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Yra atsakymas
DR. I. URBONAS

Šiandien mums skamba — Kristaus Karaliaus šventė! Joje 
betgi glūdi daug prasmės ir daug aspektų. Vienas jų — tiesos 
problema. Tiesa yra vienas didžiųjų žmogaus troškimų bei il
gesių. Jos prašė ne tik Pilotas Kristų; jos jieškojo žmonija nuo 
mums žinomos istorijos pradžios. Ne tik jos jieškojo, bet daugelis 
genialių protų, anot G. Papini, tiesiog šaukte šaukė: “nors trupu
tėlio tikrumo, nors tiesos atomo!...”

Visą filosofijos istoriją galima būtų pavadinti tiesos jieškoji- 
mo istorija. Buvo ir yra Įvairių filosofijos krypčių bei sistemų, 
bet jų visų tikslas tas pats — jieškojimas tiesos.

Būdinga yra tai, kad daugel mėtų prieš Kristų pagonių pa
saulio filosofų mintys jau krypo tiesos šaltinio — Dievybės link. 
Jų mintys krypo Į tą dvasini pradą, kuri, anot Heraklito “yra 
apibrėžti ir suvokti sunku”. To paties amžiaus Anaksagoras, apie 
kuri Aristotelis su pagarba pasakė, kad tai buvo “vienintelis blai
vusis tarp girtų minios”, jau skelbė dieviškąją dvasią, kaip tie
sos ir visokios pradžios principą. O didysis Sokratas, nors ir bū
damas pagonis, prieš mirti teisme savo paskutinį žodį teisėjams 
šitaip baigė: “Bet jau užteks, nes mums reikia jau*eiti: man mirti, 
o jums gyventi. Kuris betgi iš mūsų einame į geresnį užsiėmimą, 
žino tik vienas Dievas”.

Per 2000 metų didžiųjų filosofų eilė, pradedant Platonu, 
Aristoteliu, šv. Tomu Akvihiečiu, Dunskotu, Dekartu ir baigiant 
mūsų laikų filosofais — jieškojo tiesos, žvelgdami į tiesos šaltinį 
— Dievą. Net mūsų laikų didėlis liberalas, natūralistas filosofas 
N. Hartmannas teisinasi: “Aš neatmetu Dievo. Ir jei aš sutikčiau 
Jį, atsiklaupęs pagarbinčiau”.

Bet per istoriją, ypatingai naujųjų laikų, eina ir kita tiesos 
jieškotojų grupė, kuri atmesdama bėtkokį dvasinį pradą, tiesos 
jieško materialistinės filosofijos keliais. Iki šiol ji pasirodė kaip 
labai siaura, vienašališka filosofija, vedanti ne į tiesą, o greičiau 
tolyn nuo tiesos. Ji pasižymi ne moksliškumu, o agresyvumu. Ji 
yra prievarta skelbiama visuose komunistų valdomuose kraštuose 
ir laisvai kaikuriuose Vakarų, ypač JAV universitetuose.

Akivaizdoje šių kelių į tiesą, daugumas ir šiandien, kaip anų 
laikų Pilotas, klausia: “Kas gi yra tiesa?” Kuriuo keliu į ją eiti? 
Kaip atsakymas ateina Kristus: “Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyveni
mas”. Tai atsakymas, kurį teikia ne filosofija, o religija. Jį turime 
ypač pabrėžti šiandieną, kai girdime įvairių koegzistencinių vilio
nių, melu pridengtų šūkių, propagandos ir gryno melo, dengiamo 
tiesos skraiste. Mes neturime pasimesti ir su didžiu Saliamonu 
melstis: “Viešpatie, duok man išminties!” Palikdami tėvynę, pa
likome viską, bet protą pasiėmėm ir, duok Dieve, jo nepamesti.

Kaikurie, praradę kantrybę tiesos bejieškodami, kaltina Kris
tų Dostojevskio inkvizitoriaus lupomis: “kam davei'žmogui laisvę 
pasirinkti tiesą? Vietoje jos reikėjo duoti duonos, tai Tave ne tik 
žmonės, bet ir šunys būtų sekę!”

O Kristus, stovėdamas ramus, kaip anuomet prieš Pilotą, į 
visus materialistų kaltinimus atsako: “Aš tik tam ir atėjau į pasau
lį, kad liudyčiau apie tiesą”. Jis gi vienas ir gali liudyti ją, nes 
Jis pats yra — TIESA.

Pasaulio viltis ir centras — KRISTUS, i kurį krypsta visos krikščionijos dėmesys.

Savaitės įvykiai

Ko svarsto Vatikano santdryba?

Tikrieji Pabaltijo bičiuliai
J. GRIKIS / Mūsų bendradarbis Švedijoj

Kai viskas puikiai sekasi, tada 
ir draugų netrūksta. Tik užgriu
vus nelaimei išaiškėja, kas buvo 
tikras draugas ir kas juo tik dėjo
si. Neveltui mūsų liaudies išmin
tis sako: “Nelaimėje pažinsi 
draugą”. Taip iš tikrųjų yra ne 
tik pavienių žmonių gyvenime, 
bet ir tautų.

Šį kartą tenka maloni pareiga 
pristatyti ir kukliai pagerbti vie
ną tokį išmėgintą Pabaltijo tautų 
draugą, kuris neužmiršo mūsų ne
laimės valandą ir savo ištikimy
bę, kaip retas kitas užsienio bičiu
lis, gausiais darbais Įrodė. Tai žy
mus švedų archeologas ir visuo
menininkas — prof. Birger Ner- 
man, kuriam š.m. spalio 6 sukako 
75 metai amžiaus.

Pagerbė tremtiniai
Garbingos sukakties proga Ju

biliatą nuoširdžiai Stockholme pa
gerbė pabaltiečių, lenkų ir veng
rų organizacijos ir veiksniai už jo 
nenuilstančią veiklą pavergtųjų 
tautų laisvės naudai. Prof. B* 
Nermano vardas ypatingai susijęs 
su Pabaltijo tautų laisvės sieki
mais. Pokario, o ypač šiuo metu, 
tokių nuoširdžių ir drauge įtakin
gų bičiulių pasaulyje daug netu
rime.

Lietuvių vardu sveikindamas 
Jubiliatą, Švedijos baltų komite
to narys lektorius J. Lingis iškėlė 
jo nuopelnus, ugdant švedų ir pa
baltiečių savitarpio bendradarbia
vimą, ir pavadino jį tiesiog to ko
miteto “kūnu ir siela”. Jau daug 
metų prof. Nerman stovi jo prie
šakyje ir jam vadovauja.

švedų—baltų komitetas
Tai jo iniciatyva 1943 m. Stock- 

holme, karui einant prie pabai
gos, bet Pabaltijo laisvės reikalui 
nešviesėjant, buvo Įsteigtas Šve
dijos baltų komitetas, kurio tiks
las nuo pat pradžios buvo supa
žindinti ir sudominti šio krašto 
visuomenę Pabaltijo klausimais. 
Visi keturi pirmieji komiteto na- 
riai-steigėiai iš pabaltiečių pusės 
jau yra mirę: tai rašyt. I. šeinius, 
latvis prof. Balodis ir estai — 
prof. Perlitz ir min. A. Rei.

Prof. Nermano vadovaujamas 
Švedijos baltų komitetas ir šian
dien gyvuoja. Jam priklauso šalia 
pabaltiečių atstovų eilė žymių 
švedų asmenybių, išvarytas pla
tus baras informacijos srityje, čia 
atskirai paminėtina brošiūrų se
rija “Aktualios Baltijos proble
mos”.

Laisvės šauklys
Po antrojo pasaulinio karo Šve

dijoje niekas kitas tiek daug Pa
baltijo tautų laisvės, reikalui ne
nuveikė kaip Jubiliatas. Tačiau 
tai tik dalis jo nuopelnų. Prof. 
Nerman anksti pradėjo megzti 
tvirtus kultūrinio bendradarbia
vimo ryšius tarp savo tėvynės 
Švedijos ir trijų Pabaltijo tautų. 
Tai buvo tuojau po pirmojo pa
saulinio karo, vos mūšų kraštams 
po šimtmetinio priespaudos jun- 

, go pakilus laisvai ir nepriklauso
mai gyventi.

Įdomu pastebėti, kad šituo ke
liu ji pastūmėjo ir meilę Pabalti
jo tautoms uždegė jo specialybė 
— archeologija.

1923-25 m. jis buvo pakviestas 
archeologijos profesorium Į Tar
tu un-tą Estijoje. Po to vykdė ar
cheologinius kasinėjimus Latvi
joj ir Lietuvoj. 1931-32 m. drau
ge su gen. Nagevičium ir prof. 
Volteriu kasinėjo Apuolės pilia
kalnį.

Lietuvos respublikos preziden
to aktu 1932 m. prof. Nerman bu
vo apdovanotas III laipsnio Gedi
mino žymeniu.

Mokslininkas
Kaip mokslininkas, Jubiliatas 

pasižymėjo Skandinavijos, ypač 
Gotlando salos, geležies amžiaus 
tyrinėjimais, kuriuos jis pradė
jo prieš 50 metų. Jo tyrinėjimų 
išvados rodo, jog geležies amžiu
je Gotlando sala buvusi vienas 
žymiausių to laiko Europos pre
kybos ir kultūros mazgų. Tatai 
yra turėję Įtakos ir Pabaltijo tau
toms, kurių lyšius su Skandinavi
ja profesorius nagrinėja savo 
moksliniuose veikaluose.

Arcreologija ir laisvė
' Prof. Nerman yra pareiškęs, 

(Nukelta į 2 psl.)

Pirmoji šios sesijos svarstymo 
schema yra “Apie Bažnyčią” — 
“De Ecclesia”. Ji paskirstyta į 4 
pagrindinius skyrius: 1. Bažny
čios paslaptis, 2. Hierarchinė Baž
nyčios struktūra ypač episkopa
tas, 3. Dievo tauta — tikintieji ir 
specialiai pasauliečiai Bažnyčioje 
ir 4. Bažnyčios pašaukimas i šven
tumą.

300 pataisų
Ši schema jau buvo pradėta 

svarstyti pirmos sesijos metu, bet 
pasirodė, kad schemai reikia ne
maža pataisymų, papildymų ir pa
tikslinimų. Speciali santarybos 
komisija tarpsesiniame laikotar
pyje perredagavo schemą, pada
rydama apie 300 pataisymų. Nau
joji schema buvo pateikta rugsėjo 
30 d. Kardinolas Frings, Vokieti
jos vyskupų vardu, siūlė schemą 
praplėsti, įvedant dar naują sky
rių, o Pietų Vietnamo arkivysku
pas Thucs diskusijų metu paste
bėjo, kad toj schemoj pasigenda
ma aiškesnio nusakymo Bažny
čios santykių su nekrikščionimis, 
kurie dabar pasaulyje yra daugu
moje. Susirinkimo spaudos tarny
bai paskelbus sąrašą 10 pasaulie
čių, kurie kaip klausytojai - audi- 
tores kviečiami dalyvauti santary
boj, Unitų Bažnyčios atstovai įtei
kė sekretoriatui raštą, kuriame 
pareiškia apgailestavimą, kad ta
me minėtame pasauliečių audito
rių sąraše nėra nei vieno pasau
liečio unito.

Balsuojant naujai pertvarkytą 
schemą “Apie Bažnyčią”, iš 2301 
už ją balsavo 2231, prieš — 43 ir 
27 balsai paskaityti negaliojan
čiais. Tuo būdu schema buvo pri
imta kaip diskusijų bazė.

Skirtingi aiškinimai
Spalio 2 d. posėdyje ilgiau bu

vo sustota prie santykių tarp po
piežiaus ir vyskupų klausimo. Ita-

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

tarp tautų ir jų Dievo sakramen
tas — regimas ženklas. Be to, kal
bėtojų pageidauta, kad schemoj 
būtų labiau išryškinta dinamiška
sis Bažnyčios gyvenimo aspektas 
ir būdai, kuriais ji apisreiškia ir 
tampa nuolatiniu vienybės ženklu 
bei įrankiu. Pageidauta nuodug
niau peržiūrėti šv. Rašto bei tra
dicijos liudijimus, liečiančius 
schemoj suminėtus Bažnyčios 
klausimus, tiksliau ir Įtikinamiau 
suformuluoti Bažnyčios Įkūrimo, 
prigimties ir struktūros Įrodymo 
argumentus.

Už ir prieš dijakonatą
Spalio 4 d. posėdyje paliestas 

dijakonato klausimas. Jis buvo 
paliestas ne kaip laipsnis kelyje 
į kunigystę, bet kaip nuolatinis 
ir pastovus laipsnis Bažnyčioje, 
kaip atskira pareiga Bažnyčios 
tarnyboje. Kaip dijakonato taip ir 
koleginės episkopato struktūros 
atnaujinimo klausimais kalbėtojų 
nuomonės buvo gerokai skirtin
gos. Prieš dijakonato Įvedimą pa
sisakė kardinolai: Spellman, Ruf
fini ir Bacci. Tos dienos posėdy
je dalyvavo 2256 santarybos tė
vai. Posėdžiui vadovavo kard. 
Agagianian. R. Krs.

Lietuviu atstovai
Santaryboje dalyvauti gavo lei

dimus ir iš Lietuvos atvykę vys
kupijų valdytojai — kan. č. Kri
vaitis, Vilniaus, ir kan. P.'Bakšys 
—- Kaišiadorių ir Panevėžio. Da
bar jie, kaip santarybos dalyviai, 
galės persikelti i erdvesnes pa
talpas iš sovietiniams turistams 
skirto viešbučio “Lux”, kuriame 
gyveno po 3 viename kambaryje. 
Yra 6 kunigai- iš Lietuvos. Jie 
betgi visą laiką yra sekami sovie
tinių agentų.

Nuo pat santarybos pradžios 
dalyvauja posėdžiuose kan. J. 
Stankevičius, Kauno ir Vilkaviš
kio vyskupijų valdytojas, eksper
to titulu. Aktyviai reiškiasi vysk. 
V. Brizgys, vienintelis Lietuvos 
vyskupas šioj santaryboj. K.

BRITANIJOS PREMJERU NELAUKTAI TAPO PASKIRTAS 
LORDAS HOME. Jį pasirinko karalienė, pasitarusi su sergančiu ir 
atsistatydinusiu premjeru Macmillanu. Atrodė, kad šį kartą bus 
paskirtas, jau pereitą kartą apeitas, premjero pavaduotojas, gabus 
politikas Butler. Bet ir šį kartą jį apėjo. O jam daug kalta visa kon
servatorių partija, kurią jis apirusią sutvarkė. Taigi ir šį kartą ne 
partija rinko, bet tik keli asmenys Įkalbėjo karalienei žmogų “mė
lyno” kraujo. Darbo partijai ateinančiuose rinkimuose bus leng
viau kovoti su naujai paskirtu konservatorių partijos vadu.

Naujasis Vokietijos kancleris L. Erhard pirmuoju žingsniu pasi
rinko raginimą baigti “šaltąjį karą”, kurį rusai veda jau 15 metų. 
Jis pasiūlė Amerikai, Anglijai, 
Prancūzijai ir Rusijai padirbėti 
ta linkme ir baigti karą Vokieti
jos taika. Savo pirmoje kalboje 
parlamente jis pasisakė už Vo
kietijos suvienijimą ir už Atlanto 
Sąjungą.

Jungtinėse Tautose Albanija iš
kėlė raud. Kinijos priėmimo klau
simą. Smarkiai prieš tai pasisakė 
Afrikos valstybės Kamerun pre
zidentas. Esą visi neramumai La
ose, Korėjoje ir Vietname vyksta 
dėl Kinijos netaikingumo.

Airijos premjeras Lemass pa
reiškė JT, kad visos tautos turi 
turėti apsisprendimo teisę; kėlė 
Airijos sujungimo klausimą, t.y. 
kad Britanija atiduotų šiaurės Ai
riją, kuri vis dar yra Britanijos 
dalis.

JAV nutraukė paramą Afrikos
Somalijai, kuri ryšius su Ang

lija nutraukė jau kovo mėn. Ten 
vyrauja rusų ir kiniečių komunis
tų įtaka. Rusija ir raud. Kinija 
pasiūlė Somalijai savo pagalbą. 
Pasirodo, kad jau treji metai, 
kaip Somalija naudojasi raudonų
jų pagalba, neva prieš Etiopiją, 
kurią- -ŽariškaL- remia Amerika. 
Rusija treniruoja Somali jos ka
rius ir paskutiniu metu 126 kari
ninkai išvažiavo į Rusiją gilinti 
studijų. Kitos grupės rengiasi va
žiuoti. Etiopijos karius apmoko 
JAV kariai.

Sov. Sąjungoj vienas žmogus 
kolchozuose ir sovchozuose ap

dirba tik 9 akerius žemės*, tuo tar
pu Kanadoje — 30 akerių.

Maskvoje eilės darosi ne tik 
prie duonos krautuvių ir ke

pyklų, bet ir prie bulvių* krautu
vių, nes žmonės baiminasi, kad 
atėjus žiemai nebus pakankamai 
ir bulvių. Dabar vienas žmogus 
gali pirkti bulvių tik 20 kg.

Rusai buvo sulaikę iš vakarų
i Berlyną ir anglų kariuomenės 

transportus; paleido tik po stip- 
rauš protesto. Ar Maskva mėgina 
vakariečius, kaip jie reaguos i

Amerikietis kritikuoja Amerika
Buv. JAV viceprezidentas R. 

Nixon “Saturday Evening Post” 
pažymėjo, kad Vašingtono veda
moji nauja politika su sovietais 
galinti sužlugdyti 97 mil. paverg
tuose kraštuose viltis. Nixonas 
griežtai pasisakė prieš nepuoli
mo sutarties tarp Atlanto S-gos 
ir Varšuvos Pakto valstybių suda
rymą ir pastebėjo: “Visi reiški-

niai verčia daryti išvadą, kad šiuo 
metu sovietai yra pradėję, nesi- 
griebdami karo, naują ofenzyvą 
prieš laisvąjį pasaulį. Amerikie
čiai tokiai ofenzyvai negalės pasi
priešinti panaudodami nelanks
čią gynybos politiką. Mūsų tikslas 
— ne tik išlaikyti taiką, bet ir ją 
išplėsti. Mūsų tikslu turėtų būti 
laisva Kuba, laisva rytų Europa, 
laisva Rusija ir laisva Kinija.”

Kas naujo Kanadoje?
J. Diefenbakeris, buvęs prem

jeras ir dabartinis konservato
rių vadas, pareiškė turįs vilčių 
vėl tapti išrinktu. Konservatorių 
konferencija Įvyksta sausio mė
nesi ir jai jau pradėta ruoštis. 
Daugelio partijos narių nuomo
ne, Diefenbakeris turėtų pasi-

lijos vyskupai pabrėžė, kad Baž- traukti iš vado pareigų. Jo vie- 
nyčia Kristaus yra įsteigta ant uo- • užimti minimi: Manitobos 
los — Petro ir dėl to popiežiaus premjeras D. Roblin, Ontario — 
galia esmingai yra skirtinga nuo J* Robarts, Nova Scotia premje- 
vyskupų galios. Olandų kardino- ras ~ Ę- Stanfield, gabūs poli- 
las Alfrink savo ypač rimtai pa- tikai, kaip G. Hees ir D. Fulton. 
Sristpi ^aiškino kolegini Atominių ginklų klausimas 
apaštališkosios tarnybos charak- vėl iškilo Jarfame!?te, kai buvo 
ten. Pasak jo, Petras buvo pinna-1 paskelbta, jog atominių smaiga- 
S1S 1 kolegijoj, tačiau į jįų bazės įrengtos Newfound- 
apaštalų kolegijos narys todėl lande. Kanada Jau prie konser- 
popiežius esąs vyskupų kolegijos vatoriu valdžios išleido bilijonus 
narys. - - - • - • ...........

22 kalbėtojai
Snalio 3 d., pirmininkaujant Sveikatos min. Judy Ųa March 

kardinolui Suenens, kalbėjo 22 paskelbė, kad norima priversti 
—xkeldami min- tabako b-ves uždėti etiketes ant

yra tikėjimo ir cigerečių dėžučių: “Kenksmin- 
rhalonės bendruomenė, vienybės ga sveikatai.” Tabako b-vės tam

dolerių ginklams, pritaikytiems 
atominių smaigalių naudojimui.

santarybos dalyvi; 
tį, kad Bažnyčia

priešinasi ir tvirtina, kad dar ne-' leido šūkį: “Get out and sell.” 
są užtektinai Įrodymų, jog ciga
retės yra kenksmingos.

Kanada ir JAV planuoja 
bendromis jėgomis išnaudoti 
natūralią gamtos energiją. Į tą 
planą Įeina natūralios dujos, 
anglys, elektra ir žibalas. Bus 
pradėta Kolumbijos upės pro
jektu, kuris jau kelinti metai 
diskutuojamas.

Psichinių ligonių skaičius Ka
nadoje yra padidėjęs ir jų gydy
mas yra atsilikęs — pareiškė 
Kanados mediku s-gos pirm. Dr. 
W. Wigle. Pagal jį, būtų tikras 
skandalas, jei ta padėtis dar il
giau truktų. Jei fizinių ligonių 
būtų tiek, kiek psichinių ir jei
gu jie tokią medicinos priežiūrą 
gautų, kokią gauna psichiniai 
ligoniai, visi pastebėtų aliarmuo
jančią padėtį.

Kanados eksportas didėja ir 
prie to daug prisidėjo buvęs 
prekybos min. G. Hees, kuris pe

Pagal ji, privačios firmos turi 
jieškoti rinkų užsienyje. Pvz. 
vien Prancūziją pr. metais vers
lo reikalais aplankė 440 firmų 
atstovų, o 1960 m. — tik 50. 
Eksportas Prancūzijon pakilo iki 
$100 mil. per metus. Panašiai 
ir su kitai kraštais.

Kanada padidino pagalbą už
sieniui, paskirdama $5 mil. per 
Jungt. Tautas.

Parlamente iškeltas pasiūly
mas rekomenduoti karalienei, 
kad buvę min. pirmininkai St. 
Laurent ir J. Diebenbaker gau
tų “Sir” titulus. St. Laurent pa
reiškė to titulo nenorįs. Iš visų 
buvusių min. pirmininkų tokį 
titulą yra gavęs tik vienas libe
ralas — Laurier, o konservato
riai — beveik visi.

švietimo klausimais daug kal
bama Kanadoje, bet nieko neda
roma. Ypač reikėtų sistemos su
vienodinimo.

bolševikų sauvalę? Kaip ten be
būtų, tai parodo bolševikišką mo
ralę.

Vietnamo “pirmoji ponia” vis 
dar važinėja po Ameriką su pra
nešimais ir kaltinimais. Ją daug 
kur piketuoja ir nedraugiškai su
tinka. Ji sakosi esanti pavargusi, 
bet nenori pasiduoti ir netesėti 
savo misijos.

Ką rengiasi daryti Britanijos 
darbiečiai? Jei laimės rinkimus 

gegužės ar birželio mėn., karalie
nė paskirs partijos vadą Wilsoną 
min. pirm, ir nesiklaus nei Chur- 
chillio nei kitų lordų, ką skirti. 
Darbiečiai negilins socializacijos 
ar nacionalizacijos, tik nusavins 
plieno pramonę ir sunkųjį susi
siekimą. Kita visa pramonė bus 
didesnėj valstybės priežiūroj. 
Daugiau bus prižiūrimi statybos 
reikalai. Kaikurie primokė j imai 
sveikatos apdraudos sistemoj bū
sią panaikinti. Valstybė rūpinsis 
kūrimu kaikurių pramonės šakų, 
kurios aprūpins darbu, mažins 
importą ir didins eksportą. Bus 
daugiau planuojama ūkine pras
mei Tarptautinėj srity bus eina
ma dabartine linkme ir bendra
darbiaujama su JAV ir Vokietija.

Švedijoj trūksta darbininkų 
įvairių profesijų: inžinierių, gy
dytojų, mokytojų ir kt. Visoms 
vietoms užpildyti reikėtų apie 
180.000 asmenų, nors yra tik 7,5 
mil. gyventojų.*

Sov. Sąjungoj rastos privačios 
dirbtuvės ir verslai, kurie varė 

prekybą su valstybinėmis, savi- 
valdybinėmis ir kt. įstaigomis, 
gaudavo prekių ir reikalingų ža
liavų. Tai truko net 4 metus. Ras
ta 2,5 mil. rb., virš 200 sv. aukso 
gabalų, brangakmenių, svetimos 
valiutos. Aprūpino gyventojus 
įvairiais reikmenimis. Laikraščiai 
kaltina žydus. Dabar bus teismai 
ir sušaudymai

Sov. Sąjungoj vietoj dabartinių 
tautinių respublikų kuriami 

ūkiniai regijonai: centr. Azijos, 
Užkaukazės, Baltijos ir kt. Chruš
čiovas yra pasakęs: “Mes nesėdė
sime kaip užkietėję nacionalistai 
užsidarę savo tautinėse sienose, 
bet mėginsime ugdyti ūkį plačiu 
mastu. Jei eisime tokiu siauru ke
liu, niekuomet neišugdysime ko
munizmo”.

Čekoslovakijoje vyksta rašyto
jų, net ir priklausančių komu

nistų partijai, bruzdėjimas už 
laisvą kūrybą.

Alžerija, kariaujanti su Maro
ku, išvijo iš savo valstybės du 

JAV žurnalistus. Keli šimtai ara
bų susirinkę prie JAV informaci
nės tarnybos išdaužė pastato lan
gus. Esą JAV padedančios Maro- 
kui ginklais. Ben Bella, kovojąs 
su Maroko sultonu, siekia jį nu
versti ir įvesti socialistinę tvarką; 
taigi, karas Įgauna kitokio po
būdžio.

Otava. — Kanadoje yra inves
tuota svetimo kapitalo $25 bili
jonai. Jei kanadiečiai panorėtų 
atpirkti svetimųjų valdomus vers
lus ir nuosavybės^ tam reikėtų iš
tisos kartos laikotarpio.

Taikos premija 
amerikiečiui

1962 m. Nobelio taikos premi
ja buvo paskirta amerikiečiui dr. 
Linus Pauling, kurį daug kas lai
kė komunistų simpatiku dėl jo 
veiklos pacifistų sąjūdyje. Jam 
anksčiau buvo neišduota viza, kad 
{is negalėtų išvykti užsienin. Dr. 
Ruling 1954 m. laimėjo Nobelio 

premiją chemijos srityje. Tai jau 
dvyliktas amerikietis laimėjęs tai
kos premija ir pirmas asmuo, lai
mėjęs dvi Nobelio premijas.
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Krikščionių Bendrija
K. ŽALALIS

Pagal šią aptartį, krikščionių 
bendrijai nepriklausytų ortodok
sų vyskupai, kurie atsiskyrė nuo 
Romos vyskupo prieš 1000 me
tų, nei anglikonų tikrieji vys
kupai (dalis jų jau nebeturi tik
ros vyskupo konsekracijos). Dar 
daugiau galima pasakyti apie 
protestantų pastorius, kurie ne
turi net kunigystės šventimų, 

. nes nepripažįsta šio sakramento. 
Todėl santarybos paskirtis ir yra 
nuspręsti, pagal turimus ir nau
jai atpažintus dokumentus, ko
kią dalį Krikščionių Bendrijoje 
turi atsiskyrę vyskupai, pasto
riai ir visi krikštyti tikintieji.

Santūrieji protestantai, pripa
žindami šv. Rašto autoritetą, ne
pripažįsta Bažnyčios Tėvų liu
dijamos tradicijos. Gi protestan
tai liberalai paneigia iš dalies 
ir šv. Rašto teigimus. Katalikai 
tiki, kad visos Šv. Rašto knygos 
yra įkvėptos, kurių autorius yra 
Dievas ir žmogus, todėl tikybine 
prasme neklaidingos. Norint 
diskutuoti su kitaip galvojan
čiais, reikia naudotis priimtinais 
dokumentais ir Naujuoju Testa
mentu, kaip istoriniu dokumen
tu.

Toronte įvyko Lietuvių Bend
ruomenės seimas, kuriame daly
vavo laisvojo pasaulio lietuvių 
atstovai, besirūpiną mūsų tau
tos likimu.' Vatikane prasidėjo 
antroji santarybos sesija, čia da
lyvauja viso pasaulio vyskupai, 
kuriems rūpi apspręsti dabarti
nę Bažnyčios padėtį.

Jau pirmąją darbo dieną san- 
taryba pradėjo svarstyti vieną 
svarbiausių klausimų, būtent, 
kokia yra Bažnyčios prigimtis, 
kokią galią turi popiežius, vys
kupai ir pasauliečiai - tikintie
ji. Klausimas yra labai svarbus, 
kai jieškoma būdų suvienyti pro
testantus ir ortodoksus bei kitas 
tikybines bendruomenes.

' Kol vyks santarybos darbai, 
pravartu prisiminti, ką mes žino
me apie Bažnyčios prigimtį, ir, 
iš kur mes tas žinias imame. Iki 
šių dienų, remiantis Šv. Rašto 
tvirtinimais ir Bažnyčios Tėvų 
liudijimais, Kristaus Bažnyčia 
buvo aptariama: “Bendrija 
krikščionių, kurie išpažįsta tą 
patį tikėjimą, naudojasi tais pa
čiais sakramentais ir yra valdo
mi to paties popiežiaus bei su 
juo esančiu vienybėje vysku
pu”.

SUKILIMAS pot,omk,no laive
JUOZAS VAIČELIŪNAS

Krinta pirmasis karininkas
Matušenko su savo jau gink

luota grupe iš kokių 50 jūrininkų 
atskubėjo Į pagrindinį deni. Kai 
Giliarovskis sušuko, kad Matu
šenko mestų ginklą, tas atsakė: 
“Lauk iš laivo! Jis dabar priklau
so mums!” Giliarovskis kėlė gink- 

: lą į jį, bet Matušenko buvo pir
mesnis: nuo jo šūvio negyvas kri
to pirmas laivo karininkas. Da
bar ėmė veikti visi ginkluoti su
kilėliai. Kariūnas Livenzovas, ku
ris buvo kartu su Giliarovskiu, 
norėjo ginti savo vadą, bet krito 
nuo šūvių salvės. Trečias krito 
leitenantas Neupokovas. Laive 
buvo likę 19 karininkų. “Sugau
dyti visus karininkus”, pasigirdo 
komanda.

Leitenantas Vaktinas, kuris iš
bėgęs iš savo kajutės pradėjo šau
dyti į sukilėlius, buvo du kartus 
sužeistas, bet spėjo iššokti iš lai
vo ir nuplaukti į torpedinį laivą. 
Susišaudymo metu buvo nušautas 
leitenantas Wilhelm Tonn. Kiti 
karininkai: Makarovas, Nazarovas 
ir Zaskevičius laimingai iššoko iš 
laivo ir nuplaukė į torpedinį lai
vą. Leitenantas Grigorevas buvo 
nušautas jau vandenyje. Vėliau 
dar šeši karininkai nušoko nuo 
laivo ir nuplaukė į torpedinį lai
vą.

Leitenantas Aleksejevas, kurs 
vykdė vado įsakymą, kad susprog
dintų laivą* buvo sukilėlių už
kluptas šaudmenų sandėlyje.* Jam 
pavyko pereiti pas sukilėlius, nes

Įvairūs 
siuntiniai Estija, Ukraina

IX Siunčiame _ — Jūsų sudarytus ir ap-
IS IvCI nCICIOS. paprastu ir OFO PO Si U draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA- 

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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 nno 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

jis buvo žinomas kaip nedraus
mingas karininkas. Kapitonas įsa
kė susprogdinti laivą, nes ir pats 
buvo pasiruošęs šokti nuo “Po
tiomkino” laivo ir plaukti į tor
pedinį laivą.

Kapitono mirtis
Dabar Matušenko su savo gru

pe j ieškojo kapitono. Ji rado 
vienmarškinį jo paties kabinete. 
Kapitonas prašė pasigailėjimo ir 
prisipažino, kad dėl tų įvykių jis 
kaltas. Matušenko pasakė, kad jis 
nieko prieš, bet dėl to turi pasi
sakyti ir kiti sukilėliai. Buvo to
kių, kurie pasisakė, kad sukilimas 
nepavyks, jei laivo kapitonas liks 
gyvas. Tokių tarpe buvo ir jūri
ninkas Sirovas, kuris tarė: “Jis 
norėjo mus išžudyti, dabar pats 
tegu žūva”. Ir jis, kartu su ke
liais kitais sukilėliais, paėmė ka
pitoną iš nesipriešinančios suki
lėlių sargybos, nuvedė prie laivo 
krašto ir nušovė.

Laive įsigali sukilėliai
Praėjo pusė valandos nuo pir

mo šūvio “Potiomkino” laive iki 
kapitono žuvimo. Torpedinio lai
vo vadas Itn. Klodt pamatė kas 
dedasi “Potiomkino” laive, bet 
nieko nedarė. Plaukti arčiau “Po
tiomkino” — parodyti savo neut
ralumo stoką, plaukti tolyn — ne
lojalu. Jis žiūrėjo pro žiūroną į 
“Potiomkino” laive einančią kovą 
ir laukė atplaukiančių karininkų. 
Pirmas ątplaukė Itn. Vaktinas. Jis 
buvo sunkiai sužeistas ir išsisė
męs nuo plaukimo; sakė, kad “Po

GEDIMINAS GALVA

Lietuvos pavergimas ir prisikėlimas 9
Atgarsiai Lietuvoje

Komunistinių kraštų nesutari
mas ir pasaulėžiūrinis eižėjimas 
daro įtakos ne tik į sovietų išori
nius santykius, bet ir į pavergtos 
lietuvių tautos nusiteikimus. Ru
sų kompartija siekia kuo veikiau 
suvirinti lietuvių tautą rusiška
me katile. Skirtinga padėtis Len
kijoje kelia ir lietuviuose skirtin
gus nusiteikimus, kurie viešai ne
aptariami, Maskvoje nerodomi, 
tačiau jie stiprina lietuvių tautos 
užsisklendimą ir net atsparumą. 
Šio pobūdžio nusiteikimai nėra 
jokia paslaptis. Lietuvoje esan
čios kompartijos pareigūnai, o 
ypač jos pirmasis sekretorius A. 
Sniečkus, šiais metais pakartoti
nai puolė kurstančius “buržuazi
nio nacionalizmo” nusiteikimus. 
Aišku, jam nepatogu prisipažin
ti, kad šioks nusiteikimas bręsta 
pačioje lietuvių tautoje. Sovieti
nėje santvarkoje jieškomas kiek
vieno vyksmo kaltininkas. Ir štai 
jis suranda, kad tokiu kaltininku 
yra užsienyje gyvenantys “buržu
aziniai nacionalistai”, kurie ne 
tik finansinėmis priemonėmis 
(suprask — siuntiniais), bet ir ra
dijo programomis ir net spauda 
atlieka kurstymo darbą. Ar gali 
būti mūsoji spauda jau tokia ga
linga bei kelti nerimą pavergė
jams, kai kiekvieno laikraščio už
sakytieji 5 egz. laikomi užrakin
tose spintose?

Pravaržos vidurinėję 
Europoje

Sovietų ir vidurinės Europos 
vadinamos “liaudies respublikos” 
pergyvena vargo sambūvį. Mask
vos saugumas ir kariniai daliniai 
atlieka savo uždavinį Varšuvos 
santarvės priedangoje. Jis gerai 
žino kas dedasi vidurinėje Euro
poje, tačiau toli gražu nevisose 
srityse gali įgyvendinti savo va
lią. Liaudies respublikų kompar
tijos biurokratija tik* pakeičia 
Maskvos pirmavimą, o rusų kom- 

tiomkino” laivo įgula sukilo ir 
kad laive eina skerdynės. Paga
liau, kai atplaukė paskutinis kari
ninkas, Itn. Klodt pasuko savo 
laivą Sevastopolio link visu 25 
mazgų greičiu. Jis tikėjosi per še
šias valandas pasiekti Sevastopolį 
ir perduoti naujieną adm. Krie- 
geriui. Kai jau buvo už kokios 
mylios nuo “Potiomkino”, aplink 
jo laivą ėmė kristi sviediniai. Su
kilėliai nenorėjo ir torpedinio lai
vo paleisti iš savo rankų. Kai vie
nas 77 mm patrankos sviedinys 
kliudė laivą, Itn. Klodt pasuko jį 
atgal. Jis savo torpedinį sustabdė 
prie “Potiomkino” laivo. Iš pasta
rojo buvo nuleistos kopėčios. Ant 
“Potiomkino” laivo prie borto 
stovėjo daug ginkluotų sukilėlių 
su Matušenko priešakyje.

— Perlipk į šį laivą! — šūktelė
jo Matušenko Itn. Klodtui, — ir 
atgabenk su savimi visus kari
ninkus. Jūsų laivas dabar priklau
so liaudžiai, kaip ir šis karo lai
vas.

— Ar mes juos išrikiuosime ir 
sušaudysime kaip ir kitus? — pa
klausė vienas sukilėlių.

— Ne, užtenka kraujo pralie
jimo! — garsiai atsakė Matušen
ko, kad ir kiti girdėtų.

Matušenko įsakė visiems kari
ninkams nuimti jų karininkų 
ženklus ir juos visus užrakinti 
laivo apačioje. Vienam savo pa
dėjėjų įsakė su dvylika patikimų 
sukilėlių persikelti į torpedinį 
laivą ir įspėti jo įgulą, kad ji įsa
kymus gaus iš mūsų, nes ir šis 
torpedinis laivas 267 dabar yra 
laisvojo rusų laivyno dalis.

Sukilėlių vadovybė
Apie 3 vai. po pietų sukilimas 

“Potiomkino” laive buvo baigtas. 
Per pusvalandį kovos laive žuvo 
septyni karininkai. Dvylika jų li
ko gyvi, kurių keli buvo sužeisti. 
Nors sukilimas buvo baigtas, bet 
prieky buvo daug pavojų. Seva
stopolyje buvo beveik visas lai
vynas, kuris lengvai galėjo paim
ti ar nuskandinti šį sukilėlių ka
ro laivą. Nors sukilėlių nuotaika 
buvo nebloga, bet tik nuotaikomis 
gyventi negalima. Laivui reikia 
kuro, o įgulai — maisto ir geria
mo vandens. įplaukus į kurį ne
didelį uostą, tektų įeiti į dides
nį konfliktą, negu buvo šio laivo 
perėmimo metu. Pirmiau teko pa
salinti sukilimo ženklus: surinkti 
į vieną vietą lavonus, ginklus, nu
valyti kraują. (Bus daugiau)

Otava. — V. Europoje ir Kana* 
doje iš vieno akro gaunama maž
daug 2400 sv. kviečių ir rugių, 
Sov. Sąjungoje — 972 sv. arba 10 
% daugiau negu caro laikais.

Niujorkas.—Rand Corporation 
teigia, kad baterija varomas 
elektrinis automobilis vėliau ar 
anksčiau bus ekonominė būtiny
bė. Galės konkuruoti dabartinius 
automobilius.

partija turi akis užmerkti prasiki- 
šantiems savaimingumams. Toks 
sambūvis ryškus politinėje, ūki
nėje ir tautinėje srityje.

Politinis bendravimas nebuvo 
sėkmingas Stalino laikais, tačiau 
jis nepasižymi sklandumu ir šiuo 
metu, kai N. S. Chruščiovas vis 
garsiau šneka apie liaudies demo
kratiją kompartijos diktatūroje, 
šis santvarkos prieštaravimas iš
ugdė eilę nesklandumų. Stalino 
diktatūros pasmerkimas ir nuo
seklus Chruščiovo siekimas atsi
sėsti kolektyvinės diktatūros sos
te rado atgarsio ir liaudies res
publikose. Riaušės ir sukilimai 
pravėrė kaikur duris naujiems 
asmenims, kurie savo šalyse ėmė 
pamėgdžioti Maskvą: remtis ko
lektyvine diktatūra, siekti savo 
kraštui laisvumo, bendrauti su so
vietais, tačiau palikti atviru išti
kimybės ar neištikimybės klausi
mą. Per 15 metų iš 8 liaudies res
publikų 5 politiškai kakta atsi
daužė į Kremliaus duris. Maskva 
su visais kraštais visdėlto rado 
bendrą kalbą, išskyrus Albaniją, 
kuri aiškiai pasirinko Kinijos sto
vyklą. Politinis bendravimas tėra 
išraiška, nes jo turinį sudaro ūki
niai tikslai ir tautiniai polėkiai.

Naujas kancleris, nauja politika
VYT. KASTYTIS

Dviejų vyrų skirtumas
Pasaulio dėmesio centre šian

dien vėl yra V. Vokietija, kur po 
14 m. užtrukusios K. Adenauerio 
valdžios kanclerio kėdę užėmė il
gametis ekonomijos min. Ludwig 
Erhard., Koks, yra skirtumas tarp 
Adenauerio ir Erhardo? Į šį klau
simą geriausia atsako vokiečių 
tarpe paplitęs anekdotas. Esą vie
ną dieną V. Vokietiją užėmusi 
sovietų armija. Politrukai kanc. 
Adenauerį ir jo ekonomijos min. 
Erhardą uždarę senos pilies augš- 
tame bokšte. Nakties metu Ade- 
naueris virve nusileidęs iš bokš
to, bet beskubėdamas numetęs 
vieną plytą. “Stok! Kas eina?” — 
sušuko sargybinis raudonarmie
tis. “Miauuu!.;— pasigirdo 
atsakymas nakties tyloje. Po 10 
minučių, kai Adenaueris jau bu
vo dingęs miške, iš bokšto nusi
leido Erhardas, savo 200 sv. svo
riu nustumdamas antrą plytą. 
Raudonarmietis pakartojo klausi
mą ir gavo netikėtą atsakymą: 
“Profesorius Erhardas. Aš taip 
pat esu katė”... šiame anekdote, 
atrodo, ir slypi skirtumas — eko
nomijos, ministeriui trūko poli
tikams būdingo neatvirumo.

“Potvarkių nepakeičiau, 
tik juos panaikinau”...

Iki 1942 m. Erhardas buvo eko
nomijos profesoriumi Frankfurto 
ir Nuernbergo un-tuose, kol pa
galiau naciai negalėjo pakelti jo 
liberalinių pažiūrų ekonomijos 
srityje. Tačiau kaip tik šios libe
ralinės pažiūros, “free enter
prise” kėlimas jam ir davė ekono
mijos ministerio postą okupaci
nėje valdžioje.

Įvedus pinigų reformą, 1948 m. 
birželio 20 d. Erhardas gavo lei
dimą per radiją pasakyti kalbą 
vokiečių tautai, tačiau buvo pa
kartotinai Įspėtas nekeisti okupa
cinės valdžios potvarkių, šia isto
rine kalba jis panaikino korteles 
ir kainų kontrolę. Kai karinis gu
bernatorius gen. Lucius Clay pri
kibo, Erhardas atsakė: “Potvar
kių nepakeičiau, tik juos panai
kinau”. .. Sakoma, kad tada gen. 
Clay, kuris rodė nemažų simpati
jų Erhardo kapitalistinei ekono
mijai, jį paklausęs — ar buvę bū
tina visas reformas paskelbti tą 
pačią dieną. “Generole, jeigu ka
tei reikia nukirsti uodegą, argi 
apsimoka ją kapoti mažais gaba
liukais?” — atsakė Erhardas.

Išvedė Vokietiją į 
pasaulinę rinką

Šiandien Erhardas yra laiko
mas V. Vokietijos ekonominio at
kutimo tėvu. Savo ilgos istorijos 
raidoje vokiečiai niekada nėra 
turėję tokio prabangaus gyveni
mo. Pagrindinė jėga pasaulinėje 
rinkoje, Erhardo nuomone, yra 
konkurencija, bet jos vienos ne
užtenka — reikia, kad fabrikų 
darbininkai suprastų ir įsisąmo
nintų gaminių kokybės būtinu
mą. konkurenciją galima laimė
ti tik gaminių kokybe.

Daug kam atrodė juokinga, kai 
pirmais pokario metais bombų 
apgriautame Miunchene Erhar- niiuiiviivuv jui 

das organizavo pasaulinę parodą, 
išstatydamas keletą dviračių, dar-
žininkystės Įrankių ir grojančių 
dėžučių, šiandien V. Vokietija 
automobilių eksportu i užsienio 
kraštus jau yra pralenkusi auto-
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Visi tie kraštai sakosi esą ko
munistiniais, nors kiekvieno Vyk
doma skirtinga komunistinė prog
rama.

Politiniame žaidime daug lemia 
ir kraštų vadovai. Pradžioj Chruš
čiovas įžūliai elgėsi su Gomulka 
ir Kadaru. Šiuo metu abu linkę į 
tautinę politiką, tačiau randa kal
bą ir su buvusiu nedraugu Chruš
čiovu. Neseniai ir Chruščiovo ap
šauktasis Tito klaidatikiu visdėl
to įsirikiavo Maskvos stovyklon, 
palikdamas kaikuriuos “klausi
mus” atvirais.

Rumunijos ministeris pirminin
kas Georgiu Dej daug sudaro var
go Maskvai staiga padaręs šuolį 
nuo stalinizmo į tautiškumą, če
kas Novotny dairėsi į Lenkiją, 
jos tautinę linkmę, vis stengda
masis sutaikinti senus priešus — 
čekus ir slovakus, kurie šiuo me
tu nemažiau nesutaria, kaip anoje 
tautinėje Čekoslovakijos respub
likoje. Vokietis Ulbricht ir bul
garas Živkov, abu stalininkai, ta
čiau skirtingų polinkių. Vokiečiai 
įtaringai žiūri į Maskvą, kai bul
garai prisimena bendrą istorinę 
tėkmę. Naujos srovės ir nauji as
menys gali iškelti ir kitus reika
lavimus Maskvai.

mobilio gimtinę JAV.
Triumfo valandomis Erhardas, 

galbūt imituodamas Churchillį, 
pradėjo rūkyti cigarus. Nepaisy
damas gydytojų veto, jis šiandien 
kasdien susmilko 15 cigarų. Kal
ta esanti žmona, kuri kartą* neat
sargiai prasitarusi, kad jai patin
ka cigaro kvapas. Visas jo namas 
užverstas tūkstančiais cigarų — 
vokiečių fabrikantų dovanomis 
ekonomijos ministeriui.

“Guminis liūtas”?
Kai Adenaueris atsisuko prieš 

Erhardo kandidatūrą į kancle
rius, ekonomijos ministeris net 
nemėgino kirstis su senuoju poli
tiku. Jis pradėjo važinėti po Vo
kietijos miestus, dažniausiai apsi
ribodamas ekonominio pabūdžio 
kalbomis. Tada jam ir buvo pri
segta “guminio liūto” etiketė, at
seit, kovingumo stoka. Tačiau 
šiandien apie šią jo taktiką tenka 
pakeisti nuomonę, nes juk se
kančiais metais jis turės laimėti 
rinkimus, kuriuose kaip tik tos jo 
ekonominės kalbos ir tiesioginis 
kontaktas su žmonėmis jam gali 
duoti daugiau naudos, negu susi
kirtimas su Adenaueriu.

Erhardas yra entuziastingas. 
Bendrosios Rinkos propaguoto
jas. Jam didelis smūgis buvo Ade
nauerio ir De Gaulle draugystė, 
siekusi Vokietijos ir Prancūzijos 
vyravimo V. Europoje, Prancūzi
jos prezidento pastangos išstum
ti Britaniją iš Bendrosios Rinkos. 
Erhardas tiki, kad V. Europos 
stiprybė glūdi Bendrojoje Rinko
je, muitų, prekybinių varžtų pa
naikinime ir draugiškose ekono
minėse varžybose. Užėmęs kanc
lerio kėdę, jis tikriausiai mėgins 
į Bendrąją Rinką įvesti Britaniją, 
Skandinavijos valstybes ir ją, ga
limas dalykas, praplėsti kitiems 
Atlanto kraštams, kaip kad sva
joja JAV prez. Kennedy.

Būdamas “free enterprise” 
garbintoju, Erhardas yra aiškus 
Amerikos draugas. Adenauerio 
flirtas su De Gaulle jam atrodė 
paprasčiausiu JAV Įžeidimu. Ka
dangi V. Europos sujungimui pa
grindą duoda jos ekonominis vie
ningumas draugiškų varžybų dva
sioje, Erhardas, pakeisdamas se
nąjį Adenauerį, gali pasiekti tai, 
ko lig šiol neįstengė padaryti nei 
Adenaueris, nei De Gaulle — su
vienyti Europą.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ —

sutraukiančia
hemarojus

yra ypatinga gydomoji medžiaga,Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
jrodžiusi galią sutraukti hemarojus ir

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemarojus be skaus
mo. Ji minučių laike sumažina niežėji
mą ir nepatogumus bei pagreitina už
degimo pažeistų audinių gijimą.

Visais tyrimų atvejais, švelnėjant 
skausmams, įvykdavo hemarojų susi
traukimas.

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga
rantuota — arba grąžinami pinigai.
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Kanados lietuvių pirmininkas 
apie dabartines veiklos aktualijas

Kanados Liet. Bendruomenės 
valdybos pirm. dr. P. Lukoševi
čius antrojoj krašto valdybos se
sijoj padarė pranešimą, kuriame 
apžvelgė dabartinės veiklos rū
pesčius. Valdyba esą randa labai 
naudingu dalyku lankyti LB apy
linkes. Ji esanti pasiruošusi tai 
daryti, tiktai lėšų stoka sunkina 
tokius užsimojimus; jei apylinkių 
valdybos finansuotų, būtų galima 
aplankyti apylinkes bent vieną 
kartą per metus. Kaikurių apylin
kių valdybos per paskutiniuosius 
metus nėra atsiuntusios kr. val
dybai nė cento.

Moterys Liet. Bendruomenės 
veikloj esančios labai reikšmin
gos. Pvz. vienos apylinkės valdy
bą sudaro vien moterys; Toronto 
apyl. v-bos pirmininkė yra dr. J. 
Matulionytė.

Kr. valdyba esą daugiau tikisi 
iš kr. tarybos narių, ypač tose 
apylinkėse, kur įvyksta susikir
timai. Pvz. vienoje tokių apylin
kių gyvena net du kr. tarybos na
riai, kurių iniciatyva bendruome
ninės minties iškėlimas virš as
meninių ginčų būtų atšaldęs karš
tuolius bei sulaikęs nuo neapgal
votų žygių ir reikalą pakreipęs 
visai kita linkme.

Santykiai su PLB valdyba buvę 
glaudūs ir nuoširdūs. Linkėtina, 
kad jai galutinai pavyktų apjung
ti visos išeivijos lietuvius. “Lietu
vai laisvės troškimas turėtų būti 
augščiau už visokių save garbi
nančių veiksnių orumą ir garbės 
troškimą”.

Kr. tarybos pavesta, valdyba 
esą rūpinosi bendrabučių steigi
mu liet, moksleiviams ir studen

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
politinio komiteto statutas

1. Politinių Kanados Lietuvių 
Bendruomenės reikalų tvarkymui 
prie KLB krašto valdybos veikia 
KLB politinis komitetas.

2. KLB politinis komitetas yra 
KLB krašto valdybos padalinys ir 
veikia jos vardu.

3. KLB politinis komitetas:
a. Vykdo KLB krašto tarybos 

ir KLB krašto valdybos pavedi
mus.

b. Politiškai orientuoja Kana
doje gyvenančius lietuvius ir, rei
kalui esant, skatina juos numa
tytai akcijai.

c. Palaiko artimus santykius 
su Lietuvos diplomatine ir konsu- 
liarine tarnybomis.

d. Bendradarbiauja su lietuvių 
tautos ir Lietuvos valstybės tei
ses ir garbę ginančiais veiksniais 
ir talkina jų vedamai Lietuvos iš
laisvinimo akcijai.

Tikrieji Pabaltijo bičiuliai
(Atkelta iš 1 psl.) 

kad archeologija jam padėjusi ge
riau suprasti Pabaltijo tautas ir 
jų kovas už laisvę. “Archeologui 
jų laisvė yra savaime aiškus da
lykas” — tuos jo žodžius atkarto
jo Įtakingasis Stockholm© dien
raštis “Dagens Nyheter”.

Remdamasis savo ilgamečiais 
tyrinėjimais profesorius teigia, 
kad trys Pabaltijo tautos priklau
so seniausioms Europos gyvento
jams, nes jos tose pačiose dabar
tinėse savo tėvynėse gyvena jau 
nuo akmens amžiaus. Sprendžiant 
iš daugeriopų archeologinių radi
nių, matyti, jog šios tautos nuo 
seniausių laikų priklausė Vaka
rams ir į juos nuolat linko.

Įtakinga asmenybė
Pagaliau tenka paminėti, jog 

žymusis Pabaltijo laisvės rėmėjas 
ir bičiulis yra įtakinga asmenybė 
ne tik kaip mokslininkas, bet ir 
kaip visuomenės veikėjas. Jau 
anksčiau savo pranešimuose yra 
tekę suminėti jo vaidmenį ryšium 
su Chruščiovo iki šiol nepavyku
siais planais pakeliauti po Skan
dinaviją. Kai 1961 m. pavasarį 
buvo jau bemaž tikra, kad Chruš
čiovas atvyks Švedijon, prof. Ner- 
man sudarė vad. Rugpjūčio komi
tetą, kuris Nikitos planus augštyn
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tams. Paaiškėjo, kad yra dideli 
feder., provincinės ir miestų sa
vivaldybių reikalavimai. Buvo 
kalbėta su Tėvų pranciškonų ir 
N. Pr. Marijos seserų vienuolijų 
vadovybėmis, bet jos, bent šiuo 
metu, nuo bendrabučių steigimo 
atsisakė. Bendrabutis buvo pla
nuojamas steigti Toronte. Klausi
mas nesąs numarintas, ateityje 
galįs ir vėl iškilti.

Prie Kultūros Fondo sudaryta 
jaunimo sekcija, kuri rūpinsis 
jaunimo sąskrydžiu, numatomu 
Hamiltone 1964 m.

KLB įregistravimas Kanados 
valdžioje dar nėra baigtas. “Lan
kiausi Secretary of State įstaigo
je, kur su žmonėmis, atsakingais 
už tuos reikalus, teko smulkiau iš
sikalbėti. Nors savo vizitu nebu
vau visai patenkintas, tačiau rei
kia manyti, kad bus įmanoma ar
timoje ateityje reikalą užbaigti 
mums palankia prasme”.

Pirmininkas dėkojo už nuolati
nę paramą “N. Lietuvai” ir “T. 
Žiburiams”. Esą spaudoje ir susi
rinkimuose keliama liet, šeimos 
problema. Tuo reikalu valdyba 
surengė tarybos suvažiavimo pro
ga diskusijas, į kurias pakvietė 
klausimo žinovus. Ateityje jas 
esą reikėtų-tęsti surengiant šei
mos studijų dienas.

Pr. Rudinskas, kr. valdybos iž
dininkas paskelbė, kad 1962-3 m. 
turėta $2.264,06 pajamų ir išlai
dų; solidarumo mokesčio surinkta 
iš 14 apylinkių $1.185,10. Sekan
tiems apyvartos metams nuo sesi
jos iki sesijos numatyta sąmata 
$2.200.

4. KLB politinio komiteto pir
mininkas yra vienas KLB krašto 
valdybos narių.

5. KLB politinio komiteto na
rių skaičių nustato ir, pirminin
kui pasiūlius, juos tvirtina KLB 
krašto valdyba.

6. KLB politinis komitetas sa
vo iždo neturi. Išlaidas jis daro 
KLB krašto valdybai sutikus ir at
siskaito su KLB krašto valdybos 
iždininku.

. 7. KLB politinis komitetas apie 
savo veiklą informuoja KLB kraš
to valdybą ir veiklos apyskaitą 
pateikia KLB krašto tarybai.

9. Šis statutas yra priimtas Ka
nados Lietuvių Bendruomenės 
krašto tarybos sesijoje 1963 m. 
spalio mėn. 12-13-14 d.d. St. Ca
tharines, Ont. ir veikia nuo jo 
priėmimo dienos.

kojom apvertė. Buvo sukelta to
kia visuomenės nuotaika, kad 
Chruščiovas pats suvaidino “užsi- 
gavūsį” ir keliauti atsisakė.

Rugpjūčio komitetas 
pasiruošęs
Pastaruoju metu vėl kalbama 

apie naujus Nikitos ketinimus ap
sidairyti Skandinavijoj. Tačiau 
Rugpjūčio komitetas, kaip pareiš
kė prof. Nerman, yra pilnai pasi
ruošęs tai dienai, jeigu Chruščio
vas išdrįstų pasirodyti Švedijoj.

Tokį pareiškimą jis padarė sa
vo gimtadienį, kalbėdamas su 
spaudos atstovais. Greta stovėda
mas jo dvynis brolis — dailinin
kas Einaras su humoru pridūrė: 
“O paskui ateis policija ir tave 
paims”. Mat, jų trečiasis brolis, 
žinomas švedų rašytojas ir politi
kas, Ture, buvo savo metu nu
teistas 3 mėnesius kalėti už Hit
lerio puolimą. “Ture niekad ge
riau neturėjo, kaip tada sėdėda
mas Longholmo kalėjime”, atsi
kirto sąmojingai Jubiliatas.

Garbinga prof, B. Nermano 
amžiaus sukaktis duoda mums 
progą prisiminti, jog tikrieji Pa
baltijo bičiuliai yra tie, kurie 
anksčiau nesilankstė Hitleriui^ o 
dabar nesilanksto Chruščiovui.

Ilgiausių metų Jubiliatui!

Pinigai į 
Sov. Sąjungą

PILNAI GARANTUOTAS 
PRISTATYMAS PER DVI 
SAVAITES. PILNAI IŠMOKA
MA — JOKIŲ ATSKAITYMŲ. 
Gavėjo pasirašytas kvitas.
Kursas: 9 rubliai už $10. Už 
patarnavimą iki $35.00 — $3.50. 
Virš $35.00 — 10%.
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Pranešimas iš Brazilijos

DAUG BRAZILIJOS LIETUVIŲ ĮSTRIGO RUSIJOJE
Riodežaneiro mieste, priešais sovie

tų ambasados rūmus, įvyko vieša de
monstracija su plakatais ir ambasados 
piketavimu. Demonstrantai įteikė so
vietų ambasadai raštą, kuriame reika
laujama išleisti iš SSSR apie 1000 šei
mų, Brazilijos piliečių, kuriems sovie
tų valdžios organai daro sunkumų iš
vykti. Dauguma šių šeimų susideda iš 
lietuvių ir jų vaikų, gimusių Brazili
joj, kurie po II D. karo nuvyko, suvi
lioti komunistų propagandos, į Lie
tuvą.

RAŠTAS AMBASADAI
Rašte nurodoma, kad Brazilijos am

basada Maskvoje turi visas detales, 
liečiančias šių piliečių reikalus. Po 
pusvalandžio buvo pasiųsti pas de
monstrantus du valdininkai, kurie pa 
kvietė atstovybėn pasikalbėti. Į tai bu
vo atsakyta tiems valdininkams, kad 
kalbėtis jie turi su Brazilijos atstovu 
Maskvoje arba su Brazilijos užsienių 
reikalų ministerija. Jau daug metų, 
kaip trukdoma išvykti Brazilijos pilie
čiams iš SSSR. Sovietų valdžia nesi
teikia net atsakinėti šiuo reikalu į 
Brazilijos valdžios raštus.

Demonstracija ir pikietavimas vyko 
labai tvarkingai nuo 12 iki 5 vai. Ne
atsirado nei vieno, kuris gintų komu
nistų reikalus. Brazilai yra dideli pa- 
trijotai, ir kadangi liečiami buvo Bra
zilijos reikalai, tai visa publika, net 
negrai ir mulatai, o ypač moksleiviai, 
labai karštai reikšdavo savo jausmus. 
Demonstrantų dauguma buvo lietuvių 
kilmės Brazilijos piliečiai, čia gimę 
arba natūralizuoti. Brazilijos valdžios 
organai nedarė jokių kliūčių šiai tvar
kingai ir taikingai demonstracijai.

ATGARSIAI TELEVIZIJOJ
IR PARLAMENTE
Tą pačią dieną, vakare, demonstra

cija buvo rodoma per televiziją, o ki
tą dieną didieji Brazilijos laikraščiai 
įdėjo labai palankias žinias ir fotogra
fijas. Rugsėjo vidury feder. Brazilijos 
parlamente buvo vieno atstovo užklau
simas šiuo reikalu: kiek Brazilijos pi
liečių, prieš jų norą, laiko prievarta 
SSSR, neduodami vizos. Į tai atsakė 
užs. reikalų komisijos narys, praneš
damas, kad Brazilijos atstovybėje Mas
kvoj yra užregistruota išvykimui 8000 
šeimų, kurios turi dokumentus tvar
koj, ir kurioms iš Brazilijos pusės ne
būtų jokių kliūčių grįžti atgal. Tačiau 
sovietų valdžia turi labai savotiškas 
pažiūras į pilietybės reikalus: “Jie 
skaito savo piliečiais asmenis iki tre
čios kartos, kitaip sakant, pas sovie
tus galioja ‘kraujo ryšys’ iki anūkų”. 
Iš tikrųjų būtų virš 1000 šeimų, dau
giausia lietuvių, kurie norėtų išvyktu

Panašios žinios laiks nuo laiko per
duodamas per Brazilijos televizijos , 
stotis, kaikada su labai dramatiško
mis detalėmis. Vienas Brazilijos misi
jos narys papasakojo per televiziją 
kaip yra įbauginti Brazilijos piliečiai 
SSSR, kad viena lietuvių kilimo šeima 
kalbėjo su juo braziliškai patylomis, 
ir slaptai įmetė jam į kišenę raštelį 
ir buto raktą, kuriame jie Maskvoj ap
sistojo, nes bijojo su juo viešai kal
bėtis. Bijo kalbėtis net su Brazilijos 
atstovybės pareigūnais. Daroma kliū
čių kalbėtis ir telefonu — bekalbant 
išjungiamas telefonas.

NENORI TARNAUTI 
KARIUOMENĖJ
Atvykstantieji iš Lietuvos pasakoja 

kaikada labai įdomių dalykų. Prieš 
metus atvykusi T. šeima pasakojo, 
kaip jai pavyko išsprukti. Sūnus, ku
riam artinosi 18 m., t.y. karo prievo
lės laikas, sugalvojo pasiųsti naujokų 
ėmimo komisijai Sao Paulo mieste

pranešimą, kad jisai, būdamas SSSR, 
yra “sutrukdytas” ir negalės laiku at
vykti, kai bus šaukiama jo klasė. Į tai 
oro paštu gavo iš Brazilijos krašto ap
saugos ministerijos raštą, kuriame jam 
pranešama, kad pripažįsta laikinį jo 
“sutrukdymą”, tačiau prašo neatidė
liojant prisistatyti naujokų ėmimo ko- 
m is i j on Sao Paulo mieste.

Turėdamas tokį raštą, vyrukas pra
dėjo drąsiai veikti. Gavęs raud. armi
jos šaukimo lapelį, nuėjo pas Kauno 
komendantą ir braziliškai jam prane
šė, kad būdamas užsienietis netarnaus 
sovietų kariuomenėj, nes pagal Brazi
lijos įstatymus Brazilijos pilietis tuo 
atveju automatiškai nustoja pilietybės. 
Daugelis nuėjo rusų armijon karo 
prievolės atlikti; ir tai yra kaip tik tie, 
kuriems dabar Brazilijos atstovybė da
ro kliūčių sugrįžti atgal. Komendan
tas pradėjo rėkti ir kumščiu daužyti 
stalą, girdi, sušaudysim kaipo dezerty
rą, išsiųsime Sibiran, o jisai jam sako: 
“Geriau mirti, negu čia toliau gyven
ti”. Uždarė kalėjiman, iškvietė iš Mas
kvos portugalų kalbos vertėją. Buvo 
karo teismas, galų gale paleido, bet iš 
SSSR neišleidžia.

VIZITAS PAS CHRUŠČIOVĄ
Nuvažiavo tada sūnus su tėvu Mas- 

von, prašė audiencijos pas patį Chruš
čiovą. Pirmą sykį neprileido, .bet kitą 
sykį po kokios savaitės laukimo prilei
do. Pasikalbėjimas su Chruščiovu bu
vęs labai ilgas.

Chruščiovas priėmė juos išdidžiai, 
kalbėjo kaip dvarponis su kaimiečiais 
ar su baudžiauninkais, pakeltu tonu, 
kartas nuo karto daužydamas stalą 
kumščiu.

— Kodėl norite išvykti? Galų gale 
kokia priežastis?

— Dėl šalto klimato, dėl visų gimi
nių,, kurie liko Brazilijoj, ir draugiu

Chruščiovas pasiūlė juos perkelti į 
Krymą ar kitą koki šiltesnį klimatą, 
Kalbėjo vis tėvas, kuris smarkiai pri
sibijodavo. Įsimaišė kalbon sūnus ir 
paaiškino, kad nori išvykti dėl vargo, 

blogo buto, dėl blogo maisto, dėldėl

stovėjimų eilėse, dėl menko uždarbio. 
“Kapitalistinėse šalyse kiekvienas, kad 
ir vargingiausias darbininkas turi savo 
atskirą virtuvę ir atskirą išvietę. Ne
reikia, kaip čia, prie išvietės eilėje 
stovėti, nereikia kelioms šeimoms 
bendroje virtuvėje ant primusų virti”. 
Tėvas iš baimės išbalo, o Chruščiovas 
atsisėdo įtemptai kėdėje, jam pasida
rė labai įdomu. Praėjo visas aplombas, 
visa arogancija, visi stalo daužymai. 
Pagaliau numojo ranka ir tarė, kad to
kių jiems nereikia ir liepė patenkinti 
jų prašymą. Po to praėjo dar koks 
pusmetis, kol jie gavo vizą.

ATVYKO DVI ŠEIMOS
Žilių šeima atvyko Sao Paulin prieš 

porą mėnesių. Juos Santos uoste suti
ko daug Brazilijos laikraščių reporte
rių ir visoje Brazilijos spaudoje nu
skambėjo pasakojimas apie menką 
pragyvenimo lygį, uždarbius, kainas 
ir t.t.

šniokštų šeima atvyko liepos mėn. 
gale ir apsigyveno pas švogerį Gritė- 
ną, kuris turi keletą nuosavų namų 
ir automobilių taisymo dirbtuves.

šniokšta, paprastas žmogelis, pasa
kojo giminėms, kad daugiausia jį nu
statė rusų monopolistų sauvaliavimas. 
Pirmą mėnesį dirbo Vilniaus fabrike 
iš visų jėgų, kaip įsitikinęs komunis
tas. Gavo 170 su viršum rublių mėne
sinės algos. Kitą mėnesį, taip pat be
dirbdamas, gavo tik 92 rb., o trečią — 
tiktai apie 70 rb. Kur gi “revoliucio- 
nnaja zakonnost”, kur gi įstatymai, 
darbininkų teisės, jeigu valstybinio 
fabriko pareigūnai gali taip sauvaliau
ti? Kai nuėjo skųstis, jam atsakė: jei
gu kiti darbininkai tik 50 rublių gau
dami gyvena, tai ir jis galįs už 70 rub
lių pragyventi. Nevalia dirbti mažiau 
kaip tie, kurie gauna 50 rublių. Būsi 
apkaltintas sabotažu ir gali pakliūti Si
biran. Taip jis vargo apie trejetą me
tų. Labai naudinga pamoka tamsuo
liams komunistams. Tie, kurie grįžta, 
jau būna visiškai pagydyti nuo komu-, 
nizmo. H. D.

“Vytauto Didžiojo gimnazija — 
pirmoji grynai lietuviška visoje 
mūsų tautos istorijoje — buvo 
įsteigta 1915 m. spalio mėn. 18 
d. (spalio mėnuo reikšmingas: 
spalio mėn. netekome Vilniaus, 
po 19 m. spalio mėn. jis vėl grį
žo Lietuvai, spalio mėn. įsteigta 
gimnazija ir kt. — K. B.) dr. J. 
Basanavičiaus, P. Gaidelionio ir 
M. Biržiškos rūpesčiu.

Išmetė M. Biržišką
i»* mokinius
Ilgus metus gimnazija buvo be

namė kaip ir visas lietuvių gy
venimas. Iškart patalpas turėjo] 
dr. J. Basanavičiaus gt., po to 
persikėlė į Gedimino gt. nr. 38 
(kur vėliau prisiglaudė ir pirmo
ji Vilniaus moterų gimnazija, 
1919 m. pavasarį lenkų į gatvę iš
mestą). Ten vyko ir mokytojų se-

Vilnius grįžta Lietuvai
minarijos, taipgi Lietuvių Moks
lo Draugijos augštųjų kursų dar
bas. Bet ne be trukdymų. Admi
nistracija keliais atvejais primi
nė kuo greičiau išsikraustyti. Rū
mus buvo patys lietuviai atre
montavę. Lietuviai atsisakė 
kraustytis. 1921 m. rudenį lenkai 
įspėjo paskutinį kartą. Lietuviai 
nesikraustė. Direktorius M. Bir
žiška pareiškė nusileisiąs tik fizi
nei jėgai. Ir taip, 1921 m. spalio 
1 d. gausaus policijos būrio lydi
mas atvyko į gimnaziją atstatymo 
departamento ir švietimo depar
tamento atstovas, be to, Lelevelio 
gimn. direktorius Želski ir pradė
jo jėga kraustyti lietuvių gimna
ziją. Iš seno jau buvo neramu, o 
kai gauta žinia, kad policija mė
to iš patalpų, atsimenu, kas spė
jo apsiauti, kas basas, kaip buvo, 
taip ir pasileido į gimnaziją. Bu-

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos VIII klasės mokinių būrelis 
1936 m. Trečias iš dešinės — Lenkijos kariuomenės karys, išleis
tas laikyti egzaminų. Viduryje — bendrabučio vedėjas J. Cicėnas.
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Lietuvių skautų laimėjimai ir žaizdos
Mūsų išeivijos skautiškasis jau

nimas, gausus savo nariais, turi ir 
gana opių problemų. Savo atsaky
mais į “TŽ” redakcijos pateiktus 
klausimus pirm. A. Dundzila pa
aiškina visuomenei susidariusią 
būklę. Red.

— Rodos buvo kilusi mintis 
įjungti lietuvių skautiją į gyve
namųjų kraštų skautų sąjungas ir 
priimti jų uniformas. Ar ši min
tis tebėra aktuali?

Atsakydamas į šį klausimą, pir
mininkas pažymėjo, kad tokia re
gistracija buvo tyrinėta ir vieto
mis įvykdyta, norint pasinaudoti 
veiklos priemonėmis ir galimybe 
kelti Lietuvos reikalus ir pan. To
liau pirmininkas tęsė:

— Eilė registruotų vienetų pir
mauja vietos skautų bendruome
nės programiniuose dalykuose. 
Besivaržydami amerikiečių tarpe, 
mūsų mažieji nesivaržo nei lietu
vio vardo, nei lietuvių kalbos! Kai 
lietuvių aplinkoj reikia reikalau
ti lietuvių kalbos, tai pvz. Kleve- 
lande, amerikiečių varžybose, 
jaunieji patys kalba lietuviškai, 
kad kiti nesuprastų.

Negalima ginčyti, kad vienetų

i

ANTANAS DUNDZILA, LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
TARYBOS PIRMININKAS, APIE OPIUOSIUS REIKALUS

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių ffn ip iij J” 

Kredito Kooperatyve *AKAMA
Būstinė: Lietuvių Namai — 1129 Dundas Street West, 
Toronto 3, Ontario • Telefonas LE. 2-8723

Už santaupas moka nuo 4TA% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7Vž%. Už paskolas - morgičius — 6Vfe%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms —— 
europietiškame ir kanadiikame stiliuje.
Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis. 
Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms. 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

APATINIAI BALTINIAI KOJINES
MARŠKINIAI --- T-SHIRTS

registracija gyvenamo krašto 
skautuose savyje neslėptų tam 
tikrų pavojaus galimybių. Nėra 
jokios garantijos, kad nepasikeis 
gyvenamojo krašto skautų laiky
sena; gali būti skatinama nepri
klausomybė nuo Lietuvių Skautų 
Sąjungos ir ugdoma vienetą glo
bojančios grupės įtaka (amerikie
čių sistemoje vienetą globoja tam 
tikras komitetas). Tad vienetų re
gistracijos įvertinimas, rūpestis, 
darbo rezultatai ir gynimasis nuo 
neigiamybių labai daug priklau
so nuo vietos aplinkybių ir tiesio
giai su vienetu dirbančių vadovų.

Lietuvių Skautų Sąjungai tu
rint juridinio asmens teises, vie
netų registracijos reikalas yra su
mažėjęs ir, bent šiuo metu, kokių 
nors naujų registracijos planų 
nėra. Taip pat neturiu žinių, kad 
kada nors būtų buvus mintis visą 
Sąjungą jungti į gyvenamųjų 
kraštų skautų sąjungas.

— Leiskite paklausti ir apie 
naujausią žaizdą — skilimą jūsų 
eilėse bei atsiradimą naujo auto
nominio vieneto Jūrų Skautijos. 
Kodėl taip įvyko ir kaip į tai žiū
ri dabartinė Liet. Skautų Sąjun
gos vadovybė?

— Skaidymasis ir smulkėjimas 
yra charakteringas emigracinio 
gyvenimo bruožas. Tad ir jūriĮ 
skautų skilimas yra vienas iš tų 
pažymių, liudijančių kasdienybę.

Spaudoje matytas Jūrų Skau
tijos vardas yra tą organizaciją 
sudarančių asmenų reikalas. Te
galiu pasakyti, kad Jūrų Skauti- 
ja nėra LSS-gos organas ar pada
linys. Keli Lietuvių Skautų Są
jungos vadovai iš Sąjungos eilių 
yra pasitraukę, kaikurie vienetai 
yra neišpUdę prašytų registraci
jos sąlygų Brolijoje, Seserijoje 
ir Akademiniam Skautų Sąjū
dyje.

Priežastys glūdi grupinių aspi
racijų kraštutinumuose, kurie 
prasidėjo tik atvykus į užjūrius 
ir atriedėjo iki šio pavasario. Pvz. 
taip vadintas jūrų skautybės “ug
dymas” vienu metu buvo priėjęs 
prie tokių kuri j ozų, kad šūkis 
“Dievui, tėvynei ir artimui” buvo 
išverstas į “Dievui, jūrai ir tėvy
nei”, o vėliau prašytas pakeisti į 
“Dievui, tėvynei, artimui ir jū
rai”. Asmeniui, arčiau pažįstan
čiam skautybės ideologiją, bei 
metodus, yra aišku, kad tai šūkis, 
griaunantis skautybės auklėjimo 
pagrindus. Čia pat skubu pabrėž
ti, kad minėtas projektas nerado 
Sąjungos vadovybės pritarimo, ta
čiau jo svarstymas visdėlto buvo 
pateiktas vyriausiam vykdoma
jam organui — pirmijai.

Paskutiniųjų metų būvyje iški
lo prašymai perorganizuoti Są
jungos struktūrą, plečiant jūrų 
skautų administracinę ir pedago
ginę kompetenciją, ją atribojant 
nuo bendrųjų Brolijos gairių ir 
tuo pačiu, labai komplikuojant 
pačią Sąjungą. Prašymai steigti 
atskirą šaką ir ne teritorinį rajoną 
jūrų skautams negavo pritarirpo 
Sąjungos vyriausiam organe — 
taryboje. Charakteringa, kad nė

vienas tarybos narys, įskaitant ir 
du jūrų skautininkus, aspiracijų 
rėmėjus, nebalsavo už atskiros ša
kos steigimą, gi vienas žymesnių
jų jūrų skautų aspiracijų vado
vų, vyresniojo jūrų skautininko 
laipsnį turįs tarybos narys, net at
sisakė dalyvauti principiniame ra
jono steigimo sprendime (jau iš
dalinus slapto balsavimo lapelius, 
paliko posėdžio salę). Šis ir eilė 
kitų reiškinių man byloja, kad 
vien kokių didesnių teisių neno
rėta: pageidauta atsiskyrimo ir 
tai įrodyta laikysena bei veiks
mais.

Tolimesniame dėstyme pirmi
ninkas suminėjo ultimatumus, 
rezoliucijas ir kelis išstojimus. 
Reikalą tyrę dvasios vadovai iš
stojimui nerado pakankamo pa
grindo.

— Visa eilė jūrų skautų vado
vų reiškia labai charakteringą 
nuomonę, gal geriausiai man pa
čiam išsakytą dviejų vyresniųjų 
jūrų skautininkų Toronte praėju
sį balandžio mėnesį: “Mes Čikagai 
(Čikaga skaitėsi išstojusiųjų cent
ru. A. D.) nepritariame; mes Či
kagai solidarizuojame. Mums ne
patogu tiek metų kartu išplaukio- 
jus ir išskautavus neremti bend
rųjų pastangų”. Iš kitos pusės, 
yra pasisakę Brolijos, Seserijos ir 
Akademinio Skautų Sąjūdžio va
di jos; yra gauta eilė kitų pasisa
kymų, kurie remia tarybos nuta
rimus.

Sąjungos struktūra yra tokia, 
kad visas auklėjimo darbas yra 
yra vykdomas per Broliją, Seseri
ją ir Akademinį Skautų Sąjūdį. 
Tai aišku iš Sąjungos statuto, 
apie tai nedviprasmiškai metų 
pradžioje pasisakė ir garbės teis
mas ir taryba ir pirmija. Atseit, 
Sąjungai galima priklausyti tik 
per Broliją, Seseriją arba ASS, 
nes, pvz. pirmija — sąjunginis 
vykdomasis organas — sau pri
klausančių skilčių, draugovių ar 
tuntų neturi. Nežiūrint šių duo
menų, kaikurie vienetai pasitrau
kė iš minėtų esminių padalinių ir, 
tuo pačiu, iš Sąjungos.

Paskutinis tarybos sprendimas 
buvo daromas 1963 m. birželio 
mėn. Ten pat buvo dar tokia min
tis suformuluota nutarimu: šios 
vadovybės kadencija baigiasi š.m. 
lapkričio 1 d. ir jau prieš tai vyks 
rinkimai. “Išstoję” jūrų skautų 
vienetai iki suvažiavimo pradžios 
turi teisę registruotis Brolijos, 
Seserijos ir ASS vadijose, užsi
mokėję nario mokestį ir dalyvau
ti suvažiavime bei rinkti naują 
vadovybę. Atseit, jei ši vadovybė 
buvo “negera”, kartu su visa Są
junga, pagal bendras taisykles, 
yra duodama galimybė išsirinkti 
naują. Deja, šiuo nutarimu nepa
sinaudota, nesiregistruota ir rin
kimuose nedalyvaujama.

Šalia suminėtų nutarimų pla
tesnio pobūdžio LSS vadovybės 
nuomonės jūrų skautų atsiskyri
mo atžvilgiu negalėčiau pareikšti. 
Be abejonės, galima pasakyti, 
kad šiuo įvykiu vadovybė nėra 
patenkinta. Vyrauja tvirtas nusi-

statymas, kad LSS ir toliau turės 
jūrų skautus. Taip pat nereikia 
manyti, kad šių įvykių raidoje va
dovybė tik raudo iš gėdos ir trau
kėsi į kampą; ne, buvo pareikštas 
principinis nusistatymas esmi
niais klausimais ir, jeigu jau atsi
skyrimas iš tikrųjų buvo neišven
giamas, tai tik gaila, kad jis ne
praėjo su tinkamu orumu, be aud
ros. Laikas yra puikus audrų mal
šintojas, gi turėjęs progos ir skai
tyti ir matyti praeities “skilimus” 
nesivaržau pranašauti, kad po me
tų kitų dauguma sugrįš atgal. 
Taip pat nereikia manyti, kad va
dovybė su savo nusistatymu Są
jungoje buvo “viena”: ne, visa 
eilė organų ir vienetų kaip tik 
rėmė jos laikyseną.

Nuomonių skirtumų iškyla vi
sur ir visada. Nepaslaptis, kad ir 
dabar Sąjungoje-yra galvojančių, 
kad vadovybė privalėjo “duoti”, 
ko buvo prašyta. Įvairios nuomo
nės vyrauja ir pas atsiskyrusius 
jūrų skautus: pvz. niekeno ne
klaustas, pasitraukęs Atlanto jū
rų skautų vadovas visai neseniai 
informavo apie vietinius pareigū
nų pasikeitumus, veiklos neside
rinimą su jūrų skautų vedama li
nija, nepaklusnumą tuntininkui ir 
eventualų pasitraukimą Bostono 
jūrų skautų eilėse.

— Kokias matote galimybes 
vienybei atstatyti ir kokiu būdu?

— Šalia laiko, vienybės atsta
tymui yra būtinas sutarimas prin
cipiniuose klausimuose. Ypač ak
centuoju laiką, .nes vakar iškel
tos problemos, atrodo kitaip šian
dien ar po metų. Prieš 8 metus 
buvo įvykis, kai grupė vyresniųjų 
vadovų pasirašė ilgą memorandu
mą ir išstojo iš Sąjungos. Prieš 
kelis metus ta grupė grįžo, nors 
memorandume išsakytos priežas
tys nepasikeitė. To paties tikiuo
si ir dabar.

Dabartinėmis sąlygomis jūrų 
skautų veikla ir organizacija Są
jungoje bus kiek pertvarkyta ir 
priderinta prie bendrųjų kitų 
skautų gairių. Pamažu vyksta ir 
tų kitų skautų “reguliavimas”, 
tam tikras “lygiavimas”, pagal 
darbo sąlygas. Is pradžių gal ne
žymiai, tačiau su laiku šios pa
stangos pastatys visą Sąjungą aiš
kesnė j organizacinėj šviesoj, iš
ryškinant paritetą tarp - atskirų 
šakų. Šalia savo tiesioginių tiks
lų, šie pasikeitimai savaime siū
lys veiklą LSS ribose. Laikas keis 
ir vienos ir kitos organizacijos va
dovybę ir bendrąją opiniją: ir čia 
atsidarys galimybių. Nepramatau 
kokio nors drastiško žingsnio 
šiandien, tačiau rytojus lieka vi
liojančia, skatinančia nežinia — 
ne vien jūrų skautų reikaluose, 
bet ir visame Lietuvių Skautų Są
jungos gyvenime, mūsų kiekvie
no šeimoje ir visoje lietuvių vi
suomenėje.

Šia proga reiškiu nuoširdžią pa
dėką už suteiktą galimybę pasisa
kyti “TŽ” skiltyse.

vo pavakarys. Durys policijos ap
statytos. Gatvė kaip mat užtvino. 
Iš Lukiškių aikštės artėjo raitų 
karių ir pėsčių policininkų rezer
vas. Kai policija išstūmė iš pa
talpų gimnazijos direktorių M. 
Biržišką ir mokytojų seminarijos 
direktorių J. Kairiūkštį, gatvėje 
pasigirdo Lietuvos 'himnas. Čia 
pat policijos aliarmas ir minia 
ėmė vilnyti. Nuo Vasario 16-t o- 
sios ir Sierakauskio gatvių puolė 
lazdomis ginkluoti lenkai skautai 
ir įvairūs gatvės padaužos, noriai 
atskubėję policijai į pagalbą. Ke
lios dešimtys moksleivių sumušta 
iki kraujo. Šautuvų buožėmis, 
lazdomis ar akmenimis gavo be
veik kiekvienas. Atsimenu, trau
kėmės į šalutines gatves. Bet Vil
niaus ir Subačiaus gatvėse vėl ga
vome mušt. Subačiaus gt. nr. 23 
vartai buvo vyresnių klasių moki
nių ir seminaristų saugomi. Ten 
pasijutom saugiau. Keletą dienų 
gatvių drumzlės plūduriavo pa
lei bendrabutį, bet pulti nedrįso.

Protestas Tautų Sąjungai
Vilniaus lietuvių organizacijos 

pareiškė protestą Tautų Sąjungai. 
Protestavo ir Lietuvos užs. reik, 
ministeris Purickis. Už M. Biržiš
kos straipsnį “Tretieji Kražiai” 
buvo konfiskuota “Nowiny Wi- 
lenkie” ir “Vilnius”.

Dvi savaites mokslo nebuvo. 
Vėliau — ir tik vakarais — pri- 
siglaudėm žydų realinėj gimna
zijoj. 1921 m. gruodžio 5 d. VDG 
nusikraustė į šv. Pilypo gt. buv. 
viešbučio rūmus ir 1931 m. į lie
tuvių visuomenės rūmus Ad. 
Jakšto gt. nr. 5.

1921 m. rugpjūčio mėn. 22 d. 
mokytojų tarybos nutarimu, gim
nazija pavadinta Vytauto Didžiojo 
vardu. Vardas nepatiko ir admi
nistracijai ir švietimo valdžiai. 
Bet šiaip taip apsiginta. Direkto
rium buvo M. Biržiška. Kai jį iš
trėmė, mokytojų taryba išrinko 
M. šikšnį. Būti lietuvių gimnazi
jos direktorium pareigos, ak, ne
paprastai sunkios. 1919-23 m. be
maž nei viena diena neapsiėjo 
be netikėtumų. Policija ateidavo į 
klasę, paimdavo mokytoją ar mo
kinį ir išsivesdavo”. (J. Cicėnas, 
Vilnius tarp audrų, 308 psl.).

Mokiniai buvo kovotojai
Kaip mStome, sutikus buvo vie

nintelės lietuviškos gimnazijos 
gyvenimas. (Švenčionių lietuvių 
gimnazija lenkų represijos metu 
buvo uždaryta). Kodėl? Mat, mo
kiniai, išsiskirstę į savo gimtuo
sius kaimus ar miestelius Kalėdų 
ir vasaros atostogoms, buvo, ša
lia Vilniaus un-to studentų, lie
tuviškos veiklos ramsčiai. Jie pa
siekdavo laisvuosius brolius pra
nešdami, kad lenkų priespauda 
dar neužslopino vilniečio dva
sios ... Jie nueidavo į laisvąją 
Lietuvą, atsinešdavo pundus lie-

v •
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K. BARONAS

tuviškos spaudos ir išdalindavo 
savoj apylinkėj.

Suprantama, kodėl okupantas, 
kovodamas su lietuviškumu, dide
lę savo jėgos kumštį, taikė lietu
viškai gimnazijai, atrasdamas 
įvairias priežastis jos uždarymui, 
mažindamas įvairiais egzaminais 
— “kirtimu” mokinių skaičių ar
ba reikalaudamas pažymėjimų iš 
vaivados, Storastos ar valsčiaus 
viršaičio, kad tėvai yra lietuviai 
ir namuose vartojama lietuvių 
kalba. O slaptas įsakymas admi
nistracinėms įstaigoms bylojo vi
sai ką kitą: tokius pažymėjimus 
išduoti tik labai mažam skaičiui 
lietuvių.

Barauskas pėsčias į Varšuvą
Gerai atsimenu, kai klasės 

draugo Barausko tėvas, negavęs 
pažymėjimo iš Storastos, demon
stratyviai žygiavo dvi savaites 400 
km. Į Varšuvos švietimo ministe
riją ir ten ištisą savaitę klabenda
mas duris ir kartais trankydamas 
kumščiu stalą įvairių “ponų refe
rentų”, galų gale kovą laimėjo!

Tūkstantinė procesija
Be to, juk gimnazijos salėje 

šventėm Vasario 16, minėjome 
Darių ir Girėną, rengdavome kon
certus ir vaidinimus. O Sekminių 
dieną ir tradicinė procesija į Vil
niaus Kalvarijas mūsų sostinės 
gatvėmis — juk tai graži tautiniai 
-religinė demonstracija! Joje da
lyvaudavo tūkstančiai tikinčiųjų 
nuo Marcinkonių, Druskininkų, 
Varėnos, Valkininkų, Dūkšto, Ig
nalinos, Gervėčių, Tverečiaus, 
Melagėnų, Daugėliškio ir t.t. Vi
sa gimnazija dalyvaudavo su savo 
pučiamųjų instrumentų orkestru, 
kuris gražiai grodavo religines 
giesmes, sekantį posmą visai mi
niai giedant lietuviškai.

Turėjom žymių auklėtojų
Tai prof. M. Biržiška, matema

tikas - rašytojas ir direktorius M. 
šikšnys - šiauliškis, liturgijos va
dovėlių autorius, a.a. kun. K. Či
biras, kalbininkas a.a. I. šlapelis, 
a.a. Pr. Mašiotas, lotynų kalbos 
vadovėlių autorius Br. Untulis, 
muzikos mokyt. A. Krutulis, a.a. 
Pr. žižmaras ir kt. Reik tikėtis, 
kad Vilniaus gimnazijos auklėti
niai tinkamai atžymės 1965 m. jos 
50 m. įsteigimo sukaktį. 45 m. su
kaktis buvo atžymėta okupacinėj 
priespaudoj 1960 m. jau ne kaip 
Vilniaus Vytauto Didžiojo, bet A. 
Vienuolio - Žukausko vardo, gim 
nazija, nieko neužsimenant apk 
laisvėje gyvenančius jos buv. mo
kinius. Gimnazija buvo reikšmin
ga netik Vilniaus kraštui, bet vi
sai mūsų tautai. Ji davė eilę vei
kėjų, net mūsų valstybės vairuo
tojų. (B. d.)

v •

Atidarytas naujas milžiniškas tiltas prie St..Catharines, Ont., 
ant Queen Elizabeth plento. Jis yra 7.082 pėdų ilgio ir atsiėjo 
$20 mil. Anksčiau eismui tarnavo tik pakeliamasis tiltas per 
Welland kanalą; juo naudojosi QE ir 8-jo plento keleiviai.

Nuotr. Ontario plentų departamento

Saulės energija varomas lėktuvas
JAV inž. J. Bell gavo patentą 

savo išrastam saulės energija va
romam lėktuvui, kurio greitis — 
apie 1000 mylių per valandą. Jis 
gali skristi be galo ilgai, bet tik 
saulės apšviečiamoj žemės rutu-

lio pusėj. Patentuotas lėktuvas 
yra vaikų žaislinio lėktuvėlio dy
džio; jame įrengti instrumentai 
tesveria 100 gramų. Jis gali iškilti 
iki 50 mylių augščio. Tatai jį įga
lina tirti atmosferines sąlygas di
deliame augštyje.

SVEIKATOS KLINIKA 
HEALTH CLINIC
Vienintelė valdžios registruota, natūralaus gydymo, lietuviška 
klinika. Įvairūs spinduliai, elektros ir fiziniai rankų masažai; 
spindulinės ir garų vonios; gydomieji judesiai ir kita.

474 Roncesvalles Avė. • Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, R.M.N.Pt.

TELEVISION-RADIO-H I"FI Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733

Vašingtonas. — Negrai ma
žiausiai diskriminuojami inžineri
joje ir technologijoje. Patentų įs
taiga turi 31% negrų, kurių 29 
gauna algas $9.500 - $17.000 ir 38 
netrukus pasieks tą lygį.

Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos 
ir taisomos.

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St. W.

Parduodame vartotas 
ir naujas T.V. ir H.-F.

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

R.M.N.Pt
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J. RAGAUSKAS NENORI 
DANGAUS...
Lietuvos knygų lentynose pasirodė 

antroji iškunigio J. Ragausko ateisti
nė knyga “Nenoriu dangaus”. Iš “Tie
soje” atspaustos V. Radaičio recenzi
jos dabar galime susidaryti pilnesnį 
vaizdą apie jos pobūdį ir tikslą. Kny
ga parašyta diskusinių laiškų forma: 
iškunigis Jonas kertasi su kunigu Vy
tautu dėl religinių tiesų ir sovieti
niu ateizmu nuspalvinto mokslo. Ar
gumentuose daug dėmesio skiriama 
“religininkų” gobšumui, kuris pada
romas šios grupės monopoliu, nors iš 
tikrųjų gobšumas taip pat yra skau
di ir labai paplitusi liga ir komunis
tų partijos narių tarpe. Apstu antire
liginėse paskaitose iki nuobodaus 
koktumo nuvalkiotų citatų, išpeštų iš 
žymesniųjų žmonių su antireligija 
nieko bendro neturinčių pareiškimų. 
Kunigo Vyto laiškuose stengiamasi 
pabrėžti neapykantą liaudžiai ir ko
munistinei santvarkai. Taigi, knygos 
tikslas — paprasčiausia antireliginė 
propaganda. Įdomesnis yra paskuti
nis skyrius — “Pokalbiai su buvu
siais konfratrais”, kur J. Ragauskas,, 
recenzento nuomone, paliečia auten
tiškus pasikalbėjimus su buvusiais 
savo draugais kunigais, tačiau jų “au
tentiškumą” tuojau pat palaidoja pa
cituota ištrauka, kurioje vienas kuni
gas sakosi norįs nužudyti J. Ragaus
ką. Taigi, ir čia nevengiama pigios 
propagandos. Keista, kad žmogus, ku
ris nenori dangaus, tiek daug apie jį 
šneka ir rašo savo naujiesiems darb
daviams, nors jie tikriausiai nepla
nuoja jo pasiųsti į dangų.

KIOSKAI IR AUTOMOBILIAI
Automechanikas P. Zakarauskas 

nepatenkintas Kauno gatvių sankry
žose pastatytais kioskais: “Pravažia
vę Laisvės alėją, bandykite sukti į 
Lenino prospektą. Dešinėje pusėje 
pačiam kampe stovi spaudos kioskas 
ir sunku pamatyti atvažiuojančias 
nuo geležinkelio stoties mašinas. Po
sūkyje iš Laisvės alėjos į Donelaičio 
gatvę — dar blogiau. Prieš pat vai
ruotojo akis išdygsta kioskas, visai 
uždengiąs mašinas, atvažiuojančias iš 
priekio, čia dažnai stovi vairuotojai, 
neramiai žvalgydamiesi pro medžius 
ir kiosko kampą. Pajudėsi — gali su
sidurti. Kioskas dailus, iš metalo ir 
stiklo. Tačiau vieta jam parinkta vi
sai neatsižvelgiant Į gausėjantį auto
transporto srautą. Atrodo, statant ką 
nors sankryžose, reikia pasitarti ne 
tik su architektais ir dailininkais. Le
miamą žodį čia turi tvarkantieji ju
dėjimą. Kodėl Kaune tai užmiršta
ma?” Perdaug planuotojų.

ŠVENTOJI SUJUNGTA SU 
NEVĖŽIU
Panevėžio ir Kėdainių pramonės 

įmonėms nepakanka Nevėžio van
dens. Ypač daug vandens pareikalaus 
Kėdainiuose statomas chemijos kom
binatas. Prieš trejus metus Lietuvos 
pramoninės statybos projektavimo 
institutas paruošė planą sujungti 
Šventąją su Nevėžiu. Nuo Šventosios 
pakrančių prie Kavarsko iškastas 12 
km. ilgio kanalas į Nevėžio augštupį. 
Dalį savo vandens šventoji atiduos 
Nevėžiui, pripildydama senkančią Ne
vėžio vagą.

ALB. MORKUS VILNIUJE
Rašytojų klube susirinkusiems ra

šytojams ir žurnalistams buvo prista
tytas “atsivertėlis” Albinas Morkus, 
neseniai grįžęs į sovietų okupuotą 
Lietuvą. Komunistinė spauda jį gar
bina kaip didelį rašytoją, išleidusį 
apsakymų knygą “Baltasis miestelis”,

nors iš tikrųjų jis savo rašiniais dar 
nėra iškopęs iš pradedančio rašyti 
gimnazisto klumpių. Visi lietuvių ko
munistų bandymai prisivilioti bent 
vieną žymesnį rašytoją ar žurnalistą 
ligi šiol yra nuėję niekais. Taigi, 
jiems belieka džiaugtis “didžiuoju” 
Alb. Morkumi. Apibūdindamas lietu
vių gyvenimą JAV, jis puolė “reak
cingąją išeivijos dalį”, kuri, girdi; 
prievartaujanti išeivijos rašytojus, 
dailininkus ir aktorius, primesdamas 
jiems temas ir scenos veikalus. Alb. 
Morkus, pasinaudodamas sovietinio 
rašytojo “laisve”, žada versti ameri
kiečių autorių knygas, kuriose JAV 
gyvenimas vaizduojamas iš neigiamos 
pusės, kurti išeivijos “reakciją” de
maskuojančias apysakas.

NERINGA AR NERIJA?
Mokslų akademijos vyr. moksl. ben

dradarbis V. Gudelis “Tiesos” pusla
piuose nagrinėja Neringos klausimą. 
Tokiu vardu savo laiku buvo vadina
mas pusiasalis tarp Baltijos jūros ir 
Kuršių marių. Tačiau prieš porą me
tų Juodkrantės, Pervalkos, Preilos ir 
Nidos kurortinės vietovės buvo su
jungtos į vieną administracinį vienetą 
— Neringą. Susidariusiems neaišku
mams išvengti V. Gudelis pusiasalį 
siūlo vadinti Kuršių nerija, o Ne
ringą rezervuoti naujojo kurortinio 
miesto pavadinimui.

NAUJI PRAMONĖS
GAMINIAI
Alytaus buitinių šaldytuvų gamyk

la ruošiasi gaminti šaldytuvą “Snai
gė”. iš suspaustos medienos ir plasti
kos. Jo išorė esą gerai derinsis prie 
dabartinių baldų.

Tekstilės įmonės vis daugiau dėme
sio skiria sintetiniams audiniams. 
Greitu laiku parduotuvėse turi pasi
rodyti “turistiniai kostiumai” ir van
deniui atsparūs apsiaustai.

Kauno įmonė “Nevėžis” gamina 
vaikams vežimėlius, ant kurių ratų 
žiemą uždedamos slidės.

PADANGŲ VULKANIZAVIMAS
Prie Rekyvos ežero pradėjo darbą 

autopadangų restauravimo įmonė. Tai 
pirmoji tokia įmonė Lietuvoje. Ji at
naujino 40.000-50.000 km. padariusias 
padangas, šiuo metu jau restauruota 
2.000 senų padangų, atgabentų Kau
no, Klaipėdos, Šiaulių ir kitų vieto
vių transporto ūkių. —vkst—

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS bus spalio 27 d., 5 vai. 
p.p., Katedros mergaičių gimnazijos sa
lėje, 467 Main St. E.

Paskaitą skaitys rekolekcijų vedėjas 
prel. V. Balčiūnas. Meninę dalį išpil
dys Hamiltono vaikų choras, sol. V. 
Verikaitis, aktorė E. Kudabienė ir tau
tinių šokių grupė, vadov. G. Breich- 
manienės.

Hamiltono ir apylinkių visuomenė 
kviečiama gausiai atsilankyti.

Ateitininkai sendraugiai

SPAUDOS BALIUS rengiamas lap
kričio 16 d., Knights of Columbus sa
lėje paremti kat. jaunimo spaudai. Bus 
renkama spaudos baliaus karalienė, at
sižvelgiant į kandidatės kultūrines - 
dvasines vertybes: gražų, kuklų apsi
rengimą, visuomeniškumą ir talentus.

Ateitininkai sendraugiai

K. L. K. Moterų Dr-jos Hamiltono 
skyr. valdyba reiškia gilią padėką 
mons. dr. J. Tadarauskui ir p. Liau- 
kui, kurie įteikė dr-jos valdybai po 
$20 auką rudens šokių vakaro proga 
paruošti laimės staliukams.

Šis šokių vakaras įvyko š. m. rugs. 
21 d. K. of Columbus salėje. Dalyvių 
nebuvo perdaugiausia, bet visi parodė 
savo duosnumą bei nuoširdumą. Taip 
pat dėkojame ir visiems kitiems, pri- 
sidėjusiems prie šio vakaro suruoši
mo savo įvairiomis aukomis ir darbu.

Valdyba
VAJUS TAUTOS NAMAMS 130 sa

vaitėje davė $300 ir pasiekė $125.200. 
Torontietis R. Vilimbrechtas šimtinę 
pažadėjo per LN v-bos sekr. O. Stasiu- 
lį. J. Žiogienė iš Glen Mayer, Ont., 
apsilankiusi pas St. Bakšį patikino, 
kad prisidėsianti su šimtine pardavusi 
tabako derlių. O. Stasiulis, perimda
mas LN sekretoriaus pareigas, įnešė 
trečią jo šeimos šimtinę ir nariu įra
šė dukrelę Dianą.

J. Mačiulis iš Aylmer, Ont. ir St. 
Jurgelis iš Tillsonburg, Ont., anksčiau 
žadėję po šimtinę, dabar per St. Bak
šį įteikė čekius.

Visiems geriesiems tautiečiams, re- 
miantiems didįjį Tautos Namų įsigi
jimo darbą, gražiausias lietuviškas 
ačiū!

Nuoširdi padėka Ant. Jankauskui, 
važinėjusiam savo automobiliu spalio 
16 ir 17 d. d. LN reikalais tabako au
gintojų rajone.

Labai didelė padėka S. ir Pr. 
gauskams už nakvynę ir vaišes.

Niagara pusiasalis

Par-

šia proga malonu pasveikinti p. Par- 
gauskus, sukūrusius spalio 12 d. gi
liai patrijotinę ir ekonomiškai stiprią 
lietuvišką šeimą.

na ir sunkiai sužeidė, sulaužydama ko
jas. Visi hamiltoniečiai nuoširdžiai už
jaučiame jį ir jo Šeimą ir linkime grei
tai pasveikti. Sk. St.

Lietuviai pasaulyje
“G YV AT ARAS” pradeda naujus dar

bo metus. Norėdami, kad didesnis 
skaičius jaunimo galėtų mokytis tau
tinių šokių, nutarė dirbti trimis grupė
mis: suaugusiųjų, moksleivių ir vaikų.

Jaunimo grupei nuo 13 iki 15 m. a. 
sutiko vadovauti Nijolė Stanaitytė. 
Vaikų grupei nuo 7 iki 12 m. vadovaus 
Lina Verbickaitė.

Į visas tris grupes naujų narių re
gistracija įvyks trečiadienį — spalio 
30 d., 7 v.v. Aušros Vartų parapijos 
salėje. G. Breichmanienė

ALYVOS PIRKIMĄ per LN Kultū
ros Fondą pratęsė Pr. Sakalas, K. Gu- 
dinskas ir J. Adomaitis. Už juos gauta 
po $5, iš viso $15. Nuoširdus ačiū.

pa-
su-

st.

Padėka
Mūsų penkių metų vedybų sukakties 

proga suruošusiems mums spalio 5 d. 
staigmeną - pobūvį ir apdovanojusiems 
mus vertingomis dovanomis, priklauso 
nuoširdi padėka: E. Apanavičiui, V. 
Apanavičiui, A. Adakauskaitei, Z. ČeČ- 
kauskui, M. A. Garkūnams, S. A. Gri- 
gaičiams, M. Kežinaitytei, J. Kežinai- 
čiui, V. Kežinaičiui, B. Krakaičiui, A. 
Krakaičiui, G. J, KrikštolaiČiams, J. Z 
Laugaliams, A. A. Laugaliams, A. 
Liaukui, E. V. Sakams, M. V. Salik- 
liams, M. Trečiokienei, O. T. Trečio
kams, B. J. Tamuliūnams, B. B. Zno- 
tams, A. R. Zubrickams, M. J. Zazec- 
kams.

Nuoširdus ačiū —
Danutė ir Juozas Trečiokai

Kitchener, Ont.
PAMESTA KNYGA. — Spalio 6 d. 

Katedros Mergaičių gimnazijoj kon
certo metu kažkieno pamiršta knyga 
“Blezdingėlės prie Sorento” yra pas 
O. Stuką, 367 Jackson Ave. S, tel. 
9-7302.

J A Valstybės
KATALIKŲ FEDERACIJOS KON

GRESAS rengiamas Čikagoje, Jauni
mo Centre, lapkričio 29-30 ir gruodžio 
1 d. Numatytos paskaitos: “Religija 
ir tauta kovoje už pavergtuosius”; 
“Katalikų atsakomybė už tautinę ir 
religinę veiklą”; “Išeivijos likimo 
klausimu”. Kongresas bus dvejų me
tų veiklos apžvalga. Kongresui reng
ti pirm, yra K. Kleiva. Federacijos 
pirm. — inž. A. Rudis, sekr. — dr. VI. 
Šimaitis.

KUN. L. JANKUS, BALFo reikalų 
ved., laiške rašo: “Jau išsiuntėme 
Šiais metais 1058 paramos paketus pa
galbos reikalingiesiems. Įlindom sko
lon bent $14.000, betgi vistiek vargs
tančiuosius reikia remti. Gaila, kad 
Kanados lietuviai, taip gražiai susi
tvarkę, stipriau neparemia mūsų dar
bo. IŠ Kanados gautais prašymais iš- 
siunčiafne dešimt kartų daugiau, negu 
gauname iš ten aukų”.

vienkarti- 
gimnazijai

Obcarskis

VASARIO 16 G-JAI spalio 11 d. 
siųsta oro paštu $658. Šias aukas 
dėjo: už 1962 metų I-mą pusmetį 
Z. Orvido r. būrelis 18 narių $63; 
Pilipavičiaus būr. 16 n. $ 54; Br. Gra
jausko — 81 n. $42; J. KeŽinaičio — 
17 n. $60; St. Bakšio — 82 n. $66. Už 
1962 m. II pusmetį — St. Pilipavičiaus 
16 n. $54; Z. Orvido 18 n. $77; Br. 
Grajausko 81 n. $42 ir J. Mikšio 110 n. 
už tų pačių metų abu pusmečius. $168. 
St. Pilipavičiaus surinktos 
nės aukos — $32. Iš viso 
remti gauta $658.

Vienkartinės aukos: A.
$10; Ev. Reikenis ir St. Rukšėnas po 
$5; J. Paukštys $4; D. Prunskutė ir 
O. Petrūnienė po $2; A. Gureckas, St. 
Matulionis, VI. Stabingis ir G. Vierai- 
tytė - Juodelienė po $1. G-jos auklėti
nių vardu visiems nuoširdžiausias 
ačiū!

Maloniai prašome visus būrelių 
dovus paspartinti aukų rinkimą ir 
Š. m. gruodžio 1 d. pristatyti jas 
Bakšiui už 1962 m. II-rą pusmetį (kas 
dar jų neįteikė) ir už 1963 m. I-mą 
pusmetį.

SALEZIEČIŲ LIETUVIŠKAI G-JAI 
Italijoje š. m. spalio 11 d. pasiųsta 
$180, kuriuos suaukojo 3-jų rėm. būre
lių nariai už 196.2 m. II-rą pusmetį: 
Z. Orvido — $56; K. Bungardo (atei
tininkų) — $54; Alb. Pilipavičienės 
(katal. mot. d-jos) — $70. Iš viso — 
$180.

CALGARY, Alta.
PLANUOJAMA VEIKLA. — Su ru

dens pradžia vietinės organizacijos 
planuoja naujo sezono veiklą. Vasa
ros metu, kaip ir visur, veikla buvo 
sustojusi, nors LB valdyba surengė 
gegužinę p. Nevadų ūkyje. Ji gražiai 
pavyko. Prie jos sėkmingumo daug 
prisidėjo ir šeimininkai.

PR. DAILIDEI, diplomatui ir žur- 
nalistui-publicistui, dabar gyvenan
čiam Syracuse, N. Y., rugsėjo 6 d. su
ėjo 75 m. amžiaus, žurnalisto plunks
nos dar nesiruošia padėti į šalį ir in
tensyviai rašo straipsnį po straipsnio 
“Draugui”, “Santarai” ir kt. laikraš
čiams.

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIUS, B.L. 

savo įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
| naujas patalpas —

Turner Building (Suite 203) 
21 Main St. East, Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys: 

įstaigos: JA. 7-5575 
namų — FU. 3-8928

RAMOVĖNAI DALYVAVO PARA
DE. — St. Catharines vynuogių nuė
mimo parade dalyvavo ir liėfliviai. Ra- 
movėnų pasirodymas buvo pirmas 
tarp svetimtaučių. Violeta Grigaitė ir 
Birutė Bogušytė tautiniais drabužiais 
apsirengusios nešė didelį plakatą su 
užrašu anglų kalba “Kanados lietuviai 
veteranai”.Toliau sekė iš Toronto Jo
ana Juozaitytė kaip “Miss Lithuanian”. 
Laima Grigaitė ir Vida Butkutė, taip 
pat tautiniais drabužiais apsirengusios, 
važiavo gražiai papuoštame atidengta
me Algimanto Daugino automobilyje, 
o ramovėnai su vėliava žygiavo. Para
dui vadovavo Įeit. J. Alonderis. Para
de lietuviai buvo sutikti gana šiltai. 
Daugiausi ovacijų susilaukė “Miss Li
thuanian”. J. Juozaitytė zbuvo kelis 
kartus sulaikyta reporterių ir klausi
nėjama. Eiseną sekė, kaip radijas pra
nešė, virš 
sena buvo 
tūkstančių 
gramoje.

Po parado ramovėnai susirinko į 
"Tėvų pranciškonų salę pietums. Sky
riaus sekr. J. Vyšniauskas pranešė 
kas teko atlikti, kol lietuvius įregis
travo į paradą. Buvo duotas žodis ir 
“Miss Lithuanian” Joanai Juozaitytei. 
Ji pareiškė nemaniusi susilaukti to
kio šilto sutikimo iš publikos parado 
metu; esą jei tokie pasirodymai pasi
tarnauja lietuvių vardo garsinimui, 
mielai sutinkanti visada patarnauti. 
Būtų naudinga, kad lietuviai kitais me
tais taip pat dalyvautų parade. J. š.

MŪSŲ LIGONEI JULEI ZAMKU- 
VIENEI Generel ligoninėje padaryta 
sunki operacija. Jos dukra Berta Ge-

100.000 žiūrovų. Be to, ei- 
filmuojama ir dar daugiau 
ją stebėjo televizijos pro-

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju dr. O. Valaitienei, prel. dr. J. Ta
darauskui ir kitiems bičiuliams bei pažįstamiems, lankiu
siems mane ligos metu ligoninėje ir namuose.

Ačiū už laiškus, gėles ir dovanas.
Eugenija Gugienė

PADĖKA
Mirus mūsų brangiai mamytei, mylimai žmonai, mamy-

fpi ir senelei
Ą.A. MARIJAI VYŠNIAUSKIENEI, 

reiškiame nuoširdžią padėką didž. gerb. klebonui prelatui 
dr. J. Tadarauskui už velionės lankymą ligoje, atkalbėjimą 
šv. Rožinio, pasakymą pritaikyto pamokslo bei atlaikymą 
iškilmingų gedulingų pamaldų.

Ypatingą padėką reiškiame dr. O. Valaitienei už velio
nės priežiūrą ligoje iki mirties.

Taip pat dėkojame sol. V. Verikaičiui, poniai Irenai Jo- 
kubynienei, daug mums padėjusiai, ir visiems kitiems drau
gams ir pažįstamiems vienokiu ar kitokiu būdu parėjusiems 
ir aukojusiems šv. Mišias, gėles ir pareiškusiems užuojautas 
raštu bei žodžiu. Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems atsi
lankiusiems Rožinio maldose, bažnyčioje ir palydėjusiems 
velionę į amžino poilsio vietą.

Nuliūdę:
vyras, sūnus, dukros, marti, žentai ir anūkai

kitageckienė gyvena St. Catharines; 
dukra Ona gyvena Toronte ir sūnus 
Jonas — Ošavoje. Lankant p. Zamku- 
vienę teko nusistebėti tokiu gausingu- 
mu prisiųstų gėlių ne tik iš vaikų, 
bet ir iš pažįstamų. Arti ir toli gyve
ną vaikai dažnai lanko motiną ir su
teikia jai dvasinės stiprybės. J. š.

ŠALPOS FONDUI aukų vajus jau 
prasidėjo. Aš nepritariu ŠF išsiunti
nėtuose laiškuose pasakymui: “Kad ir 
maža auka”... Prie dabartinės mūsų 
daugumo ekonominės padėties vieno 
ar dviejų dolerių auka šalpai, kada 
reikėtų jau susirūpinti ir Lietuvoje ar 
Sibire vargstančių tautiečių skurdu, 
nėra auka, 
šykštuolės 
laiškų auka

VLIKO 20 m. sukaktis iškilmingai 
bus paminėta Čikagoje gruodžio 29 d. 
Jaunimo Centre. Pagrindinę kalbą pa
sakys dr. D. Krivickas'iŠ Vašingtono. 
Minėjimą rengia Čikagoje gyveną VLI 
Ko nariai: A. Kaulėnas, R. Skipitis, 
adv. Šidlauskas, L. šmulkštis ir B. Vit
kus, talkinami vietos politinių grupių 
atstovų.

ŠV. KRYŽIAUS parapijos bažny
čios Čikagoje remonto darbai jau pra- 
dėti.Tuoj bus nuimtas griūvantis bokš
tas, išimtos krintančios plytos, užtin
kuojama ir pataisomas stogas, kad iš
silaikytų per žiemą. Remontas kainuos 
$60.000. Remonto reikalui bus specia
lus fondas. Pinigų remontui neskoli
nama, kad nereikėtų mokėti procentų.

J. DAUŽVARDIENĖ, gen. Lietu
vos konsulo žmona, spalio 9 d. kalbė
jo International Business and Profe- 
sional Women’s Club surengtuose pie
tuose Martinique restorane, Čikagoje, 
kur dalyvavo per 400 narių.

GREGORIJUS VAIŠNORAS guli Il
linois Research ligoninėje amputuota 
koja. Jis tenai susilaukė paguodos 
nuo savo buv. draugų — laikraščių iš
nešiotojų. Jie įteikė pasižadėjimą ap
mokėti dirbtinę koją ir dar ligoniui 
paskyrė $25 dovanų. Dirbtinė koja ga
li kainuoti iki $1.000.

ŽURN. BRONYS RAILA, “Dirvoj” 
rašydamas apie a.a. prof. M. Biržišką, 
pastebi: “Šalia įvairių kitų draugų ir 
sambūrių, Mykolas Biržiška nuo pat 
pirmųjų savo atvykimo dienų pats pa
siprašė būti įrašytas į Los Angeles 
lietuvių katalikų tada dar mažos baž
nytėlės parapijiečių tarpą. Jaunystėje 
buvęs marksininkas, socialistas, taigi, 
anų laiku supratimu, ir žinomas ‘be
dievis’ bei ‘parmazonas’, dabar jis ko
ne pabrėždamas, lyg kas tuo abejotų, 
nekartą viešai ir privačiuose pokal
biuose sakydavosi esąs praktikuojantis 
katalikas. Ir tatai jis iš tikrųjų prak
tikavo, turbūt kiekvieną sekmadienį 
per daugiau nei dešimtmetį punktu
aliausiai gana toloku keliu atvykda
mas į bažnytines pamaldas ir atlikda
mas visas kitas krikščionio kataliko 
pareigas...” O dėl velionies toleran
cijos, B. Raila šitaip pažymi: “...su 
angeliška kantrybe mėgindavo aiškin
ti: ‘Aš neinu nei su ‘mumis’, nei su 
‘jumis’. Aš einu pas visus lietuvius ir 
eisiu su visais, kur tik matysiu ar jau
siu, kad atliekamas naudingas darbas 
Lietuvai”.

Ro
hl,

Vit- 
Ka-

Argentina
MIRĖ VISA EILĖ LIETUVIŲ: 

žė Misiūnaitė-Beinoravičienė, 53 
Vladas Stunskas — 59 m., Sofija 
kienė — 58 m., Povilas Baronas,
zimieras Melkūnas — 64 m., Petras 
Kiaulėnas — 78 m.

PRAMONININKAS PR. RUDĖNAS 
gydosi Rio Hondo šiltų vandenų mau
dyklėse. Paruošė Pr. AL

Brazilijos lietuvių žinios

Tai anos mūsų pasakų 
moterėlės 3-jų svogūno 
praeinančiam elgetai.

NELAIMĖ ištiko J. Sa-SKAUDI
dauską: einantį per gatvę kliudė maši-

R
3 K

Šiais metais atidėk kiek pinigų 
į šalį, įsigydamas 1963 m. Ka
nados Taupymo Lakštus. Pirk

Mikasė Nevadienė-Nevidonskienė 
-Krampaitė savo šeimos ūkyje. Ji 
yra KLB Calgary apyl. valdybos 
iždininkė, visuomeninkė, Vytauto 

ir Danutės motina.

St.John's, Nwfld
DR. JURGIS SADAUSKAS, dirbąs 

veteranų ligoninėje, per atostogas ke
liauja per šiaurinę-rytinę Kanadą 
rytines JA V-bes. Sveikina visus 
St. John’s. Newfoundland.

STUD. RADVILAS IR MINDAU
GAS GURAUSKIAI, krepšinio meiste
riai, daugelio turnyrų laimėtojai, stu
dijuoja Mackenzie politechnikoj inži
neriją; yra sūnūs jau po karo Brazi
lijon atvykusio ekonomisto Algirdo 
Gurauskio. Buvo išvykę į Montevideo, 
kur žaidė su vietiniais klubais “Stock
holm” ir “Tabare”. Broliai Gurauskiai 
yra profesionaliniai krepšinio žaidė
jai, priklauso “Clube Siric” Sao Pau
lo mieste.

ir 
iš

DELHI, Ont.

šo- 
re- 
or- 
ir 

ga-

PIRMIEJI RUDENS ŠOKIAI. — 
1963 m. spalio mėn. 26 d. K. L. Ka

talikių Moterų Dr-jos skyrius lenkų 
salėje, Delhi miestely, ruošia pirmuo
sius rudens šokius. Numatoma pasku
tinių rudens žiedų premijuojamas 
kis bei kitos įvairenybės. Gros čia 
tai girdimas, bet labai populiarus 
kestras. Moterys mielas viešnias 
svečius pavaišins kavute ir namų
mybos piragaičiais. Pagal visas lietu
viškas tradicijas, apvainikuot š. m. 
derliui ir praskaidrinti nuotaikoms 
veiks turtingas bufetas, kuriame pa
tarnaus moteriška ranka. Todėl kvie
čiame visus nepasiduoti senatvei ir at
vykti praleisti vakarą savųjų draugų 
bei pažįstamų tarpe.

Pradžia 7.30 vai. vak. Laukiame vi
sų iš visur! K. L. K. Moterų Dr-jos 

Delhi skyr. valdyba
“ŠKOTĖ”. — Škotijoje gi- 
Pranckevičiūtė- -Matelienė 
metu aktyviai įsijungė į 
veikimą. Penkerių metų

VEIKLI 
muši Ona 
pastaruoju 
lietuvišką 
laikotarpje ji net tris kartus buvo ka
talikių moterų valdyboje, be to, atsto
vauja lietuviams “Norfolk Cancer So
ciety” ir taip pat “Tuberculosis As
sociation”

Simcoe mieste surengtoje parodoje 
p. Matelienė, talkinama dviejų mote
rų, įrengė gražų lietuvišką kampelį 
sų daugybe gintarų, audinių ir droži
nių. Ta pačia proga ji puikiai papasa
kojo kanadiečiams per Simcoe radiją 
apie siunčiamus į Lietuvą siuntinius 
ir apie lietuvių padėtį už geležinės 
uždangos.

Už tai Bendruomenės valdyba po
niai Matelienei nuoširdžiai dėkoja ir 
ragina visus tabakyno apylinkės lietu
vius įsitraukti į betkokį darbą, kuris 
teigiamai pasitarnauja lietuviškajam 
labui. Apylinkės valdyba

• Anglų mokslininkai Marsden 
ir Collins tvirtina, kad plaučių 
vėžį sukelia ne nikotinas, bet ra
dioaktyvumas.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

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

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vaL vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 8-0511 I

juos banke, kuriame patirsi
skirtingę žmonių patarnavimę

THE TORONTO-DOMINION BANK

R-3410

KARO LAIVYNO MANEVRUS At
lanto vandenyne apie 10 dienų filma
vo Alfonsas žibąs iš Sao Paulo. Jis 
atvyko Brazilijon po karo, yra kino 
operatorius, dirba taipogi televizijoj. 
Filmas buvo finansuotas Brazilijos ka
ro laivyno ministerijos. Jis trunka 12 
minučių ir bus rodomas daugelyje 
Brazilijos kinoteatrų kaip dokumenti
nis filmas. Jam teko nuo nuo 9. IX 
iki 19. IX. 1963 gyventi Brazilijos lėk
tuvnešy “Minas Gerais”, skraidyti he- 
kopteriais, filmuoti net jūrininkų gy
venimą. Manevruose — operacijoje 
“Unitas” — dalyvavo 19 karo laivų: 
11 Brazilijos, 6 Argentinos, o likusie
ji JAV ir Urugvajaus.

LIETUVIŲ SĄJUNGA BRAZILI
JOJ turėjo 22. IX. 63. gana audringą 
posėdį. Sąjunga yra viena seniausių 
draugijų ir kartu viena pačių turtin
giausių, nes valdo žemes, pastatus 
ir keletą mokyklų, pastatytų dar Lie
tuvos valdžios lėšomis. Jau daug me
tų, kaip kasmet išrenkamas vis tas 
pats pirmininkas — čiuvinskas nero
do jokio veiklumo, nepriima naujų 
narių. Tik vienas kitas atvažiavusių 
po karo buvo priimti nariais. Draugi
ja, būdama turtinga, nebesugeba net 
mokėti valdžios mokesčių. Narių skai
čius šios kadaise labai gausios dr-jos 
dėl naujų narių neįsileidimo nusmu
ko iki maždaug dviejų desėtkų.

Gelbėti mokykloms susidarė prie
miestyje Vila Anastasio lietuvių gru
pė, kuri pasivadino “Dr. Jono Basana
vičiaus vardo lietuvių mokyklai rem
ti būreliu”. Bematant įsirašė apie 120 
narių, t.y. visi tie, kurių Lietuvių Są
jungos Brazilijoj pirmininkas neįsilei
džia nariais. Buvo svarstoma ir aistrin
gai diskutuojama esamoji draugijos 
būklė. Vila Anastasio lietuvių būrelis, 
Petro žarkausko vadovaujamas, yra 
labai
žurn. S. Narkeliūnaitės priėmimą.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ ŠVENTĖ ir 
minėjimas įvyko 29. IX. 63. S. Paulo 
mieste, puikioje S. Bento Colegio sa
lėje, miesto centre. Prisirinko pilna 
salė žmonių. Dalyvavo 35 komunizmo 
pavergtų tautų atstovai. Po prakalbų 
buvo meninė dalis — dainos ir tauti
niai šokiai. Lietuviai pasirodė su “Len
ciūgėliu”. Tačiau ypač reikšminga bu
vo feder. parlamento nario dr. Rai-

mundo Padilba kalba. Jisai priklau
so labai svarbiai užs. reik, parlamen
tinei komisijai Kalbėjo apie sovietų 
imperializmą

PREL. P. RAGAŽINSKAS pakvietė 
Vilos Zelinos klebonijos salėn parla
mento narį Raimundo PadUhą. Tokie 
pobūviai su žymiais Brazilijos politi
kais jau nepirmą kartą rengiami pre
lato Iniciatyva. Juose politikai brazi
lai informuoja lietuvių visuomenę 
apie politinius klausimus, o lietuviai 
juos apie Lietuvos klausimus ir komu
nistinį imperializmą.

PER PASTARĄJĮ PUSMETI Sao 
Į Paulo ir Riodežaneiro lietuviai užsi
prenumeravo nemažą skaičių Lietuvių 
Enciklopedijos. Yra virš 20 naujų pre
numeratorių.

SAO PAULO, VILA ZELINOS PA
RAPIJIEČIAI ruošiasi išleisti metraš
tį, kuriame būtų tarp kitko lietuvių 
sąrašas su adresais. Pradžia tam buvo 
padaryta prieš keletą metų Kazimiero 
Ambrazevičiaus, kuris kandidatavo į 
estado atstovus ir besiruošdamas prieš
rinkiminei propagandai sudarė apie 
5000 lapelių kartoteką vien lietuvių, 
gyv. Sao Paulo estade. Manoma tad 
šią kartoteką panaudoti, išplečiant į 
visą Brazilijos teritoriją ir joje gyve
nančius lietuvius — senus ir naujus 
imigrantus, jų įmones, specialybes ir 
t.t. ir nurodant jų gyvenvietes. Nori
ma išleisti tokį metraštį dar prieš m 
Pietų Amerikos lietuvių kongresą, ku
ris įvyks Sao Paulo mieste 1965 m.

veiklus. Neseniai jis suruošė

NAUJAI ATIDARYTA
lietuviška stalių dirbtuvė

C*

ARO
{ruošiame krautuves, restoranus, įstaigas, 
grožio salionus, sumoderniname virtuves ir 
atliekame įvairius kitus namų remontus.

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO
425 JANE ST., TORONTO • RO. 9-9647

Res. Tel. LE. 6-5363
K. STRIAUPIS

Res. Tel. RO. 3-2032
P. JONIKIS

SAO PAULO SAVTVALDYBĖN iš
statė savo kandidatūrą Juozas Jakutis, 
teisininkas studentas. Jo kandidatūrą 
karštai remia Sao Paulo gausi lietuvių 
kolonija. Jis yra čia gimęs; prekybi
ninko Jono Jakučio sūnus.

PRANCIŠKIEČIŲ VIENUOLYNAS 
Viloj Zelinoj šiuo metu turi apie 80 
lietuviukų savo mokykloj tačiau šiais 
metais lietuvių kalba nebebuvo dės
toma.

LIETUVIŠKOS KNYGOS TRŪKU
MAS jaučiamas Brazilijoj. Dėl nepa
prastos infliacijos krašte labai sunku 
lietuviams Brazilijoj pirkti knygas mo
kant doleriais. Dolerio oficialus kur
sas š. m. valiutų komisijos buvo kelis 
kartus keliamas. Iki balandžio mėn. 
kursas buvo 475 kruzeirai už dolerį, 
dabar tenka mokėti 1070 krs. Algos 
ir uždarbiai Brazilijoj per tą patį lai
kotarpį taip smarkiai nepakilo. Lais
vas dolerio kursas yra dar žymiai augš- 
tesnis; pradžioje metų buvo apie 500 
krs., rugsėjo mėn. jau buvo pakilęs 
iki 1300 krs. už dolerį.

RUGSĖJO 30 D. LAIVU GRĮŽO lie
tuvių ekskursija, aplankiusi Lietuvą. 
Santos uoste susirinko nemažas lietu
vių būrelis jų pasitikti. H. D.

VADOVĖLIAI
Lituanistinėms

MOKYKLOMS
I d. — UI
I d. — IV
II dalis
III dalis

Kregždutė
Kregždutė
Kregždutė 
Kregždutė 
Klasės dienynai
Mokinio pažymėjimas 
Maldaknygė vaikams 
“Dievo Vaikas”

laida 
laida

f

$2.25
$2.50
$3.00
$3.25
$0.75 
$0.06

$1.85

Gaunami:
Spaudos B-vėj “žiburiai” 

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

ir pas visus lietuviškos spaudos 
platintojus.
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ANTROJI IŠEIVIJOS LIETUVIŲ 
DAILĖS PARODA

Žiūr. “T. Žiburių” 40 nr.

Svarbios diskusijos

Visi siūlai veda i tėvus
Apžvalgos vidurinėje dalyje įsi

vėlusi spaudos klaida sudarė įs
pūdį, kad tik keturi ten minimi 
dailininkai atkreipę apžvalginin
ko teigiamą dėmesį, reiškia — vi
si kiti blogi. Keturiems teko di
džiausias dėmesys todėl, kad Ra
tas ir Šalkauskas tolimi ir reti 
svečiai, Zapkus labiausiai žadan
tis jaunasis, gi Vizgirdos pastovu
mas buvo ryškus kontrastas daž
nam visų vėjų blaškomam “mo
dernistui”.

Dėmesio vertų ir meniškai 
brandžių kūrinių būta ir daugiau. 
Pavyzdžiui Romo Viesulo sun
kaus pavadinimo litografija liudi
ja dailininko augštą poziciją 
Amerikos grafikų tarpe. Įdomus 
buvo ir Vytauto Igno tapinys 
“Žvejai”. Igno pagrindinis rūpes
tis, kaip matyti iš šio darbo ir vė
liausio “Lituanus” numerio iliust- 
racij'ų, yra nukreiptas ^žmogiškos 
buities išraišką ir gal todėl formi
niai trūkumai bei žalingas manie
rizmas netaip jau ryškus.

Antanas Tamošaitis nustebina 
visišku kūrybiniu persilaužimu. 
Aliejaus darbas “Pasaka” visai 
neatpažįstamas nuo ankstyvesnių 
peisažų,* nebent tų pačių duslių 
spalvų pasirinkime. Tamošaitis 
yra bene vienintelis mūsų daili
ninkas dabartinėje kūryboje su
grįžtąs į pirminius liaudies meno 
šaltinius. Tai eksperimentas, ku
rio išeivijoje tegali imtis žmogus, 
esąs labai artimame kontakte su 
originaliu liaudies menu. Tokiu 
Tamošaitis ir yra.

Kaikurie 'dailininkai parodai 
neteikė prideramos svarbos; tą 
rodo jų prisiųstų darbų kokybė. 
Pavyzdžiui, V. Kasiulis, atrodo, 
atsiuntė nuo “masinės gamybos” 
atliekamą paveikslą “Jazz”, nes 
jis už kitą, iš privataus savininko 
gautą, yra aiškiai silpnesnis. V. 
Kasiulis mūsų parodose yra mie
lai laukiamas ir reikalingas; todėl 
būtų džiugu kita proga sulaukti 
reprodukcijose numanomos ko
kybės kūrinius. Esame pakanka
mai išprusę matyti skirtumą.

Montrealietis Romas Bukaus
kas irgi nedavė stipraus darbo. 
Esame matę jo geresnių aliejų, gi 
parodai skirtas kartoja ką daūge- 
gelis yra dažnai ir geriau pasakę. 
Taip pat yra ir su Albino Elskaus 
eiliniu darbu, nes žinome, kad 
Elskus daug tvirtesnis.

Parodai netiko nei Paukštie
nės, nei Remeikos, nei-Nasvyčio 
dalyvavimas. Pirmoji neiškopia 
virš mėgėjiškumo, gi pastarųjų 
įjungimas į dvidešimties geriau
sių ar geresnių lietuvių dailinin
kų* tarpą dar perankstyvas.

Nesuprantama kodėl Bronius 
Murinas mūsuose dažnai yra lai
komas akverelės meistru; jam 
trūksta visiško jautrumo formai, 
kompozicijos suvokimo ir net tep
tuko kontrolės. Tai pastaba Mu
rino darbus stebėjus ne vien šio-

AR PRISIMENATE PRAEITĄ ŽIEMĄ?

Pakeiskite
seną krosnį
nauja

Pilnai įrengta

$99.00
NAUJA

Viršija kitu rusių kurus 
santykiu 9:1

Be įmokėjimo — I mokėjimas balandžio mėn. 1964.
Reguliari kaina _________________ $425.00

^Speciali Consumers’ Gas Co. nuolaida 200.00
**N.H.A______________________ .... 126.00

DE LUXE DUJINĖ
ŠVARU... BE KVAPO.;. PAPRASTA... TYLI

DALIŲ... AUTOMATINĖ.... BE ELEKTROS

Pilna kaina

*Kaip skelbta Consumers’ Gas Co. atnaujinant sutartį.
’’National Heating Company nuolaida
Toronto mieste truputį daugiau už leidimus ir brėžinius.
Papildomas vamzdžių darbas savikaina.

DĖL TOLIMESNIŲ INFORMACIJŲ SKAMBINTI:

Consumers7 Gas 
KITOS NUOLAIDOS 

$150 $85 

HU 5-3533 - dieną ar naktį - HU 5-3513 
Atvykite ir pamatykite

mūsų parodomąjį kambarį 9—9 v. kasdien, šeštad. 9—1 v. p.p.

NATIONAL HEATING
and Air Conditioning Ltd.

2041 Avenue Road Toronto

je, bet ir visoje eilėje kitų lietu
viškų parodų.

Rengėjų apsirikta pakviečiant 
ir Juozą Mieliulį. Iš darbų repro
dukcijų spaudoje buvo tikėtasi, 
kad gal turėsime savąjį surrealis- 
tą. Tačiau pilname formate viltis 
nepasiteisina, nes Mieliulis sto
koja rimtam dailininkui privalo
mų savybių. Kuo gi galima patei
sinti skurdų piešinį, mėgėjišką 
kompoziciją ir vaikiškos logikos 
alegoriją?

Nemaža eksponatų dalis, kaip 
Dargio, Domšaičio, Galdiko, Jony
no ir Rimšos jau buvo įvairiomis 
progomis išstatyti ir apie juos 
jau rašyta. Tenka apgailestauti, 
kad šie kiekvienai mūsų parodai 
reikalingi dailininkai nepasisten
gė pasiųsti naujesnių darbų.

Jau minėjome, kad ši paroda, 
nežiūrint perdaug ribotos apim-

V. Vizgirda Sodai

Gyvenimas filmuose

Vyskupas tolimose erdvėse
KORNELIJUS BUČMYS, OFM 

Pakritikuojant kurią nors ydą į anglikonų bažnyčią ir dvasinin- 
ar negerovę, surandama įvairių-’"" 
išsireiškimo būdų. Bene pats kan
džiausias jų — komedija ir saty
ra. Anglų filmų gamintojai bei 
režisoriai dvynukai John ir Roy 
Boulting savo satyrišku- metodu 
yra palietę keletą Anglijos insti
tucijų: kariuomenę — filme “Pri
vate’s Progress”, teisinę sistemą 
— “Brothers in Law”, užs. reik, 
ministeriją — “Man in a Cocked 
Hat” ir darbininkų unijas — “I’m 
All Right, Jack”. Iš jų pats sėk
mingiausias buvo paskutinysis fil
mas, kurio pagrindinę rolę atliko 
Peter Sellers. Tie patys režiso
riai tame pačiame stiliuje nauju 
filmu “Heavens Above!” žvelgia

KROSNIS
BE JUDAMŲ 
TAUPI...

r $99.00

DIDELES NUOLAIDOS:
• KROSNIMS

• VANDENS-GAZO KROSNIMS
• KITOMS ŠILDYMO KROSNIMS

KLB tarybos suvažiavimo proga spa- į 
lio 12 d. St. Catharines, Ont. buvo su-1 
rengtos akademinio lygio diskusijos —i 
simpoziumas tema: “ šeima, jos verty- Į 
bes ir atsakomybė šių dienų gyveni
me.” Joms vadovavo , pedagoginių 
mokslų magistras A. Rinkimas iŠ To
ronto; akademinius pranešimus pada
rė: prof. Ir. Lukoševičienė iš Montre- 
alio un-to, prof. J. Pikūnas iš Detroi
to un-to ir T. Placidas Barius , OFM, 
Toronto Prisikėlimo parapijos klebo
nas.

Kadangi diskusijos vyko KLB tary-

ties ir atskirų silpnų vietų, visu
moje visdėlto buvo mūsų dailei 
prideramo lygio. Tiktai reikėtų, 
kad panašaus pobūdžio parodos 
ateityje būtų rengiamos ir repre
zentacijai tinkamesnėje vietoje ir 
tokioje apimtyje, kuri pateisintų 
pretenzingą pavadinimą — 2nd 
(3rd, 4th, etc.) Lithuanian Inter
national Art Exhibition. P. Alba 

kiją-
Tik raštinės klaidos dėka John 

Smallwood iš kalėjimo kapeliono 
pareigų perkeliamas į Orbiston 
Parva miestelį užimti vietinės 
anglikonų parapijos pastoriaus 
vietą. Paprastutis ir nuoširdus 
dvasiškis, aplinkybėms nepalan
kiai susidėjus, atvyksta į paskyri
mo vietą šiukšlių surinkimo maši
noje. Turtingi kaimynai dar la
biau nustemba, kai naujasis pas
torius paima negrą bažnyčios 
tvarkytoju. Geraširdis pastorius 
priima į savo namus gausią val
katų šeimą, kuri, kaip vėliau pa
stebima, tik ir išnaudoja dvasiš
kio nuoširdumą. Miestelyje vei
kia vienintelė įmonė, parūpinan
ti darbo daugeliui jo gyventojų. 
Pastorius įtikina įmonės savinin
kę daugiau rūpintis vargšais. Ji 
tam tikslui skiria ne tik visus tu
rimus pinigus, bet pradeda parda
vinėti ir įmonės akcijas. Small
wood iš šių aukų dalija nemoka
mai visiems žmonėms maisto ga
minius. Kyla vispusiškas nepasi
tenkinimas ir sąmyšis — vietinės 
maisto krautuvės netenka pirkė
jų, kiti pastoriai apkaltina Small
wood maistu žmones viliojant į 
savo bažnyčią. Biržoje krintant 
įmonės akcijoms, sumažėja gamy
ba, ir daugelis miestelio gyvento
jų nustoja darbo. Pagaliau įmo
nės savininkė sustabdo pinigų da
vimą, o pastoriaus veikla susirū
pina ir jo vyresnieji. Smallwood 
neva paaugštinamas ir paskiria
mas pirmuoju erdvių vyskupu. 
Tolimoje saloje, bandomųjų skri
dimų stotyje naujasis vyskupas 
sulaukia priekaištų iš skridimui 
besiruošiančio astronauto, kad jo 
religija esanti labai teorinė. Smal- 
wood pavyksta astronautą pritvir
tinti prie kėdės, o pats jo unifor
moje pakyla į erdves. Tyrimų sto
tis pagauna iš kapsulės vien ai
dinčius himnus.

Iš pirmo požvilgio neatsargus 
žiūrovas galėtų apkaltinti šį filmą 
pasityčiojimu iš Bažnyčios ir re
ligijos. Iš tikro čia pajuokiama ne 
pati religija, bet kritikuojama tik 
jos atstovų kaikurios ydos. Pa
prastutis, nuoširdus ir gal net 
kiek naivus pastorius priešpasta
tomas fanatizmui, godumui ir po 
persaldintu mandagumu pasislė
pusiai veidmainystei.

Visą šio filmo centrą ir pagrin
dą sudaro žavi Peter Sellers vai
dyba Smalwood rolėje. Iki šiol su 
įvairiu pasisekimu pasirodęs gau
siuose vaidmenyse, šį kartą nuo
širdaus pastoriaus rolę atlieka 
tikrai įtikinančiai ir sklandžiai.

Gausiose pagalbinėse rolėse pa
stebime Brock Peters, Isabel 
Jeans, Eric Sykes ir kt. Jų tarpe 
ypač išsiskiria Cecil Parker arki- 
dijakono vaidmenyje.

Si puiki ir rimta komedija vis
dėlto gali būti klaidingai inter
pretuojama. Tad šis filmas reko
menduotinas vien subrendusių 
žiūrovų publikai.

bos atstovų suvažiavimo rėmuose, po
sėdžiui pirmininkavo p. P. Ancevičienė 
iš Oakvillės, Ont. Suvažiavimo vardu 
ji pakvietė diskusijų dalyvius nagrinė
ti pavestąją temą. Diskusijų vadovas 
A. Rinktinas įvadiniame žodyje primi
nė, kad II kultūros kongrese Čikagoj 
buvo užsimintas reikalas organizuoti 
studijų dienas liet, šeimos klausimais, 
šios diskusijos, surengtos KLB valdy
bos iniciatyva, esančios pirmos tokio 
pobūdžio liet, išeivijoj. Po šio įvado 
sekė iš anksto parengti pranešimai po 
15 min., nors nevisi tos ribos laikėsi, 
čia atpasakojame pagrindines jų idė
jas.

Ir. Lukoševičienė (“šeima ir 
jos vertybės):

Su visuotine pažanga keičiasi 
ir tradicinė šeimos būklė. Pakilę 
ūkiniai reikalavimai verčia dirbti 
visus šeimos narius, kad pasiektų 
naująjį lygį. Lietuvių šeimų gy
venime žymių pasikeitimų atne
šė tremtis. Stovyklinis gyvenimas 
padarė šeimą pasyvia, o emigraci
ja pastūmėjo netikrumon. Nauja- 
kurystė vertė kovoti už dolerį, ir 
pasiduoti vietinei įtakai, nukrei
piančiai nuo dvasinių šeimos ver
tybių. Besiblaškant* mūsų šei
moms, pasikeitė vertybių sampra
ta. Tarp besilaikančių tradicinių 
vertybių ir besivaikančių naujų 
vertybių susidarė individų ir kar
tų konfliktas. Pvz. amerikinėj 
kultūroj pirmoj vietoj stovi šei
mos narių, kaip individų, pasiten
kinimo siekimas — “to enjoy”; 
tradicinėj liet, šeimoj pirmoj ei
lėj siekiama bendros šeimos ge
rovės, prisilaikant bendrų tikslų 
ir ryšių. Amerikinėj šeimoj vy
rauja “success and achievement”

— pasisekimas ir apčiuopiami 
rezultatai, rodą šeimos lygį. To
kioj aplinkoj ir lietuviška šeima 
praranda savo tradicingumą ir 
pasiduoda tai įtakai. Bet tai reiš
kia įtemptą, sunkų ir ilgą darbą. 
Tėvai išsisemia, ir vaikai tampa 
sunkia našta. Idealizmas užleidžia 
vietą praktiniam materializmui. 
Kartu su tuo nyksta ir lietuviš
kumas.

Priemonės tam pavojui nuga
lėti: a. aktyvus realizmas — sąži
nės pažadinimas; b. rezistencinis 
tikėjimas; c. asmeninis idealiz
mas; d. ištikimybė kaip kūrybinė 
atsakomybė už ateitį.

J. Pikūnas (“Tėvų ir vaikų 
vaidmuo šeimos gyvenime”):

Tradicinėje lietuvių šeimoje 
anksčiau užteko natūralinės 
orientacijos. Besikomplikūdjant 
gyvenimui draugė* su industriali
zacija, pasunkėjo ir šeimos orien
tacija. Ryšium su tuo kilo kon
fliktai, dėl kurių šeima ėmė irti. 
Tokioj aplinkoj imta pabrėžti sa
vęs pateisinimas, vengiant prisi
imti atsakomybę. Kitų asmenų 
įtaka šeimai sumažėjo dėl ryšių 
sunykimo, nes nebeliko laiko be
sivejant ekonominio iškilumo.

Prie šeimos irimo bei smuki
mo žymiai prisideda šeimos pa
skirties supratimo stoka. Tuo at
veju šeima negali būti save ug
dančiu vienetu, ypač ten, kur mo
tina turi palikti vaikus ir eiti į 
darbą. Save ugdančioj šeimoj tė
vai vaikams yra pirmutiniai vyro 
ir moters modeliai per visą vai
kystės laikotarpį. Normaliems tė- 
vų-vaikų santykiams ypač svarbus 
jausminis ryšis — “rapport emo
tional”. Be to jausmų bendrumo 
vaikai nusisuka nuo tėvų ir įieš
ko jų pakaito kitur. Be tėvų mei
lės vaikų normalumas nukenčia. 
Pvz. Londone bombardavimus iš
gyvenusių šeimų vaikai, kurie gy
veno drauge su tėvais, išliko nor
malūs; žymus nuošimtis tų, kurie 
liko be tėvų, psichiškai sukriko.

Lietuvybės perteikimas vai
kams galimas, jei tėvai ir vaikai 
dalyvauja bendruose lietuvišku
mo išgyvenimuose. Reikia, kad

Padvigubink savo kėdės 
patogumą . . . specialios 
minkštos medžiagos... 
karališko dydžio 

supimosi kode
• Augšta nugaros konstrukcija patogiai kaklo, 

galvos ir pečių atramai.
• Be įdubimo balta Tuflex padaryta sėdynė ir 

specialiai minkštos medžiagos (foam) kaip pa
galvė galvos atrama.

• Apmušalas tvirtos medžiagos ir dekoratyvinių 
spalvų pasirinkimas.

$3995 
specialus išpardavimas

Tikram liuksus patogumui gale ilgos, ilgos dienos jūs 
negalite gauti geresnės kaip ši kėdė, kuri supasi, sukasi, 
karališko dydžio ir turi augšta nugaros atramą. Kas link 
vertės, jūs negalite tikėtis žemesnės pirkimo kainos.

MOHAWK FURNITURE LTD.
2448 DANFORTH AVE. • Tel. OX. 9-4444 
137 RONCEŠV ALLES AVE • Tel. 537-1442 
Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 val.r. iki 9 v.v.

IT ROCKS!

IT SWIVELS!
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GOLD CREST

Kultūrinėje veikloje
“TĖVIŠKĖS AIDŲ” humoristinis no ir vargonų akompanimentu — teko 

poetas Akivarą apie tenai gyvenančius Tėvui B. Markaičiui, SJ. II premija—

lietuvių kalba būtų pirmoji vaiko 
kalba; ankstyvas anglų k. išmoki
mas nusmelkia lietuvių k. Pagrin
dą sudaro pirmoji išmoktoji kal
ba. Vengti lietuvių k. darkymo 
anglicizmais — tai sunkina vai
kui ją pasisavinti. Anglų k. vai
kai išmoksta mokykloje per ke
lis mėnesius; tėvams nėra reika
lo stengtis. Tėvai turi rodyti mei
lę savo kalbai, tada pamils ją ir 
vaikai. Tėvų paruoštus daigus sti
prina mokyklos ir organizacijos.

Tėvas Placidas Barius, OFM 
(“Šeimos atsakomybė”):

Nežiūrint visų pasikeitimų, lie
tuviškoji šeima savo pagrinde li
ko ta pati. Ji yra atsakinga už vai
ko paruošimą gyvenimui — indi
vidualiniam, socialiniam, tauti
niam ir religiniam. Opiausia sri
tis — tautinis paruošimas. Išeivi
jos lietuvybė stovi mirties aki
vaizdoje. Prieš 20 metų JAV bu-, 
vo 125 liet, parapijos, dabar — 
90; prieš 30 metų visos jos buvo 
lietuviškos, dabar — tik iš da
lies. JAV buvo apie 70 įvairių lie
tuviškų mokyklų, kurios priimda
vo tik lietuvius. Šiandien jau pri
imami įvairių tautybių mokiniai, 
nes nebėra pakankamai lietuvių. 
Lietuvių kalba jose nėra privalo
mas dalykas. JAV ir Kanadoj ne
mažas nuošimtis tautiečių nemo
ko savo vaikų lietuvių kalbos.

Priemonės lietuviškumui ug
dyti:

I. Vaikai su savo tautiečiais 
kalba tik lietuviškai; 2. pirmoji 
išpažintis ir katechizacijos pamo
kos — lietuviškai; 3. tėvai turi 
siųsti vaikus į liet- darželius, mo
kyklas, kursus; 4. vaikai turi skai
tytį pritaikytą liet, literatūrą bei 
spaudą; 5. dalyvauti liet, organi
zacijose; 6. draugauti su lietu
viais; 7. vengti mišrių vedybų; 8. 
tėvai savo namus padaro lietuviš
ka tvirtove; 9. apsigyvena dides
nėse lietuvių kolonijose.

DISKUSIJOS
V. Ignaitis: šeima imtina bend

rame lietuvybės ugdymo kom
plekse. Reikėtų Kultūros Fondą 
pertvarkyti į platesnės apimties 
vienetą —- švietimo tarybą. Liet, 
mokyklose bandyti mokyti kitą 
kurią svetimą kalbą — prancūzų 
ar pan.

P. Blužas: Permažai skirta lai
ko diskusijoms tokiu svarbiu 
klausimu. Mano patirtis rodo, kad 
dirbančios motinos geriau auklė
ja šeimas, "

K. Manglicas: Vis buvo kalba
ma apie jaunimą; gerai, kad atsi
sukta į šeimą — visos problemos 
pagrindą. Terminas “nuklydęs 
jaunimas” netikslus. Yra tolstan
čio jaunimo, bet tai reakcija į jų 
nesuprantančią šeimų laikyseną.

J. Matulionis: Faktai liūdni — 
lietuvių vaikai tarp savęs kalba 
tik angliškai, o kalbantieji lietu
viškai kalba laužytai su sunkiu 
anglišku akcentu. Reikia išveisti 
iš suaugusių kalbos visus angliciz- 
mus. Nesimokyti anglų k. iš vai
kų — tėvai praranda autoritetą ir 
kitose srityse.

A. Gražys: Liet, mokyklose siū
lau įvesti antrąja kalba ne pran
cūzų, vokiečių, o lietuvių kalbą,

lietuvius šitaip eiliuoja:
“Kaip šiandieną čia atrodo, 
Mums jau viskas nusibodo; 
Ir duonelė per balta, 
Ir saulutė per karšta.”

“ALEKSANDRYNAS” — tai 3 to
mų Biržiškų paminklas (svarbiausia 
Vaclovo, bet kartu ir Mykolo). Jo tre
čiasis tomas baigiamas spausdinti. Už
sisakius visus tris tomus iš anksto ir 
iš karto — žymus papiginimas: tik 
$15. Kreiptis į Kult. Fondo ižd. J. 
Bertašių, 2542 W. 15 St., Chicago 9, 
Ill., USA.

“DRAUGE” labiausiai perkamų kny
gų sąraše: leidinys apie Panevėžį, va
dovėliai — “Kregždutės” visos trys da
lys ir Lietuvių literatūros visi keturi 
tomai (I ir II D. Veliškos, III ir IV 
J. Masilionio).

POETAS KLEOPAS JURGELIONIS 
prieš kelis metus išvykęs iš Čikagos į 
Kaliforniją taisyti sveikatos, dabar yra 
sanatorijoje. Pr. AI.

I DAINŲ ŠVENTĖS komiteto pati
kėtiniai A. Stephens, J. Daužvardienė 
ir Alb. Dzirvonas praneša baigę jiems 
pavestuosius darbus.

1. II dainų šventės komitetui $2500 
buvo įteikti 1959 m. gruodžio mėn.

2. Kantatos konkursui buvo atsiųs
ta dvi kantatos. Vertintojų komisijų 
sprendimu, abi buvo premijuotinos. I 
premija, už kantatą “Vilties varpai”— 
mišriam chorui, 4 solo balsams su pia- 

nes vaikai ja nekalba. Kovoti 
prieš anglų kalbą — tuščia. Rei
kia stiprinti lietuvių kalbos po
zicijas. Daugiau galėtų čia pada
ryti kunigai, mokydami katekiz
mo.

VI. Kažemėkas: Jei tėvo autori
tetas kritęs, jis pats kaltas.

Iz. Mališka: Geriau turėti na
muose pavargusią nuo darbo mo
tiną, negu nedirbančią ir piktą 
bei irzlią iš nuobodumo.

Kun. Pr. Gaida: Akademinis 
šeimos klausimo nagrinėjimas 
yra sveikintinas dalykas, bet ne
pakankamas. Reikia praktinių 
priemonių. Kiekviena lietuvių 
šeima turi aiškiai suprasti savo 
paskirtį, ypač išeivijos sąlygose. 
Dabar to nematyti. Tėvai turėtų 
paruošti priaugantį jaunimą- san
tuokai. Kunigai, paruošdami jau
navedžius santuokai, turėtų pil- 
nau išdėstyti liet, šeimos paskirtį. 
Siūlau KLB valdybai šią sugetiją 
pateikti Kunigų Vienybei.

Liet, kunigai Kanadoj susidu
ria su sunkumais mokydami vai
kus lietuviškų maldų bei kate
kizmo — nevisi tėvai bendradar
biauja. _ ... -

Ir. Lukoševičienė: Šeimos klau
simai turėtų būti daugiau gvilde
nami lietuviškoje spaudoje.

J. Pikūnas: Nėra statistikos 
apie šeimas lietuvių motinų, dir
bančių įmonėse ar įstaigose. JAV 
statistika rodo; kad* dauguma nu
sikaltėlių jaunuolių ir vaikų yra 
kilę iš šeimų, kurių motinos pa
skendusios darbuose, šeima yra 
tautos ląstelė. Tėvų vaidmuo yra 
lemiantis vaikams iki 10 metų 
amžiaus.

T. Placidas Barius, OFM: Reng- 
tinos studijų dienos liet, šeimos 
klausimais su preciziškai nustaty
tom bei apribotom temom.

Diskusijas sekusio išvada: tu
rime pirmoj eilėj spręsti ne vai
kų, o tėvų problemą! G.

O tačiau Lietuva
Tik atbus gi kada:
Ne veltui ji tiek iškentėjo!
KANKLIŲ balsą išgirs, 
Miegąs kraujas užvirs; . 
Nes Kryžiaus gyvatą žadėjo.

—MAIRONIS
Pirmoji lietuviškajame pasaulyje kanklių muzikos plokštelė, Įgrota Vysk. 
M. Valančiaus mokyklos, Cleveland, Ohio, kanklių ansamblio, vadovaujamo 
Onos Mikulskienės. • JAV: Stereo $4.95, Hi-Fi $3.95. Kanadoje: Stereo 
5.30, Hi-Fi $4.25.

Užsisakyti galima siunčiant pinigus sekančiu adresu:
TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS

19700 Renwood Avenue, Euclid, Ohio, 44119, USA. • Tel. 486-4942

LIETUVOS 
KANKLĖS

už kantatą-baladę “Jūratė ir Kastytis” 
— mišriam chorui su piano akompa
nimentu — atiteko V. Kerbeliui.

3. Lietuvių muzikos komisijos reko
mendacija, užsakyta ir gauta šių kom-

Įpozitorių kūriniai: J. Strolios “Kur 
‘ banguoja Nemunėlis” ir “Gaideliai gie- 
I da”; VI. Jakubėno “Motinos kalba” — 
moterų chorui; prof. J. Žilevičiaus 
“Ant kalnelio” — vyrų chorui; Jer. 
Kačinsko “Rauda”; Br. Jonušo “Einu 

| per kiemą”; Jul. Gaidelio “Tylėk, sva
jonės nepavysi” — soprano solo ir vy
rų chorui; J. Zdaniaus “Mergaitė”; Br. 
Budriūno “Rugiagėlės” — moterų cho
rui; dr. L. J. Simučio “Laisvės aidai”.

Chorai bei ansambliai, susidomėju
sieji kantatomis ar dainomis, gali 
kreiptis informacijų pas Alice Ste
phens, Chicago Conservatory College, 
64 East Van Buren St., Chicago, Ill, 
USA. Kūriniai vėliau bus pavesti Liet. 
Muzikos Archyvui..

4. Dainorėlio “Lėk, sakalėli” buvo 
atspausdinta 2.500 egz. Liet, muzikos 
komisijos nutarimu ir rekomendacija, 
dainorėliai pavesti Liet. Muzikos Ar
chyvui, 2345 West 56th St., Chicago 
36, Ill., USA.

5. Likusios palūkanos, I dainų šven
tės komiteto nutarimu, buvo išmokėtos 
“Jūratės ir Kastyčio” operos leidimo 
komitetui. Anksčiau vienas čekis bu
vo pasiųstas pačiam komp. Banaičiui.

Pelno iš I dainų šventės turėta 
$8.515.84. Jis paskirstytas įvairiem liet, 
kultūros reikalam: dainorėliui, kanta
tom, operos fondui, II dainų šventei 
irkt.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VYSKUPO ANT. BARANAUSKO 10 

eilėraščių, sukurtų 1856-59 m. laiko
tarpyje, rasta Kauno miesto gimnazi
jos kapelionui Klemensui Kairiui pa
rašytuose laiškuose. Eilėraščiai — 7 
lig šiol nežinomi mūsų literatūrai — 
kupini religinių minčių ir vaizdų. Tai, 
galima sakyti, yra ištisi eiliuoti laiš
kai, kuriuose apstu bandymų praplės
ti poetinės kalbos žodyną. Specialiose 
pastabose poetas aiškina, kodėl jis pa
sirinko vieną ar kitą žodį. Laiškų sti
lius gyvas, lankstus, išraiškingas; kal
bama apie draugystės vertę, šviesią 
lietuvių kalbos ateitį, .švietimo naudą. 
Lietuvos centrinio archyvo mokslinio 
bendradarbio V. Bikuličiaus nuomone, 
radinys turėsiąs svarbios reikšmės lie
tuvių literatūros istorijai.

A. VENCLOVOS “DRAUGYSTĖ”, 
prieš beveik 30 metų sukurtas roma
nas, išleistas rusų kalba. Vertė I. Kap- 
lanas. Knygos recenziją “Znamia” nr. 
9 duoda Z. Kutorga.

SLAVISTŲ SUVAŽIAVIME Sofijo
je šalia kitų sovietinių kalbininkų da
lyvavo literatūros kritikas K. Korsa
kas. Jis buvo išrinktas baltų-slavų ry
šių komisijos pirmininku.

PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS 
sezono pradžiai pasirinko brazilų ra
šytojos M. K. Mašadu pasaką jaunajam 
žiūrovui “Svogūnėlių pagrobimas”. 
Veikalą režisavo aktorius V. Blėdis, 
dekoracijų ir kostiumų eskizus sukūrė 
žinomas grafikas T. Kulakauskas. 
Spektaklio fonui panaudota V. Jurovs- 
kio muzika. —vkst—

Atsiųsta paminėti
Ateitis, nr. 7, lietuvių katalikiškojo 

jaunimo žurnalas, leidžiamas Mokslei
vių Ateitininkų Sąjungos; 5725 So. 
Artesian Ave., Chicago 29, Ill., USA. 
Red. Petras Kaufmanas. Šiame nr.: dr. 
J*. Girnius, Po konferencijos žvilgsnis 
ateitin. Aprašomos vasaros stovyklos 
“Dainavoje”, Pennsylvanijos kalnuose. 
Skyrius su iliustracijomis apie baigu
sius studijas. Kronikos skyrius “Iš 
plataus pasaulio”. Nijolė Diminskaitė, 
Argentinos jaunimas. Gausiai iliust
ruotas.

Sv. Pranciškaus Varpelis, nr. 10, 
mėnesinis religinio-patriotinio turinio 
laikraštis. Leidžia Tėvai pranciškonai, 
Kennebunkport, Me., USA. Red. T. V. 
Gidžiūnas, OFM.

Amerikos Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos biuletenis, nr. 41. Tu
riny: JAV LB tarybos nutarimai; Po
sėdžiavo ALB taryba; Antroji JAV ir 
Kanados lietuvių tautinių šokių šven
tė; Iš JAV LB Kultūros Fondo veik
los; Lietuvių Fondas, ir t.t. Biuletenį 
leidžia: JAV LB centro valdyba, 7252 
So. Whipple St., Chicago 29, UI., USA.



Mann & Martel
2320 Bloor St. W
BABY POINT

$8.900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. įmokėti tik 
$1.100.
BLOOR — JANE — Bungalow

$5.900 įmokėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražiu plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
ST. CLAIR — OAKWOOD

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar
ti susisiekimo.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

James B. Gilbert Realtor 
1495 Kipling Ave. North • Kipling Plaza • Rexdale 
ALBION GRNS., $3.000 įmokėti, labai jaukioje apylinkėje, 7 gražūs kam

bariai, be to poilsio kambarys, šeimyninio dydžio, tik 5 metų senumo 
bungalas; prijungtas garažas su privačiu įvažiavimu.

ISLINGTON — WESTHAMPTON, $4.000 Įmokėti, 6 kamb. bungalas, išklo
tas nauju kilimu, labai gražus poilsio kambarys su baru ir žaidimo kam
barys. Viskas turtingai ir skoningai įrengta. Savininkas iškeliamas.

REXDALE — KIPLING, $3.500 įmokėt, 6 kamb. didelis ranch-bungalas. 
Išbaigtas poilsio ir žaidimų kambarys. Prijungtas garažas su priv. įva
žiavimu. Sumažinta kaina skubiam pardavimui.

REXDALE, $2.000 Įmokėti, “split level” bungalas išklotas nauju kilimu, 
vandens alyvos šildymas, gražus poilsio kambarys, NHA morgičius 5¥t%.

DARBO TEL CH 1-5205 NAMŲ TEL. 741-3124
Didžiausias pasirinkimas bungalovų, namu Westone, Westway, Rexdale, 
Thistletown rajonuose. Vietoje greitas ir sąžiningas patarnavimas. Taip 
pat turime įv. krautuvių, apartamentų, kotelių, motelių, farmų, vasarviečių.

SPORTAS
VYTIS — HAMILTONO STEFELCO 

26:18 (13:9)
Praėjusį šeštadienį vytietės sužaidė 

draugiškas rungtynes su Hamiltono 
Stefelco. Vytietėms talkino neseniai į 
Aušrą perėjusi G. Kalvaitytė.

Teko žaisti prieš techniškai stiprias 
hamiltoniėtes, tačiau stiprus vytiečių 
zonos gynimas atnešė pergalę.

Taškus laimėjo: D. Prunskytė 11, 
T. Supronaitė 2, Z. Žolpytė 2, G. Kal
vaitytė 7, A. Kalvaitytė 2, O. Radze
vičienė 2, S. Baliūnienė-Kasperavičiūtė
O, V. Žolpytė 0. J. B.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros visuotiniame susirinkime, 

kuriame dalyvavo 79 nariai bei tėvai, 
buvo išklausyta valdybos narių prane
šimai, aptarti klubo reikalai, išrinkta 
nauja valdyba. Klube aktyviai dirba 
211 sportininkų ir sporto darbuotojų. 
Į naują klubo ir tėvų - rėmėjų būrelio 
valdybą buvo išrinkta: J. Bilkis, R. 
Burdulis, H. Chvedukas, A. Grigaitė, 
I. Jurcevičius, D. Laurinavičius, A. Ra
manauskas, E. Šlekys, K. šapočkinas,
P. Urbonienė, V. Urbonas ir K. Žeb
rauskas. Pagal papildytą klubo statutą, 
sekcijų vadovai yra pilnateisiai valdy
bos nariai.

Krepšinio rungtynės, šį antradienį 
8.30 v.v., Ferndale Ave. mokykloje 
(St. Clair & Yonge) Aušros mergaitės 
žais pirmąsias B-A lygos rungtynes. 
Sekmadienį, tuoj po pamaldų, mūsų 
salėje B-C lygos atidarymo rungtynėse 
žais praėjusio sezono meisteriai Tri
dents komanda su Aušra.

Pr. savaitės draugiškų rungtynių re
zultatai. Aušros mergaitės, Sr., nuga
lėjo St. Basils Anglican 70:9, Aušros 
vyrai pralaimėjo estų vyrams 70:74 ir 
Aušros jauniai nugalėjo estų jaunius 
80:75. Žaidė mergaičių komandoje — 
A. Sapijonytė 1, J. čeponkutė, R. Bil- 
kytė 26, G. Kalvaitytė 13, I. Romano- 
vaitė 18, R. Narušytė 2, B. Sarkutytė 
8, L. Kvedaraitė 2; vyrų komandoje— 
R. Burdulis 17, J. Laurinavičius 5, J. 
Bukšaitis, A. Žaliauskas 10, W. Dalton 
ife, J. Zentinš 12, V. Ruseckas 4, A. 
Šlekys 6; jaunių komandoje — A. Sa- 
pijonis 18, A. Mikelėnas 8, K. Tama
šauskas 2, A. Šlekys 18, E. Rama
nauskas 16, V. Raškauskas ir V. Ru
seckas 16.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
NETOLI ŠV. JUOZAPO LIGONINES. $.3000 įmokėti, mūrinis, atskiras. 3 

butų 17 kambarių pastatas. Visas išnuomotas. Metinės pajamos $3.850. 
Kaina $21.000.

RONCESVALLES — HEWITT, $4.000 įmokėti, atskiras, gerų plytų, 3 
kambarių namas, mod. virtuvė. Garažas, privatus įvažiavimas; gražus 
didelis kiemas. Balansui viena skola geriausiom išsimokėjimo sąlygom.

BLOOR — GLENLAKE, $8.000 įmokėti, atskiras, šviesių plytų, 8 metų 
senumo, 3 butų pastatas. Labai gražus kiemas. Kaina $30.000.

EGLINTON — KEELE, $10.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 5 metų senumo, 
6 butų pastatas; prie gero susisiekimo ir apsipirkimo. Kaina $55.000.

BLOOR — QUEBEC, $20.000 įmokėti, gražių plytų, atskiras, 6 metų senu
mo su balkonais; butai po 6 kambarius. Mūriniai garažai. Kaina $75.000.

RUSHOLME — COLLEGE, $6.000 įmokėti; atskiras, mūrinis, 11 kambarių,

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.
J. KUDABA Namų telefonas RU. 8*2105 

Kreipkitės visais reikalais. Čia sausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 

. garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. J gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

$3.400 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga
ražas
BLOOR — BERRY RD.

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply
tų apaftamentinis pastatas — four- 
plex, tik 8 metų- senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

SPORTO KRONIKA
š. Amerikos Lietuvių Fizinio Auk

lėjimo ir Sporto Komitetas šaukia vi
suotinį metinį suvažiavimą 1963 m. 
lapkričio 30 d. — gruodžio 1 d. Kleve- 
lande. Registruotis ir informuotis: 
Lithuanian Athletic Union, 15321 
Lake Shore Blvd., Cleveland 10, Ohio, 
USA.

Š. Amerikos Pabaltiečių Sporto Fe
deracijos vykd. komitetas šaukia PSF 
visuotinį metinį suvažiavimą 1963 m. 
lapkričio 9 d. Klevelande. Suvažiavime 
dalyvauja estų, latvių ir lietuvių įga
lioti atstovai iš JAV ir Kanados, pa
skirti atitinkamų tautybių sportinių 
vadovybių. Vienas pagrindinių suvažia
vimo punktų bus svarstymas 1964 m. 
Š. Amerikos pabaltiečių olimpijados, 
kurios rengimas tenka lietuviams.

ŠALFASS-gos šachmatų komiteto 
pavedimu, skelbiamos Il-sios Š. Ame
rikos lietuvių šachmatų individualinės 
pirmenybės 1963 m. lapkričio 28-30 d: 
Klevelande. Pirmenybes vykdo FASK- 
tas. Oficialus pirmenybių rengėjas — 
ŠALFASS-gos šachmatų komitetas.

Pirmenybės bus vykdomos “šveicarų 
sistema” 6-se ratuose. Nugalėtojui teks 
Lietuvos Laisvės Avilio pereinamoji 
dovana, įsteigta 1961 m. prof. Ig. Kon
čiaus ir dr. B. Kalvaičio. 1961 m. lai
mėtojas buvo P. Tautvaiša — Čikagos 
Neris.

šachmatų k-to vadovo K. Merkio ad
resas: 431 E. 7th St., So. Boston 27, 
Mass., USA.

IV S. Amerikos lietuvių stalo teniso 
“dešimtuko turnyras“ įvyks 1963 m. 
gruodžio 14-15 d. Klevelande. FASK 
pavedimu, turnyrą vykdo Klevelando 
LSK Žaibas. Turnyro programoje — 
vyrų ir moterų vieneto žaidimai. Daly
vauti yra kviečiami 15 vyrų ir 12 mo
terų žaidėjų, kurių atranką padarė 
FASK-tas, pagal 1963 m. mūsų stalo 
tenisininkų vertinimo lentelę.

Vyrų klasėje bus varžomasi dėl Pa
saulio Lietuvių Inžinierių ir Architek
tų Sąjungos Klevelando skyriaus per
einamosios taurės. Moterų klasėje 
rungtyniaus dėl LB-nės Klevelando I 
apyl. perein. taurės. Pereitų metų nu
galėtoja E. Sabaliauskaitė — Toronto 
Vytis.

• Austriją praeitais metais ap
lankė 35 mil. turistų, šiemet ti
kimasi dar daugiau" Priežastis: 
neaugštos kainos.

TORONTO, Ont Lietuvių skautų 
veikla

6 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1963. X. 24. — Nr. 43 (718)

Lietuvių šeimos teismas 
įvyks gruodžio 1 d. Prisikėlimo 
par. salėje. Tai pirmas tokios rū
šies teismas ne tik Toronte, bet 
ir visoje išeivijoje. Teismo sąsta
te dalyvaus virš 20 asmenų. Ren
gia Toronto ateitininkai sendrau
giai.

A. Mačiulis iš Bostono, kur dir
ba prie Liet. Euciklopedijos, atos
togų metu aplankė savo bičiulius 
Toronte. “TZ” redakcijoj jis do
mėjosi laikraščio darbu, painfor
mavo apie savo darbą L. Enciklo
pedijoj ir Bostono šeštad. m-loj, 
kuriai jis vadovauja.

Fr. Glogowski, lenkų laikraščio 
“Zwiąckowiec” red., paskirtas 
Kanados šimtmečiui paminėti 
konferencijos nariu. Jis yra To
ronto taut, grupių laikraščių są
jungos pirm. Pirmasis posėdis 
įvyko Otavoje spalio 15 ir 16 d.

Prųf. S. Pidhainy, ukrainiečių 
veikėjas, kalintas kadaise Solov- 
kų salose su arkiv. T. Matulio
niu, gyvena Toronte. Winnipege 
pasakė pagr. kalbą Ukrainos bad
mečio minėjime.

Ateitininkų žinios
SENDRAUGIŲ RUOŠIAMAS LIE- 

TUVIŠKOS ŠEIMOS TEISMAS įvyks 
pirmąjį advento sekmadienį, gruodžio 
1 d., Prisikėlimo par. salėje.

VYR. MOKSLEIVIŲ BERNIUKŲ 
IR MERGAIČIŲ bendras susirinkimas 
įvyks šeštadienį, spalio 26 d., 630 v.v. 
LV Namuose. Visi ateitininkai moks
leiviai privalo dalyvauti. Kviečiami ir 
neateitininkai — bernukai ir mergai
tės, lanką gimnazijas.

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖS 
PROGA ateitininkai dalyvauja organi
zuotai su vėliava 10 vai. pamaldose. 
Visi jaunučiai, jaunesnieji ir vyr. 
moksleiviai berniukai ir mergaitės pra
šomi susirinkti Prisikėlime par. salėn 
sekmadienio rytą 9.30 v.

SVEIKINAME ALDONĄ BUŠINS- 
KAITĘ, baigusią gimnaziją pirmąja 
mokine. Sekmadienį įvykusiose šv. 
Petro bažnyčioje Loretto gimnazijos 
12 sk. atestatų Įteikimo iškilmėse Al
dona Bušinskaitė buvo išskirta iš kitų 
mokinių ir jai buvo įteikti atžymėji- 
mai — medaliai už baigimą pirmąja, 
už pirmos vietos laimėjimą viešame 
kalbėjime ir už stropumą (general 
proficiency).

Aldona Bušinskaitė daugelį metų 
yra buvusi moksleivių kuopos pirmi
ninkė, redagavusi kuopos laikraštėlį 
“Pirmyn jaunime” ir šiuo metu akty
viai pasireiškia ateitininkų veikloje. 
Prieš keletą metų ji pirmąja mokine 
baigė Toronto šeštadieninės mokyklos 
X skyrių, lankė mokytojų kursus ir 
šiuo metu dirba šeštad. mokykloje 
kaip mokytoja.

VYR. MOKSLEIVIŲ AT-KIŲ SUSI- 
RINKIME buvo diskutuojama “Asme
nybės ugdymas”. Rasta, kad svarbų 
vaidmenį vaidina paveldėjimas, įgim
ti gabumai, išvaizda, aplinka. Taip pat

Lietuvių studentų 
žinios

VISI STUDENTAI, kurie nėra dar 
sumokėję nario mokesčio $2, prašome 
sumokėti nedelsiant. Sumokėti galima 
sekmadieniais studentų būstinėje 12 v. 
Nario kortelės bus duodamos TIKTAI 
pilnateisiams nariams.

NORINTIEJI VYKTI į studentų su
važiavimą Niujorke lapkričio 28 - gruo
džio 1 d., prašomi registruotis sekma
dieniais. Jeigu bus daug norinčių va
žiuoti, stengsimės pasamdyti autobusą.

DĖL STUDENTŲ BŪSTINĖS tvar- 
kos visų narių susirinkimas bus pa
skelbtas sekančią savaitę. Valdyba

SANDRA KYBARTAITĖ pr. savai
tę per 8 skyriaus baigimo iškilmes mo
kyklos vadovybės už gerą mokymąsi 
buvo apdovanota aukso medaliu. Jos 
pažymių vidurkis — 90, matematikos 
— 100, anglų k. — 96. Dabar Sandra 
lanko šv. Juozapo gimnaziją ir tęsia 
muzikos studijas — VII piano klasę.

SAULIUS RAŽAUSKAS įstojo į To
ronto un-to inžinerijos fakulteto elekt
ros skyrių.

I. PUODŽIUKAS, šiemet baigęs šv. 
Mykolo gimnaziją, išvyko studijuoti 
medicinos į JAV.

DR. BISSEL, Toronto un-to prezi
dentas, pareiškė Kvebeko mieste per 
Kanados universitetų atstovų suvažia
vimą, kad organizuojama speciali švie- 
timo komisija, kuri studijuos ir spręs 
augštojo mokslo finansavimo proble
mas.

TORONTO UN-TO STUDENTĖS de
monstravo prieš Massey bendrabučio 
vadovybės nutarimą, kuriame įsakmiai 
pasakyta, kad bendrabučiu gali nau
dotis tik vyrai studijuojantieji Toron
to un-te. Studentės siūlo, kad kitas 
milijonierius pastatytų tokį pat mo
dernų pastatą studentėms arba Massey 
bendrabutyje leistų gyventi ir stu
dentėm.

' Los Angeles, Calif.

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
Telofonea LE. 3-490*.

Lietuvių stalių dirbtuvė “Aro”, 
verslui didėjant įsigijo naujas di
deles patalpas 2160 Dundas St. 
W., pne Roncesvalles. Persikelti 
numato už 2 savaičių. Gero įsikū
rimo liet, savininkams K. Striau- 
piui ir P. Jonikiui.

ĮVAIRIŲ TAUTŲ RANKDARBIAI 
bus pardavinėjami Toronto un-to stu
dentų surengtoj mugėj “Treasure 
Van” — Drill Hall, 119 St. George St. 
nuo 4 iki 8 lapkričio 10—530 vaL ir 
7—930 v.v. Pelnas skiriamas World 
University Service organizacijai, re
miančiai pasikeitimą studentais su ki
tais kraštais.

PADĖKA
. Nuoširdžiausias ačiū už suruoštą 
staigmeną “Baby Shower”. Ypatinga 
padėka priklauso iniciatorėms: p.p. —

A. Klupšienei,
E. Liormanienei,
O. Narušienei,
P. Poškienei,
A. Račkauskienei,
L. Rickevičienei,
F. Skrinskienei,
B. Staniulienei,
G. Šutienei.'

Taip pat dėkoju visoms ponioms, 
kurios prisidėjo prie gražių dovanų.

Danutė Keršienė

ryškus paties asmens apsisprendimas, 
pasirinkimas, kuris ypač reiškiasi tarp 
13-17 metų. Po to ruošėmės Kristaus 
Karaliaus šventei ir pagaliau skonėjo- 
mės J. Ceponkutės ir R. Kryžanauskai- 
tės tortais.

SEKANTIS SUSIRINKIMAS lapkri- 
čio 17 d., 2 v. p.p. LV Namuose. Įdomi 
diskusinė tema: “Profesijos, tinkan
čios mergaitėms”. Kalbės: V. Kubiliū- 
tė, D. Manglicienė ir R. Matukaitė, sa
vo šakų specialistės.

KRISTAUS KARALIAUS MINĖJI
MUI pasiruošti generalinė repeticija 
— šį šeštadeinį, spalio 26 d., 5.30 v.v. 
Prisikėlimo salėje. Dalyvauja visos vy
resnės, jaunesnės ir jaunutės at-kės.

KRISTAUS KARALIAUS ŠVEN
TĖS 10 vai. Mišiose dalyvaujame orga
nizuotai. Uniformuotos vyresnės, jau
nesnės ir jaunutės at-kės renkasi Pri
sikėlimo salėje 9.30 v.r.

JULIŲ ir ELIUTŲ RAČKAUSKUS,

jo mylimai mamytei Lietuvoje mirus,

nuoširdžiai užjaučia —

Mylimai mamytei mirus,

nuoširdžiai užjaučiame —

Brangiam sūneliui ANTANUKUI mirus, 
SIGITĄ IR VYTĄ AUŠROTUS 

bei močiutes 
nuoširdžiai užjaučia —

A. t A. mylimam sūneliui ANTANĖLIUI mirus, 
SIGITĄ IR VYTAUTĄ AUŠROTUS, 

močiutes: p. Jonaitienę ir p. Aušrotienę 
giliai užjaučia

Sigitas ir Leonida Ramanauskai

Mielus
SIGITĄ IR VYTAUTĄ AUŠROTUS, 

mirus ANTANĖLIUI, 
nuoširdžiai užjaučiame —

Brangius

VYTAUTĄ IR SIGITĄ AUŠROTUS

netekusius mylimo sūnelio,

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

t

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

Taiso visų modelių mašinas: automatinės transmisijos, ratų balansavi
mas, motorų remontas, tepimas ir kt. Sykį pabandę, grįšite pas mus atgal.

BLOOR AUTORITE GARAGE
296 BROCK AVE. (tarp Dundas ir College). Telefonas 531-1305

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko
jo ir pirko pėdas — $20: E. Ališaus
kienė, V. Staškūnas; $10: V. Jurguly- 
tė, G. P. Stripiniai, E. Čuplinskas; $5: 
Gaputis; $3: V. Čuplinskienė; $2: V. 
Kubiliūtė, A. Ulba, J. B. Sriubiškiai. 
Visiems aukotojams nuoširdus skautiš
kas ačiū!

SKAUTORAMA. Lapkričio 3 d. Ram- 
byno ir Šatrijos tuntai ruošiasi skau- 
toramai. Pamaldos — 9.30 v. r. šv. Jo
no Kr. par. bažnyčioje; giedos soL L. 
Šukytė. Tuntų nariai renkasi parap. 
salėje 9 v. r. pilnoj uniformoj. Vaka
re abiejų tuntų sueiga ir skautorama. 
Žada atvykti Hamiltono ir kitų vieto
vių skaitai-tės.

BAZARAS — VAKARAS, rengia
mas tėvų-rėmėjų k-to, įvyks lapkričio 
9 d. Bazaras prasidės nuo 12 v.; veiks 
bufetas su šiltais ir šaltais valgiais ir 
gėrimais. Šokių pradžia, grojant geram 
orkestrui, 7 v.v. Jau platinami pakvie
timai. Pelnas skiriamas stovyklavie
tės skoloms mokėtu

Juo daugiau fantų, juo įdomesnis 
bus bazaras. Prašome ne tik skautus- 
tes, bet ir visus, kuriems rupi lietuviš
kas jaunimas, ne tik fantais prisidėti, 
bet bazare ir šokiuose dalyvauti.

VILKIUKŲ ANTRĄJĄ D-VĘ, vad. 
s. L; Kalinausko, maloniai sutiko glo
boti Prisikėlimo parapija. Klebonas 
T. Placidas, OFM, paskyrė globėju T. 
Paulių, OFM. Parapija apsiėmė šią 
d-vę remti ne tik moraliai, bet ir ma
terialiai.

Buvo tartasi su šv. Jono Kr. par. 
klebonu kun. P. Ažubaliu dėl skautų 
ar vilkiukų draugovės globojimo ar 
įsteigimo. Klebonas maloniai pritarė 
šiam sumanymui ir pažadėjo remti.

DLK MINDAUGO D VĖS sueiga — 
šį ketvirtadienį 7 v.v. skautų būkle.

“ŠATRIJOS” TUNTO tuntininkei v. 
s. S. Zubrickaitei išvykus į Šveicariją, 
visais tunto reikalais prašome kreiptis 
pas psk. M. Vasiliauskienę CL 1-5126.

VYR. SK. DRAUGININKĖ — vyr. 
sk. G. Rinkūnaitė, LE 5-9397;

SKAUČIŲ 12-16 m. DRAUGININKĖ 
— vyr. sk. D. Skrinskaitė, LE 2-2021;

JAUNESN. SKAUČIŲ 8-12 metu 
DRAUGININKĖ — psk. N. ŠAPOČKI- 
NIENĖ, RO 2-0455.

Tėvai, norintieji užregistruoti savo 
mergaites į skaučių eiles, prašomi 
kreiptis į atitinkamas, pagal mergai
tės amžių, vadoves.

Kaunu šeima

A. K. Rašymai
E. P. Lukavičiai
A. Birgelienė
S. J. Andruliai

J. ir D. Kaunaitės

Joana ir Cesius Kūrai

J. E. Matulaičiai

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. W. - Toronto 4Z Ont. 
Telefonas LE. 2-4404

PARKLAWN — QUEENSWAY, 
gražus 5 kambarių bungalas, 
centre hall planas, radiatori- 
nis šildymas, recreation kam
barys, garažas su privačiu 
įvažiavimu, kiemas 50x200, 
be skolų. Prašo $14.900.

SWANSEA — BLOOR
Atskiras, mūrinis 6 kamba
rių namas, garažas su plačiu 
įvažiavimu, atvira skola.

ISLINGTON — BLOOR
Apie $4.000 įmokėti, puikus 
visai naujas 6 kambarių bun
galas, didelė graži Hollywood 
virtuvė, privatus įvažiavimas, 

JANE — BLOOR
7 kambarių, šiurkščių plytų, 
atskiras mūr. namas, kvad
ratinis planas, apie $5.000 
įmokėti, radiatoriais šild.

KINGSWAY RAJONAS,
į pietus nuo Bloor, apie 
$5.000 įmokėti, gražus 6 k. 
bungalas, didelis salionas su 
atviru akmeniniu židiniu, 
moderniška virtuvė, gražiai 
iškaltas didžiulis recreation 
kambarys su 2-jų dalių vonia, 
privatus įvažiavimas su pri
statytu garažu, pirma skola 
iš 5% % 17 metų.

SWANSEA — BLOOR,
gražus, visai naujas 7 kamba
rių atskiras mūrinis namas, 
moderniškas vandens alyvos 
šildymas, balkonas, garažas 
su puikiu privačiu įvažiavi
mu, 2 vonios, arti Bloor.

GEOFFREY — HIGH PARK
Didžiulis 12 kambarių, atski
ras, mūrinis namas, 3 virtu
vės, vandens alyvos šildymas, 
recreation kambarys, dvigu
bas garažas su plačiu įvaž. 

HIGH PARK BLVD.
Apie $10.000 įmokėti, puikus
15 kambarių, atskiras, mūri
nis namas, naujas vandens 
alyvos šildymas, dideli kam
bariai, 3 virtuvės, 3 vonios, 
dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, gauna apie $490 
mėnesinės nuomos.

PARKDALE — SUNNYSIDE
Puikus pinigų investavimas, 
5 krautuvės ir 4 apartamen
tai, maždaug 20 metų senu
mo, viskas išnuomota, gauna 
apie $9.500 metinių pajamų, 
maždaug $15.000 įmokėti 

WELLAND — ONTARIO
Benzino stotis, mašinų taisy
mo dirbtuvė, modemiškas re
storanas, maisto produktų 
krautuvė ir 8 kambarių na
mas, skubus pardavimas, šei
mininkas išvyksta iš Kana
dos, metinė apyvarta $85.000,
16 metų atvira skola iš 5%, 
benzino parduoda apie 100.- 
000 galionų metams, įmokė
ti maždaug $20.000,

Pr. KERBERIS
Darbo tel. LE. 2-4404 
Namų tel. LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų.
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

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

George BEN, B«A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

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

stočių, garažų, motelių, įvairių biznių ir t.L 

V. (Vic) BUTRIMAS
DEL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT.

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

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W.
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450

$7.000 vertės, 6 kamb. namas, 1 sko
la balansui, moderni virtuvė, ga
ražas. Dundas—Ossington rajone.

$4.000 įmokėti, 5 metų senumo dup
leksas su butu rūsyje, kiekv. 
apart, nuoma $85 mėn., 3 gara
žai. Eglinton — Dufferin rajonas, 
pilna kaina $21.500.

$5.000 įmokėti, Oakwood—St. Clair, 
11 didelių kamb., plytų namas, 
alyviniais dažais išdažytas, 3 mo
dernios virtuvės.

Garažas, dažymo ir taisymo dirbtu
vė, vak. Toronte, kampinė nuosavy-

bė, parduodamas ar išnuomoja
mas, 16 mašinų vieta su leidi
mais, neaugšta nuoma ar $15.000
įmokėti, labai geras pirkinys

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

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgICių.
Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

PARKDALE RAJONE
$1.500 įmokėti, 12 kambarių 
mūrinis namas. Keturios vir
tuvės. Karšto vandens • gazu 
šildymas. Du garažai. Prašo 
$15.500. Viena skola 10-čiai 
metų.

RUSHOLME DRIVE
$5.000 įmokėti, originalus 
dupleksas po 6 kambarius. 
Du šildymo pečiai, karšto 
vandens alyva. $110 mėnesi
nė nuoma už butą. Prašo 
$24.000.

WESTONE
$8.000 įmokėti, originalus 
3-jų šeimų namas. Du bu
tai po 5 kambarius ir vienas 
butas 4 kambarių. Karšto 
vandens alyvos šildymas. 
$2.640 metinių pajamų iš 
dviejų butų. Prašo $28.500. 
Vienas atviras morgičius 10 
metų.

WELLANDE
$20.000 įmokėti, benzino sto
tis — garažas — restoranas 
ir 8 kambarių gyvenamasis 
namas. Parduodama virš 100. 
000 galionų benzino. Bendra 
metinė apyvarta virš $85.000. 
Geras ir moderniai įrengtas 

- biznis. Prašo $65.000. Vienas 
morgičius iš 5% 16 metų. 
Vertas dėmesio pirkinys.

BOWLINK ALLEY
$50.000 įmokėti už 14 vie
netų (lanes) bowling biznį 
ir pastatą. Geras šiaurės va
karų rajonas. $34.750 mėti
nių pajamų. Prašo $135.000.

VAKARŲ TORONTE
$15.000 įmokėti, puikus 23 
butų apartamentinis pasta
tas. Balkonai, garažai. Karšto 
vandens alyva šildymas. $30. 
000 metinių pajamų. Geras 
pirkinys su mažu įmokėjimu.

KINGSWAY RAJONE
$25.000 įmokėti, 21 butas, 
gražiausiame vakarų Toronto 
rajone prie Royal York ir 
Kingsway. Puikus 10 metų 
senumo pastatas, $28.000 me- 
tin. pajamų. Prašo $185.000. 
Labai gera investacija.

EGLINTON — KENNEDY
$30.000 įmokėti, 29 butų 
naujas pastatas. Balkonai, 
keltuvas, kilimai, recreation 
kambarys, intercome, gara
žai. $38.500 metinių pajamų. 
Prašo $245.000.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą Įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

f

J. RUKŠA
LE. 24404

Namų telefonas LE. 6-9165

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

PONIOS TONIA
SPĖJIMAI

Ji daugeliui žmonių yra padėjusi. 
Tik vienas apsilankymas jus įtikins. 
Atidaryta ištisai visą savaitę. Gali
ma atvykti ir be susitarimo.

Tel. 534-5123,
1393 Dundas St. West, Toronto

(prie Lansdowne Ave.) 
Namų telefonas: BE. 3-5996 

$15.700 pilna kaina, Bloor — Con
cord, 11 didelių kamb., alyviniais 

dažais išdažytų, plytinis namas, 
naujas šildymas, 3 modernios vir
tuvės ir 3 pilnai įrengtos vonios. 
Nuomos $200 mėn.

$2.500 įmokėti, Jane — Baby Point, 
6 kamb. namas, alyviniais dažais 
išdažytas, kelių metų senumo, 
514 % morgičius, alyvos šildymas, 
privatus jvažiav. Prašo $16.500.

$2.500 įmokėti, Parkdale, atskiras 
8 kamb. namas, 2 modernios vir
tuvės, naujas šildymas, keli žings
niai iki Queen — Lansdowne li
nijos.

$5.000 įmokėti, Jane — Bloor, 2-jų 
augštų, 7 kamb., atskiras namas.
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2. Depozitai__ _
3. Skola Society
4. Įvairūs pasyvai —
5. Atsargos kapitalas
6. Pelnas________

LENGVA PIRKTI
Jūs galite pirkti Kanados Taupymo 
Lakštus grynais ar mokėdami da
limis. Pirkite ir taupykite, atskai- 
tydami iš algos, bankuose, ar pas 
investavimų atstovus, Šerų agen
tus, trestų ar paskolų kompanijo
se. Jie gaunami paskiromis sumo
mis: $50, $100, $500, $1.000, ir 
$5.000 iki $10.000 nustatytos as
meniui sumos. Jie tinka kiekvie
nai kišenei.

PAVERČIAMI 
GRYNAIS

GERA LAIKYTI

7 psi. • Tėviškės Žiburiai • 1963. X. 24. — Nr. 43 (718)

“Parama“ įžengė į trečią milijoną
Toronto Lietuvių Kredito Koopera

tyvo “Parama” balansas 1963 m. rug
sėjo 30 d. peržengė $2.000.000.

Iki šiol torontiškiai lietuviai “Para- 
mą” vadindavo “Lietuvių bankeliu”. 
Įžengus į trečią milijoną, “Paramą” 
priderėtų vadinti “Lietuvių Banku”.

“PARAMOS 1963 M. RUGSĖJO
30 D. BALANSAS:

Pasyvas:
1. Šerai _ .. $590512.13

.. 1.236.946.34
60.000.00
29.448.75
60.248.85
40.008.30

Balansas $2.017.164.37 
Aktyvas:

1. Bankas$95.895.85
2. Asmeninės paskolos _ 583.378.85
3. Morgičiai _ 1J34.761.92
4. Investacijos 96.400.14
5. Kiti aktyvai 6.727.61

Balansas $2.017.164.37

SERAI IR DEPOZITAI
Serai ir depozitai yra “Paramos” na

rių taupmenos. “Parama” turi 2030 na
rių. Vidutiniškai vienam nariui tenka 
apie $950. Už šėrus “Parama” moka 
5% dividendo, o už depozitus 4% % 
metinių palūkanų. Be to, ryšium su 
taupmenomis nemokamai apdrausta 
narių gyvybė iki $2.000. Didieji Kana
dos bankai už taupmenas moka žymiai 
mažesnį procentą. Taupmenų saugumo 
atžvilgiu “Parama” nei kiek neblogės-

Skaitytojai pasisako

ŠYPSENOS

Jūs galite Kanados Taupymo Lakš
tus betkada paversti grynais pilno
je sumoje ir dar gauti palūkanas. 
Kada pinigai jums reikalingi, už
pildykite lakštų išpirkimo formą ir 
pristatykite bankui. Jūs gausite pi
nigus tuoj pat. Kanados Taupymo 
Lakštai geresni negu gryni pinigai.

Jūs gaunate Kanados Taupymo 
Lakštų palūkanas kiekvienų metų 
lapkričio 1 d. — 4^6% už pirmuo
sius'2 metus; 5% už sekančius 6 
metus; ir 5%% už likusius 4 me
tus, gaudami 5.03% vidurkį palū
kanų, suėjus pilnam terminui. Lai
ke 12 metų $100 lakštai bus verti 
$160.

CANADA SAVINGS BONDS/63

SEIMO STEBĖTOJAI
V. Rastenis savo straipsniuose “Dir

voje” apie PLB seimą cituoja M. Gor
kį, trūksta dar tik Markso su Engel
su. Mieli lietuviai, duokite teisingą at
kirtį tokiem straipsniam, kurie žemina 
lietuvį ir imkitės brolškai dirbt. Ne
leiskim tokiai kritikai plisti, kuri pa
sitarnauja griovimui. Tėvynėje grio
vėjai atliko savo darbą, bet dar neįvei
kė laisvajame pasaulyje esančių. Ap- 
ginkim dirbančiuosius nuo stebėtojų, 
kurie nori pašaipomis griauti. Aš ma
nau, kad seime iškeltos mitnys bus 
ateities veiklos gairės.

Neseniai atvykusi iš Lietuvos

“LIFE” ŽURNALO ATSAKYMAS
Vienas “TŽ” bendradarbis gavo šį 

laišką:
“Dėkojame už jūsų laišką apie Bal

tijos valstybes ryšium su “Life” žur
nalo 13 nr. specialia laida apie Sovie
tų Sąjungą.

Mūsų redaktoriai nuolatos kėlė pil
ną laisvės atgavimo idėją Baltijos 
kraštų gyventojams ir kitoms R. Eu
ropos tautoms. Jūs gal prisimenate 
“Life” 196Lm. liepos 14 d. vedamąjį 
Berlyno krizės metu, kur mes ragino
me prez. Kennedy reikalauti laisvo 
apsisprendimo teisės laisvais rinkimais 
Baltijos kraštų gyventojams — “lais 
vių, surašytų sutartyse, kurios siste
mingai buvo Rusijos laužomos nuo II 
D. karo pabaigos”. Neseniai išleistoji 
“Life” žurnalo speciali laida nebuvo 
jokiu būdu bandymas prieštarauti mū
sų ilgalaikiam nusistatymui šiuo klau
simu.

Kaip jūs gal pastebėjote, mes pa
skelbėme atsakymą “Life” žurnalo spa
lio 4 d. laiškų skyriuje p. Leonardo 
Valiuko, pirmininko Amerikiečių ko
miteto Baltijos valstybėms išlaisvinti, 
su pridėta redaktoriaus pastaba, nuro
dančia, kad jėga prijungimas Balti
jos valstybių prie Sov. Sąjungos nie
kada nebuvo JAV pripažintas. Tačiau 
atsižvelgiant į dabartinę politinę tikro
vę, Latvija, Estija ir Lietuva egzistuo
ja kaip ir kitos 12 respublikų, kurios 
šiandien sudaro Sovietų Sąjungą.

Nuoširdžiai Jūsų —
Roger Keith, redaktorių vardu 

1963. 10. 9.”

nė už kitas Kanados kredito įstaigas. 
Be to, dar duodama nemokamai gyvy
bės apdrauda. Vien Toronto mieste 
gyvena apie 8.000 lietuvių. Taigi, “Pa
ramos” nariais yra tiktai % visų To
ronte gyvenančių lietuvių.

PASKOLA IŠ SOCIETY
“Parama” turi Ontario kooperatyvų 

centre “Society” $150.000 kreditą. Rei
kalui esant, “Parama” gali tą kreditą 
panaudoti kaip paskolą, dalį arba visą 
sumą. Už šią paskolą “Parama” moka 
6% metinių palūkanų.

ATSARGOS KAPITALAS
Pagal kredito kooperatyvų įstatymą, 

kredito unijos kiekvienais metais pri
valo nuo metinio pelno 20% paskirti į 
atsargos kapitalą. Jo paskirtis yra 
eventualiems kredito unijų nuosto
liams padengti. “Paramos” atsargos 
kapitalas praeitus metus užbaigė su 
$60.248.85. Numatoma, kad šjn. atsar
gos kapitalas padidės virš $70.000.

Kiekvienai kredito unijai atsargos 
kapitalo dydis turi labai didelę reikš
mę ir jai pačiai, ir jos klijentams. Kre
dito įstaigai tas kapitalas yra nuosa
vas, jai nereikia už jį .mokėti palūka
nų. Ji yra pajėgesnė mokėti už indė
lius augštesnius nuošimčius, o taip pat 
išduoti paskolas už žemesnius nuošim
čius. Juo didesnis atsargos kapitalas, 
juo didesnis saugumas ir taupytojams, 
laikantiems kredito įstaigoje savo san
taupas, nes eventualiai įvykstantiems 
nuostoliams yra padengimas.

PELNAS
“Parama” pr. metus užbaigė su $40. 

829.60 pelno, š.m. pelnas numatomas 
nemažesnis, nežiūrint į tai, kad suma
žintas nuošimtis už paskolas ir padi
dintas nuošimtis už indėlius. Pelnas 
nėra tiesioginis kredito kooperatyvų 
tikslas, bet jo dėka kooperatyvas gali 
padidinti savo atsargos kapitalus ir 
tuo finansiškai sustiprėti. Taigi, koo
peratyvo nariai gali turėti naudą iš 
gaunamo pelno tiesiogiai ir netiesio
giai. Kiekvienais metais “Parama” iš 
metinio pelno yra paskyrusi nemažas 
sumas ir lietuvių kultūrinėms organi
zacijoms remti.

Nepavojinga operacija
Ligonis: Daktare, ar mano ope* 

racija bus nepavojinga?
Gydytojas: Aišku, kad ne! Ne

gi tamsta manai, jog už 50 dole
rių aš daryčiau pavojingą opera
ciją? ...

Sekasi
Mano vyrui visad sekasi! Tik 

vakar apsidraudė nuo nelaimin
gų atsitikimų, o jau šiandien nu
krito nuo kopėčių ir susilaužė 
koją...

Nustatyta riba
— Tėveli, — klausia sūnus pa

rodoje, — kam paveikslui reika
lingi rėmai?

— Kad dailininkai žinotų iki 
kurios vietos piešti, — atsakė tė
vas.

Mandagus vyras
Jaunavedė: Pasakyk, brangu

sis, kaip tau patinka mano viri
mas?

Vyras: Ach!... Tikroji meilė 
viską nugali.

Negali pasakyti
— Jau laikas man eiti namo ir 

pasiaiškinti žmonai, — taria vy
ras, žiūrėdamas į laikrodį.

— Pasiaiškinti, bet už ką ir 
apie ką? — nustebęs klausia jį 
viengungis draugas.

— Ką aš galiu žinoti, už ką 
žmona prie manęs prikibs?

Parinko Pr. Al.

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

Telefonas LE. 2-5191

APDRAUDA
RO. 6-0811 arba RO. 6-0832
49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT.
Commissioner for Taking Affidavits.

DR. E. ZUBRIENE 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

CSB-15
Dėmesio! OKULISTĖS

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

NAUJA BENZINO STOTIS
GARAŽAS

Parduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
kit. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams. 
Įvairūs mašinų pataisymai: tepimas, dideliu ir mažų 
dalių pakeitimai. Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
Teikiama vad. “Road Service” • Darbų įkainavimai nemokami

PARKDALE B/A SERVICE STATION
1181 Queen St. West (prie Gladstone) 

Tel. 535-9468
Sav. ST. JOKŪBAITIS ir AD. KALIUKEVICIUS

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. >-ar<m<mai«*<s 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

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

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

Dėmesio namų 
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.

Tekinas LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis transmisijomis ir 
Volkswagenals.

mokos nemokamai.

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

TAISO: šaldytuvus, skalbi
mo mašinas, siurblius—vac
uum cleaners, elektrines 
plytas ir kitus namų ruošai 
pritaikytus elektrinius reik
menis.

VI. Slėnys - 
RO. 9-6047

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

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

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

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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.

VALAU FOTELIUS
m ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis eiemra varymas. Sutai
sau iširusius garus h- pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

Tel RO. 7-9947 
24 Hnmberview Rd.. Toronto.

A. P. GARAŽAS 
persikėlė

į naujas didesnes patalpas, kur ta- 
me pačiame pastate bus Body Shop 
ir dažymas, čia taip pat mašinos 
bus patepamos ir keičiama alyva. 
Darysime nemokamai mašinos ins
pekcija ir pastebėtas kliūtis prane
šime savininkams. Darbas yra kuo 
sąžiningiausias ir garantuotas.

NAUJAS ADRESAS:

60 Howard Park
(arti Roncesvalles Avė.) 

TEL. LE 5-9130

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MAŠINAS 
Tel. LE. 1-4165 • 672 Umdowne Ave.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Rocl«i 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

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. 4-4451

DR. P. MORK1S 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St)

OKULISTAS
S. BROGOWSE3, OJ).

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

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

Akių specialistas 
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
popieris! sepeAai,

r TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont.

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. ---------------

DRAUDIMO IŠTAIGA
24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612

AL DŪDA DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
ATSTOVAUJAMO^2? DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS 
KOMPANIJOS.

NAMŲ

RO. 6-7132---- ---- „ - I



TORONTO Ont.
Toronto kronika, studentų, skautų, ateitininkų žinios nukeltos į 6 p.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— šį sekmadienį — Kristaus 

Karaliaus šventė. Visos pamaldos 
užbaigiamos žmonijos paaukoji
mo švč. Jėzaus širdžiai malda. 
Kviečiame visus, ypač jaunimą, 
priimti šv. Komuniją.

— Sekmadieniais 9.30 vai. pa
maldose vėl atnaujinama dialogi
nės Mišios, šį sekmadienį pamal
dos vyks pagal 1 vai. atsuktą laik
rodį.

— Tikybos pamokos sekmadie
niais: po pirmųjų pamaldų moki
niams, lankantiems viešąsias mo
kyklas, o po 11 vai. pamaldų — 
vaikams, pavasarį besiruošian
tiems priimti Pirmąją Komuniją.

— Šią savaitę lankomi parapi
jiečiai: Delaware, Concord, Shan
non, Rusholme P. Cres., Dewson.

— Jaunimo choro repeticijos— 
šeštadienį po lietuvių mokyklos 
pamokų. Penktadienį repeticijų 
nebus. Artimoje ateityje vietoj 
penktadienių yra numatoma pa
naudoti jaunimui sekmadienių 
popietes, kurių metu mokyklinis 
parapijos jaunimas turės plates
nę programą: ne vien tik daina
vimą, bet ir kitokias tam amžiui 
skiriamas programas. Nuo šio šeš
tadienio jaunimo chorą perima 
parapijos jaunimo globėjas kun. 
J. Staškevičius.

— Jaunimo klubo sekmadienio 
vakaro parengimai įgauna pasto
vias formas. Paskutinį sekmadie
nį klubo pohūyiu gerokai susido
mėjo lietuviai studentai, patys at
vykdami į parengimą ir kartu pa
sisiūlydami talkinti programų su
daryme ir atlikime. Ačiū studen
tijai už talką. Kviečiame ateityje 
dar daugiau įsijungti.

— Altoriaus berniukų repetici
ja — penktadienį 6 v.v" Kviečia
me juos gausiai ateiti į pratybas.

— Rožinio pamaldos šiokiadie
niais 7.30 v.r., o penktadieniais— 
7.30 v. v.

— KLKat. Moterų Dr-jos cent
ro valdyba, vietoje gėlių, yra už
prašiusi šv. Mišias p. Aušrotų šei
mos intencija. Pamaldos — šį 
sekmadienį 9.30 v.r.

— Pakrikštyta: Deborah Ona 
Kozar.

— Antradienį atlaikytos gedu
lingos pamaldos už a.a. Vytautą 
Ivanauską, jo palaikų i lietuvišką
sias kapines perkėlimo proga. Ve
lionis mirė prieš 13 m.

Lietuvių kapinėse 
pamaldos įvyks už dviejų savai
čių, lapkričio 3 d., 3 v. p.p. Prieš 
iškilmes dar šį rudenį statomi 
antkapiai: A. Balkui, J. Galiniui, 
E. Jasaičiui, J. Mikoliūnui ir B. 
Gavėnaitienei. Būtų gražu, kad 
kapinių lankymo dienos proga ka
pai būtų papuošti. Nuo spalio iki 
balandžio mėn. ant kapų leidžia
ma padėti dirbtinių gėlių vaini
kai. Pr. antradienį į liet, kapines 
perkelti a.a. Vyt. Ivanausko pa
laikai. Velionis žuvo autovežimio 
nelaimėje prieš trylika metų. 
Paskutiniu laiku keletas lietuvių, 
gyv. Delhi ir Rodney apylinkėse, 
yra paėmę kapavietes liet, kapi
nėse.

Solidarumo įnašo vajus
Toronto apyl. valdyba nuo šio 

sekmadienio per 4 savaites prie 
bažnyčių, Liet. Namuose ir liet, 
bankeliuose priima solidarumo 
įnašus: $2 nuo kiekvieno dirban
čio lietuvio. Prie bažnyčių, susi
tarus su parapijų klebonais, apyl. 
valdybos pakviesti asmenys pri
ims minėtą įnašą. Apyl. valdyba 
kreipiasi į visus tautiečius neat
sisakyti nuo šios pilietinės kiek
vieno pareigos. Surinktomis lėšo
mis apyl. valdyba remia įvairias 
lietuviškas institucijas. Parody
kime vyresnieji savo jaunimui, 
kad liet, reikalais sielojamės ne 
vien žodžiais, bet ir darbais.

Apyl. valdyba

Aldona Augustinavičienė iš 
Klevelando kalbės apie pabaltie- 
tės moters problemas išeivijoje 
per Pabaltijo Moterų Tarybos 
Kanadoje rengiamus bendrus už
kandžius šį šeštadienį, spalio 26 
d., 12.30 vai. Benvenuto viešbu
tyje, 1 Benvennuto Place (prie 
Avenue Rd., į pietus nuo St. Clair 
Ave.).

LIETUVIAI ATIDARĖ 
NAUJA AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĘ

ALBION MOTORS LTD.

R.R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030
PARDUODAMI: CHEVROLET, CHEVELLE, CHEVY II, CORVAIR, CORVETTE (SPORTINIS) 

IR OLDSMOBILE AUTOMOBILIAI BEI CHEVROLET SUNKVEŽIMIAI.
Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir priimami kaip trade-in.

BOLTON

HWY

ALBION 
/MOTORS

Atstovybė yra prie 50 plento, j pietus nuo Bolton miestelio, ir turi didelį 
parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginių dalių sandėlį. Taip pat 
atliekami mechaniški pataisymai.

VISAIS AUTOMOBILIŲ REIKALAIS KREIPTIS:

JUOZAS STALIORAHTS JONAS MASIONIS
Namų tel. RO. 2-2407 Tel. Bolton 857-1030

Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami 
Albion Motors Ltd. pasakius “collect charge”.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

SWANSEA. $18.900 visa kaina, atskiras, originalus “Duplex” 10 kambarių, 
vandeniu alyva apšildomas, 2 garažai. Įmokėti tik apie $3.000. Balansas 
atviras morgičius.

JANE — ANNETTE. $30.900, atskiras naujas “Triplex”. Viso 14 kambarių, 
didelis kiemas, vandeniu alyva šildomas, šoninis Įvažiavimas. Įmokėti 
apie $8.000. Vienas atviras morgičius balansui.

PRIE HUMBER UPĖS. $31300, 17 kambarių naujas “Triplex”. Balkonai, 
dideli butai, pajamos $355 Į mėnesį, vandeniu alyva apšildomas, dide
lis sklypas. Įmokėti $10.000.

Nr. 5 VIEŠKELIS. $13.000, 4 akrai žemės 10 mylių nuo Toronto, asfal
tuota gatvė, miesto vanduo. Įmokėti $4.000.

WAUBAUSHENE, ONTARIO — $4.000 visa kaina, vasarnamis prie 
Georgian Bay ežero, 90 mylių nuo Toronto, Įrengtas, su baldais, pri
vatus ežero krantas, geras žuvavimas. Įmokėti $2.000.

Pas mos randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Giliai užjaučiame V. S. Auš

rotus, mirus jų sūneliui; J. E. 
Račkauskus, mirus Lietuvoje jo 
motinai. Šv. Mišios už velionę bus
kitą šeštad., lapkr. 9 d., 7.30 v. r.;
l. B. Jonynus, taip pat Lietuvoje 
mirus jo motina^ Mišios — šį 
šeštad., spalio 26 d., 7.30 v. r.

— Šis sekmadienis — Kristaus 
Karaliaus šventė. Tai parapijos 
vyrų, specialiai Kat. Vyrų Dr-jos, 
šventė. Visi vyrai kviečiami gau
siai eiti sakramentų. Išpažinties 
geriausiai prieiti iš vakaro — šeš
tad. per rožinio pamaldas. Per 11 
vai. Mišias vyrų bendra Komuni
ja, o po jų — susirinkimas ir pus- 
rytėlis muzikos studijoje.

— Visus maloniai kviečiame 
gausiai dalyvauti Kristaus Kara
liaus minėjime, Pr. p. salėje 5 v. 
p.p. Programoje, tarp kitų, daly
vauja ir Pr. p. choras.

— Pr. antradienį ir trečiadienį 
liet, pranciškonų provincijolas T. 
Gailiušis, OFM, padarė metinę 
Prisikėlimo parapijos ir vienuoly
no vizitaciją. Pasidžiaugęs nu
veiktais darbais ir visiems per
duodamas savo geriausius sveiki- 
'nimus, garbingasis svečias kvietė 
atkreipti visos parapijos dėmesį 
į artėjančią statybą ir ją visomis 
išgalėmis remti.

— Rožinis bažnyčioje kalbamas 
šį šeštad., 7.30 v.v. Taip pat tuo 
pačiu metu klausomos išpažintys.

— Katechetinės pamokos vai
kučiams dėstomos kas sekmadie
nį po Mišių 10 vai. Liet. Vaikų 
Namuose.

— Religijos pamokos gimnazis
tams — kas sekmadienį po Mišių 
10 v. par. salėje, aktorių kamb.

— Jaunimo sekmadieninis pa
silinksminimas muzikos studijoje 
— šį sekm. po Kr. Karaliaus min.

— Par. choro repeticijos — abi 
bendros! — bus šį antrad. ir ket- 
virtad. 7.30 v.v. muz. studijoje.

— Jaunimo choro repeticijos— 
šį penktad., 6.30 v.v. muz. stud.

— Išsiuntinėti Vėlinių Mišių 
novenos laiškai. Kviečiame visus 
įsijungti į bendrą maldą už mi
rusius. Tradicinės Vėlinių pamal
dos bažnyčioj—lapkr. 1 d., penk
tadieni, 8 v.v.

— Taip pat išsiuntinėti voke
liai parapinėms aukoms. Kviečia
me juos naudoti. Po N. Metų, kai 
bus išsiuntinėjami kvitai už 1963
m. aukas, kartu kiekvienam bus 
prisiunčiami ir pranešimai apie 
vajaus aukas už 1962-63 m.

— Nuo šio sekm. per 4 sekan
čius sekmad. prie bažnyčios KLB 
Tor. apylinkės v-ba priims soli
darumo įnašus. Kviečiame visus 
atlikti šią svarbią tautinę pareigą.

— Nuoširdžiai dėkojame St. 
Rimkui, par. bibliotekai padova
nojusiam 30 vertingų knygų.

— Pakrikštytas Algirdo ir Apo
lonijos Slapšių sūnus Algis Jonas 
Juozas. Sveikiname! .

—Sekančią savaitę lankomi pa
rapijiečiai Westone, o taip pat 
Toronte: Harshaw Ave., Humber 
Trail, Humberview Rd., Jane St., 
Lessard Ave., Raymond Ave., Ri
vercrest Road.

buvo išvykęs į Klevelandą, kur turėjo 
pasitarimą su jūrų skautų-čių vietinin- 
kijos vadovybe. Tartasi dėl pastovios 
stovyklos — buriavimo mokyklos įstei
gimo Toronto, Klevelando, Detroito ir 
kitų netolimų vietovių jūrų skautams.

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

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

Cigarečių kartonas _8WS*_ už ’3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

mes pasiryžę jums 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 DIFNĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

NEPAMIRŠKIME
TRADICINIO RUDENS BALIAUS, 

kuris įvyks spalio 26 d., šį šeštadienį, 7 v. v., 
Prisikėlimo parapijos salėje.

Pasinaudokite proga laimėti vertingą. įėjimo dovaną. Bus premijuojami 
šokiai. Geras bufetas ir puikus orkestras. Trumpai pasirodys tautinių šokių 
grupė “Gintaras”.

Maloniai kviečia Jus dalyvauti 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIU AMERIKOJE (236 kuopa Toronte) 

SPORTO KLUBAS “VYTIS” IR 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ “GINTARAS”.

TORONTO MIESTAS — VIEŠAS PRANEŠIMAS 
GRĮŽTAMA Į STANDARTINI LAIKĄ 

sekmadienį, spalio 27 d., 1963. 
Miesto tarybos nutarimu buvo paskelbtas potvarkis 
laikytis vasaros laiko nuo balandžio 28 d. iki spalio 
27 d. 1963 m., dabar visi piliečiai prašomi atsukti 
savo laikrodžių rodykles vieną valandą atgal

2 vai. ryto, sekmadienį, 
spalio 27 d., 1963.

Donald D. Summerville 
1963. X. 4. - Burmistras

Sv. Kazimiero parapijos žinios 
—40 vai. atlaidų tvarka: atlai

dai bus spalio 25, 26 ir 27 d. Pra
džia penktadienį 7.30 vai. ryto. 
Penktadienį ir šeštadienį 8 vai. 
vak. bus pamokslai ir šv. Mišios. 
Bus klausoma ir išpažinčių. 40 
vai. atlaidų pabaiga — sekmadie
nį 11 vai. iškilminga suma su pro
cesija. Mišių metu giedos solistė 
A. Paškevičienė. Atlaidus ves Tė
vas pranciškonas Tarcizijus Gar- 
bukas.

— Praeitą šeštadienį, spalio 19 
d., suruoštos išvykstantiems į Ka
liforniją p. Simonėliams išleistu
vės. Pokylio metu buvo pasakyta 
daug kalbų, palinkėta sėkmės 
naujoje vietoje. Dalyvavo apie 
250 asmenų.

— Bazaras įvyks lapkričio 8, 9 
ir 10 d. Parapijiečiai prašomi grą
žinti loterijos knygutes.

— Priešvestuvinė staigmena 
buvo sekmadienį parapijos salėje 
J. Meištaitei, ištekančiai už An- 

Itano Kavolio. E. N.

KRISTAUS KARALIAUS 
MINĖJIMAS, 

kasmet rengiamas Liet. Kat. 
Federacijos, bus šį sekmadie
nį, 5 vai. p.p. Prisikėlimo sa
lėje.

Programoje — religiniai kū
riniai, išpildomi Prisikėlimo 
par. mišrių balsų choro, vadov. 
muz. kun. B. Jurkšui; Juozo 
Beržinsko paskaita; Toronto 
ateitininkiškojo ir skautiškojo 
jaunimo ir Prisikėlimo parap. 
choro žodis - muzika - dainos.

Prie įėjimo—aukos Kat. Fe
deracijos veiklai paremti. Visi 
maloniai kviečiami gausiai da
lyvauti. Pradžio punktualiai 5 
vai. p.p. KF Toronto sk.

Prisikėlimo Katalikų Vyrų Dr- 
ja spalio 27 d. švenčia savo glo
bėjo Kristaus Karaliaus metinę 
šventę. 11 vai. suma yra skirta 
tai intencijai, todėl visi nariai ir 

į prijaučiantieji prašomi joje da
lyvauti ir priimti Komuniją. Tuoj 
po pamaldų visi kviečiami į mu
zikos studiją, kur lauks paruošti 
pusryčiai su trumpa šventės prog
rama. Visi vyrai, kuriems sąlygos 
leidžia, maloniai prašomi atvykti 
tą sekmadienį anksčiau, t.y. 8 v. 
r., padėti patvarkyti stalus ir val
gius. Valdyba

“Dainos” susirinkimas — šį 
sekmadienį, spalio 27 d., 3 v. p.p. 
pas Valę Rasiulienę, 162 Exbury; 
tel. CH 1-0895. Visos narės pra
šomos dalyvauti, atsikviečiant po 
naują narę. M.F.Y.

Šiauliečių Sambūris spalio 27 
d., 3 vai. p.p., Liet. Namuose šau
kia susirinkimą. Visus narius ir 
prijaučiančius kviečiame daly
vauti. Sambūrio valdyba

JŪRŲ SKAUTIJOS ŽINIOS
NERINGOS TUNTO 10 jūrų skautų 

ir skaučių, vadovaujant v.v. J. Kupre
vičiui, ilgo savaitgalio proga, padarė 
rudeninę iškylą Į Algonquin parką, 
šeštadieni buvo Įrengta stovyklavietė 
ir turėta laužas. Sekmadieni nuvykta 
Į bažnyčią pamaldoms, o po to sekė 
buriavimo mokymas. Buriavimo inst
ruktoriumi buvo v.v. R. Namikas. Tą 
pat dieną atlikta 6 mylių kelionė su 
valtimi-canoe. Pirmadieni, po trumpo 
žygio, uždėjus burinę valtį ant perva- 
žos-trailerio visi grižo namo.

TUNTININKAS v.j.s. B. Stundžia

Į standartinį laiką grįžtama šį 
sekmadienį, spalio 27 d., 2 v.r. — 
laikrodžių rodyklės atsukamos 
vieną valandą atgal.

Hamiltono dramos teatras “Au
kuras” atvyksta į Torontą lapkri
čio 2 d., šeštadienį, su Andersono 
4 v. pasaka “Sniego karalaitė”. 
Vaidins Prisikėlimo salėje 6.30 
v.v. “Aukuro” režisorė — aktorė 
E. Dauguvietytė-Kudabienė.

“Sniego karalaitė” buvo statyta 
Lietuvoj Kauno valst. teatre, o 
kai buvo premjera Hamiltone, su
traukė apie 800 žiūrovų.

Veikalas tinka ir jauniems ir 
suaugusiems, šeštad. liet, mokyk
los mokiniai yra kviečiami daly
vauti organizuotai su Savo tėve
liais; taip pat kiti Toronto lietu
viai. Pakvietimai suaugusiems 
$1.50, vaikams'— 50 et.

Šį teatrą kviečia ir globoja ra
dijo programa “Tėvynės prisi
minimai”.

Vedybinės sukaktys
Albinai ir Jonui Kazlauskams, 

jų 30 metų vedybinei sukakčiai 
atžymėti, giminės Sigito ir Ange
lės namuose Oakvillėje suruošė 
gražų pobūvį.

Edita ir Edmundas Miliauskai 
25 m. vedybinę sukaktį atžymėjo 
savo namuose. Ta proga buvo pa
gerbtas ir jų sūnus Arvydas, šv. 
Mykolo gimnazijos diplomo gavi
mo proga.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę Į 
Montreal;, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sūdburį ir kitur.

30 DEWSON ST., TORONTO 
, Telefonas LE. 4-1403

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

M-K

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

TF vajaus metu aukojo — $6: 
A. Bentnorius; $5: J. Aklys, L. 
Artičkonis, J. Budrys, V. Giedri- 
kas, J. Jasinevičius, p. X., P. 
Jurkšąitis, St’. Kiršinąs, P. Sida- 
ras; $4: K. Galiauskas, K. J. Kak- 
nevičiai; $3: V. Tamulaitis.

Marija ir Juozas Ulickai susi- 
silaukė pirmgimės dukros Jūratės 
Kristinos. M. Ulickienė yra žy
mi akių gydytoj a-chirurgė Aršti- 
kaitytė." J; Ulickas taip pat yra 
gydytojas. Geriausi sveikinimai ir 
linkėjimai.

“Aušros” šachmatų sekcija pra
deda treniruotes šį" sekmadienį 
12.15 v. p.p. Prisikėlimo kavinė
je. Vadovas — Br. Genčius.

KURSAI VIRĖJAMS PARUOŠTI or- 
ganizuojami Ontario Darbo ministeri
jos. Prasidės lapkr. 11 d. Provincial 
Institute of Trades, 21 Nassau St. Re
gistracija ir darbo radimu rūpinasi ap
mokymo skyrius 8 York St. Kursas 
truks 3 metus po 10 savaičių. Paruošia
moji klasė prasideda spalio mėn.

39 MYLIOS NUO TORONTO, prie 
Simcoe ežero, Keswick, Nida St., par
duodami geri sklypai vasarnamiams ar 
nuolatiniam gyvenimui. Norint supras
ti tų sklypų vertingumą, patartina pa
matyti, kaip kiti jau yra gražiai, kom
fortiškai ten įsikūrę: vieni iš jų kas
dien važinėja Torontan, kiti — pensi
ninkai sveikai džiaugiasi vasarvietės ir 
miesto patogumų gyvenimu. Norima 
greitai parduoti, todėl kainos sumažin
tos (pradedant §900). Kreiptis: Kaške- 
lis LE 4-8459, 1524 King St. W., To
ronto 3, Ont.

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse, piknikuose, 
arba mažuose parengimuose.

Tel. LE 5-0460. A. Zaremba

IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik įjungti. 
Nepalieka nei garų nei dūmų. Skam
binti — A. Morkis LE 4-8459
VEDYBŲ TIKSLU lietuvis nori susi
rašinėti su lietuvaitėmis 2040 metų 
amžiaus. Laiškus siųsti: Vedybininkui, 
"TŽ” administracija, 941 Dundas St. 
W., Toronto 3, Ont. Telefoniniai pasi
teiravimai nepriimami.
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MONTREAL, Que.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Kilusios sunkenybės AV pr. 

mokykloje, pasikalbėjus su mo
kyklų komisijos inspektoriumi, 
taip sprendžiamos: 1. Mokyklos 
klasių skaičius pasilieka toks pat. 
2. Mokyklų komisija apmokės tik 
trijų mokytojų darbą, šiais ir ki
tais klausimais bus tariamasi su 
mokinių tėvais, kurių susirinki
mas šaukiamas ateinantį šeštadie
nį mokyklos patalpose, prieš pa
mokas. Visi mokinių tėvai labai 
kviečiami daylvauti.

— Kortų vakaras, kurį organi
zuoja šv. Onos dr-ja, įvyks atei
nantį šeštadienį, spalio 26 d., 8 
v.v. parapijos salėje.

— Paaukojo bažnyčios 'fondui 
po $10: K. ir K. Jasučiai, J. Me- 
liauskas. J. Žemaitis.

— T. klebonas lankysis La Sal
le šia tvarka: antradienį: 1 Ave
nue nr. 39-65; trečiadienį: 1 Avė. 
nr. 170-344: ketvirtadienį: 2 ir 3 
Avė.; šeštadienį: 4 ir 5 Avė, Kun. 

i Zaremba: antradienį: Dorval; tre
čiadienį: Montreal West; ketvirta
dienį: Westmount, šeštadienį pra
dės lankyti pačiame Montrealio 

■mieste gyvenančius.
— Užpraėjusio sekmad. rink

liava — $199.50.
KLM Dr-jos Montrealio sky

riaus susirinkimas įvyko pr. šeš
tad. AV salėje. Tėv." Zaremba, S J, 
skaitė įdomią religine tema pa
skaitą. Susirinkiman atsilankęs 
parap. kleb. Tėv. K. Pečkys, SJ, 
paprašė skyriaus moteris pareng
ti parapijos koncertui lapkričio 
16 d. vaišes. Susirinkusios mielai 
sutiko parapijai padėti. Buvo pa
pildyta skyriaus valdyba, kurią 
dabar sudaro: V. Ottienė, V. Pie- 
šinienė, E. Gaputytė, A. Išganai- 
tienė ir K. Vaicekauskienė. Lin
kime naujai v-bai našaus darbo.

Bazaras N. Pr. M. seserų nau
dai lapkričio 3 d. jau artėja' Gau
sėja ir fantai. Seselės nuoširdaus 
dėmesio susilaukė iš mūsų daili
ninkų. Dail. V. Remeika bazarui 
jau paaukojo labai vertingą pa
veikslą, o dailininkai Bukauskas 
ir Vazalinskas pažadėjo po pa
veikslą laiku pristatyti. Tai graži

IGNUI IR BRONEI JONYNAMS, 
jo mamytei Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiausią užuojautą reiškia —

Valerija ir Bronius Misevičiai

Tillsonburg, O n t.
SUSIRINKIME VISI. — KLB Delhi 

apylinkės valdyba spalio 27 d., sekma
dieni, tuoj po 11 vai. pamaldų para
pijos salėje šaukia visuotinį narių su
sirinkimą. Toks susirinkimas, papras
tai, šaukiamas tik vienas per metus ir 
jame aptariamas visas šios apylinkės 
kultūrinis veikimas. Tad pravartu vi
siems lietuviams jame dalyvauti. Tą 
sekmadienį atidėkime visas išvykas, vi
zitus, pokylius ir visus kitokio pobū
džio “dezertyravimus” ir gausiai daly
vaukime ten, kur išgirsime lietuviškus 
reikalus arba ir patys juose aktyviai 
dalyvausime. Argi jie jau būtų pasida
rę mums visai neįdomūs ir nereikalin
gi? Netikim! Apylinkės valdyba

District Estate 
Brokers

Montreal Real Estate Board Nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879
M. ROTH — RE 7-9353 

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito <<||TAC» 
Kooperatyve Lf f AAO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4,25%. Už asmenines pasko
las imama 7,8%, už nekilnojamo turto paskolas — 83%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 1030 iki 1 vai.; darbo 
dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius ir šeštadienius. Vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iM 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.

30 1

parama seselėms, o bazaran atsi
lankiusiems gera proga bus įsi
gyti savų dailininkų gerų paveiks
lų. Laukiame, kad ir daugiau tau
tiečių prisidės dar savo auka prie 
bazaro parengimo. Aukas prašo
me perduoti rinkėjams arba tie
siai pristatyti į vienuolyną.

Rėmėjų Būrelio Valdyba
Dail. A. Tamošaitis išvyko į Či

kagą, kur spalio 26 — lapkričio 3 
Čiurlionio Galerijoje įvyks jo dar
bų paroda. Bus išstatyti naujausi 
tapybos, akvarelės ir grafikos 52 
darbai. Dail. A. Tamošaičio kū
ryba yra originali ir jis yra “... 
nieko neprimenąs iš praeities, su 
niekuo negiminingas dabarty
je ...”, jo kūryba “... moderni 
ir telpanti į dvidešimtojo amžiaus 
pasaulinės dailės turtus, savo pri
gimtine esme glūdinti lietuvių 
liaudies meno ilgų amžių praeity
je” — rašo Antanas Rūkas paro
dos kataloge. Linkime mielam 
tautinio meno puoselėtojui ge
riausios sėkmės Čikagoje, -v-

Jaunimo popietė seselių namuo
se įvyks šį sekmadienį, spalio 27 
d., "po 10 vai. Mišių. Seselės džiau
giasi gražiu būreliu, bet laukia 
daugiau vaikučių. Tuo pačiu laiku 
ten pat įvyks ir Marijos Sambū
rio susirinkimas.

Prof. dr. V. Pavilanio namai 
smarkiai apgadinti nuo kaimyni
niame name įvykusio dujų spro
gimo pr. sekmadienio rytą. Per 
sprogimą užmušti 3 žmonės ir ke
letas sužeistų. Dr. Pavilanio šei
ma nebuvo namuose ir nenuken
tėjo.

Lietuviškas radijo pusvalandis 
pr. sekmadienį antrą kartą malo
niai nuskambėjo. Sekanti trans
liacija— lapkričio 3 d., 10 v.v., 
banga 1410 per CFMB stotį, da
lyvaujant poetui dr. H. Nagini.

A. Z.
PRANCŪZIJOS PARODA, išblašky

ta Įvairiose Montrealio vietose. Show 
Mart išstatyti pramonės gaminiai, pra
dedant turbinomis ir baigiant chirur
giniais instrumentais. Place Ville Ma
ne — tekstilės dirbiniai, Place des 
Arts — kilimai ir paveikslai, o bota
nikos sode — gėlės. Paroda gausi ir 
įdomi, tik išblaškymas sunkina lanky
mą. Tam tikrą sensaciją sukėlė atida- 
ryman atvykęs Prancūzijos kultūros 
r. min. A. Malraux. Jis paskleidė ne
lauktų vilionių kanadiečiams prancū
zams, tarp kitko pažymėjęs, kad se
kančią civilizaciją sukurs Prancūzija 
ir Kvebekas. Ministerio kalbos, rodos, 
nerado pritarimo nė kanadiečių pran
cūzų tarpe. Dr. Marcei Chaput, separa
tistinės Partis Republicain du Quebec 
vadas, viešai pareiškė, kad jeigu Kve
bekas šiandieną būtų Prancūzijos pri
klausomybėje, lygiai kovotų už savo 
nepriklausomybę. Prieš pat ministe- 
riui sugrįžtant Į Prancūziją, paaiškėjo, 
kad jis Montrealyje lankėsi 1937 m. 
ir čia jieškojo paramos Ispanijos vy
riausybininkams pilietinio karo metu, 
kuriame jis aktyviai dalyvavo kaip la
kūnas ir buvo sužeistas. Vėliau kovo
jęs komunistų pusėj Kinijoje, žurna
listų spaudžiamas, min. Malraux ae
rodrome prisiekdinėjo, kad jis nieka
da nebuvęs komunistu ir jų pusėj ko
vojęs tik norėdamas padėti darbo žmo
gui, o Kvebeke jieškąs tik kultūrinių 
ryšių, o ne politinės priklausomybės 
Prancūzijai, -v-

Royal Globe - 
London-Lancashire

APDRAUDOS BENDROVĖS'

360 St. James St W., tel. VI. 4-2041 

yra atstovaujamos:

Adamonis Insurance 
Agency Inc.
3907 Rosemont Blvd.

Tel.: 722-2472
Mūsų darbą visuomet galite 

patikrinti centre:

Automobiliai —
Mr. G. Lamoureux — Supt. 

Pastatai — Mr. P. Dale — Supt. 
Rezidenciniai —

Mr. F. R. Olsen — Supt. 
Nuostolių apmokėjimas —

Mr. M. McDuff — Supt. 
Inspektorius — Mr. K. Tambling 
B-vės Asst. Manager—Mr. P. Chicoine 
B-vės Gen. Manager — Mr. S. Allard
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