane
vėžio katedrą. 1940-41 m. buvo Kau
no taikomosios dailės instituto dės
tytojas. Atvykęs į JAV 1947 m., 
dėstė Cattan Rose meno institute ir 
prieš keletą metų įkūrė savo meno 
mokyklą Great Neck, L. I. Jo vienas 
paveikslas šiemet buvo atžymėtas 
Niujorko miesto premija. Amerikoje 
sukurtuose peizažuose vyravo jūros 
scenovaizdžiai su aplūžusiais namais, 
žvejais, laivais uostuose; jūroje plaz
dančiomis burėmis.

SMUIKININKO IZIDORIAUS VA- 
SYLIUNO pirmasis šio sezono kon
certas įvyks lapkričio 12 d. 3 v.p.p. 
Jordan salėje Bostone. Programon 
įtraukti vien tik lietuvių kompozi
torių kūriniai — K. V. Banaičio, 
Br. Budriūno, Juliaus Gaidelio, J. 
Gruodžio, M. K. Čiurlionio, VI. Ja- 
kubėno ir Ant. Račiūno. Smuikinin
kui akompanuos jo sūnus Vytenis.

DR. KAZIO GRINIAUS FONDAS 
Čikagoje Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo penkiasdešimtmečio proga 
ruošiasi išleisti naujų laikų Lietuvos 
istoriją. Jos vyr. redaktorium pa- 

. kviestas P. Čepėnas, kuris taipgi pa- 
rašys 1900-1920 m. pirmąją dalį, o 
antrąją — dr. J. Jakštas. Bendradar
biauti ir skyrius paruošti sutiko: dr. 
J. Pajaujis — Lietuvos krašto ūkis, 
dr. D. Krivickas — Lietuvos užsienio 
politika, kun. R. Krasauskas ir kun. 
P. Jatulis — Bažnyčios padėtis ir 
santykiai su valstybe, dr. V. Sruo
gienė — Lietuviai emigracijoje, dr. 
A. Rukša — Mokslas ir švietimas, 
dr. J. K. Čeginskas — Lietuvių tau
tos politinė diferenciacija, dr. H. Na- 
gys — Grožinė literatūra. Veikalas 
turės apie 600 didelio formato pus
lapių. Informacijas visais šio leidi
nio reikalais teikia Dr. K. Griniaus 
Fondo pirm. Liudas Šmulkštys, 2523 
W. 69th St., Chicago, Ill., USA.

PROF. DR. JUOZO ERETO straips
nį “Poesie aus Litauen” (“Poezija 
iš Lietuvos”) paskelbė šveicaru laik
raštis “Basler Nachrichten”. Para
šytas prof. dr. H. Buddensiego pa
sirodžiusio K.
vertimo proga, jis supažindina skai
tytojus su vertėju, K. Donelaičio 
kūryba bei jo klebonavimu Tolmin
kiemyje, meile ne tik literatūrai^ bet 
ir muzikai. Straipsnio autorius būrų 
poetą lygina su Thomsonu, Albrech
tu von Halleriu, Klopstocku, Brueg- 
heliu. primena skaitytojams mirusio 
vokiečių rašytojo Johannes Bobrows- 
kio pokario metais parašytą romaną 
donelaitiška tema “Litauische Cla- 
viere”. Didėjantį tarptautinį susido
mėjimą K. Donelaičiu liudija prof, 
dr. H. Buddensiego atliktas “Metų” 
vertimas į vokiečių kalbą ir Nado 
Rastenio dėka šios poemos išleidimas 
anglų kalba Los Angeles, JAV.

TECHNIKOS IR MOKSLO DARBŲ 
PARODĄ organizuoja Amerikos Lie
tuvių Inžinierių ir Architektu Sąjun
ga IX suvažiavimo proga, kuris įvyks 
1968 m. gegužės 30 d. Klevelande. 
Parodos tikslas — parodyti lietuvių 
specialistų kūrybinius laimėjimus ir 
kartu atžymėti Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo penkiasdešimtmetį. 
Planuojama surinkti ir išstayti inži
nerijos bei architektūros svarbesnius 
projektus, išradimų modelius, paten
tus. technikos ir mokslo leidinius. 
Kadangi šioje parodoje norima paro
dyti visų lietuvių laimėjimus, kvie
čiami dalyvauti ir tie, kurie nepri
klauso ALIA Sąjungai. Parodos ko
miteto pirm. inž. R. S. Pauliukonis 
prašo iš anksto painformuoti jį apie 
planuojamus išstatyti darbus, kad bū
tų galima pasirūpinti parodai tinka
momis patalpomis. Kreiptis šiuo ad< 
resu: R. S. Pauliukonis, P. E., 6660 
Greenbriar Dr., Cleveland, Ohio 
44130, USA.

NADAS RASTENIS buvo pagerb
tas už K. Donelaičio “Metų” verti
mą Baltimorės Statler-Hilton vieš
butyje surengtame iškilmingame po
būvyje, kuriame, be lietuvių, daly
vavo Baltimorės miesto ir Marylan- 
do valstijos žymūs pareigūnai. Me
ninę programą atliko sol. Elena Jur- 
gėlaitė iš Vašingtono.

ATSISVEIKINIMAS SU PUTINU, 
skirtas jo mirimui atžymėti, Čikago
je numatytas 1968 m. vasario 3 d. 
Atsisveikinimą ruošia Pedagoginis 
Lituanistikos Institutas. Kviečiami 
atsiliepti visi buvusieji prof. V. My
kolaičio-Putino klausytojai, gyvenan
tieji išeivijoje, ligi š.m. gruodžio 1 
d. šiuo adresu: P. L. Institutas, 5620 
S. Claremont Ave., Chicago, Illinois 
60636, USA.

OKUPUQTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS KINO STUDIJA ir So

fijos (Bulgarijoj) meninių filmų stu
dija 1968 m. bendromis jėgomis pla
nuoja sukurti spalvotą plačiaekranį 
filmą “Avakumas Zachovas prieS 0T’ 
pagal bulgarų rašytojo Andriejaus 
Guliaškos knygą. Scenarijų paruoš ir 
filmą statys rež. Vytautas žalakevi- 

tautinės kultūros mėnesinis žurna- čius, filmuos bulgarų kino operato
rius Atanas Tasevas. _____ ____ _____

JULIAUS JUZELIŪNO simfoninė demijos fizikos, technikos ir matema- 
poema “žmogaus lyra", parašyta E. tikos mokslų skyriaus vadovaujantis 
Mieželaičio tekstais, pirmą kartą bu- darbuotojas.

A. a. dail. Ada Peldavičiūtė- 
Montvydienė, mirusi 1967 m. 
rugsėjo 14 <± Niujorke. Buvo gi
musi 1914 m. lapkričio 28 d. 
Ketūnų dvare, Kuršėnų valsčiu
je, Šiaulių apskrityje. Meno mo
kyklą baigė Kaune, studijas gi
lino Florencijos meno akademi
joje. Dailininkės palikimo tvar
kytojai planuoja surengti jos kū
rinių parodą.

universiteto rektorius

a

Dail. Anastazija Tamošaitienė ir Detroito
kun. dr. Malcolm Carron, SJ, jos parodos proga suruoštame pri
ėmime , <

Atsiųsta paminėti
Jonas Budrys, KONTRŽVALGYBA 

LIETUVOJE. Atsiminimų I daUs, 
224 psl. minkštuose viršeliuose. Ap
lankas ir iliustracijos Pauliaus Jur
kaus. Kaina nepažymėta. Išleido 
“Darbininkas”, spaudė T. pranciš
konų spaustuvė, 910 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221, UŠA.

Lietuvių Išeivių Spaudos Metraš
tis I, 1966 m. Paruošė Lietuvių Bib
liografijos Tarnyba: vedėjas dr. Z. 
Ašoklis, J. Makieikienė ir J. Valaitis. 
62 žurnalo formato puslapiai minkš-
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tuose viršeliuose. JAV LB Kultūros 
leidinys nr. 31, 1967 m. Adresas: 
Lithuanian Bibliographical Service, 
1347 So. 48th Ct, Cicero, Hl. 60650,
USA.

Laiškai Lietuviams nr. 8, rugsėjis. 
Tėvų jėzuitų leidžiamas religinės ir

Tėvynės Sargas nr 1(28), 1967 m. 
Lietuvių Krikščionių Demokratų Są
jungos politikos ir socialinių mokslų 
žurnalas.

ninkių fizikos ir radiofizikos kated
ros, puslaidininkių ir molekulinės 
akustikos probleminės laboratorijos. 
Mokslų Akademijoje jis taipgi kūrė 
naujas laboratorijas, vėliau tapusias 
savarankiškais institutais. Nuo 1963 
m. sukaktuvininkas yra Mokslų Aka-
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“Halloween” vakaras L. V.. Namuo
se praėjo su dideliu pasisekimu. Da
lyvavo gražus būrys mergaičių, ku
rios atvyko su savo užkandžiais ir 
įvairiai apsirengusios. Originaliausiai 
apsirengusios buvo premijuotos. I v. 
laimėjo “Čigonė” — Birutė Nakro- 
šiūtė, II “Panelė” — Ramunė Ka
minskaitė, III “Velnias” — Rūta Ce- 
paitytė, IV “Robotas” — Rima Gus- 
tainytė.

Sekmadienį, lapkričio 12, įvyks šie 
muzika Prisikėlimo parodų salėje susirinkimai: jaunučių ir jaunesnių- 

kolonijos lietuviai. Skautai-tės į salę lapkričio 18 d., 7.30 v.v. Ruošia jūrų 14 berniukų tuoj po 10 vai. Mišių
renkasi pusvalandį prieš sueigą. skautės šatrijietės. Kviečiami visi. ateitininkų kambaryje; jaunučių mer-

• Visuotiniame Romuvos narių su
sirinkime išrinktas stovyklavietės ko- 1 
mitetas: s.v.v.sl. A. Vasiliauskas — j 
pirm., ps. V. Sendžikas — ižd„ fil. dr. 1 
J. Yčas, inž. E. Bubelis ir R. Kai- ; 
rys iš Hamiltono — nariai. Revizi- i 
jos komisijon išrinkti: J. Baltaduo
nis, J. Empakerienė ir V. Narkevi- : 
čius iš Hamiltono. Stovyklavietės 1 
valdybos pirm, tapo s. K. Batūra, ii- _ _
gametei pirm. s. I. Meiklejohn ne- su draugais ir pažįstamais prašome 
besutinkant vadovauti. Ųž atliktą di- gausiai dalyvauti. C. S.

Lietuviu skautų veikla
. Tel. RO 2-8255 

ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. lune augšte, vandens alyva

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

2320 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK 

v $L900 Įmokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštu mūrinis namas, dvi vir- .... • „ . -, - . . ,
tuvės, atvira skola, arti susisieki- Lodymas, Extoa kamšys rūsyje.

•_ *  j RT AAR   CI K* AJA 1?M A Vno ir krautuvių.
QUEBEC — BLOOR ,

$10.000 {mokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštu gražus namas su garažu ir

• šį sekmadienį, lapkr. 12, 5 v. delį darbą Romuvai buv. pirminin- 
p.p., Prisikėlimo didž. salėje įvyks 
iškilminga “Šatrijos” ir “Rambyno” 
tuntų sueiga, pradedant sukaktuvi
nius LS Sąjungos metus. Dalyvaus 
Hamiltono “Širvintos” ir “Nemuno”
tuntai. Bus oficialioji ir akademinė lams. Taipgi skautiškas ačiū buvusiai 
dalis, laužas, vaišės ir pasilinksmi- sekr. J. Empakerienei.
nimas jaunimui. Į šią sueigą kvie- • Jaunimui šokiai jo stiliumi ir 
čiami tėveliai, skautų rėmėjai ir visi

kei išreikšta padėka. Labai šiltai su
sirinkimas padėkojo ir pasitraukian
čiam iš pareigų komiteto pirm. ps. 
G. Stanioniui, kuris 5 metus paau
kojo skautų stovyklavietės reika-

2232 BLOOR ST. W

atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir Higb parko.
BLOOR — ST. CLARENS,
$2.900 įmokėti, 9 didelių kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, aluminiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE,
$7300 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8.000 Įmokėti, 10 kambarių atski-

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

NEW TORONTO,
$15.000 įmokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus įvažiavimas, 
vandens alyva šildymas, arti krau
tuvių ir susisiekimo, viena atvira 
skola balansui, $7.500 metinių paja
mų, geras išnuomavimas.
TIKRAS DUPLEKSAS. Bloor - In
dian Grove, $7.000 įmokėti, atski
ras, mūrinis, 10 kambarių per du 
augštus dupleksas, vieta — dviem 
automobiliam, šildomas vandeniu - 
alyva; viena atvira skola 10 meti|. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

skautės šatrijietės. Kviečiami visi.
• 50 metų lietuviškos skautijos su

kaktis — ateinančiais metais. Siam 
įvykiui atžymėti ruošiama penktoji 
tautinė stovykla, šeštadienio paren
gimo pelnas bus skiriamas vykstan
tiems j tautinę stovyklą paremti.

• Šį šeštadienį nuo 1 v.p.p. Pri
sikėlimo salėse vyks skautų tėvų 
komiteto rengiamas bazaras. Vakare 
nuo 7 vai. vyks šokiai Mielus tėvus

MANN & MARTEL REALTORS
Tel. 249-7691

žus, didelis sklypas 136x186 ir 122 
x75, 3 prausyklos.
BATHURST - LAWRENCE, 
$22,900.00, atskiras plytų namas, 
5 kambariai ir 1-nas rūsy, geras 
namas, didelis sklypas, greitas užė
mimas.
COLLEGE - OSSINGTON.
$3,000.00 įmokėti, 7 kambariai, 
atskiras plytų namas, 2 virtuvės, 2 
prausyklos/ vienas kambarys rūsy, 
naujas blokų garažas, prašoma kai
na tik $25,000.00.
JANE - ST. CLAIR,
$15,900.00 pilna kaina, įmokėti $ 
4,500.00; 5-kių kambarių namas, 
privatus asfaltuotas įvažiavimas. 
JANE - LAWRENCE,
$18,500.00 kaina, $3,000.00 įmokė- 
jimas, 5-kių kambarių plytų na
mas. vienas kambarys rūsyje.

1928 Weston Rd.
WESTON ROAD - LAWRENCE, 
$105.000.00 prašoma kaina. 10- 
plex, {mokėjimas apie $30.000, 8 
metų senumo. Pajamų metams 
$14.500, sklypas 58x141 pėda. Prie 
gero susisiekimo, naujai atremon
tuotas, terašo grindinys ir laiptai.' 
RONCESVALLES - GEOFFREY, 
$5,000.00 įmokėti, 3-jų butų atski
ras plytų namas. Prašoma kaina 
virš $30,000.00. Garažas, geras įva
žiavimas, gražus kiemas, naujas 
vandens šildymas, pajamų namas.
RATHBURN - ISLINGTON, 
$37,900.00 prašoma kaina, gražus 
namas, 2 frontiniai įėjimai Galė
tų tikti daktarui, dantistui. 7 kam
bariai, užbaigtas rūsys, iki lubų 
židinys, gėlėms dėžės viduje, nau
ji kilimai gyv. kambary, 3-uose 
miegamuose ir iš dalies rūsy. Gra-

“DAINOS” SUSIRINKIMAS spalio 
22 d. pas J. Rukšienę buvo gausus 
narėmis ir viešniomis. Susilaukta 
dviejų naujų narių — T. Duobaitie- 
nės ir T. Zaleskienės. Dalyvavo Ir 
viešnia iš Lietuvos O. Stankevičiūtė 
(M. F. Jokubynienės sesutė). Ta 
proga ji padėkojo “Dainos” narėms 
už jai suruoštą susitikimo vakarą 
pirm. L. Kybartienės rezidencijoj ir 
įteiktą labai gražią narių dovaną.

Iš valdybos pranešimo paaiškėjo, 
kad vasaros metu buvo pasiųstos do
vanos seneliams ir ligoniams. Šį kar
tą numatyta: p. Karpavičiui $10 ir 
M. čižanauskienei $5. Nutarta pa
sveikinti p. Paškauskus jų 50 m. 
ved. sukakties proga ir pasiųsti $5 
dovanėlę. Per O. Indrelienę gauta 
auka $5 iš winnipegietes U. Jauniš-

kienės, Dėkojame. Tartasi apie prieš
kalėdinį parengimą. Sekantis susirin
kimas — lapkričio 22 d. pas J. Ri
mienę, 52 Porterfield Rd. Rexdale. 
Dėkojame J. Rukšienei už labai gra
žų priėmimą, o p. J. Rukšai linkime 
ilgiausių metų, nes tai buvo jo gim
tadienis. M. F. Y.

PADĖKA
Mane lankiusiems šv. Juozapo li

goninėje per šešetą savaičių, atne- 
šusiems gėlių, dovanų ir žodžiais 
skaidrinusiems ligonio nuotaiką ta
riu labai nuoširdų ačiū: Toronto lie
tuvių parapijų kunigams, Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserims ir vi
siems tautiečiams, kurių neįstengiu 
išvardinti dėl jų gausos. Teatlygina 
Dievas savo palaima. Stasys Jagėla

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

ST. VAUPŠAS
Darbo' tel 24S-7691 Namų tel. 244-3513

Turime taip pat daug nuosavybių parduoti.
Priimame namus pardavimui.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
KREDITO KOOPERATYVAS

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

DARBO VALANDOS: 434%
Pirm. 10-130 ir 430 ?

Antr. 10 -130

Treč. uždarytas

Ketv. 10 -130 ir 430 1

Penkt. 10 -130 Ir 430 - 8

fiešt. 9-12

Sekra. 930 -1

6/2%
7%

100% saugumas.
$2.000 gyvybės drauda nemokamai. 
Mūsų greitas augimas yra sveikos 
finansinės įstaigos išdava.

Tapdami aktyviais nariais padedate sau, padedate
• V ' 4

lietuviškiems kultūriniams reikalams.
GREIČIAUSIAI AUGĄS LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PROGRESS

Jaun. krepšininkai gerai sužaidė 
pirmąsias B-C jaunių lygos rungty
nes. Žaisdami prieš daugiau patyri
mo turinčią Aušros komandą, vytie- 
čiai pralaimėjo 42:48 (22:21). Vytie- 
čiai didesnę žaidimo dalį pirmavo ir 
buvo pasiekę 11 taškų persvarą. 
Vyčio komandoje puolime gerai žai
dė Kazakevičius (17), o gynime labai 
gerai žaidė Ignatavičius (4) ir Vai- 
čeliūnas (11). Komandoje dar žai
dė: Duliūnas 2, Sepulis 3, Stonkus 
5, Strimaitis ir Nacevičius.

Mergaitės krepšininkės ir šiais 
metais žais CYO krepšinio lygoje 15 
m. grupėje. Pirmosios runktynės- — 
šį ketvirtadienį 7 v. Givins mokyk
loje su St. Leos komanda. Kitą ket
virtadienį toje pačioje salėje vytie- 
tės žais su Aušra. Rungtynių pra
džia 7 v.

Krepšinio treniruotės vyksta Gi
vins mokykloje: 7 v. mergaitės ir 
berniukai, 9 v. jauniai. Kviečiame 
atsilankyti visus lietuvius krepšinin
kus, norinčius lavintis krepšinyje.

G. Kerniūtė dalyvavo plaukymo 
rungtynėse Detroite ir 200 jardų 
plaukime nugara laimėjo II v. 2:33,7. 
Tuo ji pagerino savo ankstyvesnę 
pasekmę 3 sekundėmis. Jai taip pat 
atiteko klubo taurė, kaipo geriau
siai plaukikei nugara.

J. Žukas savo darbovietės golfo 
pirmenybėse B klasėje laimėjo I v.

AUŠROS ŽINIOS

gaičių ir Vaidilučių — 2 v. L. V. Na
muose.

Vyr. moksleivių giedojimo repe
ticija — šeštadienį, 4.30 v.p.p., L. V. 
Namuose. Ten pat 5.30 vai. įvyks 
bendras susirinkimas su Hamiltono 
moksleiviais. Susirinkimas bus įdo
mus, bus naujųjų narių priėmimas 
— “initiation”. Po susirinkimo už
kandžiai ir vakare šokiai Prisikėli
mo parodų salėje.

Sekmadienį, lapkričio 12, Vyr. 
moksleiviai gįedos per 10 vai. Mi
šias. Visi ateitininkai jaunesnieji ir 
vyresnieji prašomi susėsti pirmuo
siuose bažnyčios suoluose.

Galį priimti nakvynėn hamiltoniš- 
kius prašomi paskambinti Eug. Gir- 
dauskui tel. 533-0342.

SOUTH KINGSWAY — BLOOR, $7.000 įmokėti, gražus 6 kambarių viena
augštis (bungalow), užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu, vie
na atvira skola lOčiai metų.
RUNNYMEDE — BLOOR, apie $6.000 įmokėti, 7 didelių kambarių atski
ras namas, gali būti aštuonių, vandens alyvos šildymas, garažas su pla
čiu įvažiavimu, arti Bloor.
JANE — BLOOR, $15.000 įmokėti, puikus 10 kambarių atskiras namas, 
didžiulė moderni virtuvė, gražiai įrengtas rūsys, garažas su privačiu įva
žiavimu, netoli Bloor, tuoj galima užimti.
INDIAN RD. — BLOOR, atskiras mūrinis originalus dvibutis (duplek
sas), gal galima nupirkti už $30.000, reikalingas remonto viduje, puiki 
vieta, arti Bloor.
PARKDALE — RONCESVALLES, apie $12.000 įmokėti, keturbutis, virš 
$.6.000 metinių pajamų, prašoma kaina tiktai $44.000, garažai su geru įva
žiavimu. ?
HIGH PARK BLVD., gražus atskiras dvibutis, 3-jų miegamųjų, su butu 
rūsyje, platus privatus įvažiavimas su dvigubu įvažiavimu, turi būti par
duotas.
BLOOR St. W., apie $40.000 įmokėti, 4 krautuvės, 2 butai ir apartamen
tas, apie $18.500 metinių pajamų, puikus pastatas.
VAKARUOSE, maždaug $30.000 įmokėti, 3 krautuvės ir 6 apartamentai, 
7 metų senumo, virš $17.000 metinių pajamų, viskas išnuomota pagal su
tartis.
RONCESVALLES AVĖ. — HOWARD PARK, palikimas, graži krautuvė ir 
du butai, prašoma kaina $39.000, galima siūlyti ir mažiau.
RUNNYMEDE — BLOOR, $4.000 įmokėti, vienos šeimos 5 kambarių mū
rinis namas, pilna kaina tik $18.900 ir viena skola' balansui.
KINGSWAY, naujas gražus 8 kambarių per du augštus atskiras namas, 
apie $10.000 įmokėti, garažas su privačiu įvažiavimu, pilnai užbaigtas rū
sys, nepertoli nuo Bloor gatvės.
OAKVILLE TOWNSHIP, apie 20 mylių nuo Toronto, virš 50 akrų žemės 
su 6 kambarių namu; prašo apie $18.000 įmokėti, netoli numatomos sub
division namams; už poros metų galima uždirbti keturgubai. Kas turi 
kantrybės laukti, gali padaryti labai gražų pinigą be sunkaus darbo.

PADĖKA

Už suruoštą mums staigmeną-įkur- 
tuves nuoširdžiai dėkojame: Tėvui 
Rafaeliui, OFM, už pašventinimą na
mų; už vertingą dovaną: dr. J. Ur- 
baičiui su šeima, giminėms, drau
gams ir bičiuliams — A. T. Balniams, 
O. S. Baneliams, B. J. Rzeszovskiams, 
St. Dabkui, O. P. Dabkams, R. Gai- 
dukytei, St. Gaidukytei, P. V. Gu- 
daičiams, J. J. Ignatavičiams, St. 
Juozapavičiui, N. P. Kuliešiams, O.
K. Kregždėms, S. Laurinavičienei, K. 
M. Maciulevičiams, L. M. Malinaus
kams, A. Morkūnaitei, Br. M. Nor- 
kams, J. Petravičiui, S. A. Petrai- - 
čiams, A. Portofėjui, p. Poškams, A. 
R. Puidokams, A. S. Ramanauskams, 
p. Senkams, P. F. Stirbiams, J. R; 
Stirbiams, L. Stirbytei, A. Stirbiui,
L. Švėgždaitei, E. J. Švėgždoms ir 
B. K. Valančiams.

Taipgi nuoširdi padėka krikšto 
dukteriai I. Malinauskaitei už as
menišką dovaną.

Ypatingą padėką reiškiame E. Jan
kauskienei už suorganizavimą minė
tų įkurtuvių, kurios mums ilgai pa
siliks atmintyje.

S. P. Morkūnai

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis

dai 83:66. Žaidė: R. Burdulis 14, 2, 
A. Žaliauskas 25, 7, J. Zentinš 10, 
15, O. Kušneraitis 4, E. Starkutis 4, 
2, K. Grigaitis 14, A. Dūda, E. Ra- 

.manauskas, R. Tamulionis 7, G.
Strumila 6, A. Šlekys 11, A. Stankus 
20 ir A. Buntinas 9. — Be treniruo
tės ir nepilname sąstate žaidę jau
niai nugalėjo Vytį 48:42. Žaidė: J. 
Sodonis, R. Tamulionis 8, E. Rama
nauskas 8, V. Juzėnas 4, P. Genys 13 
ir G. Strumila 13.

šios savaitės rungtynės. Antradie
nį, 8 v.v., givens mokykloje mer
gaičių jr. komanda žais su Holly 
Family; penktadienį 7 v.v., King Ed
ward mokykloje (College ir Ba
thurst) mergaičių B komanda žais su 
St. Edwards;’sekmadienį, 12.30 vai., 
mūsų salėje vyrai žais su latviais ir 
po jų 2 v.p.p. jauniai — Tridents. 
Moterų komanda pirmas lygos rung
tynes turės lapkričio 14 d. Berniukų 
lygos rungtynės prasidės lapkričio 

^20 d.
Detroito vyrai ir Londono jauniai 

yra pakviesti draugiškom krepšinio 
rungtynėm lapkričio 25 d. Po rung- 

* tynių vakare įvyks tradicinis Aušros 
rudens balius. <

Hamiltono medžiotojų ir žūklauto- 
jų klubas kviečia Ontario lietuvių 
šaudymo sporto mėgėjų klubus į 
tarpklubines molinių balandžių šau
dymo varžybas dėl pereinamosios 
taurės lapkr. 26 d., 1 v.p.p., Hamil
tono klubo šaudykloje. Kartu bus iš
rinkti 3 geriausi Ontario šauliai. Var
žybose gali dalyvauti ir klubams ne
priklausą šaudymo sporto mėgėjai. 
Trys individualiai geriausiai šaudę 
laimės vertingas pereinamąsias tau
res. Registruotis pas A. Simkęvičių, 
968 Upper James St., Hamilton, Ont. 
Tel. 383-2169. Valdyba

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame ateitininkų 
tėvų komitetui už paskirtą auką 
S50.

Nek. Pr. M. seserys

VIENINTELĖ TORONTE lietuvių 
drabužių krautuvė A. ir B. Tailors, 
kurios savininkai yra A. B. Beresne- 
vičiai, praneša, kad yra gavusi įvai
rių žiemos sezono drabužių ir tinka
mai paruoštų dovanų Kalėdų šven
tėms. Lietuviams yra duodama 10% 
nuolaida perkant eilutes, apsiaustus 
ir kt. Taip pat taisomi bei pritaiko
mi įvairūs drabužiai. (Sklb.)

n DUODAME 
mortgičius iš 6!£% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONUS DOLERIŲ.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- ji jb m jį a 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ PARA/VIA 
KREDITO KOOPERATYVE ______

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

KAPITALAS SIEKIA TRIS
ASM. PASKOLAS duodame iki $5.000 ir MORTGIČIUS 
pagal valdžios nustatytą normą — 66% įkainuoto turto. 
VISŲ NARIŲ GYVYBE apdrausta santaupų dydyje, bet 
nedaugiau $2.000. Asmeninės paskolos mirties atveju ap- ■ 
draustos iki $5.000.
Paramos nariu gali būti kiekvienas lietuvis, gyvenąs Kanadoje 
KASOS VALANDOS: kasdieną nuo 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadieni vakarius nuo 4 vaL 30 min. 
Iki 8 vai. 30 min. šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai. p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).

BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

H

AL. GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St W. Toronto, Ont

SIŲSKITE PINI

GUS Į LIETUVĄ
PINIGAI, SIŲSTI PER

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
Vakarais — HU. 9-1543

INDIAN RD., $5.000 įmokėti, vienas mortgičius balansui, atskiras plytinis 
namas 7 kambariai, per du augštu, dvi prausyklos, 2 virtuvės, garažas, arti 
Bloor gatvės, greitas užėmimas, vandeniu, alyva apšildomas.
INDIAN GROVE, $6.000 įmokėti, 8 kahibariai per 3 augštus, 2 virtuvės, 
gražioj vietoj, prie pat Bloor gatvės, vandeniu, alyva apšildomas, garažas; 
reikalinga parduoti greit
DORVAL RD., $12.000 įmokėti, balansui vienas atviras mortgičius, 10 kam
barių (penki kambariai pirmame augšte, 2 prausyklos, 3 virtuvės, 3 gara
žai su plačiu privačiu įvažiavimu, nauja vandens apšildymo sistema, arti 
Bloor, geras pirkinys. . .
RONCESVALLES ST. KRAUTUVĖ $15.000 įmokėti, atskiras pastatas per 
2 augštu, krautuvė (variety gift shop) gera proga perimti verslą nemoka
mai, nuperkant pastatą 2-jų miegamųjų, butas antrame augšte, dvigubas 
garažas, vandeniu, alyva apšildomas.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Aušros vyrai Toronto Metro lygo
je paskutinėse žaidimo minutėse 
įveikė stiprią Pappios komandą 84: 
81. Sekmadienio B-C rungtynėse auš- 
riečiai pralaimėjo Tridents koman-

ĮTEIKIAMI GAVĖJUI KAIP PI
NIGAI PER BANK FOR 

FOREIGN TRADE
JCS ESATE SAUGŪS TIK SU 
FIRMA. TURINČIA LEIDIMĄ. 
JOKIŲ TARPININKŲ, JOKIŲ 
PASLĖPTŲ RINKLIAVŲ. MŪ
SŲ 20 METŲ VEIKLA VERSLE 
GARANTUOJA JUMS TINKA

MĄ PATARNAVIMĄ.
Visos perlaidos pilnai garantuo

tos ir apdraustos.
Turi Bankų Dept. leidimą ir 

apdraudą.
Apsidraudę $20.000.00.

Oficialūs SSSR kvitai pasirašy
ti gavėjo.

PRISTATOMA PER 2 SAVAITES. 
JOKIŲ ATSKAITYMŲ.

JŪSŲ PINIGŲ GAVĖJAS GALI 
TUOS PINIGUS NAUDOTI 

PAGAL SAVO NORĄ.
Kursas:

9 rubliai už $10.00 
Iki $30.00 — $2.75 

Virš $30.00 — 10% 
GRAMERCY SHIPPING, INC. 
744 Broad St, Newark, N. J.

SPECIALUS ŠVENTINIS 
PASIŪLYMAS 

visiems automobiliams, televizi
jos priimtuvams, transistori- 
niams radijo aparatams, magne
tofonams ir kaikuriems motocik
lams duodama 
10% nuolaida — švenčių proga. 
Užsakymai tomis švenčių kaino
mis turi mus pasiekti ne vėliau 
kaip iki 1967 m. gruodžio 29 d. 

Pasinaudokite šiuo pasiūlymu.
Rašykite, prašydami mūsų 

nemokamų katalogų. 
Prašykite mūsų nemokamų kata
logų reikmenims, audeklams ir 
maistui. Duokite DABAR užsaky
mus Kalėdoms.

GRAMERCY
(Įsteigta 1945)

118 E. 28 St. New York, N.Y.

REAL ESTATE LTD.
L T O R

Tel. 534-9286
nis, atskiras, kvadratinis planas, 2 

virtuvės, 2 prausyklos, garažas. Par
duos už $28.000.

RONCESVALLES—HOWARD Park 
$8.000 įmokėti,, gerų plytų, atski
ras, 8 kambariai, 2 virutvės, 2 prau
syklos, dvigubas garažas.
JANE — ANNETTE, $10—14.000 
įmokėti, naujas namas, viskas mo
demiškai įrengta, labai graži staty
ba, 6 dideli kambariai.

BLOOR—CLENDENAN, tik $3.500 
įmokėti, 6 kambariai, rupių plytų, 
atskiras, naujai išdekoruotas; dide-

R E A

1072 Bloor Str. W.
HIGH PARK BLVD. — RONCES- 
VALLES, $5.000 įmokėti, mūrinis, 
atskiras, 6 kambarių, 2 virtuvės, 
vieta garažui. Galima tuoj užimti.
BLOOR — DUNDAS, $5.000 įmokė
ti, 8 dideli kambariai, atskiras,, 2 
mod. virtuvės, naujas alyvos šildy-

QUEEN—RONCESVALLES, $5.000 
įmokėti, 7 kambariai per du augš- 
tus, mūrinis, atskiras; nauja kros
nis, 2 prausyklos. Prašo $24.500.
RUNNYMEDE—ANNETTE, $8.000 
įmokėti, 9 dideli kambariai, mūri-

Tel. 534-9286 namų: 537-2869

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

BLOOR - DURIE, muro, atskiras, 7 didelių kambarių, 2 modernios vir- 
' tuvės, įrengtas rūsys, garažas, gražus kiemas.

RONCESVALLES • GEOFFREY, mūro, atskiras, 3 augštu, 15 didelių 
kambarių, kiekviename augšte prausykla, garažas, $400 mėnesinės pa
jamos.

VAKARUOSE 6 butų 7 metų senumo gražus ir pelningas apartamentas. 
ISLINGTON - RODBURN, mūro, atskiras 2 butų po 6 kambarius apar
tamentas, du garažai, kiemas 200 x 150 pėdų.
JANE • ANNETTE, 5 kambarių (bungalow) vienaaugštis namas, gara
žas, privatus įvažiavimas.
ST. CLAIRE • BATHURST, 3 butų apartamentas po 3 miegamuosius. 
Galin duoti pirmą skolą ant namo iki $10.000 iš 8% % 5 metams.

Cla paskelbti namai verti dėmesio. Viešame pardavime jų nėra. 
Neradus šiame skelbime jums tinkamo objekto, ar norint parduoti ne- 
jodomą turtą, prašau skambinti kiekvienu laiku, gausite teisingą patar
navimą.

Toronto Real Estate Boards narys.
LEI-1161, namų 783-2105

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmR.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
Jeigu jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio 
reikalingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys as
meniškai užeikite j MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite 
betkokią problemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums 

padėti geriausiai.
MES TURIME DAUGYBĘ EUROPIETIŠKŲ MIŠINIŲ, KAIP TRE

JOS DEVYNERIOS, RAMUNĖLĖS, ZUBRAŽOLĖ, “C” TERMO

METRAI IR KT. ,

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

TEL. LE. 54944.

O Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B-A 
SERVICE CENTRE benzino stotis 1181 Queen St W., 
(prie Gladstone). TeL 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri
jos ir 11 Automobilių vilkikas (towing). AutoveH- 
mių taisymas, elektrinis (Alen Scop) patikrinimas. 
Po darbo valandų skambanti tel. RO 6-8503.

Kiekrieno mėnesio pirmą savaitę (lapkr. 4—11) atidaryta visą 
parą — 24 valandas.

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

OILS LTD,

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 

24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTŲ KURO ALYVOS BENDROVE 

Mndžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 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. MORRIS
REAL ESTATF .< MORTGAGE BROKER 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$5.000 įmokėti, St Clair. - Oakwood, atskiras, mūrinis 7 kamb., dviejų 
augštu ir 2 kamb. butas rūsy, 3 virtuvės, 2 vonios, vandeniu apšildomas. 
Garažas.
$7.000 įmokėti, High Park Ave., mūrinis, 8 dideli ir šviesūs kambariai; 
naujas šildymas, 3 virtuvės, 2 vonios; tik 6% % mortgičius.
$2.500 įmokėti, Bloor - Margaretta, 7 kamb. mūrinis, 2 virtuvės, naujas 
šildymas, užpakaly privažiavimas.
$19.900 visa kaina, naujas, modernus, statybininko bungalovas, atskiras, 
gerų plytų, 3 miegamieji, vienas turi du įėjimus ir vonią (tinka atskirai 
išnuomoti); didelis salionas, moderni virtuvė; 2 modernios vonios, labai 
puošniai ir gerai įrengtos, elektrinis apšildymas, garažas, didelis sklypas; 
maži mokesčiai, lik 40 min. nuo Toronto, prie ežero. (Keswick).

Ūkis (Fanna)
108 akrai, miesčioniškas gyv. namas (6 miegamieji); geras tvartas — dar

žinė; išilgai farmos plentas (tinka padalinti po 10 akrų), lygi ir der
linga žemė; 3 mylios nuo liet vasarvietės (Spnnghurst — Wasaga), be 
mortgičių. Įmokėti tik $5.000.

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių Įvai-

Vyt. Merkis J. Keftolis A. Bliūdžiu* Alv. (Mtoldažukė) Wlstoskl



> -
Aukos Tautos Fondui

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
proga aukojo $20: Ant Dirsė; $15: J.APDRAVDA EDVARDAS ŠULAITIS

GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMU • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • VAGYSČIŲ • VERSLO • PER 
SONALO IR DAIKTŲ (BONDS) • NELAIMINGŲ ATSITI
KIMŲ • MOKSLAPINIGIU TAUPYMAS VAIKAMS • MR 
NEŠINĖS INVALIDUMO PAJAMOS IR KT.

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

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

ŠV. JURGIO PARAPIJA, seniau
sioji iš Čikagos ir apylinkių lietu
viškųjų parapijų, spalio 29 d. minė-

TELEFONAS

ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatPh. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

LE 1-6164. • 672 LANSDOWNE AVĖ.. TORONTO

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS |

DOVANOS:
su gydymu ir 1.1.

Maisto siuntinių svoris neribotas.
Turime naujus iliustruotus kata

logus, kuriuose yra smulkus aprašy
mas ir paaiškinimai. Pažymėtos kai
nos yra galutinės.

Taip pat persiunčiame pinigus, už 
kuriuos gavėjas gali nusipirkti įvai
rių prekių specialiose dolerinėse 
krautuvėse.

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

BE MUITO 
Įvairios sudėties maisto siuntiniai, 
automobiliai, automobiliams moto
rai ir padangos, motociklai, dvira
čiai, šaldytuvai, skalbiamosios maši
nos, siuvamosios mašinos, televizi
jos priimtuvai, pianinai, foto apara
tai, radijo priimtuvai, transistori
niai radijo aparatai, laikrodžiai, ki
limai, baldai, butai (apartamentai), 
poilsis kurortuose, poilsis kurorte

• Be to. siunčiame Jūsų sudarytus, ir apdraustus įvairius siunti 
nius iki 19% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui jvairių medžiagų ir kitų prekių
• Gyveną ne Toronte/prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu.,Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą*

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rišyV, 

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Ši parapija apima taip pat seniau
siąją Čikagos lietuvių koloniją — 
Bridgeportą, senąjį Čikagos lietuvių 
veiklos centrą su Lietuvių Audito
rija priekyje, čia centrą turėjo ne 
vien tik patrijotiškai nusiteikusi lie
tuvių visuomenės grupe, bet taip 
pat buvo įsikūrę ir dar iki šios die
nos tebegyvuoja taip vadinamieji 
“pažangieji” su savo “Vilnies” dien
raščiu ir “Mildos” sale. Parapiją pa
gerbė ir pats Čikagos arkivyskupas 
kardinolas John Cody, kuris dalyva
vo iškilmingose pamaldose ir pasa
kė pamokslą. Jis pagyrė lietuvius už 
savo tikėjimo, gimtosios kalbos, tra
dicijų laikymą ir pabrėžė, esą netie
sa, jog dabar norima nepaisyti tau
tinių principų parapijose. Šv. Jur
gio parapijos pastatų remontui arki
vyskupija yra paskolinusi stambią 
sumą pinigų, kurie paimti iš vyk
domo “Project Renewal” vajaus fon
do. Mišias atnašavo preL A. Martin- 
kus, kuriam asistavo kun. Pr. Kelp
šas ir kun. J. Kuzinskas. Į pamaldas 
buvo atsilankęs ir Čikagos miesto 
burmistras Richard Daley, kuris gy
vena netoli šv. Jurgio bažnyčios. 
Dabartiniu Šv. Jurgio par. klebonu 
yra kun. A. Kiškūnas.

Šv. Jurgio parapijoje dabar dau
giausia gyvena senosios išeivijos 
tautiečiaL čia buvo įsikūrę nemaža 
naujųjų ateivių, tačiau jie, kiek pra
turtėję, pasistengė išsikraustyti į 
gražesnes apylinkes. Tokiu būdu ir 
Bridgeporto lietuvių kolonija mažė
ja: vieni išsikelia, kiti — miršta. 
Greitai gali su Bridgeportu atsitik
ti kaip ir su 18-sios gatvės ir šiau
rės Čikagos lietuvių kolonijomis, kur 
lietuviškosios parapijos dabar jau 
beveik tapo kitataučių nuosavybe.

kyklą ir meno magistro laipsnį ga- J- Tadarauskas, dr. O. Valaitienė, 
vusi Kolumbijoj un-te Niujorke. Alf. Patamsis, J. Valevičius, A. Qb-

Kitos šio sezono parodos Čiurlio- carskas, V. Navickas, Z. Didžbalis, 
nio galerijoje rengiamos: lapkričio A Pranckevičius (Realtor Lt); $9: 
24-26 — Čiurlionio galerijoje esan
čių paveikslų; gruodžio 2-10 — Pa-

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

ANTROJI ŠIO SEZONO MENO 
PARODA Čiurlionio galerijoje ati
daryta lapkričio 4 d. (truks iki lap
kričio 12 d.). Joje su tapybos kūri
niais pasirodė dail. Elena Urbaitytė, 
kuri yra baigusi Freiburgo meno mo-

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

oplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis..

2160 DUNOAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
K. STRIAUPIS

Res. tel. LE 6-5363

WINNIPEG. MAN,

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I 8

280 QUEF-N 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 kL Skambinti B—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro

I

DANTISTAS H. A. KRIŠČIŪNAS, 
šį pavasarį baigęs daktaro laipsniu 
Manitobos universitete odontologiją, 
atidarė savo kabinetą. Džiaugiamės 
turėdami savą dantistą.

JURGIS JANUŠKA, pardavęs 
transporto “Jet” verslą, pastatė mo- . 
dėmų automobilių plovimo centrą ir 
benzino stotį, kurią pavadino “Buffa
lo (tai Manitobos herbo vardas). Bui
volo statula buvo pastatyta aikštės 
viduryje, o dabar ji užkelta ant sto
go. J. Januškos sveikata po įtemptų 
darbų kiek sušlubavo ir teko atsi
gulti ligoninėn. Linkime greitai pa
sveikti.

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖ Kanados šimtmečio proga 
buvo pakviesta į Portage La Prairie 
miestą, kur spalio 15, tarp kitų tau
tinių grupių, gerai pasirodė.

ZIGMAS BRAZAUSKAS, dirbąs 
psichiškai atsilikusių ligoninėje Por
tage La Prairie mieste, gražiai reiš
kiasi kaip auklėtojas. Paskutiniu lai
ku keletą kartų jis ir jo grupė buvo 
rodomi televizijoje.

BIRUTĖ JANČIUKAITĖ, baigusi 
ši pavasarį mokytojų .seminariją, pa
skirta mokytojauti Winnipego cent
ro mokykloje. Po vienerių darbo me
tų ji ketina grįžti universitetan ir 
įsigyti augštesnį mokslo laipsnį.

JOANOS RAZMAITĖS pasiūlytas 
vardas šimtmečio proga atidaromam 
parkui Firdale vietovėje “Gražiųjų 
kalvų parkas” komisijos buvo priim
tas. Jo atidarymo proga Joana sėdėjo 
prie garbės stalo. Parko viduryje, 
prie paminklo, jos motina pasodino 
rūtų. Kor.

Vyrų ir jaunimo moderniška
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS 
243 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)
531-1432 A. B. Beresnevičius

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mecnaiiH- 
ins automobilių pataisymu*. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nnro- 
dytim visus trukumus Ir duosimo 
iNitarinius.
Sav. ANTANAS PASKEVICIUS

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė 691 $4..

T«L Rd 2.2100
Skyrius: 

894 COLLEGE ST.

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪŠIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI ir kt.
Vežamas tartas pilnai apdraustas. 

Skambinti teL LE 4 • 1403
30 Dewson St., Toronto, Ont.
PLUMBING and SEATING

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

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

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — «r 

sutraukiančių 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga 
Įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

Visais tyrimo atvejais švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemorojų susi
traukimas.

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

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

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

Tai sunkus atvejis. Neina- plunksna žemės rašytojas.*

Iš D. Poškos epigramų

uau reues amputuoti aoiavi ko- Lietuviai ir žemaičiai, ar gal- 
vijai esme? Argi tėviškos kai- 

Pa^,®^as supykęs atkerta: nebmokėsime?
K. Mileris; $7: L. Skripkutė; $5: . — Tada aš pas jus daugiau ne 
E. Sudikas, A Klimas, R. Vilkas, N. koJOS nejkelčiau!

ryžiuje gyvenančio grafiko Žibunto Zabulionis, P. Lesevičius, St. Bak- 
Mikšio; sausio 7-14 — Vidos Krišto- §ys> Mažulaitis, A. Bacevičius, V.

Kežinaitis, J. Deksnys, P. Gužas, V. 
Kezys, P.* Žulys, K. Mikšys, L. Kubi
lius, Pr. Sakalas, J. Andriukaitis, G. 
Martišius, A. Povilauskas, P. Kaže- 
mėkas, K. Gudinskas, J. Jakimavi
čius, J. Povilauskas, V. Saulis, P. 
Kanopa, St. Dalius, J. Tarvydas, L. 
Kūkalis, J. Krištolaitis, A. Petkęvi- 
čius, Pr. Šimelaitis, V. Svilas, E. 
Apanavičius, A. Kybartas, V. Sakas, ’ 
E. Lengnikas, Alf. Šilinskas, L. As- 
menavičius, P. Leilionas, P. Žulys,
E. Boguslauskas, V. Kazlauskas, P. 
Pleinys, J. Svilas, A. Jankūnas, J. 
Bulionis, Ant Tėvelis, J. Mikšys,
F. Rimkus, Alf. Pilipavičius, V. Ky
bartas, Br. Grajauskas, V. Lepars- 
kas ir J. Petraitis; $4: J. Gimžaus
kas, Zurlys, A. Sims, Kęst. Norkus, 
K. Giedraitienė, P. Budvydis; $3: J. 
Pleinys, K. Meškauskas, L. Klevas, 
VI. Kunkulis, V. Orlickas, J. Mačiu
kas, A. šukaitis, J. Lesčius, J. Ka- 
žemėkas, Alf. Vainauskas, F. Ur- 
baitis, P. Bulkė, VI. Kažemėkas, Br. 
Milašius, J. Tolys, Pr. Ročys, Ant. 
Keršys, J. Kamaitis, V. Januška, P. 
Vismantas, J. Norkus, J. Liaugmi- 
nas, Ą. Maksimavičius, Gegužis ir J. 
Sadauskas. Iš viso surinkta $838.21. 
T. F. v-ba nuoširdžiai dėkoja visiems 
talkinusiems rinkliavoje: O. Kačins
kienei, P. Kanopai, Br. Grajauskui, 
J. Romikaičiui, L. Barusai, Br. Mi-

, lašini, B. Juozapavičienei, P. Savic
kui, Br. šopiui, V. Kežinaičiui, J. 
Sadauskui ir A. Pulianauskienei. Ypa
tinga padėka Pr. Sakalui, kuris, da
bar pasitraukęs iš v-bos ir po ligos, 
surinko TF rekordinę sumą —$220.

Tautos Fondo 
Hamiltono skyr. valdyba

SUDBURY, ONT.
AUKOS SPAUDAI. Saulės spindu

liai mažai besišypso, rudens pageltę 
lapai jau nukrito. Ramus ir įdomus 
lietuviškų vasarviečių gyvenimas jau 
tuštėja. Nebesigirdi linksmo vasaros 
juoko ir skambių lietuviškų dainų... 
tik kartais dar vienišas, išalkęs gene
lis tuksena į medžio viršūnę jieško- 
damas maisto ir šiurpūs vėjai ūžau
ja vasarviečių pastogėse.

Vienas didžiausių vasarnamių šio
je apylinkėje, Petro Jutelio “Baravy
kas”, kuriame vasarą plakė lietuviš
ko gyvenimo pulsas, skambėjo dai
nos, lietuviškų plokštelių muzika, 
rūkykloje rūko šviežios ežere pa
gautos žuvys, o daugelis tautiečių 
maudėsi ne tik ežero bangose, bet 
ir lietuviškoje piriįyje, — jau už
darytas.

Spalio 21 d. ramų šeštadienio va- 
kara prie didžiulio laužo dalyviai pri
siminė gražųjį Nevėžį, didingą Ne
muną ir laisvoje tėvynėje praleis
tas laimės dienas. Kad mūsų lietu
viškoji spauda nešykštėtų daugiau 
vaizdų iš tėvynės gyvenimo, taip pat 
atsižvelgiant į nelengą, spaudos dar
bo kelią, vasarvietės sezono uždary
mo proga “Tėviškės Žiburiams” ir 
“Nepriklausomai Lietuvai” suaukota 
po $17.50. Iš dalyvavusių aukojo: 
Petras Jutelis $10, Povilas Jutelis 
$10, Vladas Kriaučeliūnas $10 ir Juo
zas Kručas $5. Būtų gražu, kad ir 
kitos bei kitų Kanados vietovių lie
tuviškos vasarvietės uždarant vasaros 
sezoną prisimintų lietuvišką spaudą.

laitytės tapybos; kovo 16-23 — Pra
no Lapės; balandžio 6-14 — M. Lilei
kio; gegužės 4-12 — jaunųjų daili
ninkų grupės “Dailė”.

DAUG KALBAMA apie Lietuvos 
pašto ženklo išleidimą, kuriuo norė
ta paminėti Lietuvos nepriklausomy
bės 50 metų sukaktį. Kreiptasi į 
pašto departamentą, kad jis išleis
tų' jį savų pašto ženklų serijoje. 
JAV pašto departamentas tokių 
ženklų praeityje yra išleidęs: Lenki
jos sukaktį paminintis ženklas, o vi
sai nesenai — ir Suomijos. Kadan
gi vien tik Lietuvai tokio ženklo 
atskirai buVo nesitikėtą gauti, tai 
lietuviai filatelistai pasiūlė rūpin
tis bendru Pabaltijo pašto ženklu. 
Toks projektas JAV pašto departa
mentui atrodė priimtinesnis ir jau 
buvo konkrečių pažadų. Bet į šį rei
kalą įsimaišė vienas žymus lietuvių 
veikėjas, kuris pareikalavo pašto 
ženklo vien Lietuvai. Tuomet buvę 
atsakyta: jeigu dėl ženklo pabaltie- 
čių tarpe nesusitariama, tai geriau 
visą reikalą pamiršti.

SIŲSTI LIETUVON — arba turė
ti sau — labai gerom sąlygom ra
šomoji mašinėlė su lietuviška ar 
kitu raidynu, transistoriniai radi
jo aparatai ir kt Galite siųsti'į 
Lietuvą tiesiai iš JAV. Katalogų 

ir informacijų teiraukitės:
J. L. GIEDRAITIS, 10 BARRY

DR., E. NORTHPORT, N.Y., 
11731, USA.

Arba Toronte — RO 7-9088

Nedidelis orkestras Įvairiems paren
gimams prieinama kaina. Skambinti 

A. ZAREMBA 
Telefonas 767-7084.

LONDON, ONT.
METINIS APYLINKĖS SUSIRIN

KIMAS įvyks parapijos salėje, 1414 
Dundas St. E. lapkričio 12> sekmadie
nį, tuoj po 11 vai. pamaldų, t.y. apie 
12 vai. Darbotvarkėje: 1. Namų Fon
do reikalai, 2. Lietuvių Dienos klau
simas, 3. 50 metų nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktis, 4. apylinkės 
valdybos ir revizijos komisijos rinki
mai, 5. einamieji reikalai. Apylin
kės valdyba nuoširdžiai kviečia visus 
tautiečius susirinkime dalyvauti, nes 
šį kartą kaip tik bus svarstomi labai 
svarbūs ir Londonui aktualūs klau
simai. Nuo tautiečių dalyvavimo pri
klausys mūsų ateities veikla.

40 VALANDŲ ADORACIJOS atlai
duose, be klebono kun. B. Bacevi
čiaus, dalyvavo svečias iš Delhi kun. 
dr. J. Gutauskas. D. E.

SIŲSKITE PINI
GUS į LIETUVĄ 
GAUSITE UŽTAI DAU
GIAUSIA NAUDOS. JOKIŲ 
PERSIUNTIMO IŠLAIDŲ. 

JAV DOLERIŲ PAŽYMĖJIMAI.

Tai geriausia dovana 
Tai vertingiausia dovana

TIK JAV DOLERIŲ
PAŽYMĖJIMAI

DUOS JŪSŲ GIMINĖMS KE
TURIS KARTUS DAUGIAU 

NEI GRYNAIS RUBLIAIS. 
JŪSŲ GIMINES GALI TAI 

PATVIRTINTI.
TIK JAV DOLERIŲ PAŽYMĖ
JIMAI SUTEIKIA JŪSŲ GI
MINĖMS G A LIM Y B Ų NUSI
PIRKTI VISA, KO JIE NORI 
— MAISTO, DRABUŽIŲ IR 
DAUG KITŲ ĮVAIRIŲ DALY
KŲ — AMERIKIETIŠKŲ, VA
KARŲ EUROPOS IR VIETOS 
IŠDIRBINIŲ S P E CIALIOSE 
VNESPOSYLTORG D O LERIŲ 
KRAUTUVĖSE, LABAI ŽEMO

MIS DOLERIŲ KAINOMIS. 
JŪSŲ GIMINĖS GALI TAI 

PATVIRTINTI.

PILNAI GARANTUOTA 
JOKIO MOKESČIO.

Neimamas joks patarnavimo 
mokestis iš siuntėjo ar gavėjo, 
nes visos išlaidos yra apmoka

mos Vnešposyltorg įstaigų.

UŽSAKYKITE DABAR TIK PER 
INTERTRADE EXPRESS CORP. 

125 East 23rd Street 
New York, N.Y. 10010 U3.A.

PRAŠYKITE MŪSŲ 
NEMOKAMO KATALOGO

St. Catharines, Ont.
K. L. BENDRUOMENĖS St. Catha- 

rines apylinkės v-ba maloniai kvie
čia visus tautiečius į metinį narių 
susirinkimą lapkričio 19, sekmadienį, 
tuojau po pamaldų parapijos salėje. 
Darbotvarkė: 1. pranešimas iš KLD 
tarybos suvažiavimo Toronte; 2. rin
kimas komiteto 1968 m. Vasario 16 
minėjimui rengti; 3. naujos valdybos 
rinkimai. Mes esame išvakarėse Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo 
50-tų metinių. Tad reikės pagalvoti ir 
aptarti, kaip minėsime sekančias me
tais Vasario 16. Šis susirinkimas tu
ri būti svarbus ta prasme, kad įvyks
ta jubilėjinių metų išvakarėse. Ne- 
sislapstykime ir nesišvaistykime žo
džiais “be manęs apsieis”. Visų mū
sų pareiga dalyvauti susirinkime ir 
dirbti Lietuvai. Tad visi privatūs po
būviai ir nereikšmingi įsipareigoji
mą šį kartą turėtų būti atidedami į 
šalį. To iš mūsų reikalauja tautinė 
drausmė. Apylinkės valdyba

RODNEY, ONT.
(Atkelta iš 4-to psL) 

Lietuvių Dieną kartu su Londono ir 
Delhi-Tillsonburgo apylinkėmis.

ŠEŠTADIENINE MOKYKLA. Ir 
šiemet veikia šeštad. mokykla. Mo
kinių skaičius — kaip ir pr. metais, 
būtent, 20. šalia nuolatinių pamokų, 
mokoma tautinių šokių, šokiams tal
kina D. Chainauskienė iš Londono. 
Mokytojas V. Ignaitis. Kr.

Tikroji būklė
Sakoma, jog okupuotoj Lietu

voj dabartiniu metu yra 1% ko
munistų, 4% komunistams pri
jaučiančių ir 95% komunizmą 
jaučiančių.

Prezidentas ir kancleris
Amerikos prez. L. B. John

son, dalyvaudamas a.a. dr. K. 
Adenauerio laidotuvėse, norėjo 
atlikti dvigubą misiją: palydėti 
j amžino poilsio vietą senojo 
kanclerio palaikus ir pataisyti 
kiek pašlijusius santykius su 
naujuoju kancleriu Kiesingeriu. 
Pokalbyje su pastaruoju pir
miausia pasistengė pasisakyti, 
jog ir jo gyslose tekanti viena 
šešioliktoji dalis vokiško kraujo 
ir jis pats dar Texase iš kaimy
nų išmokęs porą vokiškų išsireiš-

* * *
Kas kita yra petingas, 
o kas kita išmintingas.* * *
Gudriai ir budriai su

visais bylavau, 
o dumiu pasivertęs

neviena apgavau.

kimų. Tuos išsireiškimus jis ir 
pakartojo:

— Du Steinesel, du Schafs- 
kopf (tu akmenini asile, avies 
galva)!

Jis dėlto ir prašo...
Restorane vienas ponas pri

eina prie staliuko, kur valgo 
pietus kitas.

— Ar galėtumėt paskolinti 
man 50 centų?-

— Bet aš jūsų nepažįstu!
— Labai gerai. Tie, kurie irfa- 

ne pažįsta, nebeškolina...
Parinko Pr. AI.

i

P. BARAUSKO AGENTŪRA

a r b a
2 3 3-3323

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

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RANCESVALLES SPORT STORE 
SAV. J. ŠARŪNAS ir J. DAMBRAUSKAS

295 RONCESVALLES AVE., TEL. 536-1373
Mažo kalibro ir medžiokliniai šautuvai, šoviniai, žvejojimo reikmenys 

teniso raketės, įvairūs sviediniai ir kiti sporto reiknJenys.

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

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt.

NOTARAS

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

(Įėjimas iš Howard Park Avenue)
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. iki 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-3 v.v. 
v.p.p. išskyrus tredadien. ir sekmadienius, 

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

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

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

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

OKULISTAS
S. B ROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 14251. Darbo valandos nuo 10 
vai. ryto iki 6.30 vaL vak. šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 vaL po 

pietų.
Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O

Pritaiko akinius visiems 
fektams. Ištiria akių nervus, 
dažnai sukelia galvos skaudėj 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonu WA 1-3924

VALAU FOTELIUS
m (VAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eies.ua varymas. Sutal-

®s. P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 3-4912.

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4168

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Reel-
Priėmimo valandos: 

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

Telefonu RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIEN* 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-rai namas nuo Roncesvallet > 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 4-4411

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais Ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W, Toronte 

(t rytu, nuo Dufferin St)

DR. N. NOVOS1CKIS 

danty gydytoja* 
794 BATHURST ST, 

(kampas Bloor & BaHivnt) 

Tel. 534-3370
Priima oocientus iš anksto susitarus

ALL SEASONS TRAVEL AGENCY
draudimo įstaiga323 Lakeshore Rd. East, Port Credit, Ont.

Savininkas V. BACĖNAS
• parūpina bilietus keliaujantiems autobusais, 

traukiniais, laivais, lėktuvais

Mokonrt su standartinbmlt, 
lutv-Mtinėmh tronemisiįomla 

ir VoDcswo£ anais.

, NAMŲ,AUTOMOBILIŲ
KOMERCINIŲ TR KITJ,

• teikia patarimus planuojantiems keliones
• sutvarko rezervacijų, nakvynių ir kL reikalus be

atskiro atlyginimo . ____ _____________
• agentūros išduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja ateikviečlant gimines

Skambinti telefonu 278-7261: vakarais 536-4681
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
n UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

769-4612
769-4131

eies.ua
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BAZARAS MONTREAL®
$v. Kazimiero Dar. žinios A- Skučas, R. Baršauskas, L. M;

Prisikėlimo par. žinios vyks gausus fantais Mali-
— Parengimai Sv. Kazimiero para-

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ nuo 1 vai. 
p.p. Prisikėlimo salėse

Sv. Jono Kr. par. žinios
- Parapijos salės atnaujinimo 

darbai jau baigiami. Didelė pade- prisiminti mirusieji. Pamokslo me- 
ka tenka architektui dr. A Kulpavi- tu perskaityti nuo praėjusių Vai
čiui už projektą ir vadovavimu dar- nių devynių mirusių parapijiečių 
bams. Dėkojame už atliktą darbą me- vardai. Giedojo par. choras. Nepa- 
džio darbų rangovui A. Ambraškai, prastai gausiai eita šy. Komunijos, 
dažymo vadovui A. Pulkauninkui ir 
elektros darbų vadovui J. Nacevi- 
čiui ir visiems jų talkininkams.

— Įspūdingai praėjo kapinių ap
lankymas. Padėka vadovavusiems velionis palaidotas pr. šeštad.; Juo- 
giedojimui pamaldų metu ir visiems 
gausiems dalyviams. -*

— Šią savaitę lankomi parapijie
čiai Rexdale ir North York rajo
nuose.

— Sį sekmadienį 1 v.p.p. šv. Jo
no Kr. bažnyčioje įvyks pamaldos 
latviams katalikams.

— Sį šeštadienį 9 v.r. gedulingos 
pamaldos už a.a. Mariją ir Vladą 
Bytautus. Liet kapinėse velionims 
pastatytas gražus paminklas.

— Sutuokta: Alfonsas Stungurys 
ir Aldona Pečiulytė.

_ Pakrikštyta: Edvardas Julijus su šeima; šeštad., 8.30 v. — už a.a. 
Segovia. Geležniką; 9 v. — už a.a. kun. J.

— Naujiems paminklams lietuvių Baltramonaitį, užpr. L. O. Gatavec- 
kapinėse numatoma papildomai’išlie- 
ti pamatus dar šią savaitę.

Kun. P. Ažubalio 25 metų 
kunigystės sukakties iškilmės 
rengiamos gruodžios 17, sek
madienį. Išltilmingos Mišios — 
4.30 vai. po pietų, sukaktuvi
nis banketas — 6 vai. vak. Sea
way Towers viešbučio Carleton 
HaU (2000 Lake Shore Blvd.), 
tel. 763-4521. Pakvietimai gau
nami abiejų parapijų spaudos 
kioskuose ir pas rengėjų komi
teto narius: O. Jonaitienę tel. 
767-1562, J. Andrulį 239-0863, 
p. ščepavičienę RO 6-3726, p. 
Kuniutį LE 3-7100, p. Čirūną 
EM 3-9990, p. Aperavičienę RO 
6-7984, p. Miliauską 532-0561. 
Rengėjai kviečia visus apsirū
pinti pakvietimais iki gruodžio 
8 d., nes viešbučio administra
cijai iki tos datos reikia praneš
ti dalyvių skaičių. Sukaktuvinin
kui skirtus sveikinimus siųsti: 
G. Balčiūnas, 280 RoneesvaUes 
Avė, Toronto 3, Ont.

Maironio šeštadieninės mo
kyklos naujasis tėvų komitetas, 
išrinktas spalio 22 d., pasiskirs
tė pareigomis: Z. Gudauskas — 
pirm., J. Kulikauskienė — vice
pinn., L. Kalinauskas —- sekr., 
A. Vaičiūnienė — ižd., paren
gimų vadovės — A. Jagėliėhė 
ir T. Zaleckienė, K. Čepaitis ir 
J. V. Šimkus — nariai. Buvęs 
komiteto pirm. L. šeškus, ilgai 
ir uoliai vadovavęs komiteto 
darbams, pasitraukė iš pareigų 
dėl susilpnėjusios sveikatos. 
Naują revizijos komisiją suda
ro: K. šaoočkinas, P. Bražukas 
ir V. Nakrošius.

Dail. A. Tamošaičio paveikslą 
“Folk Legend” pasirinko To
ronto un-to Hart House Arts 
Committee. Paveikslas bus pa
kabintas viename tų rūmų po
sėdžių kambaryje. Neseniai Hart 
House galerijoje Toronto lietu
viai akademikai buvo surengę 
dail. A. Tamošaičio darbų pa
rodą.

Tautinių šokių grupei “Gin
taras” reikalingi' akordeonistai. 
Galį ateiti į talką prašomi pa
skambinti vadovui J. Karasiejui 
tel. 535-8138. Apylinkės valdyba

— Giliai užjaučiame: J. Danise- 
vičių, J. Nargėlienę, C. Rickienę, 
V. Ališauskienę ir artimuosius, mi
rus broliui a.a. Juozui Danisevičiui;

zą, Bronių, Justiną ir Sigitą Raš
kauskus bei artimuosius, Lietuvoje 
mirus jų broliui a.a. Andriui; Mi
šios — lapkr. 11 7d., 9.30 vj.; V. 
Krikščiūną ir ji šeimą, Lietuvoje mi
rus jo mamytei; Mišios — gruodžio 
3 d., 11.15 v.; Eug. Baleišienę, Ang
lijoje mirus jos tėveliui a. a. V. Ge- 
ležnikui; Mišios — lapkr. 11 d., 8.30 
v.r.; J. Didžbalį ir šeimą, J. A. V-bėse 
mirus įo broliui a.a. Juozui; Mišios 
— lapkr. 26 d., 9 v.r.

— Mišios: trečiad., 8.30 v. — už 
a.a. Pr. Žutautą, užpr. brolis Bronius

kai, J. A. Gataveckai, V. B. Gatavec- 
kai, J. O. Gataveckai, J. M. Šefle- 
riai, J. A. žakevičiai, A. P.- Poškai,
A. Z. Mazlaveskai, A. Pranckevičius,
B. M. Matusevičiai, A. A, Šlekiai 
ir A. A. Kižinaičiai; velionis buvo 
iš Lankeliškių par.; 9.30 v. — už a.a. 
A. Raškauską.

— Nuo vandalų nukentėjusiai sto
vyklavietei atstatyti komitetas laiš
kais kreipiasi į visuomenę,, prašyda
mas aukų jai atremontuoti. Nuostolių 
padaryta už $6.000. Dėl draudos bran
gumo stovyklavietės langai ir indai 
nebuvo apdrausti. Stovyklavietę su
tvarkyti ateinančių metų stovyklavi
mui be visokeriopos talkos neįmano
ma. Kviečiame prisidėti.

— Nuoširdžiai dėkojame dail. Da
giui už gražų paveikslą par. namams 
papuošti.

— Pirmosios Komunijos pamokos
— kas sekmadienį po 10 vai. Mi
šių.

— Katechetinės pamokos I-IV sk.
— kas sekmad. po 10 v. Mišių; V-VI 
sk. — kas antrad., 4.30 v.; 
sk.
Namuose.

— Religijos pamokos

kas ketvirtad., 4.30
VII-VIII

I SIC I ■ ™ i vakQrQ nuo 7 vai. ten pat, 
geram orkestrui grojant.

Nuo 1 vai. po pietų iki šokių pabaigos veiks sotus bufetas — karšti cepelinai su spirgais 
ir stiprus baras. (Seimininkėms gera proga negaminti pietų namie, o visai šeimai ateiti ir 
pasistiprinti bazare - šokiuose). *

VISUS KVIEČIAME GAUSIAI ATSILANKYTI J BAZARĄ — ĮĖJIMAS NEMOKAMAS, O 
VAKARE 1 ŠOKIUS — $2. Skautų Tėvų Komitetas

Pirmų kartų Toronte 
Lietuvių Verslo Sujungęs iškilmingas

šauskaitė.
— KLK Moterų Dr-jos Montrealio

1967 m. lapkričio 18 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro 
Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College St.

PROGRAMOJE: METROPOLITAN OPEROS SOLISTAS AL. BRAZIS • BALETAS • VAIŠĖS • ŠOKIAI 
SVEČIŲ TARPE BUS IR AMERIKIEČIAI VERSLININKAI • PAKVIETIMAI GAUNAMI PAS PLATIN
TOJUS IR J. ŠARŪNO - J. DAMBRAUSKO SPORTO REIKMENŲ KRAUTUVĖJE, 295 RONCESVALLES 
■, • VERSLO SĄJUNGOS VALDYBA

Nuoširdžiausiai dėkojame mie
liems draugams už suteikimą mūsų 
namams šilimos ir brangias dovanas. 
Nuoširdi padėka p.p.: B. K. Čepai- 
čiams, B. V. Gataveckams, K. K. Ka
minskams, B. F. Kasperavičiams, JB. 
Pačkauskui, Vyt. Pačkauskui, J. St. 
Poškams, St. J. Sinkevičiams, Z. J. 
Stravinskams, S. P. Vyskupaičiams, 
A. Zarembaitei, A. S. Žaldokams. 
Ypatinga padėka Vyt. Pačkauskui už 
puikų paveikslą.

Marija ir Pranas Pranaičiai

valdines 
gimnazijas lankantiems moksleiviams
— kas sekmad. po 10 v. Mišių muz. 
studijoje. Šį sekmad. kalbės socio
logė R. Matukaitė tema “Profesijų 
pasirinkimas”.

— Chorų repeticijos: stud. merg.
— trečiad. 7 v.; suaug. — ketvirtad. 
7.30 v.; vaikučių — penktad. 6.30 v.; 
stud. bem. — sekmad. po Sumos. 
Lapkr. 25 d. suaugusių choras vyks
ta i St. Catharines išpildyti men. 
programos kariuomenės šventės mi
nėjime.

— Kviečiame susidomėti parapijos 
organizacijų gruodžio pradžioje ruo
šiamomis uždaromis rekolekcijomis 
atskirai moterims ir vyrams. Vedė
jas — T. G. Kijauskas, S. J. .

— Pensininkų klubo laisvavaka- 
ris — lapkričio 14, antradienį, 7 v.v. 
parodų salėje.

— Kepimo kursai — kas antrad., 
7.30 v.v. didž. salės virtuvėje. Kur
sai, lankomi 36 ponių, vyksta labai 
sėkmingai. Specializuojamasi mėsos 
paruošime.

— Kt. sav. lankoma: užmiesty — 
Port Credit; Toronte — Delaware 
Ave-

— Naujavedžius Juozą Šarūną ir 
Janiną čaplikienę - Jakubauskaitę, 
Henry Jasonek ir Eleną Milerytę 
nuoširdžiai sveikiname ir linkime 
laimingo gyvenimo.

Dr. A. Valadka nuo lapkričio 
13 d. išvyksta vienam mėnesiui 
atostogų. Kabinete ji pavaduos 
dr. St. Pacevičius, kuris pacien
tus aptarnaus tik vakarais pagal 
susitarimą. Kreiptis telefonu 
531-2933.

Skautų-tėvų komitetas šį šeš
tadienį, lapkričio 11, rengia ba- 
zarą Prisikėlimo salėse. Nuo 1 
v.p.p. veiks šiltų valgių bufetas 
ir baras iki šokių pabaigos, šo
kiai prasidės 7 v.v. žiūr. skel
bimą.

Studentų Rėmėjų Būrelio na
rių susirinkimas — lapkričio 12 
d. po 11 vai. pamaldų Prisikė
limo parapijos naujame pastate 
studentų būstinėje (prie banke
lio). Nesusirinkus narių kvoru
mui, susirinkimas Įvyks po pus
valandžio ir bus teisėtas, nežiū
rint kiek narių atvyks. Darbo
tvarkėje valdybos ir revizijos 
komisijos pranešimai, valdomų
jų organų rinkimai ir kt. reika
lai. Kviečiame narius ir prijau
čiančius atvykti. Valdyba

K. L. K. Moterų Dr-jos Prisi
kėlimo parapijos skyriaus susi
rinkimas — sekmadienį, lapkri
čio 12, po Sumos parodų salėje. 
Be skyriaus reikalų, bus skaito
ma ištrauka iš Dr. Franklin kny
gos “The Doctor and The Soul” 
— “Gyvenimo prasmė”. Narės 
ir viešnios kviečiamos daly
vauti. Valdyba

Prisikėlimo Katalikų Vyrų 
Draugijos susirinkimas — sek
madieni, lapkričio 12 d., 12.30 
vai., studentų būstinėje šalia 
bankelio patalpų. Bus diskutuo
jamos religinės reformos. Dis
kusijų pagrindą sudarys V. Son- 
dos paskaita “Bažnyčios refor
ma eilinio kataliko akimis”.

šv. Jono Pašalpinės Draugi
jos susirinkimas — lapkričio

L. K. KŪRĖJŲ • SAVANORIŲ SĄJUNGOS TORONTO SKYRIAUS 
TRADICINIS

VAKARAS-BALIUS
ĮVYKS Š. M. LAPKRIČIO 18 D., 7.00 V.V. ŠV. JIONO KR. 

PARAPIJOS SALĖJE.
SMAGŪS ŠOKIAI, LOTERIJA, PIGUS BUFETAS

H ' (KOLDŪNAI, DEŠROS SU KOPŪSTAIS).
Įėjimas $1.50.

pijoš salėje: bazaras — lapkričio 10
d. nuo 6 v.v., lapkričio 11 _d. nuo 3 skyrius ruošia 1968 m. vasario 24 d. 
v.p.p., lapkričio 12 d. po Sumos salė
je bendri pietūs, o po jų 4 v. loterija.
Prašoma grąžinti loterijos knygutes.

— Lapkričio 19 d. — 11 vai. šv. Mi
šios už šv. Elzbietos Dr-jos mirusias 
ir gyvas nares, po Sumos salėje vi
siems pusryčiai; kviečiami gausiai at
silankyti.

— Lapkričio 25 d. šv. Onos Dr-ja 
ruošia metinę vakarienę su muzika 
ir šokiais.

— Lapkričio 26 d. po Sumos — K.
L. Katalikių Moterų Dr-jos Rosemon- 
to ratelio susirinkimas salėje.

— Gruodžio 2 d., 8 v.v., Hamiltono 
“Aukuras” duos įdomią meninę pro
gramą.

— Gruodžio 31 d. N. Metų sutiki
mo vakarienė.

— 1968 m. kazimierinių vakarienė 
bus vasario 24 d. prieš pat Užgavė
nes.

— Rimvydas Skučas gydomas 
Royal Victoria ligoninėj. Juozas Ba- 
taitis, iš Sudburio, perkeltas į Julius 
Richardson ligoninę. Mykolas Dei
mantas — Jeanne d’Arc ligoninėj,

- St. Kličius — Montreal Convalescent 
ligoninėj, A. Žukauskienė — Marida 
ligoninėj, V. Puzarauskienė — Hos
pital of Hope.

— Lapkričio 5 d. par. salėje įvyko 
gausūs dalyviais pietūs, kuriuos su
ruošė šv. Onos dr-ja. Surinkta aukų 
$130.

. — Lapkričio 5 d. įvyko Šv. Kazi
miero par. jaunimo susirinkimas, ku
rio metu buvo išrinkta nauja valdy
ba: J. Susčevičiūtė, B. Kiniauskaitė,

Valdyba

“TĖVYNĖS PRISIMINIMŲ” 
radijo programos girdimos 
du kartus per savaitę — 

Šeštadieni: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banea 1250, stotis CHW0, 

Oakville, Ont, Kanada; 
Sekmadieni: 2 — 2.30 v.p.p. 
banga 1270. stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA.

Programos ved.—J. R. Simanavičius, 
111 RoneesvaUes Avė., Toronto 3, 
Ont. LE 4-1274. Tas pats adresas ir 

"Dainos" dovanų Ir plokštelių 
krautuvės.

PARDUODAMAS 1966 Oldsmobi
le “Dynamic”. Daug priedų. Pirktas 
1966 gegužės mėn. už $3.600, parduo
damas už $2.550. 13.000 mylių, labai 
puikiame stovyje. Skambinti betkada 
766-7132 arba kreiptis: 42 Evelyn 
Ave, Toronto 9, Ont.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ir kitur 
Angliškos ir kitokios medžiagos. 

Daniški maisto gaminiai.
Garantuotas ir greitas pristatymas 

“TAURO” ATSTOVYBĖ
ST. PRAKAPAS

18 Brookside Ave., Toronto 9, 
Ont TeL 767-9088

Dail. Vytauto Remeikos tapy
bos paroda Toronte prasidės 
lapkričio 25 d. Prisikėlimo pa
rodų salėje ir truks iki gruodžio 
3 d. Jaunosios kartos dailinin
kas kuria ir gyvena Montrealy
je. Bus išstatyta apie 50 pa
veikslų. Parodą rengia ir glo
boja “Varpas”. 
f

Bazaras N. Pr. Marijos sese
lių naudai rengiamas gruodžio 
2/ šeštadienį. “Fantų lietus” 
įvyks lapkričio 19, sekmadienį, 
Liet. Vaikų Namuose, kur tiki
mės matyli kiekvieną mūsų ge
radarį, prisidedanti prie gau
saus lietaus savo fantais ar au- 

■ka. Pasitiksime Jus su šilta ka
vute ir ponių paruoštais pyra
gais. Taip pat nepamirškite, kad 
gruodžio 2, šeštadienį 7 v.v., 
Įvyks savos kūrybos ir savo dar
bo madų paroda, kurioje pama
tysite net penkių generacijų ma
das. N. Pr. Marijos seserys

Uždaros rekolekcijos mote- 
12, sekmadienį, 3 v.p.p.f salėje, rims gruodžio 8-10 d.jiaujuose 
virš “T. žiburių” redakcijos.

šaulių VI. Pūtvio kuopos su
sirinkimas — sekmadienį, lap
kričio 12, 3 v.p.p., Šv. Jono Kr. 
par. salėje. Bus svarbus prane
šimas iš įvykusio šaulių visuoti
nio suvažiavimo Čikagoje. Be to, 
norima aptarti reikalai, susiję 
su kuopos metiniu parengimu 
ir besiartinančiu kariuomenės 
šventės minėjimu. Dalyvavimas 
nariams būtinas. Valdyba

Šiauliečių sambūrio metinis 
susirinkimas — lapkričio 12, 
sekmadienį, 3 v. p.p., Lietuvių 
Namų bibliotekos kambaryje. 
Darbotvarkėje — valdybos rin
kimai.

“Aušros” sporto klubas lap
kričio 25, šeštadienį, rengia tra
dicinius priešadventinius šo
kius. Juose numatoma turėti 
svečių sportininkų iš Detroito, 
Londono ir kitų vietovių. Ren
gėjai tikisi, kad visuomenė savo 
atsilankymu parems mūsų lietu- 
viška sportuojantį jaunimą.

KLB Toronto apylinkės tary
bos posėdis šaukiamas š.m. gruo-

rekolekcijų namuose Port Cre
dit. Ves Tėv. G. Kijauskas, SJ. 
Kaina $20 asmeniui, Įskaitant 
$5 registracijos mokesti. Kam
bariai atskiri ir viskas I augšte. 
Registruotis iki lapkričio 26 d. 
pas A. Kuolienę RO 9-7051 ar 
L. Murauskienę LE 1-6498.

par. salėje. Tarybą sudaro rink
tieji atstovai ir organizacijų pir
mininkai. , Šis pranešimas yra 
kartu ir kvietimas — visi pra
šomi dalyvauti. Bus aptariamas 
Vasario 16 minėjimas ryšium su 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo 50-tąja sūkaktimi. Dar
botvarkė: atidarymas, prezidiu
mo sudarymas, apylinkės pirmi
ninko pranešimas, Vasario 16 
reikalai, klausimai bei sumany
mai, uždarymas.

A.a. dail. Povilo Puzino atmi
nimą norima Įamžinti Įrašant jį 
i Lietuvių Fondą. Prašomi Ve- 
lionies kolegos dailininkai, pa
žįstamieji, ypač buvusieji Pane
vėžio vyrų gimnazijos mokiniai, 
Įgyvendinti tą mintį. Aukas siųs
ti: Vyt. Banelis, 80-18 Park La
ne South, Woodhaven, N. Y. 
11421, USA.

V. Verikaitis, Danforth Tech 
mokyklos muzikos mokytojas, 
mokslo metų pradžios iškilmių 
koncerte buvo vienas iš dirigen
tų, vadovavusių mokyklos cho
rui ir orkestrui. Jam talkino 
kaip akompaniatorė muz. D. 
Skrinskaitė. Minėtoje mokyklo
je yra 2060 gimnazijos amžiaus 
mokinių ir 3173 suaugusieji.

AMBER DRAPERIES
55 Colbeck St. (prie Runnymede Rd.). Sav. A. Jankaitienė ir M. Vaitkienė 
Siuvam bei taisom namams ir įstaigoms užuolaidas. Parduodam medžia

gas ir užuolaidoms priedus, žemos kainos. Darbas garantuotas.
TeL 762-3838 arba 766 * 8839

JORDAN ir SCHENKER FURS
116 Spadlna Ave. 7-sis augštas, 

tel. 366-7138
Gamina kailinius, moteriškus ap
siaustus, puspalčius, minką kai

lius, apikakles, kepures.
Pilki ir juodi avies kailio apsiaus
tai, Aliaskos ruonio, bebro ir kiti 

puikūs kailiai.

' Lietuviški albumai, piniginės

Lietuvišku ir anglišku raidynu 
rašomosios mašinėlės

Dr. S. JANUSONIENE
DANTŲ GYDYTOJA 

182 Yorkview Drive 
(Bathurst ir Finch) 

Willowdale
Telefonas 221-9775

Lietuviškos ilgo grojimo plokš
telės pigiau nei kitur.

VEDYBINIAI SKELBIMAI
PASITURINTIS VYRAS, našlys, 54 
m. amžiaus, gyvenantis Niagaros pu
siasalyje, Kanadoje, nori susirašinėti 
vedybų tikslu su moterim iki 50 me
tų amžiaus. Gali būti ir našlė. Rašy
ti “Tėviškės žiburių” administracijai 
ir pažymėti “Našliui”.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety I^eagne. Nemokami 
auiodymai jūsų namuose arba mA* 

klasėje tyrintiems laikinius lei* 
ujmus ir jan galima pradėti ra* 
Alioti pirmą pamokų ra standarti
nėm ar automatinėm mašinom.

WJ9 BATHURST ST.
TeL US 2-3656. RytaoM HO 6*1331

Lietuviška maisto gaminiu krautuvė 
MEAT
MARKET

Tel. LE 5-1258335 RoneesvaUes Ava, Toronto.
Savininkai — E. Punkris ir A. Matulaiti*

rūkyti unguriai, importuoti moteto gaminiai, bulvinės dešros te kt< 
Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas prlstatym

DĖMESIO!!!
Nuo 1967 m. spalio 1 d. nepaprastai atpiginti (nuo 30% 

iki 60%) įvairios sudėties maisto siuntiniai (dovanos) be mui
to, kurie čia užsakomi ir gaunami per Rygą (Latviją); pvz.: 
10 kg. cukraus, 2 kg. pieno miltelių, 1 kg. kavos pupelių ir 
200 cigarečių kainavo $19.46, o dabar — tiktai $11.94.

Taip pat atpiginti ir pavieniai maisto gaminiai, iš kurių 
galima sudaryti betkokios sudėties siuntinį; pvz.: 1 kg. kviet. 
miltų kainavo 62 et., o dabar — 43 et. 1 kg. ryžių kainavo 
$1.17, o dabar — 50 et. 1 kg. cukraus kainavo 93 c., o dabar 
— 31 c. ir Lt ir Lt.

Be to, švenčių proga (nuo 1967 m. spalio 1 d. iki gruo
džio 31 d.) automobiliai, motociklai, televizijos aparatai ir 
tranzistoriniai radijo aparatai yra atpiginti 10%.

Tuo pačiu norime pranešti, kad per mus galite užsakyti 
savo giminėms bei pažįstamiems Lietuvoje ir kitur dovanas 
be muito: automobilius, automobiliams motorus ir padan
gas, motociklus, dviračius, šaldytuvus, skalbimo mašinas, 
siuvamas mašinas, televizijos aparatus, pianinus, foto apara
tus, radijo ir transistorinius radijo aparatus, laikrodžius, ki
limus, baldus, butus (apartamentus), poilsį kurortuose, poilsį 
kurortuose su gydymu ir t.t štai pora pavyzdžių: poilsis ku
rorte (įskaitant maistą ir kambarį) prie Juodosios jūros, prie 
Rygos ir kitur 24 dienom — $61.88. Poilsis kurorte su gy
dymu (įskaitant maistą ir kambarį) prie Juodosios jūros 26 
dienom — $159.40.

‘Turime naujus iliustruotus katalogus,'kuriuose 
smulkus aprašymas ir paaiškinimai. Pažymėtos kainos 
galutinės.

Užgavėnių blynų balių Aušros Vartų 
salėje. Prašome kitus rengėjus ne
ruošti kitų parengimų.

— Praėjusio sekmadienio rinklia
va — surinkta $193.10. K.J.G.

Aušros Vartu par. žinios
— Metinis seselių bazaras — lap

kričio 19, sekmadienį AV salėje 9 v. 
r. Paremkime seselių darbus fantais 
ir gausiai dalyvaukime.

— šeštadieninių mokyklų parengi
mas — lapkričio 25 AV salėje. Pra
džia — 7.30 vai. vakaro.

— Kariuomenės šventę minėsime 
. lapkričio 26, sekmadienį, 11 vai. Mi

šios, po jų minėjimas AV salėje.
— Iš Toronto atsikėlė į Montrealį 

Juozas Zavys, apsigyveno La Salle, 
611 A Lafleur, kur planuoja už ke
leto mėn. atidaryti gazolino stotį.

— Ligoniai: Petras Vaupšas ir Pet
ras Valinch — Montreal Gen.; Motie
jūnienė — Bayview Convalescent.

— Lanko parapijiečius: T. K. Peč- 
kys — Verdune. T. S. Kulbis — Cote 
St. Luc, Montreal West ir miesto 
centre, TT. G. Kijauskas — Ville 
Jacques Cartier, Longueuil, St. Lam
bert ir Parc Extension.

— Spalio 29 mirė Pranas Bendžai- 
tis, gyvenęs Senecal, La Salle. Palai
dotas lapkričio 2 d. Cote de Neiges 
kapuose.

— Užpraeito sekmadienio rinklia
va — $267.50.

Bazaras N. Pr .M. seselių nau
dai — A. V. salėje lapkričio 19 
d. Visi kviečiami prisidėti. Rei
kia visko: gražių ir vertingų fan
tų, vaikams žaislų (gali būti ir 
naudoti), pyragų, užkandžių...

Seselės mūsų kolonijoje dirba 
tyliai, bet atkakliai. Bazaras 
vyksta vieną kartą per metus— 
tegul būna ihūsų auka seselėms 
nešykšti. Mūsų vaikai praktiškai 
kas sekmadienį yra seselių sve
čiai. Pagalvokim ir mokėkim 
joms parodyti savo dėkingumą. 
Fantus bei dovanas galima Įteik
ti seselių namuose šį sekmadie
nį, lapkričio 12, ar kitu laiku.

Rėmėjų būrelio valdyba
Aušros Vartų parapijos ru

dens baliuje dalyvavo netoli 300 
žmonių. Meninę programos dalį 
atliko patys montrealiečiai. Eilę 
liaudies harmonizuotų dainų ir 
porą arijų iš “Fausto” ir “Figaro 
vestuvių” solo padainavo A. 
Keblys." Dalyvius taip pat džiu
gino - prancūzas kanadietis stu
dentas Gilles Ratte. Jis pats flei
tai pritaikė ir solo pagrojo kele
tą lietuvių liaudies dainų ir ki
tų kūrinių. Liaudies dainos ypač 
Įdomiai skambėjo, kai sofistui 
pritarė ir fleita. Solistą labai ge
rai palydėjo parapijos choro ve
dėja M. D. Roch. Fleitos solo 
pianinu palydėjo M. A. Roch. 
Programą pranešinėjo Elvyra 
Mikalajūnaitė. Žmonės buvo la
bai patenkinti programa, kuri 
užtruko virš valandos. Klebonas 
T. K. Pečkys, SJ, padėkodamas 
koncerto išpildytojams, priminė, 
kad A. Keblys ir M. D. Roch la
bai daug dirbo su parapijos cho-

TORONTO
Lietuvių kapinių lankyme Vė

linių proga lapkr. 5 d. dalyvavo 
daugybė tautiečių ne tik iš To
ronto, bet ir kitų vietovių. Po 
bendrų pamaldų dalyviai aplan
kė savo artimųjų kapus. Pa
šventinta 14 naujų paminklų. 
Surinktos aukos skiriamos pa
minklui žuvusioms už Lietuvos 
laisvę. Paminklas numatytas pa
statydinti kapinių aikštėje.

Visuomeninkei V. Judzęnta- 
vičiūtei, ištekančiai ir išvykstan
čiai iš Toronto, lapkričio 5 d. 
Prisikėlimo salėje surengtas 
priešvestuvinis pobūvis ir atsi
sveikinimas, kuriame dalyvavo 
gausus būrys ponių ir panelių.

Vestuvės. Lapkričio 4 Prisikė
limo bažnyčioje susituokė Juo
zas Šarūnas su J. Čaplikiene-Jo- 
kūbauskaite. Jungtuvės buvo la
bai iškilmingos, dalyvavo žmo
nių iš įvairių vietovių. Vestuvi
nis pokylis įvyko Prisikėlimo sa
lėje, o linksmoji dalis (šokiai) — 
parodų salėje. Tą pačią dieną 
Šv. Jono Kr. bažnyčioje susituo
kė Alf. Stungurys su Aldona Pe
čiulyte. Labai iškilmingose jung
tuvėse dalyvavo daug tautiečių 
iš Toronto ir kitur. Vestuvinis 
pokylis įvyko Šv. Jono Kr. sa
lėje. Pastebėtina, kad abejos 
vestuvės buvo grynai lietuviš
kos. J. Šarūnas yra “Varpo” cho
ro narys, J.Čaplikienė-Jokūbaus- 
kaitė — Prisikėlimo par. choro 
narė. Alf. Stungurys yra aktyvus • ru ir visą pereitą vasarą. Jų ir 
lietuviškuose reikaluose, o A. 
Pečiulytė — varpietė ir šv. Jo
no Kr. par. choro narė. Ji yra 
atvykusi iš Punsko, kur jos tė
velis už lietuvišką veiklą lenkų 
buvo nuteistas mirti, bet vėliau 
kiek pakalintas išleistas laisvėn. 
Vaišių metu punskietės padaina
vo daug lietuviškų vestuvinių 
dainų.

visų choristų dėka mes pasirodė- 
me su savo parapijos choru pa
saulinėje parodoje Montrealyje 
ir Lietuvių Dienoje. Įteikus gė
les ir dovanas koncerto daly
viams, klebonas kvietė visus i 
tolimesnę baliaus programą 
vaišintis, bandyti laimę loterijo
je ir pasišokti, grojant A. Bal
čiūno orkestrui. K.

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

P. ADAMONIS 
Chartered Insurance Broker 

3907 ROSEMONT BLVD.

Tel. OFF.: 722 - 3545 RES. 256-5355
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