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SAVAITRAŠTIS
Leidžia 

Kanados Lietuvių Katalikų
Kultūros Draugija.

941 Dundas St W, 
Toronto 3. Ont., Canada

Telefonas 368-6813

Imigracijos ministerial
Didžiai Gerbiamas Pone Minister!,
Kaip Kanados vyriausybės narys, Jūs atsilankėte Toronto tau

tinių grupių spaudos konferencijoj ir masiniame tautinių grupių 
priėmime, rengtame Jūsų draugų. Ta proga, ypač spaudos konfe
rencijoje Royal York viešbutyje, pareiškėte norą būti artimame 
ryšyje su žmonėmis, ypač ateiviais, kurių problemas tenka Jums 
spręsti. Sakėte, kad pirmoj eilėj rūpi Jums ne popierizmas, o žmo
nės ir jų reikalai. Raginote kreiptis i Jus telefonu, laiškais, raštais, 
ir sakėte esąs pasiruošęs Įstatymų ribose padėti. Naudodamiesi 
tuo Jūsų maloniu kvietimu ir norime čia išreikšti kaikurias mūsų 
opas, kurios, tikimės, pasieks Jūsų dėmėsi.

Spaudos konferencijoj buvo keltas imigracijos klausimas, lie
čiąs kraštus anapus geležinės uždangos. Aiškindamas ši klausimą 
Jūs paminėjote, kad tokiais atvejais Kanados vyriausybė rūpinasi 
tiktai savo krašto saugumu ir įsileidžiamo asmens lojalumu. Di
džiausią kliūti sudaranti pati geležinė uždanga. Tai ir mums žino
ma tiesa. Deja, mes ja negalime pasitenkinti, nes mus slegia didi 
kančia, kuri valdžios pareigūnams yra tolima. Atkreipkite dėmesį 
į tai, kad jau praslinko 20 ar daugiau metų, kaip šimtai ii- tūkstan
čiai šeimų tebėra išdraskytos, nelaimingos. Pavyksta sujungti to
kias šeimas tik labai retais atvejais po nepaprastų pastangų ir iš
laidų. Daugybė bandymų sujungti tas šeimas buvo ir tebėra ne
sėkmingai. Bet tie bandymai daugiausia privataus pobūdžio. Negir
dėti, kad kuri nors vyriausybė ar tarptautinė institucija imtųsi ini
ciatyvos tokioms šeimoms padėti. Negirdėti, kad šis klausimas būtų 
keliamas Jungtinių Tautų komisijose ar visumoje. Mes negalime 
suprasti, kodėl taip yra? Visur kalbama apie humaniškumą, orga
nizuojamos visokios pagalbos, veikia Raud. Kryžius, tačiau niekas 
neužsimena apie tas praėjusio karo perskirtas šeimas, kurių dalis 
tebėra anapus geležinės uždangos ir negali čia atvažiuoti. Galite 
suprasti, kad grįžti į Sov. Sąjungą iš Kanados ar JAV neįmanoma. 
Juk kas gali ryžtis vykti iš laisvės vergi j on, iš normalaus ūkinio gy
venimo į nenormalų, iš sotaus gyvenimo į skurdą? Be to, nevie
nam toks grįžimas reikštų tikrą pražūtį, Jei kuris ir surizikuoja, 
tai tik kraštutinės desperacijos atveju. 6 ir Kanada nėra suintere
suota siųsti savo piliečius į sovietinį kalėjimą.

• • •
Kas gi darytina? Kaikas pataria mums patiems kalbėtis su 

sovietiniais pareigūnais. Deja, tai neįmanoma; Sovietų pareigūnai 
su mumis tuo reikalu nekalba. Mes norėtume, kad už mus kalbėtų 
galingesni. Esame Kanados piliečiai, ir jaučiamės turi teisę pra
šyti krašto vyriausybę kalbėti su sovietais už mus. Juk Kanados 

x vyriausybė turi diplomatinius santykius su Sov..Sąjunga, dalyvau
ja Jungtinėse Tautose ir kitose tarptautinėse institucijose. Ji turi 
visą eilę progų ir galimybių iškelti tą opų reikalą humaniškumo 
vardan ir jieškoti būdų sujungti karo bei okupacijų išardytoms šei
moms. Mes gerai žinome, kad Kanada ar kuris kitas kraštas negali 
šiuo metu priversti sovietus išleisti jų okupuotuose kraštuose liku
sius mūsų šeimų narius. Ivies prašome vyriausybę panaudoti diplo
matines ir humanitarines priemones. Mums neteko ikišiol girdėti, 
kad Kanados vyriausybė jas būtų panaudojusi. Neteko girdėti, kad 
ji šį klausimą būtų kėlusi Kremliuje arba tarptautinėse instituci
jose. Esame dėkingi premjerui J. Diefenbakeriui už sovietinio ko- 
lonizmo kėlimą Jungtinėse Tautose. Ar nebūtų galima panašiu bū
du judinti karo išskirtų šeimų sujungimo? Šio klausimo išspren
dimas ar bent jo palengvinimas daugeliui Kanados ateivių teiktų 
didelę moralinę paguodą.

• • • •
Antroji opa, kurią norėjom čia paliesti, yra ateivių talentų 

panaudojimas Kanados augančiai gerovei. Girdime, Kanadą sto
koja mokytojų, dantistų, įvairių kvalifikacių specialistų. Iš kitos 
pusės matome nemažą bedarbių skaičių. Ne mūsų reikalas spręs
ti tą problemą iš esmės, bet mes gerai matome, kaip daug ateivių 
talentų tebėra neišnaudota. Pvz. trūksta mokytojų. O tuo tarpu 
šimtai kvalifikuotų ateivių mokytojų dirba fabrikuose. Jie ir kalbą 
yra pramokę, tačiau negali eiti šiame krašte papildomo mokslo mo
kytojų kolegijose ar universitetuose, nes turi išlaikyti šeimas. Tam 
reikėtų sudaryti specialų fondą, kad tie žmonės galėtų pastudi
juoti ir savo vietas fabrikuose užleisti mažiau kvalifikuotiems.

Trūksta pvz. ir dantistų. Reikėtų ir juos išimti iš fabrikų, 
įstaigų, palengvinti reikalavimus ir panaudoti jų pajėgas krašto 
žmonių gerovei. Tam galbūt reikalingas tam tikras teisinis per
tvarkymas, bet neatrodo, kad jis būtų negalimas.

Tai tik pora pavyzdžių, rodančių, kur reikalinga vyriausybės 
pagalba. Jūs, Pone Ministeri, būdamas vyriausybės nariu, galite 
padėti ateiviams daugiau nei kas kitas. Tad ir tikimės Jūsų dėme
sio. . . • Pr. G.
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i

Savaitės, įvykiai

Pabaltiečių grupė spaudos darbuotojų priėmime Toronte. Iš kairės: latvių veikėjas I. Jankovskis, ,ou xanuia.m 
“Latvijos” red. A.Kundrats, Ontario premjeras JI Robarts su ponia, p. Glogowska. “TŽ” red., estų jkė . savo geriausią kariuomenę 
“Vaba Eestlane” leidėjas A. Laur. (Žiūr. Toronto kronikoj).

Vis bėga iš sovietinio rojaus
Latvijos' Nepriklausomybės 

šventės diena Švedijoje šiemet 
buvo atžymėta jauno latvio jūri
ninko pabėgimu-iš sovietų laivo. 
Tai įvyko vienoje pietų Švedijos 
uostamiesčio Goetėborgo prie- 
plaukojėKdienos metu.

Atgabenęs žibalą, rusų tanklai
vis “Orge” jau suko atgal. Trum
pam reikėjo sustoti prie Ryaham- 
no krantinės. Per ketvirtį valan
dos čia sutvarkomi išvykstančio joi 
laivo formalumai. Jaunas latvis

J. GRIKIS 
Mūsų korespondentas Švedijoj

menėje. Jis taii pat .sakėsi nega
lėjęs surikti-S^tuo, kad sovietų 
kariai verčiami šaudyti partiza
nus.

Pabaltiečio jaunuolio pabėgi
mas plačiai nuskambėjo švedų 
spaudoje. Savaime suprantama, 
jos tas įvykis didžiausią susido-laivu iv; mammcu. uauiiao iciivid u ...

jūrininkas įtemptai laukė, kada i n'ieJin>2 sukeie šio krašto latvių
laivas palies krantinę. Po to vie-i sluogsmuose. Netiek laukiama 
nu šuoliu peršoko tiltelį ir pasi- koki'j nors sensacingų žinių iš 
leido bėgti, kiek kojos įkabina, i pabėgėlio, kiek pabrėžiamas pats; 
kilometro ilgio krantine į sargy-1 faktas, jog pabėgęs jaunuolis iš-j 
bos postą. Uždusęs, laužyta anglų augo grynai okupacijos sąlygomis 
kalba jis užkalbino pirmąjį sutik- sąmoningas savo krašto pilietis, 
tą žmogų, sakydamas, jog jam rei- i Plačiai kalbama, kaip sovietai 
kalinga policijos pagalba. “Aš esu nepasitiki visais, net labai augstas 
policininkas”, atsakė tasai ir nu- r“““'"““ y~ ~ ""
sivedė bėglį būstinėn. “1

PRANCŪZIJOJ PO PARLAMENTO RINKIMŲ SUSIDARĖ AIŠ
KI DE GAUtLE ŠALININKŲ DAUGUMA: iš 482 jie turi 271 vietą. 
Parlamentas išrinktas 5 metams. Prezidentui De Gaulle dar lieka 3 
metai. Buvęs premjeras G. Pompidou, kuriam paleistasis parlamen
tas pareiškė nepasitikėjimą, yra vėl paskirtas premjeru. Taigi Pran
cūzijoj pastovumas laimėjo, ir jos santvarka, dabar panaši į Ameri
kos prezidentinę demokratiją. Anglosaksų ir žydų spauda nelabai 
džiaugiasi De Gaulle laimėjimu ir Prancūzijos pastovumu. Ji jau 
anksčiau siūlė De Gaulle eiti į atsargą.

Kubos diktatorius pučiasi kaip varlė prieš jautį; jis sutiktų leisti 
pas save tarptautinę inspekciją dėl svetimų ginklų gabenimo, jei 
tokią pat inspekciją leistų pada-" 
ryti pas save ir Amerika.

Britanijos premjeras Macmil
lan aplankys prez. De Gaulle 

gruodžio 15-16 d. Tarsis dėl Bri
tanijos įstojimo į Europos Bend
rąją Rinką. Vėliau Macmillan 
vyks į Bahaipas salas, kur susitiks 
su JAV prezidentu gruodžio 19-20 
d. Gruodžio 21 d. su Macmillan 
susitiks ir Kanados min pirm. J. 
Diefenbakeris.

Indija atitraukė nuo Pakistano
sienos apie 60.000 savo kariuo- 

i menės. Ligi šiol, ginčydamasi 
•su Pakistanu dėl Kašmiro, ji lai-

nedarys. Rdsijai išlaikyti Kubą 
ir jos ūkį susidarys nepakeliama 
ir nenaudinga našta. Castro bus 
pralaimėjęs visais frontais. Jo įta
ka P. Amerikoj visai sumažėjo.

Senukas B. Russell, britų filo
sofas, visai suvaikėjo: kai Va

karai pradėjo siųsti ginklusHndi- 
jai, kad ji galėtų atsispirti prieš 
užpuolikę -raud. Kiniją, jis pa
smerkė Vakarų valstybes, kaip 
kurstančias ir palaikančias karus. 
Kubos krizės metu kaltino JAV, 
kam ji priešinasi Rusijos atomi
niams ginklams, o Rusiją iškėlė 
kaip taikos čempijonę.

Vašingtonas. —. Atominių ra
ketų rungtynėse Rusija yra atsi
likusi nuo JAV. * 

r

Maskva. — čia viešai skaito
mos antistalininės poemos. Spor
to rūmuose poetas Boris Slucky 
skaitė poemą “Viešpats” ir “Die
vas”. Minia priėmė labai entu
ziastingai.

Maskva. — Rusijoj sustiprintąs 
vario rinkimas. Kiekvienas vaikas 
inareįgoiąmas ^urinU.: xęno va
rio — samavOrai. durų rankenos, 
puodai, keptuvės ir kt.*— ligi 200 
svarų.

Paryžius. — Ispanijos trys' mi- 
buvo įsimylėjusi i vieną Jugosla-: nisterisi lankėsi Paryžiuje aiškin- 
vijos atstovybės tarnautoją.

prie Pakistano. Tai buvo Krišna 
Menon politika. Indija artimiau- 

■ šioj ateity mano sutelkti ligi 2 
mil. kariuomenės. Kinija sustab
dė karinius veiksmus ir atitraukia 

; savo kariuomenę iš kaikurių pozi- 
I cijų atgal, bet Indija tuo nėra pa
tenkinta ir reikalauja visiško at
sitraukimo. Kompartijos suvažia
vime Italijoj sovietų atstovas Ki
nijos politiką Indijos atžvilgiu pa
vadino avantiūriška.
- Britanijoj vė/’tfugauta š&ipėj- 
teikusi žinias Jugoslavijos atsto
vybei. Ji pati tarnavo “Britam 
Central Information” įstaigoj už
jūrių skyriuje. Tai p-lė Fell. Esą

Kas naujo
Kalėjimų sistemą Kanadoje no

rima pakeisti: duoti kaliniams 
daugiau laisvės ir dažniau išleisti 
už kalėjimo ribų. Praktika paro
dė, juo griežtesnėse sąlygose ka
linys yra laikomas, juo rečiau pa
sitaiso, nes įsitikina savo bever- 
tiškumu ir nebesistengia grįžti į 
normalų gyvenimą. Kalinių vie
nutės esą turėtų būti panaikin
tos. Jie greičiausiai grįžta į nor
malų gyvenimą, kai būna apgy
vendinti grupėmis ir lengvesnė
se sąlygose.

*
Darbdavių ir darbininkų 

konferencija įvyko Nova 
Scotia provincijoje, kur pri
imtas planas ateities bendra
darbiavimui tarp darbdavių 
ir unijų. Priimtą planą stu
dijuoja ir kitos provincijos; 
nori ji priimti darbo santy
kiams lyginti.

♦
“Kur veda televizija?” — klau

sia Hamiltono miesto tėvas, ku
rio 2 metų sūnų du kaimynų ber
niukai. abu 8 metų, vos nenužu
dė. Jie mušė jį virve, badė kūną, 
pagaliau įstūmė i tuščią alyvos 
statinę ir užpylė šiukšlėmis. Vie
nas kankintojų, parėjęs namo pa
klausė motiną, ar policija duoda

Kanadoje?
i 

pinigų už lavono nurodymą; jei' 
taip, tai jis galįs nurodyti. Lai-! 
mei, kankintas berniukas buvo at
rastas dar gyvas.

Kas privedė 8 metų vaikus prie 
tokių brutalumų? Pasak ano tė-, 
vo — televizija ir tėvų nekreipi- į 
mas dėmesio į savo vaikus.

Ontario provincijos rinkimai 
numatomi ateinančiais metais. 
Data dar nepaskelbta, bet visos 
partijos jau ruošiasi. Visų parti
jų pagrindinis tikslas — viešoji 
sveikatos apdrauda.

★
Ontario ekonominei gero

vei kelti sudarytas $100 mil 
fondas, iš kurio bus duoda
mos paskolos norintiem pra
dėti verslą.

*
Sv. Tomo Akviniečio raštams 

leisti domininkonų kunigas T. ; 
McDonough yra pasiryžęs surink- • 
ti pusę mil. dolerių. Neseniai To- j 
ronte suruoštų pietų metu, kur; 
dalyvavo ir žydai ir protestantai, I 
buvo surinkta $20.000.

9

Maskva. — Pažadėti Indijai 16 
sprausminių lėktuvų, kurių Indi-! 
ja laukė dar šiais metais, nebus 
pristatyti.

venimo” faktiškai smerkia stalini
nio režimo žiaurumus tik tiek, 
kiek nuo jų nukentėjo patys ru
sai komunistai. Tai dar ilgas ke
lias iki to, kai bus Maskvoje pa
smerktas toks pats ir dar baises
nis terorizmas visų \nerusų. ir ne- 
komunistų, kuris su Stalino mir
timi, deja, dar nepasibaigė. Ta
čiau ir tokie “destalinizacijos” 
reiškiniai yra labai nepatogūs už
sienio komunistams. '

Tą seniai žinojom
Stockholm© dienraštis “Dagens

Nvheter”, komentuodamas Žolze- 
nicino apsakymą, pastebėjo, jog 

!dar stalininio teroro laikais de- 
į mokratiniuose kraštuose buvo ži
nomos baisios sąlygos sovietų pri
verčiamojo darbo stovyklose. Ta
čiau teisingą jų pavaizdavimą ta
da pvz. švedų komunistų spauda 
vadindavo “imperialistinės pro
pagandos išsišokimu”, “taikos tė
vynės puolimu” ir pan.

Kad pačioje Rusijoje anksčiau 
nebuvo rašoma nė žodžio apie pri
verčiamojo darbo stovyklas — tę
sia “DN”, — tai pilnai supranta
ma: už mažiausią prasitarimą ra
šytojas būtų sumokėjęs gyvybe. 
Tačiau švedų komunistui nebuvo 

! kitokio pavojaus, kaip netekti 
Maskvos malonės. Bet užuot tuo 
rizikuoti, jam mieliau buvo neigti 

i terorą, kuris buvo aiškus kiekvie
nam, kas objektyviai galėjo skai
tyti ar norėjo paklausyti.

O kiek tokių kofriunistų buvo 
kituose kraštuose? O'dar ir šian
dien, argi nėra komunistų ir ne- 
komunistų, kurie toliau nenori 
matyti vykdomo teroro ženklu? 
Argi ne patogu neigti sovietinio 
imperializmo terorą dabar, kai 
jau pats režimas vis garsiau smer
kia savo praeitį?

Į tuos klausimus nei “Dagens 
Nyheter” nei kituose švedų laik
raščiuose atsakvmo dar neteko

policininkas”, atsakė tasai ir nu- pareigas turinčiais, savo keliau- 
sivedė bėglį būstinėn. “Pabėgau ninkais užsienyje. Neperseniau- 
nuo laivo. Negaliu atgal, nes ta- siai Švedijos akademiniuose mies- 
da man nusuktų sprandą”, aiški- tuose Stockholme ir Uppsaloje 
no toliau jūrininkas, kuris pasisa-1 kažkokiais tikslais lankėsi Rygos 
kė esąs iš Rygos. 23 m. amžiaus. Į Vn'*° prorektorius. Vienas kitas 
Jau nebe pirmą kartą jis buvo iš-!-i? tautietis mėgino prie jo priei- 
plaukęs užsienin ir bėgti seniai i tačiau tasai dar is prieškarinių, 
ruošėsi. Visus reikalingus doku-;t y- laisvos Latvijos laikų žino- 
mentus buvo įsisiuvęs į savo dar-;nias’ ° dabar prisitaikęs'akademi- 
bo drabužius. Pradžioje jis buvo betkokių kontaktų vengė iri 
labai neramus, ir švedų policijai i visiems teisinosi esąs turistas, ne
buvo sunku ji įtikinti, kad jis čia galįs atsilikti nuo savo grupės, 
gali jaustis saugus. 'Tu0 tarpu toji jo ‘grupė” buvo

Sovietai neskubėjo visiems gerai matoma: atokiai ly- 
Tuo pačiu metu iš sovietu lai- kalP kolis sesehs' sovlet‘- 

vo nebuvo daroma jokių žygių nei !nls^kya_ki ... .
pabėgėli vytis, nei jį atsiimti. Tik,, 1.0Rie taKtai lamau egu oet 
rvtojaus diena i Goėteborgo poli- jkok,a. propaganda atsk eidzia tik- 
ciją atvyko tanklaivio kapitonas. ™ve >r atveria žmonėms akis, 
lydimas sovietų prekybos misijos; Nustalinimas garsėja 
Štockholme pareigūno, ir papra-i Kiekvienu atveju tuos faktus 
šė, kad jam leistų pasikalbėti su būtina prisiminti kaip tik šiuo 
pabėgusiuoju latvių jūrininku.' rrietu. kai toliau skamba destali- 
“Ką reikės pasakyti tavo tėvams, nizacijos dainelė. SS kp ck visu- 
kai mes grįšime į tavo gimtąjį i mos posėdyje Chruščiovas reika- 
miestą. o tavęs nebus?”, mėgino ’avo grįžti prie Lenino ir tyčiojosi 
kapitonas graudenti jaunuolį ir iš Stalino, kad tas buvo užsidaręs ...........      - ..................
susigrąžinti atgal į laivą. Bet ta-Į “šarvuotoje dėžėje”. Tuo tarpuiužtikti.Tuklausimušviesojeypa- 
sai buvo tvirtai apsisprendęs gau-j Maskvos literatūros žurnalas! tingos reikšmės įgyja tokie savy- 
ti politine globą Švedijoje. t “Novy Mir” paskelbė apsakymą,! je smulkūs faktai, kaip jauno jū-

Pabėgėlis. kaip paprastai, kurį kuriame pavaizduotas gyvenimas rininko pabėgimas ar prorekto- 
laiką bus policijos priežiūroje. Ii- sovietu koncentracijos stovyklose riaus sekimas, 
gi užsieniečių komisija Stockhol- Stalino laikais. Autorius — iki
me padarys sprendimą. Teko pa
tirti. jog Goeteborgo latviu Ben
druomenė jau užmezgė ryšius su 
pabėgėliu. Jo vardas—M. Krusts.

Daug rašė spauda
Įdomu, jog savo pabėgimą lat

vis jūrininkas pirmoj eilėj pa
grindė politiniu argumentu — 
nenoru tarnauti svetimoje kariuo-

šiol negirdėtas rusų rašytojas A. j 
Zolženicin — karo metu kovojo: 
kaio karininkas, buvo patekęs vo- Į 
kiečių nelaisvėn ir už tai po karo! 
drauge su daugybe panašių ne
laimės draugu išsiųstas katorgon, 
kur išbuvo dešimtį metų.

Literatūrinis pasakojimas apie 
“Dieną iš Ivano Denisovičiaus gy-

“Tėviškės Žiburiai” nemokamai*

bus siuntinėjami susipažinti spaudos vajaus metu tiems ašme
nims, kurie jų dar neskaito. Kviečiame senuosius skaitytojus 
nedelsiant atsiusti tokiu tautiečiu adresus.

Maloniai kviečiame visus skaitytojus nedelsiant atnaujinti 
“TŽ” prenumeratą 1963 metams, kad nesusitrukdytų laikraščio 
siuntinėjimas.

Dėl švenčių pokalėdinis “TŽ” nr. neišeis. Visus skelbimus, 
sveikinimus, pranešimus, susijusius su N. Metais, prašome at
siųsti iki gruodžio 15 d. 1963 m. pirmasis “TŽ” nr. išeis sausio 
3 d. data.

lamiesi Ispanijos prisidėjimą
i prie Europos Bendrosios Rinkos.

Kam tarnauja vokiečiu laikraš
tis “Spiegei”, dėl kurio kilo V. ,AižJ?-ąs- — Alžerijos vyriausy- 

Vokietijoj vyriausybės krizė? Jau ^ė kviečia iš Prancūzijos valdi- 
nuo seno jis puola ir Straussą ir! pinkus ir kltus technikus važiuoti

i Alžeriją. Komunistu partija pa
naikinta.

Kapenhaga. — Iš Lenkijos lai
vo “Mazowsze” pabėgo 31 kelei
vis ir paprašė Danijos vyriausybę 
politinės globos. Dešimt jų yra 
vokiečių kilmės. Jiems buvo leis
ta vykti V. Vokietijon. Likusiųjų 
prašymai svarstomi Danijos tei- 

Rusijos Mikojanas Vašingtone: sinSum0 ministerijos.
turėjo pasimatymą su prez. Ken-! 
nedy. Aptarta Kubos rekalai, nu
siginklavimo problemos, Laoso, ir 
atominių ginklų bandymų sustab-; 
dymas. Tolimesni pasitarimai tę
siami delegacijų prie JT.

patį Adenauerį. Paskutinis red. 
Augstein straipsnis prieš pat jo 
suėmimą puolė JAV prez. Kenne
dy ryšium su Kubos politika, kur 
prezidentas pristatytas kaip pa
saulinio karo kurstytojas. “Spie
gei”, pasak žurnalo “Christ und 
Welt”/ skleidė visuotini nihiliz
mą per daugelį metų.

Planuojamas vaikų 
kongresas

Kanados Liet. Kunigų Vieny- 
Jugoslavijos diktatorius Tito iš- bės posėdis ivyko lapkričio 28 d.,
vyko 12 dienų "eva atostogų j! A. v. p3rapij0s klebonijojj Hav 

Dalyvavo pirm. kun. dr. radarbiai. Numatyti pasitarimai T m ,• , m D
su N. Chruščiovu ir kt. Kremliaus " ’’’
pareigūnais. >

Rusijai atsisakius nuo “troi-j 
kos”, Jungtinėse Tautose vien

balsiai išrinktas gen.. sekretorių vimas numatytas sekančiais me- 
dabartinis burmietis U Thant. tais apie birželio 26 d. Wasagoje.

Gvatemalos prez. Ydigoras, t
numalšinimo jau trečio šiemet su- j rtn "r’c 1O" 
kilimo, pasakė: “Kol tas barzdo
tas kirminas pasiliks Kuboj, ne
bus taikos nei Gvatemaloj, nei vi 
soj Centrinėj Amerikoj”.

J. Tadąrauskas, sekr. T. B. Mika
lauskas,OFM ir ižd. kun. B. Pace- 
vičius. Buvo peržvelgta metų 
veiklos darbuotė. Kunigų suvažia-

tais apie birželio 26 d. Wasagoje. 
i Plačiau buvo tartasi dėl vaikų 
kongreso, kuris jau yra įėjęs į 
tradiciją. Iš eilės nutarta tokį 

. kongresą ruošti ateinančiais me
tais Hamiltone. Vaikų kongresas 
įvyks birželio 15 d., šeštadienį, 

i Visos parapijos ir organizacijos 
JAV ir toliau seka Kubos ivy-i kviečiamos jau ruoštis ir dalyvau- 
kių eigą ir jokių palengvinimų ti kongrese. Šekr.

27.629
Pagal paskelbtus 1961 m. sura

šinėjimo duomenis. Kanadoje yra 
27.629 lietuviai. Prieš dešimtį 
metų, t.y. 1951 m., jų buvo užre
gistruota 16.224. Taigi, padidėji
mas gana didelis — 11.405. Po 
1951 m. surašinėjimo pačių lietu
viu buvo spėliojama, kad Kana
doje yra apie 20.000. Galimas da
lykas, pirmasis surašinėjimas ne
buvo labai tikslus arba nevisi lie
tuviais užsirašė. Per tą dešimtme
ti imigravo Kanadon lietuviu iš 
kt. kraštų, bet dalis emigr. į JAV.

1961 m. surašinėjime tautybės 
klausimas buvo apspręstas per as
mens tėvo tautybe. Reikėjo atsa- 

įkyti į taip formuluotą klausimą: 
i “Kuriai etninei ar kultūrinei gru- 
‘ pei priklausei Tamsta arba Tams

lietuviai Kanadoje
tos protėvis vyriškojoj pusėj, at
vykstant į šį žemyną?”

Pagal atsakymus į tą klausimą, 
Kanadoj rasta (skliaustuose nuro
dytas 1951 m. skaičius): britų 7. 
996.669 (6.709.685); prancūzų 5. 
540.346 (4.319.167); vokiečių 1. 
049.599 (619.995); ukrainiečiu 
473.337 (395.043); italu 450.351 
(152.245): olandu 429.679 (246. 
267); lenkų 323.517 (219.845): es
tu 18.550; latviu 18.194: žvdu 
173.334 (181.670); indėnų 208. 
286: eskimu 11.835; negru 32.127 
(18.020).

Britų kilmės gyventojų Kana
doje yra 43.8% (47.9%), prancū
zų 30.4% (30.8%).

Pagal provincijas lietuviai taip 
pasiskirstę: Newfoundlande —

• 42. P. E. Island — 5, N. Scotia — 
441, N. Brunswick — 158, Que- 
bece — 5.883, Ontario— 16.200, 
Manitoba — 932, Saskatchewan
— 644. Alberta — 1.816, B. Ko
lumbija — 1.479, Yukon — 15, 

; Northwest Territories — 14.
Lietuvių vyru iš bendro 27.629 

vra 14.846, moterų—12.783. Que
bec© prov. yra 3.026 vyrai, 2.857 
moterys; Ontario—8.681 v„ 7.519 

i m.. Sa'skatchewane — 386 v.. 258 
i m.: Alberto! — 1.005 v., 811 m.; 
j B. Kolumbrioi — 840 v.. 639 m.

Kanados 1961 m. statistikoj lie
tuviai figūruoja nuo 1921 m. Tai
gi. 1921 m. ju užreristnmta —
l. 970. 1931 m. — 5.876, 1941 m.
— 7.789. 1951 m. — 16.224, 1961
m. —27.629
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pasaulyje. Sumki, kozački, kolo- Ukrainietis yra sutelkęs dėm<

Komunizmo jėga ima blėsti
Bolševikinė revoliucija, pami

nėjusi 45 metų sukakti, negali di
džiuotis laimėjimais. Priešingai 
— jau matyti silpnėjimo ženklai. 
Sov. Sąjunga, tiesa; yra stipri ka
rinė pajėga, bet tarptautiniame 
ir ideologiniame fronte jos vaid
muo silpnėja. Nuolatinis ir pri
verstinis marksizmo - leninizmo 
kalimas žmonėms Įgriso ir nebe- 
žavi. Tarptautinėje plotmėje atsi
rado stambūs plyšiai. Prieš 15 
metų atkurtasis Kominternas 
nauju vardu Kominformas išsi
laikė tik 9 metus. Tito revizioniz- 
mas jį susilpnino, ir po Stalino 
mirties visai likvidavosi. Dabar 
nebėra tokio centro, kuriam aklai 
paklustų visų kraštų kompartijos. 
Visos eilės kraštų kompartijos, 
kaip Albanijos, Lenkijos, Kinijos, 
Š. Korėjos, Š. Vietnamo nėra lin
kusios klausyti Kremliaus Įsaky
mų. Kiniečiai drįsta net viešai 
smerkti Chruščiovą kaip “revizio- 
nistą”. Italijos ir Prancūzijos 
kompartijose vyksta vidinė kova 
tarp Stalino šalininkų ir revizio- 
nistų, kurie yra “policentrizmo” 
šalininkai, nepripažįstą vieno dik
tuojančio centro.

Komunizmas pastaraisiais me
tais bandė Įsiskverbti Burmon, 
Indijon, Azijon, Iranan, arabų 
kraštuosna, Kongan, Gvinėjon, 
bet nesėkmingai. Sumenkėjo ko
munistų Įtaka Prancūziioj ir Ita
lijoj, o bandymas Įsiveržti Graiki- 
jon visai nepavyko. Prie tų ne
sėkmių reikia pridėti ir paskuti-

niąją — Kubą. Europoj Maskva 
buvo priversta susirūpinti savo 
ūkiu, nes Bendr. Rinka pasirodė 
pavojinga sovietiniam blokui — 
COMECON. Sov. Sąjungos žemės 
ūkis po 45 metų pastangų pasta
raisiais metais smuko. Gyvento
jų skaičius padidėjo 10 mil., o ja
vų derlius nuo 1959 m. sumažė
jo. Mėsos ir sviesto kainos pakilo 
nuo 1962 m. birželio 1 d. 30% ir 
25%. Sukilimai, kad ir vietinio 
pobūdžio, kartojasi. Jų buvo No

pasaUlyje. Sumki, kozačfci, kolo- 
miki, čabaraški dainos susietos su 
senaisiais papročiais. Jų baladės 
- dūmos pagarbiai apdainuoja uk
rainiečių senovę.

Ukrainietiškos dainos su pomė
giu buvo dainuojamos lietuviš
kuose ir lenkiškuose didikų dva
ruose, Maskvoje vyravo iki XVII 
a., žinomos buvo Turkijoje ir net 
Italijoje. Ukrainiečių tautos mu
zika ir poezija yra neišsemiamas 
kūrybos šaltinis. Jų tautiniai dra
bužiai, mezginiai, kiaušinių dažy
mas, apstatas pasižymi menišku
mu. Gyvenamieji trobesiai, dėl 
statybinių medžiagų trūkumo, nė
ra puošnūs, bet švarūs ir apsupti 
darželių.

Sovietiniai rusai siekia siste
mingai išdildyti ukrainietiškas 
žymes ir didinti rusišką Įtaką. 
Kaikurios nuosėdos prilips prie

vočerkaske — Rostovo srityje, ukrainietiško kūno, tačiau savo
T ___ ______________ _ • 1 . * A _ _ zx 1 žx m. zx i « 1 *x x xx w #x /**• yKiemerovo — Sibire ir kitur. Bu
vo pašaukta kariuomenė ir dau
gelis demonstrantų neteko gyvy
bių. Rugsėjo 24 d. Kremlius pra
nešė negalįs ištesėti pažado suma
žinti darbo pajamų mokesčius. O 
to laukė 10 mil. darbininkų.

Sov. Sąjunga tebėra Įtakinga 
Jungt. Tautose ir diplomatiniu 
keliu stengiasi savo Įtaką plėsti.

sieloje ukrainiečiai atsparūs ru
siškam mąstymui ir gyvenimo bū
dui. Rusų ir ukrainiečių mąsty
sena skirtinga, nes jų kultūros 
ėjo skirtingais keliais.

Žmogus ir žemė
Ukrainietis ūkininkas 

žiau prisirišęs prie savo žemės už 
lietuvį. Bevartydami Taras Šev- 
čenko, karpatiečio rašytojo Ivan

nema-

Bet jos prestižas remiasi karine Franko, istoriko V. Lipinskij ar 
poeto Vasil Stefanik lapus rasime 
tuos pačius žodžius, tik kitaip iš
reikštus: mūsų žemė — mūsų li
kimas.

Ukrainietis ūkininkas, gyvenąs 
derlingose srityse, linko ne į nau
dingumą, bet į poetinius polėkius. 
Jo visas gyvenimas paženklintas 
estetiškumu, spalvingumu, daino
mis, muzika ir gausiais papro
čiais. Rusai neturi patraukimo že
mei, kuris giliai įsišaknijęs ukrai
niečiuose. Rusas galbūt geriau
sias pirklys iš visų slavų. Pirklys

ir technine jėga, naujaisiais rake
tiniais - atominiais laimėjimais ir 
permenka vakariečių politikų 
orientacija bei veikla. Pastarieji 
kažkodėl neišnaudoja sovietinių 
silpnybių ir nepaima iniciatyvos^ 
Ypač nejudrus JAV kongresas, 
kuris neleidžia arba labai rezer
vuotai leidžia teikti pagalbą bei 
stiprinti prieš Kremlių veikian
čius veiksnius. Kubos įvykiai gal
būt paskatins vakariečius stipriau 
spausti rusus ir perimti iniciaty
vą. ~ - Ks.

Gen. Douglas MacArthuras -

UOLA RAMIAJAME VANDENYNE
Filipinai
laukia; Japonų vargai 

< MacAftTiurė. FinpiVuoše nesi
baigė su Bataano 

ir Corregidor mirtininkų eitynė
mis. Lužono, Leyte, Mindanao ir 
kitose mažesnėse salose prasidėjo 
partizaniniai veiksmai, ligi karo 
pabaigos pririšę dideli skaičių ja
ponų kariuomenės. Partizanams 
daugiausia vadovavo iš Corregi
dor ir Bataano per japonų linijas 
prasmukę amerikiečių karinin
kai. Kalvotos džiunglės buvo la
bai puiki veikimo sritis partiza
nams. Amerikiečių kapitono Bob 
Evans grupė pasidarė tikras japo
nų siaubas. Taupydamas amuni
ciją, kap. Evans savo vyrus pa
ruošė tyliajam džiunglių karui. 
Prieš šią grupę buvo pasiųsta iš
tisa kuopa japonų kareivių; po 
kelių savaičių atgal sugrįžo tik 
vienas viršila ir "keturi eiliniai. 
Kiekvieną japonų kuopos judesį 
sekė partizanų akys. Pirmą naktį 
džiunglėse stovyklos apsaugai ja
ponai pastatė keturis sargybinius. 
Jų ramaus miego nesudrumstė 
mažiausias garsas, bet, rytui iš
aušus, visi keturi sargybiniai bu
vo rasti be galvų. Antrą naktį ja
ponai sargybinių skaičių padvi
gubino iki aštuonių vyrų. Tą ryt
metį pakilusią stovyklą pasveiki
no astuoni galvas praradę sargy
biniai ... Nuo saulės patekėjimo 
iki jos nusileidimo japonai krėtė 
džiungles, nerasdami partizanų 
pėdsakų. Vakarinio patikrinimo 
metu paaiškėjo, kad vėl trūksta 
kelių vyrų. Jie buvo dingę be ži
nios. Naktį japonai praleido be 
miego — pusė kuopos saugojo 
stovyklą, antroji pusė, gulėdama 
palapinėse, nervingai gniaužė 
šautuvus nuvargusiose rankose, 
neišdrisdami užmerkti akių ... 
Sekančią dieną įsiutę japonų ka
reiviai vėl krėtė džiungles, auto
matinių ginklų ugnį nukreipdami 
į kiekvieną įtartiną krūmą. Nie
kas iš jų nematė nė vieno partiza
no, bet vakare pasikartojo įpras
tinė istorija — kuopai trūko ke
lių vyrų. Toks katės ir pelės žai
dimas truko ištisą savaitę, kol 
dėl miego stokos ir nuolatinės 
Įtampos japonų kuopa buvo visiš
kai demoralizuota. Tada kap. 
Evans partizanai jai smogė mirti
ną smūgį: nakties tyla sudrumstė 
šautuvų ir kulkosvaidžių ugnis, 
sprogstančios rankinės granatos. 
Iš palaoinių išbėgę japonu karei
viai dėl nuovargio ir baimės buvo 
užmiršę visa savo karinį pasiruo
šima. Jie blaškėsi kaio mažų vai
kų būrys stovyklos viduryie, kol 
juos visus paguldė ant žemės par
tizanų kuliokos. Viršilai ir ketu
riems eiliniams partizanai leido 
pabėgti, kad jie savo vadams nu
neštų žinia aoie tragišką partiza
nų medžiotojų likimą...

Partizaninėje ir pogrindžio 
veikloje dalyvavo didelis skaičius

Paruošė VYT. KASTYTIS

filipiniečių. Gen. Manuel Ro- 
xas bendradarbiavo su japonais, 
kartais net savo tautiečius atiduo
damas i japonų rankas. Po karo 
paaiškėjo, kad jis visą laiką buvo 
vienu geriausių gen. MacArthuro j 
agentų, tariamo bendradarbiavi-! 
mo priedangoje išgavęs daug ja-i 
ponų paslapčių ir jas radijo ban
gomis perdavęs gen. MacArthu* 
r ui.

Japonai jieškojo draugystės su 
turtingesniais filipiniečiais. Pas 
Juan Elizalde dažnas svečias bū
davo japonų pulkininkas — to ra
jono karinis komendantas. Parti
zanai padarė klaidą, mėgindami 
užmegzti ryšius su Juan Elizalde, 
kuris ligi to laiko buvo užėmęs 
griežto neutralumo liniją. Ši jų 
mėginimą pastebėjo Juan Elizal
dę sekę japonų agentai. Jis buvo 
pakviestas atvykti i komendanto 
raštinę.

Savo svečią pulkininkas pavai
šino kava, pyragaičiais ir britų 
gamybos Scotch degtine. Valandą 
laiko japonų pulkininkas svečiui 
pasakojo apie Kempei-tai — japo
nų slaptąją policiją ir tardymų 
metu jos naudojamus kankinimo 
metodus. Turtingo filipiniečio 
veidą nudažė liguistas išblyški
mas. Jis suprato, kur veda tokia 
pulkininko uvertiūra ...

— Mielas drauguži, aš žinau, 
kad su tavimi kontaktą mėgino 
užmegzti partizanų atstovai. Man 
būtina gauti jų pavardes. Taip 
pat norėčiau žinoti, kas yra visb 
filipiniečių pogrindžio vadas.

— To aš negaliu pasakyti.
— Nebūk juokingas! Atsimink, 

ką aš tau papasakojau apie Kem
pei-tai ir jų kankinimų techniką. 
Nors aš esu japonų pulkininkas, 
bet ir mano nugarą nukrečia šal
tas šiurpulys, kai praeinu pro jų 
kalėjimą. Pasakyk man pavardes, 
ir mes toliau galėsime gurkšnoti 
britišką degtinėlę!...

Juan Elizalde jautėsi priėjęs 
liepto galą. Pogrindžio veikėjų jis 
negalėjo išduoti. Iš kitos pusės, 
jam buvo aišku, kad jis bus per
duotas japonų slaptajai policijai, 
jeigu pulkininkui nesutiks išvar
dinti reikalaujamų pavardžių. 
Kai žmogus esi Įkritęs Į širšių 
lizdą ir iš jo gyvas nenumatai iš
eiti, kodėl neprisiimti kitų kal
tes? Juąn Elizalde žvilgterėjo ja
ponų pulkininkui į akis:

— Aš esu viso filipiniečių po
grindžio vyriausias vadas!...

Ligi šiol labai draugiško japo
nu pulkininko ranka kirto Į Eli
zalde veidą:

— Idiote, tai. be abejonės, yra 
pirmas skausmas, kurį tau teko 
oatirti, pirmięii kraujo lašai ant 
tavo veido! Tu neįsivaizduoji 
kiek tau teks iškentėti dėl tavd 
vaikiško užsispyrimo!...

Juan Elizaldę išsivedė iš kam
bario pulkininko pakviesti slapto
sios japonų pblicijos vyrai. Tris 
dienas ir tris naktis pro kalėjimo 
langus sklido mirtinai sužeistą 
gyvuli primeną šauksmai. Tačiau 
filipinietis nepalūžo. Partizanų 
pavardžių jis neišdavė.

Ketvirtosios dienos rytą krauju 
padengtas Juan Elizalde buvo iš
vestas i kalėjimo kiemą egzeku
cijai. Čia jį su ištrauktu kardu 
rankoje pasitiko jo buvęs bičiulis 
japonų pulkininkas:

— Aš maldauju tave— duok j 
tas nelemtas pavardes! Tada aš 
dar kaip nors galėsiu išgelbėti ta
vo gyvybę.

Juan Elizalde Į pulkininką at
suko savo burną, reikšmingai ro-j 
dydamas pirštu i jos vidų. Prieš j 
pulkininko akis atsivėrė kraujuo
janti kiaurymė: iš smegenų buvo 
ištraukyti visi dantys ir net liežu
vis išplėštas su visomis šakni
mis ... Be žodžių pulkininkas su
prato, kad šis užsispyręs filipi
nietis neturi jokio noro toliau gy
venti, kad jo gyvenimo pažadais 
jau neįmanoma suvilioti. Ilgiau 
nedelsdamas, jis abiem rankom 
pakėlė kardą ir taikliu smūgiu 
nuėmė galvą nuo kankinio pe
čių ...

kariniu atžvilgiu žymiai vertin
gesni už partizanus buvo pakran
čių stebėtojai, kurie dieną ir nak
tį sekdavo japonų laivų ir lėktu
vų judėjimą. Surinktąsias žinias 
trumpųjų bangų siųstuvais jie 
tuojau pat perduodavo gen. Mac- 
Arthuro štabui. Japonai nepagai
lėjo didžiausių pastangų stebėto
jams likviduoti, bet jų visų jie ne
įstengė išgaudyti, nes šių slapu
kų didėlę dali sudarė gerai vie
toves pažįstantieji vietiniai gy
ventojai. Pagaliau, jeigu kuris pa
tekdavo Į japonų rankas, ji tuo
jau pat pakeisdavo kitas. Iki pat 
paskutinės dienos gen. MacAr- 
thuro žvalgyba vertingiausius 
pranešimus gaudavo iš pakrančių 
stebėtojų. Iš jų ji sužinodavo iš
skrendančių bombonešių skaičių 
ir jų skridimo kryptį. Iš skridimo 
krypties buvo lengva numatyti, 
ką japonai yra pasirinkę taikiniu. 
Pranešimai apie transporto ir ka
ro laivų judėjimą tuojau pat iš
duodavo kiekvieną naujai planuo
jamą japonų karinę operaciją, 
gen. MacArthurui suteikdami ga
limybę griebtis atitinkamų prie
monių japonų planams sužlug
dyti.
Jaunimas ir alkoholis

JAV tiriant alkoholizmą nepil
namečių tarpe atrasta, kad net 
59% paauglių vartoja alkoholį. 
45% visų geriančių yra pradėję 
gerti namuose. Iki 18 metų jau
nuoliai geria privačiose patalpo
se ar automobiliuose, o nuo 18 
metų jie Įleidžiami Į karčiamas • 
tavernas.

Ukrainietis* yra sutelkęs dėme
sį netiek į šiandienykštę, kiek į 
taip vadinamą idealinę tikrovę, 
kuri ypač prasikiša ukrainiečio 
Kostomarivo raštuose, skelbian
čiuose ukrainietišką mesianizmą. 
Jo išvedžiojimai, kad ukrainiečiai 
yra skirti kitas tautas valdyti, yra 
atitrūkę nuo tikrovės ir tesiekė 
sukelti ukrainiečiuose stipresnį 
sujudimą kovoti už savo laisvę.

Rytai ir Vakarai
Graikų filosofai, o ypač krikš

čioniškojo tarpsnio didieji rašyto
jai, stengiasi iškelti žmogaus as
menybę, vadovaujantis skirtin
gais tikslais. Šioje srityje ukrai
nietis ir rusas pasirenka skirtin
gas linkmes. Visa gyvenimiškąją 
tvarka ukrainietis yra linkęs į Va
karus, o rusas pasilieka rytietiš
kame galvojimo pusrutulyje.

Jau minėtas savotiškasis ukrai
niečių individualizmas sudarė pa
grindus jų visuomeniniam sugy
venimui. Ukrainietis atmeta bet- 
kurį visuomeninį sugyvenimo bū
dą, jei jis turi paklusti be įsijąu- 
timo ir įsitikinimo. Nejučiomis 
ukrainietis samprotauja, kad as
muo yra sau tikslas, o visuomeniš
ki junginiai tik paskatina asmens 
plėtrą. Ukrainietiška bendruome
nė — hromada yra laisvų asmenų 
susijungimas siekti bendrų tiks
lų; Jei jos nariai pajunta, kad vi
suomenės santvarka graso jų lais
vei, gali savo rankomis ją sunai
kinti. Toks pradas buvo įgyven
dintas ir Zaparožėš kazokų bend
ruomenėje, siekusioje tikslų, ku
rių pavieniai kazokai nesugebėjo 
įgyvendinti. Pravartu dar kartą 
priminti, kad ukrainietiškas indi
vidualizmas buvo nekartą kliuvi
niu sukurti savai valstybei.

Ukrainietis ir rusas
Rusų visuomeninė . santvarka 

visai priešinga ukrainietiškai. Ru
siškasis “mir” nustelbia asmenį 
ir iškelia bendruomenę. “Mir” vi
suomeninė bendruomenė tampa 
vyriausiu valios reiškėju, lyg ši 
valia būtų kildinama iš paties 
Dievo. Todėl jai pasipriešinti yra 
pati didžioji nuodėmė, šis visuo
meninio sugyvenimo supratimas j 
rusuose išugdė palankiausias są
lygas neužsibaigiaąčiai priespau
dos santvarkai.

Rusas šviesuolis, ir vakarietiš
ką aprėdą užsivilkęs dvasios gilu
moje pasilieka ne individualistu, 
bet kolektyvistu. Jo kolektyviz
mas reiškiasi netik medžiaginiuo
se dalykuose, bet ii' visoje jo gal
vosenoje. Rusiškoji “obščina” yra 
pirmaujanti. Rusas nelinkęs ben
druomenei prieštarauti. Vyriau
sioji bendruomenė ■— rusiškoji 

i valstybė; kuri visuomet buvo im- 
! perialistinė ir tokia liks ateityje, 
jam yra sava, nors laikinai gali 
būti ir nepakenčiama. Taip nuti
ko ir su rusais emigrantais, kurie 
dalimi kovoja prieš bolševizmą, 
bet paslapčiomis puoselėja mintį 

i toliau tęsti savųjų satrapų valdy- 
' mo būdus. Todėl rusas mažai 
priešinosi žemės ūkio kolektyvi
zacijai, todėl jis istorijoje nemaiš
tavo prieš didžiausius pavergėjus, 
todėl nėra pagrindo tikėti į grei-

širdies filosofija
Anksčiau minėjau ukrainiečio 

polinkį į meną. Jei stebėsime uk
rainiečius, skaitysime ukrainiečių 
rašytojų raštus, užtiksime tą pa
tį reiškinį: ukrainiečio jausmas 
nustelbia protą. Veik visiems sla
vams bendra savybė: svyruoti 
tarp entuziazmo, ir nusivylimo. 
Ukrainietis gali ’ pasiduoti jaus
mui viena linkme ir vėl lūžti prie
šingon pusėn. Meilė ir neapykan
ta yra gretimos sąvokos slavų ir 
ukrainiečių gyvenime. Jausmų 
nepažabojimas, asmens ir visos 
tautos nuotaikų neišlyginimas su
daro tam tikrus kliuvinius nevien 
patiems ukrainiečiams tvarkytis, 
mokslinį dariją; dirbti, bet ir veik
ti tarptautinėje plotmėje.

Ukrainietis filosofas Jurkevič, 
gyvenęs XIX a,, .sukūrė vadinamą 
“širdies filosofiją”, priešingą ma
terialistinei ir racibnalistinef fi
losofijai; Jis nurodo, kad filosofi
nės sistemos, aptardamos protą, 
tesitenkina dalfae žmogaus būti-? 
mi; Žmogaus dvasia siekianti žy
miai toliau tfž patį! protą.

Intuicija; ir improvizacija1
Jei vokiečiai yra linkę. į. perdė

tą sistemą; sudėlioti idėjas ir 
daiktus savoje vietoje, ukrainie
čiai vieton sisteminės tvarkos dfe- 
da intuicinę, jausminę improviza
ciją: Ji remiasi ne racionaliomis, 
logiškomis, praktinėmis išvado
mis, o kintančiomis nuotaikomis. 
Iš trijų esminių psichinių linkmių 
— proto, valios ir jausmų ukrai
niečiai yra daugiau palinkę Į 
jausminę, žinoma, negalima sa
kyti, kad ukrainiečiai visai netu
rėtų aiškaus protavimo, ar valingo 
veikimo; tačiau visa tai- atsiduria- 
jausmo pavėsyje.

SMERKIA BENDRADARBIAVIMĄ 
SU SOVIETINIAIS AGENTAIS

‘/Sf.r -f hi ‘.i ‘i

1. LATSV.

VLIKo sesija, išklausiusi VLIKo ir 
Vykd. Tarybos pirmininkų pranešimus 
apie atliktuosius ir planuojamuosius 
darbus, užgina jųjų veiklą ir pateikia 
ateities darbų gaires.

VLIKo sesija* apsvarsčiusi esamąją 
padėtį ir aptarusi tolimesnę Lietuvos 
laisvinimo akciją,

nutarė:
KREIPTI ypatingą dėmelį į komu

nistų ofenzyvą mūsų atsparumui pa
laužti, jėgoms suskaldyti ir išeivijai su
klaidinti;

STIPRINTI pavėgtosios tautos išsi
laisvinimo viltis;

REMTI krašte kovojančius brolius 
Ir seseris prieš rusifikaciją, indoktri- 
naciją, persekiojimus ir priespaudą;

ATSKLEISTI laisvajam pasauliui 
Maskvos daromus Lietuvoje religinio, 
tautinio ir kultūrinio genocido nusikal
timus;

PRITARTI JAV senatorių ir kon- 
gresmanų žygiams kelti, Lietuvos lais
vės bylą JT ir skatinti lietuvių išeivi
ją prie to prisidėti bei visokeriopai 
juos remti; tuo pačiu reikalu kreiptis 
ir 4 kitų valstybių parlamentų ir vy
riausybių vyrus, o taip pat ir į tų kraš
tų lietuvių išeiviją tokius žygius viso
keriopai remti;

REIKALAUTI Jungtinėse Tautose, 
tarptautinėse konferencijose^ o taip 
pat" ir per spaudą, kad sovietinė oku
pacija Lietuvoje būtų panaikinta;

PALAIKYTI gyvą ir aktualų Lietu
vos išlaisvinimo klausimą tarptautinė
je plotmėje, susiejant ji su Antrojo 
Pasaulinio karo palikimo likvidavimu 
ir su visa Centro ir Rytų Europos 
problema;

ATKREIPTI ypatingą dėmesį Į nau
jai besireiškiančias tendencijas Euro
pos Taryboje (neatstovaujamųjų vals
tybių komisjoje), kad būtų išvengta 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių 
interesų pažeidimo ir diskriminacijos;

STIPRINTI bendradarbiavimą su 
Pavergtųjų Europos Tautų seimu ir 
kitomis tarptautifiėmis ir pavergtųjų 
tautų organizacijomis Lietuvos laisvės 
bylos labui;

Holyvudas Kalėdų ženkle
J. KARIBUTAS, Hollywood

Trisdešimt pirmasis paradas, — balta baline suknele ir baltuo- 
ženklinąs artėjančias Kalėdų 
šventes, įvyko lapkričio 21 d. šau
niai išpuoštame Hollywood bul
vare. Parado centre — Kalėdų se
nis su maišu dovanų vaikams. Jie, 
tėvų budriai prižiūrimi, gėrėjosi 
Kalėdų Seneliu, filmų artistais ir 
gražiais vežimais. - -

Jau nuo 6 v.v. pradėjo rinktis 
kviestieji‘spaudos žmonės, filmų 
artistai, miesto meras, režisoriai 
ir visokių studijų bei radijo ko
mentatoriai. Fotografai šaudo vi
somis spalvomis, tarp kurių ir 
lietuvis Kančiauskas. Jis turi sa
vo studiją pačioje Holivudo “šir
dyje”. Taigi, lietuviškąją spaudą 
atstovaujame net du.

Susirinko apie šimtą didesnių 
ir mažesnių televizijos aktorių, 
apie pusantro tūkstančio jaunuo
lių, orkestrantų bei šokėjų. Spe
cialiai paruoštų filminių scenų, 
kaip “Barabbas”, “Mutiny on the 
Bounty”, “Jumbo”, “Kalėdos Ha
vajuose”, “Kalėdos Holyvude”. 
Paskutinysis gal ir bus vienas 
gražiausių: baltas lyg sniego 
kupstas; jame stovi šešios žvaigž
dėtos lempos, o po kiekviena jų

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiško me ir konadiškame stiliuje.
★ Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkrtokių.. išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

se minkuose mergaitė.
Parade dalyvavo bene iš visos 

pietų Kalifornijos apie 30 mies
telių. Jie turi savo orkestrą, šokė
jas bei gražiai papuoštus vežimus, 
simbolizuojančius jų papročius 
bei tradicjas.

Vieni sako, kad šių metų pa
radas buvo mažiausiai įspūdingas. 
Trūko pasiruošimo. Taupumo su
metimais buvo daug ko atsižadė
ta. Pačių garsiųjų žvaigždžių ne
buvo. Nors gatvėse žiūrovų — gal 
net daugiau. Spėjama, kad čia jų 
buvo' virš poros milijonų! Jiems 
apvaldyti buvo iškviesta per tūks
tantį policijos bei jos pagalbinin
kų. čia jie darbavosi sunkokai. 
Nors virvės jiems daug padėjo, 
bet neklaužadų buvo ir čia.

Raitoji paraduotojų gvardija 
buvo labai Įdomi savo puošnumu. 
Jų arklių parėdai, kainuoją tūks
tantinėmis traukė žiūrovų aki. Si
dabras blizgėte blizgėjo gerai ap
šviestoje bei iliuminiuotoje gatvė
je. Arklių šukuosenos bei ilgi nu- 
svyrę karčiai ir jų garbanos suda
rė nepaprastą vaizdą. Tūkstanti
nė žmoniii minia jiems plojo ir 
šaukė. Smalsuoliai užsikorė ant 
stogų, langų bei visokių paaugš- 
tinimu.

Tą vakarą Holyvudas padarė 
didelį pelną. Holyvudas to užsi
spyrusiai nori ir kas metai daro. 
Jų tikslas — Kalėdų vardu pada
ryti ir tam tikrą verslą bei pel
ną, be kurio šis kraštas nebujotų!

• Senoji klaida turi, daugiau 
pritarėjų, negu nauja tiesa.

SfEK'ŽI-^laud^rtiotbendraįarbiavi- ; 
mo su I^tovoy'diploėiatihtais'-ir' Son- 
sulariniais atstovais, Amerikos Lietu
vių Taryba, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomene, Lietuvos Laisvės Komitetu 
ir kitomis organizacijomis;

SUDARYTI jaunųjų akademikų pa
tariamąją komisiją Lietuvos laisvinimo 
darbams plėsti ir intensyvinti;

1963 METAIS atitinkamai atžymėti 
Vf.IKo veiklos dvidešimtmetį.

2. POLITINĖS KONSOLIDACIJOS 
REIKALU

-1943 m. neprikl. Lietuvos partijos 
ir kovos organizacijos sudarė bendrinį 
politinį organą — VLIKą.

VLIKo pagrindinis tikslas yra ko
voti dėl Lietuvos laisvės ir remti lie
tuvių tautos pastangas atstatyti Lietu
vos nepriklausomybę ir' sugrąžinti su
verenines teises pačiai tautai spręsti 
savo likimą ir valdymosi formą. Tau
tos suverenumas ir jos valia yra pa
grindas, kuriuo VLIKas- rėmė, remia 
ir rems savo veikimą.

VLIKas, imdamas dėmesin smarkiai 
besikeičiančias tarptautines aplinky
bes ir tai; kad šių besikeičiančių įvy
kių raidoje, gali būti netrukus iškel
ta Europos santykių sureguliavimo 
problema visoje jos platumoje; kada 
būtų paliestas ir tolimesnis Lietuvos 
likimo klausimas, pakartotinai kviečia 
politines grupes, turinčias, tuos, pa
čius, augščiau minėtus, siekimus, jung
tis i VYRIAUSIĄJĮ LIETUVOS IŠ
LAISVINIMO KOMITETĄ, vieninga 
valia ir bendru ryžtu toliau sutartinai 
kovoti už Lietuvos nepriklausomybės 
ir suvereninių tautos teisių atstatymą.

šiam tikslui siekti VLIKas sudarė 
komisiją šių asmenų: dr. K. Šidlaus
ko, L. Šmulkščio ir j. Talalos.

3. SANTYKIŲ SU PAVERGTĄJA 
TAUTA KLAUSIMU

1940 m., Sov. Sąjunga, okupavusi 
Lietuvą, tuojau ėmėsi priemonių at
skirti Lietuvos gyventojus nuo betku- 
rio susižinojimo ir santykių su lais
vuoju pasauliu. Okupantas Lietuvą ap
tvėrė spygliuotų vielų tvora ir apjuo
sė mirties zona. Sovietų pažiūros ir 
praktika šiuo reikalu nepasikeitė; Tai 
įrodo dar tik' praeitais metais su di
deliu įkarščiu Berlyne pastatytoji gė
dos siena.

Sovietų agentų peršamieji kultūri
niai mainai yra tik Sov. Sąjungos po
litinis manevras, pačių sovietų nusa
kytas šiais žodžiais:

“Menas nėra nei pats sau tikslas, 
nei vien tik individualaus pasigėrėji-. 
mo dalykas.

Menas mums yra audringas veiks
nys, išgyvcniriąs, kuris reyoliueionuo- 
ja ir išryškina mūsų tikslus.

Menas mums yra kolektyvinis sieki
mas, dvasinis bendravimas,, masių nu
jautimas ir jų valios įkūnijimas.

Menas mums yra priemonė klasių 
neapykantai prieš kapitalizmą skelbti 
ir, komunizmo bei beklasės visuome
nės atžvilgiu, mūsų valiai išreikšti.

Mes negaištame ateities apmąsty
mams; mes gyvename šiandien ir mū
są kova vyksta dabartyje, kad revoliu
ciniu keliu ja pakeistume”.

Tokios padėties akivaizdoje, nėra 
jokios abejonės, kad Maskvos agentų 
siūlomieji mainai ir bendradarbiavi
mas su okupuotosios Lietuvos institu
cijomis tegali turėti, tų pačių tikslų. 
Dar daugiau, jie būtų naudojami lais
vojo pasaulio lietuvių atsparumui pa
laužti, užslopinti pavergtosios tautos 
viltį išsilaisvinti iš rusiškosios vergi
jos ir komunistinės nelaisvės. Krem
liaus agentai siekia netiesioginiu būdu 
šia akcija sušvelninti Maskvai nepa
lankius Lietuvos į Sov. Sąjungą inkor
poracijos nepripažinimo padarinius, 
kad laiko tėkmėje galėtų išgauti esa
mos padėties pripažinimą. Mes. ypa
tingai kreipiame lietuvių visuomenės 
dėmesį į 1962 m. lapkričio 3. d. JAV 
Valstybės Departamento pareiškimą:

“Valstybės Departamentas nepripa
žįsta Pabaltijo valstybių jėga Į Sovie
tų Sąjungą inkorporacijos it todėl ne
gali remti kultūrinių mainų su sovietų 
okupuota Lietuva. Tolygiai nėra, skati
namos amerikiečių kultūrinės grupės 
vykti į tą sritį”. ,

VLIKas smerkia visus tuos, kurie 
remia bendradarbiavimą su Maskvos 
agentais ir kviėčia lietuvių visuomenę 
boikotuoti tokio bendradarbiavimo tal
kininkus.

Niujorkas,
1962 m. lapkričio 11 d.

Įvairūs
• . • • • į Lietuva. LatvijaSiuntiniai Estija, Ukrainą '

Siunčiame Xx., sudarytas ir ap-
1x0 RO O OS. paprastu ir O TO pOSl U draustus įvairius

siuntinius. Turime pardavimui įvairiu medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

ŠINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus -iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims ,iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto iki

7 vai. vakaro, šeštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

105 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6686, 
Ponia V. Juraitis.

. SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

AČIŪ JUMS
UŽ PUIKŲ PARĖMIMĄ 

SAVIVALDYBINIUOSE RINKIMUOSE

Allan A. LAMPORT

Naujas

gaminys - NESŪDYTAS SVIESTAS
oranžiniame — geltonai sidabriniame Įpakavime.

TRADE

§4lTAl*4
"GALTANA" - SVIESTAS
nesūdytas — geriausias europiečių skoniui.

PRAŠYKITE jo savo maisto ar delikatesų krautuvėje.
D. ASHLEY & CO. LTD.

189-191 Queen Street East — Toronto, Ontario
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Lietuviai Vokietijoje K. BARONAS

Bendruomenė ir “biednuomenė
TurėdamJs’kėletąlalsvų dienų “dešimkę”. Vėliau iš jų prižiūrė-

Augsburge, nusprendžiau tą lai
ką skirti Miunchenu! ir kartu su
sipažinti su BALFo Įgaliotinio 
įstaiga ir Vokietijos LB pirm. I. 
Rugieniu. Netoli pagrindinės ge
ležinkelio stoties yra Vokietijos 
lietuvių šalpos įstaiga, tad atvy
kęs į ją* ankstų rytą, jau radau už 
stalo sėdintį I. Rugienių. Kaip 
Kanados LB krašto tarybos narys, 
perdaviau nuoširdžiausius linkėji
mus jam ir visiems Vokietijos lie
tuviams, susilaukdamas iš Vokie
tijos LB pirmininko nuoširdžios 
padėkos ūz teikiamą Kanados lie
tuvių paramą plačiai išsiblaškiu- 

- siems mūsų tautiečiams nuo 
Hamburgo iki pat Berchtesga- 
deno.

Tūkstančiai senelių, ligonių
Nerašysiu apie Vokietijos lie

tuvių gyvenimą,nes kaip visiškai 
teisingai išsireiškė I. Rugienius, 
tai ne Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenė, o “biednuomenė”. Kad 
taip yra, įsitikinau aplankęs kele
tą šeimų Augsburge ir pamatęs 
BALFo įstaigoje kaikuriuose Vo
kietijos miestuose gyvenančių 
lietuvių sąrašus. Prie kiekvienos 
pavardės buvo pastaba: senelis, li
gonis, sanatorijoj ar nervų ligo
ninėj. Tūkstančiai asmenų sąra
šuose, tačiau lietuviškam darbui 
-r- taip maža stiprių rankų! ,

Skaudu buvo klausytis pirmi
ninko žodžių apie Vokietijos lie
tuvių varganumą. štai pvz. X. šei
ma: jis — buv. Lietuvos teisėjas, 
83 m. amž., žmona apie 70 m., 
dukra — 43 m. nervų ligoninėj. 
Arba vėl — Z. lietuvio šeima; 
šeimos galva—aklas, žmona džio
vininkų sanatorijoje. Ir tokių ne 
šimtai; bet tūkstančiai, gyvenan
čių iš kuklios Vokietijos duoda
mos pensijos (daugiausia 100-150 
DM) ir gaunamos pašalpos iš Ka
nados ir JAV lietuvių geradarių.

Ligoninėj ir sanatorijoj
Dar labiau prislėgtas grįžau į 

. viešbutį aplankęs Haar nervų li
goninę už Miuncheno. Vieni svei
kesni, su kitais — beveik negali
ma susikalbėti. Apdalinau cigare
tėm, vienam kitam įteikdamas ir

tojų sužinojau, kad kaikurie lie
tuviai, galėtų išeiti Į laisvę, bet 
nėra kam garantuoti, nėra šei
mos, giminių, kurie galėtų juos 
priimti Į privačius namus.

Antroji mano aplankyta vieta 
— Gautingo sanatorija, maždaug 
20 min. traukiniu nuo Bavarijos 
sostinės. Čia, prie sanatorijos var
tų, buvau sutiktas šio laikraščio 
bendradarbio M. Musteikio, pla
čiai supažindintas su sanatorijos 
gyvenimu ir jos lietuviais. M. 
Musteikis joje gyvena jau 17 me
tų. Vėliau, susirinkus 12-kai tau
tiečio, padariau pranešimą apie 
Kanados lietuvių gyvenimą, susi
laukdamas daugelio klausimų ir 
prašymų perduoti linkėjimus ir 
padėką už teikiamą paramą Ka
nados lietuvių organizacijų ar pri
vačių asmenų. Pasistengsiu tai at
likti jau pasiekęs Hamiltoną.

Ką gi — išvada labai aiški: Vo
kietijos lietuviai turi būti remia
mi mūsų tautiečių, puikiai eko
nomiškai Įsikūrusių JAV, Kana
doje, Australijoje ar N. Zelandi
joje siuntiniais, vienu kitu dole
riu, lietuviškom knygom ir spau
da, kurios jie laukią labai išsiilgę.

Kviečia mokytojus iš Amerikos
Vokietijos LB pirmininkas bu

vo pesimistiškai nusiteikęs nyks
tančiais Vasario 16 gimnazijos rė
mėjų būreliais. Lietuviškoji 
mokslo Įstaiga yra lietuviškojo 
gyvenimo židinys. Lietuviukai, 
lankydami vokiškas pradžios mo
kyklas, dažnai užmiršta tėvų kal
bą. Lietuviškoj gimnazijoj jie at
gauna lietuvišką dvasią, subręsta 
taufinėj sąmonėj, grįždami, kaip 
ir V. Kudirka, i mūsų tautos ka
mieną. Ta proga I. Rugienius pra
šė užklausti asmeniškai ir per 
spaudą, ar neatsirastų JAV ir Ka
nadoj mokytojų, norinčių ‘atvykti 
i Vasario 16 gimnaziją. Ypač vy
resnio amžiaus žmonėms, gaunan
tiems pensijas Kanadoje, čia gy
venimo sąlygos gimnazijoje būtų 
panašios kaip ir šiapus Atlanto. 
Tuo reikalu rašyti: Mr. I. Rugie
nius, BALF, Muenchen, Augus- 
ten Str. Nr. 46, W. Germany.

Lietuviai Urugvajuje

Maironis, radijas kultūros kongresas
Montevideo keliais aktais buvo pa

minėtas Maironio gimimo šimtmetis. 
Pirmoji paskaita apie Maironį, kaip 
jaunatviškos dvasios poetą, K. Čibiro 
buvo skaityta kolonijos lietuviškajam 
jaunimui.

Pasiuntinybės iniciatyva miesto 
centre buvo suorganizuotas minėji
mas spalio 19 d. PEN klubo patalpose, 
kur ispanų kalba apie Maironį išsamią 
paskaitą skaitė įžymi poetė Sara Bol- 
lo, PEN klubo pirmininkė ir UNESCO 
atstovė Urugvajuje. Jos paskaita buvo 
su Maironio poezijos pavyzdžiais, ku
riuos lietuviškai deklamavo L. Grauži- 
nytė ir B. Žukaitė, o ispaniškai M. Mi- 
niauskaitė ir A. Martinez Bersetchte, 
žinomo lietuvių bičiulio duktė. Šis ak
tas buvo plačiau pagarsintas dienraš
čiuose ir per radiją. Į jį atsilankė ke
letas urugvajiečių rašytojų, profesorių 
ir nemaža studentu.

Radijo bangomis, taip pat pasiunti
nybės pastangomis, buvo surengtas 
specialus mūsų poeto minėjimas per 
CX 50 R Independencia spalio 27 d. 
Programą sudarė paskaitos ispanų ir 
lietuvių kalbomis, kurias skaitė M. Mi- 
niauskaitė, PEN klubo narys ir K. Či
biras, Liet, pasiuntinybės spaudos at
tache. Meninę dalį atliko sol.: L. Gri- 
šonienė ir A. Grišonas, solo ir duetu 
padainuodami Maironio kūrinių, prof. 
T. Drobniauskaitei akompanuojant pia
nu. Ji dar ir atskirai paskambino lie
tuviškų kompozicijų. Keletą Maironio, 
eilėraščių vertimuose padeklamavo A. 
Martinez. Programai, kuri truko visą 
valandą, vadovavo J. Vaštakas su savo 
bendradarbiais urugvajiečiais.

Lietuviškoji T. jėzuitų valandėlė per 
radiją Sarandi taip pat specialia prog
rama sukaktuvininką paminėjo. Mairo
nio biografinius bruožus nušvietė stud. 
F. Stanevičius; apie poezijos pobūdį 
kalbėjo K. Čibiras; deklamavo jau
nimas.

II P. AMERIKOS LIET. KONGRE
SAS numatomas šaukti 1963 m. vasa
rio pabaigoje Montevideo mieste. Jam 
organizuoti sudaryta komisija su pirm. 
Vyt. Doreliu. Numatoma trijų dienų 
programa ir tikimasi gausių dalyvių iš 
Argentinos ir Brazilijos. Kongrese vy
raus tema apie lietuvybės išlaikymo 
problemas P. Amerikos lietuvių kolo
nijose. Į socialinę, meninę ir sportinę 
programa norima įtraukti kuo dau
giausia paties jaunimo.

MINTIES TRIBŪNA. — Per “Radio 
Independencia” kiekvieną šeštadienį 
ispanų k. pravedama antikomunistinė 
programa “Tribūna del pensamiento”. 
Ją veda prof. R. Katzenstein, vieno ta
me darbe patyrusio lietuvio padeda
mas. {vairus kalbėtojai* bei politiniai 
komentatoriai šioje programoje nuo-

lat pamini Lietuvą ir dabartinę jos pa
dėti.

ŽURNALE “REVISTA BALTICA” 
paskutiniame nr. 10 yra apsčiai litua
nistinės medžiagos: prof. Brazaičio 
apie Maironį, Čibiro apie lietuviškuo
sius kryžius. Buvo didesniu kiekiu pa
skleistas tarp Montevideo lietuvių jau
nimo, kurio tik maža dalis gali savo tė
vų kalba skaityti. Bet iš to paties jau
nimo tautinių šokių kolektyvas “Gin
taras” puikiai savo pasirodymais lietu
viams atstovauja įvairiuose tarptauti
niuose festivaliuose bei parengimuose. 
Taip pat kaikas iš lietuviškojo jauni
mo pasižymi įvairiose sporto šakose.

Madridas. — Spėjama, kad už 
trijų metų Ispaniją perims val
dyti jos buvusių karalių dinasti
ja. Neseniai Don Juan turėjo su 
gen. Franco dviejų dienų pasita
rimus.

JAV LIETUViy STUDENTU SUVAŽIAVIMAS
Liet. Stud. Są-gos suvažiavimas 

lapkričio 23-25 d. Čikagoje pra
ėjo kultūros kongrėso ir suvažia
vimo audrų šešėlyjb. Dr. H. Na- 
gip žodis, atidaręs simpozimumą 
lietuvių kultūros klausimais, di
dele dalimi tebuvo antikongresi- 
nė retorika, ir jo mintys lietuvių 
tarpe, deja, per^ažnai girdimos* 
Nėra teisinga teigti, kad visi lie
tuvių veikėjai yra niekam tikę. 
Tokia dr. H. Nagio nuotaika susi
laukė stiprių priešingų reakcijų 
klausytojų tarpe. Simpoziume 
taip pat dalyvavo dr. J. Grinius 
ir dr. V. Vardys. Prieš simpoziu
mą dr. V. Kavolis skaitė paskai
tą apie meninę kultūrą. Kalbėto
jas padarė prielaidą, kad kūrybi
nės energijos kiekis kiekviename 
laike yra ribotas ir jieškojo san
tykio tarp Įvairių politinių, eko
nominių, religinių Įvykių ir me-

ninės kūrybos. Kiek tai liečia re
ligiją, buvo teigta, kad didžiau
sias kūrybingumas kyla, kai atsi
randa pusiausvyra tarp sekuliari
nių ir religinių vertybių. Paskaitą 
apie literatūrą Lietuvoje skaitė 
dr. R. Šilbajoris, bet jos deja, ne
teko girdėti. Taip pat įvyko sim
poziumas apie konservatyvų ir 
progresyvų studentą, kuriame da
lyvavo V. Gegevičiūtė, G. Gedvi
lą, dr. A. Liulevičiųs ir R. Šliažas.

Organizacinėje dalyje nutarta 
išstudijuoti, ar yra prasminga 
LSS perorganizuoti i idealoginių 
organizacijų federaciją. Užsienio 
skyrius iškėlė Sunkumus lietuvių 
studentų atstovavime tarptauti
nėse studentų organizacijose. Pa
dėčiai taisyti svarstyta Įsteigti sa
votišką pasaulio lietuvių studen
tų atstovybę ir tuo patenkinti rei
kalavimą, kad kiekviena organi-

Sustabdys maisto siuntas Vokietijon
Nuo 1963 m. BALFas jų nebe

gaus. Neseniai atėjo iš Vašingto
no toks pranešimas^ . Vokie
čių federacinė valdžia yra priešin
ga (BALFo) maisto Įvežimui, nes 
nėra nei ekonominės nei politinės 
bazės tai programai tęsti 1963 
m.” Vokiečiams taip pareiškus, 
amerikiečiai atsisako duoti mais
tą. Visa tai reiškia BALFui naują 
rūpestį ir padidintas išlaidas 
tremtinių individualiai šalpai V. 
Vokietijoje. Mat, reikės daugiau 
pinigų, daugiau individualių siun
tų ir daugiau darbo BALFo tar
nautojams. BALFo organizacija 
yra gavusi virš septynių milijonų 
svarų Įvairaus maisto, kuri gaben
davo tremtiniams. K. L. J.

Kanados ekonominė būklė 
šiuo metu esanti panaši į Eu
ropos po II D. karo. Tokia 
nuomonė buvo pareikšta Qu- 
ebece įvykusiame kongrese 
Kanados reikalams aptarti. 
Kongrese dalyvavo įvairių 
ekonomistų ir politikų ir visi 
priėjo išvados, kad kanadie
čiams reikia susispausti dir
žus, kad kraštas išeitų iš eko
nominių sunkumų.

zacija atstovautų visiems vienos 
valstybės ar vienos tautos studen
tams. Taip pat buvo nutarta išstu
dijuoti Kanados studentų prisi
jungimo klausimą. Dr. V. Vygan
tas, “Lituanus” reikalų vedėjas, 
pabrėžė būtiną reikalą kiek gali
ma daugiau remti “Lituanus”, 
nes žurnalo piniginė padėtis yra 
nepavydėtina.

Uždarant suvažiavimą buvo pri
imta rezoliucija, kurioje išreikš
tas nepasitenkinimas studentų su
važiavimo ir kultūros kongreso 
rengėjais, kad šie nesugebėjo su
derinti abiejų programas. Suva
žiavimas nesunkiai galėjo Įvykti 
kultūros kongreso rėmuose ir čia 
bent dalis kaltės priklauso kong
reso rengėjams. Dar viena pasta
ba: LSS valdyba turėtų rimtai su
sirūpinti sąjungos suvažiavimų 
tvarkingumu bei nuotaikom. Ar 
jie nevyktų sklandžiau, jei atsisa- 
kytumėm viešbučių ir suvažiavi
mus rengtumėm lietuviškose sa
lėse? K. Skr.

Kanados liet, studentų reikalai 
tebelaukia judintojų. Toronte, 
Montrealy, Hamiltone, Otavoje 
yra nemažas skaičius akademinio 
lietuvių jaunimo, tačiau dar nėra 
bendros jungties. Seniau susitik
davo Toronto - Montrealio stu
dentai, bet pastaraisiais metais ir 
to nebegirdėti. Iniciatyva turėtų 
ateiti iš pačių studentų arba ne
seniai baigusių studijas.

Jie sako
Anastas Mikojan. stengdamasis perkalbėti Castro, kad ĮĮį 

nusileistų: “Kodėl jūs neimate sau atostogų?” Castro: “Tik g 
kulka Į galvą privers mane imti atostogas”.

De Gaulle apie Berlyno problemą: “Chruščiovas operuo- 
ja savo silpnumu. Būtų klaida leistis į betkokias derybas. Jis |į 
pats sukūrė tą netvarką, tegu iš jos ir išeina savo jėgomis”. |

Y. B. Chavan, naujasis Indijos gynybos ministeris: “Ne- i 
reikia turėti jokių iliuzijų. Komunistai niekad neatsisakys g 
jėgos ir prievartos”.

N. Chruščiovas, kalbėdamas apie metalo taupymą: “Jei- i 
gu Leninas šiandien būtų gyvas, tai jis įsakytų nugriauti g 
šimtus statulų, Įskaitant ir jo paties”.

Astronautas John Glen: “Kai mane klausia, kodėl do- g 
miuosi erdve, norisi atsakyti — dėlto, jog nesu išaugęs iš g 
vaikiškumo. Nors jau peržengiau 40 metų, tačiau vaikystės Įįį 
likučiai manyje tebėra. Vaikiškas smalsumas yra betkokios | 
pažangos priežastis ir tas smalsumas turėtų išlikti kiekvie- g 
name suaugusiame”. * g

Sen. B. Goldwater: “Adlai Stevensonas ir trys jo padėję- g 
jai turi būti atleisti iš Jungtinių Tautų dėl neužtektinai griež- 
tos laikysenos Kubos atžvilgiu”. |

Andrė Malraux, Prancūzijos ministeris: “Istorija Įvertins g 
de Gaulle tik po jo mirties. Jis savo rakomis sustabdė civi- g 
linį karą Prancūzijoje jau du kartu”. S

Sovietų ambasadorius Turkijai Ryžov: “Jeigu jūs galvo- g 
j ate, kad mes nesame pasiruošę karui dėl Kubos, tai labai g 
klystate”. Turkijos premjeras Inonu atsakė: “Nejuokinkite 
manęs”.

P. Chakraverti, Indijos kongreso partijos sekretorius: g 
“Mūsų protas buvo aptemdytas. Nehru ambicija buvo drau- g 
giškumas su Kinijos komunistais. Jis klydo. Bet mes nega* 
lime jo pakeisti. Mes neturime Churchillio, kuris pakeistų BĮ 
Chamberlaina”. ' s

Ks.

GARDAUS MAISTO

SIUNTINIAI
f VISUS KRAŠTUS. Pristatoma, 
per 34 savaites. Pilnai garantuo
ti. Prašykite sąrašų, kainaraščių.
GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 E- 28th Street, 
JSew York 16, N.Y.
Tel. MU. 9-0598. _________

Siuntiniai Lietuvon 
ir kitur

BALFas tebetęsia individualų 
lietuviškų šeimų šelpimą įvairiuo
se pasaulio kraštuose siuntiniais. 
Labai daug siuntinių su naujomis 
medžiagomis siunčiama į Sov. -Są
jungą ir į Lietuvą, vartotų drabu
žių ir vaistų siunčiama Lenkijon, 
o taip pat ir įvairius kitus kraštus. 
Atrodo, kad i individualią šalpą 
teks pervesti ir Vokietijos lietu
vius. BALFo centras gali patar
nauti ir privačioms siuntoms, tik 
reikia parašyti: BALF, 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N.Y., USA.

Tabakui nėra 
pakaitalo

Rusų chemikas dr. A. šmuk po 
ilgų tyrinėjimų paskelbė, kad ta
bakui nėra gamtoje jokio pakaita
lo. Esą buvę bandyta pakeisti ta
baką kitais gaminiais, bet be pa
sekmių. Vokietijoje I D. karo me
tu buvo bandoma net 40 pakaita
lų, pradedant įvairių medžių la
pais, baigiant kerpėmis, bet nė 
vienas bandymas nepavyko. Ta
bakas yra kenksmingas, tačiau 
visokį lapai sukeldavo karšti ir 
galvos skausmus. Vokiečiai pa
galiau buvo apsistoję prie vyšnių 
ir slyvų medžių lapų, sumaišytų 
su tabaku. Bet tai buvo tik bėdos 
atvejis. Dr. šmuk pastebi, kad jo
kiame kitame augale nėra tos pa
čios nikotino rūšies, kaip tabake 
ir užtat tabakui nėra jokio pakai
talo.

» v v

Supakuokite
savo

kalėdines siuntas
iš anksto

Paruoškite siuntimui užmiestin atvirutes PIRMA KLASE. 
Pirmiausia suskirstykite pagal pirmenybę, išsiųskite jas oro 
paštu, tiksliai ištaisykite klaidingus adresus. □ Nusipirkite 
pašto ženklus jau dabar. Prašykite jų sanitariniam plasti
niam maišely, kuriame yra vieno dolerio vertės. □ Patikrin
kite adresų užrašymą, imtinai pašto zonos numeriu ir savo 
adresą grąžinimui. □ Suriškite laiškus siunčiamus užmiestin 
ir vietoje į atskirus ryšulius. Prie jų- pridėkite gaunamą 
pašte ar pačių parašytą kortelę kur ryšulys siunčiamas. 
□ Gerai supakuokite ir suriškite siuntinius. Įdėkite gavėjo 
ir siuntėjo adresą į siuntinio vidų ir užrašykite apt siun
tinio viršaus. Prieš siunčiant pasverkite siuntinius pašte. 
□Išsiųskite iš anksto.

Atsiminkite, gruodžio 17 diena yra paskutinė išsiun
timo data vietiniam pristatymui.

ONTARIO

ŽMOGAUS TEISIU DIENA
Gruodžio dešimtęįę, sukakus 14 metų nuo 

Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos 
paskelbimo, su pasitenkinimu galime paste
bėti, kad praėjusiais metais mūsų provincija 
žengė didelį žingsnį prie jos principų įgyven
dinimo, išleisdama Ontario Žmogaus Teisių 
Kodeksę (Human Rights Code).

Sujungdami įvairius žmogaus teisių įsta
tymus, išleistus nuo 1944 m., į viena statutę, 
praplėsdami Ontario Žmogaus Teisių Komi
sijos apimtį ir paskirdami jai nuolatinį direk
torių su papildomu personalu, dabar esame 
daug geresnėje padėtyje plėtoti auklėjimo 

tikslas yra geriau supažindinti mūsų žmonesprogramę, kurios
su Kodekso tikslais ir siekimais. ' .

Džiugus reiškinys, kad Komisijos švietimo ir auklėjimo prog- 
ramę vystant, aktyviai ir nuoširdžiai remia mūsų bažnyčios, mo
kyklos, profesinės sęjungos ir įvairios mūsų visuomeninės orga
nizacijos. Tai pats geriausias įrodymas, kad mūsų piliečiai, tiek in
dividualiai, tiek kolektyviai, į Žmogaus Teisių Kodeksę žiūri, kaip į 
visuomeninės sąžinės veidrodį ir kad jie yra pasirengę atlikti savo 
vaidmenis, vykdydami šiuos principus kasdieniniuose tarpusavio 
santykiuose, ne tik todėl, kad to reikalauja įstatymas, bet kad to 
reikalauja tikrai apsišvietusio žmogaus socialinis elgesys.

Apgailestaudami ir smerkdami nusikaltimus prieš žmogaus 
teises kitose pasaulio dalyse ir su pasibaisėjimu žiūrėdami į tokius 
šlykščius pasireiškimus, kaip Berlyno Siena, neprivalome nustoti 
rūpinęsi ir diskriminacijos sienomis, esančiomis mūsų tarpe, o 
kartais net ir mūsų sęmonėje, kurios paneigia daliai piliečių tokį 
teisingumę ir galimybių lygybę, kurios yra jų prigimtoji teisė. Tei
singumas, kaip ir artimo meilė, turėtų prasidėti namie.

Minėdami Žmogaus Teisių Dienę suraskime kiek laiko patik
rinti savo sęžines ir pagalvoti ar mes ištikimai laikomės tų augštų 
principų, kuriuos paskelbė Visuotinė Deklaracija ir kurię savo ant
spaudais yra patvirtinę Kanados ir Ontario parlamentai.

JOHN P. ROBARTS
Ontario Ministcris Pirmininkas

Gruodžio dešimta, įtiksiantis devyni šimtai šešiasdešimt antri metai.
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f Wšitie<rftdens 
niekas taip nešildo ir ’rieštiteiĮ 
geros nuotaikos, kaip stiklelis Paari 
degtinės. Tai galite paimti pagal 
savo skonĮ, kaip patinka — mažą 
stiklelį grynos, didelį stiklą su soda, 
prieš valgį, valgant, ar po valgio.
Kaip ją ttėimsite — jūs Oripažinsite 
po ‘ pirmo gurkšnio, kad si pilnai 
prinokusi Tasfrl degtinė tikrai 
(patenkins kiekvieną ir 
kiekviena proga. • .
Tai yra daugiau bei “vispusiškas . 
gėrimas —laikykite visada buteli • 
Paari degtinės savo Spintelėje. 
'Paari'yra dbiigiatisi^i'pirriiUuianti 
pas “kanadiečius, kadangi ^Paari yra 
Kanados puikiausios ’kbkyttės 
degtinė. ; ■ ■ .

GaliinagaiifitikOntarlo svTaigintfihh 
gėralų kraiihivėše. ‘ M-2-N

EAšilės bažnyčia . munistinė dama atsuko nugaiią:
Žftiiomis iš Lietuvos, Pašilės b-a už-. kiau, kad čia nuosava. Supurvins!..” 

’daryta. Dabar ji pertvarkoma, remon-: Kai pagaliau sunkvežimio vairuoto- 
-tuėjama ir pritaikoma šokių bei kito- jas skenduolę nugabeno į Vilkijos li

goninę, gydytojai pareiškė: “Kad bū-

rėmėjų, v,ba pateiks 
savo’atliktų darbų santraukų ir pinigi
nę apyskaitą. Turės būti išrinkta ir 
nauja v-ba, kuri turi registruotis vie
tos įstaigose, Kaip organizacinis vie
netas. Jei nesusirinks pakankamas 
Įkaičius, kaip praeitą kartą — 16 as- 
ni'enij, ’dabartinė “v-ba bus priversta 
likviduotis, paskirstant turimą turtą 
“Širvintos” ir “Nemuno” tuntams, kam 
v’-ba ir dirbb. V. P.

DELHI, Ont,
‘KA’rittlKfŲ MWERU'ŠVENTĖ. - 

'Gruodžio 8 d. — L.-K. Mot. Dnjos me- 
tirfė šfėHtė. TCiiKhti'- iiafb'o ‘a«ha', 
šventė nukeliama į sekmadienį —

Catharines tautiečiai. Prie turimų LN 
5200 pridęjorfar 1 tr šimUn&%J.4Gi-
^evičius/ o Ant. 1 
nėŲ$Uj^$LOOO. N

Malonu konstatuoti Į šia’ proga 
Kuraičio lietuviškų reikalų rėmimą. 
Jis dalyvauja beveik visuose parengi
muose, prisideda visur aukomis, o sa
vo jaunąją kartą* visu suvalkietišku 
kietumu nusistatęs išauginti gerais lie
tuviais. “Mano vaikai savaitėje vieną 
vakarą, nori ar ne, bet turi mokytis 
lietuviškai skaityti ir rašyti”. Gerai 
įsikūręs ekonomiškai, jis patikėjo 
stambią sumą vienam didžiausių mū
sų išeivijos lietuviškų darbų. Jums ir 
Jūsų žmonai giliausia LN v-bčs padė
ka! L. Markelis irgi iš St. Catharines, 
turįs LN $300 kariuomenės šventės 
proga įteikė per St. Bakšį UN Kultūros 
Fondui $20 auką. Priimkite p. Linai 
LN v-bos nuoširdžią padėką.

V. Balnius iš Tillsonburgo lapkričio 
23 d., atvykęs su B. Ydų ir kitais 3 
tautiečiais specialiai į savąjį LN kiną, 
įteikė $2 auką. Nuoširdus ačiū!

“DĖLTA” nuo gruodžio 3 d. išnuo
motas už $400 mėn., o gegužės rugpjū- 
čio — 4 vasaros mėnesiai — po $350 
mėn. UN v-bos pirm. St. Bakšys, ku
ris tvarkė kiao teatrą, vėl turės dau^ 
giau laiko LN šėrų platinimui.

IŠ “SHUR-llEET SALES” gauta $10 
LN Kultūros Fondui, kaip komisas už 
St. Bakšio ir S. Urbanavičiaus alyvos 

i sutarčių pratęsimą. Nuoširdus ačiū!
j LN SKLYPAS Ferguson ir Hunter 
sankryžoje išnuomotas už $25 iki Ka
lėdų eglučių pardavimui. LN raštinė 

! “Delta” rūsyje išnuomota už $20 mėn.
Kaip matome, ši savaitė LN atnešė į 

vėl pasisekimo visuose frontuose. Rei
kia tik kantrybės ir laiko bei sąžinin- 

; go darbo ir mes tikrai įspūdingus LN
* Hamiltone turėsime. Sk. St.

VĖLIAVOS ŠVENTINIMAS—Liet. 
’ K. Moterų dr-ja sekmadienį, gruodžio 
; 9 d., 11 vai., per Sumą šventins savo 
“■ draugijos vėliavą. Nuoširdžiai kviečia

me draugijos nares ir visas katalikes 
: moteris su šeimomis po Sumos daly- 
[ vauti bendroj agapėj. kuri įvyks para- 
' pijos salėje. Taip pat prašome daly-
• vauti bendroje šv. Komunijoje, šešta- 
Įdienio vakare bus svečias kunigas iš-

Valdyba

iA Valstybės >
atstovas, su h

neseniai atvyko iš Klaipėdos į Ham
burgą. Žinomą pradėjo dirbti Hambur- 
go .te^re kaip grimorė^ o vyras moko
si vokiečių kalbos, kad gilėtų pradėti 
darbą savo srity.

ĘLENA^VALTRAUDA VARIAK0- 
JYT6 atvyko iš Kretingos pas savb tė
velį Hamburg-Waltershof. Dar nemo
ka vokiečių kalbos ir mažai turi čia 
pažįstamų. Dabar lanko mokyklą, o 
vėliau ketina vykti į Australiją pas ki
tus savo gimines.

__ __,, 'aus Valsty
bės Šeltretortaus'ir p. D. Rusk suruoš
tame priėmime diplomatinių misijų še
fų ir jų žmonų garbei Valstybės De
partamente.' Gruodžio 26 d." Baltimorės 
taut, šokių grupė, p. Brazausko vado
vaujama, Lietuvos pasiuntinybės kvie- 
timu, dalyvaus kultūriniame vakare 
Vašingtone, Lisner auditorijoje.

'INŽ. K. JASAITIS, širdies smūgio 
ištiktas, mirė iapkr. 13 d. Niujorke. 
Buvo 53 m. ainž. Palaidotas Flushing 

‘kapinėše. ‘Liko “žmona, du sūrius, “bro
lis Mąžgeris ir trys seserys. Lietuvoje 
velionis dirbo kaip inžinierius Lietu
vos rtdijofone, o Amerikoje — elekt- 

“ tonikos srityje.
1*. 'JURKUS, rašytojas, “Darbinin- 

.ho”’fėa., buvo ištiktas širdies priepuo- 
' Ito. Sveiksta namuose.

MAŽIAUSIĄ LIETUVIŲ DIEVNA- 
MĮ 'pastatė Petras Milkintas su žmona, 
gyv. Horse Shoe Run, netoli anglia
kasių miestelio Thomas, West Virgi
nia. Ją pastatė savo tėvų atmipimui 

-pagerbti. 'Dabar tas mažytis švėntna- 
mis yra tapęs viena didžiausių V. Vir
ginijos turistų atrakcija. Jį kasmet 
aplanką tūkstančiai lankytojų.

“KUN. !K. SKRIPKUS šiemet sulau
kė 70 m. kunigystės ir 93 m. amžiaus 
sukakčių. Sakoma, kad jis yra seniau
sias lietuvis kunigas Amerikoje.

ŠV. ANTANO dlMNAZIJOJ, Tėvų 
pranciškonų vadovaujamoj, Kenne- 
būiikporte, Me., šiemet mokinių skai
čius didesnis. Šiemet tenai mokosi 8 
Kanados lietuviukai, kurięv daugelį 
pralenkia lietuvių kalbos mokėjimu.

•KUN. ^L. JANKUS, BkLFo reik, ve
dėjas, rašo: “Netoli BALFo centro, 
Mahhatėiio pusėje, St. Rose\ Home— 
71 Jackšon St.,, guli dvi lietuvės senu
tės, kurios pasiilgsta lietuvių lankyto
jų, nes nęturi artimesnių giminių, ne
moka angliškai. Nemoka jos įkaityti, 
neturi kam ir ką rašyti, todėl išgyve
na sunkias dienas ir tamsias naktis, 
laukdamos Dievulio valios. Nors sese
lės ir labai mielos, maistas ir priežiū
ra — pirmos rūšies’ir viskas nemoka
mai, tačiau mūsų ligonės yra nera
mios, nes nemato jokios vilties, ne
laukia jokib rytojaus, niekas jų nelan
ko, nepaguodžia lietuviškai...”

KUN. DR. J. A. STARKUS, St. Mi
chael’s Church, 15 East 23rd St., Bay
onne, N.J., įteikė Lietuvių Fondui 
S1000 auką.

S1000 ATSIUNTĖ Lietuvių Fon
dui vienas buvęs Lietuvos kariuome
nės karys, kurio vardas plačiajai vi
suomenei lieka nežinomas. Jis rašo: 
“Tautinę kultūrą kelsime ir lietuvybę 
išlaikysime ne kalbomis ir nuolatiniais 
pamokymas, bet kietu darbu ir sutelk
tais materialiniais resursais”.

J. NORKAIČIUI suėjo 70 m. am
žiaus., Jis gimė 1992 m. Pervazninkų 
k., Kidulių vis., Šakių apskr. Nepri
klausomoje Lietuvoje buvo finansų 
min. prekybos depart, dir., o nuo 1936 
m. užs. reik, m-jos ekonominio dep. 
direktorium, dalyvavo visoje eilėje 
ekonominių organizacijų, vadovavo 
Liet. Cukraus akc. b-vės steigimui. 
Daug metų atstovavo Lietuvai ekono
minėse derybose su kitomis valstybė
mis. V. Vokietijoje J. Norkaitis yra 
Lietuvos Raud. Kryžiaus dr-jos pirm, 
ir aktyviai reiškiasi lietuvių visuome
nės gyvenime E.

Argentina

SIUS. — Lietuviai atsargos kariai, da-1 
bar esą išeivijoj, yra susibūrę į Lietu
vių Veteranų Sąjungą “Rarhovė”, kad 
sėkmingiau paremtų tautos pastangas 
.kovoje su komunistine propaganda sie
kiant atstatyti laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą.

Buv. karių iniciatorių grupė Hamil
tone lapkričio 18 d. savo posėdyje po 
ilgesino pasitarimo priėjo vieningos 
nuomonės įsteigti Lietuvių Veteranų 
Sąjungos “Ramovės” skyrių. Steigia
mąjį. susirinkimą nutarta sukviesti 
gruodžio {ft> id., sekmadiehį, 3 v. p.p. 
AV parap. salėje, 58 Dundūrn St. N.

Viši buvę ‘riėprikl. 'Lietuvos kariuo
menės kariai'Hamilton e ir artimesnėse 
apylinkėse kviečiami atsilankyti į su
sirinkimą Jr įsijungti į veteranų są
jungos veiklą. Iniciatorių grupė

'SAVA’AlDYRėS RINKI
MAI — gruodžio 5 d., trečiadiėrij. Į 
burmistrus kandidatuoja 4. Dabartinis 
būrin. Jackšon jau 74 m. amžiaus ir 
stambios kepyklos savininkas, šiame 
poste išbuvęs 13 metų, bando savo lai
mę dar kartą. Vic Copps — per 40 m. 
amžiaus vyras, kontrolieriumi išbuvęs 
4. metus,, dabaę, kandidatuoja į būr- 
fiiištrb pakopą. Vic Cbpps turi palan
kią programą, ’kaip turto mokesčių;kė
limo stabilizaciją, greitesnį miesto sko
lų mažinimą. Miestas skolų dabar turi 
apie $90 mil. Vic Copps palaikytinas.

Į miesto v-bos narius — alderųianus 
kandidatuoja didelė eilė piliečių. Jų 
tarpe yra Wm. Bill Powell, kuris no
rėtų būti perrinktu antram terminui. 
Jis vyra 4 apylinkės — Ward tarėjas.

A. A. STASYS GUJA mirė sulaukęs 
52 mėtų amžiaus. Kilimu buvo iš Pa
baisko parapijos, Ukmergės apskr. Į 

‘Argentiną atvyko 1928 m. Beveik visą < 
laiką išdirbo prie geležinkelių. Nuliū
dusi liko velionies žmona Kazimiera 

įKybartaitė, sesuo Veronika Argenti- 
! noje ir brolis Alfonsas Lietuvoje.

A. A. LIUDAS KRŲGIŠKIS mirė 
spalio 26 d. Liko žmona Ona Krugiš- 
kienė.

Australija
J. BAČftlUNAS su žmona iš San 

Francisco uosto išplaukė lapkričio 25 
d. Australijon. Ketina grįžti tik 1963 
m. balandžio mėn.

A.A.KUN. KUNGYS testamentu 
Australijos Lietuvių Katalikų Draugi
jai paliko 100 sv. Atskaičius 10% pa
likimo mokesčių, 90 sv., per advokatą 
imokėta i dr-jos banko saskaita.

Pr. AL.
LIETUVIŲ KATALIKŲ SUVAŽIA

VIMAS šaukiamas gruodžio 27-29 d.d. 
Adelaidėj. Jame bus renkama nauja 
L. Katalikų Federacijos v-ba. Tuo pa
čiu metu Įvyks ir ateitininkų suvažia
vimas ir kultūriniai parengimai.

BIULETENL ^’ŠVENTADIENIO 
BALSAS” leidžia Adelaidėj T. ma
rijonai, kurie čia gražiai darbuojasi. 
Buvo surengti du dideli jaun. talentų 
vakarai, sutraukę daug publikos. Ren
gėjų komisijos pirmininku buvo kun. 
P. Dauknys, MIC.

ADELAIDĖS KATALIKĖS MOTE
RYS rengia bendras Kūčias gruodžio 
24 d. Liet. Katalikų Centre.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ buvo 
gražiai suorganizuota ramovėnų. Spe
cialus minėjimas buvo surengtas mo
kyklų vaikams, kur jie patys atliko 
meninę programą.

MENO DIENOS rengiamos gruodžio 
28-30 d. Adelaidėj. Bus dainų šventė, 
teatriniai vaidinimai, jaun. menininkų 
koncertas, literatūros ir muzikos kon
certas.

” 'gruodžio 9 d. Narės, prijaučiančios ir 
visos parapijos katalikės moterys pra
šomos dalyvauti šventėje ir bendroje 
Komunijoje.

Po pamaldų — susirinkimas. Prašo
me visas nares ir prijaučiančias daly
vauti. Valdyba

ATV YKSTA “AUKURAS”. — Gruo
džio 15 d.,'6 v.v. Delhi vokiečių salėje 
Hamiltono lietūvių vaidintojų grupė 
“Aukuras” stato “Sriiėgb karalienę”.

Pagal mačiusių pasakojimą, tai la-

*kiu ^parengimų salei,
- ^Darbininko” žiniomis grafo Kasa- tumėt ją truputį anksčiau atvežę...” 
kausko* anūkė, atvykusi su vaikais iš Taip dėl komunistinio “bičiuliškumo” 
'Lenkijos, norėdama atlankyti senelio i teko palaidoti Nijblę Astraūskaitę, kū- 
štdtytą bažnyčią, pareiškė Lietuvos pa- Į ri ruošėsi Studijuoti fiziką Vilhaus’pe- 
Yefgėjams protestą ir, kaip savininkė - dagoginiame institute, 
įpėdinė, pareikalavo bažnyčią atidary
ki. ^Bažnyčios storose sienose yra palai- ,
‘doii Kasakausku giminės- i Vilniaus aikštėje priešais Dailės mb _

!zėjų ant augšt0 Piedestal° Pastatytai ragai maciuslu pasaKojima, tai 1a- 
SMERKIA STALINĄ j bronzinė V. Kapsuko-Mickevičiaus fi-| bai idomus v.aidinimas ir suaugusiems
Lapkričio lo d. Maskvos knygynuo-, gūra. Lietuvos komunistai V. Kapsuką; ir jaunajam prieaugliui. Advento rim- 

še pradėta pardavinėti naujoji komu-į laiko lietuviškuoju Leninu, nes jis sa-| ęįaj paįvairinti bus gera pro^a įdomiai 
ništų partijos istorija, iš viso 784 psl., Į vo tarnybą sovietiniam komunizmui;
bitvb bematant išpirkta. Naująją isto-: buvo pradėjęs dar Lenino laikais. Pa- 
riįą parengė 11 asmenų kolegija; at- • mlnklo atidengimui skirtą kalbą pasa- 
'spadsdinta 1 mil. egz. tiražo. Ji šukė-! kė Lkp Vilniaus miesto komitėto sėkr. 
lėRėmėsi pirmiausia dėl joje paskelb- F. Bieliauskas. Po jo dar kalbėjo Lie
tų, dokumentais paremtų, įvairių Sta- tuvos politfukas A. Sniečkus, 'seiles 
lino klaidų. Knygoje iškelta, kad as- revoliucionierius Stimburys, Vilniaus 
mėlis kultas atsiradęs dar 17 partijos " ’ ’4 A ~
suvažiavuno metu, 1934 m. Eša, jis 
šlykščiausiai pasireiškęs nužudžius Ki
rova, kai Stalinas vykdęs “atsiskaity- 
inb” politiką. E.

'Netvarka kapinėse
gyyentoja E Kačinskienė Lietuv(>s- propagaridiniains reikalains 

. ,r m5n° sava’tra^e sukurta neva “lietuviška” himną. Pa-
/skiindziasi komunistine netvarka Rasų minklo autorius skulpt Petras Vai- 
kapinėse: “Kapines nepaprastai apleis- va(Ja —vkst 
'tos, beveik visai netvarkdhios. Tvora, 
supanti tiek senuosius, tiek naujuosius 
'Rdsū kapus, daug nietų neremontuota, 1 
'vietomis netgi, atrodo, nebaigta staty- L 
'ti, bpirusi. Seni paminklai laužomi, * 
'griaunami, gabenami privačių namų 
statybai arba pertaisius statomi ant 

!naūjų kapų. Pažvelkite i pil. N., gyve- 
’ndričio Geležinkelio gatvėje nr. 4, na- ' 
mį. čia rasime atgabėutą milžinišką 
paminkline raudono granito kolona, 
špilką lenkų kario paminklą, didžiulę] 
granito plytą su užrašu Wincenty Rut- į 
kdvteki... Senieji Rasų kapai užžėlę 
kriihiais, kurie užkloja antkapius Tr 
paminklus, sudaro prieglobstį neaiš
kaus užsiėmimo ąsmęhims. Palaidojus 
žmogų, nuo jo kapo kitą dieną dings
ta gėlės, neretai iškasamos ankstyvos j: 

?psMasario gėlės, nunešamos gėlių 
tyudkštės. Kas tai daro? Aplinkiniai 
gyventojai. Sargai tai, be abejonės, pa
stebi, tačiau sutvarkyti šio reikalo ne- * 
kHtengia...” u

*Lhiško autorė E. ‘Kačiriskiėnė komu- 
nrsthms siūlo įvesti miriisiųjų atmini-į 
mbMieną: “Tą dieną butų proga kiek-* 
vienam iš mūsų, kartą metuose aplan- 
k/ti kapus, patvarkyti juos, prisiminti 
Inidnes, kuriu atminimas mums bran- 
gite...”

Tragedija nemune
Komunistinėje Tifetuvos špaudoje 

tl^žhai linksniuojamas propagandinis 
šūkis: “Žmogus žftiogūi — bičiulis, 
-dikiigas, brolis”. Toje spaudoje riese- 
!hiai nuskambėjo Vyt. Žilinskaitės ra- 
šiiiys apie tragediją Neinurte ;prie Vil- 
kijds. S.m. liepos mėn. Nemuno srovė 
pagavo į salą brendančią 17 metų am- 
iinils merginą Nijolę Astrauskaitę. Jau 
sątnbnės netekusi būVb'ištraukta neto
li Emalinės. Gelbėtojai neįstengė jos 
ktgdivinti. Reikėjo ją tuojau pat nu- 
’gabenti į Vilkijos ligohinę. Salia bllz- 
gahčio žalio automobilio “Volgos” Ne- 

‘tntlrfo pakrantėje kaitinosi sovietiiiib 
kdhiunizmo išauginta Kauno “Gegužės 
i|>irihosios” fabriko profsąjungos vie
los komiteto j>irin. Albina Minelgienė. 
^Kdti gelbėtojai paprašė ją iš vandens 
Ištrauktą merginą nuvežti i ligoninę, 
Veikėja šaltai atkirto: ‘‘Čia ne valdiška, 
'čia ‘nuosava mašina. Neleisiu purvin- 
Ii!...” Buvo sugaišta daug laiko, kol 
gelbėtojams pavyko sulaikyti plentu 
valiuojanti sunkvežimi. Į nelaimės vie- 
ltą ^atbėgusi merginos motina vėl krei- 
tyėsi i komunistinę damą: “Nuvežkite! 
'Sunkvežimyje kieta, sukratys!..Ko

PAMINKLAS kapsukui

praleisti vakarą. Apyl. valdyba

; * .* J ' i Uienio v dr
Būdamas avėjus metus tose pareigose, į pažintims, 
pakankamai įrodė savo tinkamumą. Jo i 
pastangomis pastatyti jaunimo čiuo-! 1A/IKJ KJIDE/*' kA 
žyklos pasfatai ^alia sporto stadijbno ▼▼ IIXIX llEv^ fViCI1T» 
ir ta didžioji aikštė aptverta geležine PRANEŠIMAS. — Gruodžio 9 d., 
tvora, kuri apsaugo žaidžiančius vai- sekmadieni, tuojau po pamaldų visi 
kus nuo išbegimo i gatvę, ši žmogų šių I renkasi -j šv Kazimiero lietuviu‘para- 
eilučių autorius pažįsta jau 14 metųi pijos salę k5r įvyks KLB winnipeg0 
k? ?_ darbštų. sąžiningą ir pareigos apyi metinis susirinkimas. Tenebūna 

nė vieno Winnipege ir jos apylinkėje 
lietuvio, kuris neatliktų savo tautinės

žmogų.
Balsavimų lapeliuose bus įrašyti ir

du nauji klausimai, būtent: 1) Ar su- pareigos, nors viena karta metuose, 
tinki, kad būtų atidaryti kino-teatrai 
Sekmadieniais? ir 2) Ar sutinki, kad 
būtu floridūojamas miesto geriamasis i 
vanduo? Dėl kino teatrų vietos pre-j 
.bėštėrininkų dvasiškiai veda kovą, kad i

DETR&IT, Miėh
SLA DETltOfrO 352 KUClĖA^RUO- 

ŠIA VAKARĄ 1963 m. vasario 23 d., 
prieš užgaVėrięs paskutinį šeštadienį, ____ ,, ,

biiius ir Eidukevičiaus kombinato jko- Detroito Liet.<Namuose 3009 TiilhrcĮh 6ūtų pasisakyta prieš. Dėl vandens,} 
Avė. Programoje baletas, taut. Šokiai/ 
kupletai. Išpildys jaunimas iš Totbn- 
to, Člevelarido ir Detroito. £0 :prbgra- 
mds — bufetas, Šokiai.

Dabartiniu metu vyksta prieškalė
dinis naujų barių vajus. Ypač maža
mečiams vaikams: jie gali 'savo gyvy
bę apdrausti už labai mažūs 'mokes
čius. Yra daug apdraudos Skyrių. .

sukapsukinto” ūn-to lektorius J. *KU-

muhistinio darbo brigados brigadinin
ke N. Kleščiova. Atidengus paminklą, 
pirmiausia buvo sugrotas Sovietų Są
jungos himnas, o paskui tas Jpats or
kestras pagrojo dar ir susovietintos

mmmm

Sudburio LB v-bos vicepirmininkui POVILUI JUTELIUI 
ir PETRUI JUTELIUI, 

jų brangiai mamytei mirus ‘Lietuvoje, 
liūdesio laike gili ir nuoširdi užuojauta 

Valdybos bendradarbiai:
Stasys ‘KfiVickds

Antanas Juozapavičius •: 
•’Prabas GiBriSha's

Prisirninkime A. Jakšto, jau prieš šim- 
• tą metų pasakytus žodžius: 

“Lietuvą kurdamas Dievas 
Jos pusiau.nedalino, 
Bendros mūs girios ir pievos. 
Bendra sudarom šeimyną..: ” 

Apylinkės valdyba

LONDON, Ont.
VISIEMS SVARBUS BALSAVIMAS.

— Gruodžio 10 d., pirmadienį, Londo-
* -‘i.’ * • J xau lietuviai uaisa-rne ^us renkamį miesto pareigūnai,

virto dieną padarys teisingus spren-. j?kaitant ir burmistrą. Tą pačią dieną 
dimus. Z. Pulianauskas ; balsavimu turės būti išspręstas ir van-

"ŠALPOS ’FOrtDO rengtas šokių va- • dens fluoridavimo klausimas, dė! kurio 
įkąrąs lapkričio 17 d. davė truputį pel- j šaltasis karas vyksta jau visas pusme- 

no. Ikišiol rengtuose parengimuose bi- nr- 47 paskaičius tuo klau-

anglų spaudoje didžiausios dalies bu ! 
vo pasisakyta prieš floridavimą, kaip! 
"kenksmingą dalyką daliai sveikų iri 
'chroniškomis ligomis sergantiems žmo-i 
nėms%

Tai klausimai, kurie ir mums turėtų; 
tupėti. Manytina, kad lietuviai baisa !

Vokietija
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mokslo metai pradėti su 99 mokiniais 
ir 16 mokytojų.

AKT. ALB. GEDVILĄ su žmona 
Mėta-Morta Tileryte, sūnumi Artūru,

Broliams Povilui ir Petrui Juteliams, 
mirus jų mamytėi .

a.a. ONAI •/U’TEL'fEWl fEiėtiiVoje 
reiškiame 'hūčširtfzią užudjdutą

'iWhalr Jbhls Kačinskai

St. Catharine's, Ont.
GRAŽIAI PAMINĖTA KARlUOME-. pamaldose. Po pamaldų pasigėrėjo
juo "t ■ i H v ** i v >-• v* k. » •» «• »•NĖS ŠVENTĖ. — Paskaitą skaitė Lie- 

tuvos gen. konsulas Kanadoje dr. J. 
žrnuidzinas, meninę programą išdildė 
“Varpo” choras ir sol. V. Verikaitis.

Į gražiai papuoštą Slovakų salę su
sirinko gana gausus skaičius lietuvių. 
Programa buvo pradėta į salę atvy
kus gen. konsului su ponia. Iškilmin
gai į salę buvo Įneštos organizacijų vė-

gražiais "koplyčios įtehgiritais. TSfėtškė 
nuomonę, kad Niagaros pusiasalio lie
tuvių veikimas-yra užėmęs 'žymią vie
tą Kanados lietuvių visuomeniniame 
gyvenime. . V

Rochester, N.Y.
GAUSU KONCERTŲ. — I LANKĖSI TORONTO DRAMOS 

Maironio minėjime tutėjome solistą SAMBŪRIS “SIETYNAS”, suvaidi
nęs K. Ostrausko 3 v. pjesę “Kanarė- 

”. Veikalas nebuvo visų vienodai 
; vertinamas ir, nežiūrint artistų puikius

simu san. chem. B. Stundžios straipsnį 
man susidarė įspūdis, kad jis. nors ir į 
pateikia abiejų prieštaraujančių šalių j 
argumentus, lyg ir teigiamai atsiliepia St. Barą, kuriam akomponavo muz. Z 
apie vandens fluoridavimą. Anksčiau, Nomeika. , . . . i w

ketams ^okiiT^v^ liet- spaudoje, daugiau neigiamų ' Lapkričio 10 d. sol. V. Verikaitisj
- .. ‘ P eoen nn ‘ atsilieoimu teko matvti Tačiau ir B akonip. pianistei D. Sullivan, davė pui-»nej salėj vidutiniai kamuoja $250.00. į \aciauJir.B- ir J™!
'Kaip ‘išsiversti, jei parduodama tarp 
40 ir 60 bilietų? Tačiau šį kartą į šo
kius sčečių atsilankė kiek daugiau, ku- 
•rie taip pat gražiai rėmė ir loterijos 
štabą. Visa fai įgalino išeiti su pelnu.

Fondo komitetas yra dėkingas tau- 
tiėčiams už įvertinimą ir paramą jo 
šalpos dąrbo. Jis siunčia nuoširdžiau
sią padėką Hamiltono lietuviams, ku
rie kub nors yra prisidėję prie šio va
karo surengimo ir pasisekimo. Hamil- 
tbniėči’ai reikalingi finansinės para
mos, prašbnii kreiptis į komitetą, kuris 
pagal išgalės, prašančiuosius stengsfs 

'^paremti, nes dalis surinktų aukų pa
liekama komiteto ižde vietos reika- 
lldihs. šalpos Fondas
į Vajus tautos namams 85 sa- 
’ vaitėje vėl iškilo į reikiamą lygį, duo
damas ^l.lbO ir pasiekdamas $86.000 
sumą. Šį kartą jį stambiai parėmė St.

lietų kainos buvo $1.50. Fondo k-tas 
skaitė po $2.00, nes ikišiol kitų rengti 
šokių vakarai davė nuostolius. Komi
tetui būtų nemalonus dalykas' dengti 
nuostolius iš lėšų, suaukotų šalpos rei-

Kbr. f h
Padėka į

*S'm. lapkričio 11 <1. sūrilbšušiem's f
mums didelę staigmeną — balių, įtei
kusiems labai gražių ir vertingų dova-

liavos ir kartu — žemės žiupsnelis nito į nu ir pSCeišktrslėihs pdikib linkejjirtių F 
I karininko Juozapavičiaus kapo, gau- ’mūsų vedybinio gyvenimo 20 metų 
tas iš Lietuvos, žemę Riešė žvalūs ma- ptoga. nūdšitdžiai dėkojame, yphč pa-■ 
žas berniukas, lydimas dviėjij asisteh- rapijbs klebtthui Tėvui Mikalauskui, J

štaigtnėnos iniciatOriiiihs — Alb. ir1 
Ad. šetika'rtiS ir A. 'ir J. Dainorams, • 
meniškai suvaidinusiems ir huvėžib ' 

į siems mus į baliaus vietą J. ir'A. Zub-

tų. Invokaciją skaitė T. Barn. Mika- 
lauškas. įspūdingai atliko nlelodekla; 
maciją St. Zubrickienė. Savanorių var
du kalbėjo p. Ulbinas.

Dr. J. žmuidzinas savo paskaita! rickams ir visiems čia sekantiems as- 
klausytojus giliai sudomino. Ji buvo menims: 
pagrįsta įdomia istorine medžiaga.

Po koncerto žmonės paskirai sveiki
no “Varpo" dirigentą St. Gailevičių ir 
choro dalyvius. Sol. V. Verikajtis irgi 
gavo daug sveikinimų bei plojimų. 
Konsulas su ponia pabuvo su publika 
porą valandų. Domėjosi vietinių lie
tuvių gyvenimu, aplankė vieną kitą 
šeimą ir kitą dieną dalyvavo lietuviu

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
šičia paskolos iki 60% tarto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vnj. — 1 ▼>!. po-pietį.- 
Abtrėdidniais ^penktadieniais 5 vaL - 8 vai. vtfttro.
n. MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 8-0S1V

R. ir J. Kriviams, V. ir J. žemai
čiams. S. ir S. Zubrickams, K. ir P. Šu
kiams, M. ir S. Setkams, P. ir J. Skei- 
velams, M. ir J. Grigams, F. ir S. Ja- 
nušoniams, B. ir P. Balsams, V. ir S. 
Gudaičiams, Iz. ir P. Baronams, Z. ir 
S. Kuktoms, V. ir K. Butkams, B. ir K. 
Gegeckams, E. ir A. Kutaičiams, B. ir 
B. Simonaičiams, E. ir K. Sakams, Z. 
ir A. Staugaičiams, S. ir K. Galdi
kams, B. ir M. Satkevičiams, K. Bogu
šiams, M. ir V. Krikščiūnams, K. Stun
džiai, J. Kalainiui, A. Panumiui, J. 
WWlHli, *Pr. Meškaifškūi, J. ffiirap- 
nickui, J. Simonavičiui ir A. Visockiui.

Taip pat mūsų nuoširdus ačiū ir vi
siems kitiems čia nepaminėtiems, ku
rie Šia proga mus sveikino laiškais ir

bar kartą lai lems

apie vandens fluoridavimą. Anksčiau, Nomeika

! Stundžia pripažįsta, kad fluoriduotas mūsų liaudies dainų ir operų arijų vaidybos, nepaliko reikiamo įspūdžie. 
I vanduo padeda tik tada, kai jį geria koncertą. Abiem atvejais gausi publi- i Jaunimo jis nebuvo tinkamai suprąs- 
nėščios motinos ir mažamečiai vaikai. ka buvo sužavėta musų žymiųjų teno- tas. Lietuvių teatrui yra skirtas sunkus 
Tokių jis nurodo 15% visų gyventojų. ro baritono puikiu kūrinių išpildy-: vargo kelias tremtyje. Betkoks pasta- 
Taip pat jis priduria: “... jei vartoja- mu- Visuomenė labai laukia pasiro-; tymas reikalauja daug pastangų ir iš- 
ma perdaug fluorido, dantys irgi pasi- dant jų plokštelių. Solistas St. Baras laidų, tačiau jis būtinas lietuvybei iš-

ka buvo sužavėta mūsų žymiųjų teno-1 tSs. Lietuvių teatrui yra skirtas sunkus

Taip pat jis priduria: .. jei vartoja

daro skylėti...” ir “nereikia laukti, 
kad suaugusiems pradėjus vartoti flu-

mu. Visuomenė labai laukia pasiro-1 tymas reikalauja daug pastangų ir iš-

buvo kviestas B-nės, gi solistas V. Ve- 
rikaitis — studentų. Pastarieji taip

laikyti.
SKAUTŲ VIET. S. ILGŪNAS po li

gos vėl aktyviai dirba su skautais iroridą, dantys pasitaisys”-: Taip pat jis Pat buvo pakvietę “Gyvatarą ’ — Ha
miltono liet, tautinių šokių kolektyvą, _ z 
vad. E. Breichmanieriės. Jis gražiai; taut, šokių grupe, neseniai gražiai mus 
pasirodęs šokiais: Audėjėlė, Gyvataru, reprezentavo St. Agnes rūmuose. 
Malūnu, Čigonėliu, Gaidžiu.

Pastarasis koncertas -' tautiniai šo
kiai buvo ruoštas mūsų studentų “Li- 

Siūlosi viso to tuShus” vajui paremti. Gražus būrys 
jaunimo buvo atvykęs- iš Kanados. Tai 
buVo graži jaunimo susiartinimo šven- |f%D| IBV
te. Studentų vardu kalbėjo ir sveiki- vilt
no sol. Verikaitį ir E. Breichmanie- • 
nę studentxi sk. pirm. E. Vasiliauskas;
ir Ročesterio taut, šokių, grupės vad. i JIMAS, suruoštas KLB Sudburio apyl. 
Št. Ilgūnas. Solistui ir'E. Breichmanie-' V-Jx>s kroatų salėje Japkričio 24 ^., 
nei buvo įteiktos dovanos.

Prie svečių pagerbimo stalo jauni

nurodo fluoridavimo priešininkų tezę, 
kad “fluoridas gali būti kenksmingas 
alergiškiems asmenims, kuriems pa
rausta ir sutinsta dantų smegenys”, o 
“tiems, kurie peržengė 50 metų ir kuo 
nors negaluoja, fluoridas tą negalavi
mą dar pasunkina ..1_____ __  _ .
bendra išvada: jei fluoridas ir yra 
naudingas, tai tik 15% gyventojų, o li
kusiems (suaugusiems) jis yra ne
veiksmingas arba kenksmingas. (Pla
čiau žiūr. skyriuje “Skaitytojai pasi
sako”). E. D.

miltbno liet, tautinių šokių kolektyvą,

N. METŲ SUTIKIMĄ gruodžio 31 d. 
ruošia LB valdyba šv. Jurgio parap. 
salėje. Juozas Jurkus

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖ

Mohawk t urnilure LT1).

37 KONCESVALLES aVe. 
TeforiMs 537-1442 
Baryta nuo 10 vai. ryto 
10 vai. vakaro.iki

2448 DANFORTH AVE. 
Telefonas OX. 9-4444 
Atidaryta nuo 9 vai. ryto 

iki 9 vai. vakaro.

TIESIOG IŠ BALDU PARODOS 
1962 metu MODELIAI

yra išstatyti abiejose krautuvėse, 
nupirkti 5 fabrikų visi baldai 

ir parduodami 
labai nupigintomis kainomis. 

Didelis pasirinkimas.

Geriausia proga įsigyti 
naujausios mados baldus

Wflttte Vfstte Jttsttatftyti netik H Toronto, plačių apylinkių.

praėjo įspūdingai. Atidarė pirm, pa- 
vad. P. Jutelis. žuvusieji buvo pagerb-

mas gražiai padainavo lietuviškų dai- minutės tyla. Paskaitą skaitė St. Kn- 
nų. Gražiai išpuošta salė rudens lapais, i viekas^ Meninę dalį puikiai išpildė 
puikus orkestras, jauki lietuviška nuo- kruopščiai L. Remeikienės paruošti 
taika paliko gražų įspūdį. “Lituanui” j šeštad. m-los mokiniai: I. Glizickaitė, 
gautas geras pelnas. Pažymėtina Ro- B 
česterio studentų graži veikla. nytė, 1. Lukšytė, G. Mazaitytė, D. Re- 

meikytė, L. Rukšytė, E. Skvereckaitė, 
Arkiv. T. Matulionio minėjimas — Rita, Kristina ir Marija Zlatkutės. Pa- 

koncertas jVyko gruodžio 1 d. šv. Jur- dainavo porą lietuviškų dainelių ir 
gio par. salėje. Dainavo sol. B. čypie- pašoko Kepurinę ir Lenciūgėli, o E. 
nė, atvykusi iš Kolumbijos, kur ji gra- Skvereckaitė su įsijautimu pasakė pro- 
žiai yra garsinusi mūsų vardą lietuviš kai pritaikytą eilėrašti. Po meninės 
ka daina, dainavusi per Kolumbijos te-: dalies buvo šokiai. Sekmadieni atlai

kytos pamaldos už žuvusius Lietuvos 
karius ir partizanus. Pamaldas užpra
šė KLB Sudburio apyl. valdyba.

VACYS IR ONA STEPSIAI pakrikš- 
tydino savo kūdikį Vytauto Pauliaus 
vatdais. Vaišės buvo suruoštos A. V. 
Jašiūnų salėj, kur dalyvavo gražus bū
relis šeimos draugų. Kūmai buvo VI. 
Kriaučeliūnas ir B.^kvereckienė.

GIEDOTOS MIŠIOS už a.a. Onos Ju- 
telienės vėlę buvo atlaikytos pirmadie
nį. o antros vėliau su Libera, kurias 
užprašė sūnus. Krsp.

leviziją ir radiją. Nekartą koncertavo 
su Medellino simfoniniu orkestru, gas
troliavo ir kaimyniniuose P. Amerikos 
kraštuose. Programoje taip pat pasi
rodė pirmą kartą moterų ansamblis, 
vad. dir. J. Adomaičio. Rengėjai — 
Liet. Radijo klubas.

DR. J. GRINIUS, iš Vokietijos, skai
tė paskaitą iš vokiečių atsiliepimų apie 
lietuvių pagalbą prūsų vokiečiams ir 
vokiečių karo belaisviams. Per radiją 
kalbėjo jis apie Vasario 16 gimnaziją 
ir jos sunkią materialinę būklę.

ROCESTERIO SPORTO KLUBAS iš 
sirinko naują valdybą, kurią sudaro: 
pirm. Alg. Januškevičius, sekr. V. Le- 
lis, ižd. A. Choromanskytė. nariai: P. 
Grėbliūnas ir O. Vosyliūtė. Buv. pirm. 
K. Mačiulis, gražiai ir energingai per 
eilę metų vadovavęs klubui, parodęs 
daug idealizmo ir pasišventimo, pasi
traukė iš pareigų. Naujajai valdybai 
linkime sėkmės!

Sovietų žvejų laivams, žvejo
jantiems Kanados pakrantėse bu
vo Įsakyta pasitraukti. Tie Žvejų 
laivai paprastai yra su moderniais 
radaro Įrengimais ir turi kitus 
tikslus negu žvejybą.

*
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JAV ir Kanadoj lietSvių ’totŪ-T prof %:"Vitkusrtiai Jamojo ’pose- 
ros kongresas pasibaigė. Jam įgy- džio vadovas kanadietis dr. P. Lu-

' PEREITI Į DINAMIŠKĄ KULTŪRINĘ VEIKU
Antrojo JAV ir Kanados lietuvių kultūros kongreso rezoliucijos

’ M. • F » * - • #

T.'Antrasis-‘JAV ir Kanados Lietu
vių Kultūros Kongresas, peržvelgęs 
betięviąjiteiyij^ 
ir laimejnnus, su ]

Kultūrinėje veikloje

vendinti buvo padėta daug triūso 
ir pastangų. Kyla klausimas, ar 
šis kongresas savo tikslą pasiekė 
ir ar Įgyvendino rengėjų ir visuo
menės į ji Įdėtus lūkesčius? Į šį 
klausimą, manytume, niekas ne
galėtų cluoti tiesioginio atsakymo. 
Tik ateitis, kurioje pradės reikš
tis regimieji šio neeilinio susibū
rimo rezultatai, galės duoti bent 
dalini atsakymą. Be abejonės, 
pats faktas tokio didelio lietuviš
kų kultūrinių pajėgų sutelkimo 
jau yra pozityvus dalykas. Tačiau 
prisibijoma jau ir taip susiskal
džiusios lietuviškosios visuome- 
riės dar didesnio suskiliino, ries 
nepaslaptis, kad šiame kongrese

koševičius, rezoliucijų komisijos 
pirm. prof. V. Maciūnas. Labai iš
samūs ir kompetetingi biivo ir 
atidarymo dienos pagrindiniai pa- 
škaitinirfkai — ar. J. Grinius, 
iškaitęs -apie lietuvių kultūrinio 
veikimo gaires, ir dr. J. Puzinas, 
nagrinėjęs temą “Mūsų kultūri
niai uždaviniai ir jų vykdymas”.

Vertingos ‘parodos, 
žavus “koncertas

Jaunimo,Centro patalpose vy
ko net trys kruopščiai ir impozan
tiškai 
nio 
ves

nedalyvavo tam tikra lietuviško
sios visuomenės dalis ir jos atsto
vai, dėl Įvykusių kivirčų prie šio 
kongreso rengimo neprisidėjo. 
Taip pat, su mažomis išimtimis, 
beveik nedalyvavo niūsų jauniau
sioji kultūrininkų grupė — lietu
viškoji studentija, jau baigusioji 
ar tebeeinanti mokslus. Galbūt 
jai dalyvaujant, daugybė disku
tuojamų klausimų, dėl kurių iš
sprendimo ar bent išsiaiškinimo 
senosios kartos atstovų užsispy
rusiai kovota ir nemažai prakaito 
išlieta (!) butų atrodę kitoje švie
soje ...

Išryškėję plyšiai
šis kongresas parodė, kad tarp 

pabirusios, susiskaldžiusios, ma
žai ar ir jokios pažangos bepada
riusios senosios ir dalinai viduri
nės kartos atsiraito tiek riūorhb- 
nių skirtumų ir tiek maž’a -pakan
tos vieni kitų pažiūroms, kad su
sirinkę vienon vieton ir kalbėda
mi apie tuos pačius dalykus, ne
besuprantame vieni kitų, nors 
kalbame ta pačia ’tėvu kalba. Tai 
yra regimi padariniai prasitęšū- 
sios, nelauktos ir nesavo valia pa
sirinktos emigracijos, kurios tą- 
šoje paskutinį veiksmą atliks ty
liai riedantis, bet veiksmingas ly
dymo malūnas — “melting pot”. 
Tokios gana liūdnos mintys per
šasi stebėtojui, dalyvavusiam šia
me didėliame suvažiavime. Bet 
taip atrodo žiūrint iš neigiamos 
pusės.

Pozityvūs reiškiniai
O visdėlto, objektyviai vertin

dami, neapsiriksime pasakę, kad 
didžiumos dalyvavusiųjų nuomo
ne. teigiamosios kongreso pusės 
toli prašoka neigiamąsias. Juk šio 
kongreso sušaukimo pagrindas ir 
uždaviniai buvo: Įvertinti jau pa
siektus kultūrinius laimėjimus, 
pasipriešinti tolimesniam smuki
mui beį atžangai ir sužymėti gai
res ateičiai. Kongrese dalyvavu
sios visuomenės pasiryžimas at
rodė labai karingas, priimti šau
nūs nutarimai, o Įvykusiose dis
kusijose be nuolaidų, pasigailėji
mo ir baimės tiesiog kovote ko
vota dėl kiekvieno -programos 
taško, kad kiekvienas iškilęs klau
simas kuo radikaliau būtų ap
spręstas. Kaikur tiek Įsikarščiuo
ta, ,k,ad, rodės, dėl vienos ar kitos 
problemos ginčas nesibaigs ir iki 
vidurnakčio, jei ne ryžtingi ir ge
rai kvalifikuoti diskusijų vado
vai, kurie buvo labai sumaniai pa
rinkti, kaip kun. dr. J. Prunskis,.-

tiškai parengtos parodos: Čiurlio
nio galerijoje — dailės paroda, o 
vestlbiuiiuoše fr koridoriuose J. 
Vaidelio paruoštą.Spaudos, o inž.

’— architektūros parodos. 
Be tb, kongreso uždarymo dieną 
Marijos/gimnazijos salėje įvyko 
didingas, puikiai pasisekęs kon
certas. Salė, turinti apie 1400 vie
tų, biivo visa užpildyta. Tai pir
mas tokie pobūdžio simfoninės 
lietuviškosios muzikos koncertas 
šianiė kodtihėįitė. Buvo išpildyti 
"kūriniai VI. Jakūbėno, lietuviškų 
melodijų temomis rašiusio lenkų 
<komp. M. JKąrloyičiaus, J. Kačins
ko, J. Gąidėlio; be to St. Šimkaus 
garsioji kantata iš op. “Pagire- 
nai”, išpildyta Čikagos liet, ope
ros choro 'su simfoniniu orkestru. 
Dirigavo iš -Bostono atvykęs kom- 
poz. J. Kačinskas, solo dainavo 
sol. J. Vaznelis. Šiame koncerte 
išpildyti liet, kompozitorių kūri
niai labai įdorriūs, nors ir gana 
modernūs.. Po koncerto teko gir
dėti publikos hųšiskūndimu dėl 
programos ’parinkimo. Visdėlto, 
žinant kaikufios 'mūsiškes publi- 
"kos-perdem konservatyvinį ar net 
archaini skoni, neprisiderinantį 
šio meto gyvenamam momentui, 
tektų Suabejoti jų prėikaištų rim
tumu, juoba kad atsakomybė už 
šio koncerto parengimą ir suor- 
"ganizavima tenka vienam labiau
siai kvalifikuotų mūsų muzikos 
žinovų — J. Kreivėnui.

II-jam kultūros kongresui bai
giantis atsivėrė ir kaikūrįų mūsų 
■mecenatų piniginės: dr. J. Dau^ 
baras paskyrė $1000 rinkti litua- 
•nistfnę medžiagą universiteti
nėms bibliotekoms, o dr. Len
kauskas, Ohio Gydytoju dr-jos 
Vardu, kitą $ 1OOO paskyrė “Alek- 
sandrynui” išleisti, pridėdamas, 
kad jo atstovaujama draugija nuo 
šiol kiekvienais metais skirs po 
$1000 lietuvybės reikalams. . ■ * t" -K

(tingumu vertina lietuvių kultūrininkų 
Hžrbą ir kūrybą ir kviečia juos nesi
tenkinti tik esamos padėties palaiky
to, bet pereiti į dinamišką kultūrinę 
bfenzyvą visose kultūros bei veiklos 
srityse.
. II. ^Pripažihdamas kiekvieno svarbą 
lietuvybei ir jos išlaikymui, kongresas 
ypatingai kreipiami į visus lietuvius 
kultūrininkus, lietuviškųjų parapijų 
vadovus, organizacijų veikėjus, spau
das darbininkus, sportininkus, primin
damas, kad kiekviėno jų darbas yra 
drauge ir lietuviškosios kultūros pos
tas, už kurio gynimą ir išlaikymą jie 
yra atsakingi prieš lietuvių tautos 
ateitį.

III. Atsisegdamas į konkrečius lie
tuvių kultūrinio gyvenimo uždavinius, 
kongresas nutaria:

1. prašyti PLB organus rūpintis, kad 
nė viena lietuviška kolonija neliktų be 
lituanistinės mokyklos;

2. priminti tėvams, kad savo prieš
mokyklinio amžiaus vaikus leistų į gry
nai lietuviškus darželius ar į paren
giamuosius lituanistinių mokyklų sky
rius; to siekiant, steigti lietuviškus 
darželius, o kur to negalima, stengtis 
parapiniuose darželiuose turėti lietu
višką skyrių;

3. pavesti. JAV LB centro valdybai 
tirti lietuviškosios viduriniosios mo
kyklos ir lietuviškų bendrabučių stei
gimo galimybes;

!4. |iūlyti PLB valdybai steigti švie
timo tarybą; ; ,

5. rekomenduoti PLB valdybai 1963 
m. šiirėrigti štiidijų dienas Šeimos lie
tuviškumo išlaikymo klausiniais;

6. kviesti jaunosios kartos kultūri
ninkus aktyviau jungtis į bendrą lie
tuviškosios kultūros darbą;

7. skatinti lietuvių studentiją labiau 
susidomėti lituanistinių mokslų stadi
jomis ir pasinaiidoti Pedagoginio Litu
anistikos Instituto neakivaizdiniais 
kursais;

8. raginti lietuvių visuomenę bei or
ganizacijas remti lietuvių jaunimo 
sportinę, meninę ir kitokią kultūrinę 
veikla;

9. skatinti tikinčiuosius būti lietuviš
kų parapijų nariais ir, dalyvaujant lie
tuviškose pamaldose bei organizacinia
me parapijų gyvenime, kovoti dėl jų 
lietuviško, pobūdžio išlaikymo;

10. prašyti Lituanistikos Institutą 
suaktyvinti savo veikią, sutelkiant vi
sus lituanistikoje moksliškai dirban
čiuosius, ir rūpintis aktualių lituanis
tinių mokslų veikalų leidimu.

11. pritarti J. Kapočiaus ir J. Ba
čiūnų sumanymui išleisti reikalingą 
Lietuvių .Enciklopediją anglų kalba.

12. sveikinti ir remti paskirų rašy
tojų pastangas, leidžiant lietuvių lite
ratūros veikalų angliškus vertimus;

t 13. raginti lietuvių visuomenę ir to
liau remti reikšmingą mūsų tautos rei-

kalų propagandai “Lituanus” žurnalą, 
o n>ūsų kultūrines institucijas ir pa- 
skirūs kun&rinuikus prašyti, kad pa
dėtų sutelkti žurnalui reikalingą me
džiagą; "

14. raginti tėvus prenumeruoti savo 
vaikams “Eglutės” laikraštėlį ir kvies
ti rašytojus bei dailininkus paremti jį 
savo rašiniais ir kūriniais;

15. prašyt LB apylinkes ir kultūri
nes organizacijas pasirūpinti lietuviš
kų knygų platinimo talka paskirose 
vietovėse ir steigti lietuviškas bibliote
kas bei skaityklas;

16. kviesti visus, o ypač finansiškai 
pajėgesnius, lietuvius remti Lietuvių 
Fondą ir būti jo nariais;

17. pavesti JAV LB centro valdybai 
tirti Lietuvių Kultūros Namų steigimo 
galimybes;

18. prašytį, kad mūsų periodinė 
spauda šalia lietuvių visuomeninių ir 
politinių reikalų svarstymo išsamiai 
informuotų apie visus svarbesniuosius 
liėtuvių kultūrinio gyvenimo įvykius;

20. siūlyti, kad spaudoje ir mokyk- 
lose būtų vartojama* viena, dar nepri-

klausomosios Lietuvos laikais priimta 
rašyba; .» į J . . • . .

?d. siūlyti, kad būtų daugiau rūpi
namasi lietuvių kalbos ugdyhu ir Jos 
gryninimu mūsų raštijoje, ir rekomen
duoti visuomenei palaikyti tam reika- 
lai leidžiamą “Gimtosios Kalbos” žur- 
nala;

21. atkreipti ypatingą dėmesį į sku
bų medžiagos rinkimą išeivijos istori
jai Ir rūpintis tokios medžiagos paruo
šimu, pavedant tą reikalą Lietuvių Is
torijos draugijai;

22. rekomenduoti, kad lietuvių pri
vačių ir ypač visuomeninių pastatų 
architektūroje atsispindėtų lietuviško
sios aspiracijos;

23. pasmerkti sovietinių institucijų 
išeiviams lietuviams peršamą vadina
mą kultūrinį bendradarbiavimą ir to
kio bendradarbiavimo propagandą.

Red. pastaba: Rezoliucijų komisiją 
sudarė: pirm. prof. V. Maciūnas, na
riai: kun. J. Borevičius, SJ, J. Jankus, 
P. Maldeikis, A. Marčiulionis, Iz. Ma
tusevičiūtė ir J. R. Simanavičius.
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Kohiuftištaš

surodo Dievo

KULTŪROS ŽURNALAS “AIDAI” 
irįa premiją už lietuvių mokslp^vei- 
da, išspauMmtą afckira knyga ar pe-

STUD. AL. MAKAICIUI vietoj kitos 
kurios svetimos kąlbos Harvardo uni
te biteo leistą lakyti lietuvių kalbos 
^gtatataą- . : į i A/ • <

PREL. M. J. URBONAS, DuBois, 
Pa., klebonas, yra sukūręs daug reli
ginių eilėraščių anglų kalba. Išėjo iš 
Jpaudos jo eilėraščių rinkinys: "One 
iundrėd Religious Rhymes - Poems”. 

Leidinys — kišeninio formato, 100 psl. 
Autorius kunigu įšventintas 1915 m.

Pr. Al.
JAV YRA 29 ŠEŠTAD. LITUANIS

TINĖS MOKYKLOS, 11 lituan. klasių 
prie vietinių m-lų, 42 mokytojai ir 
2689 vaikai. Programos galutinai pa
tvirtintos 1960 m. Jauniausia įstaiga — 
pedag. lituanistinis institutas. Tokius 
duomenis pateikė ped. Jer. Ignatonis 
H kultūros kongrese Čikagoj.

BALTŲ DR-JA Vokietijoje lapkr. 
23-25 d. Koenigsteine — Taunus su
rengė 7-sias Baltų Dienas. Paskaitų 
bendra tema ‘'Vakarų tendencijos ko- 
munist. Rytų erdvės kultūros gyveni
me”. Paskaitininkų tarpe — V. Banai
tis, prof. dr. H. Roos iš Tuebingeno, 
prof. N. Valters, latvis iš Vienos, es
tas H. Rajamaa iš Stockholm©. Palies-

Kalėdinės atvirutės 
religiniais Yr kitokiais vaizdeliais/ 

lietuviškais tekstais.
SU

Tinka sveikinimams Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga.
Kaina IŽVžc ir 15ė, Įskaitant ir voką 
Užsakymus, čekius ir money 
orderius rašvti:

Spaudos Bendrovė “žiburiai”, 
941 "Bundas St. W., 

Toronto 3, Ont.

- svarbus mūsų kovos ginklas
Mūsų akademinis jaunimas, pa

skelbęs “Lituanus” žurnalo rėmi
mo vajų, kreipiasi į mus, kuriems 
rūpi Lietuvos laisvės kova. “Li
tuanus”- — tai mūsų laikų Ku
dirkos “Varpas”, skelbiąs pasau
liui apie didelę neteisybę ir 
skriaudą mūsų pavergtai tautai. 
Kaip “Varpas” anuomet žadino 
prislėgtą užmigusią mūsų tautą 
pakilti į kovą, taip šiandien “Li
tuanus”, pristatydamas gyvą mū
sų pavergtos tautos kančią, per
spėja laisvąjį pasauli neužmerkti 
akių prieš gresiantį baisų pavojų.

> “Lituanus” kalba pasauliui jam 
suprantama anglų kalba tų var
du, kuriuos enkavedistas jau se
niai nutildė.

Kai okupantas klastoja mūsų 
tautos istoriją, niekina mūsų gar
bingą praeitį, tradicijas, naikin
damas mūsų tautą fiziškai ir mo
rališkai, “Lituanus” demaskuoja 
bolševikų melą jų kėslus ir pik
tas užmačias, o mus pristato pa
sauliui kaip garbingą, kultūringą 
ir didvyrišką tautą. x

Neseniai gavęs Nobelio laurus, 
žymus Amerikos rašytojas J. 
Steinbeck rašo: "Bijokite laikų, 
kai žmogus nenorės už idėją ken
tėti ir mirti..Tai įspėjimas 
Amerikai, kuri pasaukta vadovau
ti laisvajam pasauliui ir kur vis 
daugiau atsiranda visokių paci
fistų, egoistų, materialistų. Artė
jant šv. Kalėdoms vėl girdėsime 
juos daug kalbant krikščionišku
mo vardu apie ramybę ir taiką. 
Ne apie tokią taiką Išganytojas 
yra kalbėjęs! “Nemanykite, būk 
aš atėjęs ramybės atnešti žemėn; 
ne'ramybės atnešti aš atėjau, bet 
kalavijo” (Mato 10, 34). Paverg
tieji nužmogintieji laukia teisin
gos taikos. •

“Lituanus” kreipiasi prašyda
mas mažutės aukos, palyginti su 
ta, kurią atnašavo mūsų karys 
mūšio lauke. Iki šiol “Lituanus” 
per eilę metų rėmęsis Amerikos 
lietuviais, kreipiasi ir i Kanados 
lietuvius prisidėti savo aukomis 
prie vajaus- pasisekimo, kuriam 
vadovauja Ročesterio, N.Y. Stu-

dentų s-gos skyrįus, einąs centri
nio k-to pareigas.

“Lituanui” aukas prašome siųs
ti šuo adresu:

LITUANUS,
916 Willoughby Ave., 
Brooklyn 21, N.Y.

arba per vietos Įgaliotinius.
Juozas Jurkus

Red. pastaba. — Aukų vajus 
sėkmingai vykdomas liet, studen
tų Toronte ir Montrealy. Vien To
ronte jau surinkta arti $1.000.

$300.00 premiją bus paslurte 1963 m? 
Veikalus autoriai ar leidėjai kviečia
mi siųsti “Aidų” redakcijai iki 1963 
m. kovo mėn. 1 d.

ČIKAGOS LIETUVIŲ OPEROS 
spektakliai įvyks 1963 m. kovo 30 ir 
31 d. Fine Arts rūmų patalpose, 410 
S. Michigan Ave., Chicago, Ill.

KUN. DR. P. RAGAŽINSKAS, pro 
fesoriauja San Jose kolegijoj, Medel
lin, Kolumbijoj. Yra parašęs “Lietu
vių atgimimas Marijos Pečkauskaitės 
veikaluose” ir gavęs literatūros isto
rijos daktaro laipsnį ir privatdocento 
titulą. Pereitą vasarą uni-to buvo pa
siųstas į Limą, Peru, skaityti paskaitų 
apie V. Krėvę-Mickevičių, šiuo metu 
vėl darbuojasi Medelline.

“DRAUGO” POEZIJOS KONKUR
SO VERTINIMO KOMISIJĄ sudaro 
pirm. —A. Vaičiulaitis, sekr. — dr. A. 
Sužiedėlis, nariai— dr. J. Balys, J. 
Aistis ir L. Dambriūnas.

“TĖVYNĖS SARGO” naujame nr. 
2-22 M. Krupavičiaus paskelbti a. a.
Jurgio Savickio laiškai. Numeryje^yra ta padėtis Lenkijoj.©, Vakarų kultūros 
ir kitos įdomios medžiagos, išskyrus 
vertimą “Visuomenės tvarkos krizė Ili- 
jadoje”.

LITHUANIAN QUARTET, A. Baro
no, M. Katiliškio, Al. Landsbergio ir 
I. šeiniaus novelių rinkinį angliškai 
užsisakė visa eilė Amerikos un-tų bi
bliotekų, jų tarpe ir Upsalos un-tas 
Švedijoj.

PITTSBURGHO UN-TE, tarpe 18 
įvairių taut, kambarių, yra ir lietuvių 
tautinis kambaris. Jame kasdien susi
renka daugiau kaip 60 studentų įvai
rioms pamokoms bei paskaitoms. 
Įrengtas pagal senovės lietuvių liau
dies meną, kurio pavyzdžiai buvo pa
imti iš Čiurlionio Meno Galerijos Kau
ne. Viršuj kambario durų — skyde iš
pjaustytas Lietuvos Vytis.

Jaunimo žurnalas šaukiasi pagalbos
“ Ateities” žurnalo finansinė padėtis 

nėra pasigėrėtina, žurnalas skęsta sko
lose, o tuo tarpu prenumeratoriai ne
siteikia už prenumeratą atsilyginti. 
Toks prenumeratorių elgesys nesutei
kia administracijai šviesesnio rytojaus. 
Kur viso to problema?

Atsakymas aiškus — stoka organiza
cinio narių drausmingumo bei susipra
timo!

Kiekvienas ateitininkas turi sielotis 
šio žurnalo gyvavimu, nes tai ateiti- 
ninkijos pasididžiavimas prieš visą ka
talikišką, lietuvišką bei tarptautini pa
sauli. Koks jis turiningas bei patrauk
lus! Kiekvieno nario organizacinė pa
reiga reikalauja rėmimo prenumeruo
jant. atsilyginant bei supažindinant su 
ja visą katalikišką lietuvišką visuo
menę.

Nemalonu pranešti, kad “Ateitis” 
kaskart vis giliau ir giliau grimsta i 
finansinę bedugnę. Kaskart skola di
dėja, o prenumeratoriai kaip nesiteikė 
reaguoti i administracijos raginimus, 
taip ir nesiteikia. Atrodo, kad visi ragi
nimai raštu atranda savo atgarsį šiukš
lių dėžėje.

Liūdna kalbėti apie “Ateities” sko
lininkus, bet dar liūdniau, kad šis kil
nus žurnalas neturi prieauglio; kitaip 
sakant, nėra naujų prenumeratorių. 
Jeigu pažvelgsime skaitytojų sąrašan, 
pamėtysime, kad “Ateitį” prenumeruo
ja beveik vieni ateitininkai. Bet juk 
“Ateitis” yra visos katalikiškos - lie
tuviškos visuomenės atstovas pasauly
je. Visi gali ja gėrėtis ir grožėtis.

žurnalas be naujų prenumeratorių 
negali ilgai gyvuoti ir klestėti. Jeigu 
nedidėja skaitytojų apimtimi, tai reiš
kia, kad jisai jau pradeda mirties ke
lią, ir bematant atsidurs tiktai prisi
minimų puslapiuose. Bet argi mes ga-

lime leisti šiam vieninteliam katali
kiškam jaunimo žurnalui, gyvuojan
čiam daugiau 50 metu, užsidaryti?!

“Ateities” administracija, matydama 
šią kritišką žurnalo padėtį, skelbia 
maironinių metų didįjį vajų, šis vajus 
prasidėjo su kultūros kongreso atida
rymu ir baigsis paskutiniąją maironi
nių metų dieną — gruodžio 31.

šio vajaus tikslą^ yra supažindinti 
lietuvišką visuomenę su “Ateitimi”, 
susilaukti daugiau skaitytojų netik iš 
ateitininkijos tarpo ir įgyvendnti min
tį, kad kiekvienas ateitininkas prenu
meruoja ir skaito “Ateitį”.

Artėja Kristaus gimimo šventė. Argi 
gali, būti gražesnė beįjulnesnė dova
na už ^Ateities” užprenumeravimą sa
vo draugui, kaimynui...? c

Mielas sendraugi, studente, mokslei
vi ateitininke, neleisk “Ateičiai” mirti, 
nes tai bus Tavoųiačio, kaip ateitinin
ko, mirtis. Uoliai prisidėk prie šio va
jaus — tai “Ateities” gyvybinis žygis. 
Neapleisk “Ateities”! Sutelkime visą 
dėmesį “Ateitin”. Ištvermės ir Į darbą!
. Maironinių metų Didžiojo

Vajaus Komitetas

Milijonas pagydytų 
nuo vėžio

Amerikos vėžio dr-ja praneša, 
kad šiuo metu yra 1,2 mil. gy
ventojų turėjusių vėžį pradinėse 
stadijose ir dabar yra visiškai iš
gydyti. Kas metai ligoninėse gy
doma apie 700.000 vėžio ligos pa
cientų. Visi lengvesni atvejai, kur 
vėžys pastebimas pradinėse for
mose. būna išgydomi.

Kas gi buvo Vilkis • Vidikas?
Kaip matėm iš rašto, tikroji jo pavardė buvo Kazimie

ras Vidikas, bet buvo įsiregistravęs namuose, ’kur gy
veno, Vilkio vardu. Gal slėpėsi nuo draugu, o gal tai senas 
konspiracinis jo vardas. IŠ ’komunistinių raštų ir mUrksis- 

. tinės literatūros vertimi] buvo žinomai dar V. Tadro sla
pyvardžiu.

Kaip jis pasidarė netikinčiu ir Įsitraukė į 'komunistij 
eiles, pagaliau kaip pradėjo jieškbti kelib atgal, parodo 
jo kitas raštas, įteiktas tam pačiam kunigui. Tai lyg vie
šoji išpažintis, kurią čia ‘pateikiame:

“Gimiau 1885 m. kovo 3 d. Ariogalos valsčiaus Kiirii- 
giškių kaime, Kėdainių apskrityje (tuometinėje Kauno 
apskr.).

Mano tėvai Jokūbas ir Katėrina (Aniiilytė) Vidikai 
(rusiškuose dokumentuose — Vidikovškije) buvo vidur
kiniai ūkininkai.

Baigęs Ariogalos pradinę mokyklą, Įstojau Į dvimetę 
Raseinių apskrities vidurinę mokyklą ir su garbe ją bai
giau. Metus ir ttejetą mėnesių privačiai pasimokęs tūlų 
reikalingi] dalyki], išlaikiau egzaminus kėturių llasių kur
sui padengti. Per 8 ar 9 mėnesius po to dalinai rengiausi 
griežtiems Įstojamiesiems į Seminariją egzaminams, bet 
daugiausia laiko leidau skaitydamas marksistinius raštus, 
darvinistim s knygas, nekatalikiškas filosofijas ir grožinę 
rusų in vakarinių šalių literatūrą.

Kadangi nuo 12 iki 13 meti] amžiaus buvau gana pa-

maldus, Jai motina mane skyrė būtinai i kunigus. O jeigu 
persimainyčiau ir to nenorėčiau, tai būčiau namo grą
žintas ir i paprasčiausius kaimo darbus Įkinkytas.

Bet laisvamanis bendrabučio savininkas dar antraisiais 
■Raseinių mokyklos metais taip mane paveikė moraliniai ir 
dvasintai, kad aš tapau netikėliu.

Su tokiu “dvasiniu” pasiruošimu išlaikiau Įstojamuo
sius egzaminus ir 1904 m. rudeni buvau priimtas i Ku
nigų seminariją Kaune.

Seminarijoje išbuvau pustrečių metų ir, kaip sako duo
tas man liudijithSs, patikrintas ir pasirašytas seminarijos 
rektoriaus sufragano vyskupo Gasparo Girtauto:

^Kazimieras Vidikovskis, būdamas geriausio elgesio, 
parodė geni pasėkų dėstomuose seminarijos dalykuose. 
Šią gi Įstaigą jis 'dėl ligds apleido”.

Liudijimas datuotas 1907 m. sausio 20 d.
(Čia K. Vidikas žodžiu pastebėjo, kad tas liudijimas 

buvo duotas tam, kad jis galėtų stoti i betkurih mokyklą 
be kliūčių dėl gero elgesio ir mokymosi, bet prie jo buvo 
pridėtas ir vysk. G. Girtauto Įspėjamas laiškas nestoti i 
kitą kunigą seminariją. Išstojimo priežastis taip pat ne
buvusi liga, o atėjęs laikas apsispręsti).

Vtačd Kapsuko talkininkas
“Savo noru apleidęs semihariją, atvykau i Ameriką 

1907 m. pavasari. Apie metus pragyvenau Lowell, Mass., 
mieste, dirbdamas po keletą mėnesių maisto parduotu
vėje ir audykloje.

1908 m. pavasari iš Lowellio nuvažiavau i Valparaiso 
universitetą, Indianos valst., ir dvejus metus su ketvirto 
lankiau jo bendrųjų mokslų-*- Science — kursą. Per dve
jus metus tiio tarpu mokiau ir lietuvių kalbos klases. Už 
tai universitetas atlygino, nemokamai man duodamas mi
tybą ir mokslą. Mokslo metai ten buvo 48 savaitės, palie
kant atostogoms tik ketvertą savaičių.

Netolimoj nuo ten Čikagoj 1910 m. vasarą įvyko Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje seimas. Broniaus' K. Ba
lučio (vėliau Lietuvos pasiuntinio Londone) paragintas, 
seimas Brinko mane SLA organo “Tėvynės” redaktorium.

Ją redaguodamas, rėmiaii SOcialistuojančius insurgėn-

tus, maištaujančius prieš tautinę SLA valdybą, ir prieši
nausi SLA Pildomosios Valdybos potvarkiams. Už tai 
1911 m. pavasari buvau atleistas iš “Tėvynės ’ redakcijos.

. Bet netrukus 1911 m. iTisarą įvyko Amerikos Lietuviu 
Socialistų Sąjungos suvažiavimas Brooklyne ir pagal Val
paraiso studentų atsiųstą rekomendaciją išrinko mane 
Soc. Sąjungos organo “Kovos’’ redaktdritim.

Tad Filadelfijoje ėjusią “Kovą” ir redagavau nuo. 1911 
m. vasaros iki 1917 m. nidens, išskyrus tik antrąjį 1913 m. 
pusmeti, kuomet laikinai atitrūkęs nuo "Kovos”, dar vieną 
semestrą< pastudijavau Valparaiso universitete. Po to gri-. 
žau “Kovon”. r

1916 n?, vasaros pradžioje atvažiavo i Ameriką Vincas 
Kapsukas. SociaHstii Sąjungos Vykdomasis Komitetas, 
vadovaujamas Juozo Šukio, pakvietė Kapsuką drauge su 
manim redaguoti “Kovą" (ne vyriausiuoju jos redaktorium 
būti). Taip Šukys, taip aš supratome, jog Kapsukas kreips 
laikraštį i revoliucinę liniją, kovpjant prieš pirmojo pa
saulinio karo imperialistus ir prieš savo tėvynės gynėjus, 
dešiniuosius socialistus ir centristus. Tokiam “Kovos” 
ĮMizicijos kairinimui nė aš nesipriešinau. Taip ir buvo 
“Kovai” nustatytos naujos gairės. Bet visą Kapsuko bu
vojimo Amerikoje laiką aš buvau vyriausias jos redakto
rius, išrinktas visuotiniais Soc. Sąjungos narių balsavimais.

Po Rusijos caro valdžios nuvertimo. Kapsukas 1917 m. 
pavasari iškeliavo i Rusiją. Aš gi naująja 'linija vedžiau 
ir “NaująJ-ą Gadynę ”.

Kada 1917 m. balandyje ir Jungtinės Amerikos Vals
tybės Įstojo į karą prieš Vokietiją, tai “Kova” lygiai smer
kė ir Amerikos valdžią kaip imperialistus. Už. tai 1917 m. 
rudeni valdžia užklupo “Kovą” ir uždarė.

Po “Kovos" uždarymo verčiau marksistines ir lėni- ..z * *
nines knygas lx'i panašios krypties raštus, naudodamas 
slapyvardę V, Tauras. ,

Atvažiavęs i Niujorką, per keletą menesių redagavau 
Amalgameitij Siuvėju Unijos lietuviškojo skyriau^ organą 
“Darbą”. Unijos vadai norėjo, kad laikraštį vesčiau de
šiniųjų socialistų takais. Su tuo nesutikau, todėl ir palikau

■ “Darbą”. Tuo laikotarpiu redagavau vieną po kito ir du 
trumpalaikius kairiųjų laikraštukus”.

t

1

VYTAUTO AUGUSTINO
LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS

yra geriausia dovana visokiomis* 
progomis. Albumo vaizdai kalba’ 
apie Lietuvą visiems suprantama 
kalba,> todėl jis tinka visiems, kas> 
kokia kalba bekalbėtu.• e

Albumas LIETUVA yra gražiausia,

kalėdinė dovana. ;
Kiekvienam verta jį pačiam jsigy-; 
ti ir kitam dovanoti, ypač mūsų 
draugams kanadiečiams.

Užsakymus siųsti: į
Ateitininkų Federacija, < 
916 Willoughby Ave^ 
Brooklyn 21,' N.Y., USA.
Gaunama ir pa's pratlntojtrs.

Kaina $5. Užsisakykite tubjau!.

įtaka Baltijos erdvėje, švietimo padė
tis šių dienų Estijoje ir kt.

“OST EUROPA” 10 nr. 1962 m. 
svarbesni -str.: Robert Stupperiich — 
apie bažnytinę politiką ir bažnyčios 
gyvenimą Chruščiovo eroje; eilė strai
psnių apie policentrizmą Rytų bloke; 
K. V. Tauro knygos “Guerilla War
fare on the Amber Coast” — P. Zun- 
dės recenzija.

KAROLIUI VAIRUI • RAČKAUS
KUI, žinomam knygų vertėjui,*suėjo 
80 mėtų amžiaus. J lietuvių kalbą jis 
yra išyėrtęs Tčeliasdęšunt knygų — jų 
tarpe ’T. Drėižerfco, T>./Steihbekb fr M. 
Gorkio-kūrinius, * Šiųb rnetu j is yra mi
rusio rašytojo P.T Cvtfkos Memoriali
nio muzej&is direktoriumi Vilniuje.

MAiRONiO 100 in.t;ginumo mėtinių 
proga Lietuvoje išleista itfąironib./kū
rybos rinktinė. Redagavo, kruopščiai 
išsijoję, įtrinkę/paskirus eilėraščius, 
K. Kbf$akas,;E. Mieželaitis ir;Ą. Venc
lova. Maironio raštų rinkinys išlei
džiamas ir nišų kalba Maskvoje. E.

“ELTA” £ISPaWų KALBA, Bb- 
letin del Servicio Informative Litu- 
ano, iir/8, Įapričio inėn. tiiririy: veda
masis ajiiė liettivą ir Berlyną, daug 
medžiagds apie gyvenimą Lietuvoje, 
aįkiv. T. Matulionio nekrologas ir kt. 
Adresas: Ąlb'arracin 2352, Buenos Ai
res, Rep. Argentina.

t “;E L T A ” ANGLŲ KALYBA, nr. 10 
tiiriny: apie J. Tautas ir Lietuvą, lie
tuvių tautos nepasitenkinimą komunis
tine . sistema, religinį persekiojimą, 
sveikatos apsaugą Lietuvoje, be to*, pa
skelbti JAV spaudos balsai apie JAV 
išleistus liet, rašytojų kūrinių verti
mus į anglų kąlbį^-Adresas: 33 „West 
42nd St., Room 1830, New York 36, 
N.Y., USA. E.

LENKAI VERTĖJAI a. ir Z. Sto- 
berskiai, išvertę iš lietuvių į lenkų 
kalbą visą eilę knygų. A. Stoberskienė 
viešėjo Vilniuje. Ji yra Varšuvoje lie
tuvių visuomenės kultūros dr-j.bs, Var
šuvos sk., vice-pirmininkė. Dabar jie 
pasiruošę j lenkų kalbą versti A. Bie
liausko romaną “Rožės žydi raudonai”, 
J. Ragausko “Įte missa ėst”, V. Myko
laičio - Putino “Sukilėlius”, išgarbintą, 
premijuotą E. Mieželaičio “Žmogų”.

LIETUVOJE NESENIAI ĮSTEIGTA 
kraštotyrininkų dr-ja turi 26 skyrius. 
Be etnografijos, tautosakos ir kt. sky
rių dr-jai pavesta kreipti daug dėmesio 
į vad. Lietuvos revoliucinę praeitį, jos 
veikėjus. E.

LEIDYKLA “SOVIETSKIJ PISA- 
TEL” Maskvoje išleido Aug. Griciaus 
apsakymų rinkinį “žmonės” ir,E. Ma
tusevičiaus eilėraščių rinkinį “Negęs- 
ki, švyturių ugnelė”.

ESTIJOJ IŠLEISTA ESTŲ KALBA 
knyga “Lietuvos TSR”. Joje paliečia
ma Lietuvos istorija, žinoma, bolševi
kinėje šviesoje, supažindinama su ti
kiu, literatūra, muzika bei įvairia liau
dies kūryba. Knygoje išspausdintos 
Laurušo ir Balsio dainos, lietuvių liau
dies šokis “Sukčius”.

VYT. SIRIJOS GIRA savo straipsniu 
“Tiesoje” 249 rir. — atviru laišku jau
nam rašytojui VI. Dautartui — moko, 
kaip reikia rašyti ir drauge dpgąiles- 
tdvo savo, kaip rašytojo, “klaidas” 
partijos nurodytai linijai. Jis pripaži
no, kad jam daryti ■priekaištai dėl jo 
pastarojo romano buvę teisingi. Dėl tb 
rašytojas ilgai mąstęs. O. dabar ir 
“Pergalės” žurnalas skelbia 11 nr. pa
skelbsiąs V. Sirijos Giros ^kūrybą “štai 
iir viskas”. E..

ATEISTINĖS PJESĖS KONKURSĄ 
paškelbė okup. Lietuvos profesinių są
jungą tarybos prezidiumas su “Tiesos” 
laikraščio redakcine kolegija. Premi
joms skiriaina 1000 rb. šiuo konkursu 
mėginama nutildyti nuolatinį agitbri- 
gadų skundą, kad joms trūksta anti
religinių, veikalų. Įvertinimo komisiją 
sudaro: E. Dapkūnąs, V. Kirlys, A. 
Kernagis, A. Macevičienė -Ragauskai
tė, V. Mozūriūnas, J. Ragauskas, Br. 
Raguotis ir S. Svėttliblas.

Kon. A. STEPONAITIS
TeVYHĖJE l« PASAULY

Ką tik išėjusi knyga, kurioje autorius pasakoja savo prisiminimus 
nuo carizmo iki bolševizmo. — Knygoje randame: Sūduvos lygu-

talik iš ko j e akcijoje, Ant kalėjimo slenksčio, Bolševizmo smurte, 
Antrojo karo sūkuryje. Už aksominės uždangos, Tarp Atlanto Ir 
Pacifiko, Prie kryžiaus kelio.

Įrišta Į kietus viršelius, 319 psl., kaina $4.

f Gaunama adresu:
FRANCISCAN FATHERS PRESS

910 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN 21, N.Y., USA.



6PSL.

Mann & Martel ud TORONTO

2336 Bloor St. W Tel. RO. 2-8255
BABY POINT
$16.900 pilna kaina, gražus rupių 

plytų mūrinis 6 kambarių namas 
su garažu. Viena skola balansui, 
arti susisiekimo ir krautuvių.

BLOOR — WINDERMERE
$3.900 įmokėti, 6 kambarių atskiras 

mūrinis namas su garažu, 2 mo
dernios virtuvės, alyvos šildymas, 
dideli kambariai. Pilna kaina 
$17.500.

GELEŽIES KRAUTUVĖ (Hard
ware Store), SIX POINTS (Bloor 
& Dundas)
$2.500 įmokėti, plius prekės ir in

ventorius. Vienuolikos metų se
numo pastatas, pastovus biznis, 
gera klijentūra. Pilna kaina $28. 
000, viena skola balansui. Leng- 

, vos išsimokėjimo sąlygos.
BLOOR — HIGH PARK
$10.500 pilna kaina. Mūrinis namas, 

6 dideli kambariai, dvi moderniš
kos virtuvės, nauja krosnis. Vie
na skola balansui, vienas blokas
nuo Ęloor. z

DUNDAS — RUSHOLME RD.
$1.700 įmokėti, 11 kambarių, gerai 

sutvarkytas mūrinis namas su 
dviem virtuvėm ir dviem voniom. 
Vandeniu alyva šildomas. $150 
pajamų mėnesiui ir 4 kambariai 
savininkui.

JANE — EILEEN
$2.900 įmokėti. Gražus mūrinis 7 

kamb. per du augštus namas, 11 
m. senumo. Garažas ir platus įva
žiavimas. Arti susisiekimo ir 
krautuvių. Pilna kaina $16.400.

SWANSEA
$3.500 įmokėti. Visai arti Bloor, 6 

kamb. mūrinis namas su garažu ir 
privačiu įvažiavimu. Vandeniu 
alyva apšildomas. Gražūs dideli 
kambariai. Pilna kaina $16.500.

ANNETTE — RUNNYMEDE
10 kambarių dupleksas. Pilna kai

na $17.900. Du garažai, privatus 
įvažiavimas. Dvi atskiros krosnys. 
Išnuomota po $100 mėn. Įmokėti 
$5.900. Viena atdara skola balan
sui dešimčiai metų.

L. Leveckytė 5, V. Jurevičiūtė 8, T.

Visuotiniame ŠALFASS-gos su važia-

Čeponytė 4, V. Bekerytė, M. Gutaus- 
kaitė 8. J. Simonaitytė 14, V. Juozai- 
zytė 6.

šią savaitę žaidžia: CYO lygoje —

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 2-8255 ' Namų telef. LE. 6-1410

P.S. Jeiga kartais nerastumčte šiame skelbime sau tinkamo namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turi

ma iiruie. nes mes gauname kas dieną nauju nuosavybių.

PRIĖMIMAS ONTARIO 
VYRIAUSYBEI

Lapkričio 28 d. Royal York 
viešbutyje Toronto taut, grupių 
spaudos klubas surengė priėmb 
mą Ontario prov. vyriausybės na
riams, kurių atsilankė apie 10 su 
premjeru J. Robarts priešakyje. 
Po klubo sveikinamųjų kalbų jl- 
gesnį žodį tarė pats premjeras, 
pažymėdamas, kad nauj. kanadie
čių nesą; girdi, ir jo paties tėvai 
atvykę iš Barbados, V. Indijoj. Jis 
užgyrė taut, grupių spaudos ben
dradarbiavimą su prov. vyriausy
be teikiant visuomenei teisingas 
informacijas apie Kanadą ir pro
vinciją. Priėmime dalyvavo apie 
150 asmenų. Spaudos klubui pri
klauso 28 laikraščiai. Kiekvienas 
jų buvo atsiuntęs 3-4 atstovus. 
“T. Ž.” atstovavo: p. Rinkūnienė, 
A. Rinkūnas ir >K. Pr. Gaida.

Klaipėdos sukilimui 1963 m. 
; sausio 15 d. sukanka 40 metų. To
dėl norima iškilmingiau paminė
ti. Minėjimą ruošia KLB Toronto 

iapyl., Maž Liet. Rezistencijos ir 
•Jiaž. Liet. Bičiulių dr-jos skyrių 
; valdybos. ' T.

sat'iių kuopos prizinis 
— gruodžio 16 d. iš 
zų. Vieta: Orchard’ 

k, Gnt. Ten pat r.
N. Metų sutiki 
šaudymo pir: 
d. Eden. Ont.. 1 

išrodė Toronto šu_: 
..i U vieta gruPin..

Po šaudymo ‘va. š 
. .iaulo buie bu.u 

reikalai.
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Toronto ateitininkai sendraugiai

STASIUI AUŠROTUI Niujorke mirus, 
jo brolį Vytautą su šeima — 

KLK Kultūros draugijos narį ir buvusi jos pirmininką 
bei nuoširdų “Tėviškės Žiburių” talkininką 

nuoširdžiai užjaučia

KLK Kultūros Draugija, 
“Tėviškės žiburių” redakcija ir administracija

STASIU I AUŠROTI) I mirus, 
idėjos draugui broliui Vytautui su šeima 

gilią užuojautą reiškia

-dy
kai

.3

STASIUI AUŠROTUI Niujorke mirus, 
gilaus liūdesio prislėgtą mamą, brolį Vytautą su šeima 

ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

K. Bėraitienė
G. G. Balčiūnai
O. L. Rimkevičiai
E. J. Matulaičiai
L. V. Kolyčiai

KALĖDŲ EGLUTĖ j Sąjunga “Verslas” praneša, kad 
visiems Toronto lietuviu vaikams Metų sutikimas Įvyks Liet. Na- 

o — gruodžio 16 d.. 4 vai.' p.p. Pri-! muose. Tam yra užsakytos visos
- k-------xU0§ird^iai kvie-j LN salės. “Verslo” valdyba

Dail. Ant. ir A. Tamošaičiai, tu- 
j rėję sėkmingas savo dailės darbų

"osario eš* gavėnią. Visus is
nksto kviečiame.
Praėjusios savaitės rungtynėse Auš- Ve

•Jington 40:39, Aušrai
Lcos 49:0. Aušra I. ko- i.eu -------- . i r i -

J. Laurinavičius 20, J 'nutarė papildyti narių skai irų, .siKenmo saieje
J. Bukšaitis, I. Jurcevičius, R. Grigas i pakviečiant naujų asmenų i šal- ciame tėvelius atsivesti savo vai-į
>, R. Vyskupaitis, Zadurskis 5 ir Ą.'pos darbą. Pasiskirstytas ligonių kučius ir pasigėrėti gražia ir ivai-, uaiu«
Žaliauskas 12: Aušra M. komandoje: lankymas švenčių proga. Nutarta rĮa programa, kurią atliks darže- Į parodas Cikaeoi ir Montrealv ke^ f T A R V R T1 _•_____ i_ x<t*_ 1_____ x* _ įrišti ni n i •ioiinnfAc ir iniinac_ o J J >n .. . , ... 9 T Tanpbl-,naitA 9 a viet°j adatėlės surengti religini.: ho aukleuniai. jaunutes ir jaunes-: ti ši žiema surengti paroda ir 
Dubinmkaite 2, i. Janehunaite 2. a. koncerta gruodžio 16 d. šv. Jono nes at-kes. Tevehus prašome SU---- “ ‘ & r .
r. iAA v- M Kr baž'nvči0je vakare' Caritas-: nešti SAVO vaikams dovanas iki

I kviečia ir toliau palaikyti gražų! gru°džio 16 d. i LV Namus — 57 
šventini paprotį: Kalėdų ir N. Me- i Sylvan Ave., o kas nesuspės — 

M s“ -1.: j P-P9-dar^pneš
Aušra J su Vyčiu, antradienį, Aušra Pos reiKaiams. 
M su St. Vincents, sekmadienį; TLB | 
lygoje — Aušra Sr su Tru Way, antra- į 
dieni; Church lygoje — Aušra J su 

i Woodgreen, trečiadienį 8 v.v. mūsų 
salėje; Aušra I su Mimico, trečiadie

; programą. Ant dovanų turi būti 
' aiški vaiko pavardė ir vardas. Šiai

Vytauto Aušroto brolis Stasys " ’ = j ,----- • >
'mirė Niujorke gruodžio 2 d.

Skulpt. Dagys pakviestas prieš
kalėdiniame laikotafpyje daly-

Kalėdų eglutei vadovauja Nek. 
Pr. Marijos seserys.

Kredito kooperatyvas “Para- 
*” ruošia išleisti savo nariams

Toronte.
Padėka

Kariuomenės šventės ' proga kūrėjų 
- savanorių prie liet, bažnyčių daryto
je rinkliavoje Vokietijoje pasitiku
siems ir vargam patekusiems laisvės 
kovų invalidams sušelpti surinkta au
kų: prie Prisikėlimo — $235,55, šv. 
Jono Kr. — S74.91, iš* viso — $310,46.

Gerbiamiems klebonams, leidusiems 
daryti rinkliavai ir per pamokslus 
rinkliavos reikalu tartus palankius žo-nį, 9 v.v. mūsų salėje; B-C lygoje — uupyje ma„ ru _ ____ ____ „ ______ __

Aušra Jr su Tridents Jr, sekmadieni. vau” Keliose parodose. Be-Ką tlK I963m. sienini kalendorių SU i džius “reiškiame «ilia padėka Taip pat 1.30 V. p.p. st. Vlads salėje. praėjusios Čikagoje lietuvių dail. šventėmis ir vardadieniais. ‘ XX miefiems nu^Samsšventėmis ir vardadieniais.
Prašome narius, kurie pakeitė

Nijolė Kėkštaitė, 13 m., moksle pirmo
ji, viena geriausių š. Amerikos lietu
vių plaukikių, Toronto “Aušros” klubo 
narė.

Visuotiniame ŠALFASS-gos suvažia- Parodos jo darbų dabar yra išsta-! xxvxxx^ r«xx^xv^

vime Aušrai atstovavo T. Paulius. OF tyti 4 darbai naujai atsidariusio- adresus pranešti raštu arba 
M. E. Šlekys, V. Birieta ir S. BarškėtisJ Jce “Chapel Gallery”, 529 Yonge paskambinti LE. 2-8723 

____ St.; “W & W” galerijoje 1071 sE Reik, ved

AUŠROS ŽINIOS
Šį sekmadieni, tuoj po pamaldų, mu

zikos studijoje šaukiamas visuotinis 
Aušros klubo ir tėvų-rėmėjų susirinki
mas. Visi nariai, tėveliai ir rėmėjai 

' prašomi dalyvauti. Bus pranešimas 
apie Clevelande įvykusį ŠALFASS vi
suotinį suvažiavimą, aptarti klubo ei
namieji reikalai bei renkama nauja 
klubo valdyba.

Nuoširdus ačiū mūsų mielosioms šei
mininkėms ir visiems pagalbininkams, 
prisidėjusiems prie sėkmingo “Prieš- 
adventinio baliaus”, bei visiems sve
čiams už moralinę ir materialinę para
mą. Sekantis Aušros parengimas —

J. DAKTARAITĖ 
NEPATENKINTA NIUJORKU 

Neseniai JAV-bėse viešėjo vyrų ir 
moterų Sov. S-gos krepšininkų rinkti
nės; 1 
rinktinės treneris Stepas Butautas, o 
moterų rinktinėje žaidė kaunietė Jū
ratė Daktaraitė. “Tiesoje” 264 nr. at
pasakotas A. Laurinčiuko pasikalbėji
mas su J. Daktaraitė apie Įspūdžius 
JAV-bėse. Ji Niujorke buvusi jau ant- metu Kataliku Informacijos Cent
rą kartą. Girdi, miestas jai anksčiau --fc - - -
atrodęs slogus, o dabar — dar sloges
nis. “Tiesos” atstovui ji tegalėjo pasa
kyti, kad ... didžiuojasi Lietuvos mies
tų gražėjimu ir Lietuvos gyventojus 
pasveikinusi ..bolševikinės — spalio 
šventės proga. E.

Reik. ved.Bathurst St. jis dalyvauja tarpe 
kitų 8 dail. iš įvairių kraštų. Pa
roda truks nuo gruodžio 4 iki 29

Lt OUV. INI 111 IV 11 X 111 IV UI* j • J a. aaav*. *.

buvo ir lietuviu: sovietu vyru d. Taip pat Brantfordo miesto ga- gražuole, yra latvė, gyv. Otavoje, 
lenjoje, kuriai vadovauja dail. J. i - —
Rackus. k.ucdmėje parodoje nuo 
gruodžio 1-27 d. yra jo keletas 
darbų. Šios galerijos pirmadie
niais uždarytos. Prieškalėdiniu

Renata Pikelis, išrinkta garsių
jų futbolo rungtynių “Grey Cup”

'Jos tėvai kilę iš Kuržemės. Po 
rungtynių pirmadienį ji grįžo į 
pamokas gimnazijoj, kur gerai 
mokosi. Rungtynių pasižiūrėti bu
vo atvykusi ir jos motina.

rę (kampas Bloor ir Bathurst) yra 
suruošta paroda šūkiu “Kristaus 
gyvenimas” kur irgi yra keli dail.' klebonu Sauit s’l Marie"vyskupf- 
Dagio skulptūros ir tapybos dar-j0S vienoj vasarvietėj. Pr. savai- 
bų. Jų yra dar ir kitose meno pa- te iankėsi Toronte.
rodose Toronte. ‘

Kun. L. Kemėšis, ilgokai sirgęs 
ir turėjęs operaciją, vėl paskirtas

LIETUVIŲ STUDENTŲ ŽINIOS
STUDENTŲ BŪSTINĖS ATIDARY

MAS. — Praėjusį sekmadienį buvo pa
šventinta liet, studentų būstinė. Patal
pos kuklios — 3 kambariai (ir 3 kam
bariai II a. skautams).

Gausiai dalyvaujant studentijai ir 
svečiams, šventinimą apeigas atliko 
Prisikėlimo par. klebonas T. Placidas 
Barius, OFM. Jis priminė reikalą stu
dentiją remti ir auklėti lietuviškoj 
dvasioj bendrom jėgom. Parapija au
koja namus, tikėdamasi gerų vaisių iš 
studentų veiklos. Kūrėjų - savanorių 
vardu sveikino maj. Asevičius. Stud, 
s-gos dvasios vadas Tėvas dr. Korneli
jus Bučmys, OFM, pasidžiaugė, kad 
jis jaunimo yra pakviestas būti jų 
draugu.

Prisikėlimo par. Katalikių Moterų 
v dr-jos vardu sveikino p. Reginienė, vy
rų — V. Sonda, įteikdami čekius stu
dentų namų įrengimo reikalams. Para-j Patais; 
pijos tretininkės paaukojo elektrinį' ta 
kavos virtuvą 50 asmenų. Stud. Rėmė- Hūdna! Lodei lietuviai turi atsilikti 
jų Būrelio v-bos pirm. J. Karka iškėlė jaut> ---• ■ teut'.;? Ar negabūs? Ar sa

čius, dr. St. Pacevičius, dr. E. Norvai
šienė, dr. A. Užupienė, dr. M. Karkie- 
nė, dr. A. šapokienė, dr. S. Čepas, “T 
Ž” red. A. Rinkūnas, “Moters” red. I. 
Matusevičiūtė, inž. V. Sičiūnas, inž. G. 
Sakus ir kt.

Studentės visus vaišino pyragaičiais 
ir kava. Svečiai suaukojo SI 16 studen
tų būstinei įrengti.

TORONTO LIET. STUDENTAI N. 
Metų sutikimą rengia studentų būsti
nėje. Būsiančios paskolintos patalpos 
iš skautų — 3 kambariai II a. Bus 
kviečiamas visas akademinis jauni
mas.

PaskutiniuGABI STUDENTĖ.
laiku girdėti bendras nusiskundimas, 
kad lietuviai mokiniai ir studentai pra
dėjo sunkiai mokytis, gauna nemaža 
patais.:, pasilieka ir antriems metams.

būtų bendras reiškinys, būtų

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. W. - Toronto 4, Ont 
Telefonas LE. 24404

Ats. :
Pr. KERBERIS

Darbo tel. LE. 24404 <
Namų tel. LE. 5-1584 J

6 kambarių, puikus mūrinis namas, J 
kvadratinis planas, užbaig- ( 
tas rūsys su baru, garažas su < 
privačiu įvažiavimu. $3.000 < 
įmokėti. Baby Point rajone. <

14 apšildomų vasarnamių ir krautu- < 
vė, apie 25 mylios nuo To- 1 
ronto, didelis sklypas, priva- ’ 
tus ežero krantas, pritaikyti 
gyventi ištisus metus. Gauna < 
apie $750 mėnesinės nuomos. < 
Geras biznis, be sunkaus dar- i 
bo. Skubus pardavimas dėl 1 
ligos. Apie $5.000 įmokėti. (

6 kambarių, $3.000 įmokėti ir vie- 1
nas atviras morgičius 10 me- 1 
tų. Rupių plytų, atskiras J 
mūrinis namas, naujas šildy- < 
mas. Garažas. Swansea — < 
Bloor rajone. <

7 kambarių mūrinis namas, vandens <
alyvos šildymas, 2 vonios, 2 < 
modernios virtuvės, didelis < 
kiemas, apie $2.500 įmokėti Į 
ir vienas atviras morgičius J 
balans. Havelock St.—Bloor.

6' kambarių, šiurkščių plytų, atski- 
ras mūrinis namas, garažas < 
su privačiu įvažiavimu, apie ( 
$3.000 įmokėti ir viena atvi- < 
ra skola 10-čiai metų. Pilna < 
kaina $17.500. Runnymede * 
— Bloor. <

Bungalovas — 5 kambariai, užbaig- 
tas rūsys, vandens alyvos šil- < 
dymas. Garažas su privačiu ( 
įvažiavimu, apie $4.000 įmo- < 
keti, viena skola likučiui. < 
Prašoma kaina $15.500. Ran- < 
dasi Swansea raj. arti Bloor. 1 

kambarių, atskiras mūrinis na- 1 
mas, vandens alyvos šildy- ’ 
mas, balkonas, gražus kie- < 
mas, garažas su privačiu įva- < 
žiavimu. Puiki vieta, apie < 
S5.000 įmokėti, viena atvira < 
skola balansui. Jane — Bloor ' 

rajone. # *
Bungalovas, apie S5.000 įmokėti, 

užbaigtas rūsys, naujas šil- * 
dymas/ gražiai įrengtas vidų- ' 
je, lengvos ir ilgos išsimokė- ( 
jimo sąlygos. Garažas.. Jane < 
— Bloor rajone.

kambarių atskiras mūrinis na- < 
mas. Dvigubas garažas, van- < 
dens alyvos šildymas, apie

XnMn' $ Be t0» turime labai didelį pasirin-Park $ kinia įvairaus dydžio apartmenti-
Koncesvanes. / nių ;namų<

Penkių butų, atskiras, mūrinis na- > - A
mas. Apie'$7.000 įmokėti, / I
Privatus įvažiavimas. Viskas ? *
išnuomota, žema kaina. Jane < LE. 24404
— Bloor. < Namų telefonas LE. 6-9165

PASITEIRAUKITE DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.
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lietuvių visuomenės jautrumą studen
tų reikalams. Studentų pirm. G. Beres
nevičius sumaniai vadovavo visoms iš
kilmėms ir savo padėkos kalboj pažy
mėjo, kad studentija neapvils senos 
kartos ir tęs lietuvybės darbą.

Svečių tarpe matėsi PLB pirm. dr. 
J. Stulgaite, dr. J. Yčas, dr. A. Pacevi-

1. W * 
; U 4* lygos sunkios? Ar... pritingima? *

Bet yra ir gražių išimčių. Pit. To
ronto un-to medicinos fakulteto II kur- ■ 
so studentė Auksuolė Lingytė. Pra-. 
džios mokslą baigė Toronte su medaliu 
ir gavo piniginę dovaną. Visą mokyk
los laiką buvo gabiųjų mokinių sąra
šuose. Gimnaziją baigė 1961 m. pir-

Auksuolė Terese L

“šykštuoli” — 5 v. Moljero ko
mediją — gruodžio 2 d. Prisikėli
mo salėje suvaidino Hamiltono 
mėgėjų teatras “Aukuras”, vad. 
E. Dauguvietytės - Kudabienės. 
Dalyvių buvo gausu — apie 350. 
Visi gėrėjosi aukuriečių teatrinė
mis pastangomis. Ypač geri buvo 

' šykštuolis Harpagon — A. Stase- 
vičius ir jo tarnas Jokūbas — A. 

; Ulbinas. Kaikuriems vaidinto- 
i jams dar reikėtų atkreipti dėmėsi 
i tareną ir vaidybą. Spektakli or

ganizavo Prisikėlimo katal. mo
terų skyrius. B.

dėkojame mūsų mieliems nuolatiniams 
rėmėjams ir talkininkams: O. Indre- 
lienei, A. Stepaitienei, S. Kvietienei, 
S. Petrulienei ir P. Morkūnui, uoliai 
talkinusiems rinkliavos vykdyme.

Kūrėjų-Sav. s-gos Tor. sk. v-ba
Padėka

šį rudenį musų šeimai atvykus iš 
Lenkijos į Kanadą, Toronto miestą, bu- 

įvome savo tautiečių labai šiltai sutik
ti. Nuoširdi padėka Tėvui Placidui, 
OFM, ir visiems Tėvams pranciško
nams už moralinę paramą ir piniginę 
auką. Ypatinga padėka Prisikėlimo pa
rapijos LK Moterų dr-jos skyriaus val
dybai ir visoms narėms už suruoštas 
vaišes ir piniginę auką. Kartu dėkoja
me visiems Toronto geraširdžiams lie
tuviams, parėmusiems mus daiktais, 
drabužiais ir pinigais.

Marija ir Bronius Matusevičiai
Pa dėka

Mieliems Bičiuliams-------p.p. V. V.
Treigiams, B. A. Stonkams, J. O. Ston- 
kams, D. Stonkui, A. S. Grigaliūnams, 
Krikščiūnienei, A. A. Pilipavičiams, 
L. V. Krupavičiams, B. O. Sergau- 
čiams, L. L. Karbūnams, D. Trakimie
nei, P. V. Skirgailams, E. J. Račkaus
kams, O. Juodikienei, K. Ožalams, E. 
S., Markauskams, A. J. Matulioniams, 
Kesiūnienei — surengusiems mums 
įkurtuves, o taip pat už visas dovanas, 
iš visos širdies dėkojame. Jūsų mie
las nuoširdumas visada mums- liks 
džiaugsmingu prisiminimu.

Širdingai Jūsų
Ada ir Balys Arūnai

i

Lietuviu skautu veikla
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HIGH PARK RAJONE
$4.000 Įmokėti, atskiras, didelių 7 

kambarių namas. Dvi virtu
vės, dvi vonios. Karšto vai* 
dens-alyvos šildymas. Gara
žas ir privatus įvažiavimas. 
Didelis gražus kiemas. Viena 
atvira skola balansui. Prašo 
$22.500.

OAKMOUNT — BLOOR
$5.000 įmokėti, atskiras, mūrinis 

namas, tinkamas keturiom 
šeimom. Keturios virtuvės ir 
keturios vonios. Du garažai 
ir privatus įvažiavimas. $275 
pajamų į mėnesį' ir butas sa
vininkui.

RONCESVALLES — HIGH PARK 
BLVD.
$5.500 įmokėti, puikus 3-jų šeimų 

namas. Karsto vandens aly
vos šildymas. Kiekviename 
augšte virtuvė ir vonia. Di
delis kiemas. Dvigubas gara
žas ir privatus įvažiavimas. 
Viena atvira skola balansui. 
Prašoma kaina $27.900.

BLOOR — BROCK AVE.
$2.000 įmokėti, originalus dviejų 

šeimų namas — dupleksas. 
Vienas butas 6 kambarių, 
antras septynių Il-me augšte. 
Karšto vandens šildymas. Du 
garažai. Viena atvira skola 
balansui. Labai arti Bloor gt.

LAKESHORE RD. — MIMICO 
$6.000 įmokėti, originalus, 3-jų me

tų senumo tripleksas. Du bu
tai po 5 kambarius ir vienas 
keturių kambarių. $320 mė
nesiui k pajamų/ Balkonai. 
Aliumininiai langai.. Prašo 
$32.500.

VAKARINĖJE MIESTO DALYJE 
$12.000 įmokėti, 8 metų senumo, 13 

butų apartamentinis pasta
tas, 8 butai po 5 kambarius, 
5 butai po 4 kambarius. Me
tinių pajamų $12.500. Labai 
gerai išlaikytas pastatas. 
Prašo $65.000.

100 AKRŲ FARMA — RESORTAS 
$10.000 įmokėti. Tik 80 mylių nuo 

Toronto, prie 11 kelio. Mū
rinis 8 kambarių narnas^ ki
ti pastatai cementinių blo
kų. Du plaukimo baseinai. 
Piknikams stalai ir ugniavie
tės stovyklautojams. Resto- 

- ranas. Likerių - dining room 
leidimas. Visi kambariai ap- 

( statyti brangiais skandinaviš-
, kais baldais. Dėl pilnesnių
> informacijų, fotografijų bei
• įrengimų sąrašo, skambinki-
’ te man dar šiandien.

Dėkoja už pasodini mę į kalėjimą
•Britanijoje. Wallsend miestely

je. W. Wayne buvo nubaustas 
$28. nes jis bandė važiuoti auto
mobiliu būdamas girtas, žmona, 
kuri prašė policiją ji suimti, su
silaukė priekaištų iš kaimynų, 
bet pareiškė, esą geriau turėti 
vyrą kalėjime, negu kapinėse. Iš- kalbėti apie Timor provinciją 
eidamas iš teismo vyras džiaugė- kurią valdo portugalai.

si žmonos kombinacija, nors ji at
siėjo £10.

Norams nėra galo
Indonezijos Sukamo, su ame

rikiečių pritarimu atgavęs olandų 
valdomą N. Gvinėją, jau pradeda

F. SENKUS REAL ESTATE Telefonas 5334414
RETA PROGA! 42 akerių pušų ir eglaičių miško. Namas su miesto patogu
mais. 6 pastatai vasarotojams. Baldai. Apie pusė mylios didelės upės kran- 
to. Arti “Sauble Beach” vasarvietės. Tinka: vasaroti, meškerioti, ūkininkauti 
ir parduoti atskirais sklypais. Kaina $24.800. • .

Skambinti F. SENKUI ar J. MATULIONIUI

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ A & B TAILORS 

A. Beresnevičius
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita. 

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
RONCESVALLES — PEARSON. $4.000 įmokėti, mūro, atskiras. 19 kam

barių tripleksas. 4 virtuvės ir 4 prausyklos. 2 garažai. Pajamų namas 
prie St. J. ligoninės. Kaina $22.000.

HARBORD — BATHURST. $2.000 įmokėti. Tikras 4 butų namas, 4.virtu
vės, 4 prausyklos, nėra garažų, bet daug vietos mašinų pastatymui. 
$400 mėn. nuomos. Prašoma kaina $26.000.

AVENUE RD. — EGLINTON. $3.000 įmokėti. Gražių plytų, atskiras, 6 
kambarių, 2 augštų, 2 virt. Garažas. Kaina $16.000.

CLINTON. $2.000 įmokėti. Mūro, atskiras, 8 kambarių. Garažas. Prašoma 
kaina $13.000.

JANE — BLOOR. $8.000 įmokėti. Atskiras, mūro, 15 metų senumo. 8 kam
barių per 2 augštus namas. Privatus įvažiavimas. Garažas. Prašoma 
kaina $24.000.

NEDIDELEI SEIMAI BANGALIUKAS. $3.000 įmokėti, mūro, atskiras.
60 MYLIŲ NUO TORONTO 150 AKRŲ ŽEMĖS ūkis su visai gerame sto

vyje trobesiais. Kaina $12.000.
Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.

J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 
Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

VYR. SKTN. E. VILKAS, lankyda
masis Toronte, pranešė kad p. Valai
tis ruošia skaut. gyvenimo albumą, 
kuris bus platinamas ir pasauk skau
tų sąskrydy, kuriame dalyvaus 10 liet, 
skautų iš Vokietijos ir 2 — iš Britani
jos. Taipgi esąs ruošiamas leidinys 
anglų kalba apie liet, skautų veiklą 
išeivijoj.

TĖVŲ KOMITETĄ skautų veiklai 
remti sudaro: pirm. J. Stanionis, vice- 
pirm. J. Adomavičius, sekr. J. Kupre
vičius, ižd. V. Klupšas, ryšininkė L. 
Gvildienė; parengimų komisiją suda
ro: O. česėkienė, J. Pacevičienė, L. 
Rickevičienė, J. Adomavičius.

Stovyklavietės pirkimo vajų tęsia: 
O. Indrelienė, Stepaitienė, S. Dabkus. 
Pastarasis ruošia Toronto skaut. gyve
nimo nuotraukų albumą, kuri įteiks 
kaip dovaną tuntams. J. K.

“MIRGOS” SKAUČIŲ DRAUGOVĖS 
sesės šj sekmadienį, gruodžio 9 d., 3 
vai. p.p. renkasi Lietuvių Namuose 
sueigai. Draugininke

ŠĮ SEKMADIENĮ po 10 v. pamaldų 
skautų būkle Įvyks “Rambyno” tunto 
vadovų posėdis. Visų tunto vadovų da
lyvavimas būtinas. Tuntininkas

“ŠATRIJOS” TUNTO vadovių posė
dis buvo lapkričio 28 d. Buvo svarstyti 
ir nustatyti artimiausios veiklos dar
bai. F.

STOVYKLAVIETĖS FONDO k-to 
posėdis — gruodžio 6 d., ketvirtadienį, 
7.30 v.v. skautų būkle.

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko- 
jo ir pirko pėdas; po $25: A. G. Valiū
nai. E. Jurkevičienė, P. G. šutai; po 
$10: S. Zubrickaitė; po $5: T. Staniu-

mąja mokine, surinkusi 81,7 taškų iš 
gąlimo 100. Per visus 5 metus klasėje 
buvo pirmoji mokinė. Baigusi gimna
ziją gavo Ontario prov. premiją S400. 
Pernai prieš Kalėdas gavo un-to $600 
dovaną. Be savo tiesioginio darbo Auk
suolė dirba ir bendrose kanadiečių 
studentų ir studenčių org-jose. šiemet 
pradedant mokslo metus, ji savo tėve
lių namuose surengė kurso draugėms 
susipažinimo arbatėlę.

Labai gera, kad stud. Auksuolė da
lyvauja kanadiečių org-jose. Reikia ti
kėtis, kad ji ras laiko aktyviau daly
vauti ir lietuvių studentų veikime. 
Anksčiau ji reiškėsi ateitininkių veik
loje.

Su Auksuole viename kurse yra ir 
antra lietuvaitė D. Pacevičiūtė, taip 
pat sėkmingai daranti pažangą moksle.

Auksuolės tėvai — Marija ir Kazys 
Lingiai gyvena Toronte; abu kilę nuo 
Gižų, Vilkaviškio apskr.

Linkime sėkmingai baigti studijas. _ _______________
J. j lis, B. Vrublevičius, L. Pavcevičfenė, S.

Liuimienė ir A. P. Ščepavičiai. Vi
siems aukotojams nuoširdus skautiš
kas ačiū.

ĮRENGTAS BŪKLAS. — Po kruopš
taus ir malonaus darbo, kuri skautai 
bei jų rėmėjai atliko, būklas tinka pil
nam naudojimui. Draugovės ir skiltys 
pagal nustatytą dienotvarkę šauks su
eigas visuomet vienodu laiku. Taip 
pat šios patalpos bus naudojamos po
sėdžiams bei Įvairiems kitiems pasi
ruošimams. Visų. skautų-čių vadovų- 
vių bei tėvų rėmėjų padėka priklauso 
Prisikėlimo par. klebonui T. Placidui, 
OFM, bei parapijai už patalpų davimą. 
Taip pat nuoširdžiai dėkojame: B. 
Petkevičiui, B. Paškauskui už Įdėtą di
delį ir sunkų darbą tvarkant tas patal
pas, o Kaz. Ališauskui, turinčiam par
keto fabriką, už paskolinimą mašinų 
ir nemokamą grindims laką. Nepamirš
tame ir p. Rickevičienės už suorgani
zavimą grindų atnaujinimo. O. kas iš 
brolių ir sesių galės pamiršti P. Butė
ną, V. Rušą ir visus kitus, kurie grio
vė sienas ir atliko kitus darbus?

SKAUTŲ VADOVŲ IŠKYLOJ į 
skautų stovyklavietę dalyvavo visi ak
tyvūs “Rambyno” tunto vadovai su ar
chitektu dr. A. Kulpavičiu priešaky. 
“Šatrijos” t. atstovė buvo sesė Gvil
dienė. Visi dalyviai pirkiniu sužavėti. 
Per žiemą bus ruošiami projektai pir
miesiems pavasario darbams. Stovykla 
yra Muskokoj, Fox Lake pusėje.

DAŽYTOJAS— 
DEKORATORIUS

• įvairūs dažymai
• Natūralaus medžio išbaigimas
• Popieriavimas ir Lt.

Skambinti:
KAROLIS ABROMAITIS RO. 9-7044

Will-Do Cartage
Baldų pervežimas

mieste, prieinama kaina.
Visi baldai apdrausti.

Broliai SODONIAI.

124 GRACE ST., Toronto

Tel. LE. 4-8390

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROžAITIS
Greitos kuro-alyvos pristatymas Ir 

patarnavimas. 
Telefonas LE. 3-4908.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namu telefonas: BE. 3-5996 

SWANSEA DUPLEKSAS 
$5.000 įmokėti, naujas ultra moder

nus 2 butų apartamentas, vande
niu alyva šildomas, šoninis įva- 
žiav., garažas, arti susisiekimo.

KRAUTUVE SU 2 BUTAIS
$4.000 įmokėti, labai gera vieta de

likatesų krautuvei, kur nėra kon
kurencijos. 2 išnuomoti butai, 
garažas, ant pagrindinės gatvės, 
iš 6% morgičius.

RUSHOLME — COLLEGE
$4.000 įmokėti, gerų plytų atskiras 

namas. 11 kambarių, 3 modernios 
virtuvės. 2 pilnai įrengti vonios 
kambariai, vandeniu alyva šildo
mas. šoninis įvažiavimas, 2 blokų 
garažai, geras morgičius balansui.

QUEEN — LANSDOWNE
$1.000 įmokėti, gerų plytų, 8 dide

lių kambarių namas, 2 moderniš
kos virtuvės, arti Queen gatvės, 
garažas, vienas morgičius balan
sui. Prašoma kaina $15.900.

RONCESVALLES RAJONE
$2.000 įmokėti, gerų plytų namas, 

9 dideli šviesūs kambariai, 2 mo
dernios virtuvės, geras nuoma
vimui, garažas, geras morgičius 
balansui, dabar laisvas.

EGLINTON — YONGE
$4.000 įmokėti, 10 metų morgičius 

balansui, gerų plytų, atskiras na
mas, 8 kambariai per 2 augštus, 
2 modernios virtuvės, 2 pilnai 
įrengti vonios kambariai, platus 
šoninis įvažiavimas, garažas.

Turime krautuvių, farmų. vasarviečių, kotelių, motelių įvairiose vietose ir 
įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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PROGRESS Real Estate Ltd.
1064Bfoor St W.

(prie Gladstone Ave.)

ŠYPSENOSAukso pareikala
vimas padidėjo

Auksas, išskyrus vestuvinius 
; jau se

ka sdieni’
.... ... . ... „ niame gyvenime nebeturi. Vals-nors hikraštis, .šskyrus lietuvišką, ku- tybiu ,turi aukso atsargas sa. 

kito dalyko, dėlto kad “paskui dėl tol 0 vanulai padengti.
gausime laiškų’'? Tačiau užeina laikotarpiai, ka-

Laikraščie užduotis yra teikti infor- da aukso pareikalavimas padidė- 
maciją, aiškinti dalykus, jausti vieša- į ja ir jo kaina pakyla. Normaliai 
ją nuomonę, siekti tiesos betkuriuo i viena aukso uncija kainuoja $35. 
klausimu. Diskusijos spaudoje yra bū- Kubos krizės metu- aukso apyvar. 
tmos. 4.^

Skaitytojai pasisako
UO

Geriausia Kalėdų dovana visai šeimai, tai nuosavas namas!

HIGH PARK BLVD. — 
RONCESVALLES
$2.000 įmok, už mūr. gražų 8 kamb. 

namą, 2 mod. virt., 2 vonios, idea
lus gyventi ir nuomoti. Vieta 2 
garažams. Prašo $16.200.

BLOOR — LANSDOWNE
$3.000 įmok., mūr., atsk. namas, 7 

kamb. — 2 butai ir krautuvė tin
kama bizniui, ar amatininkui. Ge
ras ir platus įvaž., garažas. Vie
nas morgičius. Prašo $14.500.

SWANSEA — BLOOR
$3.000 Įmok., atsk., mūr., 6 kamb. 

per du augštus; kvadr. planas, 
naujas šild., šoninis įvaž., gara
žas. Puikus vienos šeijnos namas. 
Vienas morgičius.

SWANSEA — BLOOR
$4.000 įmok.,.5 kamb., mįr. bunga- 

» lovas, vand. alyva šild., įrengtas 
rūsys, priv. įvaž., garažas? Vienas 
morgičius. -

BLOOR — CLENDENNAN
$8.000 įmok., 7 did. kamb. per du 

augštus, naujos statybos, rupių 
pi., atsk. gražus namas, 2 mod. 
viri., augštas rūsys, alyva šild.

: Platus įvaž., garažas.

OAKWOOD — ST. CLAIR 
$2.009 įmok., 7 did. kamb. per 

augštus, 2 mod. virtuvės, alyva 
šild. Geras mūras, šviesūs kam
bariai. Vienas morgičius. Šoninis 
įvaž. ir garažas. Prašo tik $15.500. 
Geras pirkinys.

JANE ST. — ST. JOHNS
$3.000 įmok., 5 kamb., gražių pi., 

modernus bungalovas, 2 garažai, 
įrengti kamb. rūsyje, alyva šild. 
Skubus pard. ir geras pirkinys/ 
Prašo tik $15.300. Jums tikrai pa* 
tiks. Galima tuoj užimti.

SUNNYSIDE —
HOWARD PARK RD.
$3.500 įmok., mūr., atsk., 9 kamb., 

vąnd. alyva šild., 2 garažai, gra
žus kiemas. Skubus testametiniš 
pard. Vertas apžiūrėti, nes tūri 
būti parduotas. - -

BLOOR — HIGH PARK
S4.000 įmok., 11 did. kambarių per 
du augštus. atsk., rupių plytų, mo

dernus dupleksas. Geras išplana
vimas, 6 kamb. pirmam augšte* 4 
garažai, privat. -įvažiavimas. Pui
kus gyventi ir nuomoti. Vienas 
morgičius. Geriausias pirkinys, 
nes prašo tik $24.900.

du

S. JOKŪBAITIS
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

Telef. LE. 4-9286. Namu - RO. 6-0417

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood
Ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių, garažu, moteliu, įvairiu bizniu ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS -
DĖL INFORMACIJIT RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT.

Frederick F. MARTIN Namų: V. BUTRIMAS
Real Estate 139 Fourth St. E.

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 Tel. 2337

laupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu Kredito Kooperatyve 

"PARAMA"
Būstinė: Lietuviu Namai
1129 DUNDAS STREET WEST,
Toronto 3, Ontario. • Telefonas LĘ. 2-8723.

Už santaupas moka nuo 4% ligi 5%. Už asmenines paskolas ima 
tik 8%. Už paskolas - morgičius — 7%. • Paskolos mirties ir in
validumo atveju apdraustos. • Visų narių gyvybė apdrausta san
taupų dydyje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. 
kiekvieną dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penk
tadieniais.

VALAU FOTELIUS
IR įvairius kilimus.

Automatinis eie&u a vaiymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

i Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

Lietuvis savininkas A. Šimonis. 
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

PLUMBING and HEATING
, J. Lisauskas, valdžios pripažintas plomberis, Įrengia naujus ir 
taiso senus plumbing darbus, vandens apšildymą alyva, Įstato 

l naujus ir remontuoja senus pečius.
< Darbas atliekamas sąžiningai ir nebrangiai
148 WESTMINSTER AVE. Telefonas LE. 2-5191

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 Lansdowne Ave.

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi RADIO 
LE. 2-7733

Taisom ir parduodam Kanados ir vokiškus
T.V., Hi-Fi setus. Nauji ir vartoti. Sąžiningai 
ir nebrangiai taiso lietuvis profesionalas 
technikas. Savininkas Raimundas Stasiulis.

1736’/j DUNDAS ST. W., Toronto
Skambinti kiekvienu laiku LE. 2-7733

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

VS. garage
314 St. Helen's Ave. Tel. LE. 3-0631

Viena gatvė j vakarus nuo Lansdowne, prie Bloor Street West.
VISI MASINU REMONTO DARBAI LIETUVIAMS ATLIEKAMI
PIGIAU LIETUVIŠKAME V.S. GARAŽE. Sav. V. STRIMAITIS

Automatinė transmisija pigiomis kainomis ir visi kiti taisymo 
darbai atliekami sąžiningai. DARBAS GARANTUOTAS.
Garažo telefonas LE. 3-0631. Namu telefonas 247-3418

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ ROSIU ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

kupti asmenys priešįnasf vandens £uo- 
rrdavimui. Seniai seku tuo klausimu 
spaudą ir man susidarė įspūdis, kad 
nemažiau, o gal net ir daugiau, spe
cialistų pasisako neigiamai. Šių tarpe 
yra-chemikų, ekonomistų, dantistų ir 
daug gydytojų. Pvz. žinomas dantų 
smegenų specialistas Ch. T. Peterson, 
D.D.S., ilgame straipsnyje “The Lon
don-Free Press” visu 106% pasisako 
prieš fluoridavimą. Fluoriduojamo 
vandens vietovėse jis pasigenda duo
menų apie fluorido neigiamą įtaką 
buriios srityje. Tose vietose, kur van
duo yra fluoriduojamas jau 30 metų, 
jis nepastebėjęs dantų pagerėjimo. Jis 
net mano, kad ir dantų pasta su fluori
du yra daugiau žalinga, negu naudin
ga. Dr. P. Manning iš Massachusett tei
gia, kad iš 1500 apklausinėtų dantistų 
nė vienas nežadėjo naudoti fluorido 
savo vaikų dantims “pagerinti”. Šve
dija, turėjusi fluoriduotą vandeni 10 
metų, daugumoje vietų fluoridavimo 
atsisakė. Tuo pat keliu pasekė ir da
lis JAV. Kaikurie gydytojai pastebi, 
kad fluoridas yra nuodai, kad apie jį 
męs dar neužtenkamai žinome ir kad 
yra dar peranksti rekomenduoti jį vi
suotiniam vartojimui.

Kurie yra už fluoridavimą, sako, kad 
fluoridas mažame kiekyje yra naudin
gas, o dideliame — nuodingas, kaip 
ir visi vaistai. Bet juk vienas vaikas 
geria labai daug vandens, o kitas — 
labai mažai. Taigi, vienam bus kenks
mingas, o kitam — neveiksmingas. 
Degtinės stikliukas nepadaro žalos, 
bet nuolatinis jos vartojimas suardo 
organizmą. Viena gail. sesuo sako, esą 
jos praktika parodė, kad tas pats vais
tas ir tokiame pat kiekyje vienam žmo
gui buvo labai naudingas, o kitam — 
neveiksmingas, trečiam — kenksmin
gas. Tokio pritaikymo negalima pa
siekti fluoridavimo atveju. Ji sako, 
kad kaikurie asmenys dėl nepakenčia
mo vandens turėjo keltis į kitą miestą. 
Ji siūlo miestą dalyti į dvi dalis: į flu- 
oriduoto vandens ir nefluoriduoto, nes 
fluoridavus viso miesto vandenį, kai- 
kurrems žmonėms gali tekti netik na
mus parduoti, bet ir savo darbo atsisa
kyti ir keltis į kitą miestą, kuriame___
yra nefluoriduotas vanduo. Dabartiniu Sll gerbiamas J. Karpavičius iš Coro- 
metu, kai taip sunku gauti darbą, toks nation. Altą, kuris vra gerai įsikūręs 
vietos keitimas gali sugriauti visą žmo- ir turi puiku viešbuti. Jis pareiškė, 

gyvenimą.
Londone prieš vandens fluoridavimą 

pasisakantieji iššaukė savo oponentus nįnkes pavaišinti visus dalyvius skania 
į savotišką dvikovą: kvietė viešame su- , - • - 2 ’
sirinkime atremti jų priekaištus ir pa- į jęTugiedojo ^Ilgiausių metų’Yjo šei- 
siūlė net $5.000 tam, kas moksliškai maj taip geroje nuotaikoje, skam- 
įrodys, kad fluoriduoto vandens varto- lietuviškoms dainoms ir geram 
jimas nėra kenksmingas žmogaus orga-orkestrui, buvo pasilinksminta iki vi- 
nizmui ir kad jis yra pateisintas mora- dumakčio. Sekmadieni buvo atlaikvtos

Liet. Namų koplyčioje su,----- -’"'""--------- -------” • ‘1. ^4. pritaikintu tai dienai kun. I. Grigaičio Uogintai iš Reginos. Prieauglis jaunų-*
pamokslu. jų — virs S0 vaikučių. Veikia šeštad.

__ _____ ____ _ __    KUN. I. GRIGAIČIO PAGERBI-! mokykla su 12 mokinių. Turime ne- 
dantų priežiūra yra pats geriausias MAS. — Lapkričio 25 d. po pamaldų į daug, bet rimto jaunimo, kuriais netik 
vaistas. Už fluoridavimą pasisakantie-! Liet. Namuose buvo pagerbtas liet. • mes, lietuviai, džiaugiamės, bet ir-vie- 
ji mažai kur pasirodė ir nedrąsiai pa- k< 
sisakė._____________________ D. E. ■ gaitis. Kalbas pasakė — ------ ---

i pirm. A. šmidtas. pirm. dr. J. Pilipa- 
“PEŠTYNĖS” \ Vičiųs, r _ \ " 7

Ką mūsų laikraščiai turi galvoje, kai | Žolpis, L.B-nės pirm. J. Popikaitis. • 
jie rašo, kad toks ir toks dalykas su-! Nuo Edmontono ir apylinkės lietuvių 
kėlė “peštynes” spaudoje? Ar tai reiš- ‘ buvo įteiktos vertingos dovanos. Vi 
kia, kad jie naudojo nespausdintinąj siems padėkojo kun. I. Grigaitis, 
kalbą? Bei jeigu tas buvo spausdinta, Į Po to buvo sugiedota “Ilgiausių me 
tad to negalėjo būti.

Ar tai reiškia, kad žmonės pasakė, j ta vadinti” kleboniją. Namo planus Ja 
kuriuo nors klausimu skirtingas, in
dividualias nuomones? Jeigu šitaip bu
vo — tad kam gi yra laikraščiai? Mum 
nėra labai įdomu, ką laikraščio redak
cija galvoja kuriuo nors klausimu, bet

ta staiga pagyvėjo. Didžiausia 
laisva aukso rinka yra LondoneMūsų laikraštininkams privalu sek

ti vietos spaudą ir, ar jiems tas patin- . . .
ka ar ne, iš jos mokytis. Kitaip, ižo- lr Per vieną savaitę, kai grėsė 
liacijon patekęs lietuviškas laikraštis karas, ten buvo parduota aukso 
maitins skaitytojus idėjomis, kurios' UŽ $150 mil. JvairŪS spekulian- 
bus tiek apetitą keliančios, kaip praei- į tai, norėdami apsaugoti savo tur
tų metų suplėkusi duona. S. B.

TRŪKSTA ETIKOS
JAV augšč. teismo pirmininkas E. 

Warren pareiškė, kad moderniam žmo
gui trūksta etikos. Jis pataria, kad eti
kos būtų mokoma visose mokyklose ir 
apimtų visų profesijų žmones. Profesi
nė etika šiandien yra beveik mirus. 
Ypatingai jos trūksta, augštiesiems po
litikams. Gi už geležinės uždangos va
dai jos visai nepažįsta ir neturi supra
timo kas tai yra.

Visiems aišku, kad praradus religi
ją dingsta ir etika. Be jos žmonija ne
gali laikytis ant teisingų ir teisėtų 
pagrindų. J. Kirvis ta.

S. B. tą, Įvairių kraštų valiutą pakei
čia auksu'

Kadangi aukso visame pasauly- 
! je pagaminama labai nedaug ir 
naujų kasyklų beveik neatranda
ma, tai jo kaina jau eilę metų ne
krinta. Nuo 1958 m. Vakarų pa
saulyje iškasta ir nupirkta iš rusų 
maždaug už $6 bil. aukso. Penk
tadalis viso aukso sunaudota 
valstybių iždams papildyti, dalis 
sunaudota papuošalams, o visas 
likutis yra spekuliantų rankose, 
kurie nepasitiki popierine valiu-

CALGARY, Alto.
LIETUVIŲ KARIŲ ŠVENTĖ. — 

KLB apylinkė surengė Lietuvos ka
riuomenės minėjimą. į parengimą at
vyto ’ (Žaug svečių. Atidarė. pirm. p. 
Brūzga. Karių minėjime programą 
tvarkė A. Nevada, paminėdamas kovų 
už Lietuvos laisvę vietas ir įvykius; 
kritusius kovose karius pagerbė vienos 
minutės susikaupimu. Buvo sudainuo
ta kariškų dainų, pagerbta tautinė vė
liava ir kariai apdovanoti tautinių 
spalvų rožytėmis.

Buvę kariai ir svečiai jautėsi šven- 
čią kariuomenės su visuomene susiar
tinimo šventę. Moterys gausiai vaiši’ 
no visus atsilankiusius. Kariuomenės 
šventė jungia visus karius į bendrą 
būrį ir tarnybos metai dar nėra išny
kę iš dalyvių atminties. Kiekvienas 
jaučiasi prisidėjęs ir paaukojęs savo 
geriausius gyvenimo metus gražesnei 
ir laimingesnei Lietuvos ateičiai. Šis 
vyrų pasišventimas savo tautos gero
vei ir buvo pagerbtas, kiek vietos są
lygos leidžia. Geras kario vardas nori
ma išlaikyti pilnoj augštumoj. D.

Pasikalbėjimas su 
jaunikliais

'Minamai..;.
Minėjimai... 1

— Sekmadieni eisim Į minėji-

— Koki minėjimą?
— Nesvarbu Į koki — minėji

mo minėjimą.
— Katro minėjimo?
— Nesvarbu katro. Praeitų me- ' 

tų minėjimo minėjimą.

4*

EDMONTON, Alta
i GRAŽIAI PAVYKO KARIUOME-
i NĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS lapkričio
I 24 d. Lietuvių Namų salėje. L. B-nės 
Į pirm. J. Popikaitis kalbėjo apie pas
kirtį praeities kariuomenės ir šių lai
kų. Jam bekalbant staigiai pakilo aud-

i ra, užgeso elektros šviesa, bet publika 
laikėsi ramiai. Po paskaitos gražiai pa
deklamavo eilėraštį E. Karošienė. Ji j doms. Vieno siuntinio persiuntimas 
yra nelik gera deklamuotoja, bet ir ga- Į kainuoja S4.50. Kiekvienas tegul prisi- 
bi eilėraščių rašytoja — poetė. Labai mena, kas būtų, jei aš būčiau tokioje 
įdomiai kalbėjo buv. N. L. savanoris 
J. Petruškevičius. Jis iškėlė nuopel
nus ir buv. gen. St. Raštikio; ir buvo , . „ .
nutarta pasveikinti jį telegrama. Su- • J?.enaT ^a ia
giedojus Tautos himną, visi leidosi į 
rūsį vaišėms. Čia padarė staigmeną vi-

linii
kas jai neduoda naudos ar net yra ža
linga, kad tuo būdu būtų pasiekta ma
žumos tariamo dantų apsaugojimo.

Dr. Peterson mano, kad tinkama

PINIGAI i USSR
pilnai garantuota. Pristatoma 
per 2 savaites. Prašykite plates
nių informacijų.
Gramercy Shipping Co., Inc., 
744 Broad Street
Newark, New Jersey.
Laisniuota ir BONDYTA.

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

Į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Dėmesio namu c 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Telefonas LE. 2-5461
Mokome sn Standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir teorijos pa
mokos nemokamai.

PIJANINŲ 
TECHNIKAS
A. BRICKUS atlieka Įealrtm pila- 
ninų remonto darbus ir sustygavl- 
mus. Perta Ir parduoda naudotus
pijanlnns. EM. 4-8757

kad jam sukanka 23 metai vedybinio 
gyvenimo ir paprašė virtuvės šeimi-

vakariene jo sąskaiton. Dalyviai susto-

mai. Ir taip geroje nuotaikoje, skam

L.B-nės v-ba nutarė padėti lietu
viams Lenkijoje dėvėtų drabužių siun- 
tiniais.Daug tokių siuntinių jau buvo 
pasiųsta, bet vis dar ateina gana grau
dūs laiškai iš ten ir prašo pagalbos. 
Todėl visi yra prašomi sunešti gerų 
dėvėtų drabužių, o kas jų neturėtų — 
vieną kitą centą persiuntimo išlai-

padėtyje?
MŪSŲ KOLONIJA nėra didelė. Pa-

i kitur gyventi. Laikinai persikėlė į 
i JAV dr. R. Yuodelis, dantistas su šei- 
į ma, pagilinti studijų: Po metų kitų' 
; žada sugrįžti. Laikinai apsigyveno Ed- 
į montone dr. Dailydė — dantistas iš 
Toronto. Nuolatiniam apsigyvenimui 
išvyko į JAV inž. Feduchak su šeima. 
Ruošias ir inž. St. Šepetys po Kalėdų 
išvykti Į JAV. Taipogi dar prieš Ka- 

Į ledas ruošiasi persikelti dr. B. Vidugi- 
j ris į Dundas.
! NAUJOS ŠEIMOS IR JAUNIMAS.-
I Apsigyveno Edmontone p. Sapkai iš
1 Olds, p. Žakarevičiai iš Sudburio ir p.

Ats i vežant į 
Kanada ar 
keliaujant

jums patars ir padės

V. BAČĖNAS
FOUR SEASONS TRAVEL LTD.
109 Bloor St. W., Toronto 5

WA. 5-5555 
Po darbo LE- 3-3027

Nu-Line Interiors
Minkštų baldų krautuvė - dirbtuvė

Nauji baldai — pagal užsakymą 
Seni — pertraukiami, perstiliuojami 
Matracai, virtuvės stalai ir kėdės 

tiesiai iš fabriko 
Sąžiningai atliekamas darbas 

Sav. K. KACIULIS 
2462 Kingston Rd., Toronto 

Telef. AM. 1-7541
St. Catharines klijentams skambinti 

MU. 2-9154

— Ąš nenoriu eiti Į minėjimo 
minėjimą. Aš noriu pietų.

— Gausi pietų, kai pareisim. 
Užkąsk šaltos mėsos.

— Kiti vaikai gauna pajų, ir 
pudingų, ir roašt, ir keptų bulvių 
sekmadieni...

— Mes einam i minėjimą; Mi
nėjimo minėjimą —_ nemurmėk! 
Bus tenai ir choras, ir šokiai, ir 
deklamacijų. '

— Aš nenoriu deklamacijų; 
prakalbų, prakalbų, prakalbų! Aš 
einu i. hockey. '

— Tu eisi su manim. Nekalbėk 
angliškai ant streetkario.

— “Nekalbiek angliškai”! Ko
dėl? Aš neisiu i jubilėjų, neisiu į 
minėjimą! Neisiu! Neisiu! NėisiuI 
(Jauniklis išneria pro duris, mo
tina paskui); S. B.

Tik toks skirtumas
Filmų ir televizijos artistės nuo 

kitu - ištekėjusių moterų skiriasi 
tiktai tuo, kad jos savo namuose 
ilgiau laiko tarnaites, negu savo 
vyrus.

Geriausi laikai
, - Amerikiečiams geriausi laikai 
buvo tada, kai jie nepažino pla
tesnio pasaulio, anglams — kai 
juos pažino visas pasaulis, rusams 
— kai jie nesistengė i komunizmą- 
atversti viso pasaulio.

Škotų taupumas
McPhee! susižiedavo su Miss 

Mary, bet Įsitikino, kad Mary yra 
perdaug išlaidi. Mat, jo dovanotą 
žiedą ji nešiojo kasdien, net nak
tį nenusiimdama. Tai jis pasakė 
sužadėtinei ir mandagiai paprašė 
jam grąžinti žiedą.

Mary baisiai Įsižeidė ir norėjo 
žiedą sviesti jam po kojom, bet 
žiedo nuo piršto numauti niekaip 
nebegalėjo. Taip praėjo kelios 
dienos. McPheel, nesulaukdamas 
žiedo ir nenorėdamas jo prarasti, 
nusprendė vesti Mary.

i
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olonijos dvasios vadovas kun. I. Gri- * tįnė Spaucja mini. Pvz. studentas už ge- 
aitis. Kalbas pasakė — bažn. k-to , , . ___ra mokslą P. Gudjurgis gavo $100 
t- premija: studentas R. PilipavičiusLiet. Namu direktorių pirm. K. ‘ ___buvo išgirtas - Edmontono Journal , 

į kaip pasižymėjęs mokinys.
G. Karcsaitė, kuri yra pasižymėjusi 

' sporte, nekartą yra laimėjusi pirmą- 
' sias vietas ir apdovanota. Jos brolis A.

: tų" persikeliant kunigui i. kaip Įpras- j Karosas dalyvauja sporto rungtynėse
<amo pianus la- .... _ . ... ..

bai stilingai padarė inž. archit. St. še- i Pasižymėdamas čiuožime. Suminėtieji 
petvs. Gražiai pastatė pagarsėjęs sta-■ noria> Prideda ir pne visų lietuviškų 
rūbininkas J. Karosas. Beveik visi da- i ^rengimų bei tautinių šokių. Edmon- 
ivviai. kuriu buvo apie 100 pagerbtu-:tono Plonuos senieji ateiviai ir poka- 
i-ėse. aplankė nauja kleboniją. "n,.ai’ >rr i bendradarbiauja pastangose išlaikyti

EDMONTONO LIETUVIŲ NAMAI: lietuvybę bei nepasiduoti nutautėji- 
yra pasistatyti pačių lietuvių, vadovau-l mui. Koresp.
jant kun. B. Jurkšui. Namas šėrininkų •

i pastatytas religiniams ir kultūriniams \ 
• tikslams. Jis turi valdytojus, kuriuos j 
kasnfet perrenka namų šėrininkai. šie-: 
met namą valdo direktoriai: K. ŽolpisJ 
dr. J. Pilipavičius, A. Bajoras, V. Kas
peravičius ir J. Rasimas.

BENDRUOMENĖS VALDYBA. Šie 
met yra valdyboje: J. Popikaitis, J. 
Augis, J. Andersonas, R. Sadauskas, 
A. Rudinskas. Bažnytinį komitetą su 
daro: dr. J. Pilipavičius, A. šmidtas, 
V. Juodelis, J. Kirdeikis, N. Kardelis, 
J. Kairis, J. Rasimas, J. Augis. Šios 
valdybos vieningai darbuojasi kaip avi
lio bitės, išlaikydamos solidarumą.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

Roncesvalles Avė. (prie How- 
Park Ave.). Telefonai: kabi-

420 
ard 
neto LE. 14251; namu CL. 9-8029.- 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

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

» D R A U D
NAMŲ, AUTOMOBILIŲ, BALDU IR T.T.

RO. 6-0811
arba RO. 6-0832

49 CAMEO CRES. REAR JANE PARK PLAZA, TORONTO 9 
Commissioner for Taking Affidavits.

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

GĖLĖS VISOKIOMS PROGOMS — vestuvėms, 
gimtadieniams, laidotuvėms ir t.t.

Pristatome i namus. Kalbame lietuviškai.
Tel. LE. 4-4645. po 6 v. v. tel. LE. 3-4037 

231 RONCESVALLES AVĖ.

DR. V. SADAUSKIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą). -

OKULISTĖS
Lietuvis LAIKRODININKAS

F.BOCHULIS 1
71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116

Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

W. A. LENCKI,
B.A., L.L.B.

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT

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 vai. ryto iki 6 v.v.

Roca 107 
Telefonas EM. 6-4182

Toronte

SEGUIN
Advokatai — Notarai

35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių)

Telef. Įstaigos: Telef. namų:
WA. 4-9501. BE. 3-0978

DR. J. MATULIONYTĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais: 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W.. Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St.)

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurio.- daK 
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų, Kolba slavui kalbomis. 
470 COLLEGE ST., Torontą

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
T VAŠKAS, popierisi šepečiai, 

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

891 DUNDAS ST. WEST 
Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

DRAUDIMAI
NAMU, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. —_

DRAUDIMO IŠTAIGA
24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. LE. 5-9130 

(pne Dufferin)
Visu rūšių automobilių mechaninis 
remontas. Automatinės transmisi
jos. Darbas sąžiningas ir garantuo
tas.

Sav. Ant. Paškevičius

4
J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontroktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai.

TeL RO. 7-9947 
24 Hmnberview Rd., Toronto.

AL DŪDA
ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ B VIENOS 
KOMPANIJOS.

DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132

I
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šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį penktadienį ir šeštadienį 

7.30 v.v. bažnyčioje šv. Mišios. 
Penktadienį po rytinių pamaldų 
lankomi ligoniai namuose, šeš
tadienį, Marijos Nekalto Prasidė
jimo šventėje, rytą pamaldos 8, 
11.25 vai. (mokiniams) ir vakare 
7.30 vai.

— Dijakono J. Staškevičiaus 
primicijos įvyksta antrą Kalėdų 
dieną vakare. Iškilmių reikalu šį 
penktadienį po vakarinių pamal
dų klebonijoje įvyksta posėdis.

— N. Metų sutikimo balius pa
rapijos salėje — gruodžio 31 d., 
7 v.v. Pakvietimai gaunami par. 
knygyne sekmadieniais ir pas šv. 
Jono Kr. Pašalpinės dr-jos v-bos 
narius. Bilietų kaina asmeniui 
$2.50. Pobūvį rengia parapija ir 
šv. Jono Kr. Pašalpinė dr-ja.

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: Evelyn Ave., Evelyn Cr., 
Humberside, Mountview, Abbott 
ir Keneth.

*— Katalikių Moterų dr-jos in
tencija pamaldos šį sekmadienį 
11 vai., o po to — bendri parapi
jos pusryčiai. <

— Šiuo metu paštui reikia tar
nautojų. Sąlygos: mokėti anglų 
kalbą, amžius 18-45 m. Blankai 
užpildomi — 25 St. Clair Ave. E.

— Pr. šeštadienį iš par. bažny
čios iškilmingai palaidotas a.a. 
Ignas Bieliauskas. Velionies žmo
nai, dukrai, sūnui ir jų šeimoms 
nuoširdi užuojauta.

— Už a.a. Eligijaus Narušio 
vėlę Mišios'šį šeštadienį 7.30 v.v.

— Jaunimo choro repeticijos: 
penktad. 6 v.v., šeštad. po litua- 
nist. m-los pamokų. Kaikurie cho
ristai be priežasties apleidžia re
peticijas ir net savas pamaldas 
sekmadieniais, išklausydami šv. 
Mišias kitomis valandomis. Cho
ras turi būti drausmingas, jei no
rima pasiekti augštesnio lygio 
tiek bažnyčioje, tiek už jos ribų.

— Pakrikštyta Gailutė Ona Ra
moškaitė.

A.a. Eligijus Narušis, žymus se
nosios ateivijos veikėjas. Toronto 
liet, visuomenės buvo labai iškil
mingai palaidotas liet, kapinėse 
gruodžio 1 d. Atsiveikinimo kalbą 
kapinėse pasakė J. Matulionis. 
Platesnis velionies nekrologas 
tilps sekančiame nr. Likusiems 
šeimos nariams — nuoširdi užuo
jauta.
' A.a. Ignas Bieliauskas palaido-, 

tas lietuvių kapinėse gruodžio 1 
d. Velionis buvo 60 m. amž., ki
lęs nuo Prienų. Kanadoje išgyve
no virš 35 metų. Mirė priėmęs 
Kat. Bažnyčios paskutiniuosius 
patarnavimus. Velionis paliko 
našlę žmoną ir jau vedusius du 
vaikus.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Pr. šeštadienį buvo iškilmin

gai palaidotas ankstyvesnės kar
tos imigrantas ir didelis patrijo- 
tas a.a. Eligijus Narušis. Velio
nies našlei, sūnui ir dukrai bei 
visiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą.

Taip pat nuoširdžiai užjaučia
me J. B. 2eką ir jo šeimą, mirus 
jo tėveliui Lietuvoje.

— Pr. sekmadienį, dalyvaujant 
dideliam skaičiui lietuvių iš abie
jų parapijų, buvo pašventinti stu
dentų namai; Savo trumpame 
sveikinimo žodyje kleb. T. Placi
das išreiškė viltį, jog kurią nors 
dieną Prisikėlimo parapija galės 
su jaunimu dalintis didesnėmis 
ir patogesnėmis patalpomis. Tuo 
tarpu studentams paskirti 3 kam
bariai ir rūsys.

— Šios savaitės penktadienis 
yra mėnesio pirmasis. Mišios — 
7, 7.30 ir 8 vai. r. ir 7.30 v.v. Per 
visas Mišias klausomos išpažintys 
ir dalijama Komunija.

— Šį šeštadienį yra Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šventė. Vi- 
ti tikintieji privalo išklausyti šv. 
Mišių, kurios Prisik. bažnyčioje 
bus laikomos 7, 7.30 ir 8 v. r. ir 
7.30 v.v.

— Šią savaitę par. vaikučių 
choro repeticijų nebus. Taip pat 
ir šį sekmadienį vaikučiai savo 
Mišių metu chorališkai negiedos, 
nes choro vadovas bus išvykęs.

— Šį šeštadienį parapijos cho
ras išvyksta į Montrealį. Ten'jis 
išpildys meninę programą iškil
mingoje vakarienėje, o sekmadie
nį giedos AV bažnyčioje. Per savo 
chorą sveikiname T. jėzuitų para
piją ir visą Montrealio koloniją, 
a choro vad. kun. B. Jurkšui ir vie
šam savo mielam chorui linkime 
laimingos kelionės ir gražaus dai- 
navimo-giedo j imo.

— Katalikių Moterų dr-jos aga- 
pė — šį sekmad. po Sumos mu
zikos studijoje. Kviečiamos narės 
ir pijaučiančios.

— Pirmos Komunijos ir religi
jos pamokos vaikučiams ir gimna
zistams — šį sekmad. po 10 vai. 
Mišių.

—Kitos savaitės kalėdojimas: 
Arlington Ave., Atlas Ave., Aziel 
St., Benson Ave.. Ellsworth Ave., 
Glenlake Ave., Greensides Ave.. 
Grimthorpe Rd., Hendric Ave., 
Hillsview Ave., Humberside Ave.. 
Keele SU Kenwood Ave.. Mavety 
St., Mulock Ave.. Pinewood Ave.. 
Vaughan Rd., Wychwood Ave.

Prisikėlimo parapijos bankelis 
plečia patarnavimus savo na
riams. Nuo šio savaitgalio banke
lyje darbo valandomis galima su
mokėti elektros, vandens ir šildo
mųjų dujų sąskaitas. K.

Toronto Prisikėlimo parapijos choras su savo globėju Tėvu Placidu. OFM. ir vadovu kun. Br. Jurk- 
šu. Choras koncertuoja Montrealy gruodžio 8-9 d. (žiūr. Montrealio kronikoj).

MONTREAL Que.
Uždaros rekolekcijos moterims, jos, yra išnykę, kad ir partiečių 

ruošiamos KLK Moterų dr-jos, tarpe esą nuoširdžių lietuvių, ko- 
. prasidės gruodžio 14 d., 7.30 v.v. vojančių prieš rusinimą. Atsaky- 
ir- baigsis gruodžio 15 d. 9 v.v. damas į vieną klausimą prelėgen-
Rekolekcijos vyks prancūzių se- \ tas nusiskundė, kad dažnai jo žo- 
serų vienuolyne ir jas ves T. Pla- • džiai ir net straipsniai esą iškrei- 
cidas, OFM, iš Toronto. Suinte- piami, kai redakcijos imančios 
resuotos moterys kviečiamos už- perredaguoti, 
ciraevti i iri ovimrlvi/v T

’V- \ t
Aušros Vartų parapijos žinios
— Lietuviškos dainos šventė > 

įvyks šį šeštadienį, gruodžio 8 d., 
7.30 v.v. AV salėje. Pirmoje prog
ramos dalyje lietuviškų dainų 
koncertas, kurį išpildys* sol. J. 
Liustikaitė ir Toronto Prisikėli
mo parapijos choras, vad. muz. 
kun. B. Jurkša. Antroje progra
mos dalyje Montrealio Kat. Mote
rų dr-jos ruošiama vakarienė su 
turtingu bufetu, šioj dainų šven
tėj dalyvauti kviečiama visa 
Montrealio ir apylinkės lietuviš
koji visuomenė.

— Marijos Nekalto Prasidėji
mo šventės proga, gruodžio 9 d., 
AV pagerbs savo Globėją ypatin-

Lietuvybės veikėjui

a . a . E L I G I J U I N A R U Š I U I mirus,

jo sūnui — mūsų grupės nariui VIKTORUI

reiškiame gilią užuojautą

Toronto Lietuviu Tautiniu Šokiu 
Grupė “Gintaras”

Mūsų bendrovės šėrininkui — lietuvybės rėmėjui

a • a . ELIGIJUI N A R U Š I U I mirus, 

jo žmoną, sūnų, dukrą bei gimines

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Spaudos B-vė “žiburiai”

Mielai sesei skautei kandidatei
RITAI NARUŠYTEI, 

jos mamytei ir broliui Viktorui, 
mirus brangiam tėveliui ir vyrui, 

nuoširdžią užuojautą reiškia

“Mirgos” skaučių draugovė

TĖVŲ DĖMESIUI
ŠĮ šeštadienį, gruodžio 8 d., 

nors yra bažnytinė šventė, šešta
dieninėje mokykloje pamokos 
bus. 11.30 vai. šv. Jono Kr. para
pijos bažnyčioje bus laikomos 
vaikams pamaldos, ir tėvai vai
kus atsiima 12 vai. nuo minėtos 
bažnyčios. Tėvai evangelikai pra
šomi vaikus atsiimti 12 vai. iš 
mokyklos patalpų.

Mokyklos vedėjas
Šv. Jono Kr. Pašalpinės dr-jos 

prieškalėdinis susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, gruodžio 9.d.. 3 v.’ 
p.p. Be kitų einamųjų dr-jos rei
kalų. bus pranešimas apie N. Me
tų balių, o taip pat apie įsijungi
mą į parapijoje įvykstančias pri
micijų iškilmes.

Jaunučių mergaičių at-kių susi
rinkimas ir repeticija — gruo
džio 9 d., 3.30 vai. p.p. LVN.

Jaunesniųjų mergaičių susirin-. 
kimas ir repeticija — 4 vai. p.p j 
Visos mergaitės prašomos punk
tualiai ateiti.

Metinis SLA 236 kp. susirinki
mas šį sekmadienį, gruodžio 9 d.. 
Liet. Namuose. Nariai prašomi 
gausiai dalyvauti. Pradžia 1 vai. I 
p.p. ' . -ap- -

Šį penktadieni, gruodžio 7 d.. 
'8.30 vai. vakaro Liet. Namuose 
inž. dr. A. Kulpavičius parodys, 
ekrane žymiausius Vak. Euro-: 
pos architektūros ir meno kūri
nius su atitinkamais paaiškini-i- 
mais. Kviečiame atsilankyti. LN

Šeštadieninės mokyklos Kalėdų 
eglutė ivvks gruodžio 23 d., sek- 
madienį. Prisikėlimo salėje. Šiais - 
metais liet, mokyklos išlaidos pa- i 
talpoms gerokai padidėjo. Mokyk
los taryba kreipiasi į liet, parapi
jas ir visas organizacijas bei eko- 
npmines ■ įstaigas, prašydama 
duosniai paremti šeštad. mokyk
lą. Aukas siųsti tėvų komiteto 

i sekretorei: J. Empakeris. 35 
Alanmeade Cres., Islington. Ont. i 
Taip pat primenama, kad moki
nių tėvai nedelstų įmokėti savo į 
duoklę už mokyklą.

Mokyklos taryba
Nauju Toronto burmistru iš

rinktas D. Summerville 118.139 
balsais. Buvęs burm. N. Phillips 
surinko tik-48.139 balsus. Kont
rolieriais išrinkti: Dennison. Gi
vens, Lamport. Orliffe. Už van
dens fluoridavimą balsavo (duo
menys negalutiniai) už—160.251.; 
prieš — 157.296. Už filmus sek-i 
madieniais balsavo priemiesčiai I 
— North York. Etobicoke. Scar-j 
boro. Y’ork Township, East York, j 
New Toronto.

Sol, V. žiemelytės naujas adre-; 
sas: 130 Macpherson, Apt. 3. tel. 
924-9939.

Lydimą vairuoti automobilį, 
nuosavybės dokumentą ir numerį 
Ontario prov. 1963 m. galima iš- 
simti jau nuo gruodžio 10 d. Pas
kutinė diena — 1963 m. kovo 13.

Lapkričio 18 d., laike skautoramos T. 
pranciškonų salėje palikau moterišką 
juoda megztini. Radusi prašau paskam
binti tel. LE. 1-4469.

JAVA SHOPPE valgyklai reikalingos; 
nuolatiniam arba laikinam darbui pa
tarnautojos, turinčios patyrimo ir mo
kančios angliškai. Kreiptis: tel. LE. 
2-0256; 555 Bloor St. W.

ELIGIJUI N A RUSI U I mirus, 
jo žmoną, vaikus ir gimines 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

A. ir J. Matulioniai 
A. ir V. Užupiai 
S. ir B. Sakalai

Vyrui ir tėvui
a • a - ELIGIJUI NARUŠIUI mirus, 

žmoną, dukrą ir sūnų 
užjaučia ir kartu liūdi

II. P. E. Zeikai (Niujorke)
L. V. Koiyčiai

UI ĮIIMJĮ

Išnuomojamas frontinis kambarys II 
augšte su baldais, High Park rajone. 
Galima virti. Tel. LE. 2-4074.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namų AM. 
1-0537.

BALTIC MOVERS į 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas tartas ap; 
draustas. Važiuojam kas savaitę į į 
Montrealį, Londoną. Wind sora, Hamil
toną. North Bay. Sndbnri ir kitur.

30 DFWSON ST. TORONTO 
TeWon»« f F. 4 1403

LK Moterų dr-jos šv. Jono Kr. ’ kviečiame visus parąpijiečius 
par. skyrius iškilmingai mini sa- gausiai atsilankyti. Prie stalų 
vo Globėjos Marijos šventę gruo- jums patarnaus mūsų parapijos 
džio 9 d., šį sekmadienį; 11 vai. jaunosios talkininkės-studentės. 
šv. Mišios skyr. intencija. Jose na
rės dalyvauja organizuotai su sa
vo vėliava ir, kas gali, taut, dra
bužiuose. Po pamaldų — agapė. 
Narės prašomos atsinešti žalumy
nų bei gėlių altoriui ir salei pa
puošti.

Į mūsų šv. Mišias ir pusryčius

Sk. valdyba
LIET. NAMU ŠERU š.m. gauta 32, 

Lapkričio mėn. šėrus įsigijo: PLIAS 
Tor. skyrius, M. Gvildys, J. Žiurinskas, 
J. Vaškevičius, J. Aodmavičius, R. 
Adomavičius; 4 šėrus pirko A. Vaitke
vičienė ir 3 J. Žiurinskas, kuris jau tu
rėjo vieną.

Maloniai pranešame, kad jau 
priimame užsakymus

KALĖDINIU KALAKUTU

sirašyti iki gruodžio 10 d. pas I. 
Lukoševičienę DO. 6-1210. Mo
kestis — $5.

Metinę šventę KLK Moterų dr- 
ja šiemet švenčia ypatingai iškil
mingai. Šventė prasidės gruodžio 
8 d. koncertu, bus pratęsta užda
romis rekolekcijomis ir baigsis 
gruodžio 16 d. 11 vai. Mišiomis ir 
bendra narių Komunija AV.baž
nyčioje. Po pamaldų parapijos 
salėje — bendri pusryčiai-agapė 
ir T. Placido, OFM, paskaita. 
Nuoširdžiai kviečiame visas nares 
ir viešnias visoje šventės progra
moje gausiai dalyvauti. Valdyba

Neprikl. Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo 44 metu sukakties mi- . _ _____
nėjimas Montrealyje ivyks gruo- gu iškilmingumu. Sumos metu 
džio 16 d., 5 v. p.p., AV salėje, giedos sol. J. Liustikaitė iš To- 
Minėjimą ruošia: Lietuvių karių ronto ir Prisikėlimo parapijos 
vet. s-ga “Ramovė”, kūrėjų sava- choras, 
norių s-ga ir šaulių s-gos Mindau
go kuopa.

Molson alaus daryklos apžiūrė
jimas “Lito” nariams ir prijau
čiantiems įvyks antradienį, gruo
džio 11 d., 7.30 v.v. Įėjimas į sa
lę iš 1670 Notre Dame East, Gate 
2. Kviečiame norinčius gausiai 
dalyvauti. Apžiūrėjimą globoja 
Molson kredito unija.

“Nepriklausomos Lietuvos” ba- 
I liūs įvyko pr. šeštad. AV par. sa
lėję. Baliaus metu įvyko lietuvių 
dailininkų paaukotų paveikslų ir 
A. Tamošaitienės tautinio drabu- 

įžio loterija. Balius sutraukė-gau-
! su būrį lietuviškosios visuomenės, Į t'er. 'Edn?”. Gertrude" Evelyn,"tre- 
kuri norėjo išgirsti inž. J. Miklo- Aiad _ Crowford Park; ketv. — 
vo pranešimą iš Lietuvos. A.Z. 4 Ave • nenktad. — Beatty. T. S.

— Trūksta apie 20 nakvynių iš 
Toronto atvykstantiems choris
tams.

— Šis penktadienis — pirma
sis, šv. Mišios ir vakare 8 vai. -

— Šį šeštadeinį Marijos Nekal
to Prasidėjimo šventė. Tikintieji 
įpareigoti išklausyti šv. Mišių. Mi
šių tvarka kaip sekmaidenį. Be 
to, Mišios ir vakare — 7 vai.

— Lanko parapijiečius: T. J. 
Borevičius: Ville Emard; pirm. —- 
Raudot. Allard: antr. — Spring
land; tree. — Jolicoeur, J. Hertel, 
Lamont;’ ketv.. penktad. — Jo- 
gues. T. K. Pečkys: Verdun; pir- 
mad. — 5 Ave.; antrad. — Atwa-

gauti:Pas mus galite
© paršiukų, 
o kalakutų.
c kaimišką sviestą.
• skilandinę dešrą,
• gerų rūkytų kumpių.
• gerai žinomus p. Viskonto 

lietuviškus sūrius ir grietinę.

Turime gerą šviežių ir rūkytų mėsų 
pasirinkimą. Prekiaujam importuo
tais delikatesais, kurie šių švenčių 
stalą tikrai turtingesni padarys.

PRISTATYMAS NEMOKAMAS.

PARKSIDE MEAT MARKET
335 Roncesvsiles Ave., Toronto, Ont.

Savininkai:
E. PUNKRIS ir J. KRASAUSKAS

Kalėdinėms dovanoms
ir savo stalui papuošti jūs niekur geriau nerasite, kaip

THE OLD COUHYRY SHOP
355 Ho^cęsvailes Ave.

VISKAS EUROPIETIŠKA: šokoladas, saldainiai, tortai, sausainiai 
pat keramika, kristalai, poreelanas. bambuko, vario, nerudyjančio plieno 
gaminiai, patefono plokštelės ir kita.
PRAŠOME UČEITI ČIA. Krautuvė atidaryta kasdien iki 9 vai. vakaro.

Taip

Geriausia proga lietuviams Įsigyti 
modernius Hi-Fi Stereo kabinetus.
' PRIEŠKALĖDINIAME SEZONE MES IŠPARDUODAME

SANDELIO KAINOMIS
savos gamybos ir vokiškus muzikos kabinetus, su labai geromis FM, AM 
SW radijo chassi ir naujausiais automatiniais TELEFUNKEN patefonais.

Mūsų sandėlis atidarytas kasdien nuo 9 vai. ryto ligi 6 vai. vakaro

Canadian Hi-Fi Distributing Co. Ltd.
249 DUFFERIN STREET, Toronto, Ont. Tel. LE. 3-9421

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

Cigarečių kartonas -S?*©- už s3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų. paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite i MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jurps padėti geriausiai.
Mes turime daugybę europietiškų mišinių, kaip trejos devynerios. ramu
nėlės. zubražolė. “C” termometrai ir kt. Kas nori pigiai pirkti įvairius FOTO 
APARATUS arba filmų aparatus — BOLEX, KEYSTONE-BELL, HOWELL 

ir kt., juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ D’FN \ 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
i

Lniinnc — Nylon seamless — reg. Si.00 pora muturi b KUb tvUJillcb —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

vo pranešimą iš Lietuvos. A.Z.
C.K.V.L. — F.M. radijo stoties Kulbis: Ville J. Cartier, Long, St. 

pragrama “Song Recital”, kur Lambert. Greenfield Park.
j dainuoja sol. G. čapkauskienė, at- 
I kelta į šeštadienį, 1.15 vai. p.p.
i Sekantį kartą, t.y. gruodžio 8 
Id. šeštadienį, sol. G. čapkauskie- 
Jnė jau dainuos ne 11 vai. ryto,
bet 1.15 v. p.p

Šios programos laikas bus pas- 
■ tovus per visą šios žiemos sezo
ną. M.

Inž. J. Miklovas, neseniai atvy- 
i kęs iš Lietuvos ir pažįstamas iš 
i spaudos puslapių, pr. savaitgalį 
lankėsi Montrealyje ir šeštadienį 
“NL” laikraščio baliaus metu pa
sidalino savo įspūdžiais. Sekma
dienį inž. J. Miklovas dalyvavo li
tuanistiniame studentų seminare, 

i I seminarą atsilankė ir vyresnių
jų. kurie daugiausia klausimu ir 
oateikė. Savo paskaitoje J. Mik-:

, lovas daug naujo mums dar neži- 
i nomo nepasakė, bet, kaip nuošir
dus dabartiniu Lietuvos gyveni
mo sąlygų liudininkas, buvo ma
loniai sutiktas. Daugiau naujo bu
vo galima patirti, kai prelegentas 
atsakinėjo į klausimus, ypač se
minaro metu. Čia verta pastebėti, 
kad tiek pb paskaitos, tiek semi
naro metu dėl klausytojų neesmL 
niais ir antraeiliais reikalais, be-

! reikalingai buvo užtęsiamas lai- 
i kas. Šioj vietoj moderatoriaus dr.
i H. Nagio ranka galėjo būti kie- 
! tesnė.

Klausytojui, girdėjusiam Don 
. Kuraičio, J. Stuko, S. Narkėliū- 
‘ nąitės ir V. Banaičio pranešimus, 
i susidarė įspūdis, kad J. Miklovo 
Į patirtis yra artimiausia S. Nar- 
kėliūnaitės reportažui, už kurį 
šiai žurnalistei tiek pylos teko. 
Seminaro metu išaiškėjo, kad tau
tinis gyvenimas Lietuvoje tikrai 
gyvas, kad daugelis teroro meto
dų, naudotų pirmosios okupaci-

— Užnraeito sekmadienio rink
liava $173.

— Parapijos didžiojo komiteto 
posėdis įvyks gruodžio 10 d., 7 
v.v., klebonijoje.

— Šv. Onos dr-jos narių bei 
viešnių susirinkimas įvyks šį sek
madienį tuojau po Šurnos posė
džių kambaryje, klebonijoje.

“Lito” mokyklinio jaunimo ver
bavimo vajus vyksta sėkmingai. 
Jau įstojo 12 vaikų. Įstojimo kor
telės šeštadienį bus išdalintos ir 
Rosemonto mokykloje.

Monteralio Lietuvių klubas jau 
nupirko greta esantį kslypą už 
$30.000. Pirkimo sutartis buvo 
pasirašyta pr. ketvirtadienį, da
lyvaujant klubo pirm. J. Džiau
giu! ir sėkmingai derybas užbai
gusiam agentui Pr. Rudinskui. 
Klubas su senuoju pastatu dabar 
turi 71x110 dydžio sklypą. Klubo 
kavinės išplėtimas ir salės staty
ba bus naujos valdybos uždavi
nys.

Padėka
Gilaus liūdesio valandoje, mūsų mie

lai Mamytei Monikai Lukoševičienei 
mirus Lietuvoje, gerbiamielns kuni
gams, atlaikiusiems gedulingas pamal
das. mieliems bičiuliams, kurie asme
niškai. laiškais ar per spaudą savo ar 
organizacijų vardu pareiškė mums 
užuojautą bei užprašė Mišias, visiems 
reiškiame nuoširdžiausia padėką.

Nuliūdę: dukros, sūnūs ir jų šeimos

DISTRICT ESTATE BROKERS 
Nariai Montrealio Real Estate Board 
3907 Rosemont Blvd. Tel. 722-2472 
Namai, žemė, draudimas, paskolos. 
Įėjus Į dešimtuosius darbo metus 
reiškiame nuoširdžią padėką mūsų 
klijentams ir visiems padėjusiems 
ir prisidėjusiems išeitį į prekybinį 
gyvenimą.

Su pagarba
P. ADAMO N IS

Taupyk ir skolinkis savo
KREDITO KOOPERATYVE "LITAS"

SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS. PASKOLOS LENGVAI 
IR GREITAI DUODAMOS BETKOKIAM GERAM TIKSLUI.

BANKAS VEIKIA: sekmadieniais nuo 10.30—1 vai. p.p. Aušros Vartų pa-: 
rapijos salėje. Šiokiadieniais: 1451 Crawford Bridge Ave., Verdun: pirma
dieniais nuo 10—12 vai. ir nuo 7—8 vai. v.; trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7—8 vai. vak. 3907 Rosemont Blvd. (West of Pie IX): trečiadieniais ir 
penktadieniais nuo 3—8 vai: ir šeštadieniais nuo 10—12 vai.
PASKOLŲ REIKALAIS kreiptis pas ved. padėjėją P. Rudinską Rosemonte 
darbo valandomis tel. RA 2-2472, kitu laiku — tel. HU. 1-2957.
Pirm. J. BERNOTAS, UN. 6-2065 • Ved. D. JURKUS, PO. 74280

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados,zOntario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

nepamirškite užsukti lietuviškai dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

ARTI JANE GATVES. $6.000 įmokėti. Modemiškas bungalovas. 2 metų 
senumo, su dideliu sodu, privatus įvažiavimas, prijungtas garažas.

PRIE HUMBER UPES. $6.000 įmokėti. Originalus tripleksas. trijų šeimų, 
su balkonais, dideli kambariai, pajamos $355 mėnesiui, arti susisiekimo, 
krautuvių ir mokyklų. Savininkas parduoda su dideliu nuostoliu.

INDIAN RD. — BLOOR. $5.000 įmokėti. 11 kambariu, atskiras namas su 
geru įvažiavimu ir 2 garažais; 4 vonios ir 3 virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, arti keturių gatvėkarių. Skubus pardavimas.

JANE — BLOOR. $4.000 įmokėti. 7 kambariai, vandeniu alyva šildomas, 
2 virtuvės, garažas, greitai galima užimti. Savininkas pirko kitą namą. 
Vienas morgičius balansui.

1212 Bundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERZINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.
Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park ir Pprkdale 

rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A- GARBENIUI




