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Pasaulio įvykiai
KIPRO SALOJE ATSINAUJINĘ NESUTARIMAI TARP

ninkai. Jie čia reiškėsi paskaito- tįs — laureatui MLp^emijos įtei-J Džiugas.
Sėkmės ir nesėkmės
Visumos posėdyje svarią pa- 

mp ir skaitą skaitė dr. Juozas Girnius 
)inįam tema “Mūsų kultūrinio gyveni

mo sėkmės ir nesėkmės”. Pla
čiu ir pastabiu žvilgsniu jis ap
metė išeivijos kultūrinės apraiš
kas ir jų versmes — kultūrinin
kus. Paskaitoje atsiskleidė drą
siną laimėjimai ir kartu tragiš
ka išeivijos ateities perspekty
va, nes, pasak dr. Girniaus, vi
sos išeivijos sunyksta. Visdėlto 
žinojimas to tragiškumo esą 
turėtų vesti ne į nusiminimą, bet 
į gilesnį tikrovės pajautimą. Juk 
ir individas žino savo kelio galą, 
tačiau dėl to nepuola nevtitin. 
Beprasmiškas esąs ne išnykimas, 
o nieko nepalikimas. Išeivijos 
gyvenimas įgauna savo prasmę 
išliekamais darbais, kurie pri
klausys prie bendro tautos lo
byno. Išliekamiem darbam kur
ti reikia kiek galint ilgiau pra
tęsti kultūrinį pajėgumą. Mums 
gresia netolimas kultūrinis smu
kimas, sitiiaudėjimas, nes nebė
ra kam pakeisti kūrybingųjų 
tautiečių. Jau dabar laikas ra
cionaliai planuoti ne pagal teo
rinius reikalavimus, bet pagal 
turimas pajėgas. Taipgi reikia 
racionaliau tvarkyti organizacinį 
gyvenimą, nes organizacijų per
daug, o veikėjų permažai. Toks 
jėgų išparceliavimas žalingas. 
Mūsuose vyrauja politinis inte
resas, o kultūrininkai laikosi 
nuošaliai. Kultūriniame gyveni
me nebijoti “pasaulėžiūrinio su
sitepimo” ir vertinti darbus 
bendruoju pozityviu mastu. 
Amerikos žemyne ir kitur yra

ssunudi i gtfuugųjų uiuib — mėsasnemato ir negrui .v diskusijomis, meno ir spau- kfejams. Scena 1
jeigu pamato ir išgirsta, tai tik tie, kurae padėti nepajėgia. Didziu: dos’ parodomis, literatūros*
nams prabangiu^ salonuose gera lėbauti ir tada, kai milijonai 1^; kantata, ’opera ir pramo- prairtas susirinki. Labai sti- 
kenčia priespaudą. Anksčiau buvo sakoma, kad proletariatas gįn,n .pobūviu. Visa tai sudarė go šventinės nuotAjl,GC" 
sknaudzimnas, bet kai tas proletariatas išponėjo ir susikraustė j gečiojb kultūras kongreso vei- iš ‘ - -----------“
salionus, tapo nepalygmamai žiauresniu prispaudėju ne tik soma- d pįodyti jį skaitytojams įma- žc
limų klašų, bet ir tautų. Juk Sovietų Sąjungos kompartija yra norna tik bendrais bruožais. Pir-__
viena labiausiai privilegijuotu klasių. Tai matome visose gyveni- _ya.._;a +Alr<s rviiacni i «
mo srityse — partiečiai yra sulindę į geriausias vietas, o savo nobūdžio darbus^k? aŽ<Ci^0
garbinamą liaudį ne tik panaudoja savo tikslams, bet ir išnaudoja, i ^kriia^ ’ L. Fondo $1000 pretmją A. Gus-
Bene labiausiai suburžuazėjusi yra sovietinė diplomatija. Revo- • '
liucijos penkiasdešimtmečio proga jinai grafiškai vaišino šimtus 
ir tūkstančius asmenų savo ambasadose, nė kiek neatsilikdama 
nuo “kapitalistinės” Amerikos. Ta proga ji norėjo priminti revo
liucijos pergalę, kuri turėjo atnešti gerovę ir laisvę, bet atnešė 
vergiją, baimę ir daugelio milijonų mirtį. Juk visi jos laimėjimai 
pastatyti ant lavonų. Pastarieji, žinoma, užmiršti, sovietinių isto
rikų užtušuoti ir iškelti tiktai “didvyriai”, kuriems karūnas už
dėjo propaganda.

★ ★ ★
Taip, dėl nekaltų revoliucijos aukų, dėl įvestos priespaudos 

niekas nesijaudina, bet nepaprastai sukyla dėl lėbaujančiu... ,- . . . ... j. ,,
Štai Kanados sostinėje Otavoje, kai į sovietu ambasadą susirinko <^.are J^ūjasis galerijos direkto- 
didžiūnai aplaistyti sovietinės revoliucijos sukakties, prie amba- r,ns dai1 p AlAksa 
sados rūmų susitelkė protesto dalyviai, atstovaują pavergtoms 
tautoms. Atvykę didžiūnai piktinosi demonstrantų plakatais, jų 
šūkiais, jų buvimu prie pat ambasados vartų. O kai kažkas iš 
studentų prašalaičių paleido porą akmenukų ir pataikė į amba
sados langus, kilo diplomatinis triukšmas, nuaidėjęs iki Kanados 
parlamento, vyriausybės ir net Kremliaus. Taigi, Dovydo akme
nukai įskaudino Galijotą, kuris sujudėjo visu savo svoriu. Pasi
piktino net toks santūrus Toronto dienraštis kaip “The Globe and 
Mail”. Tiesą, reikia pripažinti, kad akmenukai į ambasados lan
gus, raudoni dažai ant jos laiptų nėra girtinas dalykas, bet dar 
mažiau girtina sovietinė vergija, paglemžusi visą eilę tautų. Jeigu 
jau kas piktinasi akmenukais, juo labiau turėti} piktintis sovie
tiniu imperializmu. Labai keistas teisingumas tų, kurie smerkia 
palyginti nedidelius demonstrantų išsišokimus, bet nemato daug 
didesnės negerovės, kurią tie išsišokimai primena. Jiems uodas 
atrodo didesnis už dramblį.

★ ★ ★ x
Ryšium su tuo dar kartą iškyla demonstracijų reikšmė. Iš 

esmės, rodos, tai nedidelis dalykas, tačiau amerikinėje santvar
koje kartais vienas neatsargus akmenukas stipriau nuaidi, negu ir 
geriausiai parašyti memorandumai. Tuo, žinoma, nenorima paša- 
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Pirmosios kregždės
Kultūros dienų pirmąją uždan

gą atskleidė meno ir spaudos 
parodos. Ketvirtadienio vakare 
Čiurlionio galerijon susirinko skrido juodas 
būrys kultūrininkų atidaryti me
no parodos. Nors čia tebuvo iš
statyti galerijos iš seniau turimi 
kūriniai, tačiau ypač iš kitur at- 
vykusiems tai buvo nauja. Ati-

rius dail. P. Aleksa, priminda
mas, kad ši paroda sutampa su 
galerijos dešimtmečio sukakti
mi. Iki šiol Čiurlionio galerijo
je sutelktas 77 dailininkų 100 
darbų rinkinys, kurio verte sie
kia $40.000. Kun. J. Borevičius 
savo kalboje prisiminė ir kitą 
sukakti, būtent, 60 metų nuo 
dailės parodos Vilniuje. Plačiau 
apie ją kalbėjo dail. A.
Jis taipgi ilgėliau sustojo ties 
kauniške ir čikagiške Čiurlionio 
galerija nevengdamas ir praei
ties šešėlių. Nebuvo užmirštas 
ir Čikagos Čiurlionio galerijos 
iniciatorius dail. Z. Kolba. Pa
galiau oficialiu žodžiu parodą 
atidarė kultūros tarybos pirm.

io šventi 
.būtų pa

taičiui įteikė dr. A. Razma. “Ir 
atskrido juodas varnas” knygos 
autorius-laureatas, gavęs čekį, 
tarė ilgėlesnį žodį, kuriuo visus 
labai linksmai nuteikė. Jau tas 
vienas sakinys prajuokino: “At

sitiesė

Gustaitis,

GRAIKŲ IR TURKŲ įtempė Graikijos ir Turkijos santykius. Nuo 
1964 m. Jungtinės Tautos Kipro saloje laiko savo kariuomenę, ku
rią šiuo metu sudaro 1.092 britai, 876 kanadiečiai, 673 danai, 618
švedų, 608 suomiai ir 520 airių. Saloje taipgi yra 8.500 graikų ir 
1.500 turkų karių. Dabartinę įtampą sukėlė graikų kariuomenės 
dalinys, minosvaidžiais apšaudęs Ayos Theodoros ir Kosinou tur
kiškus kaimus. Kautynių metu žuvo 25 civiliai turkai ir pora graikų 
karių. Turkija pagrasino užimti Kipro salą, kurios 600.000 gyven
tojų tarpe tik 20% yra turkai. Naujoji įtampa galėjo sukelti karą 
tarp Graikijos <ir Turkijos, nes abu kraštai pradėjo teikti kariuo
menę savo pasienyje. Abi puses bando atvėsinti diplomatai. JAV
prez. L. B. Johsonas pasiuntė į« 
Ankarą ir Atėnus savo asmeni-
nį atstovą Cyrus Vance, o Jung
tinių Tautų generalinis sekr. U 
Thant — gvatemalietį Jose Rolz- 
Bennett, politinių reikalų komi

raeliui niekada nebus leidžiama

būna jų ištisas miškas ir dar gausesni jų nešėjų būriai. Esame 
išbandę daugeli priemonių stengdamiesi atkreipti laisvojo pasau
lio dėmesį į pavergtą Lietuvą. Jos, tiesa, padėjo išlaikyti Lietuvos 
bylą nenumarintą, bet neprasiveržė į pasaulio dėmesio centrą. 
Vargu ar ir demonstracijos -tai pasiektų. Viena betgi aišku, kad 
jos sudramintų visa reikalą ir turėtų žymiai didesnį atgarsį nei 
ramiosios priemonės. Tam pavyzdžių netrūksta—štai kad ir iš Viet
namo demonstracijų. Mums trūksta tiktai drąsos išeiti į gatves. 
Niujorko žygininkai sutelkė minias, bet tai buvo tik vienas toks 
didesnės apimties švystelėjimas. Tokių žygių galėtų būti visuose 
didesniuose lietuvių gyvenamuose centruose. Jeigu neįmanoma 
surengti tokio žygio vieniems, kodėl nesidėti su kitais? Lietuviai 
šioje srityje dar nėra parodę platesnės savo iniciatyvos. Net kitų 
rengiamose demonstracijose jų įnašas nevisuomet proporcingas 
turimom jėgom. Rengiant šventes ateityje, vertėtų paplanuoti ir 
šia linkme.

parodą gėrėjosi rinktiniais dai
lininkų kūriniais, teiravosi jų fo
tografijų, bet, deja, jų nebuvo.

Žodžio paroda

metų rašytojų draugijos laurea
tas, laimėjęs $1000 premiją už 
knygą "Ir atskrido juodas var
nas", kalba kultūros kongreso 
metu Čikagoje

KANADOS ĮVYKIAI

SOVIETAI REIKALAUJA IŠDUOTI
Sovietų Sąjunga Kanadai įtei

kė antrą notą, reikalaujančią su
imti ir perduoti sovietams Mont-

Makarovičių Kovalevą už kari
nius nusikaltimus vokiečių oku
pacijos metais. Tasso agentūros 
paskelbtame adrese gyvenąs M. 
Klirnko kreipėsi i RCMP, pra
šydamas patikrinti faktus ir ap
ginti jo vardą. Pasak M. Klim- 
ko, sovietų kaltinimas yra pro
vokacinė propaganda, nes I. M. 
Kovalevas niekada neegzistavęs. 
Ši nota, be jokios abejonės, tu

rais demonstracijomis Otavoje. 
Kremlius reikalauja išduoti ir 
dar keletą asmenų, kuriuos jie

mo klausimą, kaltę dėl ekonomi
nės netvarkos suversdamas libe
ralams. Balsavimą laimėjo fe
deracinė vyriausybė 119:105 
santykiu. Pats R. Stanfieldas su
silaikė nuo balsavimo, pareikš
damas, kad tai padaryti jis buvo 
pažadėjęs į Britaniją turėjusiam 
išvykti premjerui L. B. Pearso- 
nui. Toks džentelmeniškumas 
politikoje yra labai retas daly
kas.

Londone viešintis L. B. Pear- 
sonas paskelbė, kad Kanada per 
Tarptautinį Valiutos Fondą ir 
bankus Britanijai duos $91 mili
jono paskolą, kaip savo įnašą 
padėti Britanijai įveikti ekono
minę krizę. Politiniuose pokal
biuose su premjeru H. Wilso- 
nu, atrodo, plačiausiai buvo pa
liestas Kipro salos klausimas, 
ten didėjantis nesutarimas tarp 
graikų ir turkų.

Kvebeko spauda paskelbė pra
nešimą, kad provincinio parla
mento specialus komitetas yra 
pasiūlęs eilę reformų parlamen
to procedūroje. Jis pataria atsi
sakyti priesaikos karalienei, pa
šalinti parlamento pareigūnų 
britiškus pavadinimus ir vadi
namąją karalienės kalbą sesijos 
pradžioje leisti skaityti ne gu
bernatoriui, bet pačiam premje
rui arba parlamento pirminin
kui.

Karalienės Elzbietos motina 
Londono universitete, Britani
joj, suteikė teisių garbės dokto
ratą premjerui L. B. Pearsonui. 
Tokio atžymėjimo buvo susilau
kę du Kanados premjerai: Mac
kenzie King 1948 m. ir Louis St. 
Laurent 1952 m.

Federacinis parlamentas 114: 
87 balsų santykiu panaiknno

liais. “The Telegram” koresp. 
A. Einfranko pranešimu iš 
Maskvos, incidentas Otavoje už
baigė Kanados ir Sov. Sąjungos 
medaus mėnesį. Kanadiečiai ten 
dabar esą traktuojami nedaug 
geriau už kiniečius ir V. Vokie
tijos piliečius. Dėl to A. Einfran- 
kas pataria perdaug nenusimin
ti, nes juk netoli ta diena, kai 
sovietai vėl turės pirkti kviečius 
iš Kanados.

Nova Scotia provincinė vy
riausybė nutarė pirkti Dosco 
bendrovės plieno liejyklą Sidney 
miestelyje ir tuo būdu užtikrin
ti jo gyventojams darbą iki 1969 
m. balandžio 30 d. šią liejyklą 
bendrovė planavo uždaryti se
kančių metų balandžio 30 d. Kai
ną turės nustatyti specialiai tam 
tikslui sudarytas komitetas. Dos
co bendrovė sutiko administruo
ti liejyklą iki numatytos uždary
mo datos, o vėliau ją tvarkys 
vyriausybės paskirti administra
toriai. ...

Progresyviųjų konservatorių mirties bausmę bandomajam 
partijos vadas R. Stanfieldas fe- penkerių metu laikotarpiui. Mir- 
deraciniame parlamente buvo iš- timi bus baudžiami tik polidnin-

$1000 dolerių...” Savo kūrybą____________ v___ _____
skaitė: poetė VitiĮia Bogutaitė, -nugrimzdusi negyvoji Lietuva. 
Bernardas Brazdžionis ir Anta- ~ ’ *• • ’ ----

Tą pati vakarą Jaunimo Cent- n.as. Gustaitis. Vinco Krėvės kū- 
-- • -■ rini skaitė B. Pukeleviciūte, o

ištraukas iš Igno šeiniaus “Kup
relio” ir Algirdo Landsbergio 
“Barzdos” — K. Veselka. Pro
grama buvo įdomiai perduota. 
Ypač gerai skaitė B. Pūkelevi- 
čiūtė ir K. Veselka. Tiksliau sa
kant, jie ne skaitė, o artistiškai 
ir tai iš atminties pasakojo. La
bai sklandžiai ir originaliai vado
vavo vakaro programai B; Pū- 
kelevičiūtė.

Sveikinimų sveikinimai -
Po tokios spūsties literatūros 

vakare atrodė, kad ir sekantį ry- 
; tą gausa nesumažės. Išėjo betgi 

kitaip. Į iškilmingą kongreso ati; 
darymą susirinko, palyginti, ne- 

; gausi auditorija. Matyt, čikagie- 
■ čiai žino ką reiškia pas juos tie 
: “iškilmingi atidarymai”. Pradė- 
1 ta irgi su tradiciniu pavėlavimu, 

nes vis kažko trūko, mikrofonas 
streikavo... Pagaliau rengėjų 
komiteto vardu prabilo p. M. 
Rudienė savo atidaromąja kalba. 
Kultūros tarybos vardu žodį ta
rė jos pirm. dr. J. Puzinas, o 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės vardu — jos pirm. A. Rin- 
kūnas. Invokaciją perskaitė tė
vų marijonų provincijolas kun. 
V.* Rimšelis. Kai atėjo himnų ei
lė, numatyti asmenys nepasiro
dė. čia buvęs muzikas A. . Mi
kulskis atėjo pagalbon, ir daly
viai sugiedojo Lietuvos ir JAV 
himnus. Po to sekė ilga sveikin
tojų eilė žodžiu, o ją dar papil
dė sveikinimai raštu. Tai labai 
ištęsė programą, išsėmė klausy
tojų energiją ir kai scenoje atsi
rado prezidiumas, visi laukė per

tų. Rengėjai prakaitavo gaudy-, traukos, kurią pasiūlė perėmęs 
damiesi ir salėje ir užscenyje,! pirmininkavimą dr. K. Keblys. 
nes vis ko nors ir kur nors trū-Į Be jo, pirmininkais buvo pa
ko. Kai su geroku pavėlavimu! kviesti — St. Barzdukas ir B.

re buvo atidaryta ir spausdinto 
žodžio paroda — knygų ir perio
dinių leidinių. Atidaromąją kal
bą pasakė A. Ginitneris, Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos Čikagos 
skyr. pirm., ir kun. Vyt. Bagdo
navičius, MIC. Pastarasis pabrė
žė, kad ši paroda yra liudijimas 
laisvojo lietuvių žodžio, kuris 
suvaržytas tėvynėje., Pasak jo, 
išeivija turėtų rodyti daugiau 
pagarbos laisvajam spausdintam 
žodžiui ir tvirčiau jį palaikyti. 
Už spaudos parodos organizato
rių J. Vaidelį kalbėjo jo darbas 
— rūpestingai surinktos knygos 
ir laikraščiai per pastarąjį penk
metį. Tai jo privati iniciatyva, 
pajėgusi sutelkti tiek leidinių 
be jokios oficialių institucijų pa
ramos. Jo butas yra nuolatinė 
spaudos paroda, papildoma vis 
naujais leidiniais.

Literatūrinė spūstis
Jeigu ketvirtadienio vakaras 

ir visas penktadienis nebuvo la
bai gausus dalyviais, tai litera
tūros iškilmė penktadienio va
karą buvo tikra spūstis, sugadi
nusi šventišką nuotaiką ir daug 
ką užrūstinusi. Stovėjo žmonės 
eilėje laukdami bilietų, o juos 
gavę neberado salėje vietų. Jau
nimo Centro salė nemaža — 
apie 650 vietų — bet šiuo atve
ju permaža. Guvesnieji tempė 
kėdes iš klasių ir statė kur tik 
galėjo. Vėliau atvykusieji, net ir 
su bilietais, nebegalėjo įsi
sprausti salėn — pastovėję prie 
durų grįžo namo. Galerijoje 
žmonės sėdėjo net ant tako laip-

Dabartinei dar gyvajai Lietuvai 
palaikyti kūrybinius darbus rei
kia remti ne vien premijomis, 
bet ir subsidijomis bei sudary
ti sąlygas konkretiems darbams. 
Visuomenė turėtų juos remti ne 
tiek pripuolama parama, kiek 
pastoviu domesiu kultūrinėms 
vertybėms.

Tai tik kelios paskaitos min
tys. Visa paskaita bus atspaus
dinta “Aiduose”, o kaikurios jos 
dalys — laikraščiuose. Tai ver
tos pastovaus dėmesio mintys. 
Labai gaila,kad jos kongrese bu
vo tik išklausytos, bet neišdisku
tuotos, nes tam nebeliko laiko. 
Net be pietų pertraukos reikėjo 
skirstytis i sekcijų posėdžius.

Kantata ir opera
Kongreso dalyviai turėjo pro

gos šeštadieni ir sekmadienį pa
matyti Dariaus Lapinsko sukur
tą ir paruoštą opera “Maras” su 
kantata “Karalius Mindaugas” 
pagal poeto K. Bradūno poemas. 
Tai labai modernaus stiliaus mu
zikiniai kūriniai, kuriems tradi
ciniai vardai nebetinka. Kanta
ta pavadinta “iliustruota kanta
ta”. “Marui”, atrodo, irgi reikė
tų kitokio, netradicinio aptari
mo. Jeigu kantata paliko statiš
ko kūrinio Įspūdį, tai “Maras” 
veikė šiurpiai, sukrečiančiai. Tai 
egzistencialistinis tragiškos si
tuacijos pavaizdavimas, kuriam 
panaudota minia, solistai, šmėk
la, pasakotojas, orkestras, švie
sos efektai, choreografija (B. 
Nagienė iš Montrealio). žiūro
vui buvo daug kas neaišku, ta
čiau nė vienas negalėjo neper
gyventi koncentruoto siaubo.

Užbaigiamasis posėdis
Po sekmadienio pamaldų ir 

sekcijų vadovų pranešimų atėjo 
(Nukelta į 9-tą psl.)

teto pasekretorių. Londone vie
šėjęs Kanados premjeras L. B. 
Pearsonas paruošė specialų pla
ną krizei pašalinti. Jis siūlo su
teikti didesnes teises Jungtinių 
Tautų kariams, sumažinti graikų 
ir turkų karių skaičių, neleisti 
gen. G. Grivui iš Atėnų grįžti į 
Kiprą. Pastarasis yra legendinis 
Kipro nepriklausomybės kovų 
didvyris, pastaruoju metu ėjęs 
Kipro kariuomenės vado parei
gas.

Kai Spalio revoliucijos pen
kiasdešimtmečio proga Maskvo
je buvo susirinkę kompartijų 
vadai, daug kas tikėjosi, jog 
Kremlius paskelbs datą specia
liam kompartijų vadų suvažiavi
mui, kurio pagrindinis uždavinys 
bus pasmerkti komunistinę Kini
ją. Dėl nežinomų priežasčių šį 
pranešimą “Tassd” agentūra pa- 
skelbė tik praėjusią savaitę. Spe
cialus suvažiavimas šaukiamas 
Budapešte sekančių metų vasa
rio mėn. Jame dalyvaus 18-kos 
komunistų partijų atstovai, ku
rie turės nutarti, kada ir kur su
šaukti vadų konferenciją Kini
jai pasmerkti. Panašaus pobū
džio pasitarimas jau yra įvykęs 
1965 m. Maskvoje, bet tada 
Kremlius susilaukė opozicijos ir 
buvo priverstas atsisakyti oficia
laus Kinijos pasmerkimo.

Britanijos vyriausybė suteikė 
politinę globą sovietų mokslinin
kui Vladimirui Teręskovui, spa
lio 19 d. pabėgusiam nuo sovietų 
laivo Mauricijuje. Jis priklausė 
sovietų mokslininkų grupei, ty
rinėjusiai Indijos vandenyną.

Jungtinių Tautų Saugumo Ta
ryba priėmė rezoliuciją, ragi
nančią Izraelį atitraukti kariuo
menę iš arabų kraštams priklau
sančių sričių. Arabams statomas 
reikalavimas užbaigti karo stovį 
santykiuose su Izareliu. Genera
linis sekr. U Thant specialiu 
Saugumo Tarybos pasiuntiniu 
pasirinko švedų ambasadorių 
Maskvoje G. Jarringą. Jo užda
vinys — aplankyti Izraelį, ara
bų kraštus ir rasti būdus galu
tinei taikai įgyvendinti. Prieš 
Saugumo Tarybos priimtą rezo
liuciją pasisakė Izraelis ir Egip
to prez. G. A. Nasseris. Izraelis 
kariuomenę atitraukti sutiktų 
tik tuo atveju, jeigu būtų pa
siektas tiesioginis susitarimas su 
arabų kraštais. Prez. G. A. Nas- 
seris parlamente pasakytoje kal
boje grasino Izraelio okupuotas 
Egipto sritis atsiimti ginklo jė
ga. Jo teigimu, Egipto kariuo
menė dabar esanti stipresnė nei 
arabų-žydu karo pradžioje. G. A. 
Nasseris taipgi pareiškė, kad Iz-

naudotis Sueso kanalu. Naujų 
komplikacijų gali sudaryti Bri
tanijos pasitraukimas iš Pietų 
Arabijos. Arabai skelbia, kad 
nepriklausomybę gavusi P. Ara
bija neleis Izraelio laivams 
plaukti į Raudonąją jūrą. Tokiu 
atveju būtų užblokuotas vienin
telis Izraelio uostas Eilat Aka- 
bos įlankoje, dėl kurio blokados 
prasidėjo paskutinysis arabų-žy- 
dų karas.

J. F. Kennedžio tragiškos mir
ties . ketvirtųjų metinių proga 
specialias pamaldas jo žuvimo 
vietoje, Dalias mieste, atlaikė 
trijų tikybų dvasininkai. Velio- 
nies* prezidento kapą Arlingtone 
aplankė broliai Robertas ir Ed
vardas, buvę ministerių kabine
to nariai ir kt. Prez. L. B. John- 
sono vardu buvo padėtas vaini
kas. Lig šiol kapą yra aplankę 
daugiau kaip 22 milijonai ameri
kiečių. Kasdien pro J. F. Ken
nedžio kapą praeina apie 15.000 
lankytojų. Kitokio pagerbimo 
susilaukė prezidento nužudymu 
kaltinamas Lee Oswaldas. Du 
jaunuoliai nuo jo kapo buvo pa
vogę 90 svarų antkapį, kurį po
licija vėliau ‘ rado BartesviUe 
miestelio parke. Nutarta antka
pį įmūryti, kad ateityje jo vėl 
neištiktų panašus likimas.- ....

Amerikiečių karininkų ir civi
lių pareigūnų specialiai sudary
tas komitetas Saigone svarsto 
Kambodijos blokados galimy
bes. Į amerikiečių žvalgybos ran
kas yra patekę daug Įrodomos 
medžiagos, liudijančios, kad di
deli municijos kiekiai Š. Viet
namo karius ir komunistų par
tizanus P. Vietname pasiekia 
per naująjį Kambodijos uostą 
Sihanoukviiie, kurio viena gat
vė neseniai buvo pavadinta prez. 
J. F. Kennedžio vardu. Nuo blo
kados gali tekti atsisakyti, nes 
tokiu atveju JAV laivynas turė
tų daryti kratas visuose į Kam- 
bodiją plaukiančiuose laivuose, 
jų tarpe sovietų ir kiniečių.

Amerikiečiai paskelbė pavar
des trijų astronautų, kurie se
kančiais metais atliks pirmąjį 
skrydį “Saturno V” raketa į erd
ves iššautu “Apolono” erdvėlai
viu. Įgulos vadu paskirtas ke
lionių erdvėse veteranas James 
McDivitt, jo bendrakeleiviais — 
David Scott ir Russell Schweic- 
kart. Spėjama, kad šiai trijulei 
1969 m. teks įvykdyti žygį į mė
nulį.

Komunistinė Kinija planuoja 
grąžinti komunų sistemą savo 
kolchozams, panaikindama žem
dirbiams suteiktas lengvatas. 
Blogi derliai buvo privertę kom
partijos vadus padidinti ūkinin
kams priklausančius privačius 
sklypus ir leisti juose išaugintas 
gėrybes pardavinėti laisvojoje 
rinkoje.

SUDEGINO SOVIETINĘ VĖLIAVĄ

Vaiždas iš kompozitoriaus Dariaus Lapinsko ope ros "Maras" (žodžiai K. Brodūno). Dešinėje (ku
nigo apdaru) dainuoja sol. St. Baras. Opera buvo pastatyta Marijos Augštesniosios Mokyklos salėje 
kultūros kongreso metu

Niujorke įvyko pirmasis lais
vojo pasaulio ukrainiečių kon
gresas, kuriame dalyvavo apie 
10.000 ukrainiečių. Jie atstova
vo trims milijonams tautiečių. 
Šalia įprastinių kongreso darbų, 
įvyko didelis mitingas Madison 
Square Garden, kur prieš porą 
metų panašią demonstraciją bu
vo surengę ir lietuvių žyginin
kai. Pagrindinę kalbą pasakė 
buvęs Kanados darbo ministeris 
Michael Starr, ukrainiečių kil
mės. Jis pareiškė, kad Ukraina 
yra pavergta Sov. Sąjungos ir 
kad vakariečių spauda sudaro 
klaidingą įspūdį apie tą tautų 
pavergėją, rašydama perdaug 
palankiai apie jos revoliuciją. 
Apie 2000 ukrainiečių nužygiavo 
prie Jungtinių Tautų rūmų lap
kričio 18 d. ir sudegino sovietinę 
vėliavą. Įvyko susidūrimas su 
amerikiečių raitąja policija.

Kongrese kalbą pasakė ir bu
vęs Kanados premjeras J. Die- 
fenbakeris, kurio dėka savo lai
ku buvo gautas ir naujo Lietu

vos konsulo pripažinimas. Pasak 
jo, negalima laukti, kad sovietų 
pavergtąsias tautas išlaisvintų 
karas. Išlaisvinimo esą būtų ga
lima pasiekti laisvų rinkimų ke
liu. Atviros diskusijos Jungti
nėse Tautose galėtų prie to pri
sidėti. Jeigu Afrikos ir Azijos 
tautos taip tvirtai kalbėtų prieš 
sovietinį kolonizmą, kaip prieš 
amerikinį, — Sov. Sąjunga bū
tų priversta leisti laisvus rinki
mus. Ta proga J. Diefenbakeris 
buvo apdovanotas Ševčenkos 
Laisvės Premija, kuri kasmet 
skiriama įžymiam veikėjui, pa
sireiškusiam kovoje už Ukrainos 
išlaisvinimą.

Kongresas paskelbė specialų 
manifestą-atsišaukamą į Jungti
nes Tautas, kuriuo smerkiama 
sovietinė vengja ir prašoma mo
ralinės paramos laisvės pastan
goms. Rengėjai taip pat pasirū
pino paskelbti “New York Ti
mes” dienraštyje ištisą puslapį 
informacijų apie ukrainiečių sie
kimus, jų veiklą ir sovietinius 
nusikaltimus Ukrainoje.
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* Pertvarkytas kunigų paruo-

dicinių seminarijų. Vietoje 50 
novicijatų ir seminarijų įsteigtos 
penkios aųgštosios teologinės 
mokyklos, į kurias nuo šio ru-

gyvens ne seminarijose, bet pri
vačiuose namuose, kaip ir visi 
kiti studentai, o studijuos teolo
ginėse akademijose ir universi
tetuose. Teologijos studentai 
gaus stipendijas, o jeigu tų lė
šų neužteks, turės pasipildyti jas 
pašaliniu darbu. Vienuoliai stu
dentai gyvens vienuolynuose. 
Tokią naują tvarką įvedė Olan
dijos katalikų vyskupai, siekda
mi suderinti naujų ‘kunigų pa-

ti panašiai, kaip ir kun. Hafne- 
rio grupė. Vašingtono kardino
las P. O’Boyle tokią parapiją pa
smerkė. Ročesterio vysk. T. 
Sheen neigiamai pasisakė prieš 
panašų bandymą savo vyskupi
joj. Tos grupės vadovas kun. 
Kenny pareiškė, esą vyskupo 
Sheen nuomonė nesanti galuti
nė ir dėlto grupė tęsianti savo 
veiklą. Anot jo: “Mūsų liturginis

norime tik sudaryti tikrai krikš
čionišką bendruomenę siaures-

šurą. Tikimasi, kad ateityje teo
loginės akademijos bus įjungtos

mą ir tuo budu labai palengvės 
finansinė našta. Dabar vieno še

Mišioms tikrąją reikšmę.”
* Kazanės gyventojai Rusijoj 

pareiškė, kad jie tikės ir prak
tikuos religiją, ‘kiek sąlygos leis. 
Vietinio universiteto studentai 
patyrė, kad 21% visų gyventojų 
tiki Dievą.

* Nauju vyskupu Helsinkio 
vyskupijai, Suomijoj, paskirtas 
mons. P. Verschuren. Ingreso iš
kilmėse šv. Henriko katedroje 
dalyvavo valdžios pareigūnai ir 
gausus tikinčiųjų būrys. Vysku
pija turi penkias parapijas su

atsieina $9000. Prof, de Graaf, 
buvęs Haarlem kunigų semina
rijos lektorius, dabar paskirtas 2600 tikinčiųjų.

* Naujasis katalikų laikraštis
“Twin Girele” 'laikysis pagrin
dinių temų: tikėjimas ir laisvė. 
Jis kovos prieš šių dienų moder
nizmą. - "

* Kroatų kalba Jugoslavijoj

teologijos studentų auklėjimo 
vadovu, pareiškė apie šią refor
mą: “Tai Bendrijos atsisveikini
mas su geto tvarka. Seminarija 
buvo uždara tvirtovė. Visuome
nėje, kuri pasaulėja iš pagrindų, 
busimųjų 'kunigų paruošimas tu
ri būti glaudžiai susietas su 

‘ miestine kultūra. Jų auklėjimas

ną tarp gyvenimo ir darbo ap-

* Naujo pobūdžio parapijos 
bandomos organizuoti JAV-se. 
Kol kas jos vadinamos “pogrin
džio parapijomis” ir yra neteri- 
•torinės. Tai grupės tikinčiųjų, 
besitelkiančių į asmeninio pobū
džio bendrijas, kurios laikomos 
nepastoviomis — “floating pa
rishes”. Viena tokių parapijų 
yra įsteigta Oklahoma City su 
vietos vyskupo V. Reed leidimu 
ir pavadinta “Jono XXIII bend-

. paskirtas kun. Nerin ir turi apie 
300 narių. Kas sekmadienį pusė 
jų renkasi vietos mokykloje dis
kusijoms. Tuo metu jų vaikai 
mokomi -katekizmo. Po to — Mi
šios, kurių metu tarp kunigo ir 
tikinčiųjų užsimezga pokalbis 
lekcijos ir evangelijos temomis.

* Nevykę naujoviškų parapijų 
bandymai pasireiškė keliose J. 
A. V-bių vietovėse. Trentone, N. 
J., vysk? G. Ahr suspendavo kun. 
Hafner už bandomosios parapi
jos įsteigimą. Tas kunigas sutel
kė apie 25-40 šeimų ir pradėjo 
savotiškas Mišių apeigas, nepai
sydamas Bendrijos nuostatų. Va
šingtone susidarė 400-500 asme-

People”. Joje dalyvauja apie 20

mą padarė teologas pranciško
nas Tėvas Bonaventūra Dūda; 
literatūrinę pusę prižiūrėjo prof. 
J. Kastel, marksistas.

* Kolumbijoj pastatyta di
džiulė bažnyčia pogrindyje, tal
pinanti 10.000 žmonių. Tai ka
syklų darbininkų sumanymas, 
kurį įvykdė architektas J. Con
cha"

* Religinio auklėjimo pasau
linis kongresas organizuojamas 
Kolumbijoj, Bogotos mieste, 
1968 m. rugpjūčio mėn. Jau bu
vo dešimt posėdžių, dalyvaujant 
47 delegatams, kurie planuoja tą 
milžinišką kongresą.

* Vietnamui popiežius Paulius 
VI padovanojo Fatimos statulą, 
kurią jis gavo iš Lisabonos moki
nių kelionės į Fatimą proga š. m. 
gegužės 13 d.

* Liuteronų federacijos pirm, 
dr. F. Schiotz iš Minneapolio pa
reiškė pageidavimą per dienraš
tį “Svenska Dagbladet”, kad po
piežius Paulius VI dalyvautų 
1968 m. Protestantų Bažnyčių 
tarybų suvažiavime Švedijoj.

* Bogotoje, Kolumbijos mies
te, statomas didžiulis kryžius ir 
bažnyčia, kur įvyks tarptautinis 
eucharistinis kongresas 1968 m. 
rugpjūčio 18—25 d.

* Katalikų vyskupų skaičius
pasiekė 3000. B. M.

ANDRIUI RAŠKAUSKUI mirus Lietuvoje, jo dukrą 
MAGDALENĄ, sūnus BRONIŲ, PETRĄ, JUOZĄ, JUS
TINĄ, SIGITĄ ir jų šeimas giliai užjaučiame —

Sault Ste Marie, Ont. A. Motuzų šeima
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Egipto raketos nepakilo
Amerikiečių žurnalas “News- Egiptiečių satelitas

i

Wolfgangas Pilcas, antrojo pa
saulinio karo metais buvęs ra
ketų tėvo Wemher von Brau-

ripflp Į “Stem” redakcijos atstovo 
rak^ klausimą, kodėl buvo griebtasi

Hitlerio

tų? Prof. W. Pilco teigimu, ra-ketos negalėjo būti panaudotos S? kadlfieS g^Su
Tel Avivui sunaikinti, nes jųtikrasis tikslas buvo satelito iš- satehte gurėjo ne kiek nema-

“antis”, matyt, turėjo tikslą nu- __ _______ __________ ______
gąsdinti kongreso atstovus ir Egipto ‘ satelitas bus geriausia 
priversti juos paskirti didesnes priemonė arabų kraštams suvie- 
dolerių sumas planuojamai an- nyti 
tiraketinių ginklų gamybai. IzraeHo agentams gerai buvo

Wernher von Braun savo talen
tą atidavė JA Valstybėms, į erd
ves iššaudamas pirmąjį ameri
kiečių satelitą, kai juos jau bu
vo pralenkęs sovietinis “sputni-

ninkai. Antroji jo didžiausia pa
slauga — sėkmingai išbandyta

V” raketa, kurios dėka ameri
kiečiai tikisi 1969 m. išlaipinti 
astronautus mėnulyje.

Dalis W. von Brauno kolegų 
karo ir pokario metais atsidūrė 
Sovietų Sąjungoje, o kita dalis 
liko bombų nusiaubtoje V. Vo
kietijoje. Jų tarpe buvo dabar 
jau pagarsėti spėjusi trijulė — 
prof. Wolfgangas Pilcas, prof. 
Paulius Goercke ir prof. Han
sas Kleinwaechteris. Prancūzi
jos prezidentui De Gaulle paga
minę “Veronique” raketą, jie 
1961 m. išvyko į Egiptą, kur jų 
paslaugos šaukėsi prez. G. A.

Hamburge leidžiamas “Stern” 
žurnalas, demaskuodamas

paskelbė pasikalbėjimą su šiais 
trimis raketininkais. Jie buvo 
rasti ne komunistinėje Kinijoje, 
bet Austrijoje ir V. Vokietijoje. 
Iš jų ‘tik vienas prof. H. Klein
waechteris tebėra nepasitraukęs 
iš raketinių varžybų — jis pa
deda V. Vokietijos mokslo mi
nisterijai gaminti metereologi-

‘karo valandomis Izraelio avia-

Raketoms reikia pramonės
Minėtieji trys vokiečių moks

lininkai 1961-65 m. Egipte ap
mokė ir paruošė keletą inžinie
rių raketų gamybos specialybei. 
Jie gali tęsti pradėtąjį darbą, 
bet neatrodo, kad Egiptas galė
tų pasigaminti karines raketas, 
nes jų gamybai reikia augštai 
išvystytos pi onės talkos. Da
lių ir m ’ supirkinėjimas

ro, kur buvo sukoncentruota ra
ketų gamyba. Karo tikslams rei
kia "raketų su sauso kuro varik- .
bais, o G. A. Nasserio raketos užsienyje P ,
turėjo skysto kuro variklius. delto’
Kiek nerkia laiko pasiruošti to- standartinių dahų iš viso nebė
rų raketų iššovimmjau yra te- ra. Jas reikia atitinkanti per- 
levizijos ekranuose parodę ame- <brbti didelę patirti turintiems 
rikiečių mokslininkai, kurie erd
vių užvaldymui ir astronautų 
kelionėms naudoja skystojo ku
ro raketas. Karinėms “Minute
man” ir “Polaris” raketoms

ma iššauti per keletą minu&ų.
Propaganda ir atentatai
Egiptui švenčiant monarchi

jos nuvertimo sukaktį 1962 m., 
anuometinis krašto apsaugos 
nūn. maršalas Ameris gyrėsi,

žinių statomų reikalavimų. To
kia improvizacija nėra lengvas 
dalykas. Dalis perkantieji asme
nys taip pat turi būti raketų

anksto pramatyti, ką su nupirk
ta dalimi galima bus padaryti, 
kur ją įmanoma panaudoti.

Egiptiečiai galėtų perdirbti vo
kiečių jau pagamintas raketas, 
išimdami iš jų erdvių tyrimui 
skirtus įtaisus. Tačiau ir šis 
žingsnis problemos neišspręstų, 
nes tokiu atveju raketoj būtų 
vietos tik apie 1000 kilogramų 
sprogmenų, kai tuo tarpu jau 
antrajame "pasauliniame kare 
aviacija yra naudojusi 10.000 kg 
vadinamąsias oro torpedas. Tai
gi, Egiptui kare su Izraeliu ten
ka užmiršti raketas ir naudoti 
sovietų pristatomus lėktuvus.

Pasikalbėjimo metu išryškėjo
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guoja teisininkas V. Mastis.
Pereitais metais viena McmtreaHo miltų bendrovė skelbė konkursą, 

siūlydama stalinę lempą už $8.50. Aš pasiunčiau pinigus ir gavau lempą, 
kuri buvo sugedusi, visai nedegė, ir aš ją grąžinau atgal. Nuo to laiko 
nieko negirdėjau iš tos bendrovės. Rašiau jiems keletą laiškų, bet jie 
neatsakė. Nėra nei lempos, nei pinigų. Nesulaukdama jų atsakymo, nu
sipirkau kitą, panašią lempą. Ar galėtumėte išreikalauti mano pinigus?

J. G-ienė, Torontas
Bendrovė patikrino savo knygas, bet niekur negalėjo rasti, kad Jūs 

užmokėjote pinigus ar grąžinote lempą. Jie sako, kad tai neįprasta, nes 
lempa turėtų būti įtraukta bent į pataisymų ar grąžintų prekių sąrašą. 
Nežiūrint to, bendrovė pasiuntė Jums $8.50, kartu atsiprašydama td 
visus nemalonumus.

Aš esu naujas ateivis. Pirkau 17 inčų televizijos priimtuvą, kuris 
turi užrašą “Crosley GC 17 TOV203070”. Tokie priimtuvai buvo gami
nami Kanadoje prieš 10 ar 12 metų. Priimtuvas gerai veikia, bet aš 
norėčiau kaikurių pataisymų. Tam tikslui man reikia to aparato elekt
rinės diagramos, kurios niekur negaliu gauti. Krautuvininkai nėra girdėję 
tokios firmos. Televizijos mechanikai irgi nežino. Ar galite man pagel
bėti atrasti diagramą — elektrinių vielų išvedžiojimo braižini?

J. P-aitis, Torontas
Radijo mokykla (Radio College of Canada), kuri paruošia mecha

nikus, atsiuntė Jums reikalingą braižinį nemokamai, nors normaliai jis 
kainuoja $1.50. — šitie Crosley televizijos aparatai buvo labai geri. Ir 
mes tokį turėjome prieš dvejus metus.

Mūsų kaimynai kas vakarą degina lapus, kurių kvapas ir dūmai da
rosi mums nepakenčiami. Skambinau tuo reikalu policijai, bet jie nieko 
negali padaryti, nes nėra įstatymo, kuris draustų lapų deginimą. Ar 
tikrai nieko negalima padaryti? M. M., Torontas

šis tas įmanoma. Savivaldybės departamentas, kuris rūpinasi miesto 
oro grynumu, seka lapų deginimą ir panašius, kaip Jūsų, skundus. Jei 
deginimas, sukeliantis mažai dūmų, trunka 10 minučių, arba deginimas, 
sukeliantis tirštus dūmus trunka 6 minutes, savivaldybės inspektorius 
išrašo perspėjimą. Kaimynams pasiskundus, išrašomas perspėjimas, į ku
rį reikia atsakyti per dvi savaites. Jei per tą laiką atsakymas negauna
mas, tada pasiunčiamas teismo šaukimas. — Jei mandagiai paprašote 
kaimyną sustabdyti lapų deginimą ir jis to nepadaro, galite skųstis savi
valdybei (Metro Air Pollution Dept).

Pereitą rugpjūčio mėnesį pasiunčiau elektrinį skustuvą į Toronto 
skustuvų bendrovę pataisyti. Beveik trys mėnesiai praėjo ir nieko iš tos' 
bendrovės dar negirdėjau. S. V., Torontas

Vėl galite pradėti skustis. Mes skambinome į tą bendrovę ir jie 
Jums pasiuntė pilnai pataisytą skustuvą nemokamai.

J

mėtojo” ir “Užkariautojo” rake
tos lengvai gali pasiekti Beirutą 
ir nušluoti visus Izraelio mies
tus. Vokiečiai raketininkai sako
si šio propagandinio pranešimo 
negalėję paneigti, bet jie tikrą
ją raketų vertę ir jų pobūdį nu
švietę V. Vokietijos ambasado
riui Kaire.

Izraelio agentai mėgino nu- dar vienas lig šiol beveik negir- 
šauti prof. H. Kleimvaechterį, dėtas faktas — egiptiečiai mė- 
keletą kartų prof. W. Pilcui gina gamintis garsaus vokiečių 
siuntė siuntinius su sprogmeni
mis. Vienas jų, neatsargiai ati
darytas, sprogo sekretorės Han
nelore Wende rankose. Ji nete
ko pirštų ir prarado regėjimą. 
Tie patys Izraelio agentai Miun
chene pasigrobė dr. Krugą, va
dovavusi “Intra” prekybos bend
rovei, kuri laisvojo pasaulio rin
koje supirkinėdavo raketų ga-

konstruktoriaus Messerschmitto 
sprausminius naikintuvus HA 
300, kuriem jis nesurado rinkos 
pačioje V. Vokietijoje. Ar jiems 
pavyks, tenka labai abejoti, nes 
šiam lėktuvui reikia pasigamin
ti ir specialų variklį. Dalis sten
giasi parūpinti Zueriche, Šveica
rijoje. veikiančios “MECO” ir 
“MPT” firmos. V. Kst.

Jo du kolegos sakosi esą pavar
gę ir norį pailsėti. Nė vienas jų 
neturėjo ir neturi nieko bendro 
su komunistine Kinija. Paskelb
tasis pasikalbėjimas yra įdomus 
tuo, kad jis atskleidžia jų dar
bą Egipte ir G. A. Nasseri'o pla
nus.

Gyvenimo trupiniai ir pipirai
J. VAICELIŪNAS1941 m. spalio 10 d. grįžau iš 

vokiečių nelaisvės. Kurį laiką 
gyvenau savo tuolaikinėje tėviš
kėje — Pasvalyje, kur Pumpėnų, 
gatvėje nr. 71 turėjau penkių 
kambarių namuką. Buvau lai
mingas, kad iš nelaisvės grįžau 
su pirmaisiais transportais. Kai- 
kurie mūsų draugai nelaisvėje 
buvo išlaikyti dar penkis mė
nesius ir tai žiemos metu. Jie iš 
nelaisvės grįžo patinę. Su vienu 
jų — Itn. Karosu kalbėjau Pa
nevėžyje 1942 m. kovo pabai
goje. Tarp kitko pasakiau, kad 
1941 m. prie Kūčių stalo prisi
miniau ir savo draugus, likusius 
nelaisvėje. Jis papasakojo, kaip 
jie tą Kūčių vakarą lindę pro 
spygliuotų vielų tvorą, kad ga
lėtų pasivogti kiek bulvių. Jo 
kūnas ir dabar dar buvo sutinęs, 
nors iš nelaisvės grįžo prieš tris 
savaites.

Darbas okupacijoj
Pabuvęs keletą savaičių na

mie, pradėjau jieškoti darbo. 
Man buvo pasiūlyta vadovauti 
vienam lietuvių karių batalijo- 
nui, 
kariuomenės užnugarinėje tar- ■W ♦ m • n A _ •

vedėjas buvo ats. pik. Itn. V. 
Sakalas. Vėliau, kai jis kartą su 
burmistru susikirto, išėjo tar
nauti į Lietūkį, o to skyriaus 
vedėju buvo paskirtas agr. V. 
Mickus.

Prekybos-pramonės skyriui 
priklausė ir miesto viešbučiai, 
valgyklos bei kortelių biuras. 
Valgyklų - viešbučių inspekto
rium buvo M. Bačiulis, o vėliau 
— V. Mačiulienė, komunistų nu
žudyto dr. S. Mačiulio našlė. Ji 
taip pat turėjo tarnauti, nes jos 
dideli namai Panevėžyje buvo 
užimti vokiečių karo komendan
tūros, o Smilgių valsčiuje esan
tis Pajulių dvaras dar buvo vo
kiečių nuosavybėje. Po metų ji 
dvarą atgavo. Galimas dalykas, 
toje srityje jai padėjo Panevėžio j 
komendantas kpt. Harm. Šiaip 
gi vokiečiai lietuviams ne tik 
dvarų, bet ir didesnių ūkių ne
norėjo grąžinti.

Alga — 6 kg. lašinių
Prekybos-pramonės inspekto- 

riai-instruktoriai per mėnesį ga
vo po 150 markių. Už tuos pini
gus juodoje rinkoje buvo galima 
nusipirkti šešis kilogramus la-_ 
šinių. Mačiulienės dukros, ku- ....... .. TT . , ,.
rios studijavo Kauno universite- 
te, juokėsi, kad jų motina per 
mėnesį gauna tik 150 menkaver
čių vokiškų markių, kai Lietu
vos laisvės laikais jų tėvas kar
tais per dieną uždirbdavo 150 
vertingų litų.

Mano pareiga buvo karts nuo 
karto aplankyti miesto dirbtu
ves, patikrinti jų veikimą, pa
rūpinti joms medžiagos. Medzia-

vienam lietuvių kanų bataiijo- 
nui, kurių keli buvo vokiečių 
kariuomenės užnugarinėje tar
nyboje. Tai buvo batalijonai, su
daryti iš pabirusio lietuviško te
ritorinio korpo, buvusio bolševi
kinės kariuomenės sudėtyje. 
Esą, batalijono vadas per mėne
sį gaunąs 3.000 rublių — 300 
markių ir visą karinį išlaikymą. 
Nuo tos tarnybos susilaikiau. Iš
buvęs apie 4 mėnesius vokiečių 
nelaisvėje, nebuvau entuziastas 
vokiečių atžvilgiu. Pamačiau 
kad ir vokiečiai kariauja tik dėl 
savo, o ne dėl kitų tautų gero
vės. O ir visos lietuvių tautos 
entuziazmas vokiečių atžvilgiu . .
buvo kritęs, palyginus su tomis £U gavimo reakalaas tekdavo ra- 
nuotaikomis, kokios buvo pirmo- Syti pareiškimus, kunuos tvirtin- 
mis vokiečių-bolševikų karo die- davo burmistras. Su tais pareiš- 
nonris. Visdėlto, anot vieno tau- Jamais dar tekdavo vykti į Kau- 

“ "----------------- vo-

ibirusio lietuviško te-

i miesto dirbtu-

bos transporto kontora, kurios 
vedėju paskyrė mane. Kontorai 
priklausė visi Panevėžio miesto 
gyventojai, kurie turėjo arklį. 
Jie būdavo įpareigojami atlikti 
kaikuriuos transporto darbus: 
malkų vežimą ir pan., jeigu jie 
nebuvo pastovūs kokios nors 
Įmonės vežikai.

“Car-durak”
1942 m. pavasarį buvau pa

skirtas Hokušo metalo liejyklos 
vedėju, o buvęs vedėjas palik
tas technikiniu vadovu, nes bu
vo patyręs meistras. Liejykloje 
dirbo aštuoni darbininkai: šeši 
metalo tekintojai, liejimo for
mų paruošėjas ir sąskaitininkas 
Kupstas. Žmonės pasakojo, kad 
caro laikais jis buvo Rusijos 
parlamento atstovas. Esą, jis 
kartais duodavęs mažiems vai
kams saldainių, kad jie sakytų: 
“Car durak — caras kvailys”. 
Jo už tai, kaip parlamento at
stovo, policija negalėdavusi su
imti. Man su Kupstu neteko pla
čiau pasikalbėti, nes jis greitai 
buvo iškeltas tom pačiom parei
gom į spaustuvę, o liejyklos są
skaitininko vieton paskirta Ho- 
kušienė, buvusio liejyklos savi
ninko našlė. Ji norėjo būti ar
čiau savo buvusios įmonės, nes 
m;z L z r.- 
jyklą 1940 m. nusavino bolševi
kai, o dabar ji buvo Panevėžio 
miesto valdybas žinioje. Hoku- 
šienei liejyklos atgauti nepavy
ko. 1942 m. birželio pabaigoje 
tos liejyklos viršininku jau buvo 
vokietis, atvykęs iš Vokietijos, 
ir ruošėsi tapti liejyklos savi
ninku. Vienas darbininkas juo
kais pasakė, kad Hokušienė tu
rėtų ištekėti už jo ir vėl būtų 
liejyklos savininke. (Bo? daugiau)

Nueikite šį vakarq į rūsį 
ir atsineškite Paari Sherry 
vyno bonka

tiečio: “Prie v 
ma gyventi, o 
pragaras”.

Tarnyba gavau Panevėžio 
■pra

monės skyriuje’. Buvau paskir
tas įmonių insoektorium-inst- 
ruktorium. Tam skyriui priklau
sė Stamūnu dvaras, miesto dar
žininkystė, kuri buvo prie Ragu
vos kelio, stalių dirbtuvė, meta
lo dirbtuvė. Hokušo metalo lie-

miesto

to oirtis, transnorto kontora ir 
Surdegio durnynas. Berods. Pa
nevėžio miesto valdybai laikinai 
priklausė ir spaustuvė.

mybę sustabdyti laiškų išnešio
jimą šeštadieniais, ^šis žingsnis 

. _ - paštui sutaupytu kasmet apie
buvo galima, Kaune nupirkti ir $io milijonų Laiškų išnešioto- 
parvežti reikiamas medžiagas, jai turi penkių darbo dienų sa- 
Tuo tikslu beveik kas savaitę į vaitę, bet unija jiems nori iš- 
Kauną važiuodavo miesto valdy- kOvoti dvi lai™ dienas savait- 
bos sunkvežimis. galiais. Ji gali atsisakyti šios

Metalo dirbtuvę medžiagomis minties, nes tada šeštadalį laiš- 
aprūpindavo vokiečiai, nes joje kų išnešiotojų tektų atleisti iš 
daugiausia būdavo atliekami vo- darbo. Penkiem laiškanešiam 
kiečių kariuomenės užsakymai, dabar yra samdomas vienas 
Didžiausias iš tų darbu buvo ra- žmogus, kuris juos pakeičia ne- 
tų bei vežimu apkaustymas.

Nors visą laika buvau imonių

reieose, bet kartais tekdavo pa
būti ir atskiros įmonės vadovu. 
1942 m. oradžioie buvo suorea-

darbo dienomis.Galutinis spren
dimas bus padarytas metų pa
baigoje.

Kanados vvriausvbė planuoja 
irengti didžiulį uostą Nova Sco
tia provincijos Cape Breton sa
los Port Hawkesbury miestely-

Jei ir neturite rūsio — nesvarbu, šį vyną galite laikyti 
ir virtuvės spintoje. Paari Sherries yra pigus ir tinka 

laikyti betkur. Paari yra trijų rūšių:

Paari Pale Dry — sodrus, riešutingo, aromatiško skonio, 
o Paari Golden Medium yra vienas geriausių pasaulyje 

vynų apetitui sužadinti. Bet jeigu norite išlaikyti stilių 

ir gyvą nuotaiką po valgio, pamėginkite švelnų, 
gaivinantį Paari Oloroso Cream. Tačiau visi Paari 

Sherries vynai yra skanūs gerti betkada — vieni, 

prie užkandžių arba naujausiu stiliumi — su ledo 

gabalėliais (on the rocks).

Kadangi šie vynai yra nuostabiai pigūs, galite dažnai 
juos vartoti. Kodėl nepamėginti dar šį vakarą?

Paari Whies

t

je. Gamtinės sąlygos Canso są- tojai mano, jog naujasis uostas 
šiauryje yra labai palankios į Port Hawkesbury apylinkes

sas galimybes natūraliam uos- mų ir didžiųjų naftos valymo 
tui, kai tuo tarpu rytinėse JAV bei perdirbimo bendrovių, duo- 
pakrantėse panašiam uostui rei- damas naują impulsą ekonomi- 
kėtų atomine energija sprogdin- niu atžvilgiu neturtingai Nova 
ti povandenines uolas. Planuo- Scotia provincijai.
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Kai anglas prakalba lietuviškai
Kunigo Antano Sabo 60 metų sukakties proga

Didžiajai sukakčiai jungtinis fondas
AL. GIMANTAS

ii M

rudens šiurpūs vėjai ir tik tada darbiauja “Drauge”, “Tėviškės 
būna prasmingas, ‘kai matosi žiburiuose” ir kituose lietuviš-

nn-

metais rinkliavos svarbą. Įvai
rūs lietuviškieji parengimai pel
no dalį turėtų skirti irgi tam 
fondui, čia reikalingos didelės 
pastangos, daug darbo, daug pri
minimų ir aiškinimų, kad visi 
iki vieno atiduotų savąją auką.

tautai, valstybei ir religijai, luose.
Vienas iš tų, kurio gyvenimas Serbų salėje

sakus ir jau pasiekė 60 me-
amžiaus ribą, yra kun. An- mas ir bendras pagarbos jaus- 

nas Sabas. mas nusipelniusiam asmeniui
i j. sutelkė Sudburio miesto bei apy-Lietuvoj ir Italijoj linkės lietuvius ir kaimyninių
1907 m., žaliai vasarai bai- kolonijų atstovus š.m. lapkričio 
antis, šakių apskr., Gelgaudiš- 11 <L i jaukią serbų salę. Kartu

• ~ - su jubiliatu atvyko Christ the
S parapijos Klebonas Mons.

ee, kun. B. Sugintas, kun. 
Heinrichs ir užėmė vietas prie 

“Saulės” pro- garbės stalo, papuošto gėlėmis 
ir didžiuliu tortu su religiniais

Kio vis., Papiškių, km., pne gra
žių Panemunės pušynų ir mels
vai vingiuoto Nemuno, Sabų šei
moje gimė sūnus Antanas.

Baigęs Jurbarko “Saulės” pro

labai vykusiais vadovavo Aug. 
Jasiūnas, talkinamas savo žmo
nos Viktorijos. Be išvardintųjų, 
prie garbės stalo buvo pakvies
ti: A. Vanagas su ponia, Sault 
Ste Marie Lietuvių Bendruome-

Nledra, Lot-
. Žmuidzinas, Lietuvos gen. konsulas, evangelikų vysk. Lūsis, 

jos pirm., Paarkma, Estų Federacijos pirm., A. Rinkūnas, KLB pirm.
Nuotr. J. Kreilio

Raudonoji ponija tebežada
Per revoliuciją buv. caristi

nėje Rusijoje ir po jos liaudžiai 
tiek daug žadėta, kad atrodė, jog 
ant žemės bus įkurtas rojus. De
ja, tikrovė kitokia.

Pažadai

liau bandanti patirti tautiečių 
nuomones bei pasisakymus dėl 
sekančių jubilėjinių metų iškil
mių, teko patirti vieną 
karnai Įdomią nuomonę lė 
kimo klausimu.

Visiems suprantama, kad vi
sų iškilmių, minėjimų, pasirody
mų, parodų ar manifestacijų pa
sisekimas labai didele dalimi ga
li priklausyti nuo surinktų lė
šų. čia jau ir didžiausias skep; 
tikas turėtų sutikti, kad pinigai 
Šiuo atveju gali vaidinti net ir 
pačią pirminę rolę. Be lėšų ir 
labai geri planai bei nuoširdūs 
vykdytojai galės rasti tik dali-

Kulango, Baltiečių

J. KAIRYS

valstybė yra ir darbdavys, ir dar
bo paskirstytojas, ir darbo laiko 
bei atlyginimo nustatytojas, ir

Kun. Antanas Sabas

gimnazijos 4 klases, 1923 m. 
rudenį išvyko Italijon ir moks
lų tęsė saleziečių gimnazijoje 

. Este mieste, vėliau — Torino 
filosofijos institute. Trejus me
tus mokytojavo lietuvių sale
ziečių “Perosa Argentina” gim
nazijoje ir dėstė lotynų, graikų 
ir lietuvių kalbas. 1936 m. bai
gė tarptautinę teologijos akade
miją Torine ir liepos mėn. pra
džioje įšventintas kunigu. Pir
maisiais kunigystės metais dir
bo Castelnuovo Don Bosco gim
nazijoj kaip mokytojas, o nuo 
1937 ligi 1939 m. apsigyveno To
line ir redagavo “Saleziečių ži
nias”. 1939 m. rudenį grizo į 
Lietuvą ir buvo paskirtas kape^ 
liono pareigoms Kaune Vaike
lio Jėzaus amatų mokykloje, 
suaugusių prekybos mokykloje 
ir mergaičių amatų kursuose. 
Bolševikų gaujoms užplūdus

Ste Marie, Kanados Lietuvių 
Fondo Siaurės Ontario įgalioti
nis, St Krivickas, Sudburio “Ge
ležinio Vilko” klubo pirm., G. 
Lumbienė, M. Venskevičienė ir 
N. Paulaitienė su savo vyrais, 
•kaip nusipelnę ir kartu su jubi
liatu dirbę mokytojo darbą Tu
mo - Vaižganto šeštadieninėje 
mokykloje.

Mons. McKee tarė keletą svei
kinimo žodžių visus nustebinda-

plojimų, nes jis prakalbo lietu
viškai. Vėliau, kalbėdamas ang
liškai, įvertino sukaktuvininko

vadovaujamoje parapijoje ir 
lietuvių tarpe, palinkėjo jam, 
kaip natūralaus maisto šalinin
kui, valgančiam tik daržoves, 
Įvairias sėklas, geriančiam vai
sių sultis, sulaukti 150 metų am
žiaus. (Prieš vakarienę maldą 
kalbėjo Mons. McKee taip pat 
lietuviškai).

Programos vadovas A. Jasiū
nas pakvietė J. Kručą tarti pa
grindinį žodį. Po jo sugiedota 
“Ilgiausių metų”. Minėjime da
lyvavo per 100* asmenų. Sukak
tuvininką žodžiu sveikino: kun. 
B. Sugintas, kun. Heinrichs, A. 
Vanagas, J. Skardis, St. Krivic
kas, M. Venskevičienė ir I. Bal
čiūnienė. A. Vanagas Sault Ste 
Marie lietuvių vardu ir T. Bal
čiūnienė savo ir brolio Alf. Va
laičio vardu įteikė dovanas. Pro
gramos vadovas perskaitė visus 
sveikinimus gautus raštu. Orga
nizacinio komiteto pirm. St. 
Krivickas sukaktuvininkui įtei
kė visų prisidėjusių bei dalyva
vusių iškilmėje sąrašą ir simbo
linę dovaną.

Baigiant sukaktuvininkas pa
dėkojo visiems už jo prisimini
mą, linkėjimus, dovanas, pri-

šiškes. Po metų, tėvynės žemę 
trypiant vokiečių armijai, toms 
pat pareigoms perkeltas į Rasei- 
mus. IŠ ten, po 13 mėnesių, ar
kivyskupo M. Reinio pakviestas 
į naująją Vilniaus kunigų se
minariją dvasios vadu, graikų 
kalbos ir asketinės teologijos 
profesorium. Vėliau iš semina
rijos profesūras pasitraukė ir iš
važiavo vikarauti į Lygumus.

Vokietijoj ir Kanadoj
1944 m. pasitraukė į Vokie

tiją. Dvasinė vadovybė paskyrė 
jį į Hamburgą Deutsche Ring 
ir kitų aplinkinių, k.a. Berliner mindamas," kad visi esame klys

tantys žmonės, todėl vieni kitų 
nesmerkime, vieni kitus užjaus
kime ir iš buvusių klaidų pasi: 
mokykime ateičiai*

Kalbėta už tautų apsisprendi
mo teisę, jų suverenumą ir pan., 
bet raudonojo Kremliaus ponų 
darbai bei jų praktiški siekiai 
rodė bei teberado visai ką kitą: 
Sovietų Sąjunga yra vienintelė 
valstybė, kuri per savo egzisten- 
zijos laiką pavergė tiek daug ne- 
rusiškų tautų bei valstybių, pa
vergusi jas rusina, išnaudoja ir 
t.t.

Kalbėta apie taikingą sugyve
nimą su kitomis tautomis ir vals
tybėmis, bet Maskva visą laiką 
rengiasi taip vadinamam darbo 
žmogaus ir tautų iš kapitalistinio 
jungo išlaisvinimo karui, kurio 
pretekstu ji pati tokį jungą už
krovė ne vien dirbantiesiems, 
bet ir ištisoms savo pavergtoms 
tautoms.

Maskvos propaganda žadėjo 
sukurti beklasę visuomenę, bet 
niekur pasaulyje nerasim taip 
didelio skirtumo tarp plačias 
mases sudarančių prasčiokėlių ir 
juos išnaudojančios raudonosios 
ponijos. Kai jugoslavas Džilas tą 
klausimą iškėlė, Tito teismas nu
teisė jį kalėti.

Žemė turėjo atitekti ją dir
bantiems, bet ją pasisavino vals
tybė. Buvę savininkai yra arba 
sunaikinti, arba padaryti valsty
bės dvarų baudžiauninkais. Jų 
darbo bei gyvenimo sąlygos — 
kaip valstybės baudžiauninkų.

Buvo žadėta išlaisvinti darbi
ninkus nuo kapitalistinio išnau
dojimo, bet, panaikinus privatų 
kapitalizmą, Įvestas valstybinis 
kapitalizmas, kuris darbininkijai

jimas.
Darbdavio sauvalėje-

mui reikalingieji dalykai yra 
nepaprastai brangūs ir sunkiai 
prieinami. Jei Sovietų Sąjunga 
pakėlė kaikurią pramonę augš- 
ciau už buvusią caristinės Ru
sijos pramonę, tai intensyvios 
prekybos su laisvaisiais kraštais 
dėka. Be to, sovietinis darbinin-

Tor, Fischbeck, Buxtenhude, 
Schwarzenbeck lietuvių stovyk
lų kapelionu. Ilgiausiai išbuvo 
Spakenbergo bei Geesthachto 
lietuvių stovykloje, kur gimna
zijoje dėstė tikybą, lotynų kal
bą ir buvo klasės auklėtoju. 
1950 m. vasario 9 d. atvyko Ka- 
nadon ir pradėjo dirbti Sault 
Ste Marie vyskupijoje — North 
Bay, Sault Ste Marie, Sudbury. 
Suorganizavo lietuviams pamal
das. Vyskupui R. H. Dignan re
dagavo visus svarbesnius raštus 
italų ir lotynų kalbomis. Be 
Sudburio lietuvių kolonijos, ap
tarnauja ir Sault Ste Marie lie
tuvius, juos aplankydamas ar 
pasiųsdamas lietuvi kunigą. Ei
na vikaro pareigas Sudbury ai
rių Christ the King parapijoje. 
Ilgesni laiką buvo “General Ho
spital” kapelionu. Rūpinosi Tu
mo-Vaižganto šeštadieninės mo
kyklos Įsteigimu. Nuo pat pir
mųjų dienų per eilę metų eina 
mokytojo pareigas.

Nesvetimas sukaktuvininkui 
ir spaudos darbas. Yra parašęs 
keletą knygelių ir padaręs ver-

Bąžnyčioje
Sekančią dieną, sekmadienį, 

Christ the King bažnyčios salė
je, atvykęs iš Čikagos kun. B. 
Sugintas sukaktuvininko inten
cija atlaikė Mišias ir pasakė pa
mokslą. Bažnyčioje parapijie
čiams Mišias laikė sukaktuvi
ninkas. Prieš pamokslą klebo
nas Mons. McKee visiems tos 
parapijos žmonėms paskelbė, 
kad jo vikaras kun. A. Sabas 
švenčia 60 m. amžiaus sukakti, 
kad lietuviai labai vieningi, kul
tūringi, moka vieni kitus supras
ti ir jis esąs labai patenkintas, 
kad jie prisiglaudę jo parapi
joje. Jis taip pat perdavė vys
kupo A. Carterio bei savo pa
ties linkėjimus.

Baigiant, kun. Antanui Sabui 
nuoširdūs visų linkėjimai dirbti 
Dievui, tėvynei, artimui ir su
laukti tikrai ilgiausių metų.

:S«J

Ačiū Jums — taria kun. K. Pečkys, SJ, Montrealio Aušros Vartų 
parapijos klebonas, metinio vakaro programos atlikėjoms (iš kai
rės): M. A. Roch, G. Ratte, M. D. Roch ir A. Kebliui

Darbininkams buvo žadėta 
valdžios galia, bet jų vieton at
sisėdo kompartijos ponai — pri
vilegijuotoji klasė. Darbinin
kams atimta net teisė streikuoti, 
kurią turėjo caristinėje Rusijo
je ir tebeturi kapitalistiniuose 
kraštuose. Gi streikas yra viena 
veiksmingiausių priemonių dar
bininkijai iškovoti sau teisių, 
ginti jas ir t.t. Komunistinio ka
pitalizmo sistemoje darbininkai 
yra palikti darbdavio-valstybės 
visiškai sauvalei. Jie neturi be
šališkos institucijos, į kurią ga
lėtų kreiptis dėl daromų jiems 
skriaudų. Vadinamos profesinės 
organizacijos Sovietų Sąjungoje 
egzistuoja, bet jos yra vien par
tijos bei vyriausybės arba, kitaip 
sakant, darbdavio - valstybės su
organizuotos agentūros. Jų prak
tiška veikla sutampa su darbda
vio siekiamais tikslai — kiek ga
lima daugiau išspausti iš dirban
čio bei, kaip Sovietų Sąjungoje 
įprasta sakyti, vis “didinti ga
mybą”.

Visą laiką žadama pakelti gy
venimo lygį, bet nuo pažadų, 
niekas nejuda. Apie sulyginimą 
su šių dienų laisvųjų kraštu dar
bininkų lygiu negali būti nė kal
bos. Sovietų Sąjungos dirbantie
siems dar tebetrūksta net kaiku- 
rių maisto dalykų, drabužių, 
apavo ir kt., kai privataus kapi
talizmo kraštuose viso to yra 
perteklius. Be to, čia pragyveni-

gas, dirba pusvelčiui
šaukta prieš caristinę prie

spaudą bei terorą, bet Krem
liaus raudonieji ponai įvedė tokį 
terorą Sovietų Sąjungoje, kuris 
savo apimtimi pralenkė visus iki 
šiol žmonijos istorijoje žinomus 
terorus.

Taigi trūkumai daugelyje sri
čių dar labai dideli ir po 50 me
tų,* nors komunistinės santvar
kos įvedimas kainavo daug mili
jonų* nekaltų aukų. Bet svarbiau
sia, kad šia revoliucija liko ap
gautos plačiosios masės, pirmoje 
eilėje darbininkai, kurių ranko
mis ji buvo Įvykdyta. Vakaruo
se ir be tokių aukų ir per trum
pesni laiką dirbančiųjų gerovė 
yra keleriopai didesnė už Sovie
tų Sąjungos.

Sistema ar žmogus?
Kas nebuvo žadėta, bujote bu

joja. Tai —■■ kalėjimai, priverčia
mųjų darbų stovyklos ir kitos 
jiems kankinti bei naikinti vie
tos. Pilna ir masinių kapų, ku
riuose' ilsisi kaulai nekaltų 
auku.

Nepagailėta pažadų sovieti
niam žmogui ir 50 m. komunis
tinės diktatūros minėjimo pro
ga. Taipgi jis buvo ragintas 
tempti savo jėgas gamybai kel
ti. Neužmiršta pagrasinti Vaka
rams, išgelbėjusiems Sovietų 
Sąjunga nuo pražūties, rengtos 
jai Trečiojo Reicho.

(Nukelta Į 8-tą psl.)

gauti arba kaip tas lėšas su
telkti? Įvairios rinkliavos, fon
dai, paramos prašymai nema
žėja. Duodančiųjų ratas, deja, 
gana ribotas. Su pasitaikančio
mis išimtimis, vis tie patys ir 
tie patys veidai ir vardai. No
rint tinkamiau ir Įspūdingiau 
surengti sekančių metų minė
jimus, atkreipti pasaulio dėme
sį, reikia milžiniškų lėšų. Tie 
pinigai vienu ar kitu būdu tu
rės būti surinkti. Niekas kitas 
mums jų neduos, viskas turės 
ateiti iš mūsų pačių kišenių. 
Reikės duoti, reikės kiekvie
nam savąją kasmetinę auką pa
didinti, kitu atveju nebus su
rinkta nei minimalinė suma.

Čia ir tenka perduoti girdė
tąją nuomonę. Girdi, vienų me
tų laikotarpiui visi lietuviškie
ji fondai, visos rinkliavos, išsky
rus vieną vienintelį BALFą, tu
rėtų sustabdyti savąsias rinklia
vas, aukų prašymus. Net ir tų 
fondų visos veikliosios jėgos tu
rėtų būti įjungtos i tais metais 
veikiantį vienintelį lietuviškąjį 
fondą — jungtinį fondą. Net ir 
organizacijos tūrėtų atsisakyti 
tais metais narių mokesčių ir 
viską kreipti vienintelio fondo 
iždan. Organizacijų nariai įpa
reigojami savuosius įnašus tie
siai ar per savuosius vienetus 
siųsti fondan. Laikraščiai kiek
viename savo numeryje turėtų 
turėti bent po vieną šūkį, pri
menanti aukoti tam fondui. Ra
dijo valandėlės kiekvienos trans
liacijos metu turėtų bent trum
pai priminti apie vienintelės tais

liukas, segamas prie atlapo vy
rams, kiek kitoks ženkliukas, 
mažo papuošalo formos, mote
rims prie jų dėvimų drabužių. 
Tais metais vis turėtume būti 
pasipuošę tuo ženkliuku. Jo tu
rėjimas iškart atskirtų aukoju
sius ir dar nieko nedavusius. 
Ženkliuko nešiojimas būtų lyg 
ir tautinės pareigos atlikimo 
ženklas. Jei butų tik viena rink
liava, tik vienas fondas tais me
tais, galėtume būti tikri, kad no-

tekliumi bus surinkta ir užsi-

tino 1968 m. fondo dar turėsi
me eilę rinkliavų, atskirų vajų, 
raginimų aukoti visiem kitiem, 
tegu ir labai svarbiem ir pat
riotinės svarbos, tikslam, visdėl- 
to gerokai nukentės tais me-

pajamos.
Galima turėti įvairias nuomo

nes, kiek viešosios opinijos for
mavimui prisideda tokio pobū
džio skelbimai, kaip lapkričio 
žygio metu didžiajame “The 
New York Times”, bet kiekvie
nu atveju jie nelieka nepaste
bėti. Be Niujorko, juk ir kituo
se amerikiniuose ir kanadiniuo- 
se didmiesčiuose leidžiami Jta-

$100
$100
$300

iki $300 
iki $400 
iki $ 40

Elektrinis šildymas - 
lengvas įrengti, 
malonus naudotis

siekti jų puslapius? Ne kur nuo
šalioje skiltelėje, bet svarbiau
sių puslapių eilėse? Kaip pasiek
ti įtakingų žurnalistų skiltis ir 
nuomones? Kaip gauti įtakingus 
ir žymius kalbėtojus mūsų su
važiavimams, konferencijoms, 
didiesiems pasirodymams? Nevi- 
sur čia pinigas gali lemti, bet 
jis tikrai gali padėti. Reiškia, 
nebūtų abejonės dėl pinigo rei
kalingumo, tegali būti atskiros 
nuomonės dėl jo surinkimo bū
do. Kiekvienu atveju jau lai
kas netik kalbėti ar ginčytis, 
bet ir pirmuosius konkrečius 
žingsnius žengti.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS
Nauji nariai ir Įnašai:

207. V. Juška
208. A. Milčius
209. P. Petrėnas

Papildė Įnašus: 
26. Inž. V. Balsys 
26. Dr. A. Pacevičius

K. Pakalniškis

Nauji nariai yra sudburiečiai. 
P. Petrėnas, rangovas, pažadėjo 
savo įnašą papildyti iki $1200 
kasmet įnešant po $300. Sud
burio apylinkės įnašai pašoko 
virš $1000 Fondo “ambasado
riaus” J. Skardžio dėka. Nuo 
lapkričio 15 d. Fondo įgaliotiniu 
Sudbury paskirtas A.* Raškevi- 
čius (5 Gutcher Ave, Sudbury 
Ont.). Linkime jam geros sėk
mės užbaigti skirtą tai apylin
kei įnašų normą. Visiem auko
tojams ir talkininkams nuošir
džiai dėkojame. — Gautas Fon
do čarteris “Letters Patent”. 
Tuo būdu Kanados Lietuvių 
Fondas atsistojo ant tvirto tei
sinio pagrindo ir dabar reikia

• Šveicarija tūri prekybinį 
laivyną, kurį sudaro 32 moder
nūs prekiniai laivai, nors ją nuo 
jūrų skiria Alpių kalnai., ir ki
toms valstybėms* priklausantys 
sausumos plotai, šio laivyno vy
riausioji bazė yra V. Vokietijos 
Hamburgo uoste. Šveicarijos vy
riausybė savo piliečiams leidžia 
pirkti ir statydinti laivus, bet 
karo atveju jie turi būti atiduo
ti vyriausybės žiniai.

visiems sukrusti. Statistika rodo, 
kad tik vienas iš šimto Kana
dos lietuvių yra Įsijungęs į Fon
do narius. Ryšium su carterio 
gavimu kviečiame visus lietu
vius jungtis į Fondo narius, kad 
užsibrėžtą tikslą — $109.000 
greičiau pasiektume. Tada Lie
tuvių Bendruomenė kasmet tu
rėtų garantuotų pajamų 6-7.000 
dol.* ir lietuviškumo palaikymas 
žymiai palengvėtų. P. Lėlis, 

reikalų vedėjas

Inž. Br. Nainys, naujasis JAV 
Lietuvių Bendruomenės Centro 
valdybos pirmininkas

Geriau yra 
naudotis elektra

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
x Medicinini ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gylymo lietuviška klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai, spindulinės ir 

garu “onios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008
................... .........................................- ■■ ----- ' . -'t.-----------‘

ACADIAN .

Elektrinis šildymas sutaupo šildymo 
vamzdžių sistemos įvedimo išlaidas. 
Jis visai neapsunkina nei jūsų turimos 
dabartinės šildymo sistemos, nei jūsų 
biudžeto. Jeigu pristatote naują kambarį 
arba planuojate turimąjį kambarį padaryti 
jaukesnį, pagalvokite apie elektrinį 
šildymą. Kreipkitės į kvalifikuotą 
elektrinio šildymo rangovą arba 
paskambinkite mums

skaidrus* 
šviesus 
tarYisus
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1967. XI. 30 Nr. 48 (931)

dama V. Lenino mokymu Ir TSKP e 
patirtimi, teisingai parinko palanku

ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO 2 DIENĄ, 
visi vykstame į Tautos Fondo priešadventinį LIETUVIAI PASAULYJE

spręsdama konkrečią situaci- V 
susidarė, kai į Lietuvą {žengė

kaudama Jono Burneikio, Šiauliuose ““ apspręsdama konkrečią situaci- srarstė bylą, liečiančią WcąViskan ją, kuri susidarė, kai į Uetuvą įžengė J 
tą, Antaną Jangą, Povilą Stonkų, An- papildomieji Raudonosios Armijos B
tana Baltrūną ir Juozą JaučkojL Jie daliniai Be to, šiomis sąlygomis LKP buvo kaltinti “tarySą žmonių žu- ^jo galimybę įvykdyti revoliu- 
dymu” vokiečių okupacijos metais

SUBATVAKARI
sak “Tiesos** koresp. S. Blėdos,

kilimo, be kraujo praliejimo. Revo- k 
Uncija Lietuvoje, prasidėjusi 1940 m. £ 
biržeUo 15 <L, laimėjo. Raudonosios * 
Armijos buvimas krašte užkirto ke- k 
lią užsienio imperialistų kontrrevo- 3

X Jančkojfe”. To paties S. Blėdos tei
gtum, 1941 m. jie sušaudę Papilės 
milicininką V. Budrį, Kinkių apyL

mo sekr. J. Lipskį, valstietį S. Šiušą 
ir daugelį kitų. Taip skamba šio pro
pagandinio teismo pateikiamos žinios. 
Į akis krinta faktas, jog tokie teismai 
savo aukomis dabar kažkodėl pasiren
ka penkis žmones. Penki asmenys bu
vo teisiami Kupiškyje, penki — ir

tokias “išvykas” iš Vilniaus atsiun
čiamas tas pats augščiausiojo teismo 
narys Jonas Burneikis. Sį kartą tal
kon jis buvo pasikvietęs tarė jus: Šiau
lių politechnikumo direktorių Matą 
Zumarą, “Raudonosios Vėliavos” laik
raščio atsakingąjį sekr. Praną Narbu
tą, bet nematyti, kad kaltinamuosius 
kas nors gintų. Koresp. S. Blėda jau

Uncijai, o tokiomis sąlygomis ir pati 
Lietuvos buržuazija neparodė rimtes
nio pasipriešinimo Dėtuvių liaudies 
revoliuciniams veiksmams.Tiems, 
kurie, gyvendami tuo laiku Lietu
voje, nieko negirdėjo apie jokius re
voliucinius veiksmus ir su skausmo 
ašaromis sutiko sovietinius tankus, 
K. Navickas sukuria revoliuciją, ci
tuodamas seno komunisto J. Stimbu
rio atsiminimų ištrauką: “Ore kve
pia revoliucija. Net Kauno namai, 
net akmenys rodėsi sako: greit, greit, 
laisvė beldžiasi į duris! Juk Smetonos 
vyriausybe ir buržuazinėmis partijo
mis niekas nebetikėjo. Komunistų 
partija vedė mases, jos išgirdo mū
sų šūkius, suprato mus, pakilo...” 
Lieka tik vienas nedidelis neaišku
mas — kodėl tada, A. Sniečkaus tei
gimu, iš 3.000.000 Lietuvos gyvento
jų kompartija neturėo nė 3.000 na
rių? Galimas dalykas, K. Navickas 
užmiršo pabrėžti, jog kompartijai 
priklausė dešimtys tūkstančių Lietu
vą užplūdusių ginkluotų raudonar
miečių.

Hamiltono Jaunimo Centro salėje, 48 Dundurn SL N.
Vertingų fantų loterija, daug laimės 
staliukų ir kitokios įvairybės padarys 
priešadventinį pasilinksminimą ilgai 
prisimintiną visiems 
Pradžia — 7 vai. vakaro
Įėjimas — $2.50 L

Vytauto Babecko muzika

Apdovanojimas laimingų porų šampa- J 
nu ir lietuviškom plokštelėm

Įvairių gėrimų ir šiltų užkandžių 
bufetas

Tautos Fondo Hamiltono skyriaus valdyba

S HAMILTON

ne

su-

rino: “Teisiamasis procesas truks tris 
dienas”. Jeigu taip kategoriškai apri-

- bojamas teismo laikas, sprendimas, 
matyt, jau būna iš anksto padarytas 
sovietinės Spalio revoliucijos “gar- 
bei”. V* Viskantas buvo nuteistas 
mirti, A- Jauga ir P. Stonkus — ka
lėti 15 metų, A. Baltrūnas — 13 ir J. 
Jaučkojis — 12 metų. A. Jangai dar 
u&raunama 5 metų tremtis. Taip 
okupacinės valdžios įstaigos tęsia 
medžioklę žmonių net šimtmečio ket
virčiui praėjus. Kas gali laiduoti, kad 
sovietai nebaudfia nekaltų žmonių? 
Juk sovietinį “teisingumą” žino visas 
pasaulis: jis pražudė milijonus 
kaltų.

DAILĖS PARODŲ RŪMAI
Sovietinės Spalio revoliucijos

kakties išvakarėse Vilniuje buvo už
baigti architekto V. Čekanausko su
projektuoti dailės parodų rūmai. Jie 
pastatyti Muzėjaus gatvėje, šalia dai
lės muzėjaus. Pirmame augšte yra 
įrengta grafikos salė, dailės salonas 
ir dailės parduotuvė su atvira aikš
tele skulptūroms prie Rūdininkų gat
vės. Antrąjį augštą sudaro trys sa
lės, kurių didžiausioji yra 1000 kv. 
metrų. Jas jungia atviras kiemelis su 
galerija, lankytojams sudarančia pro
gą pasigrožėti Vilniaus vaizdais. Už
baigtame pastate jau atidaryta Krem
liui duoklę atiduodanti jubilėjinė 
liaudies ūkio ir kultūros laimėjimų 
paroda.

LIETUVA IR REVOLIUCIJA
Istorijos mokslų dr. K. Navickas 

“Tiesos” 249 nr. paskelbė straipsni 
“Didysis posūkis”, kuriame jis aiš
kina, kaip “laisvai” Lietuva atsisa
kė nepriklausomybės ir buvo įjungta 
Į Sovietų Sąjungą. Apie Maskvos pri
mestą savitarpio pagalbos sutarti jis 
rašo: “... Lietuvos, kaip ir kitų Pa
baltijo kraštų, reakciniai valdantie
ji sluoksniai buvo priešiški tokiems 
pasiūlymams. Bet dėl susidėjusios 
jiems nepalankios tarptautinės padė
ties turėjo paklusti savo kraštų liau
dies masių spaudimui. Taigi, 1939 m. 
spalio 10 d. Lietuvos vyriausybė pa
sirašė TSRS pasiūlytą sutartį. Pagal 
šiose sutartyse nustatytas sąlygas, 
Lietuvoje, o taip pat Latvijoje ir Es
tijoje kai kuriuose strateginiuose 
punktuose buvo įsteigtos Raudono
sios Armijos bazės...” Toliau dar 
gražiau: “... po to, kai 1940 m. bir
želio 14 d. Hitlerio armija užėmė 
Paryžių, Tarybų Sąjunga, Nutinka
mai su savitarpio sutarčių esme, tų 
kraštų vyriausybėms sutinkant, įvedė 
į Lietuvą bei kitas Pabaltijo res
publikas papildomas Tarybinės Armi
jos įgulas...” šiose eilutėse nė žo
džio nėra nei apie Maskvos grasini
mus, nei apie jos ultimatumus Pabal
tijo respublikoms. K. Navickas tur
būt pirmą kartą iškelia ir pabrėžia 
lig šiol kompartijos nutylėtą tų pa
pildomųjų dalinių tikrąją reikšmę: 
“Siekdama, kad revoliucija tikrai 
laimėtų ir jos pergalė būtų įtvirtinta, 
Lietuvos Komunistų partija, pasirem-

VAKARŲ KANADOS LIETUVIŲ DIENA
V. K. Lietuviu Dienai Rengti vietų stovyklauti, žvejoti ir mau- 

dytis.
Taigi, mieli tautiečiai, ar jūs 

gyvenate arčiau ar toliau, dide
lėse ar mažose kolonijose, Ka
nadoje ar JAV-se, atvykite į 
pirmą kartą Vankuveryje ren
giamą V. K. Lietuvių Dieną.

IŠLYDĖJO NAUJOKUS
Vilniaus filharmonijos salėje kas

met rengiamos vadinamosios “paly
dos Į tarybinę armiją”. Vilniaus įgu
los vardu šiemet naujokus sveikino 
papulkininkis S. Kancedikas, žodį ta
rė Vilniaus miesto ir rajonų sekreto
riai K. Mackevičius, D. Kaitulis, kom
partijos ck atstovas J. Stimburys ir 
turbūt per klaidą Vilniuje užsilikęs 
lietuvis karininkas V. Tutkus. Budin
ga, kad ir šį kartą motinų vardu pra
bilo rusė N. Maslova, Vilniaus duo
nos kepimo įmonių susivienijimo bri
gadininke. Lietuvės, matyt, tokiomis 
progomis nėra linkusios sakyti svei
kinimo kalbas. Naujokų vardu padė
kos žodį tarė Rokiškio rajono “Gegu
žės Pirmosios” kolchozo komjaunimo 
sekr. G. Vaičius. Iš Lietuvos išveža
mųjų liūdną nuotaiką mėgino skaid
rinti T. Saldausko vadovaujamas es
tradinis ansamblis <fVilniaus aidai”.

PAMINKLAI IR PADĖKOS
Sovietinės Spalio revoliucijos su

kakties proga kompartija nėrėsi iš 
kailio, norėdama įtikti savo “bosams” 
Maskvoje. Vilniaus Antakalnio karių 
kapinėse ugnies fakelais, “kovinės 
šlovės” vėliavomis, dūdų orkestro 
garsais buvo pagerbti karo metais 
žuvę raudonarmiečiai. Ant Tauro kal
no užritintas akmuo rusų ir lietuvių 
kalbomis skelbia: “šiame kalne bus 
pastatytas monumentas didvyriš
kiems tarybinės liaudies žygdarbiams 
įamžinti”. Gėlių susilaukė Leninui, 
gen. L čemiachovskiui ir V. Kapsu
kui skirti paminklai. Specialus lietu
viškosios komportijos ck ir augšeiau- 
sios tarybos posėdis įvyko Vilniaus 
filharmonijos salėje, kur iš Maskvos 
atsiųstas ideologinis sargas V. Chara- 
zovas, oficialiai einąs n sekr. parei
gas, prezidiumą pasiūlė papildyti 
maskvinės kompartijos atvykti nesi
teikusiais politbiuro nariais. Pagrin
dinį žodį tarė I sekr. A. Sniečkus, ne
galėjęs atsidžiaugti laimėjimais, bet 
visdėlto prisipažinęs, kad, “išeidama 
iš pogrindžio, Lietuvos Komunistų 
partija turėjo apie du tūkstančius 
narių...” Taigi, tiek tada buvo ko
munistų, kai Lietuvos plentais riedė
jo sovietų tankai ir kai Lietuva prie
varta buvo įjungta į Sovietų Sąjun
gą. Maskvai buvo skirti šie A. Snieč
kaus žodžiai: “Lietuvos darbo žmonių 
vardu leiskite užtikrinti Tarybų Są
jungos Komunistų partijos Centro 
Komitetą, Tarybinę vyriausybę, kad 
lietuvių tauta ir toliau žengs su Spa
lio vėliava partijos nurodytu keliu, 
visomis išgalėmis stiprins mūsų di
džiosios Tėvynės ekonominę galią, 
jos gynybinį pajėgumą”. Toks besai
kis įsipareigojimas Sovietų Sąjungai 
(“didžiajai Tėvynei”) 
besąlyginio pataikūno 
lūpų.

galimas tik iš 
A. Sniečkaus

dyba galutinai nutarė rengti V. 
K. Liet Dieną 1968 m. rugpjū
čio 3—4 dienomis Vankuverio 
mieste.

Ta proga Vankuverio iietu-

te savo atostogas, bet ir savo

jančios Britų Kolumbijos mies- pasisekimo.
te. Svečius, atvykusius į Lietu- Norintieji platesnių informa-

ir jo gražiąsias apylinkes, mitetą, 2366 West 7th Avė., 
gėjams čia yra labai gražių Vancouver 9, B.C. ____

DENGIU

V. GERULSKIS ROOFING
VISOKIUS STOQUS, TAISAU RINAS IR NUTEKAMUS 

SIUS VAMZDŽIUS ARBA NAUJUS ĮDEDU.
ĮKAINOJIMAS NEMOKAMAS,

Ml 83400 ANCASTER, ONT.

buvoti naujoj aplinkoj, paįvairinti sa
vo salono ir televizijos kasdienybę. 
Mes lietuviai, tam rodome didelį už
sispyrimą — vengiapye išeiti. Mūsų 
organizacijų šiais metais beveik visi 
ruošti parengimai davė nuostolius. 
Kam mes tiek daug kalbame apie 
steigimą lietuviško klubo, jei vengia
me savų žmonių draugystės? Neap
vilkime tad šį šeštadienį mūsų Tau
tos Fondo darbuotojų, kurie įdėjo 
darbo organizuodami šį subatvakarį, 
kad jūs turėtumėte gražų vakarą ir 
kad būtų sutelkta lėšų kilniam tau
tiniam tikslui. K. M.

SLA 72 KUOPOS visuotinis narių

REKOLEKCIJOS prasideda sekma
dienį, gruodžio 3, 9 vai. Mišiomis. Ve
dėjas — kun. J. Borevičius, SJ, iš Či
kagos. Pirmoji konferencija — sek
madienį, 7 v.v., šiokiadieniais: 8 v.r. 
Mišios ir 9 v. ryto — Mišios su pa
mokslu; vakarais — 7 vai. trumpos 
pamaldos ir konferencija. Rekolekci
jų užbaiga — kitą sekmadienį 11 vai. 
Mišiomis.

HAMILTLONO BENDRUOMENĖS 
visuotinis susirinkimas — gruodžio 3 
d., 4 v. p.p., par. salėje. Prašome vi
sus atsilankyti į šį visai kolonijai 
svarbų susirinkimą. Valdyba

SPORTO KLUBO “KOVAS” krep
šininkai tuoj pasipuoš naujomis uni
formomis. Mons. dr. J. Tadarauskas 
tam reikalui davė $100. Jaunimo C. 
salėje jau kuris laikas yra išardyta 
scena, sustatyti krepšiai, kur mergai
čių ir berniukų komandos antradie
nio vakarais reguliariai turi savo tre
niruotes.

LIETUVOS pas savo motiną ir 
seseris 3 mėn. atostogų yra atvažia
vus J. Andrašiūnienė - Skripkutė. Jos 
atvažiavimui dokumentų tvarkymas 
užtruko apie metus laiko.

PRIEŠADVENTINIS SUBATVA- 
KARIS, kuriam Tautos Fondas smar
kiai ruošiasi, jau čia pat šį šeštadie
nį, 7 v. v., tegu kiekvienas tautietis į svečius, kurie praleis savaitgalį 
uždaro savo televizijos priimtuvą, pa
siskambina draugams ir vyksta į Jau
nimo C. salę, kur jų laukia paruoš
tas įdomus vakaras. Nereikia manyti, 
kad šitokie vakarai rengiami tik 
tiems, kurie mėgsta šokti. Sekdami 
Kanados ir kitų kultūringų kraštų 
žmonių bendruomeninį gyvenimą, pa
stebim, kad ten žmonės visokio am
žiaus ir visokio socialinio stovio 
praktikuoja savaitgaliais išeiti bei pa-

v., Lietuvių Namų patalpose; įėjimas 
iš King g-vės. Susirinkime bus nomi
nuoti kandidatai į vykdomąją tarybą, 
kuopos valdybas rinkimas, priimami 
nario mokesčiai. Po susirinkimo — 
kavutė. Prašome visus narius daly
vauti. Valdyba

JAUNIMO ŠOKIAL šį šeštadienį, 
gruodžio 2, moksleiviai ateitininkai 
ruošia šokius ir kviečia visus gimna
ziją lankančius jaunuolius bei jau
nuoles atvykti, šokiai įvyks parapi
jos salėje nuo 8.30 v.v. iki 11.30 v. 
Įėjimas tik 50 et Taip pat atvyksta 
grupė Toronto moksleivių ateitininku

pas vietos moksleivius ateitininkus. 
Moksleiviai ateitininkai 3 v. p.p. tu
rės bendrą susirinkimą parapijos sa
lėje, o vakare visi dalyvaus šokiuose. 
Sekmadienį, gruodžio 3, visi kartu 
dalyvaus 10 vai. pamaldose, o po pa
maldų — užkandžiuose. Moksleivių 
ateitininkų valdyba prašo visus kuo
pos narius būtinai dalyvauti susirin
kime, o vakare — visą kolonijos 
jaunimą šokiuose. ,

KNIGHT RADIO & TELEVISION 
SALES AND SERVICE HAMILTON
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25" SPALVOTA TELEVIZIJA

MODELIS T2206

Pilnai transistorinis priimtuvas AM-FM 

STEREO RADIJAS. 4 greičių aumotatinte 

plokštelių keitėjas.
4 dvigubi garsiakalbiai.

Daug vietos sudėti plokštelėms.
Augštis 26)4"
Plotis 18"
Ilgis 54" »
Mod. R37 STEREO REG. $459.00

Dabar $399.00

S' J A Valstvbės ' linskas ir D. Banaitis iš Rochdale.
17 LSS DVIDEŠIMTMEČIO SUKAK-

ANTROJI PENKTOSIOS JAV LB TIES užbaigos proga buvo surengtas
Q TARYBOS darbo sesija šaukiama smagiu; šokių vakaras Derby lietu-
W gruodžio 9-10 d-d. Klevelande. Pra- vių jaunimui Dalyvių tarpe buvo ne-
k nešimus padarys LB centro v-bos maža jaunimo, atvykusio iš Covent-

pirm. B. Nainys, švietimo tarybos ry ir Nottinghan. Juos visus links-
< pirm. J. Kavaliūnas, Kultūros Fon- mino E. Dragūno orkestras. Vakaro
k do pirm. A. Kairys, organizacinių gražuole buvo išrinkta nottinghamie-

reikalų vedėjas P. Petrušaitis, jau- tė Elenutė Damoševičiūtė, antroji
nimo reikalų vedėja D. Tallat-Kelp- vieta teko nottinghamietei Teresei
šaitė, tautinių šokių šventės rengimo 
komiteto pirm. dr. Leonas Kriauče- 
liūnas. JAV LB įstatų keitimo, pa
taisymo ir papildymo metmenis pa
teiks dr. K. Keblys, su Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo penkiasde
šimtmečio reikalais supažindins dr. 
B. Nemickas. Suvažiavimo dalyviai 
turės patvirtinti centro valdybos fi-

SOL. ALD. STEMPUŽIENĖS plokš
telę galima gauti pas E. ‘ Gudinskie- 
nę tel. 547-1967.

TAUTINIAI DRABUŽIAI gauti iš 
Lietuves. Norinčius įsigyti prašom 
skambinti 527-5171. J. P.

AUTOMOBILIO NELAIMĖJE lap
kričio 17 d. žuvo p. Juodžbalio (Guoc- 
bal) dukters vyras K. W. Borland, 27 
m. Paliko žmoną Danutę, 2 m. duk
relę ir 5 mėn. sūnų. Nelaimė įvyko 
ant 24 kelio, kai iš priekio atvažiuo
jantis automobilis apakino ilgosiomis 
šviesomis. Velionis dirbo CNR Sim
coe, Ont Palaidotas lapkričio 21 d. 
Šv. Augustino kapinėse. K. Ž.

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, 
bičiuliams ir pažįstamiems už mums 
suruoštą 40 metų vedybinio gyveni
mo sukakties paminėjimą ir brangias 
dovanas. Gilią padėką reiškiame di
džiai gerbiamam prel. dr. J. Tada- 
rauskui už pasakytą kalbą ir vertingą 
dovaną. Ypatinga padėka p. Enskai- 
tienei, dukrai Danutei ir žentui Re
gimantui už rūpestingai suorganizuo
tą vakarą, p. Savickui už vakaro pro
gramos pravedimą ir p. Trumpickui 
už padarytą filmą. Visoms ponioms 
— už puikiai papuoštus stalus, gar
džius valgius ir gražiai padainuotas 
daineles. Ačiū už malonų nuoširdu
mą: p.p. Armonui, Atkočiūnams, 
Blekaičiams, Baliams, Dervaičiams, 
Enskaičiams, Giedraitienei, Jasimie- 
nei; Jonikams, Jusiams, Kačinskams,
J. Kairiams, Kalmatavičiams, Kamai- x 
čiams, W. Kažemėkams, Krištolai- 
čiams, Kurams, Laparskams, Liškaus- 
kams, A. Mikalauskams, Melnykams,
K. Mikšiui, J. Mikšiams, Navickams, 
Orvidams, Paresčiams, Pliskevičiams, 
Rakščiams, Renkams, Repčiams, Ric- 
kienei, Sasnauskui, šimelaičiams, 
Stankevičiams, Sudikui, Sukaičiams, 
šiuliams, Vainauskams, Vindašiams, 
žilvičiams, Zubams ir Zubrickienei.

Emilija ir Ernestas Lengnikai

168 Locke St. S.
JA 2-5028

color tv 
as it should be

£
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 — 2 COL)

Taisom radijo ir televizijos aparatus. Darbas garantuotas.

Darbo valandos

Kreiptis pas AL Pitypaitj, krautuvės vedėję

TARPTAUTINĖJE PASAULIO 
DRAUGYSTĖS mugėje, kurią YWCA 
patalpose surengė DanviUe, I1L, Y- 
Teen klubai, gražiai pasirodė Onu
tė Snapelytė-MaiUet, su dukrelėmis 
— 4 m. amžiaus Audrone (Audrey) 
ir 9 m. Ramona — pašokusi tautinį 
Uetuvių šokį. Jų nuotrauką tautiniuo
se drabužiuose įsidėjo “The Com
mercial-News” laikraštis lapkričio 14 
d. laidoje. Nuotraukoje taipgi maty
ti ant poros stalų išdėstyti lietuviški 
audiniai, trispalvė, lėlė, drožiniai, 
knygos ir ant sienos pakabintas už
rašas “Lithuania”. Tokias parodėles 
surengė 16 tautinių grupių.

MUZ. ALICE STEPHENS vadovau
jamas “Aidučių” ansamblis, surengęs 
sėkmingą koncertą Marijos Augšt 
Mokykloje Čikagoje, 1967-68 veiklos 
metams išsirinko naują valdybą: 
pirm. Leoniliją Nakutytę, vicepirm. 
Živilę Numgaudaitę, susirinkimų 
sekr. Donną Prūsaitę, korespondenci
jos sekr. Gražiną Bičiūnaitę, ižd. Jū
ratę Jakševičiūtę. Ansamblio vadove 
ir toliau lieka žinomoji muzikė, di
rigentė, dainavimo pedagogė A. 
Stephens.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ SĄ
JUNGA išsirinko naują centro val
dybą, kurią Detroite sudarys: Vyt. 
Alantas, VI. Mingėla, Ant. Gintne- 
ris, Alf. Nakas ir VI. Selenis. Kont
rolės komisijon Čikagoje išrinkti: 
kun. Vyt. Bagdonavičius, MIC, Zuza
na Juškevičienė ir Alg. Pužauskas. 
Čikagoje Įsikūrusį garbės teismą su
darė: V. Kasniūnas, kun. J. Pruns- 
kis, MIC, A. Budreckas. Laiškais pra
vesto balsavimo keliu nutarta val
dybą rinkti trejiems metams, suteik
ti teisę centro valdybai priimti gar
bės nariais asmenis, nusipelniusius 
lietuvių spaudai.

PREL. J. BALKŪNAS, Baltic Ap
peal to the United Nations pirm., 
praneša, kad yra šaukiamas bendras 
baltiečių pasitarimas gruodžio 9 d. 
10 v.r. Niujorke, Statler Hilton vieš
butyje, 7 Ave. ir 32 St. Jame ragi
nami dalyvauti veiksnių ir visų lie
tuviškų brganizacijų atstovai, nes bus 
aptarti Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
nepriklausomybių atkūrimo jubilėji- 
nių minėjimų reikalai.

JUOZĄ RAJECKĄ, Lietuvos atsto
vą Vašingtone, 70 m. amžiaus sukak
ties proga pagerbė Willar viešbuty
je susirinkę Vašingtono lietuviai, 
svečiai iš Baltimorės, Filadelfijos, 
Delaware ir New Jersey. Pagerbtu- 
vių dalyvius su J. Rajecko nuveiktais 
darbais supažindino Vašingtono LB 
apyL pirm. Kazys Vasaitis, paskaitą 
apie Lietuvos atstovybių reikšmę ir 
nuopelnus įvairiose valstybėse skaitė 
dr. Domas Krivickas. Sukaktuvinin
ką sveikino Šv. Sosto atstovas prel. 
Balducci, Latvijos atstovas dr. Spek- 
ke, Estijos gen. konsulas Jaakson ir 
visa eilė lietuvių organizacijų atsto
vų. Uetuvių vardu jam buvo įteik
tos dovanos — dail. Romo Viesulo 
litografija, dail. A. Tamošaitienės pa
veikslas, skulpt Donato Buračo me
džio reljefas “žmogaus sūnus”. Me
ninę programą atliko Stasė šakytė, 
padeklamavusi keletą savo eilėraščių, 
ir Daiva Puzinauskaitė, padainavusi 
senų liaudies dainų.

ZavickaiteL Tai buvo gražus bandy 
mas suburti kelių apylinkių lietuviš
kąjį jaunimą į vieną vietą.

Argentina
DANUTĖ GILVYDIENĖ 1948 m. 

Buenos Aires įsteigė siuvimo studi
ją “Danutė”, kurią lanko apie 100 
mokini*. Baigusioms kursą išduoda
mi diplomai, papuošti lietuviškos 
juostos motyvais. D. Gilvydienė yra 
sukūrusi daug gražių modelių, ypač 
vestuvinių suknių.

ALICIJA Z. BRAZAITYTĖ DE 
MOTOLA sėkmingai išlaikė pasku
tinius medicinos fakulteto egzami
nus, įsigydama gydytojos diplomą. 
Ji jau pradėjo dirbti Villa Adelina 
ligoninėje.

KAZYS KLIAUGA, “Rambyno” 
ansamblio dalyvis, Buenos Aires uni
versitete gavo pramonės inžinieriaus 
diplomą.

Australija
SIDNĖJAUS SPORTO KLUBAS 

“KOVAS” surengė ekskursiją pas 
Brisbanės lietuvius, kur krepšininkai 
turėjo progos išbandyti savo jėgas 
su Brisbanės australų krepšininkais. 
“Kovo” vyrai pasiekė vienintelę per
galę, įveikdami Brisbanės rinktinę 
48:47. “Kovo” jauniai pralaimėjo su* 
sitikimą su Brisbanės jaunių rinktine 
43:48, “Kovo” jaunes įveikė Brisba
nės jaunės 10:32. Nesėkmė lydėjo ir 
“Kovo” merginas, kurias Brisbanės 
moterų rinktinė nugalėjo peraugštu 
ir perskaudžiu 25:58 taškų santykiu. 
Varžybų pertraukos metu koviečius 
ir kovietes sveikino Brisbanės Mo
terų Krepšinio Sąjungos globėja Mc
Gregor, Krepšinio Sąjungos sekr. G. 
Russell. Bendrą vakarienę suruošė 
Brisbanės Krepšinio Sąjunga. Pobū
viui grojo lietuvių orkestras. Sekan
čiais metais planuojama Brisbanės 
krepšininkus pasikviesti į Sidnėjų. Ši 
“Kovo” krepšininkų išvyka turėjo 
tikslą ne tik išbandyti jėgas su aust
ralais, bet taipgi susitikti su Brisba
nės lietuviais. Varžybų išvakarėse 
įvyko lietuvių pobūvis, kurio metu 
skambėjo K. Stankūno vadovaujamo 
choro dainos, koviečius sveikino LB 
Brisbanės apyl. pirm. V. Laurinai
tis, padėkos žodį tarė “Kovo” pirm. 
V. Aaugustinavičius.

Italija
VYSK. J. LABUKAS, dalyvavęs 

vyskupų sinode, lapkričio 13 d. lėk
tuvu grįžo į Kauną. Kartu grįžo ir jį 
lydėjęs kun. dr. Krikščiūnas, kunigų 
seminarijos rektorius.

ROMOS ATEITININKŲ DRAUGO
VĖ surengė SL Šalkauskio minėjimą, 
kurio metu paskaitą skaitė stud. Her
manas Šulcas. Po minėjimo įvyko su
sirinkimas ir valdybos rinkimai. Į 
naująją valdybą išrinkti: stud. Matas 
Jarašūnas, stud. Alfonsas Savickis ir 
stud. Domininkas Valenti.

MATAS JARAŠŪNAS gavo du 
paskutiniuosius mažuosius šventimus.

“VILLA LITUANIA” patalpose 
lapkr. 9 d. įvyko visuotinis Romos 
Lietuvių Katalikų Kunigų Sąjungos 
susirinkimas, kuriame paskaitą skai
tė mons. dr. Jonas Bičiūnas. Senajai 
valdybai, susidedančiai iš kun. VLDe- 
linikaičio, kun. R. Kasponio ir kun. 
J. Staškevičiaus pasitraukus, buvo iš
rinkta nauja valdyba: kun. R. Kaspo- 
nis, kun. dr. Vyt. Kazlauskas ir kun. 
J. Staškevičius.

Vokietija
BALFO VADOVYBĖ yra nnsista* 

čiusi tremtinius šelpti ne tik duona. 
Kaip ir iki šiol, taip ir ateity BAL> 
Fas užprenumeruos spaudą, išsiųs 
lietuviškų knygų, bet tik tiems, ku
rie patys tiesiai į BALFą kreipsis 
adresu: BALFas, 105 Grand St, 
Brooklyn, NY. 11211, USA. Norin
tieji gauti BALFo prenumeruotą 
spaudą 1968 m. turi išsiųsti prašy
mus nevėliau kaip šan. gruodžio 1 
d. (Perdaug suvėlintas pranešimas. 
Reikėtų pratęsti. Red.). Norintieji 
ganti pinigines pašalpas iš BALFo 
turi prie prašymo pridėti Bendruo
menės, dvasiškio, liet organizacijos 
ar valdžios pareigūno pažymėjimą, 
kad pašalpa reikalinga. Jei toks pa
žymėjimas jau yra BALFo centrui 
nusiųstas, naujo nereikia. BALFas

Britanija
BRADFORD!) VYČIO KLUBAS at

žymėjo savo pirmąjį dešimtmetį. Di
džiosios namo skolos buvo išmokėtos 
jau 1961 m. šiandien čia yra šven
čiamos tautinės šventės, rengiami 
įvairūs minėjimai ir pobūviai, ku
rių pagrindinis tikslas — jungti lie
tuvius į vieną šeimą. Klubo valdy
bos pirm. V. Ignaitis pasidžiaugė ne
mažais nuveiktais darbais dešimties 
metų laikotarpyje, čia kurį laiką vei
kė klubo išlaikoma lietuviška mo
kykla, paramos susilaukdavo meno 
sambūriai, buvo siunčiamos aukos 
Vasario 16 ir Saleziečių gimnazijoms.
Klubas jau užsakė Lietuvių Enriklo- siunčia paramą tik tiems, kurie jos 
pediją anglų kalba Bradford© bib- prašo ir yra jos reikalingi pagal cent- 
Hotekai. Sukaktuvinėse vaišėse da- ro valdybos nutarimus, 
lyvavo apie 150 lietuvių. Sveikino 
Manchesterio klubo pirm. A. Kubi- BALFo reik, vedėjas
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šeimas giliai užjaučiame —

R. B. Brazaičiai

V. V. Irlikiai

P. V. Narkevičiai 

R. A. Nelsai

R, J. Radai

N. L Grinidi A. R. Švainauskai

A. I. Kazakevičiai I. A. Tamošiūnai

A. D. Vaičiūnai

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

JACK JATIS-JUOZAITIS, vienas 
veikliausiųjų Amerikoje gimusių lie
tuviškųjų organizacijų veikėjų, mirė 
lapkričio 16 d. Mirtis jį ištiko staiga, 
sulaukus 60 metų amžiaus (jo gim
tadienis buvo saplio 10 <L) Velio
nis paskutiniu metu sirgo — buvo 
Šv. Kryžiaus ligoninėje, bet iš ten 
sugrįžo į namus Čikagos Marquette 
Parke. Sveikatai sustiprinti buvo iš
vykęs į savo ūkį netoli Čikagos, kur 
ir buvo rastas negyvas. Manoma, jog 
ten velionį ištiko širdies priepuolis. 
Palaidotas lapkričio 20 d. šv. Kazi
miero kapinėse.

Jack Jatis-Juozaitis nuo pat jaunų 
dienų aktyviai dalyvavo lietuvių ir 
amerikiečių veikloje. Jis daugiausia 
laiko skyrė Lietuvos vyčių organi
zacijai, kuri buvo pakėlusi jį garbės 
nariu. Velionį tekdavo sutikti šios 
organizacijos suvažiavimuose, kur jis 
aktyviai dalyvaudavo: keldavo pro
blemas, rūpindavosi lietuviškais klau
simais.* Gimęs Amerikoje, tačiau lie
tuviškai laisvai kalbėjo. Buvo vie
nas iš Amerikos Legijono lietuviš
kojo Don Varno posto steigėjų ir 
jo vadų. Be to, daug , veikė demokra
tų partijoje, buvo vienos Marquette 
Parko rinkiminės apylinkės kapito
nu. Tarnavo teisme, kur buvo augš- 
tas valdininkas. Būdamas amerikie
čių demokratų partijos darbuotoju, 
jis suorganizavo Čikagos Lietuvių 
Demokratų Lygą ir ilgą laiką buvo 
jos pirmininku. Daug rūpinosi, kad 
lietuviai būtų pripažinti amerikiečių 
visuomenės, rūpinosi lietuvių kilmės 
kandidatų rėmimu ir panašiai. Visur 
dirbo be didesnės reklamos, todėl jo 
pavardė nebuvo dažnai linksniuojama 
lietuviškoje spaudoje. Velionis pali
ko žmoną Oną (Mikužiūtę), sūnų Jo
ną su šeima, seserį Marijoną Rudie
nę, švogerį inž. Antaną Rudį ir kitus.

KALĖDINIS LAIKOTARPIS pra
dėtas dideliu paradu miesto cent
re lapkričio 25 d. Jo tikslas — pa
skatinti žmones pirkti šventines do
vanas. — Bus ir daugiau šventinių 
pramogų. Nuo lapkričio 25 d. Čika
gos Mokslo ir Pramonės muzėjuje 
prasidėjo įvairių tautų kalėdinės pro
gramos tema “Kalėdos pasaulyje”. 
Šios programos jau vyksta 26 metai 
iš eilės. Jose dalyvauja ir lietuviai. 
Jiems visada parenkamos geresnės 
datos ir duodamas didesnis pasiro
dymų skaičius. Ir šiemet lietuviai 
gauna šeštadienį, gruodžio 9, ir tu
rės 3 programas — 3.30 v., 5 v. ir 
730 v. Muzėjuje, šalia kitų tautų eg
lučių, bus ir lietuviškoji, papuošta 
žaislais, padarytais iš šiaudų. Gruo
džio 9 d. muzėjaus valgykloje bus 
galima gauti lietuviškų patiekalų.• • •

“CHICAGO TRIBUNE” sekmadie- 
ninis priedas “Magazine” lapkričio 
19 d. laidoje paskyrė du puslapius 
dail. Adolfo Valeškos meno studi
jos darbams atžymėti, čia įdėta ir 
nuotraukų: viena vaizduoja A. Valeš- 
ką ir jo studijos gaminamų vitražų 
projektuotoją William Gropper, ki
toje — be Valeškos dar matoma šios 
studijos talkininkė Bronė Jameikie- 
nė. Taip pat įdėta ir spalvotų vit
ražų dievnamiui Western Suburban 
Temple Har Zion, River Forest.

Kitas Čikagos lietuvių dailininkas, 
Kęstutis Zapkus, kuris šiuo metu 
gyvena Niujorke ir ten dėsto meną 
universitete, be to, turi meno studi
ją. irgi susilaukė augšto pripažinimo. 
Jis buvo pakviestas į Amarilio, Te-

Margis Dru g St or e 
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

408 Roncesvalles Avė. 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, RAMUNĖLES, ZUBRA2OLĖ, “C” TERMO
METRAI IR KT. /

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI 
VISĄ DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI 

' TEL. LE. 5-1M4.

xas, Art Center metinį meno festi
valį, kur dalyvavo daug garsenybių 
iš meno pasaulio, šio jauno lietuvių 
dailininko nuotraukos tilpo vietiniuo
se laikraščiuose. Ypatingai yra pa
žymėtinas K. Zapkaus dalyvavimas 
tame mieste įvykusiose diskusijose 
per televiziją, kur pasireiškė keli 
amerikiečiai iš literatūros ir meno 
pasaulio: dramaturgas Edward Al
bee, skulptorė Louise Nevelson ir 
modernaus šokio grupės vadovas 
Merce Cunningham.• • •

SPAUDA RAŠĖ apie pasaulio gra
žuolės “Miss World” rinkimus Lon
done, kur pirmą vietą užėmė Peru 
mergina, o antroji vieta atiteko Miss 
Argentinai. Nors spaudos agentūrų 
pranešimuose Argentinos gražuolės 
pavardė nebuvo pažymėta, tačiau iš 
Čikagą oro paštu pasiekusio “Argen
tinos Lietuvių Balso” (lapkričio 9 d. 
nr.) sužinota, jog Argentinai šiose 
pasaulinio masto varžybose atstovavo 
lietuvaitė Maria del Carmen Saba
liauskaitė. ši 20 metų mergiųa iš 
Rio Cuarto miesto (Kordobos pro
vincija) buvo viena iš 85 kandida- 
čių. Tris mėnesius trukusiuose rin
kimuose ji laimėjo “Miss Argentina” 
vardą ir gavo teisę vykti į Londoną 
varžytis dėl “Miss World” karūnos. 
Nedaug trūko, kad lietuvių kilmės 
mergina būtų buvusi paskelbta gra
žiausiąja pasaulio moterimi. Jos tė
vas — Jonas Sabaliauskas yra kilęs 
iš Ukmergės, o motina — italų kil
mės. Dabartiniu metu Sabaliauskai
tė yra Buenos Aires mieste ir ten 
ruošiasi teisės studijoms. — 1965 m. 
“Miss Argentina” yra buvusi kita lie
tuvaitė — Nelida Juknaitė. 
• • •

TRUMPAI IŠ VISUR. Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas buvo 
surengtas lapkričio 19 d. Jaunimo 
Centre. Meninę programos dalį atli
ko Irenos Veleckytės baleto studi
jos mokinės. — Čikagos slidininkų 
klubas, kuriam vadovauja Viktoras 
Pauperas, gruodžio 2 d., 8 v.v., Mar
quette Hall rengia susipažinimo va
karą, kur bus rodoma filmų iš slidi
nėjimo srities. Klubas šią žiemą ren
gia dvi slidinėjimo išvykas. — “Li
tuanikos” futbolo komanda lapkričio 
19 d. turėjo pirmąsias rungtynes dėl 
JAV mėgėjų taurės. Burtai ją suve
dė Su geriausia Čikagos “Schwaben” 
vienuolike, kuriai pralaimėjo labai 
kukliu rezultatu — 1:2. Po pralaimė
jimo “Lituanika” iš tolimesnių var
žybų iškrito. — Programa “Lietuviai 
televizijoje” 26-me kanale perėjo į 
naują programos perdavimo laiką. 
Dabar ji bus matoma ne penktadie
niais, bet trečiadieniais nuo 8.30 v.v.

St. Catharines, Ont.
NAUJA BENDRUOMENĖS V AL- 

DYBA. Lapkričio 19 T. pranciškonų 
patalpose įvyko visuotinis apylinkės 
narių susirinkimas ir išrinko naują 
v-bą. Balsų daugiausia gavo: Ant. 
Šukys, St. Janušonis, Ad. Setikas, 
J. žemaitis ir J. šarapnickas. Į re
vizijos komisiją: K. Galdikas. J. Gi- 
revičius ir Skeivelas. Valdyba pir
mame posėdyje pasiskirstė pareigo
mis: Ant. Šukys — pirm., St. Ja
nušonis — vicepirm.. J. šarapnickas 
— sekr., J. žemaitis — ižd. ir Ad. 
šetikas — narys. Kandidatais liko: 
J. Alonderis, J. Zubrickienė ir P. 
Šukys. B-nės pirm, adresas: A. Šu
kys, 47 William St.. St. Catharines, 
Ont. J. Š.

Nijolė Manelienė, modeliuotoja iš profesijos, dalyvaus gruodžio 2 
d. Toronte rengiamoje čikagiečių lietuvaičių madų parodoje. Čia 
ji matoma modeliuojant Čikagoje: "...ką dėvėjo mūs senelės, 
kai jos buvo dar panelės". Suknęlę suprojektavo Nijolė Banienė, 
išpildė Monika Kripkauskienė. - Nuotr. Jim Crotzer

LONDON, ONT
NAUJAI IŠRINKTA apylinkės val

dyba pasiskirstė pareigomis: Z. Pau- 
lionis pirm., J. Aušrotas — vice- 
pirm., A. Petrašiūnas — sekr., St. 
Keras — ižd., V. Navickas — jau
nimo reikalams, L. Ramonienė — šal
pos reikalams, p. Kudirka — paren
gimų vadovas. Taigi, net trys nauji 
veidai: Z. Paulionis — neseniai atsi
kėlęs gyventi iš Delhi, p. Kudirka 
— iš Newbury. Jaunosios kartos at
stovas V. Navickas pirmą sykį daly
vauja apyl. valdyboje. Valdyba turi 
plačių užsimojimų. Be Vasario 16 
minėjimo, jx>s artimiausi tikslai: Lon
dono akademikų apjungimas, tikrai 
labai daug galįs pasitarnauti mūsų 
apylinkei,. ir sujungimas Londono, 
Rodnės ir Delhi jaunimo į vieną 
bendruomeninį vienetą. Ligi šiol ar
timiau bendradarbiauja Londono ir 
Rodnės jaunimas “Baltijos” ansamb
lyje, o Delhi jaunimas tik retkar
čiais atvyksta į parengimus. Arti
miausias naujosios valdybos parengi
mas — N. Metų sutikimas parapijos 
salėje gruodžio 31 d. Registruotis

r SUDBURY, ONT
KANADOS LIETUVIŲ FONDO 

idėja mūsų kolonijoje kaip reikiant 
nebuvo suprasta, bet pirmiesiems — 
P. Juteliui. J. Vaičeliūnui ir Lie
tuvių Bendruomenei pralaužus le
dus, atsiranda susipratusių tautiečių, 
kurie tą rimtą lietuvybei išlaikyti 
idėją remia. Pradžioje jie įneša po 
šimtinę ar mažiau, vėliau papildo li
gi šimtinės ar tūkstantinės. Tokių 
susidarė visa eilė: P. Jutelis $100, 
J. Vaič e liūnas $300, Lietuvių Bend
ruomenė $100, A. Raškevičius $100, 
P. Petrėnas, “Premiere Constr.” sa
vininkas, $300 (pasižadėjo papildy
ti ligi tūkstantinės), V. Gudriūnas, 
“Prospect” viešbučio savininkas, 
paaukojo $25, vėliau duos daugiau. 
Kadangi mūsų kolonija lietuvybės 
išlaikymo reikaluose dar gėdos ne
padarė (Tautos Fondas, Šalpa), rei
kia tikėtis, kad ir šį kartą Kanados 
Lietuvių Fonde suvaidins atitinkamą

VANCOUVER, B.C.
SUKRUTO JAUNIMAS. Nors jau 

per eilę metų nuo pat mažens mū
sų jaunimas išpildydavo visas minė
jimų programas ir užimdavo šešta
dieninės mokyklos suolus, bet visa 
tai atlikdavo daugiau iš reikalo nei 
iš noro. Kaikurių jaunuolių vizitai į 
didesnes lietuvių kolonijas, jų sto
vyklas ir subrendimo amžius paska
tino juos į tautinį darbą ir meną. 
Jie su savo vadovu A. Kaulium kas 
sekmadienį su malonumu susirenka 
mokytis tautinių šokių, dalyvauja lie
tuviškose gegužinėse, parengimuo
se ir savo dainomis bei juokais pra
linksmina kiekvieną lietuvį. Tas jų 
gražiai pradėtas darbas mūsų kolo
nijai užtikrina, kad lietuvių pėdsa
kų Pacifiko bangos taip lengvai nu
plauti nepajėgs.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ buvo 
išvykusi į Edmontono baltiečių reng
tą Kanados šimtmečiui paminėti fes

WELLAND, Ont.
APYLINKĖS BENDRUOMENĖS 

visuotinis narių susirinkimas — gruo
džio 3 d., 12.30 v., Holy Ghost Hall, 
Golden Bld., Weiland. Apylinkės val
dyba yra numačiusi darbotvarkę: su
sirinkimo atidarymas, prezidiumo 
rinkimas, praeito susirinkimo proto
kolo skaitymas, valdybos pranešimas, 
Tautos Fondo atstovo pranešimas, re
vizijos komisijos pranešimas, valdy
bos rinkimas, revizijos komisijos rin
kimas, klausimai ir sumanymai. Val
dyba kviečia visus šiame susirinkime 
dalyvauti, nes 1968 yra jubilėjiniai 
metai. Būtų gerai, kad 1968 m. visus 
asmeninio pobūdžio parengimus bei 

mums su-

pas J. Aušrotą tel. 268-7228 arba pas 
kitus valdybos narius. Energingajam 
pirmininkui ir visai valdybai linki
me darnaus ir sėkmingo darbo.

' KALĖDŲ EGLUTĖ visiems Londo
no vaikučiams — sekmadienį, gruo
džio 17 d., 5 v. p.p. Dovanoms gauti 
tėvai prašomi užregistruoti šeštad. 
mokyklos nelankančius vaikučius, iki 
12 m. amž., pas V. Gudelį tel. 451- 
8148 arba sekmadieniais po 11 vai. 
pamaldų, šeštadieninę mokyklą lan
kančių registruoti nereikia. Dalyvau
ti ir registruotis gali iki 12 m. amž. 
visi Londono ir Mount Brydges vai
kučiai. Eglutės rengimu rūpinasi Si- 
mano Daukanto skautų vietininkija.

KYLANTI SPORTININKĖ. L.L.S. 
K. “Tauras” kandidatė Gražina Ig- 
naitytė iš Rodnės neseniai dalyvavo 
14-15 m. amžiaus grupėje West El
gin gimnazijų varžybose ir laimėjo 
pirmą vietą 100 ir 220 jardų bėgime. 
Nubėgo 100 jardų per 11,7 ir 220 
— 27 sek. Ji yra tik 13 metų. Ji — 
visuomenės veikėjų Ignaičių dukra. 
Sveikiname! D. E.

vaidmenį. Kanados Lietuvių Fondas 
laukia mūsų širdžių kartu su Fon
do įnašais. Kreiptis į* Fondo įgalio
tinį Sudbury A. Raškauską. Visą 
reikalą energingai pajudino Fondo 
įgaliotinis šiai sričiai J. Skardis iš 
Sault Ste Marie. J. Kručas

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką visiems 

Sudburio, Sault Ste. Marie lietu- 
viams dalyvavusiems arba šiaip pri
sidėjusiems prie mano 60 metų am
žiaus sukakties minėjimo. Dėkoju už 
šv. Mišias, dovanas, telegramas ir 
sveikinimus visiems, o ypačiai minė
jimo rengėjams: St. Krivickui, A Ja- 
siūnui, J. Kručui ir A. Juozapavi
čiui.

Kun. Antanas Sabas,
Sudburio lietuvių klebonas ir 

Sault Ste. Marie lietuvių kapelionas 

tivalį spalio 6-7 d." Atrodo, kad jiems 
ten gerai pasisekė, nes sugrįžimo 
proga suruoštos vakarienės metu jų 
veiduose nesimatė ilgos kelionės nuo
vargio: visi šypsojosi ir kalbėjo apie 
kelionę Čikagon į lietuvių tautinių 
šokių šventę. B. Vileita

V. SKABEIKIS — LAIMĖTOJAS. 
Lapkričio 18 ir 19 dienomis New 
Westminsteryje įvyko atviras šach
matininkų BCCF turnyras, kuriame 
dalyvavo ir būrelis vietinių lietuvių. 
Malonu pažymėti, kad V. Skabeikis 
tapo laimėtoju pirmosios vietos ir 
gavo gražią, statulą bei piniginę do
vaną. Laimėtojas turėjo žaisti su stip
riais apylinkės šachmatininkais. Lie
tuviai šachmatininkai sveikina savo 
mielą kolegą su laimėjimu ir linki 
ateityje sėkmingai atstovauti lietu
viams gyvenamoje apylinkėje.

šachmatininkas

kaktj.
TAUTOS FONDUI aukojo: $20—J. 

Radvilas; po $10 — B. Mikalauskas ir 
G. Sinkus; po $5 — A. Smolskis, J. 
Staškevičius, V. Bieliūnas, A. Stanke
vičius, Br. Luomonas, A. Pivariūnas, 
V. Jasiulionis, B. Andriušis, K. Stan
kevičius, M. Kuzavas, $4—J. Paužuo- 
lis; po S3 — J. Butkus, M. Salčiūnas, 
V.Karalius, B.Simonaitis; po $2—A. 
Cepukas, J Šamas, P. Bersėnas, A. 
Zinaitis, J. Bieliūnas, Ž. Izokaitis, V. 
Surka, E. Gudaitis, R. Adams, Ch. 
Gordon, J. Kutka, J. Blužas, B. Jac
kevičius, J. Baliukas, V. Vitauskas, 
A. Ramanauskas ir P. Sidlauskas. Su
rinkta $140 Visiems aukotojams val
dyba nuoširdžiai dėkoja.

Apylinkės valdyba

Vėžys Sao Paulo
Išdvės Atžala rašo: “Nekartą 

stebimės, kaip sveikame kūne 
atsiranda baisioji liga — vėžys. 
Taip pat reikia stebėtis, kaip 
netikėtai atsirado Sao Paulo, 
Brazilijoje, lietimų kolonijoje 
dar baisesnė, skaudesnė nelai
mė — nebaigiamas ginčas tarp 
Lietuvių Sąjungos valdybos ir 
Tėvų jėzuitų. Prieš trejetą me
tų lietuvių spaudoj nuskambėjo 
šauksmas iš S. Paulo kolonijos, 
esą Lietuvių Sąjunga Brazilijo
je pavedusi lietuvių turtą Tė
vams jėzuitams 30-čiai metų. 
Pastarieji ketiną turtą pasisa
vinti, ir todėl reikia visiems 
lietuviams susirūpinti to turto 
likimu. Toks šauksmas buvo pa
leistas Lietuvių Sąjungos valdy
bos žmogaus ar žmonių. Tuo me
tu valdyba buvo sudaryta iš as
menų, kuriems rūpėjo pa
naudoti turtą sau. Kultūri
nis, religinis, auklėjamasis dar
bas, kurį atlieka Tėvai jėzuitai, 
jiems yra svetimas. Dabartiniai 
Lietuvių Sąjungos šulai yra be
veik visi pokariniai pabėgėliai, 
kurių čia turime kebas dešim
tis. Senųjų ateivių yra apie 
40.000. Saujelė asmenų sukėlė 
toki erzelį, kuris yra nebepa
kenčiamas. Ginčas nuėjo į teis
mą ir labai pakenkė lietuvių 
vardui Brazilijoje. Visi stebisi, 
kad sąjungiečiai pasirinko tokį 
kelią — savo tautiečius jėzuitus 
apskundė teismui. Juo skau
džiau, kad tai daroma patrijotiz- 
mo vardu, žmonės įtaria, kad 
visame ginče yra paslėptos bol
ševikinės politikos žymių.

Kadangi į Lietuvių Sąjungą 
priimami tik tam tikri asmenys, 
reikia vėl atgaivinti Lietuvių 
Bendruomenę, kuri apimtų vi
sus tautiečius. Juo daugiau lie
tuvių apims Bendruomenė, juo 
stipresnis bus jos balsas.”

Kun. L. Zaremba, dabartinis 
Tėvų jėzuitų vyresnysis Sao 
Paulo mieste, savo atsakyme inž. 
A. Mošinskiui, paskelbusiam 
“Naujienose” eilę aštrių straips
nių, rašo “Mūsų Lietuvoje” 41 
nr.:

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame giminėms ir 

draugams, suruošusiems mums staig- 
meną-įkurtuves. Už dovanas ir aplan
kymą nuoširdus ačiū: p.p. O. Bazi- 
liauskienei, L. I. Baziliauskams, J. 
Baziliauskui, J. A. Birgiolams, V. B. 
Birietoms, J. N. Campbell, P. B. Di- 
cevičiams, A. A. Gužauskams, V. Sr 
Jurevičiams, J. A. Kamachaitis, S. A. 
Kazlauskams, K. S. Kačiuliams, R. I. 
Eimantams, T. O. Kazlauskams, V. L. 
Mačioniams, L. V. Merkeliams, J. I. 
Morkūnams, V. K. Naruševičiams, I. 
A. Pakarnoms, C. L Penthor, V. L. 
Pevcevičiams, S. M. Petryloms, L. O. 
Radzevičiams, A. R. Simanavičiams, 
V. O. Skukauskams, M. R. Slapšiams, 
P. G. Stauskams, V. A. Stulgiams, M. 
M. šelmiams, L. Taškūnui, V. M. 
Vaitkevičiams. Taip pat ačiū radijo 
valandėlės vedėjui J. R. Simanavičiui 
su šeima už sveikinimą radijo ban
gomis. Dėkingi —

D. ir A. Baziliauskai

PADĖKA
Dėkojame Prisikėlimo para

pijai ir jos klebonui Tėvui Pla
cidui, maloniai leidusiam pasi
naudoti parapijos patalpomis, 
rengiant dail. Dagio darbų paro
dą ir jo knygos pristatymą To
ronto visuomenei.

Rengėjai

PRIEŠ PIRKDAMI 
televiziją-radiją ar Hi-Fi 
gerai pagalvokite ir prie 

ZENITH sustokite!
L /

Aug stos kokybės dalys 
100% rankų darbas.

Vaizdas geresnis 
ir aparatas patvaresnis. 
ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

ALFA RADIO & TV
SALES ■ SERVICE

Sav. A. ČIŽIKAS

672 Lansdowne LE 1-6165
A

n*"— 'ė
THE QUALITY GOES IN

BEFORE THE NAME GOES ON

NO PRODUCTION
SHORTCUT
NO PRINTED CIRCUIT

lietuvių kolonijoje
“Kodėl nesutariama? Nepasi- 

sekimas iki šiolei susitarti su 
Sąj. Valdyba priskirtinas vien 
tik dabartinei L. B. Sąjungos 
valdybai. Negali girtis gera va
lia tas, kurs lietuvių jėzuitų 
provincijolui niekada neparaše 
nė vieno laiško, kurs net į pro
vincijolo parašytąjį niekad ne
atsakė. Juo labiau gera valia ne
gali girtis tas, kurs sulaužė su
tartį. Jėzuitai, tikrai dėl šven
tos ramybės, atsisakė pirmosios 
sutarties ir ją oficialiai pas no
tarą panaikino. Buvo sudaryta 
antroji sutartis ir iškilmingai 
dviejų jėzuitų ir šešių sąjungie- 
čių pasirašyta. Kodėl p. Mošins- 
kis nutylėjo tokį faktą, kad ši 
antroji sutartis yra dabartinės 
LSB valdybos atmesta, sulau
žant duotą žodį?

Kieno yra padaryta klasta?
Netiesa, kad jėzuitai atsisakė 

pirmosios sutarties iš baimės ir 
gėdos. Nebuvo ko bijoti ir ne
buvo dėl ko gėdytis. Viskas buvo 
padaryta legaliai ir gera valia. 
Bet jėzuitai neatvyko į Brazili
ją bylinėtis su lietuviais. Štai 
kaip p. Mošinskis interpretuoja 
jėzuitų nusileidimą, norą susitai
kyti, priėmimą visų Sąjungos 
valdybos reikalavimų ir pasitikė
jimą Sąjungos duotu žodžiu! Jė
zuitai atsisakė pirmosios sutar
ties, nes to iš jų buvo reikalau
jama kaip pagrindo antrajai su
tarčiai. Jėzuitai atsisakė net dar 
juridiškai neįsigaliojus antrajai 
sutarčiai, čia ir buvo jėzuitų 
klaida, kad pasitikėjo Sąjungos 
valdybos žodžiu. Buvo apgauti. 
Sąjungos valdyba, sulaukusi pir
mosios sutarties panaikinimo, at
sisakė ir nuo iškilmingai pasira
šytos antrosios sutarties. Suval-, 
kų sutartis buvo pakartota Bra- x 
zilijoje. Skirtumas tik tas, kad' 
ten buvo tartasi su kaimynais, o 
čia su broliais lietuviais. Tikrai, 
dabar mes, jėzuitai, galime gė
dytis, kad esame apgauti ir kad 
pasitikėjome Sąjungos valdybos 
garbės žodžiu.” -

Į ši nemalonų ginčą derėtų at
kreipti dėmesį Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdybai ir 
tiems atsakingiems pareigū
nams, kurių veiklos ribose'yra 
keliamieji rūpesčiai.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už man sureng

tas išleistuves ir už Įteiktą brangią 
dovaną. Ypatinga padėka rengėjai J. 
Liutkienei ir taipgi visoms prisidė
jusioms bei dalyvavusioms: p.p. Ažu- 
balienei, Bacevičienei, Baliūnienei, 
Balaišienei, Benotienei, Bražukienei, 
Dobilienei su marčia, Daukšienei, 
Daukantui, Derliūnienei, Dirmantie- 
nei, Genčiėnei, Genutienei, Kaknevi- 
čienei, Končaitienei, Kiršinienei, Ki- 
šonienei, Kripienei, ■ Marcinkevičie
nei, Kniukštienei, Moklickaitei, Račie
nei, Rakauskui, Rickevičienei, Stanu
lienei, Stungurienei, Valatkienei, 
Vaškevičienei, Vaserienei, Vilkienei, 
Žakevičienei, žiurinskienei; už atski
ras dovanas: p.p. Ažubalienei, Alek
navičienei, Bubelienėms, Kauliams. 
Labai ačiū V. ir S. Grigelytėms su 
mamyte už atsiųstą stambią piniginę 
dovaną. Taip pat labai dėkoju sū
nums ir marčioms bei visiems gimi
nėms už rūpinimąsi manimi besilan
kant šiame krašte. Visi jūs paliksite 
mano mintyse ten toli — tėvynėje.

Jums dėkinga —
A. Prakapienė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mielosioms po- 

nioms ir panelėms, suruošusioms 
man priežvestuvinę staigmeną - vai
šes bei įteikusioms puikias dovanas: 
H- Žmuidzinienei, D. Baikauskienei, 
gyd. Baltrušaitienei, B. Baltrušaitie
nei, M. Basalykienei, J. Beržinskie- 
nei, gyd. E. Galiauskienei, M. Gude
lienei, dr. O. Gustainienei, A. Josiu- 
kienei, E. Jurkevičienei, A Kuolie
nei, V. Otienei, S. Pargauskienei, O. 
Paršeliūnienei, I. Pranevičienei, O. 
Rinkūnienei, T. Sekonienei, M. Simą- 
navičienei, A Songailienei, A. Sapo- 
kienei, E. Šimkevičienei, L. Muraus
kienei, p. Abromavičienei, p. Apera- 
vičienei, T. Bačėnienei, G. Barcevi- 
čienei, p, Bastienei, p. Batulevičienei, 
A. Babelienei, S. Babelienei, A 
Buchholz, p. Butienei, E. čižikienei, 
p. Dagilienei, p, Dailydienei, p. Dalin- 
dienei, p. Dambarienei, p. Deiman- 
tienei, p. Felixs, E. Galius jr., p. Gir- 
čienei, p. Gurevičienei, H. Gužauskie- 
nei, p. Ignatavičienei, O. Imbrasienei, 
O. Indrelienei, E. Jankutei, p. Jano
nienei, O. Jonaitienei, p. Jucevičie
nei, p: Jucienei, P. Juodienei, p. 
Juodviršienei, O. Yčienei, p. Kalend- 
rienei, K. Kaminskienei, J. Kaunaitei, 
A. Kaveckienei, T. Kaveckienei, V. 
Kecorienei, M. Kelerienei, p. Keršie
nei, I. Kondratienei, S. Kryževičie
nei, p. Laurinavičienei, Z. Lukis, B. 
Manglicienei, L. Matulevičienei, p. 
Matušaitienei, A. Maunišaitytei, G. 
Maurušaitienei, p. Mažonienei, A. Mi- 
sienei, S. Miniotienei, O. Mitalienei, 
O. Narušienei, M. Norkienei, p-lei 
Pabedinskaitei, J. Pacevičienei, p. 
Pavilionienei, V. Perminienei, S. 
Petraitienei, S. Pundzienei, A. Pute- 
rienei, p. Pranckūnienei, p. Reginie- 
nei, p. Rimkevičienei, G. Rinkūnaitei, 
p. Rusinienei, p. Šakienei, p. Saplie- 
nei, V. Šližienei, V. Smilgienei, p> 
Spilčikienei, p. Stalioraitienei, V. Ste- * 
ponaitienei, E. Szalowskienei, p. šče- 
pavičičnei, p. šenferienei, p. Senke- 
vičienei. N. Žemaitei, P. šimkevičie- 
nei, E. šimkevičiūtei, A. šmigelskie- 
nei, L. Švėgždaitei, M. Tamulaitienei, 
p. Treigienei, F. Urbonienei, M. Ur
bonienei, dr. A. Užupienei, p. Vaičių- • 
lienei, p. Vadauskienei, B. Vaitie
kūnienei, A. Vaišvilienei, p. Valevi
čienei. p. Valiulienei, p. Vektorienei, . 
p. Vaštokienei, p. žekienei, p. Zulo- 
nienei, N. Šalkauskienei, O. Skrebū- 
nienei.

Mano ypatinga padėka gyd. E. Ga
liauskienei, taip naujoviškai visa tai 
suorganizavusiai. Iš tikrųjų gaila pa
likti Torontą, kuriame yra tiek nuo
širdžių ponių ir panelių.

V. Judzentavičiūtė
PADĖKA

UTmums suruoštą 25 m. vedybinio 
gyvenimo sukakties paminėjimą — 
gražią staigmeną esame giliai dėkin
gi: kunigui A. Žilinskui ir poniai, 
pagerbusiems mus savo atsilankymu 
ir. sveikinimais; mieliems vaikams — 
Algimantui ir Editai, parodžiusiems 
tiek daug jautrios sielos ir įteiku
siems puikias rožes bei dovanas; 
mieliems tėveliams, priėmusiems 
mus salėje, giminėms iš Lietuvos ir 
Vokietijos, atsiuntusiems gėles ir 
sveikinimus. Nuoširdi padėka pri
klauso tiek daug darbo ir rūpesčio 
įdėjusiom? rengėjom p. E. Tamulio- 
nienei, M. Adomavičienei. B. Mazi- 
liauskienei. Dar kartą dėkojame vi
som ir visiem, surengusiem mums 
šitą didelę staigmeną, dalyvavusiems 
giminėms ir bičiuliams iš toli ir arti, 
prisidėjusiems prie baliaus parengi
mo ir brangių dovanų, sveikinusiem 
žodžiu ir raštu. Jūsų parodytas nuo
širdumas liks amžinai mūsų širdy
se.

Dėkingi — Martynas ir Marta 
Galinaičiai

—--------------------------—
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J ieškau savęs, tėvų, namų...
Argi iš tikrųjų paklydau? O 

M** kelio jieskojau? Ar kelio 
jieškojimas yra iš tikrų jų smerk
tinas? Panašūs klausimai, atro
do, plaukia iš šiandieninio jauni
mo lūpų.

Prisimename Evangelijos pa
lyginimą apie sūnų palaidūną. 
Palaidūnas lietuvių kalboje yra 
neigiamas žodis. Ar ne labiau 
tiktų paklydėlis. Tai yra tik pa
lyginimas, kurio galbūt nereik
tų suprasti pažodžiui. Vienas sū
nus paliko tėvo namus, išleido 
pinigus ir nusižeminęs grįžo vėl 
pas tėvą, prašėsi priimamas bet- 
kokiam darbui.

Palyginkim tą sūnų su jo bro
liu, kims liko namuose. Jo aki
ratis siekė tik tėvo laukus ir jis 
buvo patenkintas gyvenimu, ku
lį jam teikė tėvo turtas.

Jaunesnysis sūnus buvo nera
mus. Jis jieškojo. Jis pats neži
nojo, ko jieško. Tragedija yra 
ne ta, kad jis išleido tėvo pi
nigus bet, kad jis savo jieško- 
jime paklydo.

Tada atsistojo prieš akis klau
simas: “Kur dabar kreipsiuos? 
Kur eisiu?”

Pagaliau paklydėlis prisipa
žįsta tėvui, kad jam nepavyko. 
Jis atrado save. Tas atradimas 
daug kainavo. Bet juk jokia kai
na nėra perdidelė, kad žmogus 
galėtų save atrasti.

Visur girdime, kad šiais lai
kais nėra ryšio tarp tėvų ir vai
kų. Iš tikrųjų jo ir nėra. Tai 
skaudus faktas. Ar nevertėtų 
pagalvoti apie minėtą palygini
mą Evangelijoje?

Paklydęs sūnus grįžta namo, 
prisistato toks, koks jis yra.— 
pasiruošęs klausyti, dirbti bet-

kokį darbą. Grįžo atradęs save.
Tėvas neklausinėja, kur jis 

buvo, kur pinigus išleido, ką vei
kė. Jis mato sūnaus atvirumą, 
mato sūnų tokį, koks jis iš tik
rųjų yra. Jį priima.

Bendravimas nėra tik žodžiai.
Tai yra vieno žmogaus ryšys su 
kitu. Atvirumas, nuoširdumas, 
noras padėti. Argi reikia geres
nio tarpusavio ryšio pavyzdžio, 
kaip tas Evangelijos palygini
mas?

šiandien vyksta tas pats. Ne- 
supraskim pažodžiui, kad reikia 
išeita iš namų, tapti paklydėliu- 
palaidūnu..

Jaunimas klaidžioja, jieško. 
Jieško prasmės gyventi, jieško 
savęs... Jaunimas nenori būti 
dominuojamas, nori pats pla
nuoti, atrasti, kurti, padėti ki
tiems. Nori pajusti nusivylimo 
jausmą. Tikrai nori. Ir dažnai 
pajunta.

Sukurtos vertybės ir nusisto
vėjusios tiesos šiandien jauni
mo nevilioja. Kas kaltas? Ar vy
resnioji karta viskam tiki, apie 
ką kasdien kalba? Čia ir yra ply
šys. Dviveidiškumas. Tarpusavio 
ryšio stoka.

Jieškojimas nėra neigiamas 
dalykas. Padėkime vienas kitam 
surasti save, surasti kitus. Ne 
šiurkščiais žodžiais, bet atviru

uiiiin

mu, meile, įsijungimu ir nebijo
jimu aukos, be kurios nieko gy
venime negalima padaryti.

Paklydęs sūnus atrado save, 
atrado savo Tėvą. Namuose bu
vo šventiška nuotaika.

Klaidžioju... Padėkite man 
surasti namus. Tik ne vien žo
džiais. Nebijokite ištiesti ran
kos, i kurią galėčiau atsiremti.

V. Klč.

Mama neleido trumpinti sijono
Pasimetėliai
Bet kas gi su kita puse? Tie 

50% pradeda eiti tamsiu ir mig
lotu keliu, kurį tam tikra žmo
nių grupė nurodo. Tiesa, pradžia 
atrodo “funny”, bet tik tai pra
džia. Juk tik pagalvokite pavyz
džiui apie narkotikų pavergtą 
žmogų, kuris nekenčia savęs, 
kad pasidavė, būdamas 17 ar 18 
metų, lengvo gyvenimo vilio
nėms. Blogiausia su tais, kurie, 
kaip avys, .seka paskui kitus, 
bet patys negalvoja. Tokie pla
nuoja bėgti iš namų, neklausyti 
vyresniųjų ir Lt. Atsispirti šioms 
įtakoms, kurias siūlo laiko dva
sia, gali tik stipresnieji.

Geroji pusė
Televizija radijas ir laikraš

čiai reklamuoja tik blogus dar
bus — jaunimo nusikaltimus. 
Visi tie pranešimai sudaro blogą 
vaizdą, kuris užtemdo gerąjį 
jaunimą. Tą sieną sunku per
matyti ir labai mažai žmonių tai 
supranta. Jie tik pagalvoja, kad 
visi jaunuoliai yra blogi. Suau
gusieji, visai nežinodami, kar
tais padeda statyti tą sieną. Aš 
dažnai esu girdėjusi vyresnius 
sakant: “Kai aš buvau jaunas...” 
Tokie žodžiai jaunuolį tik suer
zina ir jis juo toliau, juo mažiau 
tų patarimų paiso.

Šis rašinėlis atrodo labai ne
planingas, bet tai yra normalu, 
nes ir aš esu jaunuolė. Aš tik 
noriu, kad turėčiau užtektinai 
valios sekti mokslo kelią. Ma-

Bernadeta, penkiolikos metų 
mergaitė, įbėgo į savo kambarį 
ir pradėjo graudžiai verkti. Ji 
buvo labai susijaudinusi: mama 
jai neleido .sutrumpinti sijonų, 
tuo tarpu kai kitos mergaitės 
vis daugiau ir daugiau rodė savo 
kelius. Bernadeta ir gražiai pra
šė, ir šaukė, ir verkė, bet mama 
neleidžia ir viskas.

Savo kambario tylumoje Ber
nadeta turėjo laiko pagalvoti. 
Pirma jos mintis buvo: “Niekas 
nesupranta, niekas manęs nemy
li.” “Niekas nesupranta!” Tai iš
sireiškimas, dažnai naudojamas 
jaunuolių, kaip išeitis iš kokios 
nors problemos. Bet iš tikrųjų 
yra kitaip. Ir gal Bernadetos at
veju mama yra ta, kuri tikrai 
supranta ją, nors dukra mano 
kitaip.

Mama iki šiol stebėjo kitas 
mergaites ir pamatė, kad tiktai 
nerimtos nešioja perdaug trum
pus sijonus. Mama žino, jeigu 
Bernadeta nešiotų perdaug 
trumpą sijoną, žmonės pradėtų 
žiūrėti ir į ją kaip nerimtą bei 
apkalbėtų. Tada Bernadeta bū
tų įžeista ir jaustųsi labai nusi
vylusi.

Tai visų problema
Didžiausia problema ne tik 

Bernadetos, bet ir visų jos am
žiaus jaunuolių yra ta, kad vis
kam pasiduoda, kas tik atrodo 
naujoviška ar modemu. Ta jau
na generacija mano, kad ji turi nau, kad mums reikia nepasi- 
savo moralę, idėjas ir galvoji
mą. Ji neturi savo idėjos. Jos 
jausmai ir moralė yra kontro
liuojami tų naujovių, kurios val
do jaunus žmones/ o kai tėvai 
bando prilaikyti, jaunuolis pra
deda tėvams priešintis. Pusė šių 
jaunuolių nurimsta ir surimtėja, 
kai kas kitas juos patraukia.

duoti kvailoms naujovėms ir pa
rodyti šios generacijos gerąsias 
puses. Ramutė Birgelytė

JONAS IR ROMAS
Jonas buvo bomas — 
Toks pat kaip ir Romas. 
Jiedu šoko per virvutę 
Ir įšoko Į bonkutę.

Rimtos žvilgsnis į ateitį. Trys lietuviai, baigę tryliktą skyrių gerais 
pažymiais. Iš kairės: M. Doniliūnoitė ir E. Bliskis, abu iš Londono, 
Ontario, ir A. Naruševičiūtė iš Rodnės. Jie yra ir ansamblio "Balti
ja" seniūnai. Nuotraukoje trūksta gimnaziją baigusio ir Romon iš- 
vykusio J. čegio ir angliškos kilmės, bet "Baltijoje" dalyvaujančio 
G. Lawson. Jų keturi studijuoja Vakarų Ontario universitete

Lietuviškos dainos gitaroms palydint Nuotr. G. Naujokaičio

SVEIKINAME NAUJĄJĮ MAGISTRĄ
Montrealio universitetas su

teikė J. A. Rudinskui magistro 
(Master) laipsnį iš medicininės 
chemijos už atliktą tyrimų dar-

A. J. Rudinskas (dešinėje) su 
savo profesoriumi R. Salvador po 
magistro laipsnio diplomo įtei
kimo Montrealio universitete

teze vėžio ligos gydymui. Algis 
buvo gavęs tam darbui tęsti dve
jų metų stipendiją $6.000 iš Ca
nadian Research Council.

A. J. Rudinskas yra gimęs 
1945 m. vasario 20 d. Seestadt 
Wismar, Vokietijoje. Montrealy- 
je baigė Lojolos gimnaziją, bū
damas 16 metų amžiaus, ir 1961 
m. įstojo į Montrealio universi
teto farmacijos fakultetą. 1965 
m. baigė farmaciją antruoju sa
vo kurse, laimėdamas Homer 
aukso medalį ir Poulenc pre
miją.

Šalia studijų, J. A. Rudinskas 
aktyviai reiškiasi lietuvių jauni
mo organizacijose — skautų ir 
ateitininkų. Dalyvavo keliose 
studentų ateitininkų stovyklose 
JAV-se/Grįžęs iš jų savo inicia
tyva įsteigė Studentų Ateitinin
kų Sąjungos skyrių Montrealy- 
įe. Pereitus dvejus metus Algis 
gražiai darbavosi moksleivių 
ateitininkų stovyklose prie 
Montrealio. šiais metais Algis 
daug prisidėjo prie paskutinės 
JAV ir Kanados studentų atei
tininkų stovyklos suorganizavi
mo “Baltijos” stovyklavietėje.

šių metų rudenį A. J. Rudins
kas išvyko į JAV tęsti savo stu-

bą' “The Investigation of Bis 
Oxctanes as Potential Biological 
Alkylating Agents”. Darbo te
ma rišasi su naujų reagentų sin-

dijų. Jis ruošiasi daktaro laips
niui Buffalo universitete, kur ty
rimų skyrius medicininės che
mijos srityje yra labai išplės
tas. G. K.

Moksleiviai ateitininkai vaidina "Birutės istoriją"
Nuotr. M. Borusienės

Stovyklos užbaigą prisimenant
Buvo smagios dvi savaitės. 

Bet kaip viskas šiame pasauly
je, kas turėjo pradžią, turi turė
ti ir galą. Kodėl tas galas dabar, 
šiandien? Kodėl ne kitą dieną, 
kitą savaitę, kitą mėnesį, kitą 
metą?

Bus liūdna atsiskirti su savo 
visais gerais draugais. Bus ir 
dar liūdniau pagalvoti, kad mes 
nebeniūniuosim lietuvių liaudies 
dainų, susėdę prie laužo nebe
dainuosime tų gerai žinomų 
skautiškų dainų. Nebežygiuosi
me per aikštės numintą žolę, 
nebesusirinksime uniformuotos 
išgirsti raportų, nebepakelsime

tu šešių vėliavų. Ne, nes tas lai
kas jau praėjo.

žinau, kad aš to praėjusio lai
ko nebesugrąžinsiu, bet pati vėl 
čia sugrįšiu.’ Aš vėl sugrįšiu į 
Romuvos miškus, laukus ir erd
vę. Aš niekados negalėsiu atsi
grožėti ta nuostabia gamta. Ne
žinau kada ir kaip, bet aš vėl 
sugrįšiu ir vėl eisiu numintu ta
ku per mišką, vėl plauksiu per 
tą šaltą ežerą. Taip, aš vėl dary
siu visus tuos dalykus, kuriuos 
dariau stovykloj. Taip, aš sugrį
šiu kada nors, gal ne viena, gal 
su kitais, bet niekados su vi- 
sais. Jūratė Sriubiškytė,

Romuva, 1967

Yorkville-mergaičių kapinynas
Nelaimingas tas Toronto ra

jonas Yorkville — vadinamųjų 
“hippies” jaunuolių lizdas. Ypa
tingai didelius pavojus Yorkvil
le neša jaunoms, nesubrendu- 
sioms mergaitėms, pabėgusioms 
nuo tėvų ir ten prieglaudą su- 
radusioms. .-'Pen pakliuvusios 
mergaitės tampa nešvariomis, 
dažnai apsikrecia venerinėmis 
ligomis, patvirksta.

Toronto policijos vado pava
duotojas Bernard Simmonds pa
brėžė, esą būtinai reikėtų, kad 
provincijos valdžia jaunuolio 
amžių pakeltų nuo 16 iki 18 me
tų. Tą patį pakartojo ir Toronto 
miesto taryba. Deja, Ontario At
torney-General Arthur Wishart 
pareiškė nemanąs, kad pakėli
mas oficialaus nesubrendėlių 
amžiaus iš 16 į 18 metų galėtų 
išspręsti jaunų žmonių proble
mą.

Policijos teigimu, Yorkville 
esąs centras, kur kasdien didė
ja narkotikų vartojimas, ištvir
kavimas, venerinių ligų atvejai. 
Mergaitės, sulaukusios 16 metų 
ir apsipykusios su tėvais, taria: 
“Go to heli” ir persikelia York- 
villėn.

Ontario provincijoj 16-kos me
tų sulaukę jaunuoliai jau nebe
laikomi nesubrendusiais, ir jų 
tėvai nuo to laiko nustoja le
galios kontrolės teisių. Pakėlus 
nesubrendimo amžiaus ribą iki

stojimas reiškiąs bendrą seksua
linį gyvenimą.

Daugelis Yorkvillėje gyve
nančių jaunuolių-berniukų nie
kur nedirba ir nieko neuždir
ba. Policija mano, kad jie gy
vena vagiliaudami ir pardavinė
dami narkotikus — marijuaną, 
LSD ir kt. Gi daugelis mergai
čių verčiasi prostitucija.

Jeigu nesubrendimo amžius 
būtų pakeltas iki 18 metų, po
licijos teigimu, jie galėtų iki tų 
metų jaunuolius jėga paimti ir 
grąžinti ten, iš kur jie atėję — 
į namus. Žemiau subrendimo 
amžiaus jaunuolius policija ga
li sulaikyti gatvėse ir pargaben
ti namo net tada, kai jie pasi
rodo miesto gatvėse po 9.30 v. 
vakaro. Pagal dabartinį Ontario 
įstatymą, jeigu berniukas ar 
mergaitė jau pasiekę 16 m. am
žiaus ribą, policija gatvėje nie
ko nebegali padaryti.

Toronto sveikatos institucijų 
statistika rodo padidėjusį pro
centą venerinėmis ligomis ser
gančių jaunuolių 15-19 metų am
žiaus. 1965 m.-88 berniukai ir 
148 mergaitės iš minėto amžiaus 
grupės buvo gydomi nuo vene
rinių ligų, o 1966 m. jų skaičius 
jau buvo žymiai pašokęs: 148 
berniukai ir 204 mergaitės.

Pr. AIš.

Hamiltono spaudos baliaus kara
laite išrinkta Danguolė Prunsku- 
tė (kairėje); su ja — stud. Silvi
ja Martinkutė, vadovavusi spau
dos baliaus karalaitės rinki
mams

• Britų Kolumbijos universi
teto geografijos katedros vedė
jas L. Robinson paprašė ketvir
to kurso studentus nupiešti Ka
nados žemėlapį. Galima įsivaiz
duoti jo nustebimą, kai buvo 
gauta piešinių, kuriuose Winni. 
pego miestas buvo padarytas 
provincija, o Nova Scotia ir Lab
radoras. paversti salomis, atsi
dūrė Kvebeko rytinėje pakran- 

, tėję. Kaikurie studentai Atlan

to provincijas buvo perkėlę prie 
Ramiojo vandenyno, o Britų Ko
lumbiją, Albertą ir Manitobą 
įkurdinę Atlanto pakrantėse.

• Stockholme išpakavus iš Če
koslovakijos atsiųstą dėžę, ku
rioje turėjo būti eksponatai 
techninių gaminių parodai, bu
vo rastas 28 m. amžiaus vokie
tis jaunuolis iš R. Vokietijos. 
Jis buvo gerokai išalkęs ir iš
troškęs. bet laimingas pasiekęs 
laisvės kraštą.

18 metų, prailgėtų tėvų kont
rolė.

York villėje besirandančios 
jaunos mergaitės, pasak polici
jos, esančios daugiausia iš gerų 
namų ir dažniausiai — vientur
tės tėvų dukterys. Jos tenai at
siradusios kaip geros mergaitės, 
tik susimaišiusios savo galvose
noj, bet neilgai jos ten išliekan
čios geros — jas sugriebia tie 
apžėlę “beatnikai” ir per porą 
dienų iš tų mergaičių ir jų mo
ralės bepalieką tik griuvėsiai.

Yorkvillėn tos mergaitės pa
tenkančios be pinigų arba tik 
truputį jų turėdamos. Jos pa
kviečiamos į kokią nors bendrą 
landynę ar rūsį ir ten pasilie- 
kančios kurį laiką. Daugeliui ten 
suklydusių jaunuolių toks apsi-

Ateitininkių Gintarių kaukių ba
lius įvyko L. V. Namuose lapkri
čio 4 d. Nuotraukoje — žygiuo
ja čigonė, kuri laimėjo pirma 
vietą. Toronto, Ontario.

DRAUGEI, VAŽIUOJANČIAI 
APLANKYTI LIETUVOS

Kai grįši tu
Į alkaną tą mūsų žemę, 
Suklupk ant kelių
Ir pabučiuok ją už mane.

Ar tu žinojai,
Kad aš Lietuvoj gimiau, 
Kad savom akim 
Mačiau jos pievas, 
Ir jos saulę, 
Ir jos dangų, 
Ir miškus?

Ar tu žinojai, 
Mano miera drauge, 
Kaip man skaudu, 
Kaip širdį graužia, '
Kad neatsimenu aš 
Jos, tos mūsų Lietuvos, 
Tos mylimos
Mano tėvynės, kur gimiau...

LIŪNDRA (Iš laikraštėlio 
“žvilgsnis ateitin”)

Smagu bėgioti, bet reikia ir rimtai pagalvoti. .. gal į žiemos kur
sus važiuoti?

Moksleivių žiemos
Moksleivių ateitininkų žiemos kur

sai - suvažiavimas prasidės 1967 m. 
gruodžio 26 d., 2 v. p. p., ir truks 
iki sausio 1 Dainavoje, Manchester, 
Mich, žinome, kad nemažai mokslei
vių į šiuos kursus nori važiuoti, bet 
kadangi Dainava žiemos metu gali 
priimti tiktai ribotą skaičių, tad Į žie- *■ 
mos kursus bei suvažiavimą registrą-

kursai Dainavoje
stovykla, bet kursai. Į kursus va
žiuoja tik pareigingieji, drausmingie
ji moksleiviai ateitininkai su kuopos 
globėjo ir valdybos pritarimu. 
Registracijų nepriimsime iš pavienių 
asmenų.

3. Registracijos užpildyti blankai 
prisiunčiami nevėliau gruodžio 12 d.

cija pradedama dabar. MAS prašo 
kuopas laikytis šių taisyklių:

1. Kiekviena kuopa skiria vieną 
atstovą nuo kiekvieno kuopos narių 
penketuko (kuopa su 100 narių siun
čia nedaugiau kaip 20 stovyklautojų).

2. Pabrėžiame, kad ši nėra žiemos

Kursų - suvažiavimo mokestis vie
nam dalyviui — 30 dol. už vieną sa
vaitę (registracija, maistas ir nakvy
nė). Raginame kuopų valdybas pagel
bėti moksleiviams tiek kelionės, tiek 
kursų išlaidų apmokėjimu.

MAS centro valdyba

Konkursas suaugusiems ir jaunimui
Vatikano santaryba pravėrė Baž

nyčios duris visokioms permainoms, 
kurios vienus džiugina, kitus sukre
čia. “Laiškų Lietuviams” redakcija 
nori suteikti progą visiems pasisaky
ti, kaip tos permainos juos paveikia, 
ir todėl skelbia rašinio konkursą te
ma “Kaip vertinu tai, kas šiais lai
kais dedasi Bažnyčioj”. Vertinant at
siųstuosius rašinius bus atsižvelgia
ma į jų faktiškumą bei asmeninį nu
sistatymą.

Rašinys (straipsnis, beletristinis 
vaizdelis ir kt.) turi būti neilgesnis 
kaip 3000 žodžių, pasirašytas slapy
vardžiu ir išsiųstas su atskirame vo
kelyje įdėta tikrąja autoriaus pavar
de bei adresu “Laiškų Lietuviams” 
redakcijai, 2345 W. 56th St, Chica
go, IlL 60636, USA. Konkuro termi
nas — 1968 m. vasario 1 d. (pašto 
antspaudo data).* Atsiųsti rašiniai

tampa žurnalo nuosavybe ir gali bū
ti jame spausdinami. Vertinimo ko
misiją sudaro: Aloyzas Baronas, 
pirm., kun. Vytautas Bagdonavičius, 
MIC, Jonas Bagdonas, Dalia Kučė- 
nienė ir Fiorentina Kurgonienė. Pre
mijos: I — $100, II :— S50 ir III — 
S25. Premijoms S100 jau yra įteikęs 
V. Kuliešius.

Įdomu taip pat žinoti, ką mūsų 
jaunimas galvoja apie permainas 
Bažnyčioje. Verta ir jiems patiems 
apie tai pasvarstyti. Todėl ta pačia 
tema skelbiamas rašinio konkursas 
jaunimui, nevyresniam kaip 20 me
tų amžiaus (siunčiant rašinius, pa
žymėti “jaunimo konkursui”). Skiria
mos dvi premijos: I — $50 ir II — 
$25.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” 
REDAKCIJA

i



MODERNIOJI DAILĖ AMŽIUJE

VILNIAUS UNIVERSITETO moks
linė biblioteka 1970 m. atžymės 400- 
tąsias įkūrimo metines. Sukakčiai 
pasiruošti sudarytas rektoriaus J. 
Kubiliaus vadovaujamas specialus ko
mitetas, kuriu yra įtraukti — pro
rektorius J. Grigonis, dail. J. Kuz- 
minskis, bibliotekininkystės katedros 
vedėjas K. Sinkevičius, A. Venclova, 
bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

viską, ko, pavyzdžiui, niekas nereika
lauja iš poeto, dramaturgo. Kartais 
atrodo, kad tavo nauja knyga turi 
įžvalgyti visas pakampes, kaip švaros 
savaitė. Ir būtent toks tematikos, ad
resų nubrėžimas siaurina satyros ir 
jumoro esmę. Juk, pavyzdžiui, įmano
mas trumpų žanrų rinkinys viena te-

žinoma, visa eilė šiam komitetui ne
reikalingų kompartijos veikėjų.

VYTAUTĖ ŽILINSKAITĖ, talen
tinga jaunesniosios kartos feljetonis
tė ir satyrikė, “Tiesos” anketoj ra
šo: “Mane visada baugina, kad iš

Dailininko Antano Tamošaičio mintys, pareikštos Detroite 
' XX a. menas susiskaldę į dau- bandė plaukti su viena kuria sro- 

srovių srovelių. Atsirado ve. Jie, pajutę laisvę, ėmė ne- 
“izmų”: abstraktizmas, bepaisyti kolektyvizmo dvasios 
------ -------- — varžtų, taisyklių ir pasuko indi

vidualios kūrybos keliu. Tuo bū
du jie išryškėjo savo asmeninės 
dailės braižu. Iš tokių vienas pir
mųjų buvo Vincentas van Gogh, 
kurio savitumas buvo tiek ryš
kus, kad niekas negalėjo jo kū
rybos imituoti. Jeigu Vincentas 
van Gogh norėjo ką kitą kopi
juoti (pvz. J. P. Millet), jam se
kėsi geriau, negu betkurios ta
pybos autoriui. Jo kopijos ar pa
mėgdžiojimai buvo vertingesni 
už J. P. Millet originalus. Šian
dien Vincento van Gogh kopi
jos “įteisintos” ir joms suteik
tos originalų teisės.

Tuo būdu visa XX a. dailė nu
ėjo dviem keliais. Vienu keliu 
ėjo kolektyvinės srovės dailinin- 
kai (kartais prie jų jungdavos! 
kelių dailininkų grupės), kurie 
jungė visas savo menines pa-

rizmas, surrealizmas, futuriz
mas, kubizmas ir dar daug kitų. 
Visas naujas meno srovių pa
raiškas, naujus tapymo būdus, 
formas ir įvairius meninius jieš- 
kojimus, kartu paėmus, imta va
dinti modernizmu — moderniu 
menu.

Iki XIX a. meno formos buvo 
paremtos iškiliais autoritetais. 
Visi menininkai turėjo paklus
ti jiems. Mūsų amžiuje menas 
— kaip plūduriuojąs laivas be 
vairuotojo ir be kelrodės žvaigž
dės. Ką vieni menininkai ar jų 
srovės kelia į augštumas ir gi
ria, kiti peikia ir niekais verčia.

Reikia pasidžiaugti, kad mū
sų, lietuvių, dailininkų gretose 
šiandien matome daugybę žymių 
ir daug žadančių meno kūrėjų- 
talentų. Kažkurių kūriniai yra 
išplaukę į plačiuosius tarptauti
nius vandenis. Jeigu, nežiūrint 
viso to, yra pasimetimo ir ne- 
siorientavimo žymių menininkų 

ma jų pastebėti lietuvių visuo
menėje (turiu galvoje išeiviją). 
Daugumas vyresniojo amžiaus 
tautiečių tiesiog galvas guldo už 
realistinį meną. Kitaip į tą patį 
meną žiūri jaunimas. Juos žavi 
modeminė - abstraktinė kūryba. 
Būdami teisingi, neturėtume 
kaltinti nei vienų, nei kitų. Dau
gumas į meną žiūri mėgėjų aki
mis. Ne tik mėgėjai žiūrovai, bet 
ir kaikurie dailininkai iš mėgė
jiškumo akiračio negali išsiristi. 
Tad tiek daug nesusipratimų 
dažniausia įvyksta tik dėlto, kad 
vieni kitų negali (o yra ir tokių, 
kurie užsispyrusiais nenori to 
suprasti) įvertinti teisingai ir 
kartu nenori toleruoti jų kūry
bos. Bet tikrasis menas, kaip 
tas auksas, ir pelenuose žiba.

* * *
Dar XIX a. pabaigoje impre-

mąjį drąsų žingsnį naujosios dai
lės keliu/Paul Gaugin ir Vin
cent van Gogh su Paul Cezan
ne — tai pirmosios kregždės mo
derniojo meno padangėje. Jie 
— beveik didvyriai, kurie išdrį
so savo kūrybos naujovėmis išsi- 

• veržti iš impresionistinio meno 
srovės. Jų dėka gimė ekspresio
nizmas.

XX amžiaus pirmasis dešimt
metis davė bent keletą naujų 
dailės srovių: fauvizmą, ekspre
sionizmą, kubizmą, futurizmą. 
Su fauvistine srove atplaukė 
linksmos, gyvos, šiltos ir skaid
rios spalvos (Matisse), ekspresio
nizmas išlaisvino dailininkus 
nuo aklo gamtos kopijavimo ar
ba jos savo kompozicijose in
terpretavimo (Nolde, Pechstein, 
Heckel, Kirchner). Po to atėjęs 
kubizmas vėl iškėlė visai naujas 
tapybos formas — naują gamtos 
formų stilizavimo supratimą (Pi
casso, Braque ir kt). Pagaliau 
imta beveik viską formuoti ku
bais bei kvadratais. Net veidai 
buvo tapomi kvadratuose. Ku
bizmą atsekęs futurizmas at
skleidė vėl gausybę naujų idėjų, 
problemų, išraiškos žymių (Boč- 
ciani, Carra, Severini). Meninin
kai - kolektyyininkai, dirbdami 
bei kurdami grupėmis, srovė
mis, nustatydami kūrybinius 
principus, išryškino įvairių dai
lės stilių bruožus, jų formas. 
Stambesnio masto talentai neno
rėjo jungtis i betkokias sroves. 
Tai individualistai! Po to ėmė 
rastis vis daugiau talentingų dai
lininkų, kurie iš viso jau nebe-

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.
Jun^nis^šių daiktų siuntinys kainuoja tik $140.00.

3 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, !6 sv. kakavos, 
2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dėžutė kavos nescafe, 
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 drabužiu, 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,
(Z. Jaras). 421 Hackney Rd., London, E. 2. England. Telef. SHO 8734.

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

Tel. 762-7845 

vei) sukurti. Kitu gi keliu pasu
ko individualinės kūrybos di
džiūnai: jie kūrė savo stilių ir 
garsėjo savo meniniu braižu, at
radimais, naujovėmis. Savo as
meniniu įnašu į dailės kultūrą 
jie daug prisidėjo prie milžiniš
kų meno laimėjimų ir pažangos. 
Nuo šio amžiaus pradžios ligi 
šių dienų yra gimę apytikriai 12- 
13 naujų dailės stilių. Patys pas
kutinieji yra “Pop-Art” ir “Op-

Realistinio meno gerbėjai bei 
šalininkai būkštauja ir perdaug 
iškelia abstraktą. Jų manymu, 
ši srovė užvaldžiusi visą pasaulį. 
Taip nėra! Yra ir šiandien dau
gybe modernių dailininkų, dir
bančių realistinėje meno kryp
tyje (Buffet, Guttuso, Ferro ir 
kiti). Dailėje visada buvo labai 

binami atskiri iškilūs talentai 
(Picasso!), nežiūrint kokiai sro
vei ar meno krypčiai jie pri
klausytų.

Mes, lietuviai, esame laimin
gi, kad turime didelį talentą 
naujovininką, atseit modernistą, 
M. K. Čiurlionį, kuris gyveno ir 
kūrė kaip tik tuo metu, -kai dai
lė žengė į modernizmą, kai Kan- 
dinskis darė pirmuosius savo 
kūrybos bandymus abstraktinė
je dailėje. Tai buvo apie 1906 
metus.

mo jieškodavo gamtoje, tuo tar
pu M. K. Čiurlionis ryžtingai 
pareiškė, kad lietuviškoji dailė 
turėtų statyti savo amžinojo me
no rūmus ant lietuvių liaudies- 
tautodailės pagrindų' M. K. 
Čiurlionis neklydo. Liaudies dai
lė nepaprastai plati: joje gali
ma rasti ir realizmą, ir moder
nizmą. Pažvelgę į liaudies me
no statulas, koplytstulpius, Rū
pintojėlius, geometrinius audi
nių raštus, įvairius margučių 
brūkšnius, įsitikinsime, jog mū
sų lietuviškoje liaudies kūrybo
je' yra daug abstraktizmo žy
mių ir nemažiau šiandieninio 
modernizmo puošmenų.

Dail. Antanas Tamošaitis savo 
paskaitą baigė šiais žodžiais: 
“Kiekvienas dailės kūrinys visa
da bus meniškai vertingas ir ori
ginalus, jeigu jis bus sukurtas 
tikrai talentingo dailininko. Aiš
ku, kad ir be jokio talento ir ga
bumų žmogus irgi gali išmokti 
“piešti”, teplioti popierių ir 
drobę, kopijuoti ar “kurti” peiza
žus ir kitokius vaizdus. Deja, ne
visus galime vadinti dailinin
kais, o jų tepliojimo, aišku, nie
kas nevadins meninės kūrybos 
vardu.

VI. Mingėla

Pavergtoje Lietuvoje vartojamas ir toks liaudies muzikos instrumentas, kuris vadinamas skrabalu.
Nuotraukoje matome "Nemuno" ansamblio narį koncerto metu Montrealyje

Tony's Photo Studio

DIDELIO DARBO PRADŽIA
II Vatikano santarybos dokumentams pasirodžius lietuvių kalba 

KUN. DR. J. GUTAUSKAS

Neseniai atspausdintas II Va
tikano santarybos dokumentų I 
tomas. Jame yra keturios svar
biausios konstitucijos, kurias 
priėmė visuotinis Bažnyčios su
sirinkimas: dogmatinė konstitu
cija apie Bažnyčią (lotynų kal
bos originale be išnašų turinti 
16.200 žodžių), dogmatinė kons
titucija apie dieviškąjį apreiški
mą (2996 ž.), konstitucija apie 
liturgiją (7806 ž.) ir sielovadinė 
konstitucija apie Bažnyčią mo
derniajame pasaulyje (23.335 ž.).

Jau patys konstitucijų pavadi
nimai rodo apie ką rašoma. Pir
mame dokumente duodama gili 
ir plati Bažnyčios samprata, pa
brėžiant ne vieną kurį jos aspek
tą, bet iškeliant jos esmę. Tai 
paskutinis viešas Bažnyčios žo
dis apie save pačią ir paskuti
nis teologų mokymas apie Kris
taus Bažnyčią, skirtas mūsų lai
kams. Laiko kelyje, veikiant Šv. 
Dvasiai, Bažnyčios savimonė gi
lėja ir platėja, teologų mokslas 
nestovi vietoje, todėl'lauktina, 
kad ateityje iškils nauji jos vei
kimo ir buvimo aspektai. Tai di
dis dokumentas — šv. Dvasios 
veikimo su netobulais žmonėmis 
vaisius, tačiau tai nėra galutinis 
atsiekimas, bet greičiau dar vie
nas žingsnis į priekį. Nors ir va
dinasi dogmatine konstitucija, 
tačiau neskelbia naujų dogmų. 
Jos mokyme nėra nei anatemų, 
nei pasmerkimų.

Pažanga teologijoje
Prieš susirenkant I Vatikano 

visuotinei santarybai (1869-1870) 
paruošiamoji komisija buvo pa
rašiusi ilgesnį pareiškimą apie 
Bažnyčią. Kilęs karas tarp Prū
sijos ir Prancūzijos nutraukė 
tos santarybos darbus, kai Pied- 
monto armija įsiveržė į popie
žiaus valstybę. Vietoje planuotos 
15 skyrių konstitucijos apie Baž
nyčią, toji santaryba tepriėmė 4 
skyrius, kur kalbama apie popie
žiaus valdžią. Paskelbus popie
žiaus primato ir jo neklaidingu
mo tiesas, nekalbant apie vysku
pus ir kitus narius, susidarė ne
pilnas vaizdas apie Bažnyčią. 
Daugelis kaltino pirmąją Vati
kano santarybą, kad ji padarė 
Kat. Bažnyčią absoliutine mo
narchija, o vyskupus — popie
žiaus tarnais. Tačiau Bažnyčios 
sampratos raida nesustojo su 
šios santarybos nutarimais. Po-

NEBYLIO BALSAS
Nuskendo man Širdis audrų
Ramiajam vandenyne.
Akija kaulai, išmesti
Į keršto saulės pašalį.
Užkimo balsas, eidamas
Prieš vėją, aidintį varpais,

Tegu sudūla pelenais ' 
Ranka, man tyčia rodžiusi 
Tamsoj klaidingą kelią. 
Naktie be prošvaisčių, be ryto! 
Kada gi tu mirties saldymedžio 
Kerais man iSbučiuosi nevilties

Suspiestų dulkėm mėnesienoje 
Lygiuotis su dangaus žvaigidynais.
1967. 5. 10

Kai ūkanos ir lapai 
Pageltę krinta rudenį.

1965. 10. 10

piežiai ir teologai toliau brandi- 
. no mokslą apie Bažnyčią. Pažy
mėtina popiežiaus Leono XIII 
enciklika apie Bažnyčią (Satis 
Cognitum 1896 m.), o ypač Pi
jaus XII didžioji enciklika apie 
Bažnyčią kaip mistinį Kristaus 
kūną (1943 m.). Visdėlto eilė 
klausimų apie Bažnyčios prigim
tį ir jos organizaciją laukė 
sprendimo. Ko neatliko pirmoji 
Vatikano santaryba, tą su kau
pu padarė antroji, jau išryškė
jus naujiems Bažnyčios aspek-

Naujas požiūris
Pirmoji konstitucijos apie 

Bažnyčią schema, paruošta teo
loginės komisijos, nepraėjo. Jo
je stipriai pabrėžta hierarchinė, 
juridinė Bažnyčios pusė, bet ne
iškelta pati Bažnyčios prigimtis. 
Susirinkimo tėvams švietė kito
kia Bažnyčios vizija — daugiau 
biblinė, istorinė, apaštalinė, 
eschataloginė (nukreipto į pas
kutiniuosius dalykus), ekumeni
nė. Visai naujas dokumentas bu
vo paruoštas tarp pirmosios ir 
antrosios sesijos. Po eilės patai
sų ir ilgokų diskusijų šis doku
mentas apie Bažnyčią buvo pri
imtas 1964 m. lapkričio 21 d. 
Už jį balsavo 2151 susirinkimo 
dalyvis, prieš — tik 5.

Šioje konstitucijoje nėra nei 
griežtų aptarimų, nei scholasti
nių ar juridinių plonybių. Vie
toj' to santaryba pasirinko gyvą 
ir vaizdžią šv. Rašto kalbą. Baž
nyčia — tai gerasis Ganytojas, 
atėjęs tarnauti. Silpna ir nuo
lanki, nuolatos reikalinga atsi
naujinimo ir apsivalymo, bet 
kartu ir pasitikinti Dievo pa
galba. Būdama sudaryta iš žmo
nių ir skirta žmonėms, ji gyvena 
laike ir yra palenkta istorijos 
jėgoms, bet savo maldose ir dar
buose yra palaikoma galutinės 
Dievo karalystės regėjimo, kai 
Dievas bus viskas visame (1 Kor. 
15,28).

Užuot kalbėjęs apie Bažny
čios struktūrą ir valdžią, doku
mentas pradžioje iškelia Bažny
čią kaip žmones, į kuriuos Die
vas kreipiasi su meile. Tuo bū
du atsiranda natūralus pagrin
das kalbėti apie pasauliečius 
Bažnyčioje, jų kilnumą ir atsa
komybę. Apie tai išsamiai dės
toma IV skyriuje, taip pat ta te
ma liečiama II ir V skyriuose.

Kituose skyriuose rašoma 
apie dvasiškius ir vienuolius, 
pabrėžiant, kad jie turi tarnauti, 
o ne viešpatauti Dievo žmonėms. 
Daugeliu atžvilgių konstitucijoje 
atsispindi demokratinė dvasia. 
Joje iškeliama eilinio krikščio
nies nelygstamas kilnumas ir 
svarba.

Labai reikšmingas mokymo 
atžvilgiu yra III skyrius, kur 
kalbama apie, episkopatą kaip 
pastovų vienetą arba kolegiją, 
atsakingą visuose Bažnyčios rei
kaluose. Vyskupas, kaip vysku
piškosios kolegijos narys, turi 
rūpintis ne tik savąja vyskupija, 
bet ir visa Bažnyčia. Jo rūpes
tis ir žvilgsnis išplečiamas į vi
są pasaulį. Tačiau ir kalbant 
apie vyskupus visuotinė santa
ryba daugiau pabrėžia jų ku
nigiškąjį vaidmenį ir sakramen
tinę konsekraciją, o ne gauna
mąją galią valdyti vyskupijai.

Apreiškimo samprata
Dogmatinė konstitucija apie 

dieviškąjį Apreiškimą irgi turė
jo dramatinį kelią, kol dabarti
nėje redakcijoje buvo priimta 
beveik vienbalsiai ir paskelbta 
1965 m. lapkr, 18 d. Pirmoji 
schema buvo iš pagrindų pakeis
ta. Jos I skyrius, kuriame buvo 
kalbama apie du Apreiškimo šal
tinius, būtent, šv. Raštą ir tra
diciją, buvo pakeistas dviem sky
riais apie patį Apreiškimą ir jo 
perdavimą. Tuo būdu Šv. Raš
tas ir tradicija nebuvo išskirti 
kaip du atskiri Apreiškimo šal
tiniai. Tikrumoje Dievo Apreiš
kimas yra vienas. Dievas Įvai
riais laikais ir įvairieips. žmo
nėms yra kalbėjęs, apreikšda
mas save ir savo valią. Apreiš
kimas, perteiktas gyvu žodžiu, 
tapo tradicija, gi Apreiškimas, 
surašytas Dievo įkvėptų žmo
nių, sudaro Šv. Raštą.

(Bus daugiau)

Atsiųsta paminėti
Aidai nr. 8, spalis. Tėvų pranciš

konų leidžiamas mėnesinis kultūros 
žurnalas.

Vincas Maciūnas, PLUOŠTAS DO
KUMENTŲ APIE ANTANĄ STRAZ
DĄ. Atspaudas iš “Aldų” žurnalo, 137 
pel. minkštuose viršeliuose. Kaina $2. 
Išleido 1967 m. J. J. Bačiūnas-Bachu- 
nas, Sodus, Mich. 49126, USA.

Pasaulio Lietuvis nr. 30, 1967 m. 
rugsėjis. PLB valdybos biuletenis 
pasaulio lietuviams.

J. SAKALAS

ELEGIJA
Kaip liūdna ir graudu,

Kada pasimatai besąs būry 
Paliegusių, susenusių, suvytusių 
Ir lauki, kam dabar eilė 
Krist žemėn 
Nuo likusiu gyvų 
Jaunųjų nebėra: 
Su paukščiais jie išskrido 
Į svetimus šiltus kraštus. 
O kas jų bus dar tikį mum,

7 PSL. • Tėviškės žiburiai •

KUN. DR. JONAS GUTAUSKAS 
yra paruošęs spaudai studiją “šven
toji Lietuva”, kurios turinį labiau 
išryškina antrinė antraštė “Mūsų re
liginė praeitis ir dabartis”. Knyga 
turi 10 skyrių: I — Lietuviai katali
kai senovės Lietuvoje, II — Rusų ca
rams valdant, III — Nepriklausomo
je Lietuvoje, IV — Lietuviai kata
likai pasaulyje, V — Mūsų švento
vės, VI — Mūsų šventieji, VII — 
Mūsų didieji vyskupai, VIII — Reli
giniai papročiai ir tradicijos, IX — 
Lietuviškasis bažnytinis menas, X —- 
Lietuviškoji religinė muzika. Auto
rius yra pedagogas, profesoriavęs ke
liuose universitetuose, išleidęs kele
tą knygų, šiuo metu jis vadovauja 
jo paties įkurtai šv. Kazimiero lie
tuvių parapijai Delhi, Ontario. Nau
jasis veikalas buvo užbaigtas jau 
1963 m., bet lig šiol jam vis dar 
nėra pavykę surasti leidėjo.
“INŽ. LIUDAS MIKŠYS parašė ir 
išleido 700 psl. veikalą “Iš istorijos 
ūkanų ateina Lietuva”, įžangą į lie
tuvių kalbos ir tautos proistorę. Pra
dėdamas nuo Homero laikų, autorius 
nagrinėja graikiškų ir lietuviškų žo
džių panašumą, aptaria lietuvių tar
mių klausimus ir dvibalsių pasikeiti
mus. Veikalas taipgi atskleidžia vie
tovardžių panašumą į lietuviškuosius 
Graikijoje, Azijoje, Dunojaus paupy
je. Knygą papildo priedas — Ham
mond išleistas istorinis tautų kilnoji
mosi žemėlapis, ši istorinė ir kalbi
nė studija už $15 gaunama pas pla
tintojus ir jos autorių inž. L. Mikšį, 
7301 So. Claremont Ave., Chicago, 
Ill. 60636, USA.

JUOZO MIKELEVIČIAUS pirmo
ji individuali tapybos ir grafikos 
darbų paroda atidaryta lapkričio 11 
d. St Balzeko Lietuvių Kultūros 
Mažėjuje Čikagoje; Ji truks iki gruo-

tuojama kaip trūkumas... Dažnai, 
kai girdžiu tokį kritiko argumentą 
“šita jumoreska tik juokinga”, gal
voju, kokie aplamai kritikos kriteri
jai šioj srity. Man, pavyzdžiui, tai 
skamba kaip komplimentas, ir di
džiuodamasi sakyčiau "ši jumoreska 
net juokinga”. Nes juokas, šiaip ar 
taip, ne toks jau paprastas daiktas. 
Pabandyk prajuokint, kad gudrus! 
Ypač kada tau pačiam liūdna...” 
Ateities planams ji skiria tris saki
nius: "Norėčiau iš viso nebūti ju
moriste, tik niekaip neišeina. Para
šiau satyrinę apysaką, bet ji man 
ne prie širdies. Matyt, nesiūlysiu 
spausdinti...

JONĄ GRICIŲ, talentingiausią Vil
niaus kino studijos filmuotoją, vyr. 

džio 9 d. Lankymo valandos: kas- operatoriaus pareigoms pasikvietė 
rež. Grigorijus Kozincevas, Lenin
grado "LenfHmo” studijoje besiruo
šiąs perkelti į ekraną Šekspyro "Ka
ralių Lyrą”. Naujasis filmas bus 
spalvotas, plačiaformatis. šiam reži- 
soriui J. Gricius jau yra talkinęs, su
kant "Don Kichotą” ir "Hamletą”. 
G. Kozincevo "Hamletas” buvo atžy
mėtas Lenino premija, rodytas užsie
nio kraštuose. Filmuotojo J. Griciaus 
atliktas darbas susilaukė teigiamo 
įvertinimo.

DRAMATURGAS VIKTORAS MI
LIŪNAS, atsakydamas į redakcijos 
klausimus "Liter, ir Meno” 31 nr., 
nusiskundžia, kad lietuviškoji dra
maturgija yra atsilikusi nuo kitų li
teratūros žanrų: “Kodėl? Ogi todėl, 
kad stambūs mūsų rašytojai, rašy- 
tojai-asmenybės, rašytojai, kurie su
geba filosofiškai apmąstyti vienus ar 
kitus mūsų gyvenimo faktus, surasti 
giliąsias įvykių tėkmes, o ne fiksuoti 
faktus kaip gyvenime yra, — tie ra
šytojai dramaturgijos žegnojasi kaip 
velnias kryžiaus. Jie geriau rašo ro
manus ir didžiadvasiškai šypso, kai 
patys režisieriai ar kiti plunksnos 
darbininkai tuos romanus "pergul- 
do” į sceninius veikalus ar kino fil
mų scenarijus. Tačiau ir geriausio
mis inscenizacijomis nesukursime sa
vosios dramaturigjos. Jai reikia gry
nos dramos, komedijos, tragedijos. 
Jai reikia rašytojų! Jai reikia... 
Buvau beketinąs rašyti eilę pavar
džių, bet susilaikiau. Agi visi žino, 
kas tie prozos ir poezijos kūrėjai, 
kuriems gera ir jauku, kai jų roma
nai ir poemos atsiduria scenoje. Pa
galvoji, ir apmaudu, kad jiems gera 
ir jauku. O dramaturgijai dėl to — 
bloga, dėl to ji tipena lyg po
dukra iš paskos. Dėl to pas ją 
apsčiai ateina plunksnos mėgėjų, 
brukančių savo pjeses ir kudakuo
jančių lyg vištos, padėjusios auk
so kiaušinį. Ak, tie kiaušiniai ne 
aukso, nors tie_ mėgėjai visokiais ka
nalais mėgina įrodinėti — aukso. Ne, 
jų lukštas plonas, pramušus jį — 
nėra trynio. Iš jų neužsimegs gyvy- 
l>ė teatro scenoje. Jie bėdos vai
sius ...” V. Miliūnas jau yra atida
vęs "Vagos” leidyklai apsakymų kny
gą, rašo antrąją ir kuria daugia
veiksmę pjesę.

RAŠYTOJA IEVA SIMONAITYTĖ 
atskleidė savo naujausius kūrybinius 
planus: "Mano kūrybinė problema — 
jėgos, kurios ne visada stiprios, štai 
ir dabar — skauda visi kampai. O 
norų turiu daug, užsimojimai platūs, 
štai ne taip seniai grįžau į Vilnių 
iš savo Priekulės, praleidus ten be
ne pusmetį. Parsivežiau naują roma
ną. Man rodos, jis bus gana ilgas, 
gal ir stiprus, vadinsis "Paskutinė 
Kūnelių kelionė”. Kai kurie skyriai 
baigti, daug dar ir nepatvarkytos

“Lokio” Dalios arija, 
“Pilėnų” Eglės ir J. 
“Gražinos” Ramunės 

Grigas padainavo Vyt.
‘Pilėnų” Ūdrio dainą, R.

‘Pajacų” prologą, G.

dien nuo 1 v. p.p. iki 4.30 v. p.p. 
Dailininkas yra gimęs Lietuvoje 
1937 m., baigęs Čikagos meno insti
tutą. Lig šiol, kaip “Dailės” grupės 
narys, dalyvaudavo tik jaunųjų dai
lininkų metinėse parodose Čiurlio
nio Galerijoje. Jo kūriniams būdin
gas temų įvairumas, technikos jieš- 
kojimas, polinkis į modernizmą. Dir
ba taikomosios dailės Advertising 
Promotions, Inc. bendrovėje ir dės
to tapybą St Balzeko muzėjaus dai
lės studijoje.

DARIAUS-GIRĖNO KLUBO tradi
ciniame pobūvyje Detroito Lietuvių 
Namuose koncertą surengė koloratū
rinis sopranas Daiva Mongirdaitė ir 
baritonas Algimantas Grigas. Pirmo
je programos dalyje D. Mongirdai
tė padainavo tris A. Vanagaičio dai
nas, ariją iš Mocarto operos “Pa
grobimas iš Seralio”, A. Grigas — 
porą V. K. Banaičio ir porą St. Šim
kaus dainų, šią dalį abu solistai už
baigė Mocarto “Don Giovanni” ope
ros duetu. Antrąją dalį, skirtą ope
rų arijoms, pradėjo D. Mongirdaitė 
D. Lapinsko 
Vyt. Klovos 
Karnavičiaus 
arijomis. A. 
Klovos
Leoncavallo 
Verdi “Traviatos” II veiksmo ariją 
“Užmiršai tėvų ikapus”. Koncertas 
buvo užbaigtas tos pačios operos II 
veiksmo Violetos ir žermono duetu. 
Solistams akompanavo kompoz. D. 
Lapinskas. Po koncertinės progra
mos vykusių šokių salėje buvo išsta
tyta dail. Viktoro Petravičiaus 10 
spalvotos grafikos darbų.

KETURIŲ VALANDŲ LIETUVIŲ 
KALBOS KURSĄ amerikiečiams, įra
šytą į magnetofono juostą, paruošė 
prof. A. Klimas, Dept, of Languages 
and Linguistics,' The University of 
Rochester, Rochester, N.Y. 14627, 
USA. Juostas jau yra užsisakę keli 
JAV universitetai.

DAIL. KESTUTIS ZAPKUS, Niu
jorke turis savo studiją ir dėstąs ta
pybą miesto universitete, skaitė pa
skaitų ciklą Texas valstijos Amarilio 
mieste, kur Meno Centras buvo su
rengęs metinį festivalį. Jam taipgi 
teko dalyvauti su garsiais rašyto
jais ir menininkais televizijos disku
sijų programoje. Vietiniai laikraš
čiai, įsidėję K. Zapkaus nuotrauką, 
pabrėžė, kad jis yra lietuvis.

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
skyriaus ruošiamas tradicinis litera
tūros vakaras įvyks gruodžio 16 d. 
šv. Kazimiero par. salėje Los An
geles. Programoje sutiko dalyvauti J. 
Aistis, Bern. Brazdžionis, Alė Rūta, 
J. Glauda, J. Tininis, P. Visvydas 
ir E. Tumienė. Aktorė D. Mackelie- 
nė skaitys J. Aisčio prozos kūrinį. 
Programą paįvairins muz. Giedrės 
Gudauskienės kompozicijos J. Aisčio 
eilėraščių tekstais.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILNIAUS OPEROS TEATRAS at- 

naujino A. Borodino operą "Kuni
gaikštis Igoris”. Pagrindinj Igorio 
vaidmenį atliko K. Silgalis, Igorevi- 
čiaus — V. Noreika, Jaroslavnos —

S tės, H. Zabulėno ir jauno dirigento 
/ J. Aleksos. Muzikologo Vyt Mažei- 
S kos teigimu, vaidybiniu ir balsiniu 

atžvilgiu geriausi buvo K. Silgalis ir 
V. Noreika. Gilesnio turinio, poteks
tės jis pasigenda E. Saulevičiūtės ir

kenkia

1967. XI. 30 — Nr. 48 (031)

tiją. Jau pavadinime slypi dviguba 
prasmė. Kūnelis — pavardė. Tikriau
siai, šioje knygoje bus ir epilogas 
“Kūneli, eik gulėt!" Pasakoju apie 

iš proto. O nuvykę — išeina. Tad 
ir krenta jie. Tad turėtų būti skau
di knyga. Prisimenu joje kaltus ir 
nekaltus. Ką toliau rašysiu? Man tai 
visada aišku. Vis rūpi, kaip mano 
klaipėdiškiai gyvena. Vis rūpi tas * 
kraštas — toks mažas; bet man vie
nintelis.”

STASIO KRASAUSKO grafikos 
darbų paroda buvo surengta Vrocta- 

laičio eilėraščių knygoms “Žmogus",

t
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Mann & Martel
REALTORS

620 Bloor St. W.
DUNDAS — BROCK

$1.900 {mokėti, 6 kambarių, dvie
jų augštu mūrinis namas, dvi vir
tuvės, atvira skola, arti susisieki- 
noir. krautuvių.

QUEBEC — BLOOR
$1MOO įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 

augštu gražus narna* su garsai ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira akola balansui; visai arti 
Bloor Ir High parko.
BLOOR — ST. CLARENS, 
$&M0 įmokėti, 9 didelių'kambarių 
mūrinis namas, vieta garažui, 2 mo
dernios virtuvės, naujas šildymas, 
naujas tinkas, atominiai 2-ri langai 
ir durys, savininkas išvyksta Euro
pon. galima užimti už mėnesio ar 
greičiau.
JANE — ANNETTE, 
$7J00 įmokėti, 8 kambariai per 2 
augštus atskiras mūrinis namas su 
garažu, 2 virtuvės, moderni vonia, 
arti krautuvių ir susisiekimo. 
WINDERMERE — BLOOR, 
$8406 įmokėti, 10 kambarių atski-

Tel. RO 2-8255
ras mūrinis namas, dvigubas gara
žas, 2 vonios, 3 gražios virtuvės, 4 
kamb. 1-me augšte, vandens alyva 
Šildymas, Extra kambarys rūsyje. 
BLOOR — CLENDENAN, 
$9.000 įmokėti, 8 metų senumo dup
leksas su 3-jų kambarių butu rūsy
je, abu butai po 2 miegamus, platus 
jvažiavimas, 2 mūriniai garažai, 
vandens alyva šildymas, 3 moder
nios virtuvės ir vonios, graži aplin
ka.
NEW TORONTO,
$15.000 {mokėti, 6 butų apartmenti- 
nis pastatas, privatus jvažiavimas, 
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 metu. 
Visai arti Bloor požeminio trauki
nio. Viršutinį butą galima tuojau 
užimti.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

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

TARP HAMILTONO IR GRIMSBY — vaisių ūkis; $10.000 įmokėti, 10.5 
akrų žemės, gyvenamas namas, visi reikalingi padargai ir mašinos, 300 
kriaušių, 300 slyvų, 300 vyšnių, 2 akrai vynuogių ir kitų vaismedžių. Me
tams pajamų iki $7.000.00 ir nemokamas pragyvenimas. Prašoma kaina
— $21.500. t

BLOOR — DURIE, $10.000.00 įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambariai per 
du augštus, 2 mod. vertuvės, 2 prausyklos ir geras garažas. 
COOKSVILLE — V kelias, $5.000.00 įmokėti, 10 akrų žemės.
BLOOR — INDIAN RD., mūro, atskiras, 11 kambarių, 3 virtuvės, 2 ga
ražai, geros pajamos.
EGLINTON — KEELE, $20.000.00 įmokėti, mūro, atskiras 6 butų apar
tamentas; už butą $150 men. nuoma, 5 garažai.
Kam reikia, gali gauti pirmąjį mortgičių — skolą ant namo iki $20.000.00 
iš8H%. > . >

J. KUDABA
Toronto Real Estate Boards narys.

LE 1-1161, nam« 783-2105

SPORTAS
SPORTAS LIETUVOJE
Vilniuje viešėjo Olandijos stalo 

tenisininkai. Jie turėjo Europos 
pirmenybių rungtynes su So
vietų Sąjunga. Ta proga jie sužaidė 
draugiškas rungtynes su Lietuvos 
rinktine; laimėjo lietuviai 4:3. Su
žaidžiama mišria sistema. Tai buvo 
bene III Lietuvos ir Olandijos susi
tikimas. Dešimtosiose pasaulio pir
menybėse 1936 m. Prahoje Lietuva 
nugalėjo Olandiją 5:0. Lietuvai lai
mėjimus iškovojo V. Gerulaitis 2, V. 
Variakojis 2 ir J. Remeikis 1. Dvy
liktose pasaulio pirmenybėse 1938 
m. Londone Lietuva nugalėjo Olan
diją irgi 5:0 pasekme. Moterų susi
tikimas tejvyko 1939 m. pasaulinėse 
pirmenybėse Prahoje, kur jos pralai
mėjo Olandijai 3:1.

Sporto mokyklų lengvosios atleti
kos pirmenybės įvyko Kislovodske. 
Gerai pasirodė keli Lietuvos lengva-
atlečiai. A. Vitkevičius, jaunis, vyrų 
rutulį nustūmė 16,94 m. Tai naujas
Sov. Sąjungos rekordas. Senasis jo 
rekordas buvo 16,43 m. A. Vitkevi-

tingai antrą puslaikį ir pelnytai pa
siekė pergalę. Ir šį kartą gynime la
bai gerai sužaidė Vaičeliūnas (11). 
Komandoje dar žaidė: Stankus 6, Du- 
liūnas 13, Ignatavičius 4, Plačiakis 2, 
Vitkus, Kazakevičius 7, Kaknevičius, 
Akelaitis, Sepulis 10. Sekančias 
rungtynes rytiečiai žais su latviais 
šį sekmadienį 3 v. Woodgreen sa
lėje.

Stalo teniso dešimtuko turnyre ge
rai pasirodė Vyčio stalo tenisininkai 
J. Nešukaitis ir E. Vaičekauskas. J. 
Nešukaitis laimėjo II v. tepralaimė- 
jęs buvusiam vytiečiui P. Gvildžiui, 
kuris buvo pirmas. E. Vaičekauskas 
liko trečiuoju, pralaimėjęs meiste
riui P. Gvildžiui 3:2 pasekme.

G. Kerniūtė praeitą savaitgalį Pits- 
burge dalyvavo plaukymo rungtynėse 
ir pasiekė neblogų pasekmių. 100 jd.. 
plaukime nugara ji buvo antra 1:06,5; 
200 jd. plaukime nugara irgi buvo 
antra. Jos laikas — 2:24,0. šį savait-

čius šiais metais yra pagerinęs 16 
rekordų. Tose pačiose pirmenybėse 
R. Aukštuolis 100 m. bėgime irgi 

, pasiekė naują Lietuvos jaunių re
kordą, nubėgęs šį nuotolį per 10,5 
sek.; gerai bėgo ir 200 m. — per 
21,7 sek. ši pasekmė prilygsta Lie
tuvos vyrų rekordui. C. Augustauskas 
šuolyje su kartimi peršoko 4,10 ir pa
gerino Lietuvos jaunių rekordą 10 
cm.

Sov. Sąjungos rinktinė žaidė drau
giškas moterų rankinio rungtynes 
su danėmis ir norvegėmis. Sov. Są
jungos rinktinėje žaidė lietuvaitės 
Buzelienė ir Dimaitė. Visas rungty
nes laimėjo Sov. Sąjunga.

SPORTAS VISUR
Atrankinėse šachmatu pirmenybė

se vis dar tebepirmauja danas B. 
Larsen su 14 taškų. Toliau seka gru
pė, kurie turi po 12,5 taško — S. 
Gligorič, J. Geier, V. Korčnoj ir L. 
Poritš.

■ Futbolo aikštėse. Europos tautų 
taurės varžybose — Anglija — š. Ai
rija 2:0; Škotija — Valija 3^; Airi
ja — Čekoslovakija 2:1; Belgija — 
Luksemburgas 3:2; Italija — Švei
carija 2:2. Olimpijados atrankinėse 
rungtynėse Bulgarija įveikė Turki
ją 3:0 ir draugiškose rungtynėse Ru
munija — V. Vokietiją 1:0.

Prieš karą pagarsėjusiam ispanų 
vartininkui Zamprai šiemet sukako 
65 metai. Jis per 16 m. į savo vartus 
teįleido 43 įvarčius!

Europoje vyksta lauko teniso ko
mandinės pirmenybės Švedijos kara
liaus Gustavo V taurei laimėti. Iki 
šiol: Ispanija — Italija 5:0, Ang
lija — V. Vokietija 3:2, Danija — 
Prancūzija 4:1, Jugoslavija — Švei
carija 3:2 ir Lenkija — Suomija 4:1.

VYČIO ŽINIOS
Jauniai krepšininkai B-C lygos pir

menybėse laimėjo pirmą pergalę, 
įveikdami estus 53:40. Jauna Vyčio 
krepšinio komanda sužaidė labai ryž-

galį ji vyksta į Ročesterį, kur da
lyvaus vietinėse pirmenybėse. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Toronto berniukų krepšinio lygos 

rungtynės prasideda šią savaitę. Ber
niukai 17-15 m. žais antradienį, 7.30 
v.v., Ryerson mokykloje su St Chris; 
berniukai 11-9 m. — trečiadienį, 7 
v.v., St Chris patalpose su St Chris; 
berniukai 14-12 m. pirmąsias rungty
nes žais ateinantį trečiadienį, 7 vjv., 
su Washington U.C. jų patalpose 
(Eglington ir Kingston Rd.).

Kitos šios savaitės rungtynės. Ant
radienį, 8 vjv., Givens mokykloje 
mergaitės 17-15 m. žais su St. Paul, 
o 8.15 v.v., York Memorial gimnazi
jos patalpose moterys žais su CCA; 
penktadienį, 8 v.v., King Edward mo
kykloje mergaitės 12 m. žais su Holy 
Family. Vyrai šią savaitę turės dve
jas Metro lygos rungtynes: trečia
dienį, 7.30 v.v., Parkdale gimnazi
joje su Old Ones ir ketvirtadienį, 
8 v.v., mūsų salėje su Toronto po
licijos rinktine.

Praėjusios savaitės rungtynių re
zultatai. B-C lygoje vyrai pralaimėjo 
Andys komandai 68:83, o mergaitės 
12 m. CYO lygoje nugalėjo Holy 
Name 34:37. Mergaičių komandoje 
žaidė: S. Virkutyte 9, A. šlavaitytė, 
M. Sodonytė 6, A. Birstonaitė 2, Aid. 
Birštonaitė 4, R. Vaškevičiūtė 2, R. 
Jurcevičiūtė, V. Plučaitė 2 ir L. Kli- 
bingaitytė 9.

Aušros priešadventinis balius, ne
žiūrint, kad tą patį vakarą vyko kiti 
3 parengimai, sutraukė arti 300 jau
nimo bičiulių. Loterijai fantus suau
kojo: P. Užbalis, Dufferin Radio ir 
TV Sales Service; J. Aukštaitis, Mo
hawk Furniture Co.; A. B. Beres
nevičius, A& B Tailors; E. Punkris 
ir A. Matulaitis, Parkside Meat Mar
ket; A. S. Kalūza, Baltic Exporting 
‘Co.; A. čižikas, Alfa Radio & TV ir 
J. Baltrušaitis. Parengimui vadovavo 
VI. Simonaitis. Visiems svečiams, tal
kininkams ir rėmėjams nuoširdus 
ačiū. Mūsų mielam rėmėjui J. Balt
rušaičiui, parengimo išvakarėse išvy
kus į ligoninę, linkime greitai pa
sveikti.

Dėkojame -
Mūsų ruoštasis metinis bazaras Toronto lietuvių buvo duosniai 

paremtas fantais ir gausiai aplankytas. Esame dėkingi tuntinin- 
kams, skautų vadovams, skautėms ir skautams, tėvams ir visiems už 
dovanas bazarui. Atskirai dėkojame:

dail. J. Dagiui, dail. H. žmuidzinienei ir V. Macui už paveiks-* 
lūs;

mūsų prekybininkams: V. Bačėnui — gėlininkystė Brampto- 
ne; p. p. Bleizgiams — “Java Shoppe” valgykla; R. Bakevičienei; 
p. p. Dambrauskui ir Šarūnui — sporto reikmenų prekyba; K. Dei
mantui — Eastern Variety Store; J. Krasauskui — maisto krautuvė; 
J. Margiui? — vaistinė; J. Aukštaičiui, p. Draugeliui, F. Mockui — 
Mohawk Furniture Ltd.; A. Paškevičiui — automobilių remonto 
dirbtuvė; A. Rekščiui — Crown Food; J. R. Simanavičiams — “Dai
na” Variety Store; p.p. Siminkevičiams — Simon’s TV; K. šle- 
kienei — grožio salonas; p.p. Tumosoms — “Nord Mende” radijo 
urmo prekyba; p.p. Valatkoms — “Atlantic” valgykla;

panelei E. Jankutei, ponioms: Baleišienei, V. Stukienei, G. Va- 
liūnienei už tortus ir visiems už aukas pinigais fantams pirkti.

Mūsų nuoširdi padėka talkinusiems bazare ir šokiuose.
Buvo malonu matyti tokį gausų skautų bičiulių būrį ir jausti 

pritarimą bei paramą mūsų jaunimo lietuviškai veiklai.
Dar kartą nuoširdus ačiū visiems ir kiekvienam, o už trūkumus 

atsiprašome —
“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntų tėvų komitetas

CDwners

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759

• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
• Grindų, lubų ir sienų plytelės
• Atliekam visus statybos darbus ir 

remontus

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

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

Vienintelė lietuviška Toronte PARKDALE B*A 
SERVICE CENTRE bentino stotis 1181 Queen SL 
'(prie Gladstone). TeL 535-9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, bateri
jos ir L t. Automobflių vilkikas (towing). Autoveži- 
mią taisymas, elektrinis (Alen Stop) patikrinimas. 

__ _ p® darbo valandų skambanti tel. RO 6-8503.
Kiekvieno mėnesio pinną savaitę (gruodžio 2—8) atidaryta visą

Ateitininkų žinios
Gintarių rinkimas — sekma-

dienį, gruodžio 3 d., 2 v., L. V. Na
muose; užtruks 2 vai. Nesumokėju
sios dar nario mokesčio prašomos at
sinešti po $1.

Vaidilutės kartu su savo globė
jomis šį šeštadienį vyksta į parodos 
aikštėje esančią “Fairyland”. Susi
rinkti Prisikėlimo par. salėje 2.30 v.

Studentų ateitininkų susirinkimas 
— šį šeštadienį. Iš Čikagos atvyksta 
studentų centro valdybos vadas K. 
Trimakas, S.J. Susirinkiman atvyksta 
ir Hamiltono studentai ateitininkai.

“Pirmyn Jaunime” pasirodys prieš 
Kalėdas. Medžiagą siųsti Eug. Gir- 
dauskui dar šią savaitę.

Uždaros rekolekcijos berniukams 
virš 15 metų įvyks gruodžio 15-17 d. 
tėvų augustinijonų vienuolyne King 
City. Rekolekcijos prasideda penkta
dienio vakarą ir baigiasi sekmadienį 
po pietų. Rekolekcijų vedėjas kalbės 
specialiai jaunimui. Praėjusiais me
tais berniukų rekolekcijos labai pa
vyko. Berniukai nuo 15 iki 19 metų 
prašomi į tas rekolekcijas iš anksto 
užsiregistruoti. Visas informacijas 
teikia V. Kalyčius.

Seselių bazaras ir madų paroda — 
šį šeštadienį. Visų ateitininkų parei
ga tuos parengimus paremti, nes se
selės Toronte tikrai dirba didelį dar
bą, ypatingai su jaunimu.

Skautų veikla
• Vykdant “Rambyno” tunto meti

nę registraciją, renkamas ir nario 
mokestis; iš LSB skautininkų, vyčių 
ir budžių $2, skautų $0.50; registra
cijai pas kanadiečius — $2.50 nuo 
asmens. Čia užsiregistravę nemoka
mai gauna skautų žurnalą “Canadian 
Boy”.

e Tėvai yra kviečiami savo vaikams 
užsakyti “Skautų Aidą” 1968 m. Pre
numeratas Toronte renka s. VI. Ru- 
šas, tel. O 1-0831 arba vienetų vado
vai.

• “Šatrijos” ir Rambyno” tuntai 
pereitą sekmadienį dalyvavo kariuo
menės šventės pamaldose Prisikėli
mo parapijoje.

• Vėl gauta uniforminės medžiagos 
siunta. Kreiptis į ps. A. Jankaitienę, 
tel. RO 2-3838. Taip pat tenai gali
ma gauti dail. J. Dagio knygą.

• Tėvų komitetas kviečia visus į 
koncertą gruodžio 10 d., 5 v.p.p., 
Prisikėlimo auditorijoje. Žiūr. 10 
pst

• “Šatrijos” tunto ruošiamos skau
tiškos Kūčios gruodžio 17 d., 5.30 v. 
v. Prisikėlimo parapijojs parodų sa
lėje. č. S.

Žiemos stovykla 
jaunimui

— Kas laimėjo MontrealioToronto 
sniego futbolo rungtynes 1966 m.?

— Kas laimės 1967 m. gruodžio 30 
d. rungtynes?

— Kas sutiks Naujus Metus kolegų 
tarpe žavingoj Laurentidų kalnų 
gamtoj?

Kaip ir praeitais metais, studentų 
amžiaus jaunimas kviečiamas į Mont- 
realio studentų rengiamą žiamos sto
vyklą (ski-in) š. m. gruodžio 29 — 
sausio 1 dienomis. Vieta — St. Adele, 
Que., (apie 42 m. nuo Montrealio). 
Pilna kaina $20 už visas keturias die
nas. Registracijos mokestis tiktai $5, 
kurie bus priskaityti prie .stovyklos 
mokesčio. Slidinėjimas įvyks rytų 
Kanados gražiausioje vietovėje. Spe
cialios kainos slidinėjimams. Jau už
sakytas Mountelair viešbutis 45 as
menim. Šis viešbutis yra daug gra
žesnis ir patogesnis nei praeitų me
tų. Prašome tuojau registruotis pas 
Nijolę Semaitę, 25 Traymore Cres., 
Toronto, Ont., tel. 766-7300, arba pas 
Albiną Mažeikaitę, 4050 Nadeau St., 
St. Hubert 1, Que. Tel. 676-5736.

KLB jaunimo sekcija
O. J. Ražausku naujuose na

muose surengtas ikurtuvinis po
būvis. Gausūs dalyviai pasidžiau
gė šeimos lietuviškumu ir darbš
tumu: Rūta studijuoja Toronto 
un-te, Saulius baigė elektroni
kos inžineriją ir numato toliau 
gilinti studijas, Arūnas lanko 
lietuvišką mokyklą.

Raudonoji ponija 
tebežada

(Atkelta iš 3-čio psl.)
Visdėlto šių dienų sovietinis 

žmogus, o ypač jaunimas, prade- 
* da vis mažiau tikėti oficialiais 
pažadais, nerealia propaganda, 
raginimais. Jis jaučiasi visu tuo 
nusivylęs ir pradeda svajoti apie 
savo geresnį gyvenimą bei pra
gyvenimą. Jo asmeninio gyveni
mo gerovė darosi augščiausiu 
gėriu. Komunistinė sistema ne
sudarė tokios galimybės per 50 
m., vargu ar besudarys ir atei
tyje. Sovietinis žmogus turės ir 
toliau aukotis čiulpiančiai sis
temai arba sieks, kad jo labui 
būtų paaukota sistema.

WINDSOR, ONT.
GANA GAUSIAME APYLINKES 

BENDRUOMENES visuotiniame su
sirinkime lapkričio 19 d. išrinkta 
nauja valdyba, kuri pasiskirstė pa
reigomis: pirm. — vet dr. č. Kuras, 
ižd. — inž. S. Naikauskas ir sekr. — 
V. čerškus. Susirinkime taip pat 
apsvarstyti šeštadieninės mokyklos ir 
Kalėtų eglutės reikalai. K.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė
Daromi rraoR minkfti baldai k ap
traukiami nni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Teiafcnat WA 2 -7 9 8 1. 
N«aų teMoues AM 1>0S37.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 BLOOR ST. W. Tel. RO 7-5454
JANE — ANNETTE, $3.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras namas, naujas 
šildymas, 2 prausyklos, garažaš su plačiu įvažiavimu.
RUNNYMEDE — BLOOR $5.000 įmokėti 7 kambarių atskiras namas, 
vandens alyvos šildymas, garažas su labai plačiu įvažiavimu, netoli Bloor.
KIPLING — RATHBURN, apie $10.000 įmokėti gražus 6 kambarių viena- 
augštis (bungalow), garažas su privačiu įvažiavimu, prie labai gero susi
siekimo.
JANE — BLOOR $10.000 įmokėti puikus 10 kambarių rupių plytų atski
ras didžiulis namas, labai graži moderni virtuvė, pilnai užbaigtas rūsys su 
atviru židiniu, garažas su privačiu įvažiavimu. Geriausias namas pardavi
mui dabartiniu momentu tame rajone, tuojau galima užimti. Jeigu ir ne
pyksite, verta pažiūrėti. i
GEOFFREY — RONCESVALLES, apie $10.000 įmokėti, 11 kambarių ats
kiras namas, vandens alyvos šildymas, užbaigtas rūsys, dvigubas garažas 
su geru įvažiavimu, graži virta.
SWANSEA, puikus vos keleto metų senumo 6 kambarių vienaaugštis, pil
nai užbaigtas rūsys, garažas su privačiu įvažiavimu.
KINGSWAY — DVIBUTIS, apie $20.000 ar mažiau įmokėti ir viena at
vira skola balansui, 2 butai po 6 kambarius, dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, didžiulis labai gražus sklypas, prie puikaus sŲsisiekimo.
BLOOR — RUNNYMEDE, apie $15.000 įmokėti didžiulė krautuvė ir bu
tas su atskiru įėjimu viršuje. Dabartiniu momentu išnuomuota.

lulSC

HIGH PARK — tributis, vos keleto metų senumo, $20.000 įmokėti, ga-» 
ražai
6 BUTŲ APARTAMENTAS, apie $25.000 įmokėti, gražūs dideli kamba- 
yfaj ir vintui 3.ixto<niohflx3nis«
18 BUTŲ APARTAMENTAS, tik po $10.000 už butą; apie $26.000 metinių 
pajamų, 10% gryno pelno.
3 KRAUTUVES IR 6 BUTAĘ- apie $50.000 įmokėti, vos keleto metų senu 
mo, virš $17.000 metinių pajamų.
50 AKRŲ ŽEMES su 6 kambarių namu; 20 minučių i vakarus nuo mierto, 
netoli naujai numatomų subdivizijų, turint kantrybės galima gerai už
dirbti.

PR KERBERIS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Darbo tel. RO 7-5454 Namų LE 5-1584

Taupyk ir skolinkis

DUODAME 
mortgičius iš 614% 
asm. paskolas iš 7% 

MILIJONUS DOLERIŲ.

PIRMUTINIAME IR DIDŽIAU- n Ji IMI A 
SIAME TORONTO LIETUVIŲ RAKA<VIA 
KREDITO KOOPERATYVE

MOKAME
434% už depozitus
51^ % numatyta už Šerus II

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 nue 10 vai. iki 3 vai. p. p., išskyrus 
sekmadienius. Pirmadienį ir penktadienį vakarais nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai 30 min.- šeštadieniais nuo 9 vah Iki 1 vaL p.p. (liepos ir 
rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta).
BŪSTINE: Lietuvių Namai — 1129“ Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LE 2-8723

AL. GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543

INDIAN GROVE, $5.000 įmokėti, atviras mortgičius balansui; 6 kambariai 
per 2 augštu, 2 modemiškos virtuvės, nauja apšildymo sistema, dviem 
automobiliam vieta; prašoma kaina $24.900.
DEWSON — RUSHOLME, $24.900' pilna kaina, 8 dideli kambariai, 3 vir
tuvės, labai geram stovyje, garažas, įmokėti $8.000.
KETURBUTIS — (fourplex), $25.000 įmokėti, balansui vienas atviras 
mortgičius; gražus pastatas, gražioj vietoj, 4 garažai, pajamos $600 į 
mėnesį.

RONCESVALLES ST. KRAUTUVE $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

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

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI. KURO ALYVOS BENDROVE 
Msdžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 

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

tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

A. J. MORK1S
REAL ESTATE A MORTGAGE BROKER, 
PELNINGAS PINIGŲ INVESTAVIMAS

$3.000 įmokėti, už atskirą gerų plytų namą Dundas — Brock su 6 dide
liais ir šviesiais kambariais, 2 modernios virtuvės, nauja krosnis.
$9.000 įmokėti, Parkdale 12 kambarių atskiras, mūrinis namas, 3 virtuvės, 
2 prausyklos su gerais baldais, nauja krosnis, dvigubas garažas, 714 % 
mortgičius 8 metams. . , ■,
$10.000 įmokėti. Bloor — Dufferin, “Variety” verslas su namu, atskiras 
gerų plytų, butas virš krautuvės, labai didėlis sklypas autoaikštei, $1.300 
savaitinė apyvarta.
$15.000 įmokėti, St Clair — Oakwood, 20 kambarių, 4 butų, atskiras, gerų 
plytų, vandeniu apšildomas, didelis sklypas, privatus įvažiavimas, garažas. 
9 AKRAI su 3 kabinom, 20 mylių nuo Toronto, prie upelio, golfo laukas, 
gera ateitis.
50 AKRŲ. $22.000, vertės žemės su gražiu mišku. 2 upeliai, 35 mylios nuo 
Toronto, 3 mylios nuo Newmarket, galima padalinti po 10 akrų. Gera 

" proga ir pelninga investacija.
1082 BLOOR SL Wn Toronto 4,

, Tel. LE 4-8459
Turime krautuvių, namų, vasarviečių, viešbučių, motelių įvai
riu* rieto* ir Įvairia kaina. Prašome ttk kreiptM p* mus.

i Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paakota—mortgičhi.
Vyt< Morkit J. Kaukelis A. Bliudžiia Alv. (MieMažakė) WistotW

.......... .... 11 .............. ■ 11 ■ ■



Lietuviai EuroposVi SKAITYTOJAI PASISAKO Verkdama žmona skundžiasikrepšinyje
I

klausimas kainavo
ATSITI-

San Francisco policijos stotyje iš
kabinta šimtai nuotraukų su parašais 

lapkričio 16 d. noriu pasi- maldaujančių vmkus «gqžti
F on.! on Ai ii nT cura/lima Krepšinis nepriklausomos Lietuvos laikais UetuZje buvo žaidžiamas baisi4 sąskaitą už gydymą? 

nuo seno, tačiau suklestėjo tik po

• PSL. • Tėviškės Žiburiai •

APDRAU D A
VASARY
SONALO 
KIMU • MOKSLAPIN1GIŲ TAUPYMAS VAIKAMS • MB-

B. ir V. MASKELIŪNŲ AGENTŪRA
LUA NARYS (16 METŲ PATIRTIS)

Tel. 251 - 4864; namų tel. 277-0814

KERENSKIS KALTAS
Ryšium su rašiniu “TŽ” 46 nr. 

1967 m. J _ 
dalinti įspūdžiais, kuriuos atsimenu 
iš anų laikų.

Rusijos carui Nikalojui II atsisa
kius nuo sosto, laikinę vyriausybę su-

Suomijoje pasibaigė XV-sios Eu- mų, — tarė ligonis. — Tu manęs nebemyli! Kai tu
ropos vyrų krepšinio pirmenybės, — Taip. Tamstos sveikatai nė- - matai mane verkiančią, net ne
kurtose dalyvavo ir lietuviai krep- ra žalingesnio dalyko. paklausi, kodėl verkiu...

........ALFA RADIO & IV
TELEFONAS LB 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

į

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe k kairiomis.

2160 DU N O AS STREET WEST • TEL. LE 2-228*

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
. - ,K. STRIAUPIS

Res. tel. LE 6*5363

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

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

1736 Dundas St. W. Scv. R. Stasiui h

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 
LE. 1-3074. Sav. P. Uzbalis1000 College St

NEPAMIRŠKIT k, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir I 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auta mechanikas. I 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
Bloor Autorite Garage S Į

į namus ir siūlančių už suradimą 
nemažus atlyginimus.

Tokiuose jaunimo būriuose komu
nistų agentai rado geriausią dirvą 
kelti riaušėms ne tik Amerikoje, bet 
ir Europoje.

Ar ne laikas nutraukti tylą ir pa
busti visiems tiems, kurie nustojo 
savo vaikų, ir tiems, kurių gal lau
kia toks pat likimas? Žmonės, paso
dinę darže gėles, saugo, laisto ir iš
rauna piktžoles, kad nenustebltų gra
žiųjų žiedų. Ar yra pasaulyje bran
gesnė ir gražesnė gėlė tėvams kaip 
jų vaikas? Argi mes leisime ir toliau 
žmogiškom piktžolėm veistis? Argi 
galima leisti profesoriams, mokyto
jams, kurie proteguoja narkotikus, 

Kiek jų pasiekė frontą, nežinau, nes dirbti švietimo srityje ir nuodyti, 
tai buvo karo komendanto pareiga, sielas mūsų jaunimo? Ar ne laikas 

ir mums visiems organizuotis ir išei
ti į viešumą, rašyti peticijas ir rei
kalauti, kad vyriausybės išleistų įsta

tymus, reikalaujančius pašalinti ne 
tik gatvių šiukšles, bet ir žmogiš
kąjį šiukšlyną, kuris plečiasi suda
rydamas pavojų ne tik jaunimui, 
bet ir ateities valstybei.

Vietoje pašalpų, kurios bus sunau
dotos pavojingiems nuodams, reikia 
prašyti surasti kitas priemones: duo
ti visiems darbą ir panaikinti pavo
jingus lizdus.

Kodėl tyli ir nepasisako angliško
je spaudoje mūsų akademikai, kurių 
vaikams gal gresia toks pat pavojus? 
Nei geri įstatymai, nei idėjos neatė
jo į šį pasaulį be kovos.

Praeitame šimtmetyje moterys, iš
eidamos į gatves, išsikovojo sau tei
ses, darbininkai streikais iškovoja 
geresnį atlyginimą, negrai ta pačia 
priemone iškovojo sau daug laisvių. 
Argi ne laikas išeiti į viešumą ir 

____ ___________________ _ pradėti kovą su “pragaro angelais”, 
riuomenės vadas, buvo jūrininkų . kurie tyko sunaikinti ne tik kūną, 
durtuvais subadytas (rastos 9 durtu
vų žaizdos).

Štai ką reiškia netinkama vadovy
bė: 20 milijonų garbingų karių ne
sugebėjo apsaugoti seimo atstovų 
rūmu, nes vadovybė nesirūpino tvar
ka, leido visokiems kriminalistams 
siausti ir terorizuoti tvarką palai
kančius. Kad Kerenskis buvo puikus 
kalbėtojas, mokąs švaistytis tuščio
mis frazėmis, manau, niekas negin
čys, bet valstybiniame darbe neiš
manė.

Kai Lenino gaujos — darbininkų 
tarybos perdaug įsisiūbavo ir pa
sidarė dvivaldystė, generolas Korni
lov, tuometinis vyr. kariuomenės va
das, pagal susitarimą su Kerenskiu, 
turėjo likviduoti tą dvivaldystę ir 
suimti “darbininkų tarybų” vadus. 
Tam reikalui Kornilovas įsakė kava
lerijos korpusui vykti į Petrapilį. Ta
da Kerenskis apšaukė gen. Komilovą 
išdaviku, sulaužė savo susitarimą su 
juo ir suimdino.

Tada Rusijoj automobiliai buvo re
tenybė, bet su Kerenskio atsišauki
mais automobiliai pasiekdavo net 
Karpatų kalnus Austro-Vengrijos te
ritorijoj. Atsišaukimuose buvo ragi
nami kareiviai neklausyti generolų, 
kurie norėjo atstatyti kariuomenėje 
drausmę. Kai kariuomenės vadovy
bė pareikalavo suimti Leniną, kuris 
suorganizavo tą dvivaldystę su viso
kiais padaužomis, tai Kerenskis ne
leido suimti jo — leido jam tęsti 
pragaištingą valstybei darbą. Dabar 
Kerenskis tiki, kad ateis galas tam 
pragarui, kurį pats sukūrė...

J. Račys

dien rytą man atsiuntei tokią ras.
man jau daug pinigų.

gana protingai. 1917 m. liepos mėn.

Kerenskis, kuris sudarė vyriausybę 
pagal savo nuožiūrą. Prasidėjo to
kia laisvė, kokios niekas iki to laiko 
pasaulyje neturėjo. Tiesą pasakius, 
prasidėjo griovimo darbas. Mirties 
bausmė buvo panaikinta, drausmė 
kariuomenėje iširo, dezertyravimas 
išsiplėtė 95-99%, ypač siunčiamų į 
karo frontą kareivių. Aš' pats ve
džiau 2000 kareivių ešeloną, o atida-

pirmenybes 1937 m. Rygoje, padeda
mi užjūrio lietuvių, laimėjo Lietu
vos krepšininkai. Lietuvos rinktinėje 
tuomet žaidė: Kriaučiūnas, Talzūnas,

palas, Mažeika, Andriulis, Petraus
kas, Nikolskis ir Sačkus. Sekančios 
Europos krepšinio pirmenybės įvy
ko 1939 m. Kaune. Jas ir vėl po at
kaklios kovos su Latvija laimėjo Lie
tuva. Šioje laimėtojų rinktinėje tu
rėjome daugiau užjūrio lietuvių, bet 
buvo ir naujai kylančio prieauglio. 
Rinktinę sudarė: Lubinas, Budriū- 
nas, Kriaučiūnas, Jurgėla, Ruzgys, 
Puzinauskas. Baltrūnas, Andriulis,

Policininko užuojauta — Važiuok toliau, broleli...
Policini nkas, sustabdęs per- tunu panašią žmoną, 

greit važiuojantį, taria:
— Aš užregistravau jūsų va

žiavimo greitį 85 mylias į va-

Lietuvis LAIKRODININKAS
F.BOCHULI8

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6-6106 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau J 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvimus žiedus ir kt Skambinti O—ll v. ryto; 6—9 v. vakaro

Vyrų ir jaunimo moderniška
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

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

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus meenauM-

Prieš pirkdami vartotai astern*-

BALTIC MOVERS
VISŲ RŪSIŲ PERVEŽIMAS, 

BALDAI Ir kt
Vežamas tartas pilnai apdraustas. 

Skambinti teL LE 4-1463 
30 Dewson St, Toronto, Ont

Sav. ANTANAS PA8KKVICIUB PLUMBING and HEATING

International 
Driving School 

WALDI
bing ir vandens apšildymo darbus

šūkis: “Karas iki galutinės perga
lės” taip buvo visiems įkyrėjęs,, kad 
kiekvienas karo fronto dalyvis laukė 
tik taikos. Bet Kerenskio vyriausy
bė to nematė.

Petrapilyje siautė Lenino vado
vaujamos “darbininkų tarybos”. Apie 
spalio 20-25 d. (seno kalendoriaus) 
Petrapilyje susirinko Rusijos stei
giamasis seimas — 1119 atstovų. Ke
renskio vyriausybė, turėdama 20 mi
lijonų karių, nesugebėjo apsaugoti 
seimo atstovų. Lenino suorganizuota 
įvairių nusikaltėlių kuopa, daugiau
sia paleistų iš kalėjimo, vadovauja
ma praporščiko Krilenkos, užpuolė 
parlamento rūmus ir išvaikė susirin
kusius seimo atstovus, nes jų tarpe 
nebuvo komunistų ar gal buvo tik 
keli Po seimo atstovų išvaikymo jo
kia parama nebegalėjo išgelbėti Ke
renskio vyriausybės. Pats Kerenskis, 
persirengęs jūrininko uniforma, pa
bėgo. (Tada jūrininkai buvo nelie
čiami). Generolas Duchonin, vyr. ka-

bet ir sielą mano ir tave vaiko? Ne
tylėkime! S. Gr.

AČIŪ UŽ KONKRETŲ ŽODĮ
Ačiū redakcijai už gerą straips

nį “Mūsų vaidmuo psichologiniame 
fronte” “TŽ” 2. XI. 67, parašytą A. 
S. Mindaugėno. Jis tenai ragina dirb
ti konkrečius darbus. Mums niekad 
netrūko sugebėjimo svarstyti, bet vi
sada trūksta konkretaus darbų vyk
dymo.

Jau anksčiau kažin kas kėlė rei
kalą mūsų Bendruomenei pasirūpin
ti, kad tam tikri darbai būtų konk
rečiai atlikti. O kaip tai padaryti? 
Štai kaip: reikia dirbti, bus padary
ta! Pasiduoda iliuzijoms, kas mano, 
kad yra kitas būdas atlikti darbams. 
Sis būdas yra visai tikras: jisai davė 
36 tomų Lietuvių Enciklopediją!

Kiekvienoje veikloje turi būti 
dovybė, kuri planuoja darbus, 
skirsto ir seka jų eigą. Ar gali 
padaryti apylinkės ir atitinkamai 
krašto taryba? Jei ne, tai ar gali tai 
padaryti taryba drauge su revizi
jos komisija? O gal, nedidinant įsta
tų numatomų organų skaičiaus, pri
vačios iniciatyvos dėka sudarytina vi
suomenės akis, kuri visada matytų, 
kas ir kaip daroma? Kadangi Bend
ruomenės rėmuose turbūt tik vienas 
iš dešimties atlieka prievoles, o kito
se srityse kaikur nei minimumo ne
padaroma, tai reikia dalykus kelti 
aikštėn. Gal skelbtini vieši Bendruo
menės narių sąrašai su pažymėjimu, 
kaip jie atliko prievoles? O gal skelb
tini sąrašai tų, kurie neatlieka prie
volių?

Ateinančios Vasario 16 minėjimo 
proga turėtų būti tinkama forma iš
keltas faktas apie kliudymus lietu
vių pasirodymui Expo 67, kad iš
girstų kam reikia tai išgirsti. Mums 
nėra ko bijoti, jei nedarome blogo.

va- 
pa- 
tai

PAVOJINGA TYLA
“Tyla — gera byla”, sako senovės 

priežodis, bet ar jis visada teisin
gas?

Pažvelkime kas darosi su dalimi 
jaunimo. Tas jaunimas bėga iš namų, 
nenorėdamas pripažinti šeimos ryšių 
nei jokios drausmės; nenori pripa
žinti nei valstybės įstatymų, burda- 
masis į vadinamus “hippie”, “pra
garo angelų” ir kitus būrius, varto
ja pavojingus narkotikus ir kuria 
mažus palaidūnų būrius tokiose ga
lingose ir demokratiškose valstybėse, 
kaip JAV, Kanada, Britanija ir ki
tos. Jie savo nuodus plečia ir ple
čia, o prie to plėtimo prisideda net 
universiteto profesoriai, kaip dr. Ti
mothy Leary, kuris propaguoja var
tojimą LSD. Net gimnazijos moky
toja televizijoj prisipažįsta, kad per 
15 metų vartojusi marijuaną ir ra
dusi, kad tai esąs labai malonus ir 
nekenksmingas rūkalas.

Spalio 21 d. Toronto "Daily Star” 
paskelbta, kad sinagogos ir kaikurios 
anglų bažnyčios daro rinkliavas pa
remti “hipiams” Yorkvilėje.

Niujorke 18 metų mergaitė Lin
da Fitzpatrick, iš labai turtingų na
mų, ir 21 metų James Hutchinson 
rasti bjauriame rūsy: mergaitė Siau
riai išgėdinta ir abudu nužudyti; prasidėjo su spauda 1875 m. 
krauju aptaškytos visos sienos. Prie Pirmasis laikraštis buvo išleis
iu nužudymo prisidėjo iš kalėjimo tas 1879 m. ir vadinosi “Lietu- 
paleistas ir gyvenąs "hippių” tarpe viška gazieta”. 1900 m. buvo 9 
negras Donald Ramsey, vartojąs laikraščiai, o sustojusių — 19. 
LSD. Aplamai, amerikinė aplinka la-

Moteris, sėdinti užpakalinėje 
sėdynėje, staiga prašneko:

— Išrašyk jam baudos kvitą. 
Tas padės jam. Aš sakiau ne
kartą, kad jis važiuoja pergreit..

— Jūsų žmona? — paklausė 
_________ ________ policininkas. Gavęs teigiamą at- 
Mažeika, Petrauskas, Nikolskis, N. sakymą, policininkas tarė:

Elgeta
Prie partijos namo Vilniuje 

stovėjo elgeta. Išeinančiam iš 
namų A. Sniečkui jis ištiesė ran
ką ir paprašė išmaldos.

— čia uždrausta elgetauti, — 
piktai suriko Sniečkus, — eikite 
prie bažnyčios.

— Negaliu, esu partietis...
Parinko Pr. AL

Norkus, Leščinskas ir Šliūpas. Deja, 
kylantį Lietuvos krepšinį nutraukė 
II-sis pasaulinis karas. Nors lietu
viškų spalvų daugiau nebesimato 
Europos krepšinio aikštėse, tačiau 
lietuviai krepšininkai net ir dabar 
puikiai pasirodo Europos krepšinyje.

Po II-jo pasaulinio karo pirmo
sios pirmenybės įvyko 1946 m. Že
nevoje. Jas laimėjo Čekoslovakija. 
Lietuva šiose pirmenybėse nepasiro
dė. Esantieji tremtyje krepšininkai 
bandė jose dalyvauti, tačiau dėl po
litinių sumetimų jiems nebuvo leis
ta dalyvauti. Sekančios Europos pir
menybės 1947 m. įvyko Prahoje. Jas, 
padedant lietuviams K. Petkevičiui, 
V. Kulakauskui, S. Butautui ir J. La- 
gunavičiui, laimėjo Sov. Sąjunga.

Paulauskas ir 1967 m.

laimėjo ir Sov. Sąjungos krepšinio 
meisterystę.

Nuo to laiko lietuviai yra nuola
tiniai Sov. Sąjungos, dalyvaujančios 
Europos pirmenybėse, rinktinės na
riai. 1951 m. — Butautas, Laguna- 
vičius; 1953 m. pirmenybėse žaidė 
net ištisas lietuvių penketukas — 
Petkevičius, Butautas, Lauritėnas, 
Lagunavičius ir Kulakauskas; 1955 m. 
— Petkevičius, Lauritėnas, Stonkus; 
1957 m. — Lauritėnas, Stonkus; 1965 
m.
Paulauskas.

Karas ir okupacija išbraukė Lie
tuvos krepšininkus iš tarptautinių 
varžybų, bet iš esamų krepšininkų 
pasirodymų tenka manyti, kad Lie
tuva iki šiol būtų buvusi pirmaujan
čių eilėse. Juk lietuviai yra nuga
lėję daugkartinį Europos meisterį 
Sov. Sąjungą. Taip pat sėkmingai jie 
yra žaidę su kitomis Europos vals
tybėmis. Paskutinėse Europos pirme
nybėse Sov. Sąjungos rinktinės da
lyvis M. Paulauskas išrinktas į Eu
ropos rinktinę. A.

Pajieškojimai
Prašomas atsiliepti Viktoras Daru

lis, gimęs 1924 m. Ukmergės apskr., 
želvos valsč., Paželvių km.; 1944 m. 
buvęs Prancūzijoje. Žinantieji apie 
jį prašomi pranešti jo adresą: Justas 
Krasauskas, 2899 Bloor St. W., To
ronto 18, Ont., Canada.

Pajieškomi lietuviai, atvykę į Ka
nadą 1948 m. į Wellando, Ont, Cot
ton Mill fabriką. Atsiliepkite pasiųs
dami savo adresus: B. Simonaičiui, 
113 Charlotte St, Port Colbome, Ont 
Ruošiamas į Kanadą atvykimo 20 
metų minėjimas-balius.

Rengėjų komitetas
Jieškau pusbrolio dr. Edmundo 

Maziliausko ir brolio Petro Mališaus
ko; gyvena Kanadoje. Jieškomieji 
arba žinantieji apie juos prašomi at
siliepti: Vitoldas Mališauskas, 1170 
Plenty Rd., Bundora Victoria 3083 
Australia.

LIETUVIŲ KULTŪROS DIENOS
(Atkelta iš 1-mo psl.)

eilė ir uždaromajam posėdžiui. Į 
gausų prezidiumą ir beveik pil
ną Jaunimo Centro salę prabilo 
istorikas dr. J. Jakštas tema: 
“Lietuvių išeivija šimtmečio ap-

nuo migracijos aplamai, nuo 
krikščionybės sklidimo migraci
jos būdu ir priėjo prie JAV lie
tuvių praeities. Yra duomenų, 
kad prieš 300 metų imigravo į 
JAV dr. Curtius-Kuršius, bet jo 
byloje yra daug neaiškumų*. Tik
roji masinė lietuvių imigracija 
prasidėjo 1868 m. Tai sutartinė 
data, kurios laikėsi lietuviai jau 
1908 m. Dr. J. Jakštas pavaizda
vo lietuvių atsiskyrimą nuo len
kų “Aušros” įtakoje, jų tautinį

bai veikė išeiviją, tačiau išeivi
jos veiklos centras buvo Lietu
va. Ir dabartinėse sąlygose eiti- 
na ta pačia linkme.

Užbaigai V. Kleiza ir M. Len
kauskienė perskaitė išvadinęs 
kongreso mintis. Užbaigos žodį 
tarė JAV LB centro valdybos 
pirm. inž. Br. Nainys. Evange-

ligihį padėkos žodį. Pagaliau 
Tautos himnu padėtas visam 
kongresui užbaigos taškas. DaL

SIŲSTI LIETUVON — arba turė
ti sau — labai gerom sąlygom ra
šomoji mašinėlė su lietuvišku ar 
kitu raidynu, transistorialai radi
jo aparatai ir kt Galite siųsti j 
Lietuvą tiesiai iš JAV. Katalogą 

ir informacijų teiraukftės:
J. L. GIEDRAITIS, 10 BARRY
DR, E. NORTHPORT, N.Y,

11731, USA.
19. Arba Toronte — RO 7-9088

231-2661

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

Naujai atidaryta lietuviška sporto reikmenų krautuvė 
RANCESVALLES SPORT STORE 
8AV. J. ŠARŪNAS ir J. DAMBRAUSKAS

295 RONCESVALLES AVE, TEL. 536-1373

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

NOTARAS

A. LIŪDŽIUS, B.L.
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Mamų, ūkių ir betkurio verslo 
irkimo—pardavimo dokumentų su- 

mortgičiai, sutartys, tęs- 
_ __ ir kiti teisiniai reikalai. 
498 Roncesvalles Avenue • Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas. 

(įėjimoj H Howard Park Avenuel
Prtenrimo laikas: kasdien nuo 10 v.r. 0d 1 
Antradieniais ir penktadieniais nuo 6-1 v.v. 
v.p.p. iiskyrus treciadien. ir sekmadienius, 

įstaigos tel. LE 74708; 
Namų — CR 9-6166

tamen

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 y. ryto iki 6 v.v.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.) Kabineto telefonas 
LE 1-4251. Darbo valandos nuo 10 
vaL 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 
fęktams. Ištiria ak’ų nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

VALAU FOTELIUS
m įvairius ruimus.

Automatinis eieacra varymas. Šutai-

‘tkambfnHte LB. 3-4912

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

teL 366-7138
Gamina kailinius, moteriškus ap
siaustas, puspalčius, mlnkų kaL

Pilki Ir juodi avies kailio apsiaus
tai, Aliaskos ruonio, bebro ir kiti

Vestuvinės nuotraukos 
Meniškos vaikų nuotraukos 

Portretai ir kt

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1577 BLOOR ST. WEST
(prie Dundas >

Telefonai LE. M1W

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1796 BLOOR ST. W. (pne Keele 
Priėmimo vaJandot: 

pirmadieniais ir tračiadleniais 2—9 v. 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—530 vaL p.p. 

Telefono KO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENI 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

TeL 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ns narnai! nuo Roncesvalles, 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4256
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3 e 

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1682 BLOOR ST. W_ ToronU 

(j rytu, nuo Dufferin St)

DR. N. NOVOŠICKIS 

dantų gydytojas 
794 BATHURST ST. 

(kampa* Bloor A Bathant) 

Tel. 534-3370
. Priima ooeientus iš anksto susitarus

Dr. S. JANUSONIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

182 Yorkview Drive 
(Bathurst ir Finch) 

Willowdale 
Telefonas 221-9775

draudimo Įstaiga

894 COLLEGE ST

Metro.Lie. PH. 136 TeLLE.2-5191
ALL SEASONS TRAVEL AGENCY

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

♦ parūpina bilietas keliaujantiems autobusais, 
traukiniais, laivais, lėktuvais

______ _______ a parūpina eismo priemones ekskursijoms 
o agentūros ižduoti bilietai galioja visame pasaulyje • patarnauja atsikvlečtant gimines

Skambinti telefono 278-7261: vakarais 536-4681

• telkia patarimus planuojantiems keliones

N AM V,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ 
n UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS 769-4131
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OS MONTREAL™Prisikėlimo par. žiniosšv. Jono Kr. par. žinios
PRISIKĖLIMO AUDITORIJOJE- Šv. Kazimiero par. žinios

M * ‘ * * **-* • * *

— Lapkr. 25 mūsų parapijos su- . 
augusiųjų choras atliko kariuomenės < 
šventės minėjimo programą St Ca- * 
tharines lietuvių kolonijoje. zimiero parapijos mišriam chorui 

Petronėlė Strimienė pirmoji davė 
$10 auką.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO 2 DIENĄ,

mėnesį, rytinės pamaldos 7.30 ir va
kare 730 vai. Po rytinių pamaldų 
lankomi ligoniai.

— Jaunimo choras mokosi kalėdi
nių giesmių. Vadovas prašo visus 
choristus stropiai lankyti repeticijas 
po 10 vaL pamaldų.

mssis; Mišios vakare 730 v.
— Šį sekmadienį antroji rinkliava

— parapijos namų skoloms mokėti.

— Jei paskutiniųjų dvejų metų — Katechetinės pamokos I-IV sk. 
laikotarpyje būtų pasikeitę parapi- — sekm. po 10 vai Mišių; V-VI sk.

— antr. 4.30 vai. VII-VIII sk. — 
ketv., 4.30 vai.

— Religijos pamokos gimnazistams
— kas sekmadienį po 10 vaL Mišių. 
Dėkojame A. Sungailienei už pokal
bį tema “Lietuviai ir krikščionių 
apaštalavimas”.

— Chorų repeticijos: po išvykos į 
St Catharines suaugusių choras šią 
savaitę ilsisi. Vaikučių choro repeti
cija — šį penktadienį 630 vai.; po 

šeimos nariams nuoširdi užuojauta, repeticijos giedos per Mišias.
— šį šeštadienį bazaras ir madų 

paroda — seselių veiklai paremti.
— Uždaros savaitgalio rekolekci

jos moterims — gruodžio 8-10 d.d., 
o vyrams — gr. 15-17 d.d. Moterys 
registruojąs pas A. Kuolienę RO 9- 
7951, vyrai — RO 9-0671.

— 40 valandų atlaidai — gruodžio 
10-12 d.d.

— Mišios šį sekmadienį 11.15 vai. 
už Viktoriją Krikščiūnienę; užpr. V. 
Krikščiūnas.

— Parapijiečiai bus lankomi Eto
bicoke rajone, be to, Harrison ir 
Shannon gatvės.

Klevelando tautinių šokių gru
pės “Grandinėlė’' vadovai — 
Liudas ir Alė Sagiai savaitgaliui 
buvo atvykę į Torontą dalyvau
ti 'giminaičio A. Sagevičiaus sū
nelio krikštynose. “Grandinėlė
je” dalyvauja daug jaunimo, ku
ris daug kur sėkmingai gastro
liuoja. Viena paskutiniųjų išvy
kų buvo Hamiltone. “Grandinė
lė” pakviesta taip pat į Torontą.

Kultūros kongrese iš Kanados 
•dalyvavo: A. Rinkūnas, kun. P. 
Barius, OFM, V. Ignaitis, J. 
Andrulis, B. Nagienė, D. Skrins- 
kaitė, p-lė Sapij onytė, p-lė če- 
ponkutė, kun. Pr. Gaida ir kt.

Toronto atskirųjų mokyklų 
(Separate School Board) vadovy
bė kviečia kvalifikuotus mokj’- 
tojus, nedirbančius mokyklose, 
tapti atsarginiais mokytojais. 
Asmenys, turį universiteto laips
nius, taipgi- kviečiami paduoti 
prašymus. Atlyginimas — $23 
į dieną. Kreiptis asmeniškai į F. 
J. Whelan tel. 421-8950 prašant 
pasimatymo. Atsarginiai moky
tojai reikalingi .laikinei tarny
bai, kai reikia pakeisti regulia
rius mokytojus 'ligos ir kitais at
vejais.
Naujųjų kanadiečių teatras kvie
čia lietuvius dalyvauti R. Davies 
veikalo vaidinimuose centrinės 
bibliotekos salėje College — St. 
George gt. vakarais (išskyrus 
pirmadienius) nuo lapkr. 29 iki 
gruodžio 10 d. 8.30 vai. Sekma
dienį 4 v.p.p. Bilietų ir kit. rei
kalais kreiptis HU5-7823. Reži- 
sorius — estas Rein Andre.

Kariuomenės šventės minėji
mas bažnyčiose ir Prisikėlimo sa
lėje praėjo labai sėkmingai, 
šaulių kuopos pirm. St. Jokūbai
čio ir apylinkės valdybos pastan
gomis buvo sudaryta originali 
programa. Įdomią eiliuotą pas
kaitą skaitė A. Sutkaitis. Meni
nę programą atliko: R. Narušy
tės vad. “Gantaro” šokėjų gru
pė, sol. R. Strimaitis, muz. St. 
Gailevičius, L. švėgždaitė, sku
dutininkai. Dalyvavo estų ir lat
vių karo veteranų delegacijos su 
vėliavomis, lietuvių karinės or
ganizacijos ir skautai su vėliavo
mis. Aplamai, visa šventė šiais 
metais buvo gana gerai paruošta.

jiečių telefonai, maloniai prašoma už
rašyti šį sekmadienį ant aukų voke
lių. Telefonai reikalingi kartotekai.

— Šią savaitę lankomi parapijie
čiai St. Clair-Rogers gatvių rajone.

— Liet kat moterų draugijos su- 
sirinkime buvo aptartas kalėdinis li
gonių lankymas.

— Tėvynėje mirus a.a. Vandai La-

liui archit A. Šalkauskiui bei visiems

Už velionę pamaldos šį šeštadienį, 
gruodžio 2 d., 9 v.r.

— Pakrikštyta: Jonas Henrikas Sa- 
. gevičius.

Toronto lietuvių kapinėse ne
žinomi piktadariai nuo pamatų

vienas prie kito. Kaimynystėje 
esančiose kapinėse tuo pačiu lai
ku buvo įsiveržta į pastatą, kur 
laikomas kapinių inventorius. 
Cooksvillės miestelio policija ti-

jo dažniau tikrinti kapines. Visi 
nuversti paminklai jau atstatyti.

Radijo programa “Tėvynės 
prisiminimai” N. Metų sutiki
mą rengia gruodžio 31 d. Prin
ce George viešbutyje. Informa
cijas teikia programos vedėjas.

Kalėdinių kortelių galima gau
ti “TŽ” administracijoje. Taip
gi yra lietuviškų sveikinimo kor
telių įvairiom progom ir “Kregž
dučių” — vadovėlių mokykloms.

Už surengtą man priešvestuvini 
atsisveikinimą su jaunyste (stag par
ty) nuoširdus ačiū rengėjams: Z. 
Girdauskui, Ant Pūkui, P. Bacevi
čiui, J. Račiui, J. Vaškevičiui, J. Ka- 

' rasiejui, J. Bukšaičiui Pr. Kevalai- 
z čiuį VI. Melnykui. Ačiū J. Karasie- 
' jui už gražų vadovavimą vaišių me
tu, Ant. Sutkaičiui už gražius humo
ristinius žodžius, pritaikintus tam va
karui; bičiuliui ir kaimynui Z. Gir- 
dauskui už sveikinimus ir linkėjimus, 
J. Račiui už sveikinimus choro “Var
pas” vardu, Al. Kuolui už sveikini
mus Prisikėlimo parapijos choro 
vardu, visiems, kurie padėjo vaišių 
metu. Ačiū Jums visiems, brangūs 
ir mieli bičiuliai, kurie dalyvavote 
vaišėse ir tiems, kurie negalėdami 
dalyvauti prisidėjot prie taip bran
gių dovanų. Atskiras ačiū V. Bačėnui 
už gėles. Jūsų parodytas dėmesys liks 
neišdildomas mano širdyje.

J. Šarūnas
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju tetai Juzefai 
Dovydaitienei ir dėdei Pranui už 
man surengtą staigmeną-pobūvj; taip
gi mamoms B. Latauskienei ir O. 
Kirvaitienei; tetom: O. Kaminskie
nei, E. Gudinskienei, L. Gudinskie- 
nei; seserims: Genei ir Nijolei. Nuo
širdus ačiū ir atsilankiusioms po
nioms bei panelėms: G. čižikienei, 
Mrs. Camber, L. Grigaitienei, N. In- 
tikar, M. Jokūbaitienei, O. Krasaus
kienei, V. Laurinavičienei, A. Mačiu
lienei, E. Mažulaitienei (Hamiltone), 
L. Murauskienei, B. Perkauskienei 
(Hamiltone), A Petrauskienei, D. 
Prunskytei (Hamiltone), M. Pusdeš- 
rienei (Hamiltone), G. Rauth, M. 
Simanavičiūtei, O. Skukauskienei, O. 
Spudienei, S. Styrienei, R. Ulbienei, 
Z. Urbonienei, G. Vaštokienei, C. 
Žutautienei, K. Žutautienei, S. Žutau
tienei, p. Žymantienei.

Grafiną Strimaitienė

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

šeštadieni: 3.30 — 4.30 v.p.p. 
banga 1250, stotis CHWO, 
Oakville, Ont, Kanada;

Sekmadieni: 2 — 2.80 v.p.p. 
banga 1270, stotis WHLD, 
Niagara Falls, N.Y., USA

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

"Dainos" dovanų ir plokštelių 
krautuvės.

PARDUODAMAS GERAS TA
BAKO ŪKIS: 230 akrą žemės su 
54 akru M.B.R.; modernūs pasta
tai ir mašinerija, 9 džiovyklos 
natūraliom dujom kūrenamos, di
delis gyvenamas namas prie as
faltuoto gero kelio, yra laistymo 
sistema ir du dideli vandens 
tvenkiniai. $30.000 įmokėti arba 
kokia kita nuosavybė mainais.

Kreiptis: Justinas Rasa, 6 Indian 
Valley Cresc., Toronto 3, Ont 
TeL dienomis 362-2459, vakarais 

767-9138.

bazaras ir šauni madų paroda
BAZARAS
veiks nuo 12 vai. iki 5 vai. po pietų

VISAS IR VISUS 

kviečiame dalyvauti!

>

<

ĮĖJIMAS — $2.50, 

moksleiviams — $1.50

MADŲ PARODA

prasidės 7 vai. vakaro.
Savo kūrybą madų srityje demonstruos 
talentingosios čikagietės

R ENGIA — NEKALTAI PRADĖTOSIOS MARIJOS SESERŲ RĖMĖJAI

■ W JmI *
lilo

Aušros Vartų par. žinios
— Seimelio rinkimai įvyko lapkri

čio 26 d.
— Hamiltono lietuvių dramos teat

ras “Aukuras” atvyksta į Montrea-
— Lapkričio 19 d. po Sumos para- U savaitgalį, gruodžio 2, aide 10 

pijos salėje suruošė pusryčius Sv. ryto prie AV bažnyčios. Gruodžio 
Elzbietos Dr-ja; gauta pelno $110.50. 2, šeštadienį, 7.30 v.v., Sv. Kazimiero

— I May Fair ligoninę išvyko Ona 513X0 Gustaiči<> veiks-
Vilkaitienė. Abu Tereslvičiai serga vainik3S”

šokiai, užkandžiai, bufetas. Gruodžio 
3, sekmadienį, 2 v.p.p., AV parapijos 
salėje — istorinė J. Griniaus dramą 
“Gulbės giesmė”. Bilietai $2.50, $2; 
moksleiviams $1.

— Pirmasis mėnesio penktadienis
— gruodžio 1 d. Mišios rytą 7 ir 8 
v., vakare 7.30 v.

— Šv. Onos Dr-jos ruošiami pus
ryčiai ir kortų pobūvis — gruodžio 
10, sekmadienį, po 11 vai. pamaldų 
AV salėje. įėjimas $1. Narės ir sve
čiai kviečiami.

— T. K Pečkys lanko Crawford 
Parko distriktą, T. S. Kulbis — Ville 
La Salle nuo 1-os iki 4-os Avenue, 
T. G. Kijauskas — visus likusius 
Naujame La Salyje, xkurie dar ne
buvo aplankyti.

— Dalis jaunimo pradėjo stalo te
niso treniruotes salėje. Ateityje ža
da suruošti stalo teniso turnyrą.

— Sveikinam Antaną Vaupsą, kuris 
Montrealio mokyklų komisijoje tapo 
pirmininku. Garbė parapijai ir lietu
viams Montrealyje. Linkime sėkmės 
darbe.

— Sveikiname J. ir V. Venckus, at
šventusius 30 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį.

— Rinkliava užpraeito sekmadienio
— $219.

C F M B 1410 radijo stotis 
Montrealyje paminėjo lapkričioSol. St. Baras, sol. A. Stempužienė ir kompoz. D. Lapinskas atvyksta koncertuoti į Torontą gruo

džio 10 d. Koncertą rengia skautų tėvų komitetas
Apylinkės tarybos posėdis — 

šį sekmadienį, gruodžio 3 d., 4 
v.p.p., šv. Jono Kr. par. salėje. 
Į posėdį apyl. valdyba kviečia 
visus rinktuosius tarybos narius 
ir lietuvių organizacijų bei insti-

Akademikai ruošia paskaitą 
gruodžio 2 d., 7.30 v.v. Prisikėli
mo muzikos studijoje. Dr. V. Pa- 
vilanis iš Montrealio kalbės gam
tos mokslų tema. Toronto visuo
menė ir draugijos nariai kviečia
mi dalyvauti. Valdyba

Pakvietimus į šv. Jono Kr. pa
rapijos klebono, kun. P. Ažuba
lio 25 metų kunigystės sukakties 
iškilmę prašoma įsigyti iki gruo-

REIKALINGAS TABAKO 
AUGINTOJAS—PUSININKAS. 
Geras, didelis tabako ūkis, 54 
akrai MJB.IL, prie gero asfaltuo
to kelio, geri pastatai ir mašine
rija. Kreiptis: Justinas Rasa, 
6 Indian Valley Cresc, Toronto 
3/ Ont TeL dienomis 362-2459, 

vakarais 767-9138.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety league. Nemokami 
nurodymai jūsą namuose arba mb> 
sq klasėje turintiems laikinius lei
dimas. ir Jau galima pradėti va* 
ifnoti pirtaą pamoką n standarti
nėm ar automatinėm mašinom.

1976 BATHURST ST.
TeL LE 2-3656. Rytaooe HO 6-1331

namuose.
— Gruodžio 2, šeštadienį, 7.30 v. 

vakaro, Hamiltono teatras “Aukuras” 
vaidins A Gustaičio komediją “Sek
minių vainikas”; bus 37 artistai. Ge
ras orkestras ir bufetas. Kviečiami 
visi dalyvauti. Nesigailėsite pamatę 
gražų vaidinimą šv. Kazimiero salėje.

— Pirmas mėnesio penktadienis 
gruodžio 1 d. Mišios — 8 v.v. Išpa
žinčių bus klausoma ketvirtadienio 
vakare.

— I jaunimo chorą 10 vai. Mišių 
metu prašomi tėvai leisti savo jau
nuosius, nors ir lietuviškai nevisai 
gerai kalba. Lankydami choro repeti
cijas, jie daugiau pramoks ir lietu
vių kąlbos. Be to, svarbu, kad jauni
mas dalyvautų lietuviškose pamaldose.

— Praėjusio sekmadienio rinkliava 
$181.62.

— N. Metų sutikimo vakarienei bi
lietus jau platina šv. Kazimiero ko
miteto nariai; taip pat galima gauti 
ir klebonijoje. K. J. G.

“Baltijos” stovyklavietei au
kojo: AV par. klebonas T. K. 
Pečkys, SJ, $100, Montrealio 
moksleiviai ateitininkai $100, 
lietuviai Tėvai jėzuitai Montrea- 
lyje $34, V. žižys ir A. Gau- 
rys po $20, K. Vilčinskas (Ota
va) $15, V. Sabalys $13, J. Ju
rėnas (Otava), T. Mačiulienė ir 
L. Gureckas po $10, J. Luko
šiūnas $5 ir K. Sitkauskas $5. 
Už stovyklavimą Studentų Atei
tininkų Sąjunga įmokėjo $135, 
Montrealio skautų ir skaučių 
tuntai $77 ir Montrealio moks
leiviai ateitininkai $50. Dėko
jame visiems. Pr. R.

Iškiliųjų solistų — A. Stem- 
pužienės ir St. Baro koncerte 
gruodžio 10 d. akompanuos muz. 
D. Lapinskas. Koncertas įvyks 
Prisikėlimo auditorijoj 5 v.p.p. 
Vietos numeruotos. Po koncerto 
— vaišės.

Šaulių ir “Aušros” sporto klu
bo parengimai praėjusi savaitga
li praėjo gana sėkmingai.

Par ją yra duodamas šeštadienį 
vakarais lietuviškas pusvalandis*. 
Radijo stoties direktorius yra 
Casimir Stanczikowski. Ši radijo 
stotis praėjusiais metais laimėjo 
pirmą premiją už geras progra
mas. Ja naudojasi 16 tautybių, 
kurioms yra skiriama 40% viso 
transliacijų laiko; 60% laiko pa
skirta rinktinei muzikai ir ži
nioms. Penkmečio jubilėjui at
žymėti dir. C. Stanczikowski at
skirais vakarais suruošė priėmi
mo vaišes. Lapkričio 24 d. vaka
re 8 y. priėmimas radiofone bu
vo skirtas lietuviams su valandė
lės vedėju L. Stankevičiumi ir 
vengrams su jų valandėlės vedė
ja Mrs. Howarth. Įžengus į stu- , 
dijos patalpas į akis krito iškel
ta lietuvių tautinė vėliava, veng
rų, lenkų ir Kanados. Radio
fono direktorius visus svečius 
pasveikino ir po pasikalbėjimų 
pavedė technikui parodyti radi
jo stoties darbą. Lietuviškos ra
dijo valandėlės vedėjas L. Stan
kevičius toliau tęsia , savo darbą, 
nors kartais ima trūkti lėšų.KJG

Lenkų savaitraštis “Glos PoIs- 
ki” 1967 m. 47 nr. cituoja El
tos informaciją iš “N. Lietuvos” 
apie lenkų gyvenimą Vilniuje. 
Eltos informacijoje. reiškiamas 
nustebimas labai gausiu lenkų 
kultūrinių vienetų iš Lenkijos 
važinėjimu į Vilniaus kraštą. 
Lenkų laikraštis neprideda jo
kios savo pastabos.

DLK Vytauto Klubo valdybos 
rinkimai —gruodžio 3 d., 3-5 v. 
p.p. klubo patalpose. Dauguma 
valdybos narių buvo išrinkti 
lapkr. 19 d. aklamacijos būdu. 
Liko neišspręstas pirmininko 
klausimas. Jis bus renkamas 
gruodžio 3 d. Klubo įstatai sa
ko: “Pirmininkas yra* oficialus 
klubo šeimininkas. Jis pirminin
kauja visuose klubo susirinki
muose. .. tikrina ir pasirašo vi
sus Įdubo dokumentus, sąskai
tas, čekius ir protokolus. Jis re
prezentuoja klubą visuose jo rei
kaluose... Jo žinioje yra visi 
klubo turtą liečiantieji doku
mentai ...” Dar daugiau: klubo

tinius. Kadangi posėdyje dau
giausia bus aptariamas jubilėji- 
nis Vasario 16 minėjimas, val
dyba kviečia visus tautiečius at
silankyti ir pateikti savo idėjas. 
Apyl. valdybos per bažnyčias so
lidarumo įnašų vajus rado gra
žų atgarsį* Toronto lietuvių tar
pe. Vasario 16-jai lietuviškosios 
dalies kalbėtoju pakviestas Ro- 
česterio universiteto prof. dr. 
A. Klimas.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas — šį sekmadienį, 5 v. 
p.p., Prisikėlimo par. patalpose 
— ateitininkų būstinėje. Numa
tomas simpoziumas dabartinių 
religinių reformų tema. Visi na
riai prašomi dalyvauti gruodžio 
3, sekmadienį.

K. L. K. Moterų Dr-jos Pri
sikėlimo parapijos skyrius savo 
šventę atžymės gruodžio 3 d. 
11.15 — Mišios draugijos inten
cija. Narės prašomos rinktis 11 
v. į kavinę, iš kur organizuotai 
bus einama su vėliava į bažny
čią. Turinčios tautinius* drabu
žius prašomos jais pasipuošti. 
Po Mišių parodų salėje — aga- 
pė, kurios metu kalbės sesuo 
Igne tema: “Kitas žvilgsnis į 
Mariją”. Visos kviečiamos šioje 
šventėje dalyvauti. Valdyba

Maironio šeštadieninės mo
kyklos Kalėdų eglutė įvyks sek
madieni, gruodžio 17, 2 v.p.p., 
Prisikėlimo salėje. Kalėdines 
dovanėles ruošia tėvų komitetas, 
o programa rūpinasi mokykla. 
Mokiniai, kurie norės gauti do
vanėlę, prie įėjimo Įsigyja bilie
tą, kurio kaina 50 et. šeštadienį, 
gruodžio 16, mokykloje ruošia
ma Tėvų Diena. Tėvai kviečia
mi atvykti 11 v. Po pasikalbė
jimo su klasės auklėtojais mo
kiniai išleidžiami tuojau pat meikos tapybos darbų parodą, 
kartu su tėvais vykti namo. Nuo- surengtą Toronto lietuvių choro 
širdus mokytojų prašymas, kad “Varpas” Prisikėlimo par. pa- 
iš kiekvienos šeimos bent vie- rodų salėje, lapkričio 25 d., 2 v. 
nas iš tėvų būtinai aplankytų p.p.,* atidarė poetas dr. H. Na- 
mokyklą. Mokytojai ir tėvai rei- gys. Poezija nuspalvintu žodžiu 
kalingi vieni kitų paramos lietu- jis supažindino pirmuosius pa- 

rodos lankytojus su kūrybiniu 
dail. V. Remeikos pasauliu, ap
linka, pagrindiniais įkvėpimo 
šaltiniais — seserimi žeme ir 
broliu vandeniu. Paroda bus už
daryta gruodžio 3, sekmadienį, 
1 v .p.p.

Sol. J. Liustikaitė lapkričio 20 
d. išskrido Romon. Numato ap
lankyti su koncertais Vokietiją ir> 
Britaniją. Europoje bus galbūt 
ligi pavasario.

Prof. J. Kubilius, Vilniaus un
to rektorius, aplankęs Manito- 
bos, Vankuverio, Toronto, Ota
vos ir Montrealio universitetus 
išvyko Vilniaus link. Ilgiausiai 
išbuvo Toronto un-te, kur ypač 
domėjosi matematikos skyriumi 
ir biblioteka. Kanados un-tuose 
skaitė keletą paskaitų. Jo para
šyta knyga randama ir Kanados 
un-tų bibliotekose. Vienur kitur 
Drof. J. Kubilius susitiko ir su 
lietuviais, aplankė “Liaudies 
Balsą”.

§V. JONO PARAPIJOS KNYGY
NE rasite ne tik gražiausią lietuviš-

tus sveikinimus prašoma adre
suoti: G. Balčiūnas, 280 Ronces
valles Avė., Toronto 3, Ont.

Prie įėjimo į banketą viešbu
tyje prašoma turėti su savim pa
kvietimus. Komitetas

Telkimas paramos leidiniui 
“Lithuanians in Canada” jau 
baigiamas. Visa eilė tautiečių 
bei institucijų parodė savo duos- 
numą ir atsiuntė finansinę pa
ramą. Jų pavardės bus atžymė
tos pačiame leidinyje. Pastaruo
ju metu, be jau skelbtųjų rė
mėjų ir garbės prenumeratorių, 
atsiuntė po $25.— V. Stukas iš 
Willowdale ir dr. R. Karka iš 
Toronto. Užsakymai leidiniui 
priimami ir toliau. Iš anksto už
sisakantiems — tik $6. Užsaky
mus su čekiais ar pašto perlai
domis siųsti: A. Viskontas, 941 
Dundas Št. W., Toronto 3, Ont.

Rinkliava Vasario 16 gimna
zijai. KLB Šalpos Fondas artė
jančių Kalėdų proga organizuoja 
rinkliavą lietuviškajai gimnazi: 
jai paremti. Pastovių rėmėjų bū
relių Kanadoje mažai beliko, ir 
todėl parama iš Kanados labai 
sumažėjo, šalpos Fondas krei
piasi į plačiąją visuomenę, pra
šydamas vienkartinės paramos 
ir skatina visas KLB apylinkes 
padaryti specialias rinkliavas. 
Toronte bus daromos rinkliavos 
prie bažnyčių: gruodžio 3 — 
prie Prisikėlimo, gruodžio 10 — 
prie evangelikų ir gruodžio 17 
— prie šv. Jono Kr. š. Fondas 
kviečia visus tautiečius duosniai 
prisidėti.

Montrealiečio dail. Vyt. Ke

KUR APSIDRAUSTI?

ŽINOMA, KUR GERIAU!

KUR GERIAU? - PLATI SĄVOKĄ

GERIAUSIA

YRA APSIDRAUSTI PAS

SAVARANKIŠKA APDRAUDOS

AGENTĄ,

KUR NELAIMĖS ATVEJU

YRA PILNAS PATARNAVIMAS

TEIRAUKITĖS:

ADAMONIS INSURANCE

AGENCY INC

TELEFONAS: 7 2 2-3545

vio vaiko auklėjime.
Mokyklos vedėjas

Knyga “Iš sutemų j aušrą”, 
parašyta prof. A. Ramūno Pap
lausko, ką tik išėjusi iš spaudos, 
gaunama pas platintoją St Pra- 
kapą, 941 Dundas St. W., Toron
to 3, Ont. Kaina $6.

GREITAS IR TIKSLUS 
PATARNAVIMAS

AMBER DRAPERIES
55 Colbeck SL (prie Rnnnymede Rd.). Sav. A. Jankaitienė ir M. Vaitkienė 
Sinvam bei taisėm namams ir įstaigoms užuolaidas. Parduodam medžia

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

Lietuviška maisto gaminiu krdutuvė 
MEAT
MARKET

Tel. LE 5-1258335 Roncesvalles Avė, Toronto.
Savininkai —Punkris ir A. Matulaitis

JvairiM tava pastate rūkyta* dešra* ir mtao*, lietuviški sūriai, paršiukai 
rūkyti unguriai, importuoti maisto gaminiai, bulvinės dešros ir kt.

Užsakymai priimami ir telefonu. Nemokamas pristatymas.

F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W

džiausią pasirinkimą lietuvišką kny-g PW9Uuuuun uriun.nu »lifTeL 533-4414 n Pokštelių, kurios labai tin
ka padėti po kalėdine eglute (aklb.).

A. NORKELIUNAS
Commisioner of the Superior Court of Montreal 

MONTREAL ENTERPRISES REG'D 
VISŲ ROSIU DRAUDIMAS

6695 - 35-ta Are., Rosemount (kampas St. Zotique) 
Montreal, 36 Que. TeL RAymond 74120

įvairių miesto, o ypač provinci
jos, įstatymų vykdymą, kadangi 
jo vardu yra išduotas gėralų 
leidimas. Be to, užbaigus naują 
klubo pastatą, atsirado reikalas 
turėti nuolatinį žmogų, kuris 
rūpintųsi padaugėjusiais klubo 
reikalais. Įvestasis reikalų vedė
jo postas, apimantis iš dalies ir 
baro aptarnautojų pareigas, irgi 
atiduotas kluboxpirmininkui. To
kiu būdu į pirmininko rankas 
pateko ne tik visiška klubo 
kontrolė, bet ir prekių užpirki
mas, išdavimas, sandėlis ir iš 
dalies baras. Klubo pirmininkas 
tapo ne tik klubo “Šeimininku”, 
bet visišku jo valdytoju, taip 
kad teisėtai rinkti klubo valdy
bos nariai neteko kontrolės. Kai 
per dvejus metus, vadovaujant 
dabartiniam pirmimnkui-reikalų 
vedėjui, klubo verslas nepage
rėjo, o skola pašoko iki $200.- 
000, daugelis klubiečių pamatė, 
kad reikia pertvarkymo. Valdy
ba padarė nutarimą, kurį šėri- 
ninkų susirinkimas priėmė, pa
naikinti reikalų vedėjo postą, o 
didžiąją dalį pareigų grąžinti ba
ro aptarnautojams (barmanams), 
kaip buvo anksčiau. Visdėlto at-

tyti tvarkingai padėčiai. Dauge
lio rimtų klubiečių nuomone, 
reikia ir naujo pirmininko.

Klubtetis




