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Vėlinių santėmyje
FELIKSAS JUCEVIČIUS

“Kas nepažįsta, kas nesišalina nuo jų: tos kaukolės tuščios 
ir to amžino šypsnio?” — klausia Paul’ Valery. Iš tikrųjų, mirtis 
gąsdina mirtinguosius. Bet kodėl žmogus bijo mirti? Kadangi 
gyvybė jam brangi? O gal jį gąsdina nežinomybė, prieš kurią pa
stato mirtis? Jeigu žmogus tikrai žinotų, kad anapus šimtą ar 
tūkstantį kartų geriau, ar jis vengtų mirties? O gal jis nujaučia, 
kad ten bus blogiau? Gal jis tiki, kad mirtis paskandins nebūtyje? 
Būtis, nors ir laikinė, geriau jam negu nebūtis.. Kaip beatsakys 
šiuos klausimus, jis lieka nežinioje. O nežinia yra baimės motina.

Bet kaip įveikti šitą nežinojimą? žinojimu? Ne, nes mirties 
karalystė jam uždara, štai kodėl mokslo vaikai tokie bejėgiai mir
ties akivaizdoje. Mirties atneštasis žinojimas nugalimas tik tikė
jimu. Tikėjimas yra žinojimas, bet toks, kuris yra kartu vizija. 
Tikėti reiškia matyti, matyti ne kūno, bet, kaip Platonas sako, 
“sielos akimis”. Tikėjimas yra regėjimas, regėjimas par excel
lence. Regėjimas, kur kartais pasirodo tamsos šešėliai, bet visdėlto 
regėjimas šviesos karalystėje.

Štai kodėl tikėjimo milžinų negąsdina mirtis. Tik prisiminki
me krikščionis Romos kolizėjaus arenoje, mirštančius Dievo tai
koje. Kaip sutiko mirtį šv. Pranciškus? Su išgąsčiu ar šypsena? 
Kaip giltinę, ar kaip savo seserį?• • F

Agonija. Tai kova tarp laiko ir amžinybės, žinojimo ir tikėji
mo, gyvybės ir negyvybės, mirties ir gyvenimo. Širdis suplaka 
paskutinį kartą. Gilus atodūsis. Kūnas pradeda šalti. Akys pa
bąla. O dar neseniai taip godžiai jos gėrė vaizdus. Nei garsai ne- 
bedomina senojo klausytojo. Veidas ir rankos pasidaro lyg mar
murinės. Koks keistas jausmas apima mus prie mirusiojo. Dar 
tebeskamba mūsų ausyse jo kalbos tonas, ryškesni pabrėžimai. 
Dar lyg matai nuotaikos žaismą jo veide arba tokius familiarius 
gestus. O šiandien visa tai tik prisiminimai, praeitis, gyventoji 
būtis neregimybėje. Tai suspaudžia mūsų širdį. Mirties tikrovę 
sunku iškreipti limuzinais ar meluotu verksmu, nors kaikas ir 
mėgintų. Kapinių kryžiai nemėgsta panegirikos. Kaip dažnai laiko 
žaismas aidi amžinybėje Edgar Poe didvyrių klaikiu juoku.♦ • •

Kai gimstame, pradedame mirti, o mirdami žengiame į naują 
gyvenimą. Tai sako mums krikščioniškoji išmintis. Ar yra esminis 
skirtumas tarp mirties ir gyvenimo? Visi sako, kad yra. Tačiau 
jis nėra toks, kaip tas tarp būties ir nebūties. Nes mirti nereiškia 
nebūti. Mirti — tai tik būti kitaip. Tas “būti kitaip” kas jis yra? 
Miegas be sapno, o gal sapnas be miego danguje ar pragare? Keis
tai nuskamba šitie žodžiai. Tiesa, su dangumi dar ne taip sunku. 
Bet su pragaru — tai tikras vargas. Ąmerikinė civilizacija, kurios 
“crėctd^^^Tfia^iness’* ir “good time”, negali iš viso suvirškinti 
to žodžio. Ir visdėlto yra dangus ir yra pragaras. Tžii aišku iš 
Kristaus žodžių. . - .

Dangus ir' pragaras — tai ne erdvės terminai. Jais nenusako
me vietas augštai ar žemai, -kažkur už debesų ar apačioje žemės 
gelmėse. Dangus ir pragaras nusako mūsų sielos būseną. Ar esi 
turėjęs labai džiaugsmingų, tikros laimės Valandėlių? Padaugink 
tai iš šimto, tūkstančio ar milijono kartų intensyvumo prasme 
ir galėsi suprasti maždaug, kas yra dangus. Būti danguje — tai 
būti su Dievu, kurs yra visur, ir būti su juo amžinai. O kas yra 
pragaras? Tai būsena be Dievo. Būti pragare — tai degti kančia 
ir tai amžinai. Būtį pragare — tai būti beviltiškoje būtyje. Neap
kęsti savęs ir neapkęsti kitų be galo ir amžinai — tai paragas 
pilna ta žodžio prasme. Bet to įsivaizduoti negalima. Ir nereikia. 
Užteks ten tik būti.

Mirtis, dangus ir pragaras!
Mirties tikrovė ir amžinybės vizija — tai Vėlinių metafizika.

Kas naujo Kanadoje?

Lietuviai pabėgo iš sovietinio laivo

Užsienio kapitalas dažnai yra 
nemėgstamas Kanadoje, tačiau 
patys kanadiečiai nerizikuoja in
vestuoti savo santupų. Vien tik 
bankuose kanadiečiai laiko 9 bi
lijonus dol. Valdžios taupomųjų 
lakštų - bonds yra išpirkta už 4,6 
bil. dol., kredito unijose laikoma 
1,5 bil. ir kitose taupymo b-vėse 
apie 2 bil. dol.

Italas imigrantas, šaudęs var
nėnus Toronto priemiesty, buvo 
nubaustas $10 bauda. Teisėjas, 
paskyręs bausmę, kritikavo imi
gracijos ministeriją, kad nesu
pažindina atvykstančių italų su 
įstatymais. Esą varnėnai laikomi 
delikatesu Italijoje, o Kanado
je apsaugoti įstatymais.

Valstybinių loterijų legaliza
vimas vėl iškilo, kai prieš kele
tą savaičių buvo paskelbti kana
diečiai, laimėję dideles sumas 
Airijos loterijoje — Irish sweep
stakes. Jei policija pagauna bi
lietą perkant, baudžia, bet jei pi
lietis laimi, skelbia spauda ir ra
dijas. Daugelis parlamento na
rių pasisako už panašių loterijų 
įvedimą Kanadoje.

Gynybos min. P. Hellyer pa
reiškė, kad Kanados karinės pa
jėgos bus perorganizuotos, pri
taikytos laiko reikalavimams ir 
kartu bus sutaupyta daug be
reikalingų išlaidų.

Už Kvebeko provincijos atsi
skyrimą nuo Kanados pasisako 
13% prancūzų kilmės kanadie
čių. Apklausinėjus 1000 šeimų, 
43% pasisakė prieš atsiskyrimą, 
21% niekad negirdėję apie atsi
skyrimo sąjūdį ir 23% neturi sa
vo nuomonės. Tą 13% norinčių 
atsiskirti grupę sudaro 18-29 m. 
amžiaus jaunimas, susidomėjęs 

sąjūdžiu paskutinių 2 metų lai
kotarpyje. Iš jų 26*% yra baigę 
augštąjį mokslą ir uždirbą virš 
$6.000 į metus. Didžiausia sepa
ratistų grupė yra Montrealyje. 
Kaimuose 24% apklausinėtų pa
sisakė niekad apie sąjūdį negir
dėję.

Medžioklės sezonui prasidėjus 
kiekvienais metais Kanadoje, o 
ypač Ontario prov., pasitaiko 
daug nelaimingų atsitikimų; me
džiotojai nušauna vienas kitą. 
Ūkininkai net bijo išeiti į miš
kus arba išleisti savo gyvulius, 
žadama įvesti medžiotojam spe
cialius egzaminus.

Kanados ministerių kabinetas 
kainuoja kraštui virš 1 mil. dol. 
metams. Jokia kita valstybė pa
saulyje neišmoka tokios sumos 
kabinetui. Kabinetas turi 26 mi- 
nisterius, kurie gauna po $35. 
000 metams, kurių $9.000 neap
mokestinami. Min' pirm, gauna 
$45.000, 16 ministerių sekreto
rių gauna po $22.000 Bendra su
ma siekia $1.262.000.

JAV su 190 mil. gyventojų 
turi tik 10 ministerių, Britanija 
— 21, Prancūzija — 15 ministe
rių. JAV ministerial gauna tik 
po $25.000 metams.

Daugelio Kanados miestų sa
vivaldybių neapgalvotas plana
vimas kainuoja piliečiam mili
jonus dolerių. Pvz. Toronte bu
vo išvesta požeminio traukinio 
University Ave. linija, kainavu
si milijonus dol., pasirodė esan
ti nereikalinga ir neša nuosto
lius. Tain pat požeminių trauki
nių sujungimas Bloor-Universi- 
ty gatvėse, kainavęs $3 mil. dėl 
nepraktiškumo bus visai nenau
dojamas.

Irena Gurevičienė Vėlinių dieną savuosius prisimenant.,.

Sovietines provokacijos tinkle
Didelį sąmyšį Švedijos estų tar

pe sukėlė “Izvestijų” puslapiuose 
susprogdinta propagandinė bom
ba. Tuo pačiu paaiškėjo šią vasa
rą paslaptingai dingusio esto A. 
Hamano paslaptis. Švedų spauda 
plačiai atpasakojo sovietų pagar
sintąją versiją ir buvo linkusi ma
nyti, jog visa toji istorija — tai 
tik pavėluota sovietų reakcija Į 
vis dar neatslūgusį švedų visucn 
menės susijaudinimą dėl pulk. 
Wennerstroemo išdavystės.
s Susijaudinę estai

Tuo tarpu dar sunku susidary
ti pilną vaizdą, kas iš tikrųjų įvy
ko ir kokios bus viso to pasekmės. 
“Izvestijos” pažadėjo, jog pasiro
dys daugiau to paties perbėgusio 
autoriaus straipsnių, kuriuose pa
vardėmis būsią išvardinti šiokie 
ir tokie. Savaime suprantama, jog 
daugelis dėl to jaučiasi netikri. 
Juk tai pirmas toks atvejis, kai 
Švedijos estai pasijuto sovietinės 
žvalgybos provokacijos tinkle.

Visuomet po įvykusio fakto at- 
sirand daug išminčių, kurie kitus 
kaltina naivumu ir panašiai. Ga
lime pasimokyti iš to tik tiek, kad 
tokiais atvejais vidaus polemika 
mažiausiai yra reikalinga. Deja, 
kol kas sujaudintos nuotaikos ma
žai ką naujo atidengė. Visi jaučia
si apgauti ir negali suprasti, kaip 
tatai galėjo įvykti.

Kalbininko dingimas
Švedijos estų veikėjai pastarai

siais metais labai daug vilčių dė
jo į vieną “jauną” (g. 1921) kal
bininką. Jis buvo laikomas tikra 
pažiba. Atvykęs Švedijon 1955 
m., nors ir nelabai aiškiu būdu, 
greitai laimėjo tautiečių simpa
tijas savo nuoširdumu, gabumais 
ir veiklumu. Jam buvo sudarytos 
galimybės studijuoti. Greitai pa
siekė jis švedų kandidato ir licen- 
cijato laipsnius, kurie atitinka 
Europos un-to baigimą ir dokto
ratą. Šiemet pavasarį jau buvo 
užbaigęs savo doktoratą-habilita- 
ciją ir ją turėjo vasarą išspaus
dinti. Dar jos neapgynus ir nelau
kiant docento titulo, jam buvo 
pavestas nuo rugsėjo 5 skaityti 
rusų k. kursas slavistikos insti
tute* kuriam vadovauja taip pat 
estų kilmės profesorius — slavis- 
tas ir lituanistas prof. Arumaa.

Vasaros pradžioje jis painfor
mavo savo profesorių, kad jam 
reikią nuvykti Suomijon p a si j ieš
koti daugiau mokslinės medžia
gos. O kai atėjo rugsėjo 5-ji, pa
aiškėjo, jog naujojo docento nėra 
— dingęs. Pėdsakams suklaidinti

vidurvasarį artimas perbėgėlio 
draugas gavo telegramą iš Kopen
hagos, kad jam viskas gerai vyks
tą ir nereikią juo rūpintis.

Spalio 16 prabilo pagaliau “Iz- 
vestijos”. Jose pasirodė pirmasis 
straipsnis su paslaptingai dingu
sio esto kalbininko pavarde.

Mįslingas asmuo
Artūras Hamanas — taip vadi

nasi tasai mįslingas asmuo, kurio 
vaidmenį tuo tarpu tenka santū
riai vertinti, nes jis kiekvienu at
veju — tragiškas. Jis gimęs ne- 
prikl. Estijos diplomato Puldavos 
-Hamano šeimoje. Tėvas buvo 
prieš karą Estijos pasiuntinybės 
Stockholme patarėju. Tuopiet ir 
sūnus, lankydamas švedų mokyk
lą, gavo gerus švedų kalbos pa
grindus, kurių ir vėliau, pasirodo, 
jam nereikėjo užmiršti. Visa šei
ma 194110. buvo deportuota į Ru
sijos gilumą, kur tėvas buvo at
skirtas ir netrukus žuvo. Tik da
bar paaiškėjo, jog sūnus, išlikęs 
gyvas nuo sunkių miško darbų, 
perėjo į pavergėjų pusę ir buvo 
baigęs specialią sovietų agentų 
mokyklą Latvijoj. Ten jis išmoko 
latvių ir lietuvių kalbas, o taip 
pat pagilino savo ankstesnį sve
timų kalbų bagažą — rusų, pran
cūzų, vokiečių, anglų, suomių ir 
švedų. Jo žinias šioje srityje liu
dija ir tas faktas, jog pernai Šve
dijoj buvo išleistas estų kalbos

Kanados uoste Halifaxe, N.S., du lietuviai drąsuoliai, tarna
vę “Alytaus” laive, priklausančiam sovietinio žvejybinio laivy
no flotilijai, pabėgo į laisvę ir per Kanados įstaigas paprašė 
politinės globos. Kanados imigracijos min. Guy Favreau, po 
ilgokų saugumo įstaigų tyrinėjimų, pasirašė leidimą apsigyven
ti Kanadoje. Tiedu drąsuoliai yra Albinas Vibrys ir Jurgis 
Vaitkevičius. Iš sovietinio laivyno jiedu pasitraukė š.m. liepos 
17 d., bet viešumoje pasirodė tik šiomis dienomis. Iki šiol jie 
buvo Kanados imigracijos įstaigų globoje. Atsakingos Kana
dos lietuvių įstaigos galėjo palaikyti ryšį ir teikti pagalbą. 
“Tž” atstovas turėjo su jais platoką pasikalbėjimą, kuris čia 
ir atpasakojamas.

Kaip atėjo mintis bėgti?
Abu jūrininkai dar jauni vyrai 

— apie 30 m. amžiaus. Sovietinia
me laivyne jiedu tarnavo ilgus 
metus ir aplankė daug' kraštų — 
Turkiją, Vokietiją, Gibraltarą, 
Kanadą ir eilę Afrikos uostų. 
Vaitkevičius tarnavo kaip mecha
nikas, o Vibrys daugiausia kaip 
vairininkas. Nuo praėjusio pava
sario jiedu “Alytaus” tankiniame 
laive sukinėjosi Kanados artumo
je — apie Newfoundlandą ir Ha- 
lifaksą. “Alytaus” uždavinys bu
vo aprūpinti geriamuoju vande
niu visą žvejų laivų grupę, kuri 
plaukiojo netoli Kanados krantų. 
“Alytus” atplaukdavo į Halifaksą 
paimti vandens ir vėl grįždavo 
prie savo bazės. Kai laivas sto
vėdavo uoste, galima buvo išeiti į 
miestą grupėmis — po 3 ar dau
giau. Grupėms visada skiriami po
litiškai patikimi vadovai. Mintis 
pasilikti Kanadoje yra gyva visų 
sovietinių jūrininkų galvose, tik 
niekas nežino kaip. Be o, visiems 
yra pripompuota, kad pabėgusius 
grąžina atgal. Kuo tas kvepia — 
visi žino: mažiausia 15 m. kalėji- 

J.GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

vadovėlis švedams, labai teigia
mai specialistų įvertintas.

Pagrobimo auka?
Hamano artimieji Švedijoj ne

nori tikėti, jog jis būtų laisva va
lia sugrįžęs Sovietijon. Ir daugiau 
kas būtų linkęs manyti, jog tai 
pagrobimo auka. Faktas, kad so
vietai visaip mėgina pabėgėlius 
susigrąžinti, kurie jiems atrodo 
pavojingi. Juo labiau jie išsila
vinę, juo pavojingesniais laiko
mi. O Hamanas buvo mokslinin
kas, kalbininkas ir pajėgus ra
šyti ...

Pora .metų jis dirbo Associated 
Press įstaigoje Stockholme ir bu
vo laikomas pačiu geriausiu tele- 
printo operatorium. Ir vėliau ret
karčiais jis ten pasimaišydavo. 
Dabar “Izvestijų” straipsnyje AP 
įstaiga, JAV ambasada ir, aišku, 
pabaltiečiai emigrantai Stockhol- 
me paversti “šnipais”. Amerikie
čių žvalgyba, girdi, visokiais bū
dais nori patekti į švedų kontra- 
špionažo vidų, išgauti karo pa
slaptis ir priversti Švediją atsi
sakyti neutralumo politikos. Ypač 
stengiamasi tuo tikslu pasinaudo
ti pabaltiečiais emigrantais, ku
rie, esą, lengviau tam pasiduoda, 
negu patys švedai.

špionažo tinkle
Apie save patį Hamanas ne

daug ką pasakė. Dar 1955 m. jam 
pavykę lengvai išsisukti iš ame
rikiečių žvalgybos, kuri mėginu
si jį padaryti savo agentu. Blo-

(Nukelta į 2 psl.) 
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mo arba ir mirtis. Todėl mažai 
kas rizikuoja. Minimiem dviem 
lietuviam pasitaikė proga sužino
ti pabėgimo procedūrą ir ja pasi
naudoti. “Alytaus” laive tarnauja 
ir daugiau lietuvių — maždaug 
pusė rusų, pusė lietuvių. Visi turi 
vienas kito saugotis. Kapitonas — 
rusas, politrukas — taip pat. Dar 
pabėgimo išvakarėse pastarasis 
pasakojo, kad iš “Baltikos” laivo, 
kuriuo buvo atplaukęs Chruščio
vas į JAV, pabėgo vyr. mecha
nikas, bet jam buvę blogai.

Pasikalbėjimas su sovietų 
atstovais
Kai abu drąsuoliai atsidūrė imi

gracijos ministerijos globoje, dar 
nesijautė perdaug tikri: veikė bai
mė — ar kartais negrąžins? Ne
malonus buvo susitikimas imigra
cijos patalpose su sovietiniais at
stovais — “Alytaus” laivo kapi
tonu ir atstovybės sekretorių iš 
Otavos. (Pastarasis mokėjo lietu
viškai ir greičiausia bus buvęs 
Vašingtono sov. pasiuntinybės 
sekret. Red.). Su soviet, atstovais 
pabėgusieji kalbėjo rusiškai. Pa
siuntinybės atstovas klausė kodėl 
abu

nebus baudžiami. Abu drąsuoliai 
laikėsi tvirtai, nesileido į ilgas 
kalbas ir paprašė kapitoną visus 
jų likusius daiktus laive perduoti 
tėvams. Kapitonas pokalbio me
tu nervinosi — jo rankos, kurio
mis traukė iš kišenių rusiškas ci
garetes, aiškiai drebėjo ir pabė
gusiųjų prašymą žadėjo išpildyti. 
Šio susitikimo būtų išvengę, bet 
imigracijos pareigūnai rekomen-

Sukaktuvinė VUKo sesija
Lapkričio 23-24 d. Niujorke 

Overseas Press Club, 54 West 
40th St., šaukiama VLIKo sesi
ja, kuri bus sukaktuvinė: 1943 m. 
lapkričio 25 d. Lietuvos pogrin
dyje jis įsisteigė ir nepertraukia
mai veikė iki šiol. Apie pačią su
kaktį kalbės J. Audėnas. Išeivijos 
dalyvavimą Lietuvos laisvinime 
referuos St. Lūšys. Sukaktuvinis 
banketas bus lapkr. 23 d., 8 v.v. 
posėdžių patalpose. Be to, sesijo
je bus tradiciniai pranešimai, dis- 

Savaitės įvykiai
KARAS AFRIKOJ TARP ALŽERIJOS IR MAROKO PLEČIASI. , 

Sovietai jau siunčia savo ginklus, o Egiptas net savo karinius dali
nius. Alžerijos sukilėliai berberai, kovoję prieš Ben Bella valdžią, 
įsijungė bendron kovon. Tarpininkauti kariaujančiom šalim pasi
siūlė Etiopijos karalius H. Selassie ir Mali prez. M. Keita.

Maskva pasiduoda: Chruščiovas pranešė, kad Rusija atsisako nuo 
šiol ruoštis skridimui į mėnulį. Jis palinkėjo Amerikai laimingai 
pasiekti savo uždavinį. Taigi, gandai pasitvirtino, kad Rusija yra 
sunkiose materialinėse sąlygose ir neturi reikalingų ištekliu tai 
kelionei ruoštis. •---------------------------------- -------

sąlygose ir neturi reikalingų išteklių tai

davo neatsisakyti, nes kitaip so
vietai esą kaltintų kanadiečius 
pagrobimu. Sovietai vis dar lau
kė. “Alytus” Halifakse išstovėjo 
visą savaitę. Kiti soviet, laivai, 
nesulaukdami geriamojo van
dens, ėmė artėti irgi prie Hali- 
fakšo krantų.

Laisvė ir pirmieji
sunkumai
Kai išplaukė soviet, laivai iš 

Halifakso, pabėgusieji pasijuto 
esą laisvėje, nors dar nevisiško
je. Reikėjo dar kurį laiką pasilik
ti imigracijos įstaigų globoje ir 
gyventi jų pastate. Maistą ten pa
rūpindavo, bet blogiau buvo su 
drabužiais, nes viską buvo palikę 
laive. Vėliau jiedu buvo aprūpinti 
darbu, ir galėjo užsidirbti bei nu
sipirkti būtinų reikmenų.

Be to, atsirado gerų* žmonių, 
kurie teikė pagalbą. Be jų būtų 
buvę sunku, juoba, kad išvykti 
kitur nebuvo galima — vis reikė
jo laukti leidimo pasilikti Kana
doje. Nemažas sunkumas — ang- < 
lų k. nemokėjimas. Be jos sun
kiau kol kas gauti geresnį darbą. 
Vienas jų jau šiek tiek kalba ’ 
angliškai, ^kitas dar ne. Abu yra 
ne tik žvejai, bet ir automechani- 
kai; tikisi su tautiečių pagalba 
gauti atitinkamą darbą.

Ką veikia sovietų laivai 
Kanados pakrantėse?
Tai klausimas, kurį kelia kana

diečiai. Pasak atbėgusių liet, jū
rininkų, sovietiniai žvejybiniai 
laivai, šalia žuvies, rūpinasi ir 
strateginius (lalykais: tiria geo
grafinę padėtį, pakrančių jūros 
dugną, ledu kalnus, miglas, daro 

laivų judėjimą. Laivų kapitonai 
yra buvę karininkai, taip pat — 
dalis augštesnių laivo pareigūnų. 
Karo atveju visi jie pereina į ka
rinį laivyną. Kiekvienas žvejybi
nis laivas turi atskirus uždavi
nius. Laivų kapitonai, prieš iš
plaukdami jūron, gauna tik jiems 
težinomas instrukcijas. Be to, jie 
gauna antspauduotą laišką, kurį

(Nukelta į 3 psl.)

kusi jos, tarpt, padėties įvertini
mas, konsolidacijos klausimo 
svarstymas, lėšų telkimas ir kt.

Sukakties proga ruošiamas spe
cialus leidinys anglų k. Jame bus 
nušviesti ne tik VLIKo darbai, 
bet ir Lietuvos laisvės bylos es
mė, svarbesnieji Lietuvos valsty
bės faktai nuo Mindaugo laikų. 
Numatytas pridėti ir Lietuvos že
mėlapio. Kaina $2.50 Užsakyti: 
ELTA, 33 W. 42 St., Rm. 928, 
New York, N.Y., 10036.

Chruščiovas padarė ir kitą pa
siūlymą: baigti ginčus su raud.\ 

Kinija ir atšaldyti įkaitusią at
mosferą. Tų visų polemikų ste
bėtojai netiki, kad taip paprastai 
būtų galima tą padaryti; esą gin
čai yra nuėję pertoli. Rusai ma
no, kad juos palaiko dauguma ko
munistų partijų, ir tikisi polemi
ką laimėti. Kodėl jie nori pristab
dyti, tai yra tik taktinis manev
ras, siekiant daugiau laimėti.

Portugalijos kolonijoj Angoloj 
sukilimas plečiasi. Iš Kongo 

atvyko 2.500 apmokytų sukilėlių. 
Jie paruošiami Konge ir Alžeri- 
joj. Leopoldville yra sukilėlių 
stabas, kuris aprūpina sukilėlius 
naujomis jėgomis ir ginklais. Ma
noma, kad juos kursto komunis
tai.

Manoma, kad Prancūzija nori 
keisti savo politiką su raud. Ki
nija: išplėsti prekybinius ir už

megzti diplomatinius santykius. 
Prez. De Gaulle artimi žmonės

• (Nukelta į 3 psl.)
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Religiniame gyvenime
• Nauji palaimintieji. Spalio 

13 d. Sv. Petro bazilikoje popie
žius Paulius VI paskelbė palai
mintuoju Joną N. Neumann, Fi
ladelfijos vyskupą (1852-1860). 
Spalio 27 d. palaimintuoju pa
skelbtas Domininkas Barbieri. 
Šis italų kilmės misijonierius 
priėmė į Katalikų Bažnyčią Jo
ną Henriką Newman, vėliau ta
pusį garsiu kardinolu. Lapkri
čio 3 d. palaimintojo garbės su
silauks kun. Leonardas Murial- 
do, šv. Juozapo kongregacijos 
įsteigėjas, o gruodžio 8 d. — 
Nunzio Sulpizio, 19 m. jaunuo
lis, miręs 1826 m.

• Knygų pašalinimas iš Romos
knygynų. Su dideliu nustebimu 
buvo sutikta žinutė, pasirodžiu
si “The New York Times”, kad 
Romos vikarijato potvarkiu Ro- .• - .
mos katalikiškiems knygynams pagal kurį nebebūtų daroma 
uždrausta pardavinėti sekančias n^uStas^^Arkivvs' 
knygas: Xavier Rynne "Letters
from Vatican City , Robert Kai
ser “Pope, Council and World”, 
visi Hans Kueng ir Teilhard de 
Chardin veikalai. Šis potvarkis 
išleistas prieš Vatikano santąry- 
bos suvažiavimą, šios knygos, 
pateikiančios gana naujų min
čių, yra išleistos su bažnytine 
aprobata. Tenka pastebėti, kad 
knygų leidėjams toks uždraudi
mas daug geriau padeda, negu 
keliolika palankių recenzijų, šis 
klausimas pateko* ir į pačią san- 
tarybą. Penktame posėdyje, Ro
mos vikarijato rūpesčiu, per 
spaudos biurą buvo pateiktas ko
munikatas, kuriame santarybos 
dalyviai raginami imtis iniciaty
vos prieš knygas, kuriose randa
ma klaidu.

• Negrų klausimas mormonų
sektoje. Pagal mormonų tikėji
mą, veiklūs tikintieji vyrai lai
komi “kunigais”, tačiau negrai 
negali pasiekti “kunigystės” 
laipsnio. Apkaltinti rasių neapy- salų gyventojai buvo žinomi 
kanta, mormonai atsako, kad jų kaip žmogėdros ir ypač nusista- 
religiniai įstatymai galį nusta- ' - -
tyti reikalavimus jų kunigystei. 
Visą sunkumą nėgių klausime 
sudaro mormonų tikėjimas į 
priešžemiškąjį gyvenimą. Esą 
tik vedę heroišką priešžemišką
jį gyvenimą yra verti gimti mor
monais. Jų pranašo Smith pa

Sovietinės provokacijos tinkle
• (Atkelta iš 1 psl.)

giau buvo pernai, kai jis buvo nu
vykęs į JAV dalyvauti kalbinin
kų kongrese, o po to nugabentas Į 
Vašingtoną ir neva verstas teikti 
žinias apie pažįstamus švedus ir 

. pabaltiečius. Bijodamas dėl savo 
gyvybės, jis... ir pasirinkęs ke
lią atgal.

Pavasarį, kai buvo pasklidę 
gandai apie jo sunkumus su ame
rikiečių pareigūnais, Kamanas 
buvo paprašytas palikti Švedijos 
tautinę atstovybę, kurios nariu jis 
buvo iki tol, tačiau jis pagrasino 
traukti teisman, jeigu būtų įtaria
mas agentu. Tokiems įtarimams 
tada pagrindo kaip ir nebuvo. Ka
manas buvo veiklus jaunimo or
ganizacijų narys. O jo buvusieji 
kolegos is Associated Press dar 

Įvairūs
• -• • • į Lietuva. Latvija.Siuntiniai Estija, Ukrainą

le If Siunčiame Jusų sudarytus Ir ap-IS IxuRGuOS* paprastu ir oro pastų draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairią medžiagą ir kitą prekią.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

SINAS, INVALIDAMS KĖDĖS, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svaru gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybią, siusti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsą pranešimą. Mūsą patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
8*9 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098
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Šiais metais atidėk kiek pinigų 
į šalį, įsigydamas 1963 m. Ka
nados Taupymo Lakštus. Pirk 
juos banke, kuriame patirsi 
skirtingę žmonių patarnąvimę.

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

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

THE TORONTO-DOMINIO1 BANK

reiškimu, negrai gimsta su Ka
mo ir Kaino prakeikimu ir nėra 
verti pasiekti mormonų “kuni
gystės”. Nenuostabu tad, jog 
apie 2 mil. narių turinčioje mor
monų sektoje yra vos keletas 
šimtų negrų.

• Romano Guardini pasitrau
kia. Tarptautinio garso teologas, 
filosofas ir rašytojas prel. Roma
no Guardini, sulaukęs 78 m. am
žiaus, palieka Miuncheno un-tą, 
kur dėstė religijos filosofiją. Jo 
vietą užims Tėvas jėzuitas Kari 
Rahner, profesoriavęs Innsbru- 
ko un-te Austrijoje ir šiuo metu 
Vatikano santaryboje dalyvau
jąs kaip oficialus ekspertas.

• Religijos svarba įsūnijime. 
Toronto arkivysk. Philip F. Po- 
cock aiškiai pasisako prieš On
tario įsūnijimo įstatymo projek
tą, pagal kurį nebebūtų daroma 

kūpąs pabrėžė, kad toks sauva
liavimas, pasiremiant materia
listinės ir totalitarinės filosofi
jos principais, būtų priešingas 
ir prigimties įstatymui, ir krikš
čioniškoms tradicijoms.

• Jauniausias arkivyskupas.
Indijoje naujai įsteigtos Bhopal 
arkivyskupijos valdytoju paskir
tas Eugene D’Souza, 45 m. am
žiaus. Jis yra jauniausias Indi
jos bažnytinėj hierarchijoje, o 
taip pat šiuo metu jauniausias 
arkivyskupas Katalikų Bažny
čioje. • . '

• Pagalba vargšams. Lapkri
čio mėn., Padėkos Dienos proga, 
JAV-bių katalikų parapijose bus 
renkami drabužiai, skirti netur
tingiems kraštams. Panašia pro
ga pernai buvo surinkta arti 18 
mil. svarų drabužių ir kt. ‘Virš 
25 mil. dolerių vertės.

• Katalikai Okeanijoje. Dar 
prieš 100 metų Wallis ir Futuna 

tę prieš katalikybę. Dabar šių 
abiejų salų visi gyventojai, ku
rių bendras skaičius siekia 90.00, 
yra katalikai. Visoj Okeanijoj 
iš 3.123.000 asmenų 20.8% yra 
katalikai.

Paruošė
Kornelijus Bučinys, OFM 

ir šiandien negali tikėti, kad toks 
“tvarkingas, darbštus ir švarus” 
žmogus būtų galėjęs vesti dvigu
bą žaidimą, kaip “Izvestijos” duo
da suprasti.

Anksčiau ar vėliau tiesa iškils 
aikštėn. Tuo tarpu verta prisimin
ti, jog “Izvestijos” pernai vasarą 
buvo labai gerai informuotos, kai 
komunistinio festivalio išvakarė
se smulkiai išdėstė SYS (Skandi
navijos jaunimo tarnybos) planus 
atsverti komunistinę propagandą. 
Ir daugiau tokių plyšių buvo pa
stebėta estų tremtinių organiza
cijose. Būdinga, jog jose reiškė
si ir perbėgėlis. Ar su jo išny
kimu pasibaigs ir paslapčių išne
šiojimas, paaiškės vėliau. Tuo tar
pu Hamano atvejis įspėja visus: 
priešas veikia mūsų tarpe!

ūkinė sandrauga
, Sovietų vyriausybės sunkiosios 
pramonės plėtimas buvo nepa
lankiai sutiktas liaudies respubli
kose. Sudarytoji ūkinė sandrau
ga liko neveiksminga. 1958 m. 
sovietai stengėsi atgaivinti glau
desnį komunistinių kraštų ūkinį 
bendravimą, tačiau Vidurio Euro
pos kraštai jau buvo pertoli įsi
bėgėję. Liaudies respublikos sie
kia to paties tikslo, tačiau skir
tingais būdais. Visos jos tariasi 
esančios socialistinės, tačiau kiek
vienoje saviškai suprantamas ir 
savaip įgyvendinamas tas socia
lizmas. Net privačių sklypų dydis 
ir jų ūkinis svoris skirtingas kiek
viename krašte. Kaikurie kraštai 
pvz. Čekoslovakija ir rytinė Vo
kietija remia anksčiau sukurtą 
pramonę, nors jai trūksta žalia
vų. Maskvai paklusnioji Rumuni
ja, turtinga žaliavomis, darniai 
plečia žemės ūkį ir pramonę.

Komunistinų kraštų suvažiavi
me 1963 m. liepos mėn. Rumuni
ja aiškiai jpasisakė prieš komunis
tinių kraštų ūkinę sandraugą. Ji 
nenori savosios ūkinės politikos 
pažeisti ir prisitaikinti prie Mas
kvos reikalavimų. Net ir atskiruo
se kraštuose gamybos specializa- 
vimas kelia nesutarimų. Vengri
jos pasiūlymas gamybai paskirs
tyti, žiūrint žaliavų išteklių ir ga
mybos našumo, nepašalino nuo
monių skirtumo. Dudinski (Ko- 
munist, nr. 12,1963) bando derin
ti tautinius ir tarptautinius ūki
nius užsimojimus. Jo tikslas įro
dyti, kad mažieji kraštai negali 
ir neprivalo rūpintis tik savo pa
reikalavimų tenkinimu. Komunis
tinių kraštų ūkinės sandraugos 
klausimus besvarstant iškyla ga
mybos išlaidų, kainų ir skirtingų 
gyventojų paklausų reikalai. Čia 
susikerta "komunistų ekonomistų 
nacionalistų ir internacionalistų 
požiūriai. Pirmieji šneka apie vie
tos žaliavas ir gamybos pelningu
mą, o antrieji ir apie ūkinį įnašą 
komunistiniame pasaulyje."

Ilgos šnektos apie komunisti
nių kraštų ūkinę sandraugą iki 
šio" meto nepašalino ūkinių skir
tumų. Rytinės Vokietijos įmonės 
gamina gerus radijo priimtuvus, 
tačiau išpūstomis akimis jos gy
ventojai stebi jjvz. Rumunijos 
krautuvėse esančius maisto ištek
lius. Čekoslovakijos moterys tu
ri pakankamai tekstilės, tačiau iš 
lenkų mokosi aprangą siūti. Ru

sai pavydžiomis akimis stebi 
vengrų automobilius, kuriais 
vyksta į Vieną “pasisvečiuoti”.

Visuose komunistiniuose kraš
tuose dėl eilės priežasčių neiš
spręsti uždarbio, gamybos išlai
dų ir gaminių kokybės klausimai. 
Šiuo metu, neišskiriant sovietų, 
visuose komunistiniuose kraštuo
se, žiūrint gaunamo atlyginimo, 
gaminių kainos peraugštos ir jų 
kokybė, nekalbant apie jų apdai
lą, nepatenkinama.

Rusai labai stengiasi savo gyve
nimo būdą primesti vidurinei Eu
ropai. Mokyklų statyba, eismo 
tvarkymas gatvėse, aprangos su
kirpimas, nekalbant apie ideolo
ginį spaudimą, karinę įtaką ir

Krikščionių demokratų kongresas
Rugsėjo 26-29 d. Strasburge, Pran

cūzijoje, įvyko IV-asis pasaulinis krikš
čionių demokratų kongresas. Dalyvavo 
iš 42 Europos, P. Amerikos ir Afri
kos apie 250 atstovų. .

Po išsamių pranešimų apie atsiliku
sius kraštus, P* Ameriką ir žmogaus 
teises ir diskusijų priimti nutarimai:

1. Pasaulinėje plotmėje: 
krikščioniškosios demokratijos pa
grindinis tikslas yra sudaryti teisingą 
ir nuolatinę taiką, pagrįstą žmogaus 
teisių, laisvės, tautų laisvo apsispren
dimo teisės ir socialinio teisingumo 
reikalavimų pripažinimu; todėl krikš
čionys demokratai atmeta visų formų 
totalitarinius režimus, visas diskrimi
nacijos formas, kviečia žmoniją ir tau
tas efektyviu būdu ir tikra solidarumo 
dvasia jungtis kovai prieš tas nege
roves.

2. Rytų—Vakarų santykių klausimu:
— mano, kad Maskvoje neseniai pa

sirašytas susitarimas yra pirmas žings
nis į visuotinį ir kontroliuojamą nusi
ginklavimą;

— pageidauja, kad kitomis sutarti
mis būtų siekiama pašalinti tikrąsias 
tarptautinės įtampos priežastis taikai 
konsoliduoti;

— pritaria, kad Š. Atlanto S-ga — 
NATO turi būti stiprinama ir paruoš
ta šio meto reikalavimams, kol komu
nistų grėsmė nesiliauja.

3. P. Amerikos reikalu:
— pritaria Europos ir P. Amerikos 

krikščionių demokratų solidarumo bū
tinumui pastarųjų kovoje už socialinį 
teisingumą, ekonominį išsivystymą ir 
tikros laisvės valdymo sistemas;

— kviečia kr. demokratus daryti žy
gių Bendrosios Rinkos organizacijoje, 
kad ji konkrečiomis priemonėmis pa
dėtų to kontinento specifines proble
mas išspręsti. Ta prasme pritaria Eu
ropos parlamento specialioms reko- 

t-..

šnipinėjimą, palieka savo pėdsa
kus. Rusiškoji priespauda iššau
kia slypinti pasipriešinimą, ku
rio pėdsakai užtinkami ūkiniame 
savaimingume, kultūriniame skir
tingume ir net ideologinėse nuo- 
klydose, kurioms plačiau duris 
pravėrė rusų-kiniečių susikirti
mas. Kiekvienoje respublikoje 
rasime tautinio ir tarptautinio nu
siteikimo komunistus, užtiksime 
patrijotus kompartijose ir tauto
se vadinamus “buržuazinius na
cionalistus”, kurie gali garsiai 
kalbėti apie savo kraštą ir rasti 
progų žvilgsniui į vakarus, ku- 
riejns Maskva negaili juodų spal-

mendacijoms ir Europos vykd. komi
sijos toje srityje padarytiems siūly
mams;

— pritaria kr. demokratų planui P. 
Amerikos bendruomenei sudaryti.

4. Afrikos klausimais:
— sveikina gausias Afrikos tautas, 

pasiekusias nepriklausomybę;
— tiki, kad tų kraštų dvasiškai pa

sireiškiančios jėgos sudarys joms są
lygas išvengti diktatūrinių ir komu
nistinių valdžių ir pasitarnaus pilnam 
žmonijos subrendimui.

5. Europos plotmėje:
— pažymi reikalą tęsti Europos pa

stangas visoms jos tautoms apsijungti;
— pripažįsta Europos šešių Bend

ruomenę, kaip Europos struktūros 
branduolį. Europos, kuri turės būti 
konsoliduota, sujungus trijų Europos 
Bendruomenių vykd. organus ir tie
sioginiu bei visuotiniu balsavimu iš
rinkus Europos parlamento narius.

Tiktai šiuos sprendimus įvykdžius, 
bus galima sudaryti tikroji tautų 
bendruomenės struktūra, pakelta vi
suotinė bendra gerovė ir socialinė pa
žanga laisvėje ir taikos apsaugoje.

Taip pat nutarta suorganižuoti pa
saulinį komitetą, kurio uždavinys — 
stiprinti narių bendradarbiavimą tarp
tautinėje plotmėje ir paruošti V pa
saulinį kr. d. kongresą.

Kongrese dalyvavo visa eilė žymių 
asmenų iš daugelio kraštų. Pažymėti
ni: Rheinlando - Westfalijos premje
ras F. Meyers, Čilės sen. E. Frei, V. 
Vokietios Bundestago CDU frakcijos 
pirm. Von Brentano, CDU gen. sekr. 
K. Kraske, buvęs NEI pirm., Belgijos 
valstybės min. de Schryver, Pfimlin — 
štrasburgo burmistras, Europos Tary
bos patariamojo susirinkimo pirm., 
buvęs Prancūzijos premjeras ir kt.

P. Pflimlin ir de Schyver savo kal
bose šiltai priminė Europos pavergtą
sias tautas, pareikšdami, kad kr. d. 
pareiga padėti atstatyti pavergtųjų 
tautų laisvę.

Lietuvos kr. demokratams kongrese 
atstovavo jų atstovas ir NEI lietuvių 
grupės pirm. Paryžiuje E. Turauskas.

P. V.

Užrašinės TV 
programas

Britai išrado prietaisą Telcan 
užrašyti televizijos vaizdams ir 
garsui į plieno juosteles^ Apara
tas veikia tuo pačiu principu kaip 
ir garsų užrašyme. Pridėjus prie 
televizijos aparato juostelę užra
šo visą programą ir gali būti pa
kartotinai naudojama. Aparatas 
sveria 15 sv. ir kainuos apie $185.

SUKILIMAS POTIOMKINO LAIVE
JUOZAS VAIČELIŪNAS

Matušenko su savo draugais su
griovė karinę drausmę ir padarė 
sukilimą karo laive, nužudydami 
net septynis to laivo karininkus. 
Bet dabar, kai teko pradėti pa
čiam vadovauti laivui, jis vėl rei
kalavo iš tų pačių jūrininkų 
drausmės. Juk, esą, turi būti kas 
įsakymus duoda ir kas juos vyk
do. Taigi, visuomet turi būti vir
šininkai ir valdiniai. Tam tikslui 
turi būti išrinktas liaudies komi
tetas, kuris turėtų pilną galią ir 
jėgą, nes be jėgos nebus draus
mės, kontrolės. Komitetas spręs 
jūrininkų nusikaltimus ir uždės 
jiems bausmes.

Komitetas buvo išrinktas iš 30 
asmenų. Jo pirmininkas — A. 
Matušenko. Jo padėjėjai: F. Mi- 
kiškinas ir J. Dimičenko. Komi
tetas įsikūrė admirolo kambaryje 
ir vaišinosi ten esančiu vynu ir 
cigarais. Matušenko aiškino, kad 
jiems tenka laukti puolimo iš sau
sumos ir jūros. Laivą reikia aprū
pinti kuru, o įgulą — maistu ir 
geriamu vandeniu. Dėlto jiems 
tenka jungtis su tais, kurie kovo
ja prieš carą sausumoje. Nikolo- 
jevo, Sevastopolio ir Batumo uos
tai buvo ir karo laivyno bazės. 
Lieka tik Odesa. Kai “Potiomki
no” laivas išplaukė iš Sevastopo
lio, jie girdėjo apie didelius ne
ramumus Odesoje. Taigi, Odesa 
jiems buvo palankiausias uostas.

Dabar geri ir barščiai
Taip pat buvo paskirta laivo 

vadovybė, kuri nesprendė draus
mės ir politikos, o tik techniškai 
vadovavo laivui, nes sukilėliai 
jam vadovauti nemokėjo. Leite
nantas Aleksejevas buvo paskir
tas laivo kapitonu, o bocmanas 
Mursak — jo padėjėju. Leitenan-
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NAUJOS VADOVYBĖS NAUJI PLANAI
IŠ VICEPIRM. ST. BARZDUKO PRANEŠIMO KANADOS LB 

TARYBOS SESIJOJE
Naujosios PLB valdybos nariai 

— St. Barzdukas, V. Kamantas, 
M. Lenkauskienė ir J. Staniškis 
spalio 12 dalyvavo Kanados LB 
tarybos sesijoje ir šia proga taip 
pat perėmė pareigas iš buv. PLB 
valdybos, kuriai vadovavo vice- 
pirm. J. Matulionis ir ižd. E. čup- 
linskas.

Sveikindamas tarybos suvažia
vimą JAV LB tarybos prezidiumo 
ir PLB valdybos vardu, naujosios 
PLB valdybos vykdomasis vice
pirmininkas St. Barzdukas taip 
pat pasisakė apie būsimą veiklą.

PLB ne visur radusi vienodas 
sąlygas, tad ji taip pat ne visur 
galėjusi atlikti tai, ko iš jos galė
jom pageidauti ir turėjom reika
lauti. Bet 1963 m. Toronte įvykęs 
antrasis PLB seimas akivaizdžiai 
parodęs, kad, atsižvelgiant į turė
tas jėgas ir tas aplinkybes, kokio
mis teko dirbti, PLB-nės

nuveikta labai daug: 
atliktas ypačiai svarbus kuriama
sis darbas ir Bendruomenė įstaty
ta į tą kelią, kuriuo belieka ir to
liau patvariai bei ryžtingai eiti.

Šį kelią rodo Lietuvių Charta 
ir PLB konstitucija. Čia randa
me nusakytas PLB organų ir at
skirų kraštų bendruomenių funk
cijas! Iš kitos pusės tenka taip 
pat atsiliepti į paties gyvenimo 
reikalavimus, kurie ateina su šia 
diena ir konkrečią išraišką rado 
PLB seimo nutarimuose. Todėl 
PLB valdyba dabar gilinasi į tuos 
uždavinius, kuriuos jai reikės 
vykdyti ir kuriems talkos taip pat 
reikės prašyti tiek iš atskirų kraš
tų bendruomenių, tiek iš visų lie
tuvių. Iš tikrųjų"tik bendros"kal
bos radimas ir glaudus jungima
sis Pasaulio Lietuvių Bendruome
nėje tautiniams uždaviniams or
ganizuotai vykdyti reikš tą

mūsų gyvenimo pažangą, 
kuri yra būtina lietuvių išeivijos 
tautinei gyvybei laiduoti ir Lie
tuvos laisvės kovai laimėti. Tai 
du pagrindiniai mūsų siekimai, 
kuriuos turime turėti prieš savo 
akis ir paversti savo gyvenimu.

Savo siekimuose PLB valdyba 
remsis dviem pagrindais: 

prigimtine bendruomene, kuriai 
kiekvienas priklausome pačiu sa
vo gimimu ir kurios organizuota 
išraiška yra Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenė, ir lietuvių tautos 
valstybingumu, nes valstybinė ne
priklausomybė yra pagrindinė 
jos kilimo ir kūrybinio reiškimosi 
sąlyga. Todėl PLB valdybai rū
pės tolimesnis PLB minties sklei
dimas, ugdymas bei prigydymas, 
o kova dėl Lietuvos laisvės turi 
būti paversta kiekvieno lietuvio 
patrijotine pareiga.

Atsižvelgiant į minėtuosius pa- 
rindinius rūpesčius, PLB valdy
bos veikla turės reikštis

šiomis sritimis: 
dėmesiu Lietuvos laisvės kovai, 
dėmesiu lituanistiniam švietimui, 
dėmesiu tautinei kultūrai ir dė
mesiu tautiniam solidarumui.

Iš priemonių 
siekimams įgyvendinti pabrėžia- 

tai Kavalenko ir Kalujni vadova
vo laivo techniškai daliai, ši lai
vo vadovybė gavo įsakymus iš 
Matušenko ar jo padėjėjų.

Laivo vadovybė pasikeitė, bet 
visa tvarka pasiliko ta pati. Jū
rininkai valgė duoną ir barščius, 
dėl kurių netinkamumo laive įvy
ko net sukilimas. Dabar gi tie pa
tys barščiai buvo geri, ir niekas 
dėl jų nebegalvojo daryti naujo 
sukilimo. Tuo atveju Matušenko 
tapo baisesnis vadas už buvusį lai
vo vadą kapitoną Gulikovą. Pats 
Matušenko buvo socialistas arba 
šių laikų komunistas. Jis nemėgo 
sunkaus režimo, bet dabar jis sa
vo draugams įvedė daug žiaures
nį režimą negu buvo anksčiau. 
Ant laivo buvo iškelta raudona 
vėliava.

Pirmieji sukilėlių nutarimai
Tos pačios dienos — birželio 

mėn. 27 d. — vakare “Potiomki
nas” ir torpedinis laivas 267 
įplaukė į Odesos įlanką. Liaudies 
komitetas posėdžiavo visą naktį, 
kad nustatytų programą, ką jie 
turės atlikti rytojaus dieną. Buvo 
nuspręsta: pasiųsti komandą į 
krantą, kad parūpintų laivo įgu
lai maisto ir geriamo vandens; 
parūpinti laivui anglių; iškilmin
gai palaidoti vieną žuvusių sukilė
lių vadų — Gregorių Vakulinčiu- 
ką; išleisti komunikatą apie “Po
tiomkino” laivo perėmimą; kreip
tis su atsišaukimu į Odesos gy
ventojus, kazokų pulką ir prancū
zų konsulatą; susirišti su Odesos 
socialistų partija. Taip pat buvo 
įsakyta pasiruošti kovai, jei tektų 
kautis su kitais laivais.

Tuojau iš ryto atskiros koman
dos išsikėlė į krantą. Maisto buvo 
nupirkta, nes laivo kasoje buvo 

mai reikėtų paminėti šias.
Gimtoji kalba lietuviui yra tau

tinės jo garbės reikalas ir raktas į 
dvasinius savo tautos lobius, to
dėl PLB valdybai rūpės, kad ji 
būtų vartojama visu jo gyveni
mo plotu — šeimoj, mokykloj, 
draugijoj, bažnyčioj.

Demokratinė santvarka yra es
minė sąlyga demokratinei Bend
ruomenės dvasiai ugdyti, todėl 
PLB valdybai rūpės, kad perio
diškai nuo apačios iki viršaus be
sikartojanti rinkiminė procedūra 
sudarytų visiems lietuviams sąly
gas B-nės rinkimuose dalyvauti 
— rinkti ir būti renkamiems.

PLB valdyba taip pat rūpinsis 
išlaikyti buv. valdybos paskelbtą 
PLB kultūrinę premiją, nors ji 
nepradėta vykdyti ir jai neparū
pinta lėšų; stengsis sušaukti lais
vojo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą, pagal galimybes rengs 

kt. gastroles, kad daugiau turį 
lietuviai duotų mažiau turintiems 
savo broliams.

Išeivijos lietuviai daug statė ir 
tebestato. Bet ši statyba tik iš da
lies tepatenkina tautinius išeivi
jos poreikius. Todėl PLB valdy
bai rūpės Lietuvių Namų idėjos 
įgyvendinimas — tokie namai tu
rėtų tapti kultūriniu lietuvių 
centru, kuriame vietą rastų cent
rinė lituanistinė biblioteka, lietu
vių meno galerija, muzėjus, pa
saulio lietuvių archyvas, muziko
logijos archyvas ir kitos kultūri
nės išeivijos lietuvių vertybės, da
bar tepriglaudžiamos tik paskirų 
geradarių.

Tarp atskirų kraštų bendruo
menių ir net tarp atskirų plačiai 
po pasaulį išsisklaidžiusių lietu
vių yra būtini pastovūs ir nuola
tiniai ryšiai. Jiems palaikyti PLB 
v-ba numato leisti biuletenį, kurį 
pavadins “Pasaulio Lietuvis”.

Didesni darbai negalimi be fi
nansinių išteklių, tad PLB valdy
bai taip pat rūpės ir jų organiza
vimas. Čia prigydytinos dvi idė
jos: kad lietuvis savo bendruome
nę remtų pastoviai mokamu tau
tinio solidarumo įnašu, kuris yra 
vienodas visiems, ir savo auka, 
kuri gali įvairuoti.

Suprantama, į savo tikslus PLB 
valdyba eis plačiu bendradarbia
vimo keliu, kuris yra būtinas pa
laikant santykius su visų kraštų 
bendruomenėmis, su atitinkamo^ 
mis lietuvių institucijomis bei 
draugijomis ir net su paskirais as
menimis.

Bet visa šitai, apie ką čia kal
bama, dar nėra
autentiškas PLB valdybos žodis. 
Tai tėra tik paskirų šios valdybos 
narių mintys ir į valdybą ateinan
čios sugestijos. Valdyba oficialiai. 
pasisakys savo pareiškimu, kurį 
svarstys artimiausiame savo po
sėdy. Šiuo atveju norėjom šiomis 
mintimis pasidalinti su jumis ir 
paprašyti jūsų dėmesio, paramos, 
talkos. Jos reikia, nes didelę naš
tą pajėgia kelti tik daug rankų!

24.000 rublių (2.400 svarų). Ang
lių pavyko gauti 160 tonų iš vie
no nedidelio laivo. “Potiomkino” 
laivas ir vietoje stovėdamas per 
parą sunaudojo keliolika tonų 
anglių.

Gatvės kovos Odesoje
Odesoje tomis dienomis taip 

pat vyko revoliucija, kurią sukė
lė socialistai. Revoliucininkų di
džiumą sudarė streikininkai bei 
jų šeimos. Iš viso Odesoje gatvių 
kovose žuvo per 6.000 žmonių: 
vyrų, moterų, vaikų ir karių, čia 
kovojo kariai prieš darbininkus; 
krikščionys prieš žydus, nors tai 
kovai daugiausia vadovavo žydai 
— Feldman ir kiti. Bet žydai bu
vo ir turtuoliai, kurie krikščionis 
darbininkus išnaudojo, žydai tu
rėjo fabrikus, bankus, krautuves. 
Pagrindinis streikuojančių darbi
ninkų reikalavimas buvo pakelti 
atlyginimą, pagerinti darbo sąly
gas ir sumažinti dienos darbo lai
ką į devynias valandas.

Kai Potiomkino karo laivas at
plaukė į Odesos įlanką, miesto 
burmistras išvyko į Maskvą tartis 
su vyriausybe dėl susidariusios 
padėties. Odesoje visą karinę ir 
civilinę atsakomybę turėjo vietos 
įgulos viršininkas gen. Kakhano- 
vas. Jis buvo atsakingas už 400. 
000 Odesos miesto gyventojų, ku
rių didesnė dalis streikavo, de
monstravo. Demonstracijose da
lyvavo ir darbininkai su žmono
mis bei vaikais. Padėtis buvo sun
ki, o ją pasunkino atplaukęs su
kilėlių laivas.

caro įsakymas generolui, kad jis 
panaudotų visas priemones Ode
sos sukilimui užgniaužti. (B.d.)
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Nemeskim akmens į jaunimą
Žmogaus prigimty glūdi no

ras nepasiduot jaunesniajai kar
tai. Vyresnieji galvoja, kad jau
nystėj jie buvo gudresni, dau
giau dirbo, gražiau linksminosi 
ir t.t. Dabar ypač kaltinam jau
nąją kartą dėl nutautėjimo. Tie
sa, yra mūsų jaunųjų iškrypu
sių iš tautos kelio, bet pasiklaus- 
kim ar mes vyresnieji visi be 
šios nuodėmės? Kodėl nepasi- 
džiaugt šauniuoju mūsų jauni
mu? Tik prisiminkime mūsų dai
nų, sporto, šokių šventes! 
Džiaugsmo ašaras brauki žmo
gus žiūrėdamas į žygiuojančias 
mūsų jaunimo kolonas: jauni 
veidai, drąsūs žvilgsniai, įvairia
spalviai tautiniai drabužiai, lie
tuviškas maršas. Rodos, matai 
paniekintą, sukruvintą tėvų že
mę vėl atsikėlusią gyventi. Kas 
juos visus surinko, suvedė į aikš
tes, sales, jei ne meilė savo tė
vų žemei? Po sunkių studijų vie
tinėse mokyklose jaunimas'ren
kasi į lituanistines mokyklas; 
mokosi tautinių šokių, dainų, bu
riasi į lietuviškas organizacijas; 
studentai leidžia informacinį 
žurnalą “Lituanus”, skautai — 
“Skautų Aidą”, ateitininkai — 
“Ateitį”. Beveik kiekvienoj mū
sų dienraščių laidoj stebim jau
nas lietuviškas poras vestuvi-

niuose drabužiuose. Lietuviška 
širdis jieško lietuviškos širdies, 
nors daug gražių svetimų akių 
vilioja. Neseniai teko dalyvauti 
vedybinio gyvenimo sukaktuvė
se ir gražiose lietuviškose vestu
vėse. Abiejuose pobūviuose lie
tuviško jaunimo buvo gausu. Po 
oficialiosios dalies mūsų jauno-

sios mergaitės atidarė savo dai
nų skrynelę, ir plaukė daina po 
dainos. Vėliau įsijungė berniu
kai, o mūsų vyresniųjų širdys 
plakė džiaugsmu. Vyresnio žmo
gaus veide žibėjo džiaugsmo aša
ros, o lūpos kartojo: kaip Lie
tuvoj, kaip Lietuvoj! Tie visi 
jaunuoliai paliko tėvynę dar vys
tykluose arba gimė tremtinių ba
rakuose svetimoj šaly. Benamių 
motinų ašaros, jų pasakos, prisi
minimai pasiekė vaikų širdis. 
Jie nešioja tą skriaudą tėvų ša
lies ir, pasitaikius progai, jie 
gins tą šalį, kaip kadaise savano
riai, knygnešiai, partizanai. Ne
meskim akmens ir į paklydu
sius, bet paklausiom save, vy
resnieji, kodėl taip atsitiko?

Stebėtoja S.

;. AbuR. Vast okas ir p. Vaštokienė svarsto mokslinius klausimus 
torontiškiai; studijuoja augštuosius mokslus Niujorke.

Laikai pasikeitė - problemos liko tos pačios
Ar tavo tėvai laiko tave kūdi

kiu, kuris negali pats apsitvar
kyti? — Šis nusiskundimas yra 
tiek senas, kaip Kainas ir Abe
lis. Ar jie perdaug iš tavęs rei
kalauja? — Tūkstančiai pana
šiai nusiskundžia. Ar tau neat
rodo, kad tavo tėvai nemato ir 
nesupranta, kad laikai pasikei
tė? Bičiuli, priauganti karta 
prieš 100 metų turėjo tas pačias 
problemas, o kai tu būsi tėvas ar 
motina, tavo vaikai kaltins tave 
tais pačiais “nusikaltimais”. Tei
sybė, laikai pasikeitė, bet prob
lemos liko tos pačios.

Pažiūrėkim į senesniąsias kar
tas. Tada, kai mergelė viena su 
berneliu važiuodavo vidurnaktį 
arklio traukiamu vežimu; buvo 
laikoma gana rizikingoje padė
tyje, ir jos tėvai, jei apie tai 
žinodavo, negalėjo sumerkti

akių, kol dukrelė grįždavo į na
mus ir pajėgdavo įrodyti, kad 
nieko blogo nenutiko. Laikai pa
sikeitė; žmonės naudoja auto
mobilius vietoj arklio, bet prob
lema ta pati. Mergaitė, kuri lei
džia vyrukui sustoti nuošalioje 
vietoje, nemažiau rizikuoja negu 
panelė 1900 metais.

Imkim kitą pavyzdį. Prieš 30 
ar 40 m. vaikus buvo gana sun
ku vakarais nuvaryti į lovą, nes 
jie norėjo klausyti radijo šokių 
muzikos, kuri geriausia būdavo 
vėlai vakare. Taip, laikai pasi
keitė. Dabar labai patraukiantis 
dalykas yra “The Late Show” te
levizijoj. Esminis klausimas dėl
šio išradimo nepasikeitė — vai
kas turi laiku eiti miegoti.

Galima būtų panašių proble
mų sudaryti mylios ilgumo sąra
šą. Taigi, laikai pasikeitė, bet

problemos mus tebelydi.
Gal nori pats įsitikinti, kad 

taip tikrai yra? Tai nėra sunku. 
Kai tėvai bus geroj nuotaikoj, 
pradėk pokalbį šia tema. Pa
klausk juos, kokie jų santykiai 
buvo su jų tėvais? Jei jie turi 
bent šiek tiek nuoširdumo ir at
virumo, greičiausia tave gerokai 
nustebins prisipažindami, kad ir 
jiems jaunystėje neviskas jau 
taip sklandžiai ėjo. Ir jie perėjo 
tą neramumo, jieškojimo, nesu
tarimų perijodą. Tad gerai pa
galvokim, ar neverta paklausyti 
jų perspėjimų bei patarimų, kad 
išvengtume daug bereikalingų 
klaidų ir nusivylimų, nuo kurių 
tavo tėvai bando tave išsaugoti* 
Juk patirtis — puikiausias mo
kytojas, o tavo tėvai, blaškyti
po pasaulį taikos ir karo metais, 
gyvenimo patirties turi labai 
daug. Buvęs jaunas

Musų tėvai
K A S J I E TOKIE?

Pirmiausia—jie žmonės, žmo
nės, kaip ir visi kiti. Žmonės su' 
ydomis ir dorybėmis. Vieni turi 
daugiau gerų savybių, kiti ma
žiau. Labai ir labai maža žmo
nių, kuriems norėdami negalė
tume ko nors prikišti. Bet jie 
yra mūsų tėvai. Mes esame duo
ti jiems, o jie duoti mums. Ne 
tik, kad mes esame jiems duoti, 
bet mums pasakyta: “Gerbk sa
vo tėvą ir motiną”.

Kartą kunigų seminarijoje 
vienam pirmamečiui klierikui 
labai nepatiko tame pat kam
baryje apgyvendinto kito klieri
ko išvaizda. Laikui bėgant jam 
viskas ėmė nepatikti. Kiekvie
nas ano judesys ir žodis ėmė jį 
erzinti. Pagaliau nebesikentęs . 
nuėjo jaunuolis pas rektorių 
prašyti, kad vieną jų perkeltų į 
kitą kambarį. Rektorius pažadė

jo tai padaryti, bet padavęs 
klierikui porą lapų popierio, lie
pė per keturias savaites užrašyti 
kiekvieną nemėgiamo klieriko 
nuoširdų žodį, kiekvieną malonų 
nusišypsojimą, patarnavimą, ge
rą darbą ir t.t. Po keturių savai
čių liepė vėl ateiti. Jei jo nuo
monė nebus pasikeitusi, prašy
mas bus patenkintas.

— Tik būk griežtas ir sąžinin
gas pats su savimi, — pridėjo.

Po keturių savaičių mūsų klie
rikas vėl atėjo pas rektorių, bet 
šį kartą jis tik padėkojo už* gerą 
pamokymą. Abudu klierikai jau 
buvo geriausi draugai.

Kažin kodėl taip yra, kad į ki
tų klaidas ar ydas žiūrime per 
teleskopą, o matydami gera už
simerkiame?

Senus draugus pakeičiame 
naujais. Einame pas kitą batsiu

vį, jei vienas mūsų nepatenki
na. Net kunigą išpažinčiai pasi
renkame tą, kinis, mūsų many
mu, geresnis. Bet jei nepatinka 
tėvas ar motina, arba net abu, 
negalime pasirinkti kitų.

Paimkime tad ir mes sąsiuvi
nį, ne lapą popierio, ir užsirašy
kime, pradėję raustis savo atsi
minimuose, jieškodami ko gero 
ir malonaus patyrėme iš savo tė
vų, ko gero jie yra kitiems pa
darę, patarnavę ir t.t. Kitoje la
po pusėje užsirašykime, kada 
ir už ką tėvai ant mūsų pyko, 
mus barė ir baudė. Kiekvienu 
atveju pasvarstykime, ar būtu
me to išvengę, jei būtume pasi
elgę kitaip? Tik — sąžiningai! 
T. Toth sako: “Sau visada būk 
labai griežtas, nes niekas taip 
lengvai žmogaus neapgauna, 
kaip jis pats save”. V. L.

KLAUSKI APIE KANADA
Klausimas: Esu karo veteranas 

ir gaunu pensiją. Jei pirksiu airių 
loterijos bilietą ir išlošiu, ar vy
riausybė ims mokesčius?

Atsakymas: Išlošimai iš airių 
loterijos, iš arklių lenktynių ir 
pan. laikomi kapitalo priaugimu, 
pvz. kaip biržoje, ir nėra apmo
kestinami. Priaugimas kapitalo iš 
investacijų jau bus apmokestina
mas.

Klausimas: Ar yra darbdavių 
kokia nors kontrolė, kada daug 
asmenų dirba dulkių pilnose pa
talpose be ventiliacijos?

Atsakymas: Taip. Darbininkai 
yra apsaugojami per “Ontario In
dustry and Labour Board”, Tele- 
fonuokite 365-4145 arba nueikit 
į ministeriją 74 Victoria St., Ill 
a. ir įteikit skundą. Ministerija 
pasiųs inspektorių į dirbtuves se
kančią dieną. . į|į

Klausimas: Ar tiesa, kad 100. 
000 kanadiečių kasmet įvažiuoja 
į JAV? Ar tiesa, kad 120.000 neg
rų atvyksta į Kanadą? Kas atsiti
ko su kiniečiais, kurie atvyko ne
legaliai?

Atsakymas: Nepaminėjote me
tu. kuriais domitės. “Immigration 
and Naturalization Service” —

JAV teisingumo ministerijos įs
taiga rodo, kad 1961 m. 32.038 
kanadiečiai buvo įsileisti į Ame
riką, 1962 m.—30.377. Nuo 1953 
m. ligi 1962 m. emigravo į JAV 
— 288.391.

Netiesa, kad 120.000 negrų tu
ri atvykti į Kanadą. Per metus 
laiko pradedant pereitų metų bir
želio mėn. ligi š.m. birželio mėn. 
atvažiavo į Kanadą 1.865 negrai.

Per dešimtį metų negrams buvo 
leista persikelti į Kanadą 8.037 
asmenims.

Spėjama, kad daug kiniečių ga
vo nelegaliai leidimus vykti į Ka
nadą, panaudodami nelegalius 
dokumentus, bet skaičius lieka 
nežinomas. Iš tokių 2.117 kiniečių 
gavo vyriausybės sutikimą — am
nestiją ir pasiliko. Iš šio skaičiaus 
1.034 asmenys savo reikalus su
tvarkė, o kiti dar peržiūrimi. Ki
ti 488 pasižadėjo pateikti savo 
samprotavimus, bet dar neįvykdė. 
Kiti yra eigoje.

Can. Scene

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių ...

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

Už santaupas moka nuo 4% % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7 Vi %. Už paskolas • morgičius — 6 Vi %. 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 meta nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyras sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vak iki 1 vai., o vakare 
nuo i vai. $0 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Ko mes pergyvenom? VOniUS gfįŽta LlCtUVai
Lietuviškos organizacijos
Vilniaus krašto lietuvių veikla 

buvo labai šakota. Ji apėmė be
veik visas gyvenimo sritis. Lietu
vius laikau po vokiečių, žydų ir 
ukrainiečių, geriausiai organizuo
ta mažuma Lenkijoj, kuriai vis
pusišką moralinę ir materialinę 
paramą teikė neprikl. Lietuvos 
vyriausybė, išlaikydama visą švie
timą, bendrabučius ir kt. įstaigas.

Didžiausia ir plačiausiai išsiša
kojusi buvo Šv. Kazimiero Dr-ja. 
Jos tikslas — jaunimo globa ir 
auklėjimas. Savo gyvavimo ge
riausiais metais draugija turėjo 
beveik 500 skyrių ir 4.000 narių 
su skaityklom, knygynėliais, iš
austom ir išsiuvinėtom vėliavom 
ir kepuraitėm. Vėliavos buvo lai
komos bažnyčiose. Bocianskio lai
kais uždrausta nešioti kepuraites, 
o vėliavas iš bažnyčių išmesti įsa
kė a.a. arki vysk. Jalbžykovski.

Lietuvių Kultūros Dr-ja taip 
pat rūpinosi švietimu ir šalpa. 
Be pr. mokyklų ir bibliotekų, 
dr-ja įsteigė liaudies un-tą; lankė 
visus skyrius su paskaitom; leido 
savaitraštį “Vilniaus Žodis”, ku
riame teko žengti pirmuosius 
žingsnius korespondencijom iš 
Vytauto D. gimnazijos. Teko kiek
vieną ketvirtadienį po pamokų 
talkint laikraščio ekspedijavimui. 
Didžiausios jo siuntos buvo Tve
rečiaus, Valkininkų paštams, be
veik po 250 egz. Tai sutrukdyda
vo darbą lenkiškai cenzūrai ir pa
čiam persiuntimui, nes siuntą rei
kėjo vežti į geležinkelio stoties 
paštą. Vieną kartą grįžau iš sto
ties 1 vai. nakties ir buvau “pa
gautas” lenkų kalbos mokytojo. 
15 metų gimnazistui tai pervėlus 
laikas. Sekančią dieną jis prane
šė direktoriui, kuris mane pasi
šaukęs ... liepė atvesti tėvus. Ma
ma paaiškino direkt. M. šikšniui, 
kad aš dirbu “Vilniaus Žodyje” 
ir dažnai ketvirtadieniais pavė
luoju dėl cenzūros, kuri sutrukdo 
laikraščio išsiuntimą. Suprato di
rektorius, nusišypsodamas iš po 
mažų ūsiukų... Cenzūros kon
fiskuotų numerių visuomet nu
vogdavau 20-30 egz. nuo mašinos 
(laikraštis buvo pradedamas 
spausdinti, nunešus cenzūrai) ir 
kitą dieną išdalindavau be jokių

Vilniaus lietuviai studentai Z. 
Jurgelevičius ir J. Telyčėnas 
1937 m. su lietuviškom kepurai
tėm Rasų kapinėse prie M.. K. 
Čiurlionio kapo.

tas “Vaidilos” teatras, kuris ne
nutraukė savo veiklos ir atgavus 
mūsų sostinę.

K. BARONAS

baltų “lopų”. Žinojau, kad rizika 
yra didelė, nes nukentėtų ir kon
fiskuoto laikraščio “platintojas”. 
Bet nepagalvodavau apie tokias 
“smulkmenas”. Svarbu, kad cen
zūros išmestus straipsnius per
skaitys kiti, nes jie visuomet tū
rėjo priešlenkiško “pipiro”, ypač 
J. Žilėno, J. Cicėno ir a.a. J. Lat
vio rašyti.

Lietuvių Mokslo Draugija mū
sų visuomenei yra plačiai žino
ma. čia tik pažymėsiu, kad Anta
kalnio g-vėje, netoli Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčios esančiose LM 
Dr-jos rūmuose, buvo viena di
džiausių Vilniaus bibliotekų, su 
virš 40.000 tomų. Buvo ir bran
gios lituanistinės literatūros.

Lietuvių Meno ir Literatūros 
Dr-ja daugiausia dėmesio kreipė 
į lietuviškų spektaklių-vaidinimų 
organizavimą. J. Cicėnas savo 
knygoje “Vilnius tarp audrų” nu
rodo, kad 1923-32 m. Vilniaus 
krašte buvo 859 lietuviški spek
takliai — vaidinimai: Ašmenos 
apskr. 4, Breslaujos 39, Gardino 
50, Lydos 17, Suvalkų 74, Šven
čionių 504, Vilniaus - Trakų 171. 
Činc z4t»oii /dabo 'norim. ‘

Vilniaus lietuviai skautai, 
įsteigti Pr. žižmaro, pasižymėjo 
ne tik stipria organizacija, bet ir 
sportine veikla. Lenktynėse ap
link Vilnių lietuviai skautai užė
mė net šešias pirmas vietas, o Pa- 
levičius, neprikl. Lietuvos laikais 
Vilniaus viceburmistras, pirmavo 
ne tik bėgimuose, bet vėlesniais 
laikais taip pat ir motociklų lenk
tynėse su geriausiais Lenkijos 
motociklininkais. Važiuodamas 
Gedimino gatve, jis labai dažnai 
paleisdavo stipriai “gazą” ir tuo 
atkreipdavo dėmesį praeivių, ku
rie sakydavo: “to ten Litwin je- 
dzi” ( tai tas lietuvis važiuoja). 
Skautai turėjo juodą vėliavą, kaip 
gedulo ženklą.

Vilniaus Lietuvių Studentų Są
junga turėjo tarp 90-120 narių. 
Tiesa, prieš pat karą, augštąjį 
mokJslą ėjo beveik 170 lietuvių, 
tačiau trečdalis jų lankė univer
sitetus Varšuvoje, Poznanėj, Kro
kuvoj, Dancige, Lvove ir kt., nes 
Vilniaus Stp. Batoro un-tas pasi
žymėjo dideliu šovinizmu ne tik 
iš studentų pusės, bet taip pat ir 
profesorių.* Pvz. laikant egzami
nus, labai dažnai profesorius, pa
žinęs ne lenkišką akcentą, už- 
klausdavo — kokią gimnaziją esi 
baigęs? Atsakius, kad lietuvių, 
studijų knygutėje buvo įrašomas 
tik patenkinamas pažymys, nors 
studento žinios buvo labai geros. 
Lietuviai studentai turėjo savo

tas tautinių motyvų juostele; vir
šuj — Gedimino stulpai su VLSS 
raidėmis.

Dar vertėtų išvardinti šias or
ganizacijas: Vilniaus Lietuvių 
Sporto klubą, Romuvos klubą, 
Šv. Zitos Lietuvių Katalikų Ama
tininkų ir Darbininkų Dr-ją, Vil
niaus klubą ir kt. (b. d.)

lig >

MS

A.a. kun. Kr. Čibiro, didelio Vil
niaus lietuvių visuomenės veikėjo 

kepuraites: žalios spalvos," apjuos- kapas Rasų kapinėse.

(Atkelta iš 1 psl.) 
lankosi Kinijoj ir studijuoja pre
kybos galimybes. Š.m. Prancūzi
ja eksportavo į Kiniją už $50 mil., 
importavo tik už $12 mil.

Italijos pramonininkas, gyve
nąs apylinkėse, kur komunistai 

gauna per balsavimus 56% visų 
balsų, nutarė siųsti parinktus ko
munistus į komunistinius kraštus, 
kad jie vietoje susipažintų ir vė
liau apie tai papasakotų savo kai

Šios draugijos dėka buvo perim-1 mynams. Jis mano, kad geriausia

Seimo darbus vertinant
Greitai sukanka du mėnesiai 

nuo to laiko, kai Toronte įvyko 
Pasaulio Liet Bendruomenės 
antrasis"seimas. Neilgas tai laiko
tarpis, tačiau visdėlto sudarąs 
nors ir mažytę laiko perspektyvą. 
Toji perspektyva darosi svaresnė, 
kai prisimename, kad per tą lai
ką seimo darbai jau perėjo per 
mūsų perijodinę spaudą, susi
laukdami vienokio ar kitokio įver
tinimo. Pravartu tad ir mums, 
prieš užverčiant šio didelio įvy
kio puslapį, padaryti vieną kitą 
pastabą bei paaiškinimą, ypač, 
kad turėjome progos būti arti pa
čių seimo ruošėjų.

Seimas ir partijos
Kaip matyti iš seimo darbų ir 

iš jų įvertinimo spaudoje, viena 
pagrindinių bendruomenės nelai
mių yra jos maišymas su politi
nėmis partijomis bei ideologinė
mis kovomis. Visoje eilėje kraš
tų dar vis yra žmonių, deja, net
gi* iš vadovaujančiųjų bei laikraš
čius redaguojančiųjų, kurie nie
kaip nepajėgia suprasti, kad Pa
saulio Liet. Bendruomenė nėra 
politinių partijų federacija ir 
kad, pagal bendruomenės dvasią, 
bendruomenei vadovauti paren
kami asmenys ne pagal jų partinį 
ar ideologinį priklausomumą, bet 
pagal sugebėjimą bei norėjimą 
geriausiai atlikti tam tikrus kon
krečius bendruomenės uždavi
nius. Asmenys, nesupratę bend
ruomenės nepartiškumo, prisi- 
spyrusiai jieškojo partinio ele
mento visur: ir buvusioje PLB 
valdyboje, ir seimo darbuose, ir 
naujosios valdybos rinkimuose. 
Tam pailiustruoti paimkime kelis 
pavyzdžius. Buvo sakoma, kad bu
vusioji PLB valdyba buvo krikš
čionių demokratų partijos domi
nuojama. Kodėl? — Kad josios 
pirmuoju pirmininku, o paskui 
vicepirmininku buvo J. Matulio
nis. Kokia nesąmonė! Pirmiausia, 
toje pat valdyboje buvo ir visa 
eilė kitokio politinio nusistatymo 
žmonių. Antra ir svarbiausia — 
visi torontiškiai buvo pirmojo sei
mo rinkti dėlto, kad jie buvo pa
tys pajėgiausi asmenys Toronte, 
sutikę pasiimti šią sunkią naštą. 
Mes, torontiškiai, tą puikiai ži
nome.

Kitas laikraštis net per kelis 
numerius jieško partiškumo sei
mo darbuose, tartum seimui nie
kas daugiau ir nerūpėjo, kaip tik 
susodinti į vietas vienus ar kitus 
partiečius. Tiesa, tai gal rūpėjo 
vienam kitam senojo raugo par
tiečiu!, ypač gal vienai partijai, 
atsiuntusiai į seimą kone visus 
savo vadus, tačiau eiliniam seimo 
nariui, o tokių buvo dauguma, 
partinių ambicijų kaišiojimas kė
lė tik nemalonų įspūdį. Tie pa
tys aktyvūs partiečiai be reikalo 
įžiūri savo partijos laimėjimą 
naujosios PLB valdybos rinki
muose. Iš tikrųjų tie rinkimai tik 
dar kartą parodė, kad seimo narių

daugumą sudarė nuoširdūs bend
ruomenės dvasios žmonės, kurie 
jieškojo asmenų, geriausiai galin
čių vadovauti Bendruomenei, ne
kreipdami jokio dėmesio į parti
nes ambicijas. Eilinio seimo na
rio, kuriam partinės filosofijos 
dar buvo neišplovusios smegenų, 
galvojimas buvo maždaug toks. 
Pirmiausia dėl vietos. Torontas 
jau turėjo “pasaulinę valdžią” 
penkeris metus. Tai ilgas laiko 
tarpas. Kodėl gi nepabandyti per
duoti valdžią kitiems penkeriems 
metams kur nors kitur? Ne dėlto, 
kad Torontas veikė blogai, bet tik 
aplinkos pakeitimui. Nauja ap
linka visad atneša ką nors naujo. 
Kito patogaus krašto PLB cent
rui, išskyrus JAV, nebuvo, o iš 
JAV tebuvo pasiūlyta tik viena 
vietovė — Klevelandas. Taigi, 
ten centras ir pateko. Paprasta ir 
logiška be jokios partinės filosofi
jos. Toliau dėl asmenų iš Kleve- 
lando. Trys iš rinktųjų (Barzdu- 
kąs, Nasvytis ir Mikulskis) yra ži
nomi bendruomenininkai pasauli
niu mastu, taigi logiška, kad PLB 
seime už juos ir atiduota daug 
balsų. J. Bačiūnui, nors ir ma
žiau žinomam už JAV ribų (net 
Kanadoj), balsai atiduoti jį pa
gerbiant kaip senosios imigraci
jos atstovą, o Kamantas susilau
kė populiarumo po Adamkavi- 
čiaus paskaitos, reikalavusios 
daugiau dėmesio jaunajai kartai. 
Tai kur gi čia kieno nors parti
nis laimėjimas?

Šio klausimo pabaigai malonu 
konstatuoti, kad,, kaip iš praneši
mų paaiškėjo, yra visdėlto eilė 
kraštų, kurių bendruomeninės 
veiklos partiniai bei ideologiniai 
ginčai netrukdo. Prie tokių kraš
tų priklauso Kanada, Britanija, 
Prancūzija, Italija, N. Zelandija 
ir dar vienas kitas (deja, jiems 
nepriklauso JAV).

Seimas ir kunigai
Seimui pasibaigus, Toronto 

nuotaika buvo pilna didelės pa
garbos ir pasididžiavimo tais ku
nigais, kurie aktyviai dalyvauja 
Bendruomenės darbe. Buvo netgi 
priekaištų seimo nariams, kad jie 
nepasiūlė* formalios rezoliucijos, 
dėkojančios kunigams už jų dide
lius nuopelnus lietuvybės ugdy
mo darbe. Tokia rezoliucija būtų 
buvusi neabejotinai priimta. No
rime pripažinti ar nenorime, bet 
be kunigų visa mūsų lietuviškoji 
veikla gerokai sumenkėtų, nes 
daugelyje vietovių (imant pasau
liniu mastu) kunigas yra vieninte
lis laisvesnis ir sąlygas turintis 
inteligentas, galįs tam darbui pa
sišvęsti. Kaip negalime kunigų 
nuopelnų išbraukti iš tautinio at
gimimo istorijos, taip negalėsime 
jų išbraukti ir iš tų, kurie turi 
nuopelnų Bendruomenei. Tenka 
tik stebėtis, kad šiaip jau rimto 
vieno laikraščio redakcija pralei
do nepagrįstus puolimus prieš ku
nigus. dalyvaujančius Bendruo
menėje.

Tai pačiai kategorijai priklauso 
ir priekaištai Seimo Informacinei 
Komisijai, paskelbusiai, kad da
lyvavimas sekmadienio pamaldo
se katedroje yra visų tautinė pa
reiga. Argi to laikraščio redak
cija jau pamiršo, kad mūsų tau
tos istorijoje yra buvę daug at
vejų, kai dalyvavimas pamaldose 
buvo ne tik religinė, bet ir tauti
nė pareiga? Ar pamiršo tuos se
nuosius mūsų veteranus, kurie ca
ro laikais ėjo kalbėti lietuviškos 
maldos tik dėlto, kad buvo kalba
ma lietuviškai? Ar pamiršo di
džiąsias mūsų tautines kovas dėl 
lietuvių kalbos bažnyčiose? Ar pa
miršo, kad net Šliūpas Amerikoje 
ragino kurti lietuviškas parapi
jas? Nemanau, kad pamiršo, tad 
kam gi niekus rašyti? Sekmadie
nio pamaldos katedroje buvo tik
rai didelė lietuvių religinė ir tau
tinė demonstracija šio miesto 
visuomenės akivaizdoje, kurios 
tarpe yra apie pusė milijono kata
likų. Tose pamaldose dalyvavo 
daugumas Toronto lietuvių, tikin
čių ir netikinčių, katalikų ir evan
gelikų. Netiesa,* kad anglai, išsky
rus arkivyskupą, tos demonstra
cijos nematė. Daug kas matė ir 
kitiem papasakojo, o kas nematė, 
pasiskaitę iškilmių aprašymą On
tario katalikų angliškame savait
raštyje, turinčiam didelį tiražą. 
Vienintelis kas nematė, tai turbūt 
ir buvo bažnyčiai alergiškas ano 
laikraščio korespondentas.

Jeigu anglai šių pamaldų net ir 
nebūtų pastebėję* tai vistiek jos 
save pateisino kaip didelė de
monstracija patiems sau. Tokio 
tautinės dvasios pakilimo, koks 
buvo anų pamaldų metu, retai pa
sitaiko. Dažnas ne tik torontiškis, 
bet ir užjūrio svečias pripažino, 
kad šios pamaldos buvo viena pa
čių įspūdingiausių viso seimo 
programos dalių. A. R. (B. d.)

kovoti su komunizmo idėja susi
pažinus su komunizmo praktika. 
Š.m. jis jau pasiuntė 39 asmenis 
iš kom. partijos.

JT ir vėl nepriėmė raud. Kini
jos: Albanijos rezoliucija buvo 

atmesta 57 balsais prieš 41, su
silaikius 12. Rusija ir šį kartą bal
savo už Kinijos priėmimą.

Amerikos ambasadorius H. C.
Lodge Vietnamui yra iškviestas 

į Vašingtoną. Paskutiniu metu ko
vos Vietname pasmarkėjo. Tik 
viename mūšyje krito Vietnamo 
vyriausybės kariuomenės 42 ka
riai ir 85 sužeisti. Per paskutinius 
22 mėnesius krito amerikiečių
134 kariai.

Naujas Britanijos premjeras 
Home jau atsisakė savo 14 ti

tulų- ir—sudarė visą- -vyriausybę. 
Per papildomus rinkimus vienoj 
apylinkėj jis turi būti išrinktas 
į atstovų rūmus, kad galėtų būti 
premjeru. Trys buvę Macnullano 
ministerial atsisakė dirbti su nau
juoju dėl paskyrimo procedūros. 
Tarpe naujų ministerių yra buv. 
premjero sūnus Maurice, 42 m.

Pereitą savaitę lėktuvais buvo 
permesta iš JAV sunkiai ginkluo
toji divizija į Vokietiją: virš 15. 
000 karių su pilnu apginklavimu 
ir tankais. Dabar Vokietijoj yra 
daugiau kaip ketvirtis milijono 
JAV karių.

Jugoslavijos prez. Tito iš JAV 
grįžo namo. Jugoslavijos poli 

tiniai emigrantai smarkiai piketa
vo su įvairiais plakatais: kaip 
“žmogžudys” ir panašiai; prieida
vo ir prie muštynių su Tito sar
gybiniais, kuriuos jie atsivežė iš 
Jugoslavijos. <

Lietuviai pabėgo...
(Atkelta iš 1 psl.)

turi atplėšti, jei išgirstų karo pa
skelbimą. Ten nurodyta, ką tas 
laivas turi daryti karo atveju. Pa
našiai yra ir su visais Sov. Sąjun
gos piliečiais: kiekvienas turi ka
rinį bilietą, kuriame pažymėta, 
kur, prisistatyti karo atveju per 
24 vai. Per tą laiką įstaigų tar
nautojai bei įvairių darbų žmonės 
turi perduoti savo pareigas ki
tiems ir pasiruošti karinei tarny
bai. Taigi, Sov. Sąjunga gali pra
vesti mobilizaciją kiekvienu mo
mentu. Viskas iš anksto smul
kiausiai paruošta. (B. d.)

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-Hi-Fi
Tel. 532-7733

Taisome visas modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškas stereo, patefonas, 
transistorins ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

R.M.N.Pt
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KRYŽIUS PAKELĖJE
Šiaulių rajono ateistų klubą sukrė

tė laiškas iš “Girkautų” kolchozo. Šė
rėjas J. Bagavičius, bibliotekininkė E. 
Baniulytė ir mechanizatorius V. Zab
lockis UI brigados kryžkelėje aptiko 
naujai pastatytą didelį akmeninį kry
žių. Jiems ypač krito į akis kryžiui 
parinktoji vieta, nes kitoje kelio pu
sėje yra sporto aikštelė, kurioje sa
vaitgaliais rengiamos kolchozinės ge
gužinės. Kryžių pastatė keliaujantis 
maldininkas Ringys, o jamfsu trakto
riais ir kastuvais talkino kolchozo 
jaunimas. Laiško autoriai negali už
miršti, kad 1948 m. naktį “banditai” 
nužudė 11 “Girkautų” kolchozo akty- 
vistų. Jų nuomone, tie “banditai” 
nešioję pakaklėje kryželius...

Dėl kryžiaus pastatymo buvo pra
dėtas kamantinėti brigadininkas K. 
Kukanauza. Šiaulių ateistų klubas 
staiga atsiminė, kad jis esąs aiškus 
bažnytininkas, padedąs vietos klebo
nui kalėdoti, jo sodyba pasipuošusi 
nauju šiferiniu stogu, kasmet jis par- 
duodąs po kelis bekonus. Kliuvo ir 
kolchozo partinės organizacijos sek
retoriui E. Radinovui, kad jis, maty
damas statomą kryžių, nesudraudęs 
kolchozinio jaunimo. Nepatiko laiško 
autoriams ir kolchozo pirm. J. Liut- 
vino pareiškimas, kad brigadininkas 
K. Kukanauza yra puikus šeiminin
kas, o jo religingumas neturi nieko 
bendro su kolchozo reikalais. •.

DIREKTORIAUS KNYGA
Drevemos žuvininkystės ūkio dir. 

Vyt. Andriuškevičius savo knygoje 
turi įrašęs 1.111 įsakymų. Jeigu jis 
už savo šilto kabineto langų išgirsta 
kvaksinčias antis, tuojau padaro iš
vadą, kad jos yra alkanos. Knyga pa
puošiama saliamonišku įrašu: “Šalt- 
kalviui-suvirintojui A. Maslauskui at
skaityti trečdalį algos už tai, kad lai
ku nepristato pašaro antims”... Di
rektorius, žinoma, užmiršo, kad an
tys, būdamos antimis, mėgsta kvak
sėti. {sakymų knygoje jis iš šoferio 
K. Gelminausko 6 mėn. atėmė vairuo
tojo teises, nors jas atimti gali tik mi
licijos pareigūnai. Trečdalį mėnesi-

nio atlyginimo jis yra atskaitęs iš 
traktorininko A. Astrausko, profsą
jungos komiteto sekr. V. Mikuckie
nės ir kt. Žinia apie direktoriaus įsa
kymų knygą pagaliau pasiekė Vilnių. 
“Tiesos” korespondentas V. Miniota 
humoristiniu žodžiu įspėja Vilniaus 
pareigūnus: “Laikykitės ir jūs, drau
gai, iš Vidaus vandenų eksploatavimo 
valdybos. Atvažiuosite kurią dieną į 
Dreverną, išgązdinsite antis, ir V. An
driuškevičius parašys jumąrįsakymą: 
— Už tai, kad valdybos darbuotojai 
laiku neaprūpino antis pašaru, nu
bausti vienu trečdaliu mėnesinio at
lyginimo. Aišku?!”

BALIAI “RAUDONOJOJ
ŽVAIGŽDĖJ”
Vilniaus galanterijos kombinate 

“Raudonoji žvaigždė” yra rankinukų 
gamybos skyrius. Popiečio valando
mis ten dažnai gali išgirsti klausimą: 
“Kas šiandien gimęs? Kieno šiandien 
vardadienis?” Jeigu neatsiranda tą 
dieną gimusių ar'švenčiančių vardi
nes, pasitaiko, kad koks pareigūnas 
ruošiasi eilinėms atostogoms. Tada 
paleidžiamas pirmas po ranka pasitai
kęs rankinukas. Krinta rublinės, krin
ta kapeikos. Pasiuntinys iškeliauja į 
svaigalų parduotuvę ir grįžta su pus
litriais “Skaidriosios”. Sustabdomos 
mašinos, nutyla automatai, ir netru
kus pasigirsta daina. Balius tęsiasi iki 
antrų gaidžių, nors jau seniai pasi
baigęs darbo pamainos laikas. Pary
čiui dalis tokių stropių darbininkų 
atsiduria “Medblaivintojuje”, kur 
jiems leidžiama nusnausti, kol vėl 
ateis laikas klausinėti: “Kas šiandien 
gimęs?”

TURISTINIAI ŽYGIAI
Komunistų partija Lietuvos mokyk

linį jaunimą varinėja į “turistinius 
žygius partizanų keliais”. Lankomos 
komunistinių partizanų buvusios slėp
tuvės Lietuvos giriose. Rudnikų miš
kuose netgi atstatyti partizanų bun
keriai. Tuo atrodo, norima užtušuoti, 
tikrųjų partizanų atminimą — tų, ku
rie kovojo ir žuvo dėl Lietuvos ne
priklausomybės, o ne dėl jos sovieti
nio pavergimo. —vkst—

Kauno kapinėse 1961 m. pastatytas paminklas savo tėvams tremti
nių Prano ir Jono Kupčiūno, gyv. Toronte.

UŽ STATISTIKOS DUOMENŲ 
SLYPI KIETA KASDIENYBĖ

Kun. V. šarka gyvena Hamburge ir 
rūpinasi Vakaru pajūrio Vokietijos lie
tuvių katalikų dvasiniu gyvenimu, o 
labai dažnai ir tautiniu gyvenimu. Jis 
buvo paprašytas parašyti straipsnį 
apie Hamburgo apylinkės lietuvių 
veiklą. Prie jo straipsnio minėtame 
laikraštyje pridėtas redakcijos prie
rašas:

“Keturiasdešimt vienerių metų am
žiaus V. šarka yra tylus, bet visiems, 
kurie jį pažįsta, labai brangus kuni
gas. Jo parašytas straipsnis vertas pa
garbos ir užuojautos. Už pateiktų skai
čių bei duomenų slypi nematomas ir 
mažai kam pažįstamas šio kunigo kas
dienybės vaizdas. Kun. šarka, kai ne
keliauja, o tai būna labai retai, gyve
na ir darbuojasi savo kambaryje — 
Hamburg..- Altona, Kaltenkircbenstra- 
sse 4.”

Pačiame straipsnyje kun. šarka pa
žymi, kad jis aptarnauja lietuvius ka
talikus, gyvenančius Hamburgo, šlez- 
vig-Holšteino ir iš dalies Niedersach- 
seno apylinkėse jau 11 metų. Ten gy
vena apie 900 lietuvių katalikų, išsi
mėčiusių 50 vietovių. Dauguma šių 
žmonių yra seneliai arba ligoniai. Ad
vento ar Gavėnios metu jis pasikvie
čia vieną lietuvių vienuolių į pagalbą. 
Tose vietovėse, kur lietuvių pamaldos 
laikomos vokiečių bažnyčioje, vietiniai 
kunigai yra labai tolerantiški bei pa
slaugūs. Kun. šarka leidžia mėnesinį 
informacinį laikraštėlį “Aušros Var
tai”. Savo straipsnyje kunigas nusi- 
skundžia, kad vyresniojo amžiaus žmo
nės išmiršta, o jaunesnieji nevisada 
pajėgia išlaikyti tautinį charakterį. 
Vasario 16 gimnazija ir saleziečių gim- 
nazija Italijoje gali pagelbėti tiktai 
mažai daliai priaugančio lietuviško 
jaunimo. Tautiškumą truputį atgaivi
na įvairūs minėjimai, kurių suruošia-

ma į metus apie dešimt. Tuo ir baigia
mas kun. šarkos straipsnis. Nepaminė
tas tiktai jo paties vargas, išlaidos ir 
rūpestis., Vien tik to informacinio 
laikraščio išleidimas, išplatinimas ir 
pašto ženklai daug kainuoja. O kelio
nės belankant tolimas ir artimas lietu
vių kolonijas? Be to, kiek žinau, kun. 
Šarka yra labai duosnus ir greičiau 
nuskriaus pats save nei matys savo 
tautietį vargstantį. Daugumas čia, Ka
nadoje, Amerikoje ir kitose šalyse 
įsikūrusių ateivių esame perėję Bre
meno pereinamąją stovyklą, kurioje 
kun. šarka buvo kapelionu. Jo nuo
širdų pamaldumą ir paslaugumą žmo
nėms gerai žinome. Labai gražu būtų 
viena ar kita proga pasveikinti jį, do
vanėlę arba auką pasiųsti kartu, o jis 
tai, būkime tikri, panaudos vertingam 
tikslui.

Šią vasarą Vokietijoje, toje pat vie
tovėje kur aš buvau, mirė viena sene
lė. Organizuojamos laidotuvės, bet ne
įmanoma prisišaukti lietuvio kunigo; 
visi kolonijos lietuviai nuliūdę, nes 
reikės pasinaudoti vokiečių kunigo pa
slauga. Paskutiniu momentu atsirado 
kun. šarka. Atlaikė pamaldas, palydė
jo į kapus, pasakė puikų pamokslą. 
Ta pačia proga aplankė ir kitus ser
gančius bei sveikus tautiečius: pasi
kalbėjo, papasakojo naujienas ir buvo 
smagu stebėti visų patenkintus veidus. 
Kadangi kun. šarka kalba keletą kal
bų, dažnai savo trumpą laisvalaikį tu
ri praleisti patarnaudamas ir kitų tau
tybių žmonėms, Jis yra tikras gero 
dvasiškio ir tauraus lietuvio pavyzdys.

Ev. f.

. DALYVAUKIME KULTŪROS FON
DO RUOŠIAMOSE MOKYTOJŲ DIE
NOSE Toronte lapkr. 24 d. Prisikėli
mo parapijos salėje. Programa prasi
deda šeštadienį, 9 vjr. ir baigsis sek
madienį 11 vai. pamaldomis. Norima, 
kad kuo gausesnis skaičius mūsų mo
kytojų ten dalyvautų. Taip pat pagei
daujama, kad prie jų prisidėtų jauni
mas, tėvų komiteto atstovai ir visi be
sidomintys augančia mūsų karta. Bus 
diskutuojamos šių laikų labai aktua
lios temos. Kul. Fondo atstovas

KARIUOMENES ŠVENTES MINĖ
JIMAS įvyksta lapkr. 24 d., 4 v. p.p. 
Katedros mergaičių gimnazijos salė
je. Anksčiau skelbta data minėjimas 
negalėjo įvykti, nes tuo laiku mūsų 
parapijoj vyko rekolekcijos. Naujos 
datos nustatymo reikalu buvo sušauk
tas specialus posėdis LB valdybos ir 
LVS Ramovės Hamiltono skyr. v-bos, 
kuri taip pat yra šio minėjimo bend
rininkė. Naujai parinktas laikas yra 
advento metu, todėl negalės būti šo
kių. Vietoj to ruošiamasi turėti tur
tingą meninę programą. K. M.

SPAUDOS BALIUS bus lapkričio 16 
d. Knights of Columbus salėje — pa
remti katal. jaunimo spaudai.

Programoje savo kūrinius skaitys 
vyresnieji literatai iš Toronto ir jau
nosios kartos atstovai iš Hamiltono ir 
Toronto. Taip pat bus renkama to va
karo spaudos baliaus karalienė.

Ateitininkai sendraugiai
AV PAR. CHORAS, vad. sol. V. Ve- 

rikaičio, repetuoja kiekvieną penktad. 
7.30 v.v. par. salėje ir sekmad. po pa
maldų. Džiugu, kad š.m. choras gražiai 
pasipildė moteriškais balsais prisijun
gus gražiam būriui jaunosios kartos 
mergaičių. Pasirodo, mergaitės dau
giau bendradarbiauja mūsų taut, ir 
kultūr. darbe. Sveikiname! Įdomu, ko
dėl atsiriboja jauni vyrai nuo betkokio 
naudingo darbo mūsų kolonijoje?

Spalio 18 d. buvo chorui pristatyta 
naujas jaunas altas p-lė F. Zauka iš 
Delhi, Ont., kuri, gerai baigusi mo
kyklą, j ieško įstaigoj darbo ir žada 
apsistoti Hamiltone ilgesniam laikui. 
Choras sveikina ir linki jai geriausios 
sėkmės.

VISUOTINIS SKAUTŲ TĖVŲ SU
SIRINKIMAS spalio 20 d. tikslo nęat- 
siekė; atsilankė tik 10 asmenų. Skautų 
rėmėjų v-ba dar kartą bandys visuo
menės nusistatymą jaunimo reikalu 
lapkričio 10 d. AV salėje 5 v. p.p. 
Kviečiama gausiai atsilankyti, nes nu
matoma karštų diskusijų stovyklavie
tės reikalu. Laukiame!

SKAUTŲ STOVYKLAVIETES įren
gimui gauta aukų: $25: A. Kaušpėdas 
ir $10: p. Šukaičiai. Skautų rėmėjų 
mokestį už 6 mėn. $6 sumokėjo P. Bul- 
kė. Visiems aukotojams nuoširdžiau
sias ačiū! V. P.

PRANAS BARAUSKAS, Toronto lie
tuvių tarpe žinomas apdraudos agen
tas, patarnaus Hamiltono, Burlingto- 
no ir Oakvillės lietuviams auiomobi- 
Jių ir namų apdraudos reikaluose. 
Dauguma didelių bendrovių, kurioms 
jo įstaiga atstovauja, turi skyrius Ha
miltone. Gaisro ar auto nelaimių nuo
stoliai išmokami greitai. Darbo valan
domis P. Barauskui skambinkite To
ronto 766-0811; vakare geriausia nuo 
9 iki 10 vai. Klijentams tel. išlaidas 
apmoka P. Barauskas.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 131-oje 
savaitėje davė $200 ir pasiekė $125. 
400. Po $100 pažadėjo V. čaikauskas, 
turįs kirpyklą 152 Locke St. S., ir 
senųjų lietuvių B. Baronas. Abiems 
nuoširdžiausias ačiū!

LIETUVIŲ NAMŲ STATYBA šiuo 
metu pasiekė augščiausią krizę. Kai 
v-ba perėjo į visuotinio narių susirin
kimo nutarimo vykdymą — statyti 
Lietuvių Namus Hamiltone, pasipylė 
pareiškimai atsiimti pinigus. LN v-ba 
savo spalio 23 d. posėdžiuose jieško- 
jo išeities apvaldyti padėčiai. Išvada 
ir sprendimas paliktas visuotiniam na
rių susirinkimui, kuris įvyks apie 
1964 m. kovo mėn.

Šia proga aš prisimenu a.a. pik. J. 
Giedraičio pasakymą, kurį jis nuolat

NOTARAS
ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 

savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
j naujas patalpas — 

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

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

kartodavo: “Už Lietuvą galvą dedu, 
bet jos reikalams nė dolerio”. Tai bu
vo ne jo nuomonė, bet kaip jis pa
brėždavo, daugumos tautiečių nuo
monė. *

Ilgų išvedžiojimų nemėgstu. Ati
duodu visuomenės sprendimui. Jeigu 
mes norime masiškai atsiimti pinigus, 
turime parduoti nuostabiai geroje vie
toje sklypą. Spalio 23 d. posėdyje LN 
v-ba nutarė sklypą išlaikyti ir eiti prie 
LN statybos, bet dalis narių galvoja 
kitaip. Sekantis LN v-bos posėdis bus 
apie lapkr. 15 d. Visus tautiečius pra
šau rašyti savo nuomones man šiuo 
adresu: 38 Stanley Ave., Hamilton, 
Ont. Jeigu bus daugiau nuomonių 
sklypą likviduoti, v-ba taip padarys. 
Tuo atveju mes pradėsime kelią at
gal, žinoma, be asmeninių nuostolių, 
šiuo metu už tą žemę miesto centre 
mes galime gauti dvigubai, bet po 5-10 
metų jos neįkąsime ir 5 kartus dau
giau mokėdami. Pagalvokime rimtai! 
Kas sukurta, sugriauti lengvai galime, 
bet statyti yra labai sunku.

Aš nuoširdžiai prašau visus LN na
rius su pinigų atsiėmimu palaukti iki 
1964 m. kovo mėn., kai mes visi susi
rinkę svarstysime susidariusią padėtį.

Asmenys, kurie pirko paskolos Še
rus, gali atsiimti savo pinigus sena 
tvarka, t.y. po mėnesio laiko nuo jų 
pareiškimo gavimo dienos.

Aš noriu, kad Lietuvių Namai Ha
miltone atsistotų, bet aš nenoriu, kad 
to pasekmėje tautiečiai mane keiktų. 
Lietuvių Namų ateitis yra mūsų ran
kose. Rašykite man savo nuomones.

Ačiū! St. Bakšys, LN v-bos pirm.

CATHEDRAL HIGH SCHOOL spa
lio 18 d. įvyko brandos atestatų įtei
kimo iškilmės. Iš lietuvių XII skyrių 
baigė ir brandos atestatus gavo: D. 
Domeikaitė, R. Milerytė, J. Kamins
kaitė, V. Sopytė, G. Blekaitis, L. Meš
kauskas, R. Petrauskas, G. Pronskus, 
Ed. Stanius ir A. Vindašius. R. Milery
tė XII skyrių baigė viena iš pirmųjų 
ir gavo stipendiją.

LORETTO ACADEMY XII skyrių 
sėkmingai baigė dvi lietuvaitės: B. Ky- 
bartaitė ir T. Tumaitytė. Pastaroji 
šią akademiją baigė pirmąja mokine ir 
gavo stipendiją.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ susi
rinkime spalio 20 d. kalbėjo svečias 
iš Romos mons. dr. V. Balčiūnas. Iš
rinkta mergaičių būrelio vadove D. 
Latauskaitė ir berniukų — Ed. Būgai-

liškis. Taip pat suplanuotas sekantis 
susirinkimas lapkričio 10 d.

WESTDALE COLLEGE SCHOOL 
XII skyrių baigė L. Stanavičiūtė. Be
veik visi baigusieji lanko XIII skyrių. 
Matyt, kad mūsų jaunimas gerai mo
kosi, skina laurus. Linkime visiems 
sėkmingai baigti XIII skyrių.

ŠALPOS FONDO ruoštas vajus ati
darymo vakaras spalio 19 d. sutrau
kė apie 120 svečių. Gaila, kad Detroito 
dramos teatro vaidinimo “Gatvės vai
kas” pasižiūrėti atsilankė tiek maža 
žmonių.

ŠALPOS FONDO VAJUS jau prasi
dėjo. Rinkėjai lanko visus; prašoma 
neužtrenkti durų ir paaukoti vieną ki
tą dolerį. Vajaus pradžia džiuginanti. 
Tikimasi, kad bus gražūs rezultatai. 
Hamiltoniečiai visada buvo duosnūs 
ir pasižymėję kaip stambūs šalpos rė
mėjai. J. P.

Lietuviai pasaulyje
J A Valstybės

“CHICAGO SUN-TIMES” išspausdi
no A. Ragausko laišką, kuriame jis dė
koja už įdėtas Nixono ir Akers mintis, 
perspėjančias apie pavojus suartėjant 
su sovietais, ypač turint galvoj rytų 
ir centro Europos valstybių laisvę.

JAV GAUTAME LAIŠKE iš Lietu
vos rašoma, jog labai sunkiai sergąs 
rašytojas Mykolaitis - Putinas.

DR. J. ADOMAVIČIUS, pasiremda
mas dr. B. Spock ir kt. Amerikos me
dikų - psichologų patyrimais, parašė 
“Drauge” ilgą straipsnį apie “peranks- 
tyvo jaunuolių poravimosi pavojus”, 
teigdamas, jog ankstyvas “Going 
steady” įvelia jaunuolius į fizinį arti

mumą tarpusavyje dar gerokai prieš 
jiems pajėgiant pažinti savo partnerį 
bei suprasti “amžiną” meilę. Tuo su
daromi dideli pavojai jaunuolių da
barčiai ir ateičiai.

MIRĖ 102 M. LIETUVIS KNYGNE
ŠYS. Spalio 10 d. Gary mieste mirė 
seniausias lietuvis — Povilas Kalvai
tis, sulaukęs 102 m. amžiaus. Palaido
tas spalio 12 d. Kalvarijos kapuose E. 
Gary, Ind. I kapus jį palydėjo jo 77 
m. duktė, 64 m. sūnus ir anūkai bei 
praanūkai.

P. Kalvaitis buvo gimęs 1861 m. 
Tauragės Naumiestyje. Jaunas būda
mas nešiojo per sieną iš Vokietijos 
lietuviškas knygas. Į Ameriką atvyko 
1905 m. Turėjo 9 vaikus.

Banna. — 5% visos darbo jė
gos V. Vokietijoje arba 1 mil. 
darbininkų sudaro svetimtaučiai.

APATINIAI BALTINIAI --- KOJINĖS 
MARŠKINIAI --- T-SHIRTS

AUGANTI "PARAMA" 
KAPITALU IR VEIKLA

Sault S. Marie, Ont.
PASISTATĖ GRAŽIUS NAMUS. — 

J. O. Okmanai pasistatė geriausiame 
miesto kvartale puikius namus ir spa
lio 19 d. persikėlė gyventi. Anksčiau 
gyventus namus p. Okmanai galvoja 
parduoti ar išnuomoti./

M. KENGRYS jau kuris laikas sun
kiai serga. Paskutiniu laiku liga dar 
paaštrėjo ir teko išsiųsti net į Toron
tą gydyti. Linkime M. Kengriui greit 
pasveikti.

NESĖKMINGOS MEDŽIOKLĖS.
Prasidėjus briedžių medžiojimo sezo
nui, gana didokas mūsų tautiečių skai
čius ryžtasi išbandyti savo laimę, bet 
iki šio laiko tik vienas I. Gvidzevičius 
buvo laimingųjų skaičiuje.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖ
JIMAS ruošiamas lapkričio 29 d. uk
rainiečių par. salėje. Gal daugumas 
bus nustebinti data, bet negavus šeš
tadieniui muzikantų, teko datą keisti 
ir kelti į penktadienio vakarą vietoj 
šeštadienio.

ONTARIO PROV. RINKIMUS lai
mėjo konservatoriai, bet Algomos apy
linkėje liberalai parodė, kad jų buvusi 
“tvirtovė” feder. rinkimuose savo re
zultatus pataisė ir provinciniuose. Iš 
anksčiau turėtų dviejų konservatorių 
vietų, vieną per šiuos rinkimus atėmė 
ir tik dėl netinkamo kandidato parin
kimo atsilaikė antroje. V. S.

BANKO SĄSKAITA
Š.m. rugsėjo mėn. “Parama” užbai

gė banko s-tą su $95.895,85. Šios s-tos 
lėšos laikomos banke, kaipo rezervas 
eventualiems narių pareikalavimams 
patenkinti, išmokant iš depozitų bei 
šėrų s4ų, išduodant paskolas ir t.t.

ASMENINĖS PASKOLOS
Rugsėjo mėn. užbaigus, “Parama” 

turėjo išdavusi viso apie $580.000 as
meninių paskolų. Sulyginus su pr. me
tų asmeninėm paskolom, jos mažai kuo 
padidėjo, nes nariai paskutiniu laiku 
mieliau ima nekilnojamo turto pasko
las arba morgičius. Asmeninės pasko
los išduodamos iš 7% % metinių palū
kanų nedaugiau kaip $5.000 vienam as
meniui ir neilgesniam laikui, kaip 3 
metams. Visos asmeninės paskolos ap
draustos “Cuna Mutual Insurance So
ciety”. Mirus paskolos gavėjui, liku
sią skolą su palūkanomis apmoka ap
draudos bendrovė.

Asmeninės paskolos išduodamos , at
sargiai, atsižvelgiant į paskolos gavė
jo ir žirantų finansinį pajėgumą. To
dėl nuostoliai labai reti. Per 10 metų 
teks registruoti tik du nuostoliai — 
apie $3.000. Pagal kooperatyvu centri
nių įstaigų statistikos duomenis, % % 
nuo visų išduotų paskolų tenka nura
šyti į nuostolius. “Parama” nuo veiki
mo pradžios yra išdavusi apie 3% mili
jono asmeninių paskolų. Taigi “Para
mos” nurašytas nuostolis sudaro tiktai 
1/13% nuo išduotų paskolų.

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLOS
“Parama” išdavė apie 200 morgičių 

— $1.234.761,92. Pagal Taramos” įsta
tus, vienam asmeniui galima paskolin

ti ne daugiau $50.000. “Parama” ima 
tiktai 6% % metinių palūkanų už nau
jai išduodainus morgičius, o taip pat 
ir jau iš seniau gavusiųjų morgičius, 
nors dokumentuose įrašytas ir augš- 
tesnis procentas. Morgičiai išduodami 
ne didesni kaip % įkainuoto turto ver
tės. Morgičiai mirties atvejuje neap
drausti. Paskutiniu laiku jaučiamas 
didesnis pareikalavimas morgičių, ne
gu asmeninių paskolų.

INVESTACIJOS
Investacijų sumą sudaro $96.400,14. 

Į šią sumą įeina pirkti įvairūs verty
bės popieriai, paskolos apdraustos pre
kėmis ir t.t. Vertybės popieriai arba 
“bondai” pirkti padidinti aktyviam 
likvidingumui, kurio reikalauja vietos 
valdžios įstaigos.

PRAPLĖSTA “PARAMOS”
VEIKLA
“Paramos” veikla praplėsta ir už 

metropolinio Toronto ribų. “Paramos” 
nariais gali būti visoje Kanadoje gyve
nantieji lietuviai ir naudotis jos pa
tarnavimais.

Sudbury lietuviai turi įsteigę ‘Ta
ramos” skyrių, kurio vedėja yra M. 
Venskevičienė.

Išvadoje turime visi sutikti, kad lie
tuviai, rimtai ir kietai dirbdami, gali 
sukurti ir išauginti rimtas bei stiprias 
finansines-ūkines organizacijas ir iš jų 
turėti didelės naudos. Būkime tikri, 
kad mūsų lietuviškas kredito koopera
tyvas “Parama” peržengs ir 3-jį mili
joną, jei tik turėsime daugiau pasiti
kėjimo, savo sutaupomis neduosime 
svetimiesiems naudotis, bet laikysime 
“Paramoje” ir naudosimės visais jos 
patarnavimais. P. Š.

VL. IR L. MORKŪNAI su sūnumi 
Edvardu ir dukra Rita iš Venezuelos 
atvyko gyventi į Los Angeles ir tenai 
baigia įsikurti. V. Morkūnas iš profe
sijos — mechanikas ir yra gimęs Ki
nijoje.

ALG. VALENTINAS, atlikęs kari- 
nę tarnybą, įstojo į Los Angeles poli
cijos akademiją, kuri ruošia miestui 
policijos valdininkus.

AKT. ST. PILKA kas trečią pirma
dienį per Sofijos Barkus radiją skaito 
lietuvių autorių kūrinius.

D. PETRAITIS, MIC, neseniai įšven
tintas dijakonu. Teologiją studijuoja 
šv. Prokopijaus kun. seminarijoje, 
Lisle, Ill. 1964 m. pavasarį baigs stu- 
dijas seminarijoj ir gaus kunigo šven- 
timus. 1

B. PIEŽAITĖ, St. Piežos, “Chicago 
American” religinio skyr. redaktoriaus 
duktė, dirba Tuniso ligoninėje kaip 
gailestingoji sesuo.

ANGELŲ KARALIENĖS LIET. PA- 
RAPIJA, Brooklyn, N. Y. neseniai at
šventė 75 m. gyvavimo sukaktį. Ta 
proga buvo suruoštas puikus kon
certas.

Australija
PERTHO LIET. PARAPIJA nese- 

niai atšventė 10 m. įsikūrimo sukaktį, 
šioje parapijoje lietuvius aptarnauja 
kun. L. Kemėšis.

ANT. STANAITIS, melbourniškis, 
prieš trejis metus turėjo eismo nelai
mę ir yra pusiau paralyžuotas. Jo žmo
nai ir dukrelei taip pat padarytos ope
racijos.

INŽ. P. PETRAITIS nusilaužė ko
ją, kuri dabar sugipsuota, bet jis jau 
pradeda vaikščioti.

Lietuvės Belgijos benediktinių 
vienuolyne

Belgijos lietuvių grupė Liuvene sesers Augustinos jubi- 
lėjuje. Iš kairės: sesuo Liudgarda, sės. Kazimiera, sės. iš 
Tongres vienuolyno, sės. Bernadetta ir sės. Liucija; stovi: 
V. Kalašnikovaite, p. Baltus LB pirm., kun. J. Danaus
kas, jubiliatė sės. M. Augustina ir sės. iš Tongres.

PERKU 
MONETAS:

Pabaltijo valst. visų vienetų mone
tas; dolerio dydžio pasaulio sidab
rines monetas; Kanados dešimtinės 
sistemos monetas iki 1936 m. ir vė
lesnes (nenaudotame stovyje); vi
sas Kanados provincinės dešimtinės 
sistemos monetas ir kanadiškus si
dabrinius dolerius iki 1957 m.

Suinteresuotieji rašykite:
- L. MAČIKŪNAS,

39 Stanley Ave., Hamilton, Ont.

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL 
254 LAKESHORE RD. EAST, Port Credit

VD A x* ĖK] A C Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DAvtlNAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

NAUJAI ATIDARYTA
lietuviška stalių dirbtuvė

ARO
] ruoši ome krautuves, restoranus,’ įstaigas, 
grožio salionus, sumoderniname virtuves ir 
atliekame įvairius kitus namų remontui.

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

Res Tel. LE. 6-5363 — Res. Tel. RO. 3-2032
K. STRIAUPIS P. JONIKIS

Louvain, Leuven, Loewen, Liuve
nas ... Ir prancūziškai, ir flamandiš
kai, ir vokiškai, ir lietuviškai... Tie
sa, ir lotyniškai vadinamas Lovanium. 
Nedidelis Belgijos miestas. Kažkur 
mačiau statistikose: 35.000 gyventojų. 
Nedidelis, bet garsus praeityje ir da
bartyje. 1426 m. čia išdygsta vienas 
pirmųjų Europos universitetų. Jis da
vė žymių žmonių: žymus jėzuitas Tė
vas Lessius 1554-1623, teologas; vys
kupas Jansenius 1585-1638; kas iš mū
sų nėra girdėjęs apie jo žymų veikalą 
“Augustinus” (indekse) ir apie jo 
doktriną “Jansenisme”; flamandų hu
manistas Justus Lipsius (sulotynintas 
vardas Joost Lips 1547-1606); popie
žius Adrijonas VI 1522-1523. Bet už- 
teks istorijos... Kiek man žinoma, to 
un-to studentais buvo ir a.a. kan. Ku
raitis, ir a.a. kan. P. Penkauskas... 
ir kun. dr. Gaida, ir dr. Mališka, ir 
inž. Povilaitis, Raymondas Kastys... 
Dabartiniu laiku čia, medicinos fakul
tete, studijuoja p. Paulauskas, Stepo 
Paulausko, buv. Liet. Bendruomenės 
Belgijoje pirmininko sūnus. Kaip ma- 
tome, Liuveno miestelis davė ir duo
da... ir duos, jei kalbiniai ginčai ne
padarys iš Liuveno universiteto grynai 
flamandiško universiteto. Iki šiol dvi 
kalbos — prancūzu ir flamandų čia tu
ri lygias teises. Nelaimei, Liuvenas 
yra flamandų krašte. Jei tai įvyktų, 
aišku, tūkstančiai įvairių tautybių stu
dentų negalvotų ten vykti.

Bet Liuvenas turi ir meno nepalygi
namų dalykų: miesto rotušė — gra
žiausias pasaulyje gotinio “flamboy
ant stiliaus” kūrinys; ir šv. Petro di
džioji nava nukonkuruoja visus goti-

pravesti kviečia mane. Būtų “griekas” 
atsisakyti. Kviečiu ir Liežo bei apylin
kių lietuvius. Jie pažadėjo, bet beveli
jo sekmadienį ilgiau lovoje pabūti. 
Nežiūrint to, jie buvo mandagūs ir at
siuntė “valdžią” — Liet. Bendruome
nės pirmininkę p. Baltus, 5 vaikučių 
motiną. (Keista, Belgijoj karaliumi te
gali būti tik vyriškos giminės asme
nys; moterys — ne; tuo tarpu lietuvių 
karalienė — moteris. Sunku susigau
dyti...). Iškilmėse dalyvavo ir pran- 
čiškonė, sesuo Kazimiera, kun. dr. J. 
Gutausko artima giminaitė, ligonių 
slaugė prančiškonų klinikoje; ir dar 
trys seserys — Marie Bernadette ir 
kitos šv. Marijos de Landen kongrega
cijos iš Tongres. Dalyvavo ir Veronika 
Kalašnikovas, buvusi kadaise benedik
tinė.

Po religinių iškilmių bendri pusry
čiai ... truputį vėliau bendri pietūs. 
Ir čia pasigirdo lietuviškos giesmės: 
“Marija, Marija”... “Pulkim ant ke
lių”... ir lietuviškos dainos.

Ar yra kontinentas, kraštas, kur ne
būtų lietuvių, lietuvaičių... kur ne
skambėtų lietuviška giesmė, lietuviš
ka daina?

Tiesa, pamiršau apie lietuviškas rū
tas. Kambaryje randu puokštę rūtų. 
Nustembu ... Klausiu seserį Ceciliją 
iš kur tos rūtos, nes Belgijoje, Pran
cūzijoje, o gal ir dar kitur, griežtai 
uždraustas jų auginimas. Seselė man 
atsako: “Mes žinome, kad belgų žemė
je jų negalima auginti, bet mes jas 
auginame už klauzūros, o ten policija 
neturi teisės...”

Ilgiausių metų mūsų mielai jubi
liatei! Kun. J. Danauskas

MELBOURNO “DAINOS” SAMBŪ
RIUI lapkričio 10 d. tenka suorgani
zuoti pabaltiečių dainų koncertą, šiais 
metais vietoj ištisinio savo dainų kon
certo “Dainos” sambūris organizuoja 
grandiozinį baltų tautų dainų koncer
tą, kuriame dalyvaus Melbourne lat
vių mišrus choras, Melbourne estų 
moterų choras ir patys rengėjai. Šis 
koncertas dar tuo būsiąs būdingas, 
kad, be atskirų pasirodymų, koncerto 
pabaigoje visi trys chorai drauge pa
dainuos po vieną latvišką, estišką ir 
lietuvišką dainą.

MELBOURNO LIET. BLAIVININ
KŲ dr-jos valdybon išrinkti: N. But- 
kūnas, J. Normantas ir A. Pocius.

Prancūzija
ERNESTAS GALVANAUSKAS gy

dosi Aix-les-Bains, kur jam dr. Her
berto klinikoje padaryta operacija. 
Anksčiau jis gyveno Madagaskare, 
Majungoje. Ten jam buvo padaryta 
skrandžio operacija, bet nesėkminga 
— žaizdos liko neišgydytos. Begyjanti 
žaizda užkimšo išėjimą iš skrandžio. 
Buvęs Lietuvos premjeras yra 81 m. 
amžiaus. Jam galima rašyti: Mr. E. 
Galvanauskas, Chez Fabien Blonde, 
Les Chavirettes, Albens, Savoie, 
France.

Britanija
VIEŠNIOS IŠ AMERIKOS. Londone 

lankėsi dvi Nek. Pr. Marijos seselės: 
Emanuelė ir Apolinara, kurios liet, 
parapijos salėj spalio 6 d. parodė tau
tiečiams filmą ir projekcinių vaizdų 
iš š. Amerikos lietuvių gyvenimo.

BENDRAS PABALTIEČIŲ KON
CERTAS. Spalio 19 d. Bradforde es
tai, latviai ir lietuviai surengė bendrą 
koncertą, kuriame dalyvavo visų trijų z 
tautybių chorai ir tautinių šokių šo
kėjų grupės.

“NIDOS” leidžiamas sieninis kas
dien nuplėšiamas kalendorius su pasi
skaitymais 1964 m. jau baigtas spaus
dinti. Paruošė Pr. Al.

VADOVĖLIAI
Lituanistinėms 

MOKYKLOMS
Kregždutė I d. — m laida $2.25 
Kregždutė Id. — IV laida $2.50 
Kregždutė H dalis $3.00
Kregždutė HI dalis $3.25 
Klasės dienynai $0.75
Mokinio pažymėjimas $0.06 
Maldaknygė vaikams 
“Dievo Vaikas” $1.85

Gaunami:
Spaudos B-vėj “žiburiai” 

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

ir pas visus lietuviškos spaudos 
platintojus.

nio meno kūrinius, net garsiąją Pary
žiaus “Notre Dante de Paris”. Jei ka
da nors lankysite Belgiją, užsukite ir 
į Liuveną pamatyti tu šedevru.

Tame Liuvene spalio 6 dM 1963 m^ 
lietuvaitė M. Augustina Deikaitė, sa
kosi 47 m. amžiaus, šventė savo sidab
rinį — 25 metų vienuoliško gyvenimo 
jubilėjų. (Ji čia ne viena: yra dvi že
maitės — sesuo Liucija ir sesuo Liut- 
garda; viena suvalkietė — sesuo Te
resė). Iškilmės... Religiniai daliai

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $3.009, 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 h- penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. M511
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Dideli lietuvių operos užsimojimai
PASIKALBĖJIMAS SU VALDYBOS PIRMININKU VYTAUTU RADŽIUM

Spaudoje pasirodžius žinutėms 
apie planuojamą naująjį lietuviš
kosios operos sezoną ir “Toscos” 
pastatymą, parūpo gauti daugiau 
informacinės medžiagos apie mū
sosios operos lūkesčius, dabarti
nius užsimojimus, tolimesnius 
planus. Tad ir teko kreiptis į Vyt. 
Kadžių, kurio vardas išeivijos 
sunkiame kelyje taip dažnai siedi
namas su visa lietuviškąja opera, 
nes jis yra Lietuvių operos valdy
bos pirm.

— Kokios viso operos kolekty
vo nuotaikos po paskutiniųjų pa
statymų?

— Apie nuotaikas reikia kal
bėti atsargiai, nes jos dažnai reiš
kia tik momento įspūdį. Tačiau 
dabar, kai praėjo keli mėnesiai 
po operų spektaklių, turime prisi
pažinti, kad mūsų nuotaikos ge
resnės, negu buvo tada. Tam yra 
keliolika priežasčių, o svarbiausia 
ta, kad daugelis mūsų kritikų, ku
rie rašė apie operas, beveik nepa
taikė “ad rem”. Gaila, tokių kriti
kų, kurie tik muzikinį kūrinio at
likimą pajėgtų aptarti, neturime. 
Daugelis jų, save tokiais laikan
čiais, nepajėgia atsipalaiduoti 
nuo asmeniškumų. “Cavalleria 
Rusticana” ir “Pajacų” operų pa
statymas sudaro nemaža proble
mų profesinei operai, juo labiau 
mums, todėl mūsų personalo nuo
taikos po jų pastatymo yra tikrai 
puikios ir vieningos.

— Kaip su visuomenės para
ma? Ar ji didėja, ar jau mažėja? 
Koks mūsų visuomenės dėmesys 
operai ir kaip jis jaučiamas pa
čios operos žmonių tarpe?

— Lietuvių visuomenės dėme
sys savo operai yra didelis. Dar 
nebuvo atvejo, kad operos spek
taklio bilietai nebūtų išparduoti, 
o opera veikia nuo* 1957 m. Į 
spektaklius atvyksta žmonės iš 
Klevelando, Detroito, Niujorko, 
neskaitant artimesnių vietovių 
prie Čikagos, o taip pat kiekvie
name spektaklyje dalyvauja ir da
lis Kanados lietuvių. Operos per
sonalą tai džiugina ir teikia jėgų 
ateities darbams. Juk opera be 
žiūrovų negalėtų gyventi. Toks 
didelis* klausytojų skaičius mus 
įpareigoja tinkamai paruošti ope
ras. Kiekyienos operos būna 3 
ar 4 spektakliai su 4.500-5.000 
klausytojų. Nežiūrint to, tenka 
abejoti ar savo dėmesiu lietuviai 
pralenktų vokiečius. Kiekvienas 
didesnis miestas Vokietijoje turi 
savo operą, Pvz., Bayreuthe kas 
vasarą vyksta Wagnerio muzikos 
festivaliai visą mėnesį. Teatras 
turi 1.800 vietų. Visi 30 spektak
lių buvo išparduoti gruodžio mė- 
nesį, o festivalis prasideda tik 
liepos gale. Tam festivaliui groja 
165 orkestrantai. Apskritai, Eu
ropoje yra didesnis domėjimasis 
opera ir kitomis meno šakomis. 
Procentualiai imant, mes turėtu
me daugiau susirūpinti savo ope
ra.

— Ar operos personalo na
riai yra pastovūs ar dažnai kei
čiasi?

— Choristai yra visiškai pa
stovūs ir nesikeičia. Gal daugiau 
moterys Įvairuoja, bet ir tai tesu
daro tik* 2% pasikeitimo. Vyrų 
tarpe nėra pasikeitimų. Solistinės 
pajėgos irgi tos pačios, tik kažku
rios žymiai išaugusios palyginus 
su pirmaisiais spektakliais. Meni
nė vadovybė ta pati, ir tai daug 
prisideda prie praktinio pasiseki
mo. Valdybos nariai kasmet šiek 
tiek keičiasi. Ji su revizijos ko
misija renkama kasmet nauja. 
Operos klausimu esame visi vie
nos nuomonės. Dar yra ryžto ir 
kantrybės, o tai laiduoja ateitį. 
Jau pastatyta 7 operos su 18 spek
taklių.

—- Visiems žinoma, kad Tams
tų darbą labai vargina nuolatinis 
lesų jieškojimo reikalas. Ką ga
lėtumėte pasakyti šiuo opiu klau
simu?

— Šis klausimas liečia ope
ros rėmėjus. Ta parama, kuri bu
vo prieš kelis metus, yra ir da
bar. Tai reiškia, kad tie patys as
menys ar Įstaigos remia operą 
jau eilę metų. Naujų rėmėjų sun
kiai beatsiranda, o rodos jų galė
tų būti šimtais; taip atrodo ma
tant ekonominį tautiečių stovį. 
Be rėmėjų opera negalėtų išsi
versti. Išparduoti bilietai niekada 
nepadengia operos išlaidų. Todėl 
opera savo mecenatams yra giliai 
dėkinga ir su viltimi žvelgia atei-

AL. GIMANTAS

tin. Finansai yra pagrindinis ope
ros rūpestis. Jų mes visada stoxo- 
jame. Fvz., po paskutinių operų 
pastatymo liko $3.000 nuostolis, 
nes teko unijai apmokėti už dar
bą. Čia mūsiškiai galėtų žymiai 
padėti, paaukodami nors mažą su
mą. Tada valdybos darbas labai 
palengvėtų. Aukų prašome ne 
sau, o tik operos išlaidoms pa
dengti, nes su opera lietuvių var
das Kitataučių tarpe yra žymiai 
daugiau respekto įgavęs; dažnai 
lietuviai statomi net pavyzdžiu 
saviškiams, kaip jau porą kartų 
buvo jų straipsniuose rašyta.

— Kaip vertinate mūsų spau
dos dėmesį lietuviškajai operai?

— Lietuviškai spaudai opera 
yra nuoširdžiai dėkinga už ope- 

mą dėmesį. Žinoma, tolimesnio ji 
spauda mažiau teturi informaci
jų ir mažiau terašo, negu čikagiš- 
kė. Po paskutinių spektaklių, kai 
susidarė nuostolis, kaikurie laik
raščiai parodė ypatingo palan
kumo.

— Kaip reikalai su Banaičio 
“Jūrate ir Kastyčiu”?

— Komp. K. V. Banaičio ka
pitalinis veikalas “Jūratės ir Kas
tyčio” 3 veiksmų opera yra seniai 
baigta kurti. Specialus fondas, 
vad. M. Rudienės, tą operą ruo
šiasi išleisti, taigi, bus atspausdin
tas tos operos klavyras. Fondo 
darbai eina į pabaigą, tačiau ne
galima norėti, kad šios rūšies 
darbas eitų dideliu tempu. Tačiau 
iki operos pastatymo dar labai to
li. Operą reikia suorkestruoti. 
Mūsų vadovybė tam darė labai 
daug žygių, bet atsimušė į finan
sinę sieną* kurią pramušti nepa
jėgė. Operos suorkestravimui 
reikia daugiau kaip $15.000, nes 
tie, kurie gali orkestruoti, už ma
žesnę sumą neapsiima to darbo 
atlikti. Manoma, kad “Jūratės ir 
Kastyčio” operos suorkestravi- 
mas truktų 2 ar 3 metus laiko. 
Kompozitoriui reikia atsisakyti 
nuo savo tiesioginio darbo, kuris 
dažniausia remiasi mokiniais, ir 
per tą laiką orkestruoti operą. 
Po operos suorkestravimo, tuoj 
būtų įmanomas ir jos pastatymas. 
Nemanau, kad tai būtų neįmano
ma padaryti, jei tam būtų dau
giau palankumo. Buvo kreiptasi 
į JAV LB centro valdybą raštu, 
prašant paremti suorkestravimą, 
bet buvo gautas neigiamas atsa
kymas. Po to, visas reikalas ir sto
vi vietoje. Neseniai yra kreiptasi 
i LB Čikagos apygardos valdybą 
tuo pačiu reikalu, bet ir iš čia 
dar nieko nesulaukta. Taigi, at
rodo, kad kol nebus asmeninės 
iniciatyvos ar individualaus as
mens operos suorkestravimui fi
nansuoti, ta opera visokių mūsų 
bendrinių organizacijų bus pa
miršta, kaip ir daugelis grynai 
kultūrinių dalykų neranda atgar
sio. Jei atsirastų lietuvis, kuris 
padengtų operos suorkestravimo 
išlaidas, atliktų lietuvių išeivijos 
kultūriame — tautiniame gyveni
me labai svarbų vaidmenį.

— Ar nebūtų galima išeivijai 
parodyti kurią nors dabartinę lie
tuvišką operą, žinoma, tokią, ku
ri yra lietuviška ne vien tik mu
zika, žodžiais, bet ir turiniu?

— Geriausia ir būtų parodyti 
Banaičio “Jūratę ir Kastytį”. Tai 
išeivijoje ir baisiame varge su
kurta opera. Nepriklausomoje 
Lietuvoje sukurtų operų čia ne
turime, tad ir apie jų pastatymą 
nėra ir kalbos. Atrodo, kad išeivi
jos savigarbos reikalas turėtų bū
ti pastatyti tremtinio sukurtą gry
nai tautinės dvasios operą.

— Na, o kokie planai, suma
nymai ateičiai?

— Opera yra savaime išau
gęs kultūrinis veiksnys lietuviuo
se. Be jos, atrodo, dabar jau sun
ku būtų apsieiti. Operos veikla 
jau nustatyta 2 metams. Sekantį 
sezoną statome Puccini “Toscą”. 
Jos spektakliai bus kovo 7, 14 ir 
15 d. Marijos mokyklos salėje. 
Gi 1965 m. rengiamės pagerbti 
už Lietuvos laisvę žuvusius parti
zanus ir visus kovotojus nepa
prastai giliu susikaupimu — spe
cialu koncertu. Ta šventė apims 
dvi dienas gegužės mėn. Kulmi
naciniu punktu bus minimas kon
certas, kuriame dalyvaus svečias 

iš Kanados — “Varpo” choras, 
Vyčių choras, Tėviškės choras ir 
Operos choras. Tai sudarys dau
giau kaip 200 asmenų chorą. Kar
tu dalyvaus solistai ir Čikagos 
simfoninis orkestras. Koncerte 
bus atlikta giliai tautinė - patrijo- 
tinė kantata, kurios kompozito
rius bus praneštas visuomenei 
pribrendus laikui, ir nepaprastai 
tokiai progai tinkąs kūrinys Ver
di “Requiem”. Tokio pobūdžio 
partizanų paminėjimo dar niekur 
nėra buvę. Tais metais bus 25 m., 
kai Lietuva pavergta. Tai jokiu 
būdu nebus Lietuvos pavergimo 
minėjimas, bet nulenkimas gal
vos tiems, kurie savo kraują lie
jo ir atidavė gyvybę už mūsų 
krašto laisvę, ir iškėlimas fakto, 
kad mes tiek metų tebesame pa
vergti. Iki šiol neteko patirti, kad 
kas plačiu mastu organizuotų to
kį susikaupimą, todėl Opera ir 
ėrųėsi iniciatyvos, nes tokiam įvy
kiui reikia iš anksto pasiruošti, 
kadangi darbo yra labai daug, ir, 
jei pradėtume tuo rūpintis tik ki
tais metais, tai nueitume tiesiai 
į Jaunimo Centrą Čikagoje. To
kiam įvykio organizavimui jau 
yra pritarę ne tik Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir Lietuvių Bend
ruomenės centro pirmininkai, bet 
ir kitų centrinių organizacijų pir
mininkai. Tuo būdu ir bus ap
jungta lietuvių visuomenė. Tai 
bus nepaprastas įvykis lietuvių 
gyvenime.

Prie šių pirmininko pareiški
mų galima tik pridurti atsidūsė
jimą — laimingi Čikagos ir arti
mesnių vietovių tautiečiai, kurie 
turi ir* turės progą dalyvauti to
kiuose tikrai, neeiliniuose pasta
tymuose.

TAPYTOJO DILEMA

S. Prapuolenyte - Bunker

Kaip kunigas, 
Išmetęs iš bažnyčios 
Plasterio gabalus 
Ir dažyta stiklą, 
Jis stovi 
Tarpe foto aparato 
Ir uodegos, 
Jieškodamas naujų simbolių 
Senoms tiesoms;
Nereikalaudamas, 
Kaip visados, 
Nė pakantos, nė supratimo.
Spalis, 1963 
Torontas.

Lietuvio menas amerikiečių 
dienraštyje

“Chicago Tribune” 1963. IX. 
26 paskelbė bendradarbio P. Ne- 
gronidą reportažą apie architektą 
ir menininką Mykolą Ivanauską, 
gyv. Cicero. Esą jis medyje išde
gina paveikslus ir net portretus, 
kaip pvz. R. Nixono.

“Dirbdamas savo namo virtu
vėje — 1332 S. 49th Avė., Cice
ro,— jis degina paveikslus me
dyje, fanieroje ar presuotame po
pieriuje paprastais savo paties 
pasigamintais įrankiais: elektros 
vielele, prijungta prie namų apy
vokos elektros šniūro”.

“Iki raudonumo įkaitintą vie
lelę Ivanauskas replėmis išraito 
į norimą formą. Dėdamas ją prie 
medžio ar popieriaus paviršiaus 
su didesniu ar mažesniu spaudi
mu ar skirtingu kampu, jis gali 
pagaminti betkokią tono ir teks
tūros kombinaciją — kokios tik 
jis nori. Beje, kartais jis naudoja 
įprastiniuš medžio deginimo įran
kius”.

“Po karo gyvendamas Vokieti
joje”, jis pasakoja, “vienu laiku 
aš virš ugnies kaitindavau penkis 
ar šešis atsuktuvus ir pakaitom 
juos vartodavau, taip kad vienas 
visada būdavo karštas, čia aš tu
riu elektrinius įrankius, dūmams 
nupūsti vėdintuvą ir radiją — ga
liu dirbti su muzika! Taigi, turiu 
visus įmanomus patogumus”.

“1948 m. jis išvyko į Braziliją 
— “kaip nors ištrūkti iš Euro
pos”! — belaukiant, kada prieis 
eilė vykti į JAV pagal Lietuvos 
kvotą. Ten jis pralaukė dešimtį 
metų, dirbdamas prie statybos 
planų vienoje Sao Paulo architek
tūros firmoje. Per tą laiką jis dar

DAINUOS 1000
Pasaulinės parodos Uet. dainų 

šventėje, pagal priimtą repertua
rą, bus giedami ar dainuojami šie 
dalykai:

1. JAV himnas — J. S. Smith
2. Lietuvos himnas—dr. V. Kudirka
3. Himnas už tėvynę — A. Kača- 

nauskas
4. Pasakyk, mergele — J. Žilevičius
5. Ko liūdi, putinėli — J. Naujalis
6. Šiltas, gražus rudenėlis —

J. Gruodis
7. Po augštus kalnus—K. V. Banaitis
8. Verkia mergelė — J. štarka
9. Dainininkų maršas — J. Gaidelis

10. Pjovėjas — J. Kačinskas
11. Kur giria žaliuoja—J. Gudavičius
12. Už jūrelių, už marelių — J. Ben

derius
13. Mano tėviškė — J. Stankūnas
14. Lietuviais esame mes gimę — St. 

Šimkus
15. Aštuonytis (taut, šokis moterų 

chorui) — J. Švedas
16. Subatėlė (taut, šokis)—J. švedas. 
Tautinių šokių vadovės nustatytas

Prof. BIRGER NERMAN, 
švedas, didelis lietuvių bičiu
lis, sulaukęs 75 m. amžiaus. 
Plačiau apie jį buvo rašyta š. 
m. “Tž” 43 nr. 1 psl.

Atsiųsta
Sally Salminen, KATRYNA. Roma

nas, laimėjęs Švedijos literatūros pre- 
ją. Vertė M. Mikaliūnas. 291 psl., iš
leido Terra leidykla, 3237 W. 63rd 
St., Chigago 29, III., USA. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė. Kaina $5. Švedė 
Sally Salminen pasakoja apie Alandų 
salas Baltijos jūros šiaurėje, jų žmo
nes — žemininkus ir žvejus, laivinin
kus ir darbininkus ir jų gyvenimą. 
Knyga priklauso prie geriausių švedų 
literatūros pavyzdžių, ypatingai stipri 
ir įdomi salietės moters Katrynos vi
daus pasaulio atskleidimu, jos gyveni
mo dramatika, situacijų autentišku
mu, ryškiais ir įdomiais charakteriais 
ir didžiu pasakojimo talentu. Autorė 
yra Brooklyne gyv. imigrantė.

Marius Katiliškis, ŠVENTADIENIS 
UŽ MIESTO. Novelės. Išleido Terra 
3237 W. 63rd St., Chicago 29,-Jllinois, 
USA. 356 psl. Kaina $5. Knygoje yra

tris kartus parodose išstatė savo 
medyje išdegintą memį”.

“Per visą tą dešimtį metų Bra
zilijoje aš pajėgiau susitaupyti 
vos $1.000 — tokia didelė buvo 
infliacija”, — jis pasakoja, — “o 
čia tik per penkerius metus jau 
nusipirkau namą sau ir žmonai ir 
sūnų išleidau Į mokslus”.

Prie reportažo pridėtos dvi M. 
Ivanausko darbų nuotraukos.

Elektroninė 
poezija

JAV buvo bandyta elektroni
niu skaitytuvu kurti poeziją. Fila
delfijoje į RCA skaitytuvą buvo 
Įdėta 100 žodžių; buvo parinkta 
10 žodžių, kuriais eilutė turėtų 
prasidėti, o kiti suskirstyti į daik
tavardžius, veiksmažodžius ir 
būdvardžius. Paspaudus mygtu
ką skaitytuvas pradėjo “kurti”. 
Per minutę sukuria 150 eilėraš
čių. Poezija gana moderni.

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

supimosi keae
• Augšta nugaros konstrukcija patogiai kaklo, 

galvos ir pečiu atramai.
• Be Įdubimo balta Tuflex padaryta sėdynė ir 

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

• Apmušalas tvirtos medžiagos ir dekoratyvinių 
spalvų pasirinkimas.

DAINININKŲ
ir priimtas šis tautinių šokių repertua
ras: 1. Sustas, 2. Audėjėlė, 3. Subatė
lė, 4. Oželis, 5. Sadutė, 6. Rugučiai, 7. 
Aštunytis ir 8. Malūnas.

Dainų šventės repertuaras jau 
baigiamas spausdinti ir netrukus 
bus išsiuntinėtas užsiregistravu
siems chorams. Tad prašoma vi
sus užsiregistravusius chorus ne
delsiant pranešti dainų šventės 
komitetui, kiek egzempliorių rei
kės prisiųsti dainų repertuaro.

Pasaulinės parodos lietuvių 
dainų šventėje dalyvauti jau už
siregistravo 1000 dainininkų. Be 
anksčiau užsiregistravusių yra 
gauti dar šių chorų pareiškimai: 
1. Hamiltono, Kanada, Aušros 
Vartų parap. choras, ved. V. Ve- 
rikaitis; 2. Klevelando šv. Jurgio 
parap. choras, ved. Pr. Ambrazas; 
3. Čiurlionio ansamblis, ved. A. 
Mikulskis; 4. Bostono lietuvių 
mišrus choras, ved. J. Gaidelis.

Dainų Šventei Ruošti K-tas

Literatūros 
premija graikui

Nobelio literatūros premiją 
Švedijos akademija šiemet pasky
rė Giorgios Seferiades, rašiusiam 
slapyvardžiu Giorgos Seferis. Il
goką laiką jis buvo Graikijos di
plomatinėj tarnyboj ir rašė poe
zijos kūrinius, kurie nėra gausūs. 
Jis yra pirmasis graikas, gavęs 
tokią premiją. Švedijos akademi
ja savo akte ir sako, kad Seferia
des atstovauja graikų literatūrai, 
kuri perilgai laukė sau deramų 
laurų. Autorius esąs originalus 
savo mintimis, stiliumi, kalbos 
grožiu; jo kūryboje atsispindįs 
graikų pasaulis su savo kultūra 
ir gilus lyriškumas.

paminėti l
17 novelių, parinktų iš visos Mariaus 
Katiliškio kūrybos. Knygoje yra ga
balų, savo' įdomumu ir literatūrine 
verte labai nedažnai sutinkamų mūsų 
literatūroje. Knyga iliustruota daili
ninko Algirdo Kurausko puslapinėmis 
vinjetėmis, pirmosiomis visų novelių 
raidėmis, papuošta trijų spalvų aplan
ku. Gražiausias ir puošniausias visų 
Terros leidinių.

Gimtoji Kalba, nr. 2. Bendr. kalbos 
laikraštis. Red. L. Dambriūnas. Turi
ny: L. Dambriūnas, Bendrinė kalba iš
eivijoje; Pr. Skardžius, Priesagos 
-inis būdvardžių kirčiavimas.

>www>

Kanados St. Ann, N.S., vietovėj yra įsteigta keltų folkloro mokykla 
— vienintelė tos rūšies visame Amerikos žemyne. Joje mokomasi 
airių ir škotų tautinių šokių, dainų bei muzikos. Viduryje — Mac 
Neal iš' Glasgovo. *Nuotr. Globe a. Mail

Kultūrinėje veikloję
PEDAGOGINIAM LITUANIST. IN

STITUTE šiuo metu studijuoja 26 stu
dentai ir 5 diplomantai. Institutas 
ruošia mokytojus lietuviškoms mokyk
loms. Šiame semestre dėsto dr. V. 
Sruogienė — Lietuvos istorijos pro
blemas, dr. P. Jonikas — lietuvių kal
bos istoriją, Al. Dundulis — lietuvių 
literatūros metodiką ir D. Velička — 
sakinio struktūrą ir jo skyrybą, lite
ratūros sroves.

Akivaizdiniam kursui vadovauja D. 
Velička, neakivaizdiniam — korespon- 
dencmiam — I. Serapinas. I šį pasta
rąjį galima įstoti betkada. Adresas: 
5620 S. Claremont Ave., Chicago 36,
Ill., USA.

KUN. V. BAGDANAVICIUS, MIC, 
“Laive” spausdina vertimą Paul 
Gaechter, SJ, parašyto Marijos himno 
“Magnificat” mokslinį aiškinimą.

VYT. PETKEVIČIUS, gyvenąs pa
vergtam Vilniuj, parašė knygą “Ko 
klykia gervės”. Tame grynai propa
gandiniame leidinyje aprašomi vaikai, 
kurie vokiečių. okupacijos metu gel
bėjo bolševikams partizanams.

ISPANIJOS VALSTYBINIS AR
CHYVAS, netoli Madrido, yra vienas 
seniausių ir geriausiai išsilaikiusių ar
chyvų pasaulyje. Dabar pradedami 
spausdinti vertingesni senesnių laikų 
dokumentai. Daugelis jų liečia Lietu
vą XVI ir XVII š. Kaikurie ispanų ke
liautojai ir atstovai, aplankę Vilnių, 
paliko savo užrašus, vaizduojančius 
anų laikų gyvenimą Lietuvoje.

DAIL. M. ŠILEIKIUI spalio 15 d. 
suėjo 70 m. amžiaus. Jis yra gimęs 
1893 m. Leminėlio vienk., Degučių vi., 
Zarasų apskr. I JAV atvyko 1913 m. 
ir čia savo darbštumu ir dideliu pasi
ryžimu baigė Čikagos meno institutą. 
Dabar sukaktuvininkas yra “Naujie
nų” meno skyriaus red. Meno klausi
mais rašo ir kitoje spaudoje.

KAN. M. VAITKUI, našiausiam ir 
produktingiausiam mūsų rašytojui, su
laukusiam 80 m. amžiaus, lapkričio 16 
Bostone ruošiamas pagerbimas.

B. ARMONIENĖS knyga “Palik 
ašaras Maskvoje” buvo recenzuota ir 
gerai įvertinta Pietų Australijos vals
tybės tarnautojų s-gos leidžiamam žur
nale “Public Service” rugsėjo nume
ryje.

PROF. ANT. KRAPAVICKAS, Tu- 
euman un-to agronomijos fakulteto vi- 
cedekanas Argentinoje, pakviestas į 
vertintojų komisiją paskirstyti “Bun
ge y Born” firmos premijoms — 1 mil. 
pezų už geriausius mokslo darbus 
agronomijos ir veterenarijos srityse.

DARIUS LAPINSKAS, Stutttgarto 
operos vienas dirigentų, neseniai atos
togavęs Bostone pas tėvus, šveicarie- 
čių dramai “Andorra” parašė muziką.

Veikalas Europoje turi didelį pasise
kimą. Pr. AL

DAIL. J. RACKAUS kūrinių yra iš
statyta Londone Commonwealth Vi
sion Group parodoje. Joje dalyvauja 
16 dailininkų, priklausančių tai gru
pei. Be to, dail. J. Račkus ruošiasi sa
vo kūrinių parodai Čikagoj, kur ji 
prasidės sausio 4 d.

VAKARUOSE MIRUSIO rašyt. Jur
gio Savickio sūnus Augustinas, pasta
raisiais metais laikomas Lietuvoje ku
riančių dailininkų varovu ir esąs bol
ševikinio režimo draugu, spalio 18 d. 
Mokslų akademijoje Vilniuje viešai 
apgynė disertaciją menotyros mokslų 
kandidato laipsniui įgyti. Disertacijos 
tema: “Peisažas lietuvių tapyboje”.

EUGENIJUS BUDRYS, Gotlando sa
loje gyvenąs grafikas ir tapytojas, rug
sėjo 14 - spalio 2 d. Brinkeno galerijo
je, Stockholme, turėjo savo darbų pa
rodą. Buvo išstatyta 13 aliejaus pa
veikslų ir litografijų. Prieš porą metų 
jo kūrinių paroda buvo surengta kito
je Stockholmo galerijoje Groena Pa- 
letten. Kritikos sutiktas palankiai.

Dail. Budrys yra gimęs Lietuvoje 
1925 m. Švedijon atvyko 1944 m. Meną 
studijavo Stockholme pas prof. I. 
Gruenewaldą ir yra perdėm moder
naus abstraktinio meno atstovas. Jo 
tėvas agr. I. Budrys 1943 m. buvo vo
kiečių išvežtas į Stutthofo koncentraci
jos stovyklą ir ten žuvo. J. Gr.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PABALTIJO TAUTOSAKININKŲ 

PASITARIMAS įvyko Vilniuje. Prane
šimus skaitė latviai — O. Ambainis, 
A. Ancelanė, E. Kuokarė, H. Suna, 
estas E. Norman, Lietuvos atstovės — 
V? Barauskienė ir S. Puteikienė. Mas
kva yra įpareigojusi Pabaltijo tautosa
kininkus paruošti tautosakos sistemi
nimo instrukciją, kuria ateityje žada 
naudotis visos Sov. Sąjungos tautosa
kos mokslo įstaigos. Pasitarime taipo
gi dalyvavo Maskvos, Minsko, Lenin
grado ir kitų sovietinių miestų at
stovai.

NAUJAS OPERAS KURIA eilė 
kompozitorių: »A. Belazaras — “Ku
priuką muzikantą”, V. Baumilas — 
“Astą” (pagal A. Bieliausko romaną 
“Rožės žydi raudonai”), J. Indra — 
operą apie komunistams nuėjusį tar
nauti poetą Vyt. Montvilą, B. Gorbuls- 
kis rašo operetę V. Katajevo pjesės 
“Laikas mylėti” motyvais.

KAUNO MUZIKINIS TEATRAS se
zoną pradėjo K. Listovo operetės “Se
vastopolio valsas” spektakliu. Dar šį 
rudenį kauniečiai pamatys M. Tabač- 
nikovo operetę “Dieviškoji komedija”. 
I teatro repertuarą įtraukta D. Obero 
opera “Nebylė iš Portrčio” ir Lou mu
zikinė komedija pagal B. Shaw “Pig- 
maliono” motyvus.

ŠILUTĖS SAVIVEIKLININKAMS 
paskirta -ministerių tarybos pereina
moji premija. Ta proga buvo sureng
tas koncertas, kuriame Šilutės liaudies 
teatro vaikų studija atliko ištrauką iš 
pasakos “Dvylika brolių, juodvarniais 
laksčiusių; scenoje pasirodė daininin
kai solistai ir dainos ansambliai. Mo
carto “Koncerto repeticijoj” padaina
vo 6 m. amžiaus solistas Eduardas 
Rainys. Didžiausio pasisekimo susilau
kė tautinių šokių kolektyvas “Rezgi- 
nėlė”, sušokęs eilę lietuvių, estų, ru
sų ir vokiečių tautinių šokių.

VIRŠ 3.000 SUDĖTINGŲ OPERA
CIJŲ yra atlikęs chirurgas Vytautas 
Kleiza. Prieš trejus metus jis buvo pa
skirtas sveikatos apsaugos ministeriu. 
Tačiau ir dabar jį dažnai gali sutikti 
Vilniaus Onkologinio instituto opera
cinėje. Už atliekamas operacijas jis 
neima jokio atlyginimo. Laisvalaikius 
skiria disertacijai, kurioje žada duoti 
vertingų pastabų, liečiančių vėžio ope
racijas. Jis yra prieš 20 metų baigęs 
Kauno un-to medicinos fakultetą, dir
bęs Kauno, Šiaulių ir Vilniaus ligoni
nėse.

LATVIŲ KNYGOS SAVAITE su
rengta Lietuvoje. Ta proga buvo at
vykę latvių rašytojai — Valdis Luk
šas, Bruno Saulytis, Miervaldis Birže, 
Andris Vėjanis, Imantas Auzinis ir 
lietuviškų knygų vertėjas į latvių k. 
Alfonsas Sukovskis. Svečiai dalyvavo 
latvių knygos parodų atidarymuose 
Vilniuje ir Kaune, literatūros vaka
ruose, lankėsi M. K. Čiurlionio gale
rijoje. —vkst—

GOLD CREST

IT ROCKS!

IT SWIVELS!

išdalijama 1000 šveicarišku 
laikrodžių (17 akmenų)

Kiekvienas skaitytojas, kuris duos teisingą sprendimą apačioje patiekiamai problemai, 
gaus geros rūšies 17 akmenų šveicarišką vyrišką ar moterišką rankinį laikrodi už 
ypatingai žemą kainą $14.90 (plius 90 et. paštui ir persiuntimui).
Laikrodžiai bus siunčiami išperkamuoju mokesčiu ir garantuoti vieneriems metams. 
Nepatenkintam pinigai išmokami grąžinus laikrodi laike 10 dienų.

* PROBLEMA: Sužymėk skaičius 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 į tuščius kvad- 
ratus taip kad sudėjus juos horizontaliai, vertikaliai ir skersai 
gautumei iš viso 15. ■ ”
šios problemos sprendimą su savo tiksliu adresu (didžiosiomis 
raidėmis) siųsti: 

CORDON’S LIMITED, 475 Barrington St, Halifax, N. S.
Pažymėkite ženklu X, kurį laikrodį ar laikrodžius pageidaujate.

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

MOHAWK FURNITURE LTD.
2448 DANFORTH AVE. • Tel. OX. 9-4444 
137 RONCESVALLES AVE • Tel. 537-1442 
Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 val.r. iki 9 v.v.
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Mann & Martel
2320 Bloor St. W.
BABY POINT .

$8.900 pilna baipa, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų, {mokėti tik 
$L100.
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 
gražių 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 n£mo 
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 {mokėt, 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% %.

P. MALIŠAUSKAS
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
LOUIS ROY — VYTIS 29:23 (8:11)
Toronto Ladies Basketball lygos 

1963-64 m. sezono pirmąsias rungtynes 
vytietės pralaimėjo. Mūsiškėms trūko 
susižaidimo ir agresyvumo puolime. 
Pralaimėta paskutinėse minutėse ne
išnaudojus gerų progų ir padarius gy
nime klaidų. Taškus laimėjo: O. Ra
dzevičienė 6, J. Renkauskąitė 0, R. 
Renkauskaitė 2, Z. Žulpytė 2, V. Žul- 
pytė 2, A. Astrauskaitė 2, A. Kalvai
tytė 5, S. Kasperavičiūtė-Baliūnienė 5.

A. SUPRONAS, buvęs Lietuvos re- 
kordistas, žinomas veteranas sporti
ninkas ir dabartinis Vyčio sporto va
dovas, serga ir yra paguldytas tyri
mams į St. Michaels ligoninę (kamb. 
411B). Linkime jam greitai sugrįžti į 
mūsų tarpą.

VYČIO, SLA IR “GINTARO” vaka
ras, įvykęs pr. šeštadienį, praėjo su 
pasisekimu. Visiems prisidėjusiems dė
kojame.

P. J. TUMOSAI, išnuomojusiam 
mums salę, dėkojame.

RĖMĖJAMS: kooperatyvui “Para
ma”, J. Margiui, J. Bacevičiui, R. Sta
siuliui, J. Jankauskui, J. Juzmai ir V. 
V. nuoširdus ačiū. J. B;

AUŠROS ŽINIOS
Naujai išrinktoji Aušros klubo val

dyba pareigomis pasiskirstė: pirm. — 
E. Šlekys, vicepirm. ir ižd. — K. Sa- 
počkinas, sekr. — A. Grigaitė, ūkio 
vedėjai — A. Ramanauskas ir K. Žeb
rauskas, sporto komiteto nariai — D. 
Laurinavičius, R. Burdulis ir S. Gin- 
čiauskas — krepšinio vadovai, I. Jur- 
cevičius — tinklinio vad., E. Valeška 
— stalo teniso vad., A. Malinauskas— 
lengv. atletikos vad., S. Kėkštas — 
plaukimo vad. ir B. Genčius — šach
matų vad. Parengimų reikalais paves
ta rūpintis tėvų-rėmėjų būrelio valdy-

OILS LTD. 
AIMUvUS

H. RAŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvos savo klijentams. 
Telefonas LE. 3-490*.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namu, farmų, žemės sklypą, apartamentą, biznią. 
RONCESVALLES — HEWITT, $4.000 {mokėti, atskiras, gerų plytų, 8 

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

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

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

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

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

RUSHOLME — COLLEGE, $8.000 {mokėti; atskiras, mūrinis, 11 kambarių, 
2 augštų, 3 garažai, privatus 10 pėdų {važiavimas. $25.900.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8*10 vai.
J. KUDABA Namą telefonu RU. $-2105 

Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimta tr aaHningU patarimą.

REALTORS
Tel. RO 2-8255

BLOOR — JANE
$4.900 {mokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
Šaražu ir privačiu {važiavimu. Mo- 
eraiška virtuvė, vandens alyvos

šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į 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 žudymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga- 
ra fra s
BLOOR — BERRY RD.

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply
tų apartamentinis 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.

bai, kurią sudaro H. Chvedukas, P. 
Urbonienė ir V. Urbonas.

Priešadventinis Aušros parengimas 
— lapkričio 30 d.

šį sekmadienį, tuoj po pamaldų, mū
sų salėje Aušros jauniai žais su lat
vių jauniais.

Praėjusios savaitės rungtynių re
zultatai. B-C lygoje Aušros vyrai i taš
ko skirtumu pralaimėjo praėjusio se
zono meisteriui Tridents komandai 
85:86. Žaidė: L. Serafinas 25, A. Mo
tuzas 8, R. Burdulis 8, W. Dalton 24, 
K. Grigaitis 13, J. Bukšaitis, J. Lau
rinavičius 7. Toronto LB lygos rungty
nėse Aušros mergaitės nugalėjo latves 
38:22. Žaidė: A. Sapijonytė 6, G. Kal
vaitytė 10, B. Starkutė, J. Klimaitė 6, 
I. Romanovaitė 5, R. Narušytė, L. Kve- 
deraitė, J. Čeponkutė ir R. Bilkytė 11.

Toronto CYO lygoje užregistruotos 
3 mergaičių krepšinio komandos Ju
venile, Midget ir Bantam klasėse. To
ronto “Church” lygoje užregistruotos 
5 berniukų krepšinio komandos Midg
et, 2 Bantam ir 2 M Bantam klasėse.

Lietuvių studentų žinios
SUSIRINKIMAS. — Lapkričio 3 d., 

po 10 v. pamaldų šaukiamas visų To
ronto liet, studentų susirinkimas stu
dentų būstinėje. Bus išdalintos kor
telės NARIAMS, kurie užsimokėję ar
ba užsimokės po $2. Taip pat bus ap
tartas metų planas ir būstinės tvarka. 
Valdyba jau yra susitarusi su estų ir 
latvių studentais padaryti pabaltiečių 
šokius šv. Jono Kr. par. salėje lapkri
čio 22 d. Šokiu tema bus “Hootenan
ny”.

NORINTIEJI VAŽIUOTI I LIET. 
STUDENTŲ SUVAŽIAVIMĄ lapkri- 
čio 28 — gruodžio 1 d. prašomi atsi
nešti į susirinkimą po $5. Jeigu susi
rinks 30 studentų, tai kelionės išlaidos 
bus apie $20-$25 autobusu. Jeigu ne
bus bent 30, tai organizuoto studentų 
autobuso NEBUS. Dėl smulkesnių ke
lionės informacijų skambinti Romui 
Staškevičiui RO 94642.

TLSS valdyba
SUVAŽIAVIMO PROGRAMA.—Bus 

svarstomos liet, studentams 'aktualios 
temos — dalyvavimas tarptautiniame 
gyvenime ir liet, studentų veikla. Kal
bės V. Bražėnas ir dr. V. Vygantas. 
Bus ir simpoziumas: “Kaip mes gali
me įsijungti į tarptautinę veiklą?” Be

TORONTO
Kristaus Karaliaus šventė buvo 

iškilmingai paminėta bažnyčiose 
ir Prisikėlimo salėje. Specialią 
akademiją surengė KLK Federa
cijos Toronto skyrius, kuriam š. 
m. vadovauja T. Placidas, OFM. 
'Atitinkamą paskaitą skaitė vi- 
suomen. J. Beržinskas. Didžiąją 
akademijos dalį užėmė meninė 
programa. Prisikėlimo par. cho
ras, vad. kun. Br. Jurkšo, išpildė 
K. Kavecko “Pulki, pasauli”, 
Beethoveno ‘Himnas Sutvėrėjui”, 
Ch. Gounod “Babilonijos vergi
ja”, F. Mendelsono “Mišias”, K. 
Kavecko “Nuo Birutės kalno”, G. 
Verdi ‘Piligrimų choras”. Akom
panavo D. Rautinšienė. Ateitinin
kės, vad. N. Pr. M. seserų, atliko 
įspūdingą chorinę deklamaciją— 
montažą “Dabar, rytoj ir visa
dos”. Akademija buvo gana gausi 
dalyviais ir užtruko apie 1 vai. R.

A.a. Pranciška Reginienė iš šv. 
Jono Kr. bažnyčios palaidota spa
lio 28 d. Tai bene viena seniau
sių mūsų tautiečių — 94 m. amž. 
Velionė kilusi nuo Alytaus; Ka
nadoje išgyveno per 50 m. ir už
augino 9 vaikus. Didelio paslau
gumo velionei parodė per ištisus 
metus jos dukra P. Leslie, pas ku
rią senutė motinėlė ir gyveno. P. 
Reginienė palaidota Mount Hope 
kapinėse Toronte, kur jau ilsisi 
keletas jos šeimos narių.

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS 
KIOSKE JAU YRA GAUTA:

Šventadienis už miesto, M. Katiliš
kio novelių rinkinys. Kietais viršeliais, 
356 psl., kaina $5.25,

Katryna, Sally Salminen 2 dalių ro
manas. 1936 m. laimėjęs Švedijos lite
ratūros premiją. Kieti viršeliai, 566 
psl., kaina $5.25.

Rūpintojėlis, maldaknygė, skiriama 
liet, išeivijai. Paruošė ir išleido kun. 
J. Janilionis, Rio de Janeiro. Patogi, 
mažo formato, odiniais viršeliais. Pla
tesnė laida — 212 psl., $2.50, sutr. lai
da — 134 psl., $1.50.

Užsakymus paštu rašyti: V. Aušro
tas, 180 Glenholme Avė., Toronto 10, 
Ont.

Stephen Davidovich, buvęs 
Ontario prov. pilietybės sk. 
direktorium, paskirtas augš- 
tesnėm pareigom — Ontario 
viešosios tarnybos tarnauto
jų paruosimo direktorium. 
Jo uždavinys — patobulinti 
valdžios tarnautojų paruosi
mą. Jis yra ateivių sūnus, 
gimęs Albertoj, buvęs karo 
ir kitose Kanados tarnybose.

to, bus susipažinimo vakaras, koncer
tas ir šokiai. Sekmadienį 11 v.r. pa
maldos Apreiškimo bažnyčioj. Studen
tų organizacijos dalyvauja su savo vė
liavom ir nariai su savo spalvom.

“T. ŽIBURIŲ” REDAKCIJA, norė
dama užmegzti glaudesnį kontaktą su 
liet, studentais, lapkričio 15 d., penk
tadienį, 7.30 v.v. rengia priėmimą re
dakcijos patalpose 941 Dundas St. W. 
Visi studentai kviečiami dalyvauti.

BOSTONO LIETUVIAI STUDEN- 
TAI spalio 12-13 d. surengė studijų 
dienas. Bostone yra apie 75 studentai, 
o studijų dienose dalyvavo apie 40.

Reikėtų ir Toronto studentams pra
dėti organizuoti kultūrinius pobūvius, 
nes vien tik mokytis ir šokti nepa
kanka.

SEKMADIENĮ, spalio 20 d., pas A. 
šapokaitę įvyko studentų ateitininkų 
susirinkimas; išrinkta nauja valdyba 
— V. Tamulaitytė pirm., V. Sakalaus
kaitė, A. Kuolaitė narės. Dalyviai po 
sueigos buvo pavaišinti kavute.

ŠV. JONO KR. PAR. SALĖJE kas 
sekmadienį vyksta jaunimo pobūviai, 
kuriuos praveda kun. J. Staškevičius. 
Prisirenka daug jaunimo. Ateina ir
studentijos.

STUDENTŲ BŪSTINĖJE atsilanko 
daug studentų, ypač sekmadieniais. Vi
si šnekučiuojasi, vaišinasi kavute. 
Kviečiami atsilankyti visi studentai— 
nauji ir seni.

Naujoji studentų valdyba jau yra 
paruošusi naujas taisykles naudotis 
studentų būstine.

KIEKVIENAS LIETUVIS STUDEN- 
TAS išeivijoj turi priklausyti liet, stu
dentų organizacijai. Studentas nėra ei
linis žmogus. Jis ruošiasi būti vadovu, 
specialistu, intelektualu, kūrėju, nau
jų idėjų nešėju. Tad ir studijuodamas 
negali būti atitrukęs nuo gyvenimo 
ir būti savo kampe užsidaręs.

Todėl risi studentai turi būti orga
nizuoti ir priklausyti liet, studentų 
organizacijoms. Toronte yra: Liet Stu
dentų Sąjunga, Studentų Ateitininkų 
Sąjunga, Skautų Akademikų Sam
būris ar Sąjūdis?
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A. t A.

V.D.U profesoriui POVILUI STANCIUI mirus,

jo žmoną nuoširdžiai užjaučia —

Ontario lietuviai odontologai ir medikai

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

Brangiam tėveliui
A. t A. PRANUI GUDINSKUI mirus, 

dukrai Barborai Latauskienei ir šeimai reiškiame nuošir- 
džią užuojautą ir kartu liūdime —

KLK Moterų Draugijos
Hamiltono skyrius

Atitaisymai. — P. D. Keršienės 
padėkoj praleistą p. K. Janulai
tienės pavardė. “TŽ” redakcijoj 
atsilankė ne A. Mačiulis, o A. Ma
žiulis. Paliestuosius atsiprašome.

Jungtinis vajus — United Ap
peal ikišiol jau pasiekė 56.5% už
simotos sumos $9.900.000. Yra 
sutelkta 40.000 rinkėjų. Vyr. va
dovas — J. D. King. ’

Pabaltijo Moterų Tarybos Ka
nadoje ruoštuose pietuose spalio 
26 d. Benvenuto restorane daly
vavo virš 60 dalyvių, daugiausia 
lietuvių. Prelegentė buvo žinoma 
mūsų visuomenininke Aldona 
Augiistinavičienė iš Klevelando. 
Jos gvildentas klausimas — šių 
laikų pabaltietės moters proble
mos tautiniu ir moraliniu požiū
riu ir jo išryškinimas buvo tikrai 
įdomus.

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkoju Prisikėlimo 

parap. klebonui T. Placidui už leidimą 
naudotis per ištisą dešimtį metų pa
rapijos patalpomis spaudos kioskui, už 
skelbimus biuleteniuose ir per parapi
ją, lengvinant spaudos platinimo dar
bą; už visokias lengvatas, patarimus ir 
lankymą manęs ligoninėje.

Nuoširdžiai dėkoju: T. Pauliui, la
bai daug man padėjusiam kiosko ve
dime ir kituose įvairiuose reikaluose; 
T. Kornelijui už dvasinius patarnavi
mus bei lankymą ligoninėje; T. Rafae- 
liui ir kun. B. Jurkšui už pagalbą spau
dos kiosko reikaluose; Broliui Hortu- 
lanui už pagalbą spaudos platinimo 
reikaluose. Taip pat dėkoju visiems 
Prisikėlimo par. bendradarbiams, ku
rie įvairiais būdais pagelbėjo kioskui.

Nuoširdžiai dėkoju T. pranciškonų 
vadovybei Kennebunport, Maine, ir vi
siems buvusiems Prisikėlimo par. Tė
vams, o ypač pirmam Prisikėlimo par. 
klebonui T. Bernardinui.

Nuoširdžiai dėkoju dr. J. Yčui už 
suteiktą greitą pagalbą ir sėkmingą 
gydymą. Nuoširdus ačiū “TŽ” admi
nistracijai ir bendradarbiams už sklan
dų bendradarbiavimą ir įvairių lengva
tų teikimą. Dėkoju visiems už lanky
mus ligoninėje, namuose, pareišku- 
siems užuojautas ir už dovanas.

Dar kartą nuoširdus lietuviškas ačiū 
visiems. J. J. Smolskiai

Ateitininkų žinios
JAUNESNIŲJŲ IR VYR. MOKS

LEIVIŲ veikimas ypač pagyvėjo. Džiu
gu, kad daug iniciatyvos imasi patys 
jaunieji. Jaunesnieji veikia atskirai 
prie abieju parapiją, šv. Jono Kr. par. 
juos globoja K. Kaknevičius, o Prisi
kėlimo — M. Bušinskas. Vyresnieji 
moksleiviai, 13-18 m. amžiaus, sudaro 
bendrą kuopą, kuri šiais metais yra 
gana gausi. Tėvai, kuriu vaikai dar 
nėra įsijungę Į jokias organizacijas, 
prašomi paraginti savo vaikus daly
vauti ateitininką susirinkimuose.

VYR. MOKSLEIVIŲ PLANUOTAS 
SUSIRINKIMAS sekmadienį, lapkri
čio 3 d., neįvyks. Jis nukeliamas į se
kantį sekmadieni lapkričio 10 d.

STUDENTŲ ATEITININKŲ SUSI
RINKIME buvo išrinkta nauja valdy
ba. Jon Įėjo V. Tamulaitytė ir Virg. 
Sakalaitė. Dalyvavo; 15 studentą. San. 
nutarta nagrinėti centro valdybos pa
siūlytas temas ir padėti vietos moks
leiviu veiklai.

LIETUVIŠKOS ŠEIMOS TEISMO 
ruošime visą organizacini ir paruošia
mąjį darbą atlieka Vikt. Užupis. Teis
mas Įvyks gruodžio 1 d.

TORONTO ATEITININKAI DĖKO
JA kun. kleb. P. Ažubaliui už stam
bią auką vasaros stovyklos nuostoliams 
padengti.

ATEITININKAI SENDRAUGIAI ra
ginami atlikti savo bendruomeninę pa
reigą ir sumokėti solidarumo įnašą 
prie parapiją renkantiem bendruome
nės atstovam.

ESATE REIKALINGI NAMŲ RUOŠAI
Siūlome jums idealią poziciją: butą ir darbą vietoje, gerą 

atlyginimą, jaukius Įrengimus ir daug kitų pagerinimų.
Jei esate virėja, šeimininkė, dirbanti pora, ar praktikuojanti 

slaugė ir pan., ir kalbate šiek tiek angliškai, galite išsirinkti 
darbą, vietovę, algą ir kt., pagal savo kvalifikacijas ir patyrimą.

Kodėl neužsukti ar paskambinti mums dabar? Darbdaviai 
apmoka visas išlaidas, jums nieko nekainuos.

Seven-Eleven Employment Service Ltd.
711 Yonge Street (prie Bloor), Toronto. Tel. 925-2844.

Leidimas ir garantija Ontario provincijos.

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bfll Bartiu ir Frank Petit 

Taiso visą modelią mašinas: automatinės transmisijos, ratą balansavi
mas, motorą remontas, tepimas ir kt Sykį pabandę, grįšite pas mus atgal. 

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

Lietuvių Fondo komitetas su
darytas tokios sudėties: įgalioti
nis — J. R. Simanavičius, nariai: 
Meč. Abromaitis, T. Placidas Ba
rius, OFM, inž. Vyt. Balsys, O. 
Gailiūnaitė, O. Indrelienė, dr. A. 
Pacevičius, J, Tumosa ir evang. 
kun. A. Žilinskas.

K. Bielski, kandidatavęs į On
tario prov. parlamentą Parkdale 
apyl., dėkoja lietuviams, parėmu- 
siems jo kandidatūrą.

“Toronto Daily Star” spalio 12 
d. laidoj paskelbė reportažą apie 
Bruno Laucį Padėkos Dienos pro
ga su dviem didelėm nuotrau
kom. Esą jis atvykęs Kanadon 
1954 m. Buvęs Vokietijoj ir Dani
joj. Vedęs 1957 m. vokietę Lilly. 
Vaikai esą kalba angliškai ir vo
kiškai.

ONTARIO TURIZMO MIN. AULD 
vėl buvo sukvietęs vokiečiu klube Har- 
monie etninių laikraščią redaktorius. 
Jis išklausė ilgą eilę sugestijų bei pa
tarimų kaip pagyvinti ir padidinti tu
rizmą Ontario prov. Buvo siūlyta pa
lengvinti atvykimą giminėms iš Euro
pos ir kitų kraštu. Turizmas yra svar
bi pramonės šaka — duoda darbo 
300.000 asmenų; prov. iždas gauna 12 
centų nuo kiekvieno turisto dolerio 
pajamų.

Iš toliau atvykusią svečią tarpe ma
tėsi T. J. F. McCaffrey, SJ, Midlando 
Martyr’s Shrine direktorius ir olandą 
laikraščio red. iš Chatham. Pokalbyje 
Tėvas jėzuitas prisiminė ir lietuvių 
kryžių Midlande.

Lietuvių skautų 
veikla

ŠĮ SEKMADIENĮ — SKAUTORA- 
MA. Visi vilkiukai, paukštytės, skau- 
tai-tės, vyčiai, vyr. skautės, jūrų skau- 
tai-tės, bebrai, ūdrytės pilnoje unifor
moje renkasi šv. Jono Kr. par. salėje 
9 vai. ryto. Visi dalyvaujam 9.30 vai. 
Mišiose. Giedos sol. L. šukytė.

5 v. p.p., Prisikėlimo salėje Ramby- 
no ir Šatrijos tuntų sueiga, minėjimas 
ir programa. Čia atvyksta ir Hamiltono 
skautai-tės. Pamaldose ir skautoramo- 
je visų narių dalyvavimas privalomas. 
Kviečiami tėveliai ir visuomenė gau
siai dalyvautu Po skautoramos skautai- 
tės akademikai, praves jaunimo pasi
linksminimą,

BAZARUI yra suaukota šimtai fan
tų, gauti ir mūsų menininkų kūriniai: 
H. J. Žmuidzinienės, J. Bakio, J. Da
gio, V. Bričkaus ir p. Docių. Kiekvie
nam bazaro dalyviui bus proga ne tik
tai paremti skautų stovyklavietę, bet 
ir laimėti mūsų menininkų kūrinius. 
Visiems menininkams tėvų-rėmėjų ko
mitetas, skautų-čių vadovai, skautai- 
tės nuoširdžiai dėkoja.

S. F. MOCKUS IR P. RICKEVIČIAI 
buvo nuvykę pas Delhi par. kleboną 
dr. J. Gutauską. Klebonas stovyklos 
fondui paaukojo $10. Taip pat buvo 
aplankyti dideli skautų bičiuliai A. 
Augustinavičiai, kurie paaukojo $20 
ir pažadėjo atvykti į skautoramą. Iš 
Hamiltono per V. Pašilį iš aukų lapo 
nr. 152 gauta $91. Taip pat buvo ap
lankytas mons. J. Tadarauskas ir pa
linkėta laimingos kelionės Į Europą.

PAGAL ps. INŽ. G. ŠERNO projek- 
tus bus įrengta š.m. ‘septic” tankas su 
visais įrengimais skautų-čių stovykloj 
Romuva. Jau pasirašyta sutartis.

LSB VIENETŲ IR NARIŲ metinė 
registracija ir šiemet įvyksta lapkri
čio 1 d. Visi Rambyno tunto vienetai 
savo nario mokestį surenka ir prista
to skyrių vedėjams arba tiesiog tun- 
tininkui iki lapkričio 10 d. Skubėkim, 
nes tuntui atsiskaitymo data — lapkri
čio 20 d.

VILKIUKAMS jau gauti specialūs 
ženklai. Kurie yra išlaikę egzaminus 
į specialybes, turės teisę nešioti tam 
tikrą ženklelį. F. \

RUNNYMEDE — BLOOR
$3.000 įmokėti, 7 kambarių, 
atskiras namas, naujas šildy
mas, didžiulis kiemas, gara
žas, ilgos išsimokėjimo są
lygos.

SWANSEA, vienos šeimos, 6 kan> 
barių, atskiras mūrinis na
mas, prašoma kaina $17.500, 
privatus įvažiavimas, atvira 
skola.

INDIAN RD. — BLOOR
Apie $4.000 įmokėti, 12 kam
barių, atskiras mūrinis dup
leksas, vandens alyvos šil
dymas, dideli kambariai, vie
na atvira skola balansui, pui
ki vieta.

PRINCE EDWARD — DUNDAS 
$5.000 įmokėti, o gal ir ma
žiau, gražus 5 kambarių bun
galas, vandens alyvos šildy
mas, užbaigtas butas rūsyje, 
garažas su privačiu įvažiavi
mu, arti susisiekimo.

INDIAN RD. — BLOOR
$4.000 įmokėti, gražus vie
nos šeimos, 5 kambarių atski
ras mūrinis namas, užbaigtas 
recreation kambar., radiato
riais vandeniu šildomas, ga
ražas, viena atvira skola 10- 
čiai metų.

JANE — BLOOR
$5.000 įmokėti, puikus 7 k. 
atskiras mūrinis namas, nau
jas vandens alyvos šildymas, 
moderni virtuvė, garažas su 
labai plačiu įvažiavimu.

SWANSEA, $6.000 įmokėti, 7 kam
barių, ramioje gatvelėje, 
split level bangalovas, gra
žus didelis kiemas su vais
medžiais, vandens alyvos šil
dymas, garažas su privačiu 
įvažiavimu.

RONCESVALLES — HIGH PARK 
Apie $6.000 įmokėti, atskiras, 
11 kambarių mūrinis namas, 
3 virtuvės, dvigubas garažas 
su plačiu įvažiavimu, atvira 
skola.

KENNEDY PARK RD. — BLOOR 
$10.000 įmok., puikus šiurkš
čių plytų, 8 kambarių per 
du augštus, atskiras mūrinis 
namas, vandens alyvos šildy
mas, garažas su privačiu įva
žiavimu, 2 modernios virtu
vės, atvira skola.

WELLAND. Apie $15.000 įmokėti, 
Benzino stotis, mašinų taisy
mo dirbtuvė, restoranas, 
maisto produktų krautuvė ir 
8 kamb. namas, metinė apy
varta $85.000. Benzino par
duoda apie 100.000 gal., jud
ri vieta, gali keisti į namą 
Toronte.

Pr. KERBERIS
Darbo tel. LE. 2-4404 
Namą 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 
vyrišką ir moter. paltų ir kostiumą.
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

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

George BEN, BA. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

j naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

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

stočių, garažą, motelių, įvairią biznią ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
DEL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLUNGWOOD, ONT.
Frederick F. MARTIN Namą: 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. (Prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996

$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 
{mokėti, labai geras pirkinys

Turime krautovfų, tarmų, vasarviečių, kotelių, motelių {vairiose vietose Ir
(vairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgMlų.
Vyt. Merkis J. Kiškelis A. Bliudživs

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, originahis 
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 meti
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 gęra 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 apartment* 
nių namų.

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

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

dažais išdažytų, plytinis namas, 
rtfcujas 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, 
5V« % morgičius, alyvos šildymas, 
privatus įvažiav. 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 {mokėti, Jane — Bloor, 2-jų 
augštų, 7 kamb., atskiras namas,
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DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1517 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)
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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, šėrų 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

Nr. 44 (719) 
---T

Jūs gaunate Kanados Taupymo 
Lakštų palūkanas kiekvienų metų 
lapkričio 1 d. — 41/2% už pirmuo
sius 2 metus; 5% už sekančius 6 
metus; ir 5^2% už likusius 4 me-

Jūs galite Kanados Taupymo Lakš
tus betkada paversti grynais pilno
je sumoje ir dar gauti palūkanas. 
Kada pinigai jums reikalingi, už
pildykite lakštu išpirkimo formą ir - tus, gaudami 5.03% vidurkį palū- 
pristatykite bankui. Jūs gausite pi- kanų, suėjus pilnam terminui. Lai- 
nigus tuoj pat. Kanados Taupymo ke 12 metų $100 lakštai bus verti 
Lakštai geresni negu gryni pinigai. $160.

CANADA SAVINGS BONDS/63
CSB-15

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius! LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT

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

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

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

VISŲ ROSIU AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

• 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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

Sav. ST. JOKŪBAITIS ir AD. KALIUKEVICIUS International 
Driving School

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

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR {VAIRIOS POMPOS.

507 Dove re o u rt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUO7AP4TTT9

859 COLLEGE ST. 
Teisinas LE. 2-5461

Mokome sn standartinėmis, au
tomatinėmis traaroidjomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo Ir pa-

NEBUO KUNIGŲ 
Ištrauka iš privataus laiško

Seniai grįžau į savo lizdą. Esu Tau 
labai dėkingas už gražų priėmimą To
ronte per PLB kongresą.

Viskas gražiai praėjo, gerai organi
zuota, tvarkyta. Ypatingai man gerą, 
neužmirštamą įspūdį padarė pamal
dos katedroj. Tiek daug ten buvo lie
tuvių, kad net ašarą man išspaudė. Aš 
pasijaučiau lyg Kauno katedroj buvęs. 
Daug matytų iš Kauno veidų ir net 
įvairiausių partijų veikėjų, net “bedie
vių”! O kiek dvasiškių, vyskupų, ku
nigų, jaunimo, senimo. Kažkas nepap
rasta. Dvasiškių gausus dalyvavimas 
PLB kongrese liudija, kaip mūsų* ku
nigai yra suaugę su lietuvybe. Gerai 
tą išryškino per pamokslą katedroj 
prel. Balčiūnas (svečias iš Romos). 
Lietuvos kunigui religija ir tautybė 
yra vienodai žmogaus idealas. Malo
nus, reikšmingas palyginimas.

Aktyvus kunigų dalyvavimas PLB 
kongrese džiugina... šiame kontinen
te dvasiškių svoris politiniame ir kas
dieniniame gyvenime yra labai dide
lis. Kurios nors JAV liet, parapijos 
klebonas turi daugiau įtakos į kurį 
nors kongresmaną, majorą, senatorių 
ar gubernatorių, kaip lietuviškos par
tijos lyderis su visais savo nariais. Aš 
manau, kad gal taip yra ir Kanadoj. 
Ar ne? ...

... Man viskas patiko Toronte; vai
šingi Tavo namai, Ponia, liet, bažny
čios, "namai, organizacijos, masės lie
tuvių. Tai maža Lietuva...

Prieteliau, neužmiršk mūsų 
kyti Dėdės Šamo žemėj! »

Jūsų E. L

Bendruomenės valdyba pradėtų rū
pintis ir ekonominiu lietuvio gyveni
mu, įvesdama į jos sudėtį tą sritį pa
žįstančius žmones, kurie kurtų ūkines 
organizacijas, klubus, duotų joms gai
res bei instrukcijas ir skatintų į jas 
stoti nariais. Ten tautiečiai daugiau 
įsigytų žinių, vienas kitą geriau pa
žintų ir pradėtų skirti gera nuo blo
go. O jungdamiesi į didesnius ūkinius 
vienetus, sukauptume savo kapitalą 
ir tuo palengvintume politinį, kultū
rinį ir privatų lietuvio gyvenimą. Ta
da ir nusikračiusiai vergovės Lietuvai 
galėtume duoti ekonominę paramą su
gersi paruoštais ūkio vadovais. S. J.

KAS VIS PAMIRŠTAMA?
Prasidėjo , seimas. Paskubom 

svarstė kaikurias gyvenimo sritis. Iš
rinko valdybą, pašoko, padainavo, pa
valgė skanius pietus ir išsiskirstė po 
visus pasaulio kraštus. Taip baigėsi 
pirmoji dalis.

Toliau pasipylė * spaudoje įvairiau
sios nuomonės, bet visos sukosi tiek 
seimo metu, tiek laikraščiuose apie 
politinį, kultūrinį gyvenimą ir aukų 
rinkimą. Tik vienas iki šiol priminė 
«Tž” patį jautriausią, ypač šiame kraš
te, mūsų visų užmirštą ekonominį lie- 
tuvitį gyvenimą, kuris begalo svarbus 
visai mūsų bendruomenei.

Nesant ūkiniam gyvenime autorite
to, priviso daug neaiškaus elemento, 
kuris įvairiai įtraukia lietuvius į bė
das vienokiu ar kitokiu būdu, štai ke
letas pavyzdžių:

1. Atsiranda iš kažkur negirdėtos 
žvaigždės, susiranda vietoje keletą pa
našių pagalbininkų, surenka iš žmonių 
pinigus ir dingsta. 2. Įšoka į verslą be 
patyrimo ir čia be blogos valios nu
svyla pats ir kitiems apsvilina pirštus. 
3. Susikuria bendrovės, kurios nemo- 
kėdamos'^vSuje tvarkytis susilaukia 
liūdnų rezultatų. 4. O pats didžiausias 
mūsų ekonominio gyvenimo vėžys, tai 
tam tikra žmonių grupė, kuri kažkokio 
keršto vedama, puola be išimties visus 
esančius ir kuriančius verslą žmones, 
šmeižtais griaudami jais pasitikėjimą.

Lietuviai, kaip žinome, eidami į 
verslą ar kurdami bendroves, remiasi 
savo draugų bei pažįstamų pagalba. 
Šie, išgirdę gąsdinančias kalbas ir ma
tydami juodom spalvom atvaizduotus 
žmones ir dar turėdami iš anksčiau 
vieną kitą pavyzdį, tolinasi nuo orga
nizatorių, reikalauja grąžinti nelaiku 
paskolas ir tokiu būdu netik sutruk
do ūkinio gyvenimo vystymąsi, bet ir 
įstumia jau veikiančius verslus į sun
kumus, o vieną kitą priverčia ir likvi
duotis.

Kaikurie mūsų laikraščių rašeivos 
jau pradeda spaudoj skelbti, kad lie
tuviai iš viso netinka ekonominiam ju
dėjimui bei vadovavimui. Išeitų, kad 
vieni tevergauja Lietuvoj, kiti mulo 
darbus dirbkim užsieny, tik, gink Die
ve, nelįskim į savarankišką ekonominį 
gyvenimą.

Tai klaidai atitaisyti reikia, kad

DETROIT, Mich
WINDSORO APYL. Bendruomenė 

suorganizavo Kanados lietuvių me
nininkų pasirodymą Detroite. Progra
mą išpildė solistai: V. Verikaitis ir J. 
Liustikaitė; akomp. D. Skrinskaitė.

Pradžioje'detroitiškiai laikėsi rezer
vuotai, bet koncertui įpusėjus, klausy
tojai buvo sužavėti ir prasidėjo bisavi- 
mai. Linksmoji dalis buvo pravesta su 
šokių premijavimais ir įvairiais laimės 
mėginimais. Mūsų kanadietės lietuvės 
moterys pagamino skanių užkandžių. 
Su geriausiomis nuotaikomis visi links
minosi iki vėlyvos nakties ir pagei
davo, kad panašių pobūvių būtų suor
ganizuota daugiau.

Windsoro apyl. v-ba dėkoja p. M. 
Juškauskienei, p. Eidukienei, p. Sima- 
navičienei, p. Kazlauskui, p. M. Ant. 
Tautkevičiams ir p. Giedriūnams, ku
rie savo nuoširdžiu darbu prisidėjo 
prie šio vakaro pasisekimo.

LAIMĖTOJAI. — Windsoro apylin
kės loterijos laimės traukime laimėjo: 
I premiją A. Lelevičius bilietu nr. 
586 radijo aparatą, Detroit, Mich. II 
— A. Braškys bilietu nr. 3374 patefo
ną, Sudbury, Ont. III — L. Kutkus 
bilietu nr. 1025 $25, Detroit, Mich.

. Windsoro apylinkės valdyba

Viena Hollywood© žvaigždė pa
lygino amerikiečius vyrus su Eu
ropos vyrais: amerikiečiai vyrai 
rūpinasi darbu ir paskui žmona, 
gi italai — pirma rūpinasi mote
rimis, o paskui darbu...

Puccini apie savo kūrinį
“Toscos” Paryžiuje pasiklausy

ti buvo nuvykęs ir pats jos auto
rius. Visiems audringai plojant, 
Puccini ramiai stebėjo publiką. 
Šalia sėdinti elegantiška, jauna, 
graži moteris paklausė:

— Kodėl neplojate šiam genia
liam kūriniui, nepatinka?

— Ne. — atsakė kompozito
rius; — Tai mėgėjo kūryba!

— Jei neišmanote apie muziką, 
nekalbėkite! — pamokė jį nepa
žįstamoji.

— Aš neišmanau? — atsakė 
įsižeidę? Puccini. Įrodinėdamas 
jai muzikos gudrybes, pridūrė:

— Šios operos arijos sukurtos 
pagal Verdi, chorai vogti iš Bizet 
ir kt.

— Ar tai tikrai, jūsų nuomone, 
nuoširdus įsitikinimas.

— Absoliučiai! — atsakė kom
pozitorius.

— Gerai, nusijuokė nepažįsta
moji ...

Ta moteris buvo muzikos kriti
kė ir gerai pažinojo Puccini. Su 
kokia nuostaba rytą Puccini skai
tė laikraščio pirmame puslapyje 
savo neatsargias pastabas: “Puc
cini apie Toscą”. ■

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

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

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).

Dėmesio! OKULISTĖS

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. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nno 10 vai. ryto 
iki 630 vai. vak. šeštadieniais nno 

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

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-

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telef. WA. 1-3924
Lietuvis LAIKRODININKAS

F. B O C H U L I S
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
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieatra varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

Tel. RO. 7-9947 
24 Humberview 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
pekciją 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 MASINAS 
Tel. LE. 1-6165 • m UnsAmt Avė.

W. A. LENCKI,

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS 

100 ADELAIDE ST. W.
Roc^a 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

Dažai ir sienoms
DOpieriS ! ŠEPEČIAI, 

. TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVĖS. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 14% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ TA VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132 I
- »



TORONTO Ont.
Toronto kronika, studentų, skautų, ateitininkų žtatoe nukeltos j 6 p.
SV. JONO KR. PARAFUOS ŽINIOS

— PENKTADIENĮ, Visų Šventųjų 
dieną (bažnytinė šventė) Mišios rytą 
730 ir 8 vaL Po pamaldų lankomi li
goniai namuose. Penktadienio vakare 
Mišios 730 vai.; po jų mirusių prisi
minimas: pamokslas ir Libera.

VĖLINIŲ DIENĄ, lapkričio 2, šeš
tadienį, Mišios prasideda 730 vai. ry
tą ir tęsis iki 9 vai. Paskutinės ryto 
pamaldos — 10 vaL Jų metu gieda jau
nimo choras, šeštadienio vakare — 
gedulingos pamaldos 730 vaL Vėlinių 
proga laimimi visuotini atlaidai už 
sielas skaistykloje. Vėlinių Mišių in
tencijų vokeliai surenkami Visų šven
tųjų vakarą. Kiekviena pažymėta in
tencija atlaikoma atskiros Mišios.

— ŠĮ sekmadienį — kapinių lan
kymas.

— Šią savaitę lankomos šios gatvės: 
Dundas, Havelock, Gladstone ir Duffe
rin.

— Iš parapijos bažnyčios pirmadie
nį palaidota a.a. Pranciška Reginienė, 
94 m. amžiaus ankstyvesnės liet, imi
gracijos lietuvė.

— Altoriaus berniukų repeticija — 
, penktadienio vakarą 6.30. v. Kviečia

me atvykti visus berniukus, kurie no
ri išmokti Mišioms tarnauti. Ta proga 
jie visi įsijungs į mirusiųjų pagerbi
mo pamaldas 730 v.v.

— Jaunimo choro repeticija šį šeš
tadienį įvyks tuoj po 10 vaL ryto pa
maldų. Jaunimas dalyvauja taip pat 
10 vai. pamaldose. Choro vadovas kun. 
J. Staškevičius, norėdamas pagilinti 
muzikinį išsilavinimą, pradėjo studi
juoti Toronto konservatorijoj pas prof. 
Wilfred Powell.

— Moksleivių klubo pobūviai vyks
ta kas sekmadienį 730 v.v. Jaunimo 
pobūviai yra susilaukę visuotinio jau
nimo. pritarimo. Juo toliau, juo dau
giau susirenka kolonijos lietuviško 
jaunimo.

— Gyvojo Rožinio narės Visų šven
tųjų vakarą renkasi į bažnyčią 7 vai. 
maldoms už mirusius.

— Sutuokta: Kazimieras E. Bičiū
nas ir Thelma Shears.
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PRISIKĖLIMO PARAFUOS ŽINIOS
— Kristaus Karaliaus šventė buvo

Solidarumo įnašų vajus. — KL 
B-nės Toronto apyl. valdyba per 
4 sekmadienius prie lietuviškųjų 
bažnyčių, L. Namuose, kredito 
unijose vykdo solidarumo Įnašų 
vajų: nuo kiekvieno dirbančio lie
tuvio kviečia bendruomenės rei
kalams duoti $2. Įmokėjusiems 
išduodamas kvitas. Pirmąją va
jaus dieną, pr. sekmadienį, su
rinkta per S200. Vajus vykdomas 
toliau. Apylinkės valdyba prašo 
visus tautiečius atlikti šią, paly
ginti, kuklią pareigą, lietuviška
jam reikalui.

Vasario 16 pagr. kalbėtoja pa
kviesta Aldona Augustinavičienė 
iš. Klevelando. Ji profesoriauja 
seselių uršuliečių kolegijoje, kur 
dėsto prancūzų ir anglų litera
tūrą.

Kariuomenės atkūrimo šventės 
išvakarėse kūrėjai-savanoriai kas
met ruošia viešus pobūvius, ku
rie, turint galvoje, jų savišalpos 
tikslą, būna gausiai lankomi daly
vių. Tokį pobūvį šiemet ruošia 
lapkričio 23 d., šeštadienį, šv. Jo
no Kr. pąĄ salėje, tikėdami, kad 
ta diena priklauso kariams, ir kad 
visos organizacijos atkreips į tai 
dėmesį.

Vilniaus Krašto,Lietuvių S-gos 
Čikagos skyr. šalpos Fondas Ka
lėdų proga yra numatęs pasiųsti 
keturiems vilniečiams dovanų. Či
kagos skyr, kreipėsi į Kanados 
vilniečių valdybą, prašydamas pa
ramos jų kilniam darbe. Šiuo ir 
kviečiame visus Kanados vilnie
čius, nors ir maža auka, prisidėti 
prie Čikagos skyr. pastangų, siun
čiant pinigus šiuo adresu: J. Va- 
lauskienė, 2505 W. 58 St., Chica
go 29, Ill., USA. Malonu, kad pir
mosios kregždės jau pasirodė: iš 
Hamiltono J. G. Telyčėnai ir iš 
Toronto J. Budrys — pasiuntė po 
$10. Laukiame ir kitų, tardami iš 
anksto vilnietišką ačiū!

J. Cicėnas, KK valdybos sekr.
Vedybinė sukaktis. — Pr. šeš

tadienį pagerbti Antanas ir Ona 
Jakimavičiai jų 40 metų vedybų 
sukakties proga. Sukaktuvininkų 
namuose įvyko jaukios vaišės, da
lyvaujant gražiam būreliui gimi
nių ir bičiulių. Jakimavičių anū
kai įteikė gėlių, sugiedodami “Il
giausių metų”.* Žentas archit. V. 
Petrulis iškilmes užfiksavo filme. 
A. Jakimavičius yra kūrėjas sa
vanoris. Jų 3 šeimos dukros yra 
sukūlusios gražias lietuviškas 
šeimas.

Mišiose 10 v. organizuotai ir su vėlia
va dalyvavo Toronto ateitininkija, per 
Sumą Komunijos ėjo Kat Vyrų Dr-ja 
ir kt. Komuniją priėmė per 500 žmo
nių. Pamokslus sakė kun. B. Jurkšas. 
šventės iškilmes padidino specialiais 
religiniais kūriniais soL J. Liustikaitė, 
St. Kairys ir abu parapijos choraL

— šį penktadienį — visų šventų 
šventė ir pirmasis mėn. penktadienis. 
Visiems privaloma išklausyti šv. Mi
šias; jos bus laikomos. — 7, 730, 8 ir 
9 v. ryto ir 8 v. v. Per visas Mišias 
klausomos išpažintys ir dalijama Ko
munija. Vakarinių Mišių metu specia
lioje rinkliavoje surenkama Vėlinių 
Mišių novenos intencijos.

— šį penktadienį, Vėlinių išvakarė
se, po vakarinių Mišių bažnyčioje bus 
tradicinis mirusiųjų prisiminmas. 
Kviečiame visus gausiai dalyvauti.

—- Vėlinių dieną, šeštadienį, Mišios 
bus laikomos be pertraukos nuo 7 v. 
ryto. Paskutinės Mišios — už parapi
jos mirusius — 9 v. ryto. Klausomos 
išpažintys ir dalijama Komunija.

— Vėlinių proga visus kviečiame 
pasinaudoti Bažnyčios teikiamais vi
suotiniais atlaidais. Aukokime juos už 
mirusius. Sąlygos: išpažintis ir Komu
nija savaitės būvyje. Bažnyčia bus 
atidaryta iki 9 v. vak.

— Vėlinių novenos Mišios laikomos 
per visą lapkričio mėn. 8 vai. ryto.

— Bendra par. choro repeticija — šį 
ketvirtadienį, 7.30 v.v. muzikos studi
joje. Ruošiamasi programai Vėlinių 
išvakarėse.

— Jaunimo choro repeticija — šį 
penktadienį, 630 v. v. Paskutiniu lai
ku chorui labai pagausėjus naujais ge
rais balsais, artimoje ateityje repeti
cijos bus perorganizuojamos.

. — Vaikučių katechetinės pamokos— 
kas sekmadienį po Mišių 10 v. pas 
seseles.

— Religinės pamokos gimnazistams 
— kas sekmadienį po Mišių 10 v. ak
torių kambariuose.

— šį sekmadienį po paskutinių Mi
šių bažnyčioje bus tretininkų mėn. su
sirinkimas ir konferencija.

— Šį sekmadienį, pasibaigus skauto- 
ramai, kurios pradžia 5 v.v., visas jau
nimas kviečiamas pasilikti salėje šo
kiams.

— Ateinančią savaitę par. kunigai 
lankys parapijiečius, gyv. Warren 
Park rajone ir taip pat Toronte — Ba
by Point Rd. ir Cres., Brookside Ave., 
Brummel Ave., Humbercrest Blvd., 
Old Mill Dr., Riverview Gdns., Thorn
hill Ave. ir Traymore Cres/

MOKYTOJŲ DIENOS 
TORONTE 

įvyksta šį savaitgalį — lap- 
' kričio 2-3 d. Programos pra

džia — šį šeštadienį 9 v. r. 
Prisikėlimo muzikos studi
joj. Programą žiūr. “TŽ” 42 
nr. Visi suinteresuoti lietu
višku auklėjimu kviečiami 
dalyvauti.
Diskusijas apie alkoholizmą 

rengia KLK Moterų Dr-jos Prisi
kėlimo skyrius lapkričio 17 d., 4 
vai. p.p. parapijos salėje. Disku
sijose dalyvauja: sociologė S. But
kevičienė ir med. dr. J. Sungaila. 
Taip pat bus rodomas pritaikytas 
filmas. Rengėjos visus kviečia 
gausiai dalyvauti.

Serga A. Supronas šv. Mykolo 
ligoninėje, 411 kambary. Pr. sek
madienį prie ligonio buvo padary
ta keleto gydytojų pasitarimas.

Sės. M. Liucija, buvusi pirmoji 
vyresnioji vaikų darželio, ved. 
Nek. Pr. M. seserų, Delaware gt, 
atvyko į Torontą.

Lietuvišką radijo programą iš 
Niagara Falls, N.Y., kurią veda 
J. R. Simanavičius, girdi Lietu
voje. Laiške iš. Lietuvos pažymė
ta, kad buvo girdėtas Žilinsko žo
dis. (Gal per “A. Balsą”, Red.).

Šį šeštadienį, lapkričio 2 d., 6.30 v.v., Prisikėlimo salėje 
Hamiltono mėgėjų dramos sambūris "Aukuras" 
stato H. K. Anderseno pasaką -4 veiksmų pjesę

SNIEGO KARALIENE
Režisorė Elena Dauguvietytė - Kudabienė. Dekoracijos Algio Trumpicko. 

Daugiau kaip 20 artistų.
Visi Toronto lietuviai kviečiami atsilankyti, nes šis vaidinimas 

ir dideliems ir mažiems!
Įėjimas jaunimui 50 et.
Suaugusiems — $1.50. i”
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MONTREAL, Que.
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

ŽINIOS
— šį penktadienį, lapkričio 1 d., Vi

sų šventųjų šventėje pamaldos kaip 
sekmadienį ir dar 8 vaL vak.

— šeštadienį, Vėlinių dieną, Mišios 
bus laikomos 730 ir 8 v. ryto ir 8 vai. 
vak. gedulingos Mišios su Libera už 
šiais metais mirusius parapijiečius, gi
mines ir artimuosius.

— Klebonas pradeda lankyti savo 
parapijiečius — kalėdoti. Kalėdojimas 
prasideda nuo 7 v.v. E. N.

garita ir sės. M. Jonė. Vargonais paly
di stud. R. Kličius. Choristų jau gra
žus būrelis, bet seselės laukia dar dau
giau ir kviečia visus tėvus atsiųsti savo 
vaikučius į pamaldas ir repeticijas. Pa- 
sinaudokime šia proga ir leiskime sa
vo mažiesiems išmokti gražių lietu
viškų giesmių.

KORTŲ VAKARAS AV par. salėje 
pr. šeštad. buvo labai sėkmingas, šios 
rūšies vakarus kasmet rengia šv. Onos 
Dr-ja, veikianti prie parapijos ir. į juos 
atsilanko daugiausia svetimtaučiai.

x PRANEŠIMAS APIE 
LIETUVĄ 

Pabėgusieji du tautiečiai iš 
“Alytaus” laivo Halifakse 
darys viešą pranešimą apie 
savo pabėgimą ir dabartinį 
gyvenimą okup. Lietuvoje. 
Pranešimą organizuoja To
ronto apyl. valdyba šį ketvir
tadienį 8 v.v. Prisikėlimo pa- 
rap. salėje. Visi kolonijos 
tautiečiai kviečiami dalyvau-

Šeštad. mokykloje šį šeštadie
nį, lapkričio 2 d., pamokų nebus 
dėl Mokytojų Dienų. Vedėjas

Bazarą ir balių su šokiais lap
kričio 16 d. rengia Liet. Vaikų 
Namų rėmėjai. Jie kviečia visuo
menę pagelbėti seselėms suma
žinti statybos skolas. Jau suauko
ta šiek tiek fantų, bet dar nepa
kankamai. Rėmėjų būrelio posė
dis spalio 21 d. nutarė rengti lap
kričio 10 d. fantų “lietų” LV Na
muose tuojau po 10 vai* pamaldų 
iki 6 v.v. Rėmėjos atsilankiusius 
pavaišins kava ir pyragaičiais. 
Bus gera proga susipažinti su 
nauja vyresniąja. ’

Fantai priimami 57 Sylvan 
Ave. ir Prisikėlimo klebonijoj.

Šį šeštadienį, lapkričio 2 d., 2 
v. p.p., neseniai atidaryta lietu
vių naujoji GM automobilių at
stovybė Albion Motors Ltd., *prie 
Bolton, nuoširdžiai kviečia visus 
besidominčius lietuvius į didįjį 
atidarymą. Bus įėjimo prizai, kuk
lios vaišės ir automobilių apžiū
rėjimas. (Atvažiavimo planą žiū
rėkite “TŽ” skelbime).

J. Mašiotais ir J. Stalioraitis
Jūs pamatysite pasaką “Sniego 

Karalienė” šį šeštadienį Prisikė
limo par. salėje 6.30 v.vK (žiūr. 
skelbimą). Vaidinimas tinka su
augusiems ir jaunimui! Tėveliai, 
duokite galimybę šį vaidinimą pa
matyti jaunimui ir patys ateikite:

Princess Margaret ligoninėje, 
500 Sherbourne Avė., atvežtas iš 
Sault Ste. Marie, sunkiai serga 
kūrėjas-savanoris Mykolas Keng- 
rys. Nepriklausomybės laikais jis 
buvo Papilės stoties viršininku ir 
veiklus savanorių bei šaulių vei
kėjas. Mažai jis čia turi pažįsta
mų ir be žmonos, kuri prie jo bu
di, retai kas aplanko. Jis yra 508 
kambary.

Sofija Augustauskienė serga 
trečia savaitė šv. Juozapo ligoni
nėj. Reikės gydytis ilgesni laiką.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
NERINGOS TUNTO vadijos sueiga 

Įvyks spalio 29 d., 7.30 v.v. pas v.v. 
M. Slapši, 319 Indian Rd.

SPALIO 19 d. tunto jauni jūrų skau
tai — bebrai turėjo High Parke iškylą 
— sueigą.

JACHTOS perstatymo darbai tęsia
mi; dabar bus dedamos kabinos stogo 
sijos.

HOME OWNERS CENTRE

STATYBINIU MEDŽIAGŲ
PREKYBA

JUWC7I0W RD.

• Įvairios medžiagos namų remontams bei priestatams.
• Skoliname reikalingus įrankius statybos darbams.
• Reikalui esant mielai patariame ir parūpiname planus

bei leidimus. Sav. B. Saulėnas
MULOCK AVĖ., TORONTO Tel.: biznio 769-5171

(prie Dundas - Keele) vakarais 762-9759
2

LIETUVIAI ATIDARĖ 
NAUJĄ 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.

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

VISAIS AUTOMOBILIŲ REIKALAIS KREIPTIS:

JUOZAS STALIORAITIS JONAS MASIONIS
Namų teL RO. 2-2407 Tel. Bolton 857-1030

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

BOLTOH (t>
ALBION 

^^MOTORS

HWY

HWY.

Maloniai kviečiame atsilankyti į
Toronto skautų-čių tėvų-rėmėjų komiteto rengiamą

Bazara - vakaraI *
kuris įvyks š.m. lapkričio 9 d. Prisikėlimo parapijos salėje.

Bazaro pradžia 12 vai., 
šokių - 7 vai. vakaro.

Gros geras orkestras ir veiks puikus bufetas. Pelnas skiriamas sto
vyklavietės skoloms mokėti. Tėvų rėmėjų komitetas

IŠKILMINGAS
KAPINIŲ LANKYMAS 

Vėlinių proga, šį sekmadienį, 
lapkričio 3 d., 3 vai. p.p. lie
tuvių kapinėse įvyksta bend
ras mirusiųjų prisiminimas: 
trumpos pamaldos su dienai 

• pritaikytu žodžiu, po to 
“Viešpaties Angelas” ir Lie
tuvos himnas. Vėlinių proga . 
kviečiame papuošti mirusių
jų kapus, kurių yra 94. Visi 
lietuviai iš Toronto ir įvairių 
kitų vietovių laukiami į ben
drąjį mirusiųjų pagerbimą 
Port Credit lietuvių kapinė
se. Kapinių taryba

“T. Žiburių” balius bus 1964 
m. vasario 1 d., šeštadienį.

y

TF vajaus metu aukojo: $10 — 
V. Sinkevičius; $5 — A. Baltrū
nas, P. Dalinda, L. Karbūnas, J. 
Dvilaitis, A. Kiškis; $4 — K. Ape- 
ravičius, J. Vaseris; $3 —- V. Ko- 
lyčius, J. Švėgžda, Ig. Alksnys, 
L. Belkstyš, L. Narbutas. ‘

Būtų gera, kad TF vajus baig
tųsi per porą savaičių. Asmenys, 
kurie nebuvo rinkėjų aplankyti, 
prašomi aukas siųsti* paštu: To
ronto TF valdyba, 1129 Dundas 
St. W., Toronto 3,, Ont

Toronto TF valdyba
Sol. V. Verikaitis pr. sekmadie

nį giedojo per CBC radiją 11.30 
v.r. “Sunday Recital” programoj.. 
Anksčiau ji buvo duodama 10 v. 
r., bet dabar pakeista.

“SNIEGO KARALIENĖ”
Andersonas mirė 1875 metais, bet 

jo pasakos gyvena. Pasakos, kaip 
“Sniego karalienė”. Kaip ir kiekviena 
Andersono pasaka, “Sniego karalienė” 
turi ir džiaugsmo ir ašarų, ir kovos 
ir pergalės. Pati sniego karalienė yra 
simbolis blogio, kuris gali paliesti 
kiekvieną iš mūsų. Bet maži ir didieji 
veikėjai šioje pasakoje prieš tai ko
voja.

“Sniego karalienę” inscenizavo J. 
Švarcas; premjera buvo pastatyta Lie
tuvoje, Kauno Jaunimo Teatre.

Lapkričio 2 d. Hamiltono “Aukuro” 
mėgėjų sambūris pastatys ši veikalą 
Toronto Prisikėlimo salėje. ŠĮ kartą 
jo tikslas yra patraukti mažąjį žiūro
vą; bet kadangi Anderseno pasakos 
yra mielai skaitomos ir didžiųjų, nėra 
abejonės, kad jie nepraleis progos šį 
veikalą pamatyti.

“Sniego karalienėje” pasirodo ne tik 
suaugę “Aukuro” nariai, bet ir mūsų 
mažieji “artistai”. Mūsų dabartinėse 
sąlygose lietuviškas teatras nėra vien 
tik kultūrinė pramoga. Šių dienų dra
mos būreliai turi daug didesnę užduo
ti: puoselėjimą lietuviško žodžio, ku
ris per teatrą stipriau ir gyviau Į mus 
kalba. -O. S.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
ŽINIOS

— Visų šventųjų šventėje, lapkričio 
1 d., mūsų bažnyčioje Mišios bus lai
komos tomis pat valandomis kaip ir 
sekmadieniais; vakarinės Mišios 730.

— Vėlinės, lapkričio 2 d., rytą Mi
šios 7, 7.30, 8 ir 8.30 vai. Vakare 7 v. 
Mišios, pamokslas, Libera už visus mi
rusius. Daugelis į sudėtinių Mišių in
tencijas įrašė žuvusius už Lietuvos 
laisvę.

— Gyvojo Rožinio dr-jos susirinki
mas — lapkričio 3 d., po 11 vai. Mišių.

— Parapijos pagrindinis parengi
mas — lapkričio 16 d., 7 v.v. parapijos 
salėje. Programoje sol. J. Vaznelio 
koncertas. Įėjimas: suaugusiems $2.50, 
studentams — $1.

— N. Pr. M. seserų rėmėjų bazaras
— šį sekmadienį, lapkričio 3 d., dar
želio patalpose. Prasidės rytą 9 vai. ir 
truks iki 9 vai. vak. Visi kviečiami 
atsilankyti ir pabandyti savo laimę lo
terijoje.

— T. Klebonas lankys La Salle šia 
tvarka: antrad. 7 Avė., trečiad. 8 Avė., 
ketvirtad. 9 Avė. Nr. 84-332. T. Za
remba: antrad. dar neaplankytus Town 
of Mount Royal; trečiad. Park Exten
sion, ketvirtad. Cote de Neige.

— Aukojo bažnyčios fondui— $4 
G. Motiejūnienė; $8 M. Sedan. $10: V. 
ir M. Daniliauskai, C. Januškevičius, 
A. Kalvaitis, P. L. Palubinskai; $20: 
Urgel Bourgie, J. ir A. Valančiūnai.

— Užpraeito sekmadienio rinkliava
— $349.50.

VAIKŲ CHORAS AV BAŽNYČIOJE 
po vasaros atostogų pr. sekm. vėl pra
dėjo giedoti per 10 vai. pamaldas. Ma
lonu buvo išgirsti jaunuosius giesmi
ninkus, kurių jau buvome pasigedę, 
šiemet chorui vadovauja sės. M. Mar-

Ontario negru meno paroda To
ronto meno galerijoj — lapkr. 
4-16 d.
Išnuomojama 2 kambariai ir virtuvė, 
n-me augšte ir 1 kambarys III-me 
augšte. Skambinti vakarais nuo 6 vai. 
tel. LE 3-1962.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j 
Montreal}, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburį ir kitur.

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

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.

Antrąją Akademiku Draugijos 
paskaitą sutiko skaityti dr. A. 
Musteikis, Buffalo D’Youwille 
kolegijos prof., tema “Lietuvių 
kultūros išlikimas” gruodžio 7 d.j 
šeštadienį, 7.30 v.v., Prisikėli
mo muzikos studijoje. Visi kvie
čiami iš anksto tą vakarą šiam 
reikalui rezervuoti ir paskaitoje 
gausiai dalyvauti.

Toronto Liet. Akad. Dr-ja
Jaunimas nenori giedoti “God 

save the Queen”. Grupė Toron
to gimnazistų pasiuntė švietimo 
ministerijai prašymą, kad gim
nazijose būtų giedama tik “O 
Canada”. Jiem atsakyta, kad tik 
parlamentas galįs tokį pakeiti
mą padaryti.

ŠEŠTADIENINES AV PARAP. MO- 
KYKLOS tėvų susirinkimas įvyko spa
lio 26 d. mokyklos patalpose. Vedėja 
mokyt. St. Ališauskienė supažindino 
tėvus su šan. iškilusiais sunkumais dėl 
Mokyklų Komisijos nustatyto minimu
mo 20 mokinių vienam mokytojui Mo
kyklą lanko 66 vaikai ir dirba 5 moky
tojai, tad Mokyklų Komisija apmokės 
tik 3 mokytojus. Taip pat pagal Ko
misijos reikalavimus pakeistos ir dar
bo valandos. Tėvų komiteto ižd. J. Gri
galiūnas pateikė metinę apyskaitą, iš 
kurios matyti, kad komitetas turi $368. 
32 ižde. Išrinktas naujas tėvų komi
tetas: J. Grigaliūnas, J. šeidys, J. Bur
ba, A. Mockus ir A. Mecelis. Kandida
tais liko: J. Vasiliauskas ir P. Bara- 
dinskas. Padaręs įvairių pasiūlymų, su
sirinkimas pavedė komitetui rasti bū
dus parūpinti mokytojams trūkstamas 
algas. Susirinkimui pirmininkavo inž. 
Z. Rimša, sekret. archit Vyt Zubas. 
Baigdamas susirinkimą, inž. Rimša dė
kojo buvusiam komitetui už gražų dar
bą ir linkėjo sėkmės naujam.

BAZARAS N. PR. M. SESERŲ vie
nuolyno patalpose šį sekmadienį žada 
būti turtingas ir gražus. Atsilankiu
siųjų laukia visokios progos išbandyti 
savo laimę ir pigiai nusipirkti įvairių 
naudingų dalykų tiek suaugusiems 
tiek vaikams. Loterijos šiemet yra 
ypač turtingos gerais fantais. Išalkę 
ir pavargę galės pailsėti jaukioje ka
vinėje. Visi montrealiečiai mielai 
kviečiami į šį bazarą atsilankyti. Tai 
ne kurios nors parapijos, bet visos ko
lonijos reikalas. Tai vienkartinis meti
nis parengimas paremti mūsų koloni
joj besidarbuojančioms seserims, ku
rios negauna ir neprašo iš mūsų jokios 
kitokios paramos ar aukos. Tikimės, 
kad visi montrealiečiai nuoširdžiai pri
sidės prie šio parengimo pasisekimo. 
Bazaras veiks nuo 9 v. r. iki 9 v. v. 
Tad iki pasimatymo bazare pas seseles.

Rėmėjų būrelio valdyba
ALMA STASKEVIČIŪTĖ, Monrea

lio visuomenininkų dešimtmetė dukre
lė, pr. trečiadienį dalyvavo “Magic 
Tom” televizijos programoje. Alma 
buvo pasipuošusi tautiniais drabužiais, 
kurie atkreipė programos vedėjo dė
mesį. Tai jau nepirmas Almos pasiro
dymas. Džiugu, kad jaunoji lietuvaitė 
taip gražiai propaguoja mūsų tautinius 
drabužius. A. Z.

KANADOS LIET: TAUTINES S-GOS 
Montrealio skyr. surengė nariu iškylą 
į “Dainavą”. Kartu įvyko ir susirinki
mas; išrinkta nauja valdyba: pirm. K. 
Andruškevičius, vicepirm. A. Lapinas, 
ižd. V. Jakonis, sekr. Stp. Kęsgailą, 
narys — J. Adomaitis. Pirmininko adr. 
499—83 Ave., Chomedy, P.Q. Po susi
rinkimo p. Lapinų globoj įvyko vaišės.

Vis bėga iš sovietinių laivų

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

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

Tel. LE 5-0466. A. Zaremba

IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik įjungtu 
Nepalieka nei garų nei dūmų. Skam
binti — A. Morkis LE 4-8459

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

Užsakymai priimami ir paštu.

A L G ARBENS
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. $16.900 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 UPES. $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 mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI.

Halifakse, N.S., spalio mėn. vi
duryje iš sovietinio žvejybos lai
vo pabėgo Herman Jogis, estas, 
21 m. amžiaus. Jam pavyko grei
tai užmegzti ryšį su tautiečiais 
Kanadoje, kurie suorganizavo rei
kiamą pagalbą. Kol kas jis tebėra 
Kanados imigracijos įstaigų glo
boje. Toronto estų spauda jau 
paskelbė jo pabėgimą.

Plataus spaudos dėmesio susi
laukė R. Vokietijos vokiečio H. 
J. Dost, 19 m., pabėgimas New- 
foundlande, Kanadoj, .iš sovieti
nio laivo “Bertolt Brecht”. St. 
John’s uoste Dost kreipėsi į nak
tinį budėtoją, kanadietį, kad pa
dėtų pasilikti Kanodoj. Tas pa
šaukė vietinę policiją, kuri atsi
sakė paimti jį savo globon, nes 
tai RCMP kompetencijoj. Kol pa
starųjų atstovai atvyko, sovietinio 
laivo įgulos nariai ėmė ir prie
varta nusitempė atgal į laivą. Vė
liau atvyko 20 RCMP policininkų, 
kurių vadovas su vienu policinin
ku ir minėtu budėtoju nuėjo į so
viet. laivą, atpažino bėglį ir pa
ėmė savo globon.

Hamburge, Vokietijoj, iš “Kei- 
la” laivo pabėgo patarnautoja 
Eudokija Meruševa, 43 m., ir pa
prašė Vokietijos vyriausybę poli
tinės globos.

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

Bandė bėgti iš okup. Lietuvos 
per Kaukazą į vak. Turkiją du 
jaunuoliai — Henrikas Grozdins- 
kas ir Andrius Žilionis. Pastara
sis turėjo tetos adresą JAV ir $2.

Dar pabėgo Newfoundlande, 
St. John’s uoste: Erika Auch, vi
rėjos padėjėja, Wolfgang Raedel, 
Witold Staniszewski; visi — iš R. 
Vokietijos.

RODNEY, Ont.
ST. PAKETURAS, seniau gyvenęs 

Toronte ir kurį laiką buvęs KLK Kul
tūros Dr-jos pirm., išvyko į Victoria 
ligoninę Londone, Ont., akies opera
cijai. Linkime sėkmingai pasveikti ir 
netrukus grįžti į darbą.

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 — Mrl P. Dale — Supt 
Rezidenciniai —

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

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

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito 
Kooperatyve "LITAS”

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766*5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui doleriu. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turima draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Ui depstttus mokama 4%, ui šėrus — 4,25%. Ui asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. 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 iki 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.




