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Visi mokytojai!
Š. Amerikos žemyne, kur pastaraisiais metais vis gresia dar

bininkų perteklius, trūksta mokytojų, slaugių, virėjų, tarnaičių. 
Kad stinga pastarųjų, galima išsiaiškinti tuo, kad tai profesijos, 
neteikiančios socialinio poaugščio, gerokai pririšančios ir nepasi
žyminčios atlyginimo didumu. Bet kodėl trūksta mokytojų? Sako
ma, Kanadoj gyventojų prieauglis žengiąs taip sparčiai, jog kraš
to institucijos nesuspėjančios paruošti mokytojų. Bet juk ir ki
tuose kraštuose, kur prieauglis nemenkesnis, mokytojų problemos 
nėra. Jeigu ir Kanadoj būtų pakankamai besiveržiančių į moky
tojus, problemos nebūtų — nereikėtų jų gabentis iš Britanijos. 
Kažkaip visoj Amerikoj mokytojo darbas menkiau vertinamas, 
o pats mokytojas socialiniame gyvenime mažiau teturi reikšmės 
nei sėkmingas verslininkas. Čia atsispindi amerikinė golvosena. 
Amerikiečio akyse svarbesnis yra tas, kuris gamina apčiuopiamas 
vertybes. Mokytojas gi to parodyti negali net ir po ilgų darbo 
metų; panašiai kaip ir šeimos motina, išauklėjusi savo šeimą ir 
išleidusi gyvenimam Ji rūpinasi, pluša, dirba diena iš dienos, bet 
kai reikia parodyti darbo rezultatus, atsiskleidžia tiktai vargai 
ir džiaugsmai, nepasveriami ir nepamatuojami. Taip ir su moky
tojais — jų darbo vaisiai lieka nematomi, daugeliui neimponuo
jantys, nepatrauklūs.

• • •
Negalėtume pasakyti, kad tokiu mastu vertintų mokytojo 

darbą lietuviai, bent tie, kurie atkilome Š. Amerikon nešini Lie
tuvos tradicija. Mūsų akyse mokytojas tebėra svarbus asmuo 
kaip šviesuolis, turis svarbią misiją tautos gyvenime. Ir kai tik 
pažvelgiame i tautini prieauglio auklėjimą, mūsų dėmesys savai
mingai krypsta į mokytoją. Į ji sužiūra ne tik tėvai, bet ir visa 
visuomenė, nes be jo pagalbos lietuviškas auklėjimas bei moky
mas sunkiai Įmanomas. Ir tose kolonijose, kur ilgus metus dirbęs 
mokytojas atsisako tęsti darbą mokykloje, stipriai pajuntama 
spraga. Tada kyla problema, kuri nevisur lengvai sprendžiama. 
Mažose kolonijose tai didelė problema — nėra mokytojo, nėra 
mokyklos. Dar daug kur galėtų gyvuoti šeštadienio ar sekmadie
nio mokyklos, jeigu būtų mokytojų. Vienur tie mokytojai yra 
tiek pririšti kasdieninio darbo, kad negali užsiimti mokymu, kitur 
nėra sugebančių, o trečiur nėra norinčių. Be to, ir amžius ne
lengvina naštų. Tad kyla mokytojų prieauglio klausimas. Vienur 
kitur bandoma organizuoti lituanistiniai kursai, bet be didesnio 
pasisekimo ir ryžto. Ar nevertėtų pagalvoti apie specialius jung
tinius kursus, kad ir stovyklos pobūdžio (žiemos ar vasaros), kurie 
būtų organizuojami bendromis JAV ir Kanados lietuvių pedagogi
nėmis pajėgomis? Jie galėtų būti 2-4 savaičių su specialiai pri
taikyta programa. Į juos turėtų siųsti parinktus jaunus žmones 
visos suinteresuotos apylinkės ir juos finansuoti. Ypač ten būtų 
pageidautini jauni mokytojai, jau- dirbą vietinėse- mokyklose. Bet 
tai gal tik svajonė, kuri galėtų tapti tikrove per didelį ryžtą.

Dalykai atrodo žymiai realiau, kai mokytojų imam jieškoti 
šeimose — ne profesinių, bet visdėlto mokytojų* O jų yra! Ga
lima neretai užtikti, ypač senesnės kartos ateivių tarpe*, asmenų, 
kurių vienintelis lietuvių kalbos mokytojas buvo — motina ar 
tėvas! Jie savo uždavinį atliko kaip mokėjo. Svarbiausia, kad nuo 
tos atsakomybės jie nebėgo ir nesiteisino, kaip dabar nevienas 
sako: mes nesam mokytojai! Neužmirškime, išeivijos sąlygomis 
visi esame mokytojai ne mokykline, o praktine prasme. Jeigu 
spaudos draudimo laikotarpyje motina galėjo būti savo vaikų mo
kytoja, jeigu ji pajėgė maldaknygę padaryti vadovėliu, juo labiau 
dabartinės motinos ir tėvai gali būti mokytojais. Dabar yra ne 
tik maldaknygių, bet ir gerai paruoštų vadovėlių. Jau daugelis 
tėvų taip ir daro, ypač tie, kuriems tenka gyventi atokiai nuo 
didesnių kolonijų ir lietuviškų mokyklų. Bet šis reiškinys nėra 
dar visuotinis. Dar yra daug, tėvų, kurie į lietuvišką vaiko moky
mą nekreipia jokio dėmesio. Jeigu jie tiek uolumo rodytų vaikų 
mokymui, kiek žvejybai, medžioklei ir pan., nestokotų vaikai m<> 
kytojų. Lietuviškas vaikų mokymas šiandieną yra gyvybinės svar
bos reikalas. Tokiu atveju visi turi būti mokytojais. Pr. G.

PLB naujoji valdyba Klevelande po posėdžio su radijo ir spaudos atstovais. Pirmoj eilėj iš kai
rės: A. Mikulskis, švietimo vadovas; St. Barzdukas, vykd. vicepirm.; prof. dr. J. Puzinas, kultū
ros tarybos pirm.; J. Bačiūnas, pirm.; M. Lenkauskienė, sekr.; dr. A. Nasvytis, visuomeninių 
reikalų tvarkytojas; L. Gailiušienė; Ed. Karnėnas, reik, vedėjas; II eilėj: J. Stempužis, liet, ra
dijo progr. vedėjas, L. Leknickas; J. Virbalis; inž. Pr. Razgaitis, “T. Žiburių” koresp.; Al. Še- 
meta; J. Staniškis, iždininkas; V. Ročiūnas, “Draugo” koresp.; V. Braziulis; dr. Lenkauskas; V. 
Kamantas, spaudos bei informacijos tvarkytojas. Nuotr. J. Garlos

Aiškėja dingimo paslaptis
J. GRIKIS / Mūsų korespondentas Švedijoje

Kas naujo Kanadoje?
Kanados gyventojų skaičius 

prašoko 19 mil. Ploto atžvilgiu 
Kanada galėtų sutalpinti virš 
200 mil. gyventojų.

Cukraus kainai dar vis ky
lant, teisingumo ministeris pa
skyrė komisiją, kuri tyrinės, ar 
kainu kilimas yra tikrai pagris
tas. Šiuo metu cukraus kaina 
yra augščiausia, kokia betkada 
yra buvusi Kanadoje.

Gydytojų trūkumas ypatingai 
yra jaučiamas Newfoundland 
provincijoje. 1600 gyventojų 
tenka vienas gydytojas, tačiau 
kaikuriose provincijos vietovėse 
vienas gydytojas turi aptarnauti 
12.000 gyventojų. Prov. premje
ras Smallwood Įvedė planą pa
gal kuri medicinos studentams 
mokės $2000 per keturis metus 
su sąlyga, jei baigę, pirmus 4 
metus vyks ten, kur juos vyriau
sybė siųs, o po to 3 metus priva
lės likti provincijoje, bet galės 
gyventi kur nori.

Vaikam mokami priedai — 
baby bonus bus mokami ir po 
16 m. amžiaus, jeigu jaunuolis 
dar lankys mokyklą. Toki paža
dėjimą davė min. pirm. Pearso- 
nas; jis būsiąs vykdomas.

Tabako augintojams vyriausy
bė pasiūlė primokėti skirtumą' 
jeigu už tabako svarą negaus 
47 et. šiuo metu dar yra 26 mil. 
neparduoto tabako iš 1962 m. 
derliaus.

Nuošimčiai, mokami nuo nuo
savybių paskolų — morgičių ir 
miestų savivaldybėm turėtų bū
ti atskaitomi iš uždarbio sumos,

už kurią reikia mokėti pajamų 
mokesčius. Toki siūlymą padarė 
nuosavybių pardavimo agentūrų 
centras. Galimas dalykas, kad 
vyriausybė tą pasiūlymą svars
tys. JAV nuošimčiai ir mokes
čiai atskaitomi iš metinio už
darbio.

Perkantiem naujus namus, pa
statytus tarp gruodžio 1 ir kovo 
31 d., vyriausybė primokės $500. 
Tuo norima paskatinti statybą 
žiemos metu ir sumažinti bedar
bių skaičių.

Parlamentas ir toliau neišei
na iš partinių ginčų. Liberalų 
vyriausybei dažnai keliamas 
nepasitikėjimo klausimas. Iki 
šiol vyriausybė atsilaikė, nes nė 
viena partija nėra suinteresuo
ta naujais rinkimais.

Kanados indėnams turėtų bū
ti teikiama didesnė parama, pa
reiškė sen. D. Croll. Esą indėnai, 
kurių Kanadoje yra 220.000, tu
ri blogesnes sąlygas, negu neg
rai JAV pietuose. Jų gyvenimo 
lygis turėtų būti pakeltas; jiem 
reikėtų leisti maišytis ir lankyti 
kokias jie nori mokyklas, kartu 
raginant išlaikyti savus papro
čius.

Kiekvienas kalinys kainuoja 
mokesčių mokėtojui $2500 me
tams. Tokia suma reikalinga jo 
išlaikymui ir saugojimui. Pagal 
Kanados statistiką, didesnė pu
sė paleistų kalinių vėl patenka 
į kalėjimus tik dėlto, kad nepa
jėgia įsijungti į gyvenimą: ne
gali gauti darbo, o reikia ir val
gyti ir apsirengti. Darbdaviai pa- 
Erastai vengia priimti buvusius 

alinius.

Susijaudinimas, kuri švedų spaudoj ir visuomenėj silkelė 
sovietų šnipai, nerodo ženklų atslūgti. Priešingai, griežtoje 
apsaugoje arešte laikomo pulk. Wennerstroemo mėginimas 
nusižudyti viską dar labiau sudramatino. Toji apsauga, matyt, 
nebuvo tokia tobula, kad tardomajam pasisekė apgauti dieną 
ir naktį stebinčius sargus, susitaupyti didesnę atsargą miego 
tablečių ir jas. iš kąrio paiimti. Tokia yra ofįęT........................
atrodo, pasitvirtina,' nors pradžioje būta įvs
Sovietai laukia
Šitas incidentas, labai nemalo

nus atsakingiems organams, dar 
labiau pratęs ir taip jau ilgokai 
užtrukusią tardymo eigą, taip kad 
Wennerstroemo byla galės vykti 
tik pavasarį. O tuo pačiu dar la
biau vers atidėlioti nekantraujan
čio Nikitos kelionę po Skandina
viją. Yra ženklų, kad patys so
vietai gerai jaučia savo nepato
gią padėtį viešojoje švedų numo- 
nėje. Negalėdami jos staiga pa
gerinti, jie stengiasi bent nepa
bloginti. Tai matyti ir iš to, jog 
pastaruoju laiku sovietų spauda 
stengiasi ypač mandagiai rašyti 
apie Švediją.

Krinta į akis, jog kaip niekur 
nieko buvo nutylėtas Švedijos 
protestas ir dviejų ambasados pa
reigūnų paskelbimas nepageidau
jamais asmenimis. Pąprastai to
kiais atvejais sovietai greitai iš
rašo kvitą, išeidami su panašiais 
kaltinimais ir diplomatų ištrėmi
mu. Viso to nebuvo. Priešingai, 
spaudoje pasirodė daugiau kom
plimentų švedams.

Švedai sukrėsti
Tik iškilus perbėgėlio esto Ha

mano istorijai “Izvestijose”, kai
kas norėjo įžiūrėti joje pavėluo
tą sovietų “atsakymą” į Wenner
stroemo bylą. Tačiau ir šiuo at
veju buvo būdinga, jog visi kalti
nimai buvo nukreipti į “imperia
listus” amerikiečius bei tariamus 
jų talkininkus — pabaltiečių emi
grantus. Tai šitie nevidonai, gir
di, nori pasikasti po Švedijos ne
utralumo politikos pamatais ir 
pakenkti geriems sovietų-švedų 
santykiams...

Tiesa, tais santykiais, ypač pre
kybos srityje, abi pusės gali būti 
pilnai patenkintos, švedų pramo
nė vykdo sovietų užsakymus ir 
siunčia jiems savo puikios gamy
bos mašinas, o sovietai jiems at
silygina atpigintu žibalu. Įvairios 
delegacijos, ne tik prekybinės, 
atsilygina savitarpio vizitais. Ta
čiau eilinis švedas tuo gerų san
tykių fasadu perdaug nepasitiki. 
Tą nepasitikėjimą kelia ne tik 
sensacingos sovietinių šnipų isto
rijos, bet ir jų povandeniniai lai
vai, kurie ypatingai mėgsta nar
dyti Švedijos pakrantėse, kai 
vykdomi didieji karo pratimai, šį 
rudenį sovietai parodė tokį veik
lumą, kad “Dagens Nyheter” ra
do reikalą paguosti savo skaityto
jus užtikrinimu, esą, ne tik so
vietai, bet ir š. Atlanto S-gos 
valstybės mėgina savo povande
ninius laivus pasiųsti į Švedijos 
vandenis.

Esto paslaptis
Ką nors ypatingesnio patirti

spėjimų.
apie Hamano atvejį, neteko. Dau
giausia tebekartojami tie patys ži
nomi dalykai, kurie tik daugina 
klaustukus. Vyriausybės sluogs- 
niams artimas dienraštis “Stock- 
holms-Tidningen” aiškiai paskęl- 
bė, kad Kamanas jau buvo seka
mas švedų policijos ir pasiskubi
no nuo jos pabėgti.

žįsta, jog Kamanas buvo nepa
prastai didelių gabumų žmogus. 
Kaip tik todėl linkstama prileis
ti, jog jo uždaviniai turėjo būti 
žymiai didesni, negu pabaltiečių 
emigrantų sekimas. Kaikas dabar 
tvirtina, jog jis čia vadovavęs vi
sam agentų tinklui.

Keista tik, jog taip vėlai susi
griebta ir net iki paskutinio mo- 
mentorkpL agentas* nedingo, ne
buvo laiku nuo jo atsiribota. Tai 
rodo, jog vadovaujančiųjų poli
tinių organizacijų ryšiai ir dar
bas, švelniai tariant, šlubuoja. Iš 
paskelbtos medžiagos matyti, jog 
dar š.m. pradžioje buvo gautas 
raštas iš Amerikos estų tautinio 
komiteto, kuris painformavo, kad 
Kamanas gali ne tik pakenkti an
tikomunistinei veiklai, bet dar pa-

Švedijos estų tautinė atstovybė, statyti pavojun joje dalyvaujan-
kurios nariu per paskutiniuosius 
rinkimus buvo išrinktas ir Kama
nas, spaudos konferencijoj Stock- 
holme išdalijo pareiškimą, nu
šviečiantį tragišką 4 šio asmens 
praeitį.

Gimęs estų diplomato ir gydy
tojos šeimoje, su tėvais ir seserim 
buvo deportuotas per pirmuosius 
vežimus Rusijon, kur jo tėvas ne
trukus žuvo. Ten vedęs taip pat 
deportuoto estų politiko dukterį 
ir auginęs sūnų, nors apie tai čia 
niekam per 8 metus nebuvo pra
sitaręs.

Tvirtinama, kad porą metų lan
kęs specialią sovietinės žvalgybos 
mokyklą netoli Rygos, kur apie 
1950 m. buvo ruošiami agentai už
sieniui ir provokatoriai kovai su 
partizanais, kurie tuo metu dar 
Pabaltijo kraštuose veikė, ypač 
Lietuvoje, kaip nurodoma tame 
estų pareiškime švedų spaudai.

Stambi žuvis?
Visi toliau vienbalsiai pripa-

čiųjų asmenų saugumą. Tačiau 
eiga tam, atrodo, nebuvo duota. 
Ir iš viso agentas save išsidavė 
tik pernai, kai, pasinaudodamas 
kalbininkų kongresu, buvo nuvy
kęs į JAV ir ten sudomino val
džios Įstaigas Vašingtone, kurios 
neprašytą svečią paprašė palikti 
kraštą anksčiau, negu jis to tikė
josi.

Perspėjimas budėti
Berašant šį pranešimą, jau bu

vo “Izvestijoše” pasirodęs antra
sis Hamano straipsnis, kuriame 
buvo išvardinti kalkurie asmenys 
pavardėmis, kaip tariami “ame
rikiečių šnipai”. Tai asmenys, 
kurie žinomi estų visuomenei sa
vo visuomenine veikla. Vienas jų, 
Hamaną iš arčiau pažinęs, man 
apibūdino jį, kaip tikrai didelės 
inteligencijos asmenį, plačiai ap- 
siskaičiusį, besidomintį abstrak
čiais klausimais, tačiau nervingą

(Nukelta i 7 psl.)

Pasakoja
ATBĖGĘ LIETUVIAI JŪRININKAI

Pr. “TŽ” nr. rašėm apie dviejų lie
tuvių, pabėgusių iš “Alytaus” laivo, 
faktą ir pirmuosius žingsnius Kana
doje. Čia pateikiame jų pasakojimą 
apie dabartini gyvenimą okup. Lietu
voje. Red.

Lietuvos pajūryje
Smarkiai atstatoma Palanga, 

nes pripažinta kaip vienas pirma
rūšių kurortų visoj Sov. Sąjun
goj: kas vasarą čia suvažiuoja 
daugybė turistų iš tolimiausių 
kampų. Visi mėgsta puikų smėlį, 
kopas,* pušyną ir gaivinančias 
bangas. Statomos naujos vilos. 
Nidoj pastatytas didelis restora
nas, o pats miestelis asfaltuotas. 
Šventoji visiškai apleista. Pra
plaukia tik motor, žvejų valtys. 
Klaipėda auga. Uostas pagilintas. 
Jame prisilaiko žvejybinis laivy
nas, kurio laivai pavadinti lietu
viškais vardais — “Alytus”, “Ta
rybų Lietuva” (sudegė), “Marija 
Melnikaitė” ir kt. Klaipėdoje yra 
ir karinio laivyno bazė, bet ten 
viskas rusiška — ir laivų vardai 
ir jų įgulos. Iš viso Klaipėdoj la
bai daug rusų. Jų skaičius daugė
ja, nes įsikūrusieji traukia kitus. 
Ypač blogai su butais. Vokiečių 
nedaug — repatrijavo; pasiliko 
tik tie, kurie dėl dokumentų sto
kos negalėjo išvykti. Lietuviai 
Klaipėdoj susirinkę iš visos Lie
tuvos. Daug kam tenka dirbti 
žvejyboj ir žvejų kolchoze. Kas 
tik gali, stengiasi slaptai pasiim
ti žuvų ar silkių ir prasmukti pro 
kontrolę. Slepia jas net drabu
žiuose. Mat, krautuvėse brangu, 
o p rimčiaižymiai pigiau.

Ekskursija iš Amerikos
Lietuvių iš JAV ir Kanados at

silanko. Kad jie daugiausia rau
doni, Lietuvoj žmonės nežino. J. 
Vaitkevičius pasakojo, kaip buvo

priimta viena tokia ekskursija 
laive “TarybiĮ Lietuva”. Vizitui 
laivas buvo iš anksto paruoštas. 
Visi įgulos nariai rusai nuimti ir 
jų vieton pastatyti lietuviai par
tiečiai, nieko bendro neturį su 
laivu. Be to, buvo parinktas sek
madienis, kad viskas atrodytu 
šventiška ir neva lietuviška. Vi
zito liudininku buvo J. Vaitkevi
čius tada —laivo mechanikas.

Panašus vizitas buvo ir drobės 
fabrike “Gulbėj”.- Pasak A. Vib
rio, viskas iš anksto buvo atre
montuota, išdažyta, išvalyta, kad 
“nustebintų” lankytojus.

Klaipėdos bažnyčią 
nugriovė rusai
Leidimas buvo duotas statyti 

bažnyčią raiste, — pasakojo Vib- 
rys. Žmonės vežė sunkvežimiais 
gružą kaip galėdami. Statybą vyk
dė tik lietuvių rankos. Daugumas 
dirbo laisvalaikiais, savanoriškai, 
neimdami jokio atlyginimo. Kai 
buvo įsakyta bažnyčią nugriauti, 
niekas iš lietuvių nepridėjo ran
kos; net kaliniai atsisakė prisidė
ti. Tada buvo įsakyta kariuome
nei, kurios daliniai su tankais nu
griovė bokštą. Taip pat buvo nu
imta Marijos statula, vargonai ir 
kt. Dabar yra pristatyti šoniniai 
priestatai — salės, taip kad ne
sudaro bažnyčios vaizdo. Įrengta 
koncertų salė — filharmonija. 
Pamaldoms dabar naudojama ma
ža patalpa — buvusi evangelikų 
koplyčia.

žmonės mažai težino
apie kunigus
Apie' Vyskupus 'ar kunigus nei 

spauda nei radijas nekalba, išsky
rus vieną kitą paplakimą. Užtat 
žmonės žino tiktai apie vietinį 
kunigą. Abu pabėgusieji sakė nie- 

(Nukelta Į 7 psl.)

Savaitės įvykiai
VIETNAME PERVERSMAS: prez. Ngo Dinh Diem ir jo bro

lis policijos viršininkas nužudyti. Perversmą įvykdė kariai, 
vad. gen. Van Minh. Perversmininkai buvo paskelbę, kad prez. 
Diem nusižudė, bet vėliau paaiškėjo, kad jiedu buvo suimti 
bažnyčioj ir sukilėlių nužudyti. Iš viso užmuštų esą apie 400 
asmenų. Masonų spauda smerkė Diemo vyriausybę ir ją kone
veikė, nes ji buvo griežtai prieškomunistinė. Dabar esą valdžia 
pateko į proamerikiečių rankas. Jau dabar ta spauda skelbia, 
kad naujoji valdžia susitars ir su Š. Vietnamu, kurį valdo ko
munistai. Ar pasikartos istori-S 
ja su Kuba?
Kuba sulaikė du Kanados lakū
nu ir apkaltino juos kaip Ame- 

rikos.šnipus. Jiems gresia mirties 
bausmė. Tai — W. Milne iš Mal- 
ton ir R. Lippert iš Kitchener.

JAV sulaikė 3 rusų atstovybės 
prie JT tarnautojus kaip šnipus 

ir paprašė išvykti iš Amerikos. 
Sulaikė ir kitus du rusus, kurie 
neturi diplomatinio statuso. Juos 
teis JAV teismas.

Marokas ir Alžerija pasirašė

paliaubas — nutraukti karo 
veiksmus lapkričio 1 ir 2 d. 

naktį. Bet Alžerija ir vėl pradėjo 
pulti. Alžerija turi 60.000 karių, 
Marokas — 35.000. Marokiečiai 
yra geriau ginkluoti ir geriau pa
ruošti. Alžerijai padėti skuba ko
munistinis blokas.

Buvęs JAV prez. Eisenhoweris 
rašo spaudoje, esą JAV turi grą
žinti kariuomenę iš Europos. Ei- 
senhoweriui vadovaujant pusė 
Europos atiteko bolševikams, o 

(Nukelta į 3 psl.)

Santaryba svarsto pasauliečių klausimą
Pranešimas iš Romos

Po daugelio santarybos tėvų 
pasisakymų, pagaliau buvo baig
ta svarstyti pirmieji du schemos 
“Apie Bažnyčią” skyriai, kurie 
kalba apie Bažnyčią kaip paslap
tį ir apie jos hierarchinę struk
tūrą, ypač episkopatą. Prieš per
einant prie kito schemos skyriaus 
klausimų svarstymo, kardinolas 
Browne padarė santrauką disku
sijose iškeltų nuomonių ir užtik
rino, kad visos sugestijos, pasiū
lymai ir pataisos, santarybos tė
vų pateiktos žodžiu ar raštu bus 
teologinės komisijos peržiūrėtos, 
įvertintos ir panaudotos. Ypač 
atidžiai bus apsvarstyta ir nusta
tyta žodžio “kolegija” prasmė, 
kad būtų pakankamai išryškintas 
ir tiksliai nusakytas popiežiaus ir 
vyskupų santykio klausimas.

Nejieko klaidų
Pirmųjų schemos “De Eccle- 

sia” klausimų svarstymas parei
kalavo iš santarybos tėvų daug 
laiko. Jie jau ėmė reikšti susirū
pinimą dėl perlėtai einančios dar
bų eigos. Osnabruecko vysk. H.

vaitę spaudos konferencijoj, pa
stebėjo, kad diskusijos pirmųjų 
dviejų skyrių klausimų užtruko 
ilgai dėlto, kad svarstomi dalykai 
buvo ne vien dogmatiniai, bet di
džia dalimi pastoracinio pobū
džio. Vatikano II santaryba esan
ti skirtinga nuo ankstyvesniųjų 
santarybų, kuriose buvo tik apta
riamos ir pasmerkiamos tikėjimo 
klaidos.
vyskupas H. Wittier, 
mesti pasmerkimų — anatemų, 
bet siekia iš paslapties gelmių iš
kelti ir parodyti Bažnyčios — 
Kristaus Sužadėtinės gražųjį, “be 
sutepties ir raukšlių” veidą, sie
kia permąstyti Kristaus atneštą 
išganymo naujieną mūsų laiko 
šviesoje ir perduoti ją supranta
miau mūsų laikų žmonėms”.

Kviesti ir moteris
Ketvirtos savaitės santarybos 

darbų pagrindinė tema: “Pasau
liečio padėtis Dievo tautoje — 
Bažnyčioje”. Nuo spalio 16 iki 24 
d. santarybos tėvai svarstė pasau
liečio vietą Bažnyčioje ir pasau
lyje. Buvo pasiūlymų, kad būtų 
padidintas santaryboje pasaulie
čių dalyvių skaičius, kad būtų pa

pasmerkiamos tikėjimo 
“Si santaryba, — sakė 

nenori

kviesta santaryboje dalyvauti, at
stovės ir moterų, kurios sudaro 
pusę visos žmonijos. Taip pat siū
lyta, kad santarybon būtų pa
kviesta vyrų (ne kunigų) ir mote
rų vienuolijų bei kongregacijų 
atstovai.

Svarstant pasauliečio, funkcijas 
ir vietą Bažnyčioje ir pasauly su
sidurta taip pat su tokiais klausi
mais, kaip: santykis tarp Bažny
čios ir valstybės, teigiami ir nei
giami konkordatų padariniai, ge
rosios ir blogosios Bažnyčios nuo 
valstybės atskyrimo pusės, religi
nės ir rasinės diskriminacijos pa
naikinimas. Reikia pastebėti, kad 
diskriminacijos problemą iškėlė 
ir išsamiai apie ją kalbėjo 147 S. 
Amerikos vyskupų vardu vysku
pas Robert Tracy.

Lietuviai sekami

džiuose. Abiems kanauninkams 
duotas tik laikinas leidimas — 
jiems leista dalyvauti santarybos 
posėdžiuose nuo spalio 17 iki spa
lio 31 d. Tikimasi tačiau, kad po
piežius paskui prailgins jiems lei
dimą dalyvauti posėdžiuose iki se
sijos pabaigos.

Nuo sesijos pradžios, t.y. nuo 
rugsėjo 29 d., santaryboje daly
vauja eksperto titulu Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupijų valdytojas 
kan. J. Stankevičius. *

Visi trys vyskupijų valdytojai 
ir jų sekretoriai, atvykę į Romą, 
buvo apgyvendinti rusų ambasa
dos kontroliuojamame viešbuty
je “Lux”. Ten jie buvo stipriai 
rusų agentų sekami ir varžomi. 
Turėjo gyventi po tris viename 
kambaryje ir brangiai mokėti už 
kambarį. Maskva neleido jiems šį

Wittier, kalbėdamas pereitą sa- Čių dalyvių skaičius,

šv. Tėvas Paulius VI, pagerb
damas Lietuvos persekiojimus ir 
kenčiančius kunigus, išimties ke
liu suteikė leidimą Vilniaus vys
kupijos valdytojui kan. C. Krivai
čiui ir Kaišiadorių bei Panevėžio 
vyskupijų valdytojui kan. P. Bak
šiui dalyvauti santarybos posė-

vauti santaryboje, Vatikanas 
rūpino jiems visiems kamba 
gerame “Cesare A
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Krikščionių Bendrijos užuomazga
K. ŽALALIS

kinčiųjų bendriją, šią prasmę 
jis turi visame Sename Testa
mente. Taigi, peršasi išvada, 
kad Kristus, po vienerių metų 
pamokslavimo, pažadėjo įsteigti 
ypatingą — šventą bendriją, o 
ne pastatyti medžiaginį namą — 
bažnyčią.

Antrą kartą iš Kristaus bur
nos tą patį žodį išgirdo apaštalai, 
kai Jis kalbėjo jiems apie ben
drijos narių įspėjimą: “Jei jis 
ir jų (atseit* dviejų - trijų liudy
tojų) nepaklausytų, pasakyk Baž
nyčiai ...” (Mt. 18, 17). Iš šių 
ir sekančių žodžių, kuriais ducn 
dama teisė* Bažnyčios hierarchi
jai atleisti nuodėmes ar sulai
kyti, darosi dar aiškiau, kad 
Kristus turi galvoje bendriją 
su tam tikra santvarka, valdo
mą vyresniųjų — ypatingų as
menų su teise atleisti narių nuo
dėmes. Tų vyresniųjų pirminin
ku buvo paskirtas Petras (Jon. 
21,15-17), kai prisikėlęs iš numi
rusių Išganytojas jam pavedė 
kitus* apaštalus ir visus narius. 
Šias pareigas Petras pradėjo ei
ti tuojau po Kristaus įžengimo 
dangun. Jis buvo, mūsiškais žo
džiais tariant, pirmasis popiežius 

ba krikščioniškosios Bendrijos. 
Pradžioje narius verbavo tik iš 
savųjų tautiečių, gi po pirmo- 
siosapaštalų santarybos Jeruza
lėje, pažangiajam Pauliui įro
džius reikalingumą atversti* ir 
pagonis, krikščioniškoji bendri
ja pradėjo plisti po Romos im
periją ir kitas šalis. Europoje 
Lietuva buvo viena paskutinių
jų, kuri įsijungė į šią Bendruo
menę, kai priėmė krikštą.

Antroji Vatikano santaryba 
jau gerokai pažengė priekin, be- 
svarstydama Kristaus Bažnyčios 
prigimtį. Ta proga dar kartą iš
ryškėjo, kad Bažnyčia iš esmės 
yra tikinčiųjų bendrija.

Modernistas Loisy 20 š. pra
džioje savo knygoj “Evangelija 
ir Bažnyčia” tvirtino, kad Kris
tus tesakė -pamokslus apie Die
vo Karalystę, o atsirado Bažny
čia su visa hierarchija. Prieš 30 
metų garsus liberalas M. Goguel 
yra išsireiškęs, kad Kristus ne
įstengė ir negalvojo apie Bažny
čios įsteigimą. Ji atsiradusi sa
vaimė vėliau.

Faktai betgi rodo kitką, bū
tent, pats Kristus padėjo pa
grindus tikinčiųjų bendrijai. Jis 
pats paruošė savo mokinius ir 
apaštalus.

Maždaug po vienerių metų 
apaštalų paruošimo Pilypo Ce
zare j oje* (dabartinėje Banias), 
Išganytojas panoro išegzaminuo
ti savuosius mokinius. Po teisin
go Petro atsakymo, kad Kristus 
esąs gyvojo Dievo Sūnus, Pasta
rasis tarė: “Tu esi Petras (Uo
la), ir ant šios uolos aš pastaty
siu kehilla, ir pragaro vartai jos 
nepergalės” (Mt. 16, 18). Kadan- Kristaus įsteigtos Bažnyčios ar
gi Jėzus kalbėjo aramaiškai, pa
vartojo “kehilla” žodį, kuris 
graikiškame vertime visai tiks
liai išreikštas “ekklezia”, o lo
tyniškame — “ecclesia”. Nuo 
1946 m. IV-je N. Testamento 
lietuviškoje laidoje yra irgi var
tojamas “eklezija” vietoj pir
miau buvusio “Bažnyčia” (sla
viškas žodis). Aramaiškas žodis 
“kehilla” atitinką hebraiškąjį 
“kahal” — susirinkimą, t.y. ti-

Ūkinių nesutarimų nepašalino 
idėjinis bendrumas ir skatinamas 
kultūrinis bendradarbiavimas. 
Tie nesutarimai išaugo iš skirtin
gų požiūrių ir interesų, kurie iš
plaukia iš didžiosios srovės — 
patrijotizmo, tėvynės meilės, ku
ri turi daugelį apraiškų. Lenkai 
gerai žino, kad rusai juos pastū
mėjo į vakarus, istorines jų že
mes, kurios jau buvo vokiečių 
apgyventos. Jie nusimano, kad 
būtų nepajėgūs vieni atlaikyti vo
kiečių spaudimo ir apginti Ode- 
rio-Neissės sienų. Tačiau lenkai 
nėra pamiršę istorinių rusų pa
darytų skriaudų. Šios dvi slavų 
tautos* jaučia viena kitai daug pa
giežos, kuri šiandieną yra apval
dyta, bet nepamiršta. Lenkai ko
munistai tik priversti suteikė tei
sių Bažnyčiai, kuri susieta su len
kiškuoju patrijotizmų. Ji yra vie
nas stiprybės stulpų kovoje prieš 
rusų įtaką Lenkijoje. Numanu, 
kad lenkuose vyksta tarpusavio 
kova. Ji ryški pačioje komparti
joje ir dar ryškesnė tautoje, kai 
spaudimas sukelia atitinkamą pa
sipriešinimą. Čekoslovakija nėra 
tautiškai vientisa. Valstybėje če
kai pirmauja ir neretai slovakus 
pastumia į šalį. Praėjusio karo 
metu, kai čekai buvo vokiečių 
tramdomi, bekerštaudami slova
kai pasirinko autonomiją. Čeko
slovakijoje, kaip ir Lenkijoje, pir
maisiais pokario metais brendo 
nepasitenkinimas dėl ūkinio iš
naudojimo komunizmo labui. Če
kai norėtų patys naudoti gėrybes, 
kurias pusvelčiui siunčia į Afri
ką ar Kubą, čekai Prahoj juokau
ja: mes siunčiame į Kubą skaičia
vimo mašinas, o iš Kubos gauna
me suskaičiuotus cigarus, kurie 
mums mažiausia reikalingi.

Gana keistas posūkis padary
tas Rumunijoje ir Vengrijoje. 
Anksčiau Gheorgiu -Dej buvo lai
komas Maskvai ištikimiausiu. Da
bar gi jis kiečiau sugeba priešta
rauti už lenką Gomulką, kuris 
ima suartėti, jei ne su Maskva, 
tai bent su Chruščiovu. Maskvos 
buvęs iškamša Kadar Vengrijoje 
nūnai bando plaukti tautinėje ko
munistinėje srovėje.

Kiekviena liaudies respublika 
turi savo tvirtybės ženklų ir silp
nybių. Pirmaisiais pokario me
tais jos jautėsi, lyg vaikai Mas
kvos sukurtume darželyje. Ir šiuo 
metu jos kalba apie komunizmą, 
bando išlaikyti išaugusią komu
nistų klasę, kuri naudojasi pir-

menybėmis, tačiau kiekvienas 
kraštas ima savitai galvoti, dėvė
ti savo apdarą, prisitaikyti ne 
tiek Maskvai, o savajai tikrovei.

limais 
tornu- 

nistinę monotoniją, liaudies res
publikų rašytojai pajunta, kad 
jie vaikšto savo krašto žeme, ku
ri teikia sąlygas kiek skirtingiau 
galvoti ir net kurti.

Ankščiau Jugoslavija buvo 
pleištas. Nūnai ji vėl grįžo į Mas
kvą, tačiau siekia išlaikyti dalinį 
savaimingumą. Ji ne tik naudoja
si Vašingtono ir Maskvos parama, 
telkia vadinamuosius bešališkuo
sius Maskvai patarnauti, bet ir 
savaip sprendžia vidaus klausi- 
simus, net neklausdama Maskvos 
nuomonės. Dabartinėj Jugoslavi
joj sunku įsivaizduoti, kad serbai 
komunistai būtų nustumti nuo 
sosto, puošiamo ne raudona, bet 
trispalve — raudona, balta ir mė
lyna vėliava, kurios viduryje di
delė penkiakampė žvaigždė.

Ne tik lenkai, bet ir Dunojaus 
tautos vengia glaudesnių politi
nių ryšių su Maskva. Nėra abe
jonių, kad iš dalies šios tautos 
priklauso nuo sovietų sprendimo, 
tačiau jos savo valia saitų su Mas
kva nestiprina. Padunojes valsty
bės — Čekoslovakija, Jugoslavi
ja, Rumunija ir Vengrija atsar
giai ima kalbėti apie sąjungą ne 
Habsburgų imperijai prisiminti, 
ne praeičiai atstatyti, bet blaiviai 
žvelgti į ateitį. Jos nori pasekti 
Ūkinės Europos Bendruomenės 
pavyzdžių ir ūkiniu apsijungimu 
siekti glaudesnio politinio bend
ravimo, jei Maskva jam pritars.

Visai skirtingą barą sudaro ru- 
sų-kiniečių nesibaigiantis ginčas. 
Didžiųjų komunistinių tautų ne-

sutarimai turi daugelį priežasčių, 
tačiau lemiantį žodį taria skirtin-

Suplanuoti Bendruomenės darbai
MŪSŲ KORESPONDENTO PRANEŠIMAS IS KLEVELANDO

Kai rusai rašytojai jiešk 
bando ramiai paįvairinti

pulti rusus tiesiogiai ir užuolan
komis. Maskva turėjo pastebėti, 
kad net ištikimose kompartijose 
vakaruose protarpiais pasigirsta 
nedraugiškas balsas prieš sovie
tus. Ji norėtų atitaisyti kaikurias 
padarytas klaidas, tačiau Pekinge 
nesurado taikaus atgarsio. Pasta
rajam ginčo tarpsniui aptarti įsi
dėmėtinas sovietų vyriausybės 
pareiškimas kiniečiams: “Mes da
rėme ir darome viską, kas mūsų 
galioje, siekdami susitarti su Ki
nija, stiprinti komunistinių eilių 
vienybę. Tačiau Kinijos vadovai 
labai apsiriktų, klaidingai aiškin
dami mūsų gerą valią. Jeigu jie 
ketina ir ateityje imtis priešiškų 
veiksmų prieš Tarybų Sąjungą* 
toliau šmeižti mūsų partiją ir ki
tas broliškąsias partijas, stiprinti 
savo frakcinę veiklą pasaulinia
me komunistiniame judėjime — 
tai jie turi labai gerai suprasti, 
kad žengdami šiuo keliu jie susi
lauks griežčiausio TSKP, Visos ta
rybinės liaudies atkirčio” ( Tiesa, 
1963. IX. 22).

Pekingui nepavyko nuversti 
Chruščiovo, kuris iškilo kiniečių 
remiamas, tačiau Maskva sugebė
jo priversti Maotsetungą, kinietį 
Leniną, atsistatydinti iš kompar
tijos rikiuotojo pareigų.

Tai rodo, kad mes privalome 
domėtis ne tik vakariečių politi
niais ėjimais, bet sekti ir komu
nistinio pasaulio raidą, o ypač 
mažesniųjų kraštų tautini užsi
sklendimą,* kuris gali turėti*Įtakos 
lietuvių tautai, nors ji pavergta 
ir ruso griežtos rankos rikiuo
jama.

Naujosios vaIstybės

SUKILIMAS potiomkino laive
JUOZAS VAIČELIŪNAS

Sukilėliai svarsto
C. Feldman, Odesos universite

to studentas ir aktyvus socialis
tas, kuris jau darbavosi tarp strei
kuojančių ir demonstruojančių 
Odesos darbininkų bei revoliuci- 
ninkų, birželio 28 d. kartu su sa
vo draugu Kirilu nuplaukė į “Po
tiomkino” laivą, kur su liaudies 
.komitetu aptarė padėtį. Revoliu- 
cininkams buvo reikalinga laivo 
parama prieš kazokus, kad galė
tų greičiau užimti civilinius ir ka
rinius administracijos centrus. 
Komitetas nesutiko savo jūrinin
kų iškelti į krantą, kad jie kartais 
neišsisklaidytų. Tada Feldmanas 
paprašė laivo artilerijos paramos, 
kad sustiprintų revoliucininkų 
moralę ir suminkštintų, kazokus 
bei jų vadus. Paleisti laivo arti
lerijos ugnį būtų nesunku, bet į 
ką?

Suimamas “Vieha” 
kapitonas

Birželio 28 d. po pietų į Odesos 
įlanką atplaukė 150 tonų talpos 
laivyno tarnybinis laivas “Vieha” 
ir išmetė inkarą netoli ‘Potiomki
no”. Ant to laivo denio su kūdi
kiu ant rankų stovėjo kpt. Goliko- 
vo žmona. Ji tikėjosi greitai pa
matyti savo vyrą ant “Potiomki
no” laivo komandavimo tiltelio ir 
buvo pasiruošusi atsakyti į jo 
pasveikinimą. Kai jos vyras grei
tai nepasirodė, ji pagalvojo, kad 
jis yra savo kabinete ar išsikėlęs 
Į krantą. Ji sekė “Vieha’ laivo ka
pitoną, kurs pilnoje uniformoje 
kėlėsi į ‘Potiomkino” laivą, kad 
prisistatytų savo viršininkui kpt. 
Golikovui. Bet ji nematė nei “Po
tiomkino” laivo kapitono ar kurio 
kito karininko, kurs jį pasitiktų, 
kaip būdavo paprastai. Taip pat 
jai buvo nesuprantama, kad pava
karėje ant “Potiomkino” laivo 
matėsi tiek daug ginkluotų jūri
ninkų, kurie sudarė palaidą mi
nią, kai anksčiau tokiu atveju bū
davo išrikiuojama pagal grada
ciją.

Golikovienės nusistebėjimą 
greitai pakeitė baimė, kai ji pa
matė, kai “Vieha” laivo kapitoną 
apsupo jūrininkai su atkištais 
šautuvais, o viduryje jų esąs jū
rininkas pasitiko kapitoną su at
statytu pistoletu. "Jūs esate su
imtas”. aštriai pasakė Matušenko 
“Vieha” laivo kapitonui, kai tas 
iau buvo ant denio. “Dabar tas 
laivas priklauso liaudžiai. Atiduo
kite kardą ir antpečius”. Vėliau

buvo atgabenti kiti to laivo kari
ninkai ir Golikovienė su kūdi
kiu. Feldmanas jiems išdrožė kal
bą, kad, štai, jau atėjo valanda, 
kada jie gali nusikratyti jungo.

Kadangi to laivo karininkai bu
vo humaniški su savo įgula, tai 
vėliau jie ir Golikoviene buvo iš
leisti į krantą. Golikovienė tuo
jau nuskubėjo aplankyti savo vy
ro lavono, kuris kartu su kitais 
žuvusiais buvo oficialiai pašarvo
tas vienoje salėje. Reikia manyti, 
kad ta pačia proga į krantą buvo 
iškelti ir kiti suimti karininkai, 
nes R. Hough, kuris tas žinias pa
teikia, daugiau apie suimtuosius 
karininkus nieko nemini.

Gatvių kautynės
Birželio 28 ir 29 d. Odesoje vy

ko didžiausios gatvių kautynės. 
Įvairių socialistų: bolševikų, men
ševikų, bundistų, sionistų -ir kito
kių “istų” sukurstytos* minios 
pradėjo plėšti ir deginti sandė
lius, padarydami didžiulius nuo
stolius. Išplėšus svaiginamųjų gė
rimų sandėlius, padėtis pasidarė 
dar aštresnė, nes girti revoliuci- 
ninkai buvo aršesni. Kariuome
nės kovos su revoliucininkais ėjo 
visose miesto dalyse, ypač uoste, 
kur daugiausia buvo plėšiami san
dėliai. Odesos įgulai į pagalbą 
skubėjo apylinkių miestų įgulos 
—apie 10.000 įvairių ginklų rū

šių karių.
Apšaudyti teatrą?

Birželio 29 d. Matušenko gavo 
pranešimą, kad Odesos karininkai 
miesto teatre aptaria veiksmus 
prieš “Potiomkino” laivo sukilė
lius. Jei tuos karininkus sukilėliai 
sunaikintų, nemaža kareivių prisi
jungtų prie sukilėlių. Tą klausi
mą spręsti jis perdavė komitetui. 
Kai ir jis to klausimo neišspren
dė, tada jį sprendė laivo įgulos 
susirinkimas, čia į jūrininkus 
kalbėjo Feldmanas ir Kirilas, 
veiklūs Odesos socialistų partijos 
nariai, kurie ant “Potiomkino” 
laivo jau buvo išbuvę per 30 va
landų. Feldmanas kalbėjo:

“... Mūsų priešo vadai dabar 
susirinkę miesto teatre. Mes nie
kados neturėsime tokios progos 
kaip dabar. Kareiviai pranešė, 
kad jie prisijungs prie mūsų, jei 
bus nužudyti jų vadai. Mes turi
me atidaryti ugnį į teatrą ir ne
gaišti laiko...”

Bet pasigirdo šauksmų, kad ne
galima šauti į miestą ir žudyti

savus žmones. Dar kalbėjo ir kiti 
vadai. Bet iš jūrininkų buvo viso
kių šauksmų: prieš ir už. Paga
liau ėmė šaukti, kad kalbėtų Itn. 
Aleksejevas. Bet vietoje jo kal
bėjo Matušenko. Jis paaiškino, 
kad jūrininkai neturėtų ginčytis 
tarp savęs ir eitų su darbininkų 
klase, kad pasiektų savo laimėji
mų. Ir jis davė įsakymą paruošti 
150 mm kalibro patranką šauti į 
Odesos teatrą. Ant komandavimo 
tiltelio stovėjo Matušenko, Dimi- 
čenko, Mikiškinas, Feldmanas, 
Kirilas, Itn. Aleksejevas ir Itn. 
Kavalenko. Puskarininkis Beder- 
meyeris komandavo patrankos 
tarnybai. Buvo paleisti du šūviai, 
bet abu į teatrą nepataikė. Psk. 
Bedermeyeris aiškino, kad be že
mėlapio nėra galimybės tiksliai 
šaudyti. Faktinai jis į miesto te
atrą netaikė. Kai vėliau vyko ka
ro lauko teismas, kurs teisė suki
lusius jūrininkus, psk. Bedermey
eris ne tik buvo nenubaustas, bet 
dar apdovanotas už “gerą” šau
dymą. Po dviejų šūvių, šaudymas 
į Odesos teatrą* buvo* sulaikytas. 
Abu šūviai padarė mažų sužaloji
mų, bet nesužeidė žmonių.

Įgulos štabe
Tą patį vakarą gen. Kochanovo 

padėjėjas gen. Protopovas Ode
sos įgulos Štabe priėmė “Potiom
kino” laivo sukilėlių delegaciją.

— Ko jūs atvykote? — paklau
sė generolas.

— Mes apšaudėme Odesą, — 
atsakė delegacijos pirmininkas.— 
Mes parodėme, kad galime pa
vartoti sprendžiamą akciją prieš 
jus. Bet-mes nenorime pralieti 
kraujo, todėl kviečiame gen. Ko- 
chanovą ar jo įgaliotą karininką 
atvykti į mūsų laivą, kur bus pa
sakytos mūsų sąlygos.
. — Ir kas bus, jei mes nepa
klausysime jūsų reikalavimų? — 
paklausė generolas.

— Tada mes jausimės laisvi 
imtis tos akcijos, kuri mums bus 
palankiausia. Ir, jei mes negrįši- 
me į laivą iki 10 vai., laivas į 
miestą atidarys ugnį, — atsakė 
delegacijos pirmininkas.

— Gerai, aš apie tai pranešiu 
įgulos viršininkui, — pasakė Pro
topovas ir išėjo į kitą kambarį; 
grįžęs davė tokį atsakymą:

— Jei jūs jaučiatės turį parei
gą bombarduoti taikingus gyven
tojus, Dievas ir caras bus jūsiį 
teisėjas. Dabar galite keliauti. 
Niekas jūsų netrukdys.

Po PLB valdybos posėdžių spa
lio 20 d. liet, spaudos atstovai dr. 
Ed. ir M. Lenkauskų rezidencijo
je, Klevelande, buvo supažindin
ti su valdybos planais.

ja spaudos atstovus supažindino 
vykd. vicepirm. St. Barzdukas. 
Konstatuojama, kad nežiūrint 
sunkių darbo sąlygų padaryta 
daug. PLB remsis dviem pagrin
dais: prigimtine bendruomene ir 
Lietuvos valstybe. PLB veikla 
bus vykdoma keturiom kryptim:

1. Kreipiant dėmesį į Lietuvos 
laisvės kovą ir vieningą bei atsa
kingą jos vadovybę.

2. Rūpinantis lituanistiniu švie
timu. švietimo uždaviniams vyk
dyti prie kultūros tarybos suda
romas švietimo skyrius. .

3. Siekiant tautinės kultūros 
išlaikymo bei jos ugdymo. Dar
bui vadovaus PLB kult, taryba.

4. Siekiant tautinio solidarumo, 
apjungiant visus lietuvius išeivi
joje. Matomu solidarumo ženklu 
laikytinas solidarumo mokesčio 
mokėjimas.

Suminėtų veiklos tikslų PLB 
numato siekti sekančiomis prie
monėmis:

a. Puoselėjant gimtosios kal
bos vartojimą. Rašyba turėtų būti 
tradicinė jablonskinė.

b. Visą Bendruomenės veiklą 
pagrįsti demokrat. principais.

c. Kreipdama ypatingą dėmesį 
į lietuvišką jaunimą, PLB valdy
ba šauks laisvojo pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą.

d. PLB rūpinsis įsigijimu Lie
tuvių Kultūros Namų, kuriuose 
tilptų lietuvių išeivijos kultūri
nės vertybės.

V. ZALATORIUS

IR NIGERIJOJ DEMOKRATIJA ŠLUBUOJA
Daugumoje Afrikos valstybių 

paskutiniu metu pasireiškė ir su
stiprėjo antidemokratinės ten
dencijos. Net ir pati didžiausia 
ir pastoviausia Afrikoje — Nige
rija, turinti 40 mil. gyventojų, tu
rėjo kelias politines bylas, pla
nuoja preventyvinio suėmimo 
įstatymus ir nori federacinę vals
tybės konstituciją pakeisti cent
rine.

Į Nigerijos federaciją įeina 
Šiaurės, Rytų ir Vakarų provin
cijos. Jos apgyventos skirtingų 
genčių ir dominuojamos vienos 
stiprios politinės partijos su gen
ties vadu pryšakyje. Taip šiaurė
je persvarą turi mahometoniška 
Kaušai gentis su provincijos 
prejeru A. Belą, rytuose Ido gen
tis, kurios vadas yra dr. M. Ok- 
para, o vakaruose jorubiečiai su 
savo ministeriu pirmininku S. 
Akintola.

Valstybės vadas Baleva
Federacinę vyriausybę sudaro 

šiauriečių ir rytiečių koalicija. 
Visos Nigerijos neginčytinas va
das nuo nepriklausomybės gavi
mo 1960 m. yra Sir Abukabar T. 
Baleva. Vakarinės provincijos 
partija oficialiai vadinama “Ak
cijos grupė” yra opozicijoje par
lamente.

Ta “vakariečių” opozicija ypač 
paaštrėjo nuo praeitų metų, kai 
parlamente buvo pasiūlyta suda
ryti naują “Vidurinių vakarų pro
vinciją”, daugiausia iš teritorijos, 
priklausančios vak. provincijai.

Dėl šito pasiūlymo susipyko 
ir du “vakariečių” vadai: “Akci
jos grupės” vadas Akintola ir 
“vakariečių” frakcijos vadas fe- 
der. parlamente O. Avolovas. Jų
dviejų ir kitų šalininkų galvos 
buvo tiek įkaitusios, kad kai per
nai gegužės mėn. vakarinės pro
vincijos parlamentas susirinko 
posėdžio, įvyko smarkios mušty
nės. Policija turėjo liaudies atsto
vus ir jų draugus išsklaidyti su 
ašarinėmis dujomis.

Kova su opozicija
Po muštynių feder. parlamen

tas suspendavo vakarinės prov. 
gubernatorių su vyriausybe ir 
paskyrė savo administratorių. 
Provincijos vadai išėjo į pogrindį.

Neseniai jie buvo suimti ir fe
der. vyriausybė iškėlė bylą, kal
tindama, ypač Avolovą, kad šis 
buvo pasiuntęs 200 savo šalinin
kų į Ganą partizaniniam apmoky
mui ir ruošęsis centro vyriausybę

Nigerijos min. pirm. Sir Abuba
karas Tafava Baleva, apsisiautęs 
tame krašte nešiojamu baltu “ag- 
badu” eina pro jūrininkų garbės 
sargybą. Baleva vadovauja 40-čiai 
milijonų nigeriečiu.

nuversti. Avolovas gavo 10 m. ka
lėjimo. “Akcijos grupės” vado 
pavad. A. Enahoro 15, ir 17 kitų 
nuo 2 iki 7 metų.

Feder, parlamentas svarsto 
preventyvinio suėmimo įstatymą, 
pagal kurį centriniai organai ga
lėtų suimti ir laikyti be teismo 
politiškai nepalankius asmenis. 
Be to, ji planuoja visai panaikin
ti federacinę sistemą artimiausiu 
laiku. Užsienio stebėtojai į šiuos 
žygius žiūri kaip į nedemokratiš
ką būdą susitvarkyti su opozi- 
ja.

Policija bokso rungtynėse
Kad juodukai nigeriečiai smar

kūs žmonės, rodo ir rugpjūčio 
mėn. įvykusios bokso rungtynės 
tarp vidutinio svorio pasaulio 
meisterio D. Tigerio ir jo iškvie- 
tėjo amerikiečio G. Fulmerio.

Rungtynės įvyko Ibadane, 600. 
000 gyv. turinčioje vakarinės pro
vincijos sostinėje. Stadijoną sau
gojo 250 vyrų iš rinktinio kara
lienės pulko. (Nigerija priklauso 
Britų Bendruomenei, kaip ir Ka
nada*; karalienę Elzbietą pripažįs
ta savo karaliene.) Keli šimtai po
licijos dalinių taip pat buvo po 
ranka, neskaitant 1.200 policinin
kų rezervo, kuris patruliavo gat
vėse. Ibadanas atrodė kaip Niu
jorkas per Chruščiovo vizitą.

Ir jei bokso mėgėjai nesukėlė 
riaušių, tai tik todėl, kad jų “tig
ras” laimėjo technišku nokautu 
septintame rate.

Tuo tarpu, nežiūrint neramu
mų viduje, prityręs premjeras Sir 
Abubakaras bando sukurti Nige- 
rijos-Kongo ašį, kuri atsvertų 
Afrikos ir Malagasijos Sąjungą* 
susidedančią iš buvusių prancūzų 
kolonijų. Angliškai kalbanti Ni
gerija visą laiką jautėsi vieniša, 
apsupta prancūziškai kalbančių 
Dahomijos,' Nigerio, Čado ir Ka- 
marūno. Panašiai jautėsi ir Kon
gas, nes kaip buvusi belgų koloni
ja nepritapo nei prie prancūziš
kosios, nei prie angliškosios Afri
kos.

Pasikeitė vizitais
Kongo premjeras C. Adula 

lankėsi Lagose, Nigerijos sostinė
je, gegužės mėn. Bale va pralei
do 4 dienas Leopoldvilėje, Kongo 
sostinėje, rugsėjo pradžioje. Ni
gerija turi 595 kareivius ir 428 
policininkus JT žinioje Konge. 
Baleva pažadėjo juos palikti, net 
jeigu JT ir atitrauktų savo ka
riuomenę iš šios neramios valsty
bės iki šių metų galo, kaip gen. 
sekretorius žada*

Nigerijoj savo apmokymą bai
gia taip pat nemaža Kongo polici
ninkų. Bendradarbiavimui kari
nėje srityje pabrėžti abiejų ka
riuomenių vadai neseniai pasikei
tė vizitais.

Pasitikęs Balevą aerodrome 
Adula pareiškė,, kad kongiečiai 
“dėkingi už tokį pasiaukojimą” 
nigeriečiams. Abu vadai anks
čiau buvo paskelbę komunikatą, 
kuriame jie “pilnai sutiko dėl 
Afrikos vienybės” politikos.

(Kas norėtų susirašinėti su 18 
m. nigeriečiu* gimnazistu, terašo 
angliškai: Mr. Matthew I. Ojin- 
naka, Community Grammar 
School, Awo-Omamma, Middle 
Campus, Oriu, Nigeria.)

e. Sieks glaudaus bendradar
biavimo ne tik su atskirais Ben
druomenės vienetais, bet ir su ki
tomis lietuvių institucijomis bei 
draugijomis.

Kultūros tarybos pirm. dr. J. 
Puzinas savo pareiškime pažymė-/ 
jo, kad šio posėdžio eigoje išsi
aiškintas kult, tarybos santykis 
su PLB valdyba. K. t. pirm. įeina 
į PLB valdybą nariu. Pirmajai K. 
t. kadencijai pasibaigus, PLB val
dyba kreipėsi į dr. J. Puziną, pa
vesdama jam sudaryti Kult, tary
bą. Buvusios kult, tarybos nariai 
yra sutikę eiti toliau pareigas, 
būtent: pirm. — dr. J. Puzinas, 
vicepirm. — L. Dambriūnas, 
sekr. — A. Vaškelis, nariai — 
prof. A. Salys, dr. V. Maciūnas, 
dr. K. Ostrauskas ir V. Trumpa. 
Artimiausioje ateityje taryba bus 
papildyta dar dviem nariais. Iš 
Kult, tarybos veiklos užsimojimų 
paminėti sekantys:

Siekiant jablonskinę rašybą pa
daryti tradicine spaudos ir knygų 
rašyba, K. t. yra numačiusi kreip
tis į visus padalinius atskiru atsi
šaukimu.

Lietuvių k. vartojimo šeimoje 
reikalu artimiausiu laiku pasiro
dys L. Dambriūno leidinys. Lei
dėju sutiko būti Klevelando LB 
I-ji apylinkė.

Netrukus švęsime 250 m. Kris
tijono Donelaičio gimimo sukaktį. 
Jai atžymėti “Aidai” ir “Litua- 
nus” išleis specialius numerius. 
“Lituanus” ateityje persitvarkys 
ir išeis “Lithuanian Review” var
du 4 kartus per metus.

Savo pranešime dr. J. Puzinas 
akcentavo Kultūros Namų reika
lingumą, pastebėdamas, kad lie
tuvių kultūrininkų bibliotekos, 
archyvai vienas po kito sunaikina
mi, išmėtomi, neturint savos pa
stogės bibliotekai, meno galeri
jai, muzikologijos archyvui.

Į papildomus spaudos atstovų 
paklausimus atsakydamas dr. J. 
Puzinas patikino, jog VLIKo ir 
išstojusių politinių grupių ir Ben
druomenės pasitarimai nesą pate
kę į akligatvį. Dar tariamasi dėl 
VLIKo struktūros. Pasitarimuo
se dalyvauja: dr. J. Puzinas, dr. 
M. Brakas, V. Vaitiekūnas, dr. B. 
Nemickas, J. Audėnas, St. Lūšys. 
Deklaracijos projektas esąs ruo
šiamas, bet dėl laiko stokos var
gu bepasieks sekančią VLIKo se
siją.

Į klausimą kodėl rasta reikalo 
deklaracijoje akcentuoti demo
kratiškos Bendruomenės demo
kratiškumą, St. Barzdukas paaiš
kino, jog nevisi mano, kad Ben
druomenė vadovaujasi demokra
tiškais principais. Tokioms nuo
monėms atremti ir deklaruotas 
PLB valdybos nusistatymas.

Toliau spaudos atstovai patyrė, 
kad PLB valdyba nėra numačiusi 
kištis į BALFo veiklą, kol ji vyk
doma vieningai ir apima užjūrio 
ir vidaus šalpą. Ir politikoje Ben
druomenės interesai neišeiną už 
Lietuvos laisvės kovos ribų.

“Lituanus” pasikeitimas į “Li
thuanian Review” pateisinamas 
tuo, kad naujoje formoje žurnalas 
lengviau ras kelią į universitetų 
bibliotekas, “Lithuanian Review” 
galės spausdinti ilgesnius straips
nius, kuriuos bus galima panau
doti kaip atspaudus.
PLB valdyba rūpinasi pagalba 
sportininkams, vykstantiems Į 
Australiją. Iki lapkričio mėn. pa
baigos turėtų paaiškėti ar pavyks 
tam reikalui* sutelkti trūkstamus 
$7000.

PLB seimo Toronte sąskaitos 
dar nėra galutinai suvestos todėl 
ir iždas iš buvusios valdybos dar 
nesąs perimtas. Dėlto ir dabarti
nio iždo stovio ižd. J. Staniškis 
nesiryžo skaičiais pavaizduoti.

PLB informacinis biuletenis 
“Pasaulio Lietuvis” pasirodys 
lapkričio mėn. Jis bus spausdina
mas “Vilties” dr-jos spaustuvėje.

P. R.
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Lietuviškos kalėdinės atvirutės
GAUNAMOS:

Spaudos bendrovėj “ŽIBURIAI”,
941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont. Canada 
ir pas lietuviškos spaudos platintojus.

Atviručių kaina — 10, 15 ir 25 et. Užsakymai priimami paštu ar
ba atsilankant vietoje. Didelis pasirinkimas įvairiausių atviručių.

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

IX Siunčiame ___ X*.. Jūsl? sudarytus ir ap-IS IvQHQCIOS. paprasta ir oro pastų draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
8J9 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

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

7 vai. vakaro. SeStadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietį

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

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA
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Persekiojamos Bažnyčios paroda
Kq mes pergyvenom? Vilnius grįžta Lietuvai

Belgijos didmiesty Antverpe
ne spalio 19 — lapkričio 11 d. su
rengta sovietų persekiojamos 
Bažnyčios paroda, kurioje žymi 
vieta buvo skirta ir Lietuvai. Pa
rodą surengė “Ostpriesterhilfe” 
organizacija, vadovaujama garsio
jo “Speckpater” vienuolio We- 
renfried van Straaten, kuris yra 
lankęsis ir Sov. Sąjungoj. Dabar 
gyvena prie Antverpeno Tonger- 
lo premonstratiečių vienuolyne.

Nuo Rubenso namų iki viešbu
čio Metropole vos keli šimtai met
rų. Jame įrengta “Eglise Perse- 
cutee” paroda. Kaip lietuvis, bu
vau kviestas į tos parodos atida
rymą spalio 19 d. Nelaimei, bu
vau užimtas, ir turėjau nuo tos 
garbės atsisakyti. Bet nuvykau ją 
aplankyti. Ypač mane domino, ar 
yra kas nors apie Lietuvą. Atsi
menu nemalonius nesusipratimus 
1958 m. tarptautinėj parodoj 
Briuselyje.

Pirmas paveikslas, jei taip ga-

Kun. J. DANAUSKAS 
Pranešimas iš Belgijos

liu pavadinti, “marksistinis žmo
gus” — 80 kg. svorio: 55 kg. van
dens, 14 kg. riebalų, 0,0872 nat
rium, 0,196 calcium, 0,0872 nat- 
kalkių, 0,0288 kg. magnezijos, 
0,1248 kg. chloro, 0,928 fosforo, 
apie 5 kg. kitokių elementų. Tai 
ir viskas ... Protas, “sąžinė”, jei 
taip galima pavadinti — medžia
gos evoliucijos padaras.

Toliau pavaizduotas bolševiki
nis tikinčiųjų persekiojimas, ei
nąs iš marksistinės religijos sam
pratos. Paveiksle nupieštas žmo
gaus įsivaizduotas Dievas, į kurį 
kreipiasi varganas žmogus, nega
lįs rasti išsivadavimo šioje žemė
je. Pagal bolševikinę sampratą, 
reikią išnaikinti religinį tikėjimą 
— “masių opiumą”. Naikinimas 
pavaizduotas piešiniais, diagramo-

mis, nuotraukomis, statistikomis.

Vokietiją, Rumuniją, Vengriją, 
Lenkiją, Čekoslovakiją, Jugosla
viją, S. Korėją, Kiniją, S. Viet
namą, Kubą.

Lietuvos skyrius šį kartą gana 
ryškus. Pažymėta: gyventojų 
2.900.000; katalikų 2.500.000; de
portuotų Sibiran 300.000; iš 14 
vyskupų — 2 mirę kalėjime, 2 
deportuoti, 1 izoliuotas; iš 1.646 
kunigų liko tik 750. Didelis ar- 
kiv. T. Matulionio portretas kali
nio drabužiuose; taip pat arkiv. 
M. Reinio nuotrauka. Puiki Pa
žaislio bažnyčios nuotrauka ir 
Aušros Vartų. Dr. Gudonio žmo
na prie savo vyro lavono; bažny
čia paversta sanitarinių reikmenų 
sandėliu. Pažymėta: “Kristus ken
čia savo sąnariuose ...”

Parodoje yra ir knygų, dau
giausia flamandų kalba. Labai 
perkama Sibiro liet, maldaknygė.

Seimo darbus vertinant
Žiūr. “T. Žiburių” 44 nr.

Informacijos stoka
Tai kito laikraščio keliamas 

priekaištas. Atsakant į jį, reikia 
turėti galvoje du seimo ruošos pe- 
rijodus. Pirmasis perijodas — 
prieš informacijos komisijos su
darymą. Tame laikotarpyje in
formacijos tikrai trūko. Antrasis 
laikotarpis prasidėjo komisijos 
sudarymu birželio mėn. pradžio
je. Nuo tada reguliari informaci
ja buvo siuntinėjama visiems di
desniems mūsų laikraščiams ir 
Eltai. Deja, tikKanados lietuvių 
laikraščiai ją dėjo tuoj, kai tik 
gaudavo. Didžioji JAV he tuvių 
spauda ilgai išlaikydavo seimo in
formaciją redakcijos stalčiuje. 
Kviečiame pasitikrinti datą, kada 
informacijos biuletenio nr. 1 til
po “T. Žiburiuose” bei “Neprikl. 
Lietuvoje” ir kada JAV lietuvių 
dienraščiuose?

Pašto štampas
Vienas didžiųjų seimo propa

gandos laimėjimų buvo gavimas 
Kanados paštų valdybos sutiki
mo, kad net dviejų savaičių laiko
tarpyje iš Toronto išeiną "laiškai 
būtų atžymimi sakiniu “Lithua
nian" World Congress”. Tai buvo 
vykdoma, ir kaip žinios pasiekia, 
net Lietuvoje buvo gauta tokių 
laiškų, šioje vietoje tačiau iškilo 

. ir vienas nesusipratimas. Paštų 
valdybos rašte nebuvo nurodyta 
jokių rezervų, taigi buvo supras
ta, kad visi laiškai bus atžymimi. 
Deja, praktikoje pasirodė, kad tik 
viena iš kebų mašinų tokį štam
pą naudojo. Tada Toronto paštas 
pasiūlė, kad, jei kas nori būti tik
ras, turi įteikti laišką centrinia
me pašte." Ši žinia pasiekė visuo
menę gana vėlai, taigi dalis laiš
kų išėjo be kalbamojo štampo. O 
visdėlto tūkstančiai laiškų išėjo 
ir su štampu.

Sveikintojai
Kitame laikraštyje skaitome 

priekaištą, kad tik keliems pa
rinktiems svečiams buvo leista 
sveikinti žodžiu; esą kodėl jiems, 
o ne kitiems?

Kai PLB valdyba pradėjo svars
tyti sveikintojų sąrašą, pasirodė, 
kad jų galėtų būti net keliolika. 
Visi garbingi, kurį dėl laiko sto
kos nubraukti? Tada ir buvo su
stota ties principu, kad pakviesti 
žodžiu sveikinti tik taip vadina
mųjų oficialiųjų veiksnių atsto
vus ir PLB garbės narį prel. J. 
Balkūną. Jau vien ir šie* sveikini
mai užėmė apie valandą laiko. 
Vėliau paaiškėjo, kad viso svei
kinimų raštu būta net dvidešimt 
keli.

Iškilmingojo koncerto ir 
akademijos ilgumas
Taip, tai buvo per ilga, nes už

ėmė apie 4 vai. Bet PLB seimo 
ruošėjams priklauso tik dalis kal
tės. Didieji kaltininkai yra visi 
programos dalyviai, paskaitinin
kai ir solistai, užėmę daugiau lai
ko, negu jiems buvo nustatyta. 
Daugiausia laiko tačiau užėmė 
vienas anglas svečias — Kanados 
min. pirm, atstovas, kalbėjęs gerą 
pusvalandį. Bet ką gi reikėjo da
ryti? žinoma, galima buvo anglų 
svečių visai nekviesti, bet tai bu
vo viena retų progų pademonst
ruoti, kad Kanados lietuviai su
daro reikšmingą vienetą, jeigu jie 
jau gali sukviesti pasaulinį kon-

gresą, kuriame dalyvauja atstovai 
iš visų pasaulio kampų, viso, kaip 
anglai" sakė, trys tūkstančiai atsto
vų. šitokiai nuomonei sudaryti 
apsimokėjo paaukoti ir tų trijų 
tūkstančių pusvalandžio vargą.

Dar neminėtos pastabos
Daugumas minėtų minčių lietė 

komentarus bei paaiškinimus dėl 
pastabų, padarytų apie seimą mū
sų perijodinėje spaudoje. Toron
tiškiai seimo metu ir po jo yra 
girdėję ir keletą svarbių pastabų, 
nepatekusių iki šiol į spaudos 
puslapius. Norėtųsi ir jas pabai
gai suminėti.

Viena tokių pastabų yra prie
kaištas, kad visos paskaitos buvo 
perdaug teoriškos, jų prelegentai 
daugiau pasitenkino bendromis 
mintimis, vengdami visai konkre
čių pasiūlymų. Tų konkrečių pa
siūlymų nebuvimas nesudarė tin
kamo pagrindo diskusijoms. To
dėl ir diskusijos buvo gana palai
dos, o prezidiumui leidžiant vi
siems kalbėti, užėmė valandų va
landas, neduodamos tokių rezul
tatų, kurie būtų proporcingi dis
kusijoms sugaištam laikui.

Kitas priekaištas buvo girdi
mas iš atstovų, atvykusių iš toli
mųjų kraštų. Jų manymu, seimas 
perdaug laiko skyrė JAV ir Ka
nados lietuvių problemoms. Iš-

skyrus Vasario 16 gimnazijos 
klausimą ir Australijos ginčą? ki
tų kraštų specifinės problemos 
buvo nei keltos nei svarstytos.

Kiekvienas darbas turi trūku
mų. Juo didesnis darbas, juo ir 
trūkumų daugiau, bet aplamai 
imant, antrasis PLB seimas pra
ėjo didelio pasisekimo ženkle. 
Kelias dienas visiems Toronte 
buvusiems lietuviams seimas su
darė didelę dvasinio pakilimo ir 
tautinės savigarbos šventę. Jie at
liko ir eilę konkrečių darbų:

1. Išjudino visą Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę nuo pat tolimų
jų apylinkių iki centrų. v

2. Iškėlė "visą eilę artimiausių 
lietuviškųjų problemų.

3. Įrodė, kad PLB jau išėjo iš 
kūrimosi stadijos, įsitvirtino dau
gelyje laisvojo pasaulio kraštų ir 
yra pasiruošusi didesniems užda
viniams.

4. Labai pakėlė vardą Kanados 
lietuvių aplamai ir Toronto lietu
vių ^specialiai visų kitataučių 
akyse.

Antroji PLB valdyba, turėda
ma jau penkerių metų Bendruo
menės tradiciją "ir dviejų seimų 
idėjas, pradeda savo kadenciją 
jau žymiai aiškesniuose horizon
tuose, negu tai buvo prieš penke- 
ris metus Toronte. A. R.

Dalinė mobilizacija Lenkijoj
Sąmoningai esu suminėjęs sa

vo pirmą karinę registraciją 1938 
m., kadangi ankstyvą 1939 m. 
pavasarį, vienas kitas VD gimna
zijos mokinys, gavo iš namų laiš
kus, pranešančius apie brolio, tė
vo, giminių mobilizavimą.

— Negerai, — galvojome susi
rinkę grupelėmis 18-19 metų jau
nuoliai, — kadangi ir mus gali 
pašaukti karinei tarnybai. Ką da
ryti? Bėgti į Lietuvą ar ginti Len
kiją? Bėgimas reiškia pasitrauki
mą iš savo žemės. Ginti Lenkiją? 
Kodėl?! Juk tai Lietuvos priešas, 
smaugęs Vilniaus krašto lietuvį! 
Tačiau, pasitarę su vyresniaisiais 
ir atitarnavusiais Lenkijos ka
riuomenę, nutarėm laukti, kadan
gi jų padarytos išvados nebuvo 
kokios nors augštos diplomatijos, 
bet paprastos “gaspadoriškos” 
mintys: Lenkija vokiečių spaudi
mo neatlaikys, ji greitai subyrės.

Nuomonė apie Lietuvą
O ką lenkas 1939 m. pavasarį 

ir vasaros metu galvojo apie Lie
tuvą? Vieni galvojo, kad Lietuva 
puls kartu su vokiečiais, norėda
ma “atpirkti” ultimatumo nuodė
mę. Kiti vėl sako, kad lietuviai 
ir lenkai, tai broliškos tautos. Tad 
kodėl nepakartoti antro Žalgirio? 
Šovinistai, kurie sudarė lenkų 
tautos daugumą, akli fanatikai, 
stengėsi lietuvius ir Lietuvą iš
juokti tokiais klausimais: kiek 
kilometrų reikės važiuoti arkliais 
nuo Kauno geležinkelio stoties 
iki “miesto”?.... Lenkai tikri, 
kad jie Kauną lengvai pasieks be 
didelio Lietuvos kariuomenės pa-

sipriešinimo, vienos dienos laiko

kad pati Lenkija per vieną savai
tę bus paguldyta vokiečio ant 
menčių...

Karo pradžia
Nekokios nuotaikos vyrauja 

1939 m. vasarą. Prie kiekvieno 
namo iškabinamos priešlėktuvi
nės apsaugos taisyklės, drau
džiančios daryti maisto atsargas 
(sudarinėtojas galėjo būti bau
džiamas kalėjimu), skelbti prie
šingas Lenkijos valstybės intere
sams žinias ir t.t.

— Paraku kvepia, — sako ma
no tėvas.

— Nelaimės pasauliui ateina, 
— sprendžia seni žmonės iš įvai
rių gamtos reiškinių, pamatę ant 
dangaus lyg botagu išraižytas 
raudonas juostas virš Vilniaus.

Vasaros atostogos eina prie pa
baigos. Paskutinė rugpjūčio die
na. Pasinaudodami “laisve” (juk 
rytoj prasideda mokslas!) su 
draugu pasukam į Heljos kiną 
Vilniaus gatvėje ir vėliau — į 
garsiąją savo ledais Jugoslavijos 
kavinę. Nežinau, bet mano nuo
taika nekokia. Nepralinksmina 
net ir Vilniaus nišų studentų 
grojamas orkestras, nepralinks
mina ir prieteliaus M. B. anekdo
tai. Išeinam atgal į gatvę. Krau
tuvininkai žydų tautybės (jų/prieš 
karą Vilniuje gyventa beveik 80. 
000; pridėjus lietuvius, rusus, 
gudus, vokiečius ir kt. mažumas, 
susidarė apvalus 100.000 skait
muo nelenkiškai kalbančių iš 200. 
000 gyventojų), stovi prie krau
tuvių duru, neramiai šnekučiuo-

jasi, o kaikurie net užsidarinėja 
duris ir langus, lyg bijodami po
gromų.

Mobilizuoja ir lietuvius
Rugsėjo 1 d. išgirstame per 

Varšuvos radiją — karas! Žmonės 
grupuojasi šaligatviuose, su maža
mečiais vaikais moterys, kurių 
vyrai mobilizuoti, šluosto ašaras, 
keikdamos ne tik vokietį, bet ir 
Lenkiją, nenusileidusią Vokieti
jos reikalavimams. Kiti bėga į 
maisto krautuves, kurios po nak
ties beveik ištuštėjo. Eina Vil
niaus gatvėmis ir lietuviai nuo 
Švenčionių, Tverečiaus, Valkinin
ku, Marcinkonių, užsimetę lietu
viškos duonos kepalą, džiovintą 
sūrį. O čia iš netolimo nuo Vil
niaus kaimo — Marjampolės net 
penki vežimai! Skamba lietuviška 
daina, lydėjusi vilnietį 19 okupa
cijos metų, prie Vilniaus kated
ros. Ji ypač gražiai skambėjo tą 
vakarą, kai užtemdyto Vilniaus 
gatvėmis žygiavo šimtinė dzūkų 
iš Marcinkonių, Varėnos, Druski
ninkų. Prie mobilizacijos punktų 
pinasi ašaros su atsisveikinimais, 
senos motinos palaiminimas...

Lenkai pasidarė malonūs
Ir kaip keista: lenkai nedrau

džia garsiai lietuviškai kalbėti, 
nedraudžia “įsismaginusiems” 
vyrams užtraukti lietuvišką dai
ną; esą lietuviai “brolių tauta”... 
Net ir lietuviškai - lenkiškai iš
kabintuose atsišaukimuose ant 
Vilniaus namų sienų lietuviai 
kviečiami kovoti prieš bendrą 
priešą! Iš kur toks saldus čiulbė
jimas? Be abejonės, karas pada

K. BARONAS

(Atkelta iš l psl.) 
dabar ir kita pusė gali atitekti.

ItaUjoj einama prie vyriausy
bės krizės: laukiama vyriausy

bės atsistatydinimo. Sekančioji 
vyriausybė turėtų būti sudaryta 
Aldo Moro, kr. demokratų par
tijos gen. sekr. su socialistais.

Lenkijos komunistinė vyriausy
bė pareikalavo, kad katalikų 

kunigų seminarijų klierikai tar
nautų kariuomenėj; iki šiol jie 
buvo laisvi nuo karinės tarnybos.

Į revoliucijos metines Maskvo
je atvyksta apie 25 valstybių 

delegacijos. Manoma, kad šia pn> 
ga bus aptartas platesnės kom
partijos konferencijos reikalas 
ryšium su Maskvos - Pekingo 
ginču.

Rusijoj blogai su maistu ir su 
pašarais. “Pravda” spalio mėn. 

24 d. praneša, kad kolchozuose 
pjaunami gyvuliai dėl pašarų 
stokos.

Pirmasis sovietų laivas su Ka
nadoje pirktais" kviečiais nu

plaukė tiesiog į Kubą.
Patys rusai smerkia Kubos val

dovus, kada šie, uraganui nusiau
bus Kubą ir Amerikai pasiūlius 
pagalbą, išdidžiai atsisakė. Tai 
yra “vaikiška” — išsitarė rusų 
diplomatas Vašingtone.

JAV ūkis laikosi tvirtai. Labai 
gerai vyksta smulkioji prekyba. 
Automobilių pardavimas pralen
kė visus buvusius rekordus. Na
mų ir šiaip pastatų statyba rekor
dinė. Mašinų gamyba ir pardavi
mas augščiausiame laipsny. Apie 
dolerio numušimą niekas daugiau 
neužsimena. Manoma, kad pus
antrų metų nereikės tuo rūgintis. 
Spauda nededa jokių didesnių vil-

čių į prekybą su Ruisja ir su ko
munistiniais kraštais.

Po labai sėkmingo permetimo 
JAV sunkiai ginkluotos divizi
jos į Vokietiją atsiranda nauja 

baimė Vokietijoj, kad Amerika 
rengiasi mažinti savo kariuomenę 
Europoje. Manoma, kad bus per
mestos oro keliu dar dvi divizijos. 
Prancūzų spauda ypač tą reiškinį 
komentuoja ir pranašauja JAV 
kariuomenės mažinimą Europoje.

Du žymūs kiniečiai 
pabėgo pas rusus
Iš Tokijo, Japonijoje, prane

šama, kad Kinijos mokslininkų 
delegacijos narys, Pekingo un-to 
prof. Chang paliko savo kolegas, 
perkopė augštą ambasados rūmus 
supančią mūrinę tvorą ir papra
šė sovietų politinės globos. Tai 
antro kiniečių žymaus asmens pa
bėgimas.

Kiek anksčiau Maskvoje buvo 
paskelbta, kad antrasis raud. Ki
nijos ambasados sekretorius Lon
done Chu Hinsiang-Pu ryžosi pa
silikti Maskvoje su savo žmona ir 
dviem vaikais. Chu atvyko į Mas
kvą ir pareiškė, kad jis iš Londo
no grįžtąs į Kiniją, bet apsigal
vojęs galutinai nusistatė pasilikti 
Rusijoje.

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 4Į4% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7Mt%. Už paskolas - morgičius — 6 % %. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekviena 
diena, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

. Dalytė Mikalauskaitė su savo drauge voveraite Lynn Lake, Manitoba.
Nuotr. Tėv. Lapalme, OMI

rė lenkus tokiais “mielaširdin- 
gais”, karas, kuris nuo pat pir
mos dienos eina lenkams nepa
geidaujama linkme.

Smūgis iš Kauno?
Vokiečių kariuomenė nesu

laikomai žygiuoja pirmyn. Iš Vo
kietijos radijo stočių pranešimų 
susidarau sau “frontą” Lenkijos 
žemėlapyje, kartais turėdamas jį 
“taisyti” keletą kartų į dieną.

Ir Lietuvos sostinė pajuto pir
mą kartą tikrą karą, kai užskridę 
virš Vilniaus keli vokiečių lėktu
vai rugsėjo 3 ar 4 d. numetė ke
letą bombų netoli nuo mano gy
venamų namų ant buv. Lipskio 
bravoro ir į Trijų Kryžių kalną. 
Ten stovėjo lenkų priešlėktuvi
nės patrankos.

Vilnių užplūsta pabėgėliai iš 
Lenkijos, nenoromis išsikalbėda
mi apie frontą, vokiečių kariuo
menės žygį, užimtus miestus. Aiš
ku, kad Lenkijos dienos suskai
tytos. Vilniuje organizuojami ba- 
talijonai ne Lenkijos gynybai, bet 
tik Varšuvos. Bet siųsti iš Vil
niaus “savanoriai” Lenkijos sos
tinės nepasiekė; vienas transpor
tas prie Gardino, kitas prie Mal
kinės vokiečių lėktuvų buvo su
bombarduoti. Prie Kutno vokie
čiai paėmė į savo reples beveik 
300.000 Lenkijos karių ir atsidū
rė prie Varšuvos vartų. Mirštan
čios “mocarstvos” valandos su
skaitytos, jos vakarinių ir pieti
nių žemių miestai, bažnytkaimiai 
ir miesteliai sunaikinti. Tuo tarpu 
Vilnius beveik nepaliestas. Įdo
mu, ką galvoja Vokietija, kodėl 
ji “nekerta” nuo Rytprūsių Vil
niaus krašto? Gal daro spaudimą 
Lietuvai, pasiskelbusiai neutra
lia valstybe, užimti lietuviškas že
mes? Taip galvoja lenkai,. kreivo; 
mis žiūrėdami į mus (toj pačioj 
gatvėj gyveno keturios lietuviš
kai kalbančios šeimos), lyg mes 
būtume jų visų nelaimių kalti
ninkai. Tikrumoje lenkai nujau
tė, nes daugumas Vilniaus kraš
to lietuvių tikėjo, kad Lietuva 
žygiuos į Vilnių.

Deja, Vilnius patenka į naujo 
okupanto rankas. ( b. d.)

Kas metai 
trys Kanados

Pagal Jungt. Tautų statistikos 
duomenis, pasaulyje per metus 
priauga 61 mil. gyventojų. Iš vi
so pasaulyje yra 3 bil., 69 mil. gy
ventojų. Tankiausiai apgyventi 
kraštai yra Britanija, Belgija ir 
Japonija. Didžiausias miestas — 
Tokijo su 8,5 mil. gyventojų, ant
roje vietoje — Niujorkas su 7,8 
mil. gyv.

Dabartinė V. Vokietijos užsienio politika
L. Erhardo kabinetą, įskaitant 

kancleri, sudaro 21 miništeris: 12 
CDU — kr. demokratai, 4 CSU — 
Bavarijos kr. d., 5 FDP — laisvie
ji dem. Nauji veidai tiktai 3: dr. 
E. Mende, laisv. dem. pirm,, vice
kancleris ir bendrųjų reik, min.; 
K. Schmucker, kr". dem. parla
mento frakcijų vicepirm., ūkio 
min.; H. Krueger, kr. dem., pabė
gėlių s-gos pirm., pabėgėlių min., 
gimęs Pomeranijoj.

Iš paskelbtos deklaracijos ma
tyti, kad vidaus gyvenime dides
nių pasikeitimų nebus. Kancleris 
kvietė visus arba kukliau gyven
ti, arba daugiau dirbti.

Užsienio politika
L. Erhardas pripažįsta, kad da

linio Maskvos atominių ginklų 
bandymų sustabdymo sutarti? iš 
esmės pasaulio padėties nepakeis, 
tačiau Sov. Sąjungos — JAV pa
sitarimus laiko naudingais.

Jo vyriausybė bendradarbiaus

A. D. VYTENIS - AUŠRYS / Mūsų korespondentas Vokietijoje

^varstyme dalinio nusiginklavi
mo, jeigu tai nepažeis vokiečių 
interesų; ji atidžiai seks Vakarų - 
Rytų pasitarimus ir dalyvaus ten, 
kur "galės būti pasiekta pažanga 
Vokietijos reikalui. “Mes niekuo
met nepriimsime derybų būdų ir 
metodų, kurie vestų prie pablo
ginimo dabartinės padėties ar tai 
dėl Vokietijos padalinimo bei Zo
nos pripažinimo, ar tai dėl Ber
lyno padėties. Taikos sutartis tu
ri būti sudaryta visos Vokietijos 
laisvų rinkimų tvarka išrinktos 
vyriausybės, visai Vokietijai 1937 
metų sienose” (reiškia be Klaipė
dos krašto). Toliau — vyriausy
bė stiprins bendradarbiavimą su 
Atlanto S-ga; pritaria Atlanto 
S-gos rėmuose tarptautinei ato
minei pajėgai, pagal JAV pasiū
lymą; konsoliduos Vokietijos ka
ro pajėgas Atlanto S-gos rėmuo-
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Nedelskite su Kalėdų siunta

Gruodžio 17 - paskutinė
diena vietiniams laiškams

se, padidinant atskirų kariuome
nės vienetų kovingumą. Dėl san
tykių su sąjungininkais, kancle
ris pirmiausia pabrėžė draugystę 
su JAV. Jis pripažino reikalą 
dirbti Europos sujungimui ir tam 
tikslui panaudoti vokiečių - pran
cūzų sutartį. Skatinant draugiš
kus santykius su Prancūzija, kar
tu turi būti gerinami santykiai su 
kitomis Europos valstybėmis ir 
su Britanija. Nors priėmimas 
Britanijos į Europos Ūkinę Są
jungą greitai negalimas, visdėlto 
feder. vyriausybė neatsisako nuo 
to plano. Sovietų Rusijai prime
na, kad jai naudingiau būtų su
vienyta Vokietija nei padalinta. 
Sovietų nusistatymas laikyti Vo
kietiją padalinta yra klaidingas ir 
neteisingas. (Bulletin der Bundes- 
regierung 19 Okt. 1963).

Kas nebuvo pasakyta
Iš šio trumpo vyriausybės pa

sisakymo matome politikos kurso 
pasikeitimą — remti JAV pasita
rimus su sovietais. Erhardas ne
pasakė tiktai kokie reiškiniai nu
lėmė užimti tokios politikos 
kursą.

Į parlamento rinkimus 1961 m. 
laisvieji demokratai ėjo šūkiu: 
“tik ne su Adenaueriui” Skelbė 
jieškosią susitarimo su sovietais 
Berlyno ir Vokietijos sujungimo 
reikalu. Nors balsuotojų skaičius 
žymiai padidėjo FDP naudai, ta
čiau galutinai Adenauerio nenu
galėjo: jis pasihko ir toliau vado
vauti vyriausybei, kartu su pen
kiais FDP ministeriais koaUcijo- 
je. Neįėjo tačiau į kabinetą FDP 
nuo 1960 m. partijos pirm. E. 
Mende, pareiškęs, kad su Aden- 
aueriu nebendradarbiaus.

Dr. jur. Erich Mende gimęs Si
lezijoje, mokytojo šeimoje, 47 m., 
karininkas, kare kelis kartus su
žeistas, riterio kryžiaus kavalie
rius, baigė karą majoro laipsniu 
anglų nelaisvėje. Giųžęs studija
vo teisę ir ekonomiją Koelne ir 
Bonnoje; buvo išrinktas į parla
mentą, 1960 m. pasiekė partijos 
pirmininko vietą. Kiti FDP parti
jos ministerial taip pat buvę ka-

re, sužeisti su atsižymėjimais, 
maždaug Mendes amžiaus, karia
vę prieš sąjungininkus. Dalis pa
ties Mendes partijos harių abejo
ja ar Mende yra demokratas ar li
beralas (Sueddeutsche Zeitung 
nr. 250). Kaip ten bebūtų dėl 
Mendės liberališkumo, tenka kon
statuoti, kad FDP partija yra 
šiandien dešiniausia partija V. 
Vokietijoje ir jos narių dalyva
vimas Erhardo kabinete turės įta
kos. Iš čia Erhardo kabineto kur
sas, kuriam pritaria Mende ir 
Schroederis,-užs. r. min. iš Saaro 
krašto. Tas kursas bus be apejo- 
nės vokiškesnis, netiek europo- 
nis, kaip buvo priešpaskutinis 
Adenauerio kabinetas su von 
Brentano — daugiau tarptautinis 
bei stipresnės europinės politikos 
linkmės.

Mende turės dabar daugiau ga
limybių vykdyti savo pažadus 
1961 m. rinkėjams — tiesiogiai 
kalbėti su sovietais Berlyno bei 
Vokietijos sujungimo reikalu Eu
ropos apjungimo sąskaitom Vis
dėlto neatrodo, kad jis turėtų 
daug paramos šiuo reikalu iš JAV 
pusės.

Tenka labai abejoti, kad Men- 
dei pavyktų apjungimo klausimu 
ką nors pasiekti. Viena, JAV ve
da derybas su Sov. Sąjunga; ant
ra, JAV nėra suinteresuotos iš
leisti Vokietiją iš savo ranku; tre
čia, laisvųjų demokratų FDP par
tijos vadai yra kovoję prieš są
jungininkus, ir neturi didelių 
simpatijų JAV-bėse.

Sena vokiečių dešiniųjų grupių 
svajonė, pradedant nuo Bismar
ko laikų, susitarti su Rusija. To
kio susitarimo bandymai laiks 
nuo laiko buvo mėginami. Chruš
čiovas taip pat norėtų susitarti ir 
su dabartine Vokietija be sąjungi
ninkų kontrolės. To nori ir Men
de. Ar šio kabineto kursas nebus 
tik pirmas bandymas į antrąjį

ninkų 1922 m. susitarė tiesiogiai 
su Sov. Rusija prieš sąjunginin
kų norą.

dalis visiems modeliams.
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Pranešimas apie pradinį
VIEŠĄ APKLAUSINĖJIMĄ

liečiantį

MEDICININIŲ PATARNAVIMŲ
APDRAUDĄ

Pradinis viešas apklausinėjimas vyks sekančiai:
Windsor—Council Chamber, miesto rotušė 

, 10 vai. r. gruodžio 3 ir 4
Toronto—Galbraith Bldg., Toronto universitetas 

35 St. George St., kamb. 202-202A 
10 vai. r. gruodžio 11 ir 12 
10 vai. r. sausio 7 ir 8 

' 10 vai. r. sausio 14 ir 15
10 vai. r. sausio 21 ir 22
10 vai. r. sausio 28 ir 29

Tai pradinis, ne baigiamasis apklausinėjimas. Pareiš
kimai bus daromi atsakingų organizacijų atstovų ar 
pavienių asmenų ar jų teisinių patarėjų, pateikiančių 
savo siūlymus. Dalyviai gali turėti ir ekspertus kalba
mais klausimais.
Dalyviai "prašomi pateikti tik santraukas ir išvadas 
daromų pranešimų bei rekomendacijas. Leidžiama 
žodiniai pareiškimai bei argumentai. Asmens darą 
pranešimus gali būti Apklausinėjimų Komisijos tie
siogiai būti paklausiami. ,
Asmens darą siūlymus gali pateikti komisijai papil
domą informaciją ir medžiagą raštu. Įteikti davi
niai bus laikomi komisijos žinioje ir pagal numeruotą 
parodymų tvarką.
PASTABA — Pasiūlymai (25 kopijos) dėl siūlomos 
medicininių patarnavimų apdraudos programos turi 
būti Įteikti sekretoriui iki lapkričio 15 d.
DR. J. GERALD HAGEY T. C. CLARKE, Secretary
Chairman Kamb. 418, 67 College St.

" Toronto 1. 
Telefonas 365-4024

Pavergtoje tėvynėje
LIETUVOS GIRIOSE
“Švyturio” žurnalo teigimu, Lietu

vos giriose dabar priskaitoma iki 
2.000 briedžiu. 1948 m. vėl buvo už
veisti bebrai —: jų skaičius šiandien 
yra pasiekęs 800. Iš Archangelsko sri
ties į Anykščių ir Trakų ežerų rajo
nus buvo atgabentas į vandens žiurkę 
panašus gyvūnėlis — ondatra. Ondat
ros dabar jau yra paplitusios po visa 
Lietuvą ir pradedamos gaudyti. Iš 
naujųjų gyvių minėtinos kanadinės 
audinės, dėmėtieji elniai ir Sibiro 
stirnos, kurios esančios kiek dides
nės už lietuviškąsias. Iš tolimųjų ry
tų atgabentas juosvai rusvos spalvos 
usūrinis šuo dar tebėra aklimatizaci
jos stovyje. Jis minta varlėmis, pelė
mis, vabzdžiais, grybais ir uogomis; 
vertingas esą dėl savo gražaus kai
liuko.

MOKINIAI IR GILĖS
“Tarybinis Mokytojas” skelbia: 

“Pasvalio rajono Rimkūnų aštuonme
tės mokyklos mokiniai įsipareigojo 
surinkti po 100 kg. ąžuolų gilių. Tai 
sudarys apie 5 tonas. Surinktas giles 
vaikai atiduos gimtajam kolūkiui 
kiaulėms šerti...” Kolchozų pirmi
ninkų chronišką nesugebėjimą parų- 
pinti pašaro gyvuliams turi dangstyti 
vaikai, aukodami nuo mokslo nutrau
kiamas valandas ir rankiodami ąžuolų 
giles.

J. ALEKSONIO MOKYKLA
Kauno vidurinė mokykla nr. 8 pa

vadinta komjaunuolio Juozo Alekso- 
nio vardu. Į Sov. Sąjungą pasitraukęs 
J. Aleksonis 1943 m. slapta buvo grą
žintas į Lietuvą partizaniniam darbui. 
1944 m. balandžio 5 d. gestapas jį 
užtiko Obelenių bute Vilijampolėje. 
Jis buvo nušautas, kai su radijo siųs
tuvu ant pečių mėgino peršokti per 
kiemo tvorą. Propagandiniais sumeti
mais Sov. Sąjungos vyriausybė J. 
Aleksoniui suteikė sovietinio didvyrio 
vardą. Minėdama J. Aleksonio 50-sias 
gimimo metines, komunistinė spauda 
vis dar negali atsidžiaugti šio nelai
mingo jaunuolio “nepaprastu atsida
vimu partijos reikalui”.

KRYŽIAI PIRČIUPYJE
Iš “Tiesos” koresp. V. Miklaševi- 

čiaus prasitarimų paaiškėja, kad Pir
čiupyje sudegintų kankinių atmini
mą saugo ne vien tik Lenino premiją 
laimėjusi “Motinos” skulptūra, bet 
ir trys kryžiai. Jie pastatyti toje vie
toje, kur kadaise stovėjo kluonas, su
degintas Hitlerio baudžiamųjų dali
nių su jame uždarytais kaimo vyrais. 
Išsigelbėti tada pavyko -tik Biekšių 
kaimo gyventojui Kaziui Saulėnui. 
Išbėgęs iš liepsnojančio kluono, ne
taiklių šūvių lydimas, jis laimingai 
pasiekė artimiausi miškelį. Dabar šis 
80 m. amžiaus senukas nusiskundžia, 
kad jį negailestingai yra nuskriaudę 
“Dzūkų krašto” kolchozo vadovai, at
sisakydami duoti arklį sodybiniam 
sklypui apsiarti. Koresp. V. Mikla- 
ševičius, prisimindamas Pirčiupio 
kryžius ir beveik stebuklingą K. Sau- 
lėno išsigelbėjimą, dėl komunistinio 
biurokratiškumo nepagaili karčių žo
džių kolchozo pirm. Pranui Židavi- 
čiui, Varėnos rajono vykd. k-to pirm. 
Z. Voroneckui ir kitiems pareigū
nams. Jų dėka senukas negalėjo net 
bulvių išsiauginti.

KAUNO MARIOS '
Kauno mariose gerai aklimatiza

vosi iš Chabarovsko atvežti sazanai, 
karpio-sazano hibridai, iš Novosibirs
ko atgabentos sterlės. Jose taip pat 
gerai įsikūrė Kuršių marių karšiai 
ir sterkai. Kauno marios šiandien yra 
populiari vilta buriavimo sportui. 
Naujai veisiamomis žuvų rūšimis jas 
taip pat norima padaryti vidaus van
denų žvejybos centru.

ŽUVUSIEJI “LIAUDIES 
GYNĖJAI”
J. Kazitėnas, aprašydamas Petro 

Tekučio karjerą istrebitelių eilėse, 
užsimena ir apie “liaudies gynėjų” 
nuostolius kovose su partizanais. Pa
svalio rajono Daukniūnų kaime nuo 
partizanų rankos krito šie partizanų 
naikintojai: Kazys Matulionis, jo sū
nus Algis, Juozas Kruopis ir Bronius 
Atkočiūnas.

—vkst—

“ŠIRVINTOS” IR “NEMUNO” tun
tų skautai-ės lapkričio 9 i, 7 v.v. ren
gia “Hallowe’en” proga pasilinksmi
nimą jaunimui AV parapijos salėje. 
Įėjimas 25 et.

Hamiltono ir apylinkių jaunimas 
kviečiamas dalyvauti su kaukėmis. 
Trys geriausios kaukės bus premijuo
jamos. Už tam tikslui paskirtas pini
gines premijas nuoširdžiai dėkojame 
mons. dr. J. Tadarauskui.

Rengėjos-ai

SKAUTAMS REMTI DR-JOS v-ba, 
pakartotinai šaukia skautų tėvelių, 
mamyčių ir lietuviškos minties asme
nų visuotinį susirinkimą AV parapijos 
salėje lapkričio 10 d., 5 v. p.p.

“NEMUNO” TUNTO vilkiukų vado
vas praneša, kad vilkiukų sueigos 
vyksta reguliariai kiekvieną pirma
dienį, AV par. salėje. Tėveliai, norin
tieji savo vaikus įrašyti į vilkiukų ei
les, prašomi skambinti A. Tumaičiui 
tel. JA 9-3207. Valdyba už nuoširdų 
darbą A. Tumaičiui reiškia nuoširdžią 
padėką.

JAUNUČIŲ , IR JAUNESNIŲJŲ 
ATEITININKŲ susirinkimas įvyks 
lapkričio 10 d., 3 v. p.p., parapijos sa
lėje. Visi vaikai nuo 7 iki 12 m. am
žiaus kviečiami įsijungti į ateitininkų 
gretas. Susirinkimas baigsis 4.30 v. 
Jaunučiams ir jauniesiems ateitinin
kams vadovaus K. Mileris, E. Gudins- 
kienė ir M. Kėžinaitytė.

/

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ susi
rinkimas šaukiamas lapkričio 10 d., 
4 v. p.p., parapijos salėje, bibliotekos 
kambaryje. Visi moksleiviai ateitinin
kai ir norintieji priklausyti ateitinin
kams kviečiami dalyvauti. Bus įteiktos 
dovanėlės XII skyrių baigusiems moks- 
leiv. ateitininkams. Moksleivių atei
tininkų globėjais sutiko būti T. Ver- 
bickaitė ir J. Pleinys.

KRISTAUS KARALIAUS šventės 
akademiją suruošė ateitininkai sen
draugiai spalio 27 d. Invokaciją su
kalbėjo,mons. J. Tadarauskas. Akade
mijos metu paskaitą skaitė mons. V. 
Balčiūnas iš Romos. Labai gražiai pa
sirodė par. jaunimo choras, vad. sol. 
V. Verikaičio; išpildė: “O Karaliau 
Visagali”, kun. K. Senkaus; “Tikiu į 
Dievą” St. Šimkaus; “Plaukia Nemu
nėlis” A. Vanagaičio; “O atsimeni na
meli” St. Šimkaus ir “Tėviškėlė” J. 
Strolios. Choro dainas pianu palydėjo 
M. Klevaitė. Aktorė E. Dauguvietytė- 
Kudabienė su giliu įsijautimu padek
lamavo B. Brazdžionio “Fuga Floren
cijos St. Croce” ir Byrono “Atsisvei
kinimas”. Jauna daug žadanti pianis
tė M. Repečkytė paskambino L. Van 
Beethoven “Fuer Elise”. Sol. V. Veri- 
Jkaitis išpildė solo “Aš nežinau”, P. 
Olekos; “Sudiev Tau paskutinis” G. 
Verdi ir “Eina meskins” P. Olekos. 
Akomponavo pian. D. Skrinskaitė. Tau
tinių šokių grupė“Gyvataras”, vad. G. 
Breichmanienės pašoko dų šokius: 
Šustą ir Vėdarą. Programai- vadovavo 
mokyt. L. Verbickaitė. Minėjimas su
traukė virš 200 žmonių.

Hamiltono ateitininkai sendraugiai 
nuoširdžiai dėkoja mons. dr. J. Tada
rauskui už visokeriopą paramą ruo
šiant šią akademiją. Tik jo dėka ši 
akademija taip gAžiai buvo suorgani
zuota. Taip pat nuoširdi padėka pa
skaitininkui mons. dr. V. Balčiūnui 
už tokią įdomią paskaitą. Nuoširdus 
ačiū visiems programos dalyviams už 
išpildymą meninės dalies ir hamilto- 
niečiams bei apylinkių lietuviams už 
tokį*gausų dalyvavimą šioje akademi
joje.

PRANEŠIMAS Lietuviai pasaulyje

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

VD A ĖK1 A C tisais kelionių reikalais, visame pasau-
• DALtiNAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

NAUJAI ATIDARYTA
lietuviška stalių dirbtuvė

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

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

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

APIE LIETUVĄ.
Pabėgusieji du tautiečiai iš “Alytaus” laivo Halifakse

darys viešų pranešimų
apie savo pabėgimą ir dabartinį gyvenimą okupuotoje 
Lietuvoje. Pranešimą organizuoja Hamiltono ramovė- 
nai Aušros Vartų parapijos salėje

lapkričio 10 d., sekmadienį, 4 v. p.p.
Visi Hamiltono ir apylinkės tautiečiai kviečiami gausiai 
dalyvauti. Ramovėnai

ŠALPOS FONDO KOMITETAS dar 
kartą kreipiasi į hamiltoniečius dra
bužių reikalu. Daugelis iš mūsų turi 
atliekamų dėvėtų drabužių Suvalkų 
trikampio lietuviams. Prašom nedel
siant juos pristatyti į šias vietas: M. 
Tumaitienė, 164 Stanley Avė., tel. JA 
9-3207; M. Kėžinaitytė, 124 Gladstone 
Ave., tel. JA 9-8441; arba paskambin
kite komiteto nariams ir drabužiai bus 
paimti iš namų: p. Klevui, tel. JA 8- 
1327 ar J. Pleiniui, tel. 527-4876. Ko
mitetas nori lapkričio pabaigoje iš
siųsti kiek galint daugiau drabužių. 
Prašymų yra labai daug. Mieli hamil- 
toniečiai, parodykim savo gerą širdį 
vargstantiems broliams lietuviams!

MIRĖ A.A. JONAS KUKANAUS- 
KAS, 81 m. amžiaus. Velionis spalio 
27 d. sekmadienį dar buvo bažnyčioje, 
grįžęs pavalgė, atsigulė pailsėti ir už
migo amžiųu miegu. A.a. Jonas pali
ko nuliūdime žmoną Teklę, dukterį 
Adelę Eidukaitienę, 3 anūkus ir 4 pro- 
anūkus. Palaidotas trečiadienį, spalio 
30 d., iš AV parapijos Hamiltono mies
to kapinėse. J. P.

“MISS FREEDOM” ATVYKSTA į 
Hamiltoną ir įteiks dovaną spaudos ba
liaus karalienei. Poetas B. Rukša, fel
jetonistas B. Arūnas skaitys savo kū
rinius ir A. Bušinskaitė palinksmins

žastis tokio šalto reagavimo artimo 
pagalbai. Z. Pulianauskas

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBAS “GIEDRAITIS” lapkričio 9 
d., šeštadienį, M. Trumpicko patalpo
se 118 Warren St. rengia pobūvį—alu
tį su užkandžiais. Norintieji dalyvau
ti prašomi registruotis pas A. Bar
kauską tel. FU 5-0236.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 132 sa
vaitėje gavo $100 pažadą iš torontie- 
čio St. Pulkio. Nuoširdus ačiū.

Šiuo metu LN v-boje ir LN narių 
karštai diskutuojamos susidariusios 
dėl LN statybos naujos sąlygos. Iškilo 
nauja mintis pasilikti tik prie klubo 
ir apatinės salės, o vietoje suplanuo
tos salės kėgliams ir didžiosios salės 
bei krautuvių? statyti į viršų gyvena
mus butus, kuriuos zoningas leidžia, ir 
kurių pagal sklypo dydį leidžiama apie 
75. Tai būtų pagrindinės ir užtikrintos 
pajamos ir sustiprintų LN narių finan
sinį pasitikėjimą. Panašus projektas 
labai lengvai gautų finansavimą ir pa
tenkintų mūsų minimalinius bendruo
meninius poreikius.

Stambusis faktorius, kuris verčia at
sisakyti didelės salės, suplanuotas 
(maždaug už 2 blokų nuo mūsų sklypo, 
buvusios senos autobusų stoties vie
toje) statyti keliasdešimt milijonų 
vertės pastatas, kuriame numatytos ir

J A Valstybės
PROF. DR. POVILAS STANČIUS 

mirė spalio 16 d. Montclair, N. J^ li
goninėje. Velionis buvo gimęs 1888 
m. sausio 23 d. Devynduonių km., Gu
džiūnų vL, Kėdainių apskr. 1914 m. 
baigė Petrapilio karo medicinos aka
demiją. I D. karo metu buvo raitelių 
pulko gydytojas fronte; 1918 m. grį
žo į Lietuvą ir penkeris metus tarna
vo gimtojo krašto kariuomenėje. At- 
sargon išėjo pulk. Itn. laipsniu. Nuo 
1922 m. pradėjo dėstyti medicinos fa
kultete, užsienyje tobulinosi burnos 
chirurgijoje, nuo 1926 m. docentas, 
stomatologijos ir odontologijos kated
ros ir klinikos vedėjas; 1938 m., ap
gynęs disertaciją daktaro laipsniui, 
pakeltas į ekstraordinarinius profeso
rius. Amerikoj atsidūrė su tremtinių 
banga.

ANT. STANKUS, čikagietis, šven- 
čia trigubą jubilėjų: 75 m. amžiaus, 
55 m. visuomeninės veiklos ir, kartu 
su žmona Konstancija, 50 m. auksinę 
vedybų sukaktį. Į JAV atvyko 1906 m. 
Po to parvažiavo į Lietuvą, vedė ir 
vėl sugrįžo. Čia išaugino ir išmoksli
no du sūnus: Antaną ir Leoną. Abu 
sukaktuvininkai labai ilgisi gimtosios 
Dzūkijos. A. Stankus sako: “Sudiev, 
miela Nedzinge, sudiev, brangi Per< 
loja!”

J. SONDA — “Keleivio” redakto
rius. Lietuvių socialdemokratų centro 
k-tas paskyrė naujais “Keleivio” pati
kėtiniais Liolę Januškienę ir J. Son- 
dą. Pastarasis buvo kartu paskirtas 
“Keleivio” redaktorium ir administra
torium. Red. J. Januškiui mirus, lai
kinai redaktoriaus ir adm. pareigas 
ėjo St. Michelsonas, kuris ir toliau 
talkina red. darbe.

ORIGINALUS TEISMO SPRENDI
MAS. New Jersey LB apygardos va
dovybė spalio 13 d. Newarke suruošė

nimo nutarta per spauda, radiją ir 
B-nės organus paskelbti jų pajieškoji- 
mą, kaip dingusių be žinios iš lietuviš
kojo horizonto...

JAV LIETUVIAI rašo laiškus prez. 
Kennedy, protestuodami prieš numa
tytą atidaryti Čikagoje šnipų lizdą — 
sovietų konsulatą.

Argentina
LENKŲ SAVAITRAŠTIS “GLOS 

POLSKI” Buenos Aires išleido Lietu
vai ir lietuviams skirtą numerį. Pir
mame puslapyje įsidėjo vytį, sukurtą 
skulpt. W. Stwoszos ant Kazimiero Jo- 
gailaičio karsto. Taip pat pirmame pu
slapyje atspausdino Lietuvos himną 
lietuvių kalba. Redakcijos, žodis — lie
tuvių ir lenkų kalbomis. Jame žadama 
duoti seriją to laikraščio numerių, 
skirtų tautoms, su kuriomis lenkams 
teko gyventi po “bendru stogu”. To
liau redakcijos vardu rašoma: “Pra
dedame nuo tos tautos, kuri mums da
vė didžiuosius valdovus. Jagelonų ga
dynei prasidėjus, bendromis jėgomis 
laimėjome sunkią Žalgirio kovą, nu
galėdami kryžiuočius, ir pasiekėme 
auksinio kultūros amžiaus Žygimantų 
laikais. Daug dėl to esame skolingi 
Lietuvai ir* tai pripažįstame visoj pil

kumoj”.
Toliau lenkai autoriai gana objek

tyviai apibūdina abiejų valstybių kai
mynišką buitį, dėsto priešistorinį lie
tuviškų genčių laikotarpį, o Vilniaus 
ginčą vadina “anachronistišku”. Nu
meryje gausu lietuvišku iliustracijų. 
Po lietuvaičių paveikslu tautiniuose 
rūbuose užrašas: “Amžiais bus laisva 
Lietuva”. Paruošė Pr. Al.

Italija
MONS. J. PASKŲS rugsėjo pabaigoj 

atskrido į Romą. Jis yra apsistojęs lie
tuvių Sv. Kazimiero kolegijoje. Šiuo 
metu nesijaučia sveikas, tačiau lap-

“garsiąja” “Poema apie Rojų”.
Visa tai galėsite išgirsti atvykę į 

spaudos balių lapkričio 16 d., 7.30 v. 
v., Knights of Columbus salėje, 222 
Queenstone Rd. Taip pat bus įvairi 
loterija ir bufetas.

At-kai sendraugiai

NESĖKMINGAS PARENGIMAS. — 
Į Šalpos Komiteto vakarą spalio 19 d. 
teatsilankė tik 113 iš netoli 2000 as
menų kolonijos. Rengėjų buvo steng
tasi duoti mūsų žmonėms ką nors nau
jo, čia dar nematyto. Tam reikalui bu
vo pakviestas detroitiečių dramos vai
dintojų būrelis su mums nauju veika
lų “Gatvės vaiku”. Šis sambūris jau 
anksčiau kelis kartus yra čia buvęs 
ir palikęs gerą įspūdį žiūrovuose, kaip 
stiprus vaidybos meno vienetas. Šių 
žodžių teisingumą gali paliudyti fak
tas, kad per 14 išeivijos metų jis su
gebėjo pastatyti 3S>veikalus net 82 
kartus! Tiek daug gali padaryti tik 
žnfonės, pasiaukoję lietuviško meno 
pasauliui, vad. dinamiškos sambūrio 
vadovės rež. Z. Arlauskaitės - Mikšie
nės..

Rengėjai stengėsi pakviesti daug 
tautiečių, norėdami padidinti lėšas pa
ramos laukiantiems. Tuo tikslu viešai 
skelbė mūsų spaudoje keliais atvejais 
ir, šalia to, dar išsiuntinėjo per 500 
laiškų. Tad nėra pagrindo skųstis in
formacijos stoka. Tai buvo šeštadienio 
vakaras, tad dauguma tautiečių nega
lėjo būti užimti asmeniniais reikalais 
ar darbu įmonėse. Sunku suprasti prie-

salęs iki 1500 žmonių talpos. Tuo bū
du mūsų, būsimai salei tas būtų ne į 
naudą.

Maloniai prašau visus LN narius šią 
naują padėtį pasvarstyti ir savo būre
liuose išdiskutuoti.

St. Bakšys, LN v-bos pirm.

visuomeninį lietuviškojo jaunimo teis
mą. Jo sprendimas: 5% New Jersey 
jaunimo tebėra lojalūs lietuvybei ir 
savo dvasia bei darbais vykdo Lietu
vių chartą; 25% — bendruomenės at
žvilgiu nejautrūs ir joje neaktyvūs; 
dėl 70% New Jersey lietuviškojo jau-

Padėka
Toronto Lietuvių Kredito Kooperatyvo “Parama“ 

valdybai už paskirtą “Tumo-Vaižganto” šeštadieninės mo
kyklos reikalams S100 reiškiame nuoširdžią padėką.

Sudburio L. B-nės valdyba

Fort William - Port Arthur, Ont.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

ČIKAGOS LIETUVIŲ RUDENS SE
ZONO VEIKIMAS jau pilname įsisiū
bavime. Kelios madų parodos, pora 
dailės parodų, teatrinio veikalo pasta
tymas, keli koncertai, minėjimai, ba
liai, pasilinksminimai jau prašvilpė į 
praeitį.• • •

Po taip vadinamų jaunųjų dailinin
kų parodos X. 5 - X. 13, kurioje daly
vavo 11 pradedančiųjų bei kiek pažen
gusių dailės atstovų, spalio 26 d. Čiur
lionio Galerijoje buvo dail. T. Tamo
šaičio iš Kanados paroda, šioje antro
je dail. Tamošaičio parodoje Čikagoje 
yra išstatyti 52 darbai: 30 tapybos, 10 
akvarelės, 12 grafikos • litografijos.

Parodą atidarant kiek ilgesnę kalbą 
pasakė Čiurlionio Galerijos vyr. dir. 
dail. V. Petravičius, po visų sveikinto
jų prabilo pats dail. Tamošaitis, iš
reiškęs padėką parodos lankytojams, 
jų tarpe buvusiam savo mokytojui 
prof. A. Varnui.

gaičio 80 m. amžiaus sukaktis, Min
daugo 700 m. mirties sukaktis ir kt. 
Jeigu dr. P. Grigaičio minėjime Lie
tuvių Auditorijoje spalio 26 d. pritrū
ko vietų, tai spalio 20 d. Jaunimo Cen
tre Mindaugo minėjime publikos buvo 
gana šykščiai. Į tokį svarbų minėjimą 
teatsilankė tik apie 40 žmonių, čia ir 
programa buvo gana kukli — pasiten
kinta tik kun. dr. K. A. Matulaičio 
paskaita apie Mindaugą, kuri buvo iš
sami, bet prie jos norėjosi ir meninės 
dalies.• • •

DAINOS MĖGĖJUS GEROKAI pra- 
džiugino sol. A. Stempužienė spalio 
26 d. Jaunimo centre davusi savo re
čitalį. Taip pat ir meno ansamblio 
“Dainavos” koncertas lapkričio 3 d. 
Marijos Augšt. Mokyklos salėje buvo 
neeilinis įvykis.

Netolimoje ateityje yra laukiama 
Lietuvos Vyčių choro koncerto, pia
nisto A. Kuprevičiaus pasirodymo bei 
kitų retesnio pobūdžio muzikinių at

F. DRUKTENIS-susilaužė porą šon
kaulių, o p. Jokubauskienė koją. Ji 
buvo paguldyta ligoninėn, operuota. 
Dabar jau namie, koja sugipsuota. 
Abiem ligoniam linkime greitai pa
sveikti.

ALBERTAS BRAUMANAS vedė 
Vestuvės buvo spalio 19 d. Fort Wil- 
liame. A. Braumanas dirba miške kaip 
formanas. Jis yra didėlis talkininkas 
lietuvių reikaluose. Tikimės, kad jis 
toks geras lietuvis ir toliau pasiliks. 
Jam ir jo žmonai linkime geriausios 
sėkmės.

n-jo SEIMO NUTARIMĄ laikyti 
rugsėjo mėn. Liet. Bendruomenės mė
nesiu įvykdėm Padėkos Dieną, spalio 
13 d. Turėjome bendrus pietus p. 
Giedraičių ūky. Oras buvo tikrai gra
žus. Ponios: Dfuktenienė, Jokubaus
kienė, Bružienė ir Irena Vaitiekūnas 
paruošė skanius pietus. Talkino pa
ruošime: p. Radzevičienė, Kajutienė, 
Kajutis ir abu šeimininkai.

Nuoširdžiai dėkojame šeimininkams 
p. Giedraičiams, ponioms už jų darbą 
ir visiems lietuviams bei jų svečiams 
už atsilankymą.

P. RADZEVIČIŲ grocery store nau
jai perimta turi visokiausių prekių, 
panašiai kaip ir Shop-Easy, tik, žino
ma, mažame maštabe. Adresas: 61 
Windermere St. Port Athur, Ont. Tel. 
DI 5-9014.

CENRAL T. V. SERVICE — sav. 
Bruno Kalibatas. Atlieka televizijos, 
radijo, stereo — Hi Fi, automobilių 
radijo taisymus. Adresas: 615 Memo
rial Ave. Intercity tel. DI 4-5011.

SIMONAITIS grocery store, 601 
Wiley St. Fort William, tel. MA 2- 
6369. Veikia jau keleri metai.

P. KAJUTIS, televizijos, radijo, ra
daro technikas, dirba savo uošvio Mis- 
kelly Radio, T. V. sound service sta
tion, 522 Memorial Ave., Intercity. 
Tel. Electronics div. DI 4-9361; car 
radio sales & service div. DI 4-3161.

VYT. GURTAJUS ruošiasi vesti

lapkričio 9 d., šeštadienį. Jo suža
dėtinei Norina Maria Perlin suruoš
tas pobūvis p. Jokubauskų name, Fort 
William. Namų šeimininkei p. Joku- 
bauskienei kaip ligonei įteikta rožių 
ir k. gėlių ir palinkėta greitai pa
sveikti.

RUOŠIAMĖS VARTOTŲ DRABU
ŽIŲ IR AVALYNĖS siuntimui į Su
valkų trikampį. Prašančių turime 
H laiškų. Tad maloniai prašome vi
sus, kas turi atliekamų drabužių, ava
lynės, perduoti valdybai.

KAS DAR NĖRA UŽSIMOKĖJĘS 
SOLIDARUMO MOKESČIO $2, prašo
me sumokėti ižd. p. Radzevičienei, 61 
Windermere St., Port Arthur, tel. DI 
5-9014. Taip pat galima įteikti rinkė
jams, o vėliau iždininkė prisius pa
kvitavimus. E. J.

kričio pradžioj rengiasi, kartu su žur
nalistu Pieža, grįžti į Čikagą.

LIET. KATALIKŲ MOKSLO AKA
DEMIJOS istorijos mokslų sekcija 
spalio 20 d. Romoje suruošė 1863 m. 
sukilimo minėjimą. Turiningą paskai
tą: “1863 metų sukilimas ir dvasišką
ja” skaitė kun. dr. J. Vaišnora, MIC.

R. K.

SUDBURY, Ont.
PABALTIEČIŲ POBŪVIS. — “Sud

bury and District Council of Friend
ship” lapkričio 9 d., 8.30 v.v., Legion 
salėje ruošia pobūvį—šokius. Progra
mą išpildys lietuviai, latviai ir estai. 
Dalyviai bus pavaišinti kava ir sau
sainiais. Įėjimas — $1. Lietuviai kvie
čiami gausiai dalyvauti.

J. Lukšys, Council of Friend
ship lietuvių atstovas

“LIETUVA BRANGI...” gražiai nu
skambėjo per Sudburio televiziją, pri
tariant lietuviškų kanklių muzikai. Tai 
mūsų šauniosios mergaitės kanklinin
kės Janina Lukšytė, Irena Glizickaitė, 
Emilija ir Vida Skvereckaitės, pasi
puošusios tautiniais drabužiais, džiu
gino sudburiškius ir kvietė į “Cana
dian Friendship” parengimą lapkričio 
9 d. legijono salėje. Meninę dalį šį 
kartą išpildys ir pavaišins pabaltie- 
čiai. Didelė, pagarba tenka kanklių 
mokytojui P. Semežiui ir KLB Sudbu
rio apyl. pirm. J. Lukšiui, kuris tai su
organizavo. Ta pačia proga J. Lukšio 
iniciatyva sudbūriškiai buvo supažin
dinti su lietuviškų kanklių istorija.

Krsp.

MALONUS PAĮVAIRINIMAS buvo 
A. Kairio komedija — “Popiečio 
diagnozė”, į sceną išvesta Lietuvių 
Scenos Darbuotojų Čikagos rūpesčiu. 
Spalio 12 ir 13 d. apie 700 čikagiečių 
stebėjo šio pastatymo spektaklius, ku
rie, pagal išeivijos sąlygas, yra vertin
tini kaip neblogai nusisekę. Aktuali 
veikalo tema davė progų ne tik nusi
šypsoti, bet ir gerai pamąstyti. Rež. 
St. Pilkos veikalo pastatyman atnešti 
naujumai dvelkė gaivumu.

Aktorių kolektyvas: J. Raudonis, B. 
Briedinė, J. Cijūnėlienė, E. Radvila, A. 
Dikinis, E. Blandytė gana nelygūs 
savo scenine patirtimi, bet sugebėjęs 
pašokti virs vidutiniškumo. Iš jų įtiki
namiausią tipą sukūrė E. Radvila, o po 
jo žengė E. Blandytė ir A. Dikinis.

Yra smagu, jog prie režisūros dar- 
bo vėl grįžo senas scenos darbuoto
jas St. Pilka, kurį Čikagos teatralai 
turėtų stengtis daugiau “išnaudoti”. 
Tokia stambi žuvis, kaip St. Pilka, Či
kagos scenos žmonėms yra didelė do
vana. Beje, lapkričio mėnesį St. Pil
ka vėl pasileidžia su savo dailiojo žo
džio rečitaliais po plačiąją Ameriką. 
• ••

NETRUKO IR MINĖJIMŲ: buvo pa
minėta Vilniaus sukaktis, dr. P. Gri-

takcijų.
• • •

DAUG KALBŲ BEI PROTESTO 
PAREIŠKIMŲ sukėlė Amerikos vy
riausybės apsisprendimas leisti Čika
goje atidaryti sovietams savo konsu
latą mainais už leidimą Amerikai ati
dalyti konsulatą Leningrade. Lietu
viai keliuose susirinkimuose pasisakė 
prieš tokio konsulato Čikagoje steigi
mą. Tik vadinamieji “pažangieji” šią 
žinią sutiko entuziastingai, o jų orga
nas “Vilnis” išreiškė tikėjimą, kad so
vietai konsulu paskirs lietuvį.
• • •

MENINIAI IR PRAMOGINIAI VIE- 
NETAI bei pavieniai menininkai iš 
už geležinės uždangos šiuo metu yra 
dažni svečiai Čikagoje.

Tik per spalio mėn. čia viešėjo 
Maskvos “Bolšoj” baleto šokėjų gru
pė, Bulgarijos Kutev tautinis ansamb
lis, Maskvos cirkas (savo pasirodymus 
pradėjo lapkričio 1 d.), sovietų pia
nistas Jakov Fliere ir kt.

Daugumas šių parengimų publikos 
yra gausiai lankomi ir dažnai į juos 
pritrūksta bilietų. Iš sovietinių kraš
tų yra atsiunčiamos tikrai reprezenta
cinės pajėgos, kurios sugeba sudominti 
amerikiečius.

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.

NOTARAS
ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 

savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos

perkėlė
Į naujas patalpas — 

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

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

GRAMERCY SHIPPING COMPANY
Įsteigta 1947. Turinti USSR Maskvos Vnešposyltorg leidimą.
Turinti Dept, of Banking and Insurance (USA) leidimą ir draudimą.

Pinigai įBe muito
dovanos i Sov. Sąjungą: 

automobiliai, siuvamos mašinos, 
dviračiai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos ir daug kitų dalykų.

Gardaus maisto 
siuntiniai
GREETINGS “R”, viso $36.75

1 sv. degintos kavos, 1 sv. ka
kavos, 1 sv. šokolado, 2 sv. vi
rimui alyvos, 2 sv. cukraus, 2 
sv. ryžių, 1 sv. sūrio, 2 sv. rū
kyto bekono, 2 sv. rūkyto kum
pio, 2 sv. džiovintu vaisių.

AUGŠTOS KOKYBĖS TEKSU- 
LĖS. Reikalaukite mūsų pilno są
rašo.

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

Siuntiniai ir pinigai siunčiami 
į Vakarų ir Rytų Vokietijas, 
Lenkiją, Rumuniją, Vengriją, 
Čekoslovakiją ir it.

GRAMERCY, N.Y.
118 East 28th Street, #906, New York 16, N.Y. • Tel. MU 9-0598

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

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

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vaL vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. 84511

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokžtės nuotakoms bei įvairiomt kitam* progom* — 

europietiikame Ir konodiikome ttiliuje.
* Jvoirioutių ružių skintos gilė* bet roionoi *u gėlėmis.
* Me* tarime gintaro irkitakių Hdirbinij dovanom*.

Kolbome taip pat vokiškai ir rusiškai
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Prof. S. Sužiedėlio sukaktis STASYS YLA

Simonas antrasis iš Ulbėnų
(r

Simanas Daukantas rašė savo 
raštus įvairiais v slapyvardžiais. 
Tuo būdu siekė sudaryti įspūdį, 
jog lietuviai turi daug rašančių 
žmonių. Nūnai rašančiam apie 
žmones darosi sunku atrinkti, ku
ris brandžiau rašo. Simas Sužie
dėlis nesunkiai išskiriamas iš 
brandžiųjų. Bet ne vien dėl rašto 
jis išskirtinas ir gretintinas su Si- 
manu Daukantu. Yrą istorinės ap
linkybės ir kitos panašybės, ku
rios prašosi gretinti Simoną iš 
Papilės ir Simoną iš Ulbėnų — 
mūsų “pirmąjį” ir “antrąjį”.

Abu jie istorikai, tik vienas že
maitis, antras vilnietis. Gimė tą 
pačią šv. Simono dieną, tik 110 
metų skirtumu. Istorija jų gimi
mo dienas išskyrė: Daukantą pa
liko sename kalendoriuje — spa
lio 28, o Sužiedėlį perkėlė iš se
nojo į naująjį — lapkričio 10. 
Kaip tik šį lapkritį pastarajam su
eina 60 metų. Žmogus po 50 me
tų, o ypač sulaukęs 60, jau įeina 
į istoriją.

Sužiedėlis nemėgsta asmeninių 
• sukakčių. Jų derlius kasmet yra 
gausus, o šįmet dar užderėjo įvai
rių šimtmečių jubilėjų. Istorikų 
dėmesys krypsta į ilgaamžius švy
turius, o mums įdomūs ir gyvieji 
žiburiai. Neketinam jo liaupsinti, 
nes tai lyg ir netinka lapams 
krintant ir Vėlinėms dar tebe- 
skleidžiant savo nuotaikas, žmo
giškoji garbė, kaip rudens lapai, 
greit pagelsta. Lieka žmogiškasis 
kamienas, kurio mes jieškom tarp 
žmonių — raštingų ir neraštingų.

★ ★ ★
Sužiedėlis vienas tų, kurie tel

kiasi ties tvariom tautos charak
terio ir dvasios vertybėm. Jis iš
siveržė savo lietuviškumu iš gu
diškos, lenkiškos aplinkos, nes 
augo prie Lydos ir mokėsi Vilniu
je. Išsiveržė ir savo katalikišku
mu iš ateistinės, vėliau liberali
nės aplinkos. Išsišovė ir savo kul
tūriniu - moksliniu subrendimu, 

, pasiekęs universitetinės ir moks
lų akademinės pakopos, nors savo 
karjerą pradėjo ir ilgokai tęsė 
gimnazijos mokytojo kėdėj — Ry
goje, Kėdainiuose, Hanau. Ir 
plunksnos srityje jis išėjo tokią 
mokyklą, kad nūnai gali tiek pat 
meistriškai rašyti vaikų “Eglu
tei’, kaip ir “Aidams”, redaguoti 
darbininkų “Darbininką” ir A. 
Steponaičio ar A- Šapokos istori
nius veikalus.

Ne tai reikšminga, kad jis liko 
lietuviu, reiškiasi kataliku, dirba 
platų ir vaisingą kultūros darbą. 
Reikšmingiausia būdas, kaip jis 
tose srityse pasiekė derinio ir pu
siausvyros.

Retas vilnietis, kuris atsispyrė 
gudiškumui ir lenkiškumui, ne
pertempdamas savo lietuviškumo 
— nepastatydamas jo augščiau 
visko. Sužiedėlis išsikristalizavo 
saikiu, paprastu ir daugiau kūry
bišku lietuviu. Jis neturi kartu
mo anom svetimybėm, prieš ku
rias spyrėsi. Gerbia visas kaimy
nų kultūras, vartoja jų literatū
rą, bet ją tikslina savais lietuviš
kais požiūriais. Šiuo atžvilgiu jis 
pralenkia net Simaną Daukantą, 
kuris buvo daugiau rusofilas ir 
lenkofobas.

★ ★ ★
Jis toli pralenkė Simoną pirmą

jį ir savo raštų gausumu. Bet jie 
abu panašūs temų ir sričių įvai
rumu — ne vien istorine specialy
be. Panašūs ir dideliu dėmesiu 
rašto stiliui. Puoselėjant kultūros 
plotį ir formą, tai labai reikšmin
gi dalykai. Nedaug ir nūnai turim 
stilistų šalia beletristų, o anais 
laikais beveik nieko,* išskyrus 
Daukantą ir Valančių. Stiliui vis 
dar neskiriam didesnės reikšmės.

Sužiedėlis yra žodžio meninin
kas, kitados rašęs eiles ir noveles. 
Neabejotinai turėjo ir turi litera
to dovaną. Bet mūsų gyvenimo 
praktikoj nevisi išsiteko literatū
roj. Neretas atvejis, kad literatai 
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nuėjo į istoriją ar filosofiją, kaip 
anksčiau teisininkai ir medikai — 
į literatūrą ir publicistiką. Pasta
rieji atnešė į literatūrą realizmą, 
o pirmieji į filosofiją ar istoriją
— atneša stilizmą, estetizmą, jei 
taip galima išsireikšti. Turėjome 
iš pirmųjų ypač įsidėmėtiną sti
listą Ant. Smetoną, o iš antrųjų
— J. Brazaitį, A. Maceiną ir ki
tus. šiuo atžvilgiu pastariesiems 
artimi J. Girnius, Pr. Gaida — iš 
mūsų filosofų.

Gal literatai nevertins šios sti
listinės paslaugos, ateinančios iš 
ne savo srities specialistų. Bet 
koks laimėjimas minčiai ar istori
nei tikrovei! Mintis ar istorinė 
faktūra, išreikšta gyvu, žaismin
gu, melodingu žodžiu, žaisdama 
stilistiniais kontrastais, pasidaro 
labai pagauli. Dėl to ir Sužiedėlio 
vedamieji, nekalbant apie kitus 
jo straipsnius ar istorines studi
jas, skaitomi su žavesiu ir mąsty
mu. Ir jo paskaitų žodis-praskam
ba kaip melodija, kuri pačia sa
vimi nuteikia ne tik mąstyti, bet 
ir grožėtis.

Mažai kas žino, kad geras sti
lius neišsprogsta savaime. Jis 
perkamas kietu ir patvariu darbu, 
be vilties kada nors. “Įsirašyti” 
ar “įsismaginti”. Apie Simoną 
pirmąjį sakoma buvęs darbo pe
lė. Apie antrąjį gal niekas nesa
kys, tik stebėsis, kur jis randa 
laiko tiek prirašyti ir dar išstili- 
zuoti. Paslaptis viena — sutaupo 
laiką nuo miego.

Tai pati blogiausia taupomoji 
kasa. Kitas sproginėtų nemigęs, 
o jam dar užtenka šypsnio nepra- 
šytiem lankytojam redakcijoje, 
kurioje jis, kaip kitados Keliuo- 
tis, ne tik dirba, bet ir miega.

★ ★ ★
Sužiedėlis save laiko dzūku. 

Gal iš dzūkų jis paveldėjo ir tą 
skambų žodį. Bet šis etninis mū
sų charakteris linkęs pasididžiuo
ti ir pasikarščiuoti, o Sužiedėliui 
tai labai svetima. Ilgokai vado
vaudamas ateitininkams jis tik 
kartą pakėlė toną ir nustebino ne
paprastąją konferenciją.

— Aš jūsų neišleisiu iš salės, 
kol man neišrinksit naujo Fede
racijos vado!

— O, o! — visi pakėlė akis.
Ateitininkiškoji “tauta” buvo 

įpratusi, kad jų vadas daro opera
cijas tik su pačiom švelniausiom 
pirštinėm, o gerą akmenį, mestą 
į jo daržą, pakelia su atlaidžiu 
šypsniu. Šį kartą pasirodė kitoks, 
bet tik kartą per 11 metų.

Dr. J. Leimonas mėgo pasakoti 
beveik anekdotišką mėginimą. 
Gyveno jiedu su Sužiedėliu, abu 
studentai, pas kan. Dogelį Kaune.

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

—MAIRONIS 

Ir Leimonas, ir Dogelis, rodos, 
nemažiau švelnūs, bet nebegalė
jo pakelti trečiojo ramybės. Su
tarė ją žūt būt sudrumsti. Ėmė 
išgalvoti visokių nebūtų dalykų, 
tariamų gandų apie jį. Ir tik po 
poros mėnesių klastingo darbo 
šis tas pavykę. Simonas prabilęs 
tokiu labai saikiu protestu:

— O vis dėlto tai neteisybė!
Galima jam sakyt į akis betko- 

kią neteisybę, ypač apie jį patį. 
Atsargiau su neteisybe apie kitus! 
Dar labiau su istorine neteisybe. 
Tada jis nežiūrės, kas esi — mi- 
nisteris ar vyskupas, pakils ir ta
ve pataisys. Bet ta operacija jam 
išeina sužiedėliškai. Kiti, ginda
mi tiesą ar teisybę, dažnai paaš
trina ginklą ir įskaudina “priešą.”. 
Sužiedėlis pasako paprastai, ra
miai ir taip švelniai, kad žmogui 
nelieka jokio kartumo.

Gal tai humanisto bruožas, o 
gal krikščionies, koks jis yra. Bet 
gal įsiterpia ir istoriko savybė. 
Istorikas visada jautrus faktų 
tikslumui. Tiesa, Sužiedėlis ki
toks istorikas nei pvz. Ivinskis ar

Šapoka. Pirmasis faktų teikėjas: 
iškas, kas tik galima iškasti, su 
visais šaltiniais ir literatūra; ant
rasis — faktų analitikas ir sinte
tikas. Sužiedėlis atkuria istorinį 
paveikslą ne iš siaurų faktų. Jis 
išeina iš platumos ir siaurina ob
jektyvą ligi ryškėjančių faktinių 
kontūrų. Jam klausimas ar perso
nažas turi pirmiausia Įsirėminti 
i laiko ir vietos sąlygas. Dėl to 
jis daugiau kultūros istorikas, pa
našesnis Daukantui, ir gal isto- 
riosofas. “Grynieji” istorikai į jį 
gal žiūrės kreiva akimi, nes jie 
patys kartąįs eina i istoricizmą. 
Sužiedėlis mūsų mažame maste 
pranašesnis už prancūzų Daniel 
Rops ar anglų Christopher Daw
son.

Tokie istorikai priartėja socio
logams ar filosofams, nes istori
joj jieško problemų. Sužiedėlis 
jieško jų ir gyvenime, kuris ku
ria istoriją. Būtų neįprasta Sužie
dėlį vadinti filosofu, bent griež- 
tesniąja prasme. Bet filosofija 
buvo antroji jo studijų šaka ir be
ne labiausiai mėgiama sritis po 
istorijos nūnai. Filosofija jį trau
kia ne savo spekuliacijom, o eg
zistencinėm vertybėm. Filosofija 
jam gyvenimo išminties vadovė, 
tikslintoja. Ta prasme, šalia bran
džių istorinių jo studijų, gal la
biausiai dėmesio verti jo veda
mieji. Pradėjo jis juos rašyti “Ry
gos Balse” ir “Lietuvių Balse”, 
o nūnai jau 14 metų rašo “Dar
bininke”. Tai vieni brandžiausių 
visuomeninės išminties ir peda
gogikos perlų.

Ilgametis pedagogas, pasirodo, 
nekeičia savo charakterio, tik jį 
plečia ir gilina. Toks jis buvo 
ateitininkams — vadas ne orga
nizatoriaus tipo, o pedagogo. 
Toks ir redakcijoj. Kas kartą atė
jo jam talkon ar kam jis, tas bus 
labai apdovanotas viena privilegi
ja — pajusti paprastą, šiltą, pa
tvarų draugą. Jaunesniam jis bus 
draugas su labai retu gero tėvo 
pajautimu. O kaip tėvas jis turbūt 
vienintelis, kurio klauso savi vai
kai ne tik namie, bet ir paskaitų 
salėje. (Kiti vaikai, “teeneriai”*, 
pastebėjau, bėga iš salės, juo la
biau suraukia nosį namie prave
dant tėvui burną).

★ ★ ★

Minėjom, kad mūsų sukaktuvi
ninkas išsiveržė priekin savo 
krikščioniškumu. Stebėjau nekar
tą, kaip jo lūpose pasigirsta Die
vas. Kitaip, nei iš kunigo lūpų ar 
žmogaus, kuriam tai virto prie
žodžiu ar įspūdiniu prasiveržimu. 
Sužiedėlio Dievas turi labai pa
prastą, nedirbtinę šilumą ir kar
tu gilų pagarbumą. Žinau, kad jo 
galutinis argumentas neretai bū
na šis: “Bažnyčia to nemoko”, nes 
ji jam ir motina ir mokytoja 
dvasinėj plotmėj. Evangelijos — 

jo mąstymų ir permąstymų kny
ga, dėlto jos posakiai jam savai
me įsipina straipsniuose, kalbo
se, paskaitose. Labiausiai slepia
ma nuo parado sritis (tebūna man 
atleista, kad išvelku) — tai kas
dienės Mišios ir Komunija. Bet 
ar tai nėra jo dvasinio subrendi
mo, ištvermingumo ir pusiausvy
ros tiktoji versmė? Toks tikėji
mas yra dovana, dėlto sau jis ne
įrašo į nuopelnus.

Ar nuopelnas visuomenei, kad 
joje išauga tokie darbininkai? 
Gal ir visuomenė turi tokius as
menis priimti kaip dovaną, kuri 
vis dėlto nėra dažna. Visuomenė 
jį mėgsta, dažnai kviečiasi kalbė
toju. Mėgsta su juo tartis rankraš
čių autoriai ir nevienas palieka 
jam stalčiuose — tikslinti ar to
bulinti. Redakcijos labai paten
kintos jo straipsniais ir L. Enci
klopedija jo rašiniais, nes — ar 
ne retas atvejis — nieko prie jų 
nereikia pridėti ar atimti. Jis ge
rokai plėšomas į visas puses. 
Atrodo, tik visuomenei gyvenąs 
ir pilnos jo dienos jos problemų. 
Gyvendamas toli nuo šeimos, 
atrodo, lyg būtų nutolęs nuo jos. 
Beveik niekad svetimiesiems jos 
neprisimena, tarsi ir ten nebūtų 
problemų ir rūpesčių. Ne, ne* 
Tai tik žmogaus diskretumas — 
pusiausvyra: nemaišyt reikalų ir 
jausmų.

Nors nedaro įspūdžio, kad yra 
toks, bet pirmoj eilėj yra šeimos 
tėvas, šeimiškumas eina pirma, 
nors ir susiderina su visuomeniš
kumu. Iš kur šis bruožas ar ne iš

Kalbėti su vaikais angliškai 
ar lietuviškai?

Tai dažnai diskutuojama tema. Vie
ni sako, kad tėvai su vaikais namuose 
turi kalbėti angliškai, nes priešingu 
atveju nukentės anglų k. mokėjimas. 
Kiti kaip tik teigia priešingai: tėvų 
blogas anglų k. tarimas neigiamai atsi
lieps į anglų k. pažymius. Tas pats 
klausimas kyla ir turint galvoje šeš
tadieninių mokyklų lankymą. Londo
no, Ont., apylinkė kaip tik turi faktus, 
atsakančius į šį klausimą abiem atve
jais.’ Jau anksčiau “TŽ” buvo atspaus
dintas vienos Londono vietinės mokyk
los pavyzdys, liečiąs šešt. mokyklą. 
Toje mokykloje mokėsi šeši lietuviai 
ir iš jų penki, kaip tik šeštad. mokyk
los lankytojai, buvo pirmieji mokiniai 
vietinėje mokykloje, šeštad. mokyk
los pirmoji mokinė L. Keraitė buvo ir 
yra pirma mokinė ir visuose vietinės 
mokyklos skyriuose. Taip pat ji per
šoko skyrius, šiais metais mes gavome 
atsakymą ir antru atveju: katrą kalbą 
namuose geriau vartoti? Tebūnie leis
ta truputi nukrypti nuo temos, kad su- 
sidarytumėm vaizdą, kokiais ir kieno 
parinktais duomenimis čia minimi 
tvirtinimai yra paremti.

Kiekvieną rudenį Londono katalikų 
vietinės mokyklos rengia savotiškas 
iškilmes — “Parade of stars” — 
žvaigždžių paradą, šios iškilmės vyks
ta universiteto ar pan. salėse, daly
vaujant žymiems miesto žmonėms. Jų 
tikslas — atžymėti mokinius, gerai bai
gusius praeitus mokslo metus. Verti
nimas liečia tik mokinius, esančius 
augštesniuose skyriuose, pradedant 
septintu, šiais metais lietuviams pui
kiai atstovavo keturi mokiniai, akty
viai liet, veikloje besireiškiančių tėvų 
vaikai. Įdomu, kad įvykusiame visų 
kat. mokyklų konkurse augščiausią pa
žymį už anglų k. gavo lietuvis Leonas 
Butkus. Už ją jis gavo S20 premiją, ir 
aukso medalį už visų dalykų gerą 
mokymąsi. Pažymių vidurkis — 85. 
Austras mokyklą baigė pirmuoju, o 
jis — antruoju. Jo tėvelis yra apyl. 
v-bos pimininkas. Tenka pastebėti, 
kad Leono tėveliai su juo namuose 
kalba lietuviškai, ir todėl negalima 
rasti geresnio pavyzdžio paremti ne
kartą “TŽ” keltai minčiai, kad vaikai 
namuose lietuviškai kalbančių šeimų 
yra geriausi mokiniai ir anglų k.

Antra parado dalyvė — kristina 
Brazlauskaitė — baigė 8 skyrių mo
kyklą pirmąja mokine ir gavo sidab
ro medalį. Pažymių vidurkis — 84, o 
aukso medaliui gauti reikia nemažiau 
85. Jos tėvelis yra žinomas mūsų spor
tininkas. Liucija Petrašiūnaitė • gavo 
sidabro medalį iš VU sk. Jos pažymių 
vidurkis — 81. Ji — viena pirmųjų 
mokinių vietinėje ir liet, šeštad. mo

Ulbėnų, kur augta tėvų šeimoj? 
Ką mes žinotume apie Ulbėnus, 
kaip ir apie daukantinę Papilę? 
Vietą iškelia žmonės. Iš tų ulbė
nų, įstrigusių gudiškoj saloj Ly
dos link, pasirodo kilę dar du Su- 
žiedėliai — pusbroliai: prel. Ber
nardas ir žurnalistas bei vertėjas 
Juozas. Mums “Simonas iš Ulbė
nų” skamba kaip Pranciškus iš 
Asyžiaus ir pasako tik kilmės vie
tą, o jam — mūsų sukaktuvinin
kui — yra šeimos židinys. Ten 
grįždavo iš Vilniaus gimnazijos 
per Rūdininkų girias — pėsčias, 
tėvų pasiilgęs, kaip nūnai jis 
grįžta iš Brooklyno į Brocktoną 
pasiilgęs savo vaikų. Bet šie vie
nas po kito skirstosi — ir jis sa
vo ilgesio negali pasotinti. Šioj 
sukakčių valandoj jam, bent min
timis, tenka grįžti į Ulbėnus — 
į tuos šviesiausius prisiminimus. 
Istorikas žino, kad gyvenimas ne
grįžta, bet filosofas vistiek jieško 
problemų panašumo.

Vienas istorinis momentas, gal 
du, tikrai panašūs. Petrapilys su
jungė du Simonus istorikus: pir
masis ten ilgai dirbo, o antrasis 
ten gimė. Gimė šis antrasis tais 
metais, kai Pijus X pakartojo šv. 
Pauliaus šūkį “Visa atnaujinti 
Kristuje”. Ar tų metų kūdikis ne
buvo Apvaizdos duotas šiam šū
kiui puoselėti per ilgus metus, il
giau už betkurį kitą ateitininki- 
jos vadą? ' .

Dar ilgų ir darbingų metų te
duoda Apvaizda šiam kukliam vil
niečiui.

kykloje. Jos tėvelis — buv. apyl. v-bos 
pirmininkas, ir dabar besisielojąs liet, 
reikalais. Augštesniojoje mokykloje ir
gi panašūs rezultatai. Eugenijus Blys- 
kis, IX skyr. pirmasis mokinys, gavo 
sidabro medalį ir $25 premiją už gerą 
mokymąsi iš visų dalykų (general ef
ficiency). Pažymių vid. — 79. Jo ma
mytė yra apyl. v-bos sekretorė ir šeš
tad. mokyklos mokytoja. Visi čia pa
minėti jaunuoliai daugiau ar mažiau 
dalyvauja liet, judėjime, o jų tėvai 
namuose su jais kalba lietuviškai. Tai
gi, faktai kalba dar aiškiau, kad liet, 
veikloje dalyvaujančių ir namuose liet, 
kalbančių tėvų vaikai yra geresni mo
kiniai iš visų dalykų, neišskiriant nė 
anglų kalbos. E.

Leonas Butkus, 
Londone, Ont., gavęs augš
čiausią pažymį iš anglų k., 
premiją ir aukso medalį.

Atsiųsta paminėti
Lietuvių Dienos, 1963 m. spalis. 
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Kultūrinėje veikloje
SMUIK. IZ. VASYLICNAS savo lėšo
mis išleidžia kamerinės muzikos plokš
telę, kurion įgrotos keturios lietuviš
kos sonatos, trys smuikui ir fortepio- 
nui — J. Gruodžio d moli, K. V. Ba
naičio d moli ir J. Gaidelio e moli, 
ketvirta — K. V. Banaičio rapsodiško- 
ji violenčelės sonata h moli.

PED. IGNAS MALĖNAS, “Darbinin
ke” panagrinėjęs lietuvių tipus, savo 
rašinį užbaigia: “Mažas ir negausus 
mūsų kraštas. Bet 4 tipai gana aiškūs: 
tai meniškų polinkių jausmingas dzū
kas, valingas ir atkaklus žemaitis, vi
durio nuosaikus žmogus augštaitis ir 
racionalus, gerai tvarkąs ūkį, suval
kietis. Jie visi sudaro vieningą puokš
tę, iš kurios nėra nieko, ką reikėtų 
pašalinti, nes visi reikalingi vienai lie
tuviškai visumai”.

J. CICĖNAS savo “Dienų skeveldro
se”, užsiminęs apie Clark Mills ir A. 
Landsbergio redaguojamą liet, liau
dies dainų antologiją angliškai “The 
Budding Linden”, teigia: “Mane kan
kina viena (keista?) mįslė:

— Mes žavimės solistais daininin
kais, bet kodėl nesugebame susidomė
ti solistais rašto žmonėmis?

— Kai solistė dainininkė, pvz. iš 
D. Britanijos — puiku, bet kai iš ten 
pat rašytojas F. Neveravičius, kai R. 
Spalis ar V. šlaitas — mes... be ini
ciatyvos”.

— Manding, ir Pulgis Andriušis ga
lėtų (bent jau vertėtų!) būti... ‘sve
čias ir solistas iš tolimos Australijos’.

— Mumyse kultūrinių vertybių su
pratimas lyg ir ... nesibalansuoja.”

SOL. A. STEMPUŽIENĖ, užklausta 
“Dirvos” bendradarbio, šitaip' aptarė 
lietuvišką visuomenę: “Lietuvių vi
suomenės dėmesys saviems meninin
kams yra nuoširdus, nors turime vie
ni kitiems ir priekaištų. Pavyzdžiui, 
mūsų klausytojai sunkiai suteikia pri
pažinimą saviems jauniems daininin
kams iki kol jie kaip nors nepagarsė- 
ja amerikiečių tarpe. Visuomenės bal
su reikėtų laikyti ir mūsų spaudą, ku
ri labai daug ir nuoširdaus (kartais 
tik kiek perdėto) dėmesio skiria dai
nininkams ir, apskritai, meno pasireiš
kimams. Iš viso, mūsų dainininkai tu
ri savąją tautinę publiką, ir tuo rei
kia tik džiaugtis, nes be jos vargu ar 
mes turėtume tiek progų koncertuo
ti”. Pr. Al.

Gyvenimas filmuose

Psichinių ligonių priežiūra
 KORNELIJUS BUCMYS, OFM 

Paskutiniaisiais metais Holly- 
woodas yra pagaminęs visą eilę 
filmų, nagrinėjančių psichinių Ii-’ 
gonių gyvenimą. Įspūdingiausiu 
iš jų galima laikyti šį pavasarį 
pasirodžiusį filmą “A Child iš 
Waiting”, kuriame svarstoma psi
chiškai neišsivysčiusių vaikų prie
žiūra ir gydymas. Psichiatro* Burt 
Lancaster ir prižiūrėtojos Judy 
Garland nuomonės labai skyrėsi 
naujų metodų pritaikyme.

Naujame šio žanro filme “The 
Caretakers” vėl sutinkamas pa
našus nuomonių skirtumas jau 
suaugusių pacientų gydyme. Jau
na moteris, susisiekimo nelaimės 
metu žuvus jos sūneliui, negali 
atsikratyti kaltės jausmo, kol vi
siškai pameta pusiausvyrą kino 
seanso metu ir patenka psichiat- 
rinėn ligoninėn. Jaunas psichiat
ras bando pritaikyti naujus gydy
mo metodus ir ypač yra pamėgęs 
grupini ligonių išsikalbėjimą. Jis 
bando įtikinti vyriausią ligoninės 
slaugę,* kad psichiniai ligoniai 
taip pat yra žmonės su visomis 
teisėmis bei privilegijomis ir kad 
yra tikra viltis juos pagydyti. Vy
riausia slaugė daugiau kreipia dė
mesio į fizinę jėgą ir priežiūrą. 
Tam tikslui jaunosioms slaugėms 
duoda džiudo pamokas, kad, rei
kalui esant, pajėgtų apsiginti nuo 
pacientų. Grupiniame gydyme pa
stebima* Įvairių laipsnių psichi
nių ligonių, savo dvasinę būseną 
išreiškiančių kartais ir labai bau
giomis formomis.

Filmo gamintojas ir režisorius 
Hall Bartlett su pagalbininku

J. PAKŠTIENĖ -NARŪNĖ gavo 
daug gražių atsiliepimų apie savo 
eilėraščių rinkinį “Sutemos”. Jos kny
ga “Gintarėlė” verčiama į vokiečių k. 
Anksčiau ji išleista anglų ir ispanų k.

NOVELĖS KONKURSĄ SKELBIA 
“Universum” leidykla Čikagoj: 5 pre
mijos po $100. Sąlygos: 5-20 tūkst. žo
džių anglų kalba; tema — ypač trem
tis praeityje ir dabar. Romano premija 
— $500. Data — 1963 m. gruodžio 31 
d. Adr.: Literary Contest, c/o Uni
versum, Publishing Co. POB 948, Chi
cago 90, Dl., USA.

RAŠYT. M. VAITKAUS 80 m. su
kakties paminėjimas rengiamas lapkr. 
16 d. Bostone Liet. Piliečių dr-jos na
mų salėje. Numatyta iškilminga aka
demija u- vaišės. Jubilėjaus proga yra 
išleista poeto knyga “Alfa ir Omega”.

NEK. PR. M. SESERŲ VIENUOLI
JA laiko lietuvaitėms moksleivėms ir 
studentėms bendrabutį. Bendrabutie- 
tės turi nepaprastai gerą progą ugdy- , 
tis lietuviška dvasia. Šalia to, jos visos 
privalomai studijuoja ir lituanistiką. 
Lankančios gimnaziją yra vienuolyne 
mokomos lituanistinių dalykų, bet 
mokslo kreditus už lituanistiką gau
na mokykloje. Studentės lituanistiką 
studijuoja kolegijoje, kur taip pat gau
na kreditus. Seserys skiria stipendiją, 
lyg premiją, didžiausią pažangą pada
riusiai moksleivei ar studentei. Tokiai 
stipendijai sudaryti kartais gaunama 
aukų. Ateitininkų sendraugių c. val
dyba paskyrė ir ką tik atsiuntė $50 
tos stipendijos fondan.

“MANNHEIMER MORGEN” 1963 
m. spalio 23 d. nr., aprašydamas Kiel 
miesto dramos teatro pastatymus, iš
kelia labai puikią Aldonos Eretaitės 
vaidybą “Arialda” veikalo pagrindi
nėje rolėje. Ten rašoma: “Aldona Ere- 
taitė beveik prilygo Magnani forma
tui — vien dėl jos apsimokėjo kelionė 
į Kiel”. (Nuo Mannheimo iki Kiel yra 
apie 1000 km.)

RELIGINĖS MENO PARODOS, ku
rią organizuoja Amerikos Lietuvių R. 
Katalikų Federacija, vertintojų komi
siją sudaro šie dailininkai: prof. Ad. 
Varnas, M. Šileikis, P. Kaupas, Aleks. 
Marčiulionis ir Z. Sodeikianė. Ši liet, 
dailininkų meno paroda įvyks šį pava
sarį Čikagoje, Čiurlionio Galerijoj.

Jerry Paris pusantrų metų tyrė 
įvairius psichiatrinius susirgimus 
ir rinko duomenis Menninger psi
chiatrinėj ligoninėj, Kansas vals
tijoje. Pagal jų surinktą medžia
gą, filmo tekstą paruošė Henry 
Greenberg.

Artistų tarpe Įspūdingiausiai ir 
tikrai Įtikinančiai pasirodo Polly 
Bergen, nesuprastos žmonos ir 
kaltės jausmo persekiojamos mo
tinos vaidmeny. Netektų daug nu
stebti, jei už šią puikią vaidybą 
Bergen patektų tarp šių metų Os
car premijos kandidačių.

Naujų metodų ir naujų idėjų 
gynėjo psichiatro asmeny Robert 
Stack nepalieka didesnio įspū
džio. Šioje visiškai skirtingoje ro
lėje jis neparodo beveik jokio 
skirtumo nuo jam įprastinės vai
dybos televizijos “The Untouch
ables” programoje. Joan Craw
ford baisiomis akimis ir griežta 
laikysena bando perduoti vyriau
sios slaugės charakterį.

Tarp šalutinių artistų paminė
tina Janis Page ligonės nimfoma- 
nės rolėje. Savo laikysena ir pa
stabomis ji nekartą į veiksmo ei
gą įneša komiškų momentų. Jie 
tačiau nelabai pritampa prie ben
dros ir daugiau rimtumo reika
laujančios temos.

Nuo visiško pasyvumo iki his- 
teriško šaukimo ligonių laikyse
noje pasitaiką momentai ir ypač 
detalus elektrinio smūgio pade
monstravimas nevienam gali pa
likti sukrečianti įspūdį. Filmas 
patartinas vien subrendusių žiū
rovų publikai.
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
BABY POINT

$8 JOO pilna kaina, 5 kamb. mur. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. Įmokėti tik 
$1100.
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.

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

$3.700 įmokėti, atskiras, mūrinis 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. 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 šildymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga
ražas
BLOOR — BERRY RD.

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply- 
aapartamentinis pastatas — four- 
. ex, 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.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

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

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

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

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

. žiavimu. Sumažinta kaina skubiam pardavimui.
REXDALE, $2.000 įmokėti, “split level” bungalas išklotas nauju kilimu, 

vandens alyvos šildymas, gražus poilsio kambarys, NHA morgičius 5% %.

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, hotelių, motelių, farmų, vasarviečių.

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

šios savaitės rungtynės. Antradienį, 
8.45 v.v., 23 Ferndale Ave. Aušros 
mergaičių senior komanda žais su St. 
Basils. Sekmadienį, tuoj po pamaldų, 
mūsų salėje Aušros vyrai žais su An
dy’s, o 3 v. p.p. St. Vlads salėje, 404 
Bathurst St., Aušros jauniai žais su 
St, Vlads.

Praėjusios savaitės B-C rungtynėse 
Aušros jauniai pralaimėjo latvių H. 
41:67. Žaidė: A. Šlekys 18, M. Barškė- 
tis 11, A. Sapijonis 6, E. Ramanaus
kas, V. Raškauskas, R. Grigas 3 ir A. 
Mikelėnas 3.

Krepšinio treniruotės vyksta sekan
čia tvarka: berniukų MB komandoms 
pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 
4.30 iki 6 v.v., berniukų B komandoms 
pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 6 
iki 7.30 v.v., berniukų M komandai ir 
vyresniems po B treniruočių; mergai
tėms B ir M komandoms antradieniais 

- ir ketvirtadieniais nuo 4.30 iki 6.30 v. 
v., mergaičių J komandai antradieniais 
nuo 6.30 v.v., mergaičių S komandai 
ketvirtadieniais nuo 7 v.v.

Stalo teniso treniruotės vyksta kiek
vieną pirmadienį ir trečiadienį kavinės 
patalpose.

Si šeštadienį, 7.30 v.v., muzikos stu
dijoje Aušros mergaičių seniorių ir 
berniukų jaunių krepšinio komandos 
praves sekmadienio jaunimo šokius. 
Meninę programą atliks žinomas akor
deonistas Viktoras Ruseckas. šokiams 
gros jaunimo orkestras. Visas jauni
mas mielai laukiamas.

ST. ANSELMS — VYTIS 20:10 (16: 
2). — Vyčio mažosios krepšininkės 
(ligi 13 m.) praėjusį penktadienį su
žaidė draugiškas rungtynes su St. An
selms. Mūsiškės žaidė atkakliai, ta
čiau šlubavo metimuose. Taškų laimė
jo: Žukaitė 0, Kemiūtė 2, Balsytė 4, 
Nacevičiūtė 2, čirvinskaitė 2, B. Auš- 
rotaitė 0, A, Aušrotaitė 0, Ramanaus
kaitė 0, Lazauskaitė- 0.

Mūsų rėmėjoms: p. Drunseikienei, 
p. Rickevičienei ir SLA kuopai Toron
te dėkojame. J. B.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
Lituanikos futbolininkai baigė š.m. 

pirmenybes. Spalio 27 d. jie turėjo 
paskutines rungtynes, kuriose išpešė
I tašką iš ukrainiečių Wings koman
dos. Ukrainiečiai pirmenybėse užėmė 
pirmą vietą, o Lituanica — III. Geriau 
sekėsi rezervinei vienuolikei, kuri lai
mėjo čempijonų titulą. Taip pat pir
menybėse žaidė ir jaunučiai, išsikovoję
II vietą.

Neries klubo šachmatininkai varžo
si klubo šachmatų pirmenybėse, kurio
se dalyvauja 8 žaidėjai. Netrukus jie 
numato pradėti žaisti komandinėse 
Čikagos miesto pirmenybėse. Neries 
šachmatininkams vadovauja VI. Kar- 
puška.

P. Tautvaišas žaidžia Illinois vals
tybės “open” šachmatų pirmenybėse, 
kuriose dalyvauja apie 100 šachmati
ninkų. Po 4 ratų jis turi 4 taškus ir 
nemaža vilčių laimėti I vietai. Iš viso 
bus 8 ratai. E. Š.

Padėka
Didelę padėką reiškiame už mums suruoštą staigmeną 20 me

tų vedybų jubilėjaus proga.
Didžiausia padėka Tėvui Pauliui, OFM, už atsilankymą ir taip 

mums brangią dovaną. Nuoširdžiausiai dėkojame rengėjams už jūsų 
vargą ir rūpestį, kurį mums parodėte, ir visiems svečiams už tokias 
puikias vaišes, brangias ir gražias dovanas. Jos mums paliks ilgai 
neužmirštamos.

Nuoširdžiai dėkojame p.p.: A. I. Ramanauskams, J. A. Vaške- 
vičiams, J. O. Gataveckams, J. E. Bukšaičiams, M. P. šostakams, P. 
A. Kvedarams, J. M. Tamošiūnams, K. V. Butkams, J. E. Macevi- 
čiams, J. Z, Tumosams, M. Karasijienei, Iz. A. Gataveckams, J. A. 
Račkauskams, V. L. Pepsevičiams, J. A. Urkiams, J. M. Senkams, 
J. J. Ignatavičiams, J. Z. Didžbaliams, J. A. Kriščiūnams, A. L. Stru
miloms, A. I. Navickams, J. V. Rupkalviams, A. J. Trinkūnams, S. 
Kalyčiui, L. Balaišiui, V. Buragui, L. Vyšniauskui, K. Žebrauskui, 
St. Vaitkui, P. Kevelaičiui.

Dėkojam savo krikšto dukrai Vidutei Butkutei už taip gražų 
eilėraštį ir rožes.

Dar kartą visiems nuoširdžiausias ačiū —
Alesė ir Pijus Grigai

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų. žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
NETOLI ŠV. JUOZAPO LIGONINES. $3.000 įmokėti, mūrinis, atskiras 3

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

RONCESVALLES — HEWITT, $4.000 įmokėti, atskiras, gerų plytų, 8 
kambarių namas, mod. virtuvė. Garažas, privatus įvažiavimas; gražus 
didelis kiemas. Balansui viena skola geriausiom išsimokėjimo sąlygom. 

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

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

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

RUSHOLME — COLLEGE, $6.000 įmokėti; atskiras, mūrinis, 11 kambarių, 
2 augštų, 3 garažai, privatus 10 pėdų įvažiavimas. $25400.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8*10 vai.
J. KUDABA Namu telefonas RU. S-21M

Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimta tr sąžiningą patartina

TORONTO
Į PRISIKĖLIMO BANKELĮ vis įsi

rašo naujų narių. Praėjusį savaitgalį 
11 naujų narių atidarė sąskaitas, už
darydami jas kanadiškuose bankuose. 
Per parapijos bankelį, naudojantis če
kių sistema, galima atlikti visas finan
sines operacijas. Prisikėlimo bankelyje 
nuošimčiai už indėlius mokami dides
ni, duodama nemokama gyvybės ap- 
drauda ir bankelio pelnas lieka jo na
riams. „

Parapijos bankelio finansinių metų 
pabaiga visuotinio susirinkimo nutari
mu buvo nukelta į gruodžio 31 d. Indė
lių suma Šerais ir depozitais artėja 
prie $700.000.

Bankelio darbo valandos: pirm. 10-1 
vai., penkta. 5-8 v., šešt. 10-12 vaL ir 
sekm. 9.30-1 vaL Tel. 533-7647. K.

NAUJ. ATEIVIŲ TEATRAS, suvai
dinęs “I remember Mama”, plečia sa
vo veiklą. Režisorius Rein Andre pa
rinko naujus veikalus būsimiems spek
takliams. Vienas jų “The Egyptian”, 
kurio autorius yra suomis Miką Wal- 
tart Sis jo veikalas prieš keletą metų 
buvo panaudotas filmui Hollywoode. 
Antras veikalas numatomas dano Carl 
Schlueter. Be to, teatro vadovybė yra 
pasiryžusi sutelkti daugiau aktorių iš 
naujųjų ateivių tarpo. Ji įsteigė net 
studiją jauniesiems aktoriams. Kreip
tis: Mr. R. Andre, Artistic Director of 
the Teathre, 45 Donino Ave., Toronto 
12, Ont. TeL HU 5-7823.

Tėvas A. Urusov, rusų jėzuitas, 
filosofijos daktaras, lankėsi “T2” 
red. Jis yra gimęs Maskvoje, sū
nus kunigaikščio Aleksandro 
Urusovo. Kurį laiką gyveno Pa
baltijy, paskui V. Europoj, kur 
tapo kataliku, baigė teologiją Ro
moj ir įstojo į jėzuitų ordiną. Da
bar gyvena San Francisco mies
te, kur yra įsteigęs rusų katalikų 
centrą. Ten gyvena apie 40.000 
rusų. T. Urusov yra pagarsėjęs 
savo paskaitomis apie komuniz
mą, kurių yra skaitęs apie 2000. 
Pažįsta visą eilę lietuvių. Kitais 
metais tikisi skaityti eilę paskai
tų Toronte, fe

Padėka
Ryšium su spalio mėn. 27 d. rengtu 

Kristaus Karaliaus minėjimu, nuošir
džiai dėkojame visuomenininkui Juo
zui Beržinskui už įdomią ir aktualią 
paskaitą; Prisikėlimo par. chorui, jo 
vadovui muz. kun. B. Jurkšui ir akom- 
paniatorei D. Rautinšienei už gražiai 
išpildytą giesmės ir dainos meninę 
programą; jaunutėms, jaunesnėms ir 
vyresnėms ateitininkėms moksleivėms 
ir jų globėjoms N. Pr. M. seserims už 
gražiai paruoštą chorinę deklamaciją; 
J. žadavičiui už scenos šviesų tvarky
mą; KLK Moterų Dr-jos Prisikėlimo ir 
šv. Jono parapijų skyriams už pagal
bą prie aukų staliukų; Prisikėlimo par. 
vadovybei už salę; visiems atsilankiu
siems už dalyvavimą ir aukas, kurių 
Fed. veiklai suaukota $112,34.

Kat. Fed., Toronto skyrius

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
NERINGOS TUNTO vadi jos posė

dyje X., 29. aptarta tradicinio vakaro 
“Baltijos bangos”, kuris įvyks lapkri
čio 23 d., ruošimo reikalai. Salės puo
šimui, dekoracijų paruošimui vado
vaus v.v. M. šlapšys, baigęs Ontario 
meno mokyklą.

GRUODŽIO MĖN. įvyks egzaminai Į 
visus patyrimo laipsnius. Data bus 
pranešta vėliau.

TUOJ PO N. METŲ bus pradėti jū
rininkystės kursai jūrų skautėms-tams, 
mėgėjams žūklautojams ir mažų val
čių savininkams. Kursai vyks kartą 
savaitėje ir truks apie 3 mėn. Dabar 
ruošiama kursų programa. Norintieji 
gauti informacijų gali skambinti tunt. 
v.j.s. B. Stundžiai 247-5634.

NUMATOMA ĮSIGYTI tunto vėlia- 
va. Projektą ruošia v.v. M. šlapšys.

V.v. J. KUPREVIČIUS paruošė žo
džius ir muzią naujai jūrų skautų 
dainai.

ŠIEMET TORONTO JŪRŲ SKAU
TAMS buvo blogi metai, nes viena 
jachta nemažai nukentėjo — jau antrą 
kartą buvo išvogtos burės, bet ir ma
žas užbortinis motoras. Teko tą jachtą 
su kelių šimtų dolerių nuostolių par
duoti Didesniosios jachtos perstatymo 
darbai dėl organizacinio persitvarky- 
mo buvo suvėluoti ir toji jachta liko 
šią vasarą krante. Buriuojama buvo su 
jūrų skaučių mažaja jole.

Seniau Toronto jūrų skautai pasi
žymėjo savo tolimais plaukiojimais, 
siekiančiais 1000 mylių. O šiemet Či
kagos jūrų skautai iššaukė torontiš
kius į lenktynes, nuburiuodami 200 
mylių ir pasiekdami Bostoną atvira bu
rine valtimi. Grįžę į Čikagą, atsiuntė 
Torontui vimpilą, kuris galės būti grą
žinamas tik Čikagoje. Taigi, mūsų jū
rų skautų laukia sunkus žygis. Be to, 
atrodo, kad atėjo jau laikas perburiuo- 
ti lietuvių jachtai su jūrų skautų įgu
la ir per tolimą Atlantą. Jeigu visuo
menė jūrų skautus parems, padėdami 
jiems įsigyti tinkamą jachtą, tai drą
suolių tam žygiui netrūks. Jau vienas 
lietuvis, B. Rožinskas, perplaukė At
lantą, bet gaila, kad su lenkiška įgula 
ir po lenkų vėliava.

Toronto jūrų skautės gražiai pasiro
dė jubilėjinėje stovykloje Custer, 
Mich., kur R. Puniškaitė jaunių grupė
je laimėjo valčių-canoe lenktynes, o 
jūrų skaučių grupėje buriavime ge
riausiai pasirodė T. Supronaitė ir B. 
Bilkštytė. B. Stundžia

Brangiam vyrui ir tėveliui

MYKOLUI KENGRIUI mirus, 

p. Kengrienę ir p. V. D. Vainočius

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

J. J. Dauniai
L. D. Stasiūnai su šeima

Mirus a.a. BRONIUI ŪKELIUI,

liūdinčioms — jo žmonai ir dukroms

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Jieva Janulynienė

Pranas ir Magdalena Krilavičiai

Lietuvių studentų žinios
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” kviečia vi- 

sus Toronto liet, studentus į specialų 
priėmimą savo patalpose 941 Dundas 
St. W. lapkričio 15 d., penktadienį, 
7.30 v.v. Studentai,-tės bus supažindin
ti su laikraščio darbuotojais, spaustu
ve, laikraštiniu darbu ir pavaišintu Ta 
proga bus pasidalinta mintimis tarp 
redakcijos ir studentų. Jokios paskai
tos nebus. Visi kviečiami dalyvauti. 
Šis pranešimas yra kartu ir pakvieti
mas. Redakcija

STUDENTŲ BŪSTINĖS TAISYK
LĖS. — Studentų valdyba, pasitarus 
su namų savininku — Prisikėlimo pa
rapijos vadovybe, nustatė taisykles 
naudotis būstine. Nutarta, kad būstinę 
tvarkys studentų valdyba. Ja galės 
naudotis studentai ir jų svečiai. Ne- 
studentai vieni ja naudotis negalės.

Raktai bus stud, valdybos žinioje.
INŽ. DARIUI SLAVINSKUI spalio 

25 d. McMaster un-te iškilmingai, kar
tu su kitais, kurių buvo apie 60, įteik
tas magistro laipsnio diplomas. Inž. 
D. Slavinskas šiuo metu ruošiasi dak
tarato laipsniui.

TORONTO POLICIJA nubaudė stu
dentus po $20, kurie gėrė alų sporto 
stadijone per futbolo rungtynes. Stu
dentų laikraštis “The Varsity” paskel
bė nubaustųjų pavardes. Lietuviškų 
pavardžių nėra.

PRAĖJUSĮ ŠEŠTADIENĮ iš Toron
to 1700 studentų buvo išvykę Montrea- 
lin į futbolo rungtynes. Svečiai buvo 
įspėti, kad alkoholio per rungtynes 
nevartotų, nes būsią nubausti ir iš
mesti iš rungtynių.

Ateitininku žinios
ŠĮ SEKMADIENI, lapkričio 10 d., 

įvyksta šie ateitininkų susirinkimai:
Jaunučių ir jaunesnių mergaičių —

3 v. p.p. LV Namuose; kviečiamos na
rės ir viešnios mergaitės nuo 6-12 m.

Jaunučių ir jaunesniųjų berniukų —
4 v. p.p. Prisikėlimo muzikos studijoj.

Vyr. moksleivių berniukų ir mer
gaičių bendras susirinkimas 6 v.v. Pri
sikėlimo par. muzikos studijoje.

Po moksleivių susirinkimo įvyks 
jaunimo šokiai, kuriuos praves studen
tai ateitininkai.

Į visus minėtus susirinkimus ir į šo
kius kviečiamas visas lietuviškasis jau
nimas. Tėvai prašomi paskatinti savo 
vaikus įsijungti į savas lietuviškas or
ganizacijas, nes jaunimas tik bendrau
damas su saviškiais galės išlikti lietu
viškas.

ŠV. JONO KR. parapijos jaunučių 
ateitininkų susirinkimas įvyksta šį sek
madienį, lapkričio 10 d., 4 v. p.p. para
pijos salėje. Visi jaunučiai ir tie, kurie 
norėtų įsijungti šiais metais, prašomi 
dalyvauti.

SENDRAUGIŲ RUOŠIAMAM LIE
TUVIŠKOS ŠEIMOS TEISMUI gruo- 
džio 1 d. ruošiamasi pilnu tempu. Vi
są organizacinį darbą dirba teis. V. 
Užupis. Jeigu kas turėtų teismui kokių 
pasiūlymu, prašomi kreiptis i V. Užu
pi tel. 762-6477.

NORĮ UŽSISAKYTI ar pratęsti 
“Ateities” prenumeratą prašomi kreip
tis į ‘Ateities” atstovą Toronte A. 
Bumbulį.

SENDRAUGIAI raginami dalyvauti 
Prisikėlimo par. moterų ir vyrų drau
gijų rengiamose uždarose rekolekci
jose.

Lietuvių skautų veikia
JUBILEJINIŲ METŲ UŽBAIGOS 

PAMALDOSE pr. sekmadienį šv. Jono 
Kr. bažnyčioje dalyvavo daug skautų 
ir šiaip visuomenės. Solo giedojo sol. 
L. Šukytė, akomponavo D. Skrinskai- 
tė; smuiku relig. kūrinių atliko Stp. 
Kairys, akomp. St. Gailevičiaus.

SKAUTORAMA buvo labai, sėkmin
ga. Be Toronto skautų, dalyvavo abu 
Hamiltono tuntai — apie 40 asmenų. 
Ta proga pakelti iš v.sl. į ps. laipsnį: 
A. Eižinaitė, D. Skrinskaitė, R. žilins- 
kienė-Bleizgytė, L. Virbickaitė ir S. 
Zubrickaitė; į skautininkės — A. Ša
kienė ir M. Vasiliauskienė; v.sl. G. 
Stanionis ir B. Vaškelis — į ps. Šatri
jos tunto įsakymus skaitė v^k.v.sl. G. 
Rinkūnaitė ir Rambyno — s. VI. Ru- 
šas. Įsakymų tvarka pravesti nauji 
draugininkai: paukštyčių — ps. Jonė 
šapočkinienė ir v.sk.vjsl. Tamošauskai- 
tė, skautų ps. E. Kazakevičius ir pav. 
sk.v.v^l. A. Valiūnas. Skautininkų įžo
dį įspūdingai pravedė tunt. v^. V. 
Skrinskas. Po įžodžio Stp. Kairys tarė 
trumpą žodį. Po to sugiedotas Lietu-Į, STOVYKLAVIETĖS VISI DOKU- 
vos himnas ir išneštos vėliavos.

Linksmąją dalį pravedė sk.v.v.sl. J. 
Karasiejus. Įdomiausia programos da
lis buvo laužo vaizdelis, ps. B. Mažei
kienės parašytas ir surežisuotas. Vii-

šeštadienį 
vai. įvyks 
orkestras,

kiukai ir paukštytės puikiai vaidino. 
Daug darbo įdėta ir V. Tamulaitytės ir 
abiejų tuntų draugininkų.

Užbaigus programą Toronto ir Ha
miltono vadovai turėjo pasitarimą dėl 
ateinančių inetų stovyklos. Nutarta 
stovyklauti nuo liepos 18 iki rugpjū
čio 2 d. Tuo pačiu metu visas jaunimas 
užėmė kavinę šokiams.

BAZARAS prasideda šį 
nuo 12 vai. Vakare nuo 7 
šokių vakaras. Gros geras
veiks turtingas bufetas ir nepaprasta 
loterija. Dalyvaudamas vakare ar ba- 
zare padėsi mokėti stovyklavietės 
skolas.

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko
jo ir pirko pėdas: S25: Prisikėlimo 
parapija; S10: S. Grizickas, F. Barz
džius, J. Visockis; S5: K. Budzevičius, 
R. Trumpa, K. Pakalniškis, B. Vaidyla; 
$2: P. R. Disevičius, A. Matušaitis, V. 
Paškauskas, p. Varanavičiai iš Hamil
tono. Visiems aukotojams nuoširdus 
skautiškas ačiū.

MENTAI iš buvusio savininko pusės 
galutinai sutvarkyti, taip pat ir kelio 
planas. Visi jie yra pas mūsų advoka- 
tą G. Ben. Bus ruošiama arbatėlė do
kumentų pasirašymo proga. F.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

WINDERMERE — BLOOR ’
Apie $5.000 įmokėti, 6 kam- J 
barių bangalas, vandens aly- • < 
vos šildym., recreation kam- , 
barys, garažas, namas be sko- < 
lų, netoli Bloor gatvės. i 

SWANSEA, vienos šeimos, 6 kam- ' 
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 J 
$5.000 įmokėti, o gal ir ma- i 
žiau, gražus 5 kambarių bun- < 
galas, vandens alyvos šildy- 1 
mas, užbaigtas butas rūsyje, ' 
garažas su privačiu įvažiavi- ' 
mu, arti susisiekimo. i

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. 24404
Namų tel. LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI. '

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

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

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

WELLANDE
$20.000 įmokėti, benzino sto
tis — garažas — restoranas 
ir 8 kambarių gyvenamasis 
namas. Parduodama virš 100. 
000 galionų benzino. Bendra 
metinė apyvarta virš $85.000. 
Geras ir moderniai įrengtas 
biznis. Prašo $65.000. Vienas 
morgičius iš 5% 16 metų. 
Vertas dėmesio pirkinys.

BOWLINK ALLEY
$50.000 įmokėti už 14 vie
netų (lanes) bowling biznį 
ir pastatą. Geras šiaurės va
karų rajonas. $34.750 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 gera investacija.

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

> Be to, turime labai didelį paslrln-
> kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
» nių namų.

J. RUKŠA
LE. 24404 

Namų telefonas LE. 6*9165

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

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

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

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

George BEN, BJL 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 

persikėlė 
į naujas patalpas 

1134 DUNDAS ST. W. 
Toronto 3, Ont. 

Telefonas LE. 4-8431

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

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

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

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

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

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

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. Bill Bartha ir Frank Petit

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

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

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

ŪKIS. Pigus ir geras tabako ūkis, 
derlius nėra niekuomet nušalęs. 
Camp Borden apylinkėj. Parduo
dama dėl nesutarimo.

PRIE WELLANDO virš 70 akrų 
geros dirbamos žemės ir ąžuoly
no už $7.000. Trobesiai ir gyvas 
inventorius.

ST. CLAIR — LAUDER AVE. 
$4.000 įmokėti, atskiras 11 kamb. 
namas. Iš lauko ir vidaus geriau
siam stovy. 3 mod. virtuvės. Visi 
kambariai aliejiniais dažais išda
žyti. Nauja krosnis, vandeniu aly
va šildymas. Privatus įvažiavi
mas. Savininkas pirko Kingstone 
% mil. biznį. Greitam pardavimui 
sumažinta kaina.

SUPERMARKETAS. Labai gerame 
biznio rajone. Pelninga “selfserv
ice” didžiulė maisto krautuvė. Sa
vaitiniai pardavimai virš $5.000. 
Moderniai įrengta. Pirkimas be 
rizikos ar tai vienam ar keliems 
susidėjus. įmokėti apie $10.000. 
Visa kaina apie $22.000. Savinin
kas nusipirko didelį motelį, iš 
kelių metų tos krautuvės pelno.

KAM VARGTI? Jei gali už $15.000 
nusipirkti pelningą, moderniai 
įrengtą, su dideliu sklypu, geriau
siam stovy 10 vienetų motelį su 
apartamentu. Kaina $50.000-$60. 
000. 40 minučių nuo Toronto. Ka
pitalas dirbs pats.

z Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgMių.
Vyt. Morkis J. Kaskelis A. Bliudžius
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PASAKOJA ATBĖGĘ LIETUVIAI JŪRININKAI
(Atkelta iš 1 psL) 

ko nežiną nė apie Lietuvos vys
kupus.

. Maldaknygių galima gauti prie 
bažnyčių; taip pat religinių pa
veikslų, rožančių ir kt. Bet kaip 
tie dalykai pasiekia šventorius, 
nežinome, — aiškino jūrininkai.

žmonės pamaldose dalyvauja 
gausiai, ypač kaimuose. Ten dau
giau laisvės ir lietuviškumo. Mies
te jau reikia daugiau saugotis pa
šalinių akių: jungtuvės, krikštai 
ir kt. patarnavimai vyksta nakti
mis. Tuo naudojasi net partiečiai. 
Kaimuose labai populiarūs atlai
dai. Užtat kolchozų vadovybėms 
įsakyta neduoti sunkvežimių ir 
kitų susisiekimo priemonių. Par
tija atlaidų dienomis ir tai pa
maldų metu ruošia visokias šven
tes, kad atitrauktų žmones nuo 
religinių švenčių.

Visi laukia laisvės
Lietuvoje žmonės vis dar lau

kia ir tiki, kad Amerika išvaduos. 
Kurį laiką ta viltis buvo tokia 
stipri, kad daugelis atsisakė eiti 
į rusų karuiomenę, kolchozus ir 
išėjo į miškus. Tame laikotarpyje 
žuvo daug lietuvių. Rusai vieto
mis bombardživo iš lėktuvų, kaip 
pvz. prie Šiaulių, kur partizanai 
buvo įsikūrę neprieinamuose liū
nuose. Taip pačių lietuvių irgi 
buvo daug žiaurumų. Net partiza
nų eilėse buvo žiaurių vyrų savo 
tautiečiams. Pvz. Utenos apskr. 
mano žmonos tėvą, — pasakojo 
V., — kaimas išrinko seniūnu 
1945 m. Atėjęs partizanas papra
šė sąrašų tų vyrų, kurie nuėjo ru
sams ir kurie partizanams tarnau
ti. Seniūnas ne ką težinojo ir jo
kių sąrašų neturėjo. Grįžę parti
zanai ji išsivedė, jo žmoną su vai
kais išvarė, namus sudegino. Iš
vestojo lavonas buvo vėliau atpa
žintas iš drabužių. Paaugęs sūnus, 
gimnazistas, keršydamas už tėvo 
nužudymą. įstojo į “liaudies mi
liciją”. Vėliau sušaudė ir jį su 
draugais.

Rusai gi iš savo pusės baisiai 
naikino partizanus. Pvz. Pajevo
nio miestelyje trijų partizanų la

AP D RAUDA Eh»
RO. 6-0811 arba RO. 6-0832
PRANAS BARAUSKAS 
49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT.
Commissioner for Taking Affidavits.

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 Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos 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.

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

NAUJA BENZINO STOTIS - 
GARAŽAS

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

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

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

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

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Far<ni<m2i«*<s 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ ROSIU ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

vonai buvo numesti aikštėje ir iš
gulėjo kelias dienas. Niekas ne
prisipažino, ir rusai užkasė juos 
šaulių pušyne. Po kiek laiko jie 
iš ten buvo kažkieno slaptai iš
kasti ir nežinia kur palaidoti.

Kaimas padeda miestui
Kaime gyvenimas sunkesnis, 

bet kolūkiečiai padeda miestie
čiams maistu. Savo 60 arų darže
liuose jie augina daržoves ir kt., 
atveža kiaušinių. Krautuvėse jų 
nėra. Bulvės brangios — centne
ris 6-10 rb., o mėn. darbininko 
alga — 70 rb. Jūrininkai gauna 
į mėn. 80 rb., o jei išbūna visą 
mėnesį jūroj — dar 40 rb. Batai 
40-45 rb., eilutė 80-200 rb. Jūri
ninkai turi privilegiją pirktis 
daiktų užsieniuose; jei pereina 
per kontrolę ir muitinę, gali tuos 
daiktus parduoti.

Miestuose eilės žmonių stovi 
prie mėsos krautuvių, ypač mėsos 
likučių — galvų, kojų ir pan. 
Mėsos klg. kainuoja 3,5 rb., o li
kučių — 50 kp. Užtat žmonės sto
vi naktimis. Kai milicija nuvaro, 
žmonės sueina į daržus ir ten iš
laukia iki atidaro krautuvę. Sov. 
Sąjungoj žmonės visi geria sa- 
magoną ir visi iš valdžios vagia 
daugiausia iš vargo bei skurdo. 
Siuntiniai iš užsienio daug pade
da, nors visi žino, kad jie kartu 
yra parama ir sovietams — dide
li muitai. Sovietai siuntinių me
džiagas vadina “Skurliais”.

Kolchozuose daugiausia dirba 
vyresnio amžiaus žmonės. Jauni
mas veržiasi į miestus. Vyrai, ati
tarnavę sovietinėj kariuomenėj, 
į kolchozus nebegrįžta. Net bai
gę žemės ūkio technikumus dai
rosi darbo kitur. Daugelis moks
lus baigusių agronomų dirba ne 
savo srityje^

Pasikėsinimas prieš 
Chruščiovą?
Visa sovietinė viešoji informa

cija yra pridengta melu. Pvz. bu
vom išplaukę kartą žvejoti laivu 
“Karolis Požėla”, žvejonė buvo 
nesėkminga, plano neišpildėm, 
bet “Tarybinė Klaipėda” rašė vi

siškai atvirkščiai. Tas pats su įmo
nių planais. Svarbesnės žinios 
sklinda iš lūpų į lūpas nekontro
liuojamai. Pvz. net mūsų politru- 
kai pasakojo, kad Stalino sūnus 
Vosylius Minske bandė nužudyti 
Chruščiovą, rimtai nepataikė ir 
pats nusišovė.

Stebisi Kanados 
raudonaisiais
Abu atbėgusieji jau turėjo pro

gos susitikti su vienu kitu “pa
raudusiu” Kanados lietuviu ir 
matyti jų “Liaudies Balsą”. Jie 
stebisi tų senųjų ateivių atsiliki
mu. Esą, jeigu sovietinų žvejy
binių laivų įgulos žinotų, kad Ka
nada nedaro kliūčių pasilikti, vi
si pabėgtų iš to sovietinio skurdo, 
suvaržymų, propagandos ir vergi
jos. Mūsų patarimas laisvojo pa
saulio raudoniesiems, — sakė jie
du, — važiuokite į Sov. Sąjungą 
ir pagyvenkite. Tada praregėsite.

Grįžtantieji į Lietuvą
Kurie grįžta gyventi į Lietuvą, 

ten yra laikomi durneliais, pa
gautais ant propagandos meške
rės. Tokie greitai nusivilia. Pra
džioje jie geriau traktuojami nei 
vietiniai: gauna be eilės butus, 
geresnius atlyginimus. Šiauliuose 
tokiems pastatyti net specialūs 
namai su “šildomom grindim” 
(centrinis šildymas rūsyje). Palan
gos viloj “Gintaras” vienas tokių 
sugrįžėlių buvo paskirtas ūkve
džiu,* bet vėliau sublūdijo ir pasi
korė. Kitas buvo autobuso šoferis. 
Gautom sąlygom buvo tiek nepa
tenkintas, kad ėmė kalbėti prieš 
komunistus: “Užsieny kovojom už 
komunizmą, Lietuvoj — prieš ko
munizmą”.

(Bus daugiau)

LONDON, Ont.
IŠVYKSTA KUN. J. DANIELIUS.
Kristaus Karaliaus šventes dieną, 

spalio 27 d., kun. J. Danielius pranešė 
nelauktą ir nemalonią žinią, kad jis 
pasitraukia iš pareigu ir išvyksta iš 
Londono. Ši žinia nykumu padvelkė 
susirinkusiųjų širdyse ir tikrai nesi
derino su šventės nuotaika. Liūdna, 
kad ši mums svarbi liet, institucija 
vėl pradėjo šlubuoti. Kol kas liet, pa
maldų nebus ir teks lankyti vietines 
savos parapijos bažnyčias.

“Marija, Marija” šį kartą suskambė
jo dar jausmingiau, o žmonių minty
se vėl gimė nerimastį keliantis klau
simas: ar beturėsime jas ir kada? Tuo 
reikalu rūpinasi apyl. valdyba., D. E.

• * o»

Havana. — Nežiūrint JAV pro
testų dėl prekybos su Kuba, š.m. 
sausio - liepos mėn. laikotarpyje 
tik viename Cienfuegos uoste bu
vo svetimų valstybių laivų: Bri
tanijos — *14, Graikijos —*7, Li
bano — 5, Maroko — 3, Vokieti
jos — 3, Italijos — 2, Danijos — 
1, Norvegijos — 1 ir Suomijos — 
1. Tame laikotarpyje lankėsi so
vietinių laivų: rusų — 20, Lenki
jos — 1. *

Dėmesio!
•

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

VI. Slėnys - 
RO. 9-6047

4

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių) 
Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

International
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tekšenąs LE. 2-5461
Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis tracivirijomis ir 
Volkswagenais.
1 vai. važiavimo ir te*aV*s P* 
mokos nemokamai.

PAARL BRANDY PAAUGŠTINTA Į . . . 
PAARL PENKIŲ ŽVAIGŽDŽIŲ DEGTINĘ

Tradiciniai Five Star Brandy yra iš
skirtinos kokybės, labiau išlavinto 
skonio ir švelnumo — parduodama 
už prieinamą kainą, žinomoji Paari 
importuota degtinė ilgiau skaidrina

ma balto ąžuolo statinėse, kad gar
desnė taptų. Tačiau stebėtinai ne- 
augšta kaina nesikeičia. Be abejo
nės, tai geriausios kokybės Kana
dos degtinė.

St. Catharines, Ont.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. — Lap 

kričio 23 d., Ill Church St, St. Ca
tharines Niagaros pusiasalio romuvė- 
nai ruošia iškilmingą 45 m. Lietuvos 
kariuomenės šventės minėjimą. Šis 
minėjimas skirsis nuo praėjusių tuo, 
kad bus pritaikintas kanadiškai vi
suomenei ir svetimtaučiams, t.y. pa
grindinė kalba ir pranešimai bus ang
lų k. Į minėjimą mielai sutiko atvykti 
Lietuvos konsulas Kanadai dr. J. Žmui- 
dzinas ir padaryti pranešimą anglų k. 
Bus ir meninė programa, kurią išpil
dys su praturtintu repertuaru Toron
to choras “Varpas”, diriguojamas muz. 
St. Gailevičiaus, ir Hamiltono tautinių 
šokių grupė “Gyvataras”, vad. G. 
Breichmanienės. Po to įvyks šokiai 
grojant geram okestrui.

Visi tautiečiai kviečiami gausiai da
lyvauti. Tikimasi svečių ir iš tolimes
nių apylinkių: Ročesterio, Buffalo, 
Hamiltono ir kitur.

Į šventę yra pakviesti augšti Kana
dos kariškiai. Programa prasidės punk
tualiai 6.30.

Kadangi ir Hamiltone jau susiorga
nizavo ramovėnų skyrius, St. cathari- 
niečiai tikisi, kad jie taip pat daly
vaus. Valdyba

T. B. MIKALAUSKAS, OFM, glo
bojęs KLB II sesiją ir surengęs “Dai
navos” ansamblio koncertą, susilaukė 
gražaus įvertinimo. KLB pirm. dr. P. 
Lukoševičius savo padėkos laiške ra
šo: “Nuoširdus ačiū Tau ūž tikį gražų 
suvažiavimą... Koncertas, sutraukęs 
žmonių, kurių skaičius ir Torontui ir 
Montrealiui retai pasiekiamas, buvo 
augšto lygio, ką ir spauda jau pažy
mėjo. Viską išnešei vienas ant savo 
pečių ... Noriu visos krašto valdybos 
vardu padėkoti Tau už nuoširdumą, 
parodytą visiems mums. Taipgi noriu 
padėkoti už prasmingą invokaciją ir 
pamokslą sekmadienį.” Gražią padė
ką atsiuntė ir “Gyvataro” vardu vado
vė G. Breichmanienė.

Gražų laišką atsiuntė “Dainavos” an

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis eieaira valymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai. 
Tel RO. 7-9947

24 Hmnberview Rd.. Toronto.

A. ČIŽIKAS

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS. SKALBIMO MASINAS 
Tel. LE. 14185 • 672 lanodewne Ave.

*'   iru     .w mwyiwi ■ ■■» i ■ini im ■ ■ ii i■ ■■ į ■■ii—i    ■■

samblis: “Tamstos pakviestas “Daina
vos” ansamblis, būdamas St. Cathari
nes ... patyrė draugišką Tamstos ir 
Tamstos talkininkų priėmimą, rūpes
tingą globą ir didelį vaišingumą, ku
ris neišdildomai paliks dainaviečių šir
dyse kaip reto malonumo ir džiaugs
mo kupina viešnagė. Už visa tai ir 
gražias gėles koncerto metu prašau 
priimti viso ansamblio nuoširdžiausią 
padėką”. Kor.

NAUJA APYLINKĖS VALDYBA. 
St. Catharines išrinko naują LB valdy
bą: O. Vilbikaitienė, F. Janušonienė, 
J. Mockevičius, J. Girevičius ir J. Že
maitis. Kontrolės komisija: P. Baro
nas, P. Dauginas ir J. šarapnickas. 
V-bos pirm. — J. Žemaitis, 96 Sher
wood, St. Catharines, Ont.,

NAUJĄ TĖVŲ KOMITETĄ sudaro: 
O. Vilbikaitienė, p. Žemaitienė ir S. 
Zubrickas. K-tas tuojau ėmėsi inicia
tyvos suorganizuoti šeštad. mokyklą, 
bet susidūrė su dideliais sunkumais. 
Vienas jų — mokytojo klausimas, še
šis metus iš eilės mokytojavusi M. 
Gverzdienė, įsijungusi į skautų veiklą, 
buvo atsisakiusi mokytojauti. Tėvų 
k-tas, negalėdamas surasti mokytojo, 
vėl kreipėsi į M. Gverzdienę, kuri vėl 
pasiaukojo ir septintus metus mokyk
lą vesti. M. Gverzdienė yra reto idea
lizmo moteris, kuri, būdama Niagaros 
pusiasalio skautų vadove, dar dirba 
ir šeštad. m-loje. Daug sunkumų su
daro gauti mokytoją dėl nedrausmin
gų vaikų. Ar nevertėtų tėvams atkreip
ti dėmesį ir savo vaikus išleidžiant į 
mokyklą priminti būti drausmingais.
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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

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

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025 /
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĘ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

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

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W.
Rocin 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DUDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVĖS. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. !•% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS 
KOMPANIJOS.

Aiškėja 
dingimo paslaptis

(Atkelta iš 1 psl.)

ir įsitempusį, kuris kartais suda
rydavo dviveidžia įspūdį, nors 
vargiai būtų teisinga į jį mesti 
patį didžiausią akmenį...

Hamano atvejis sujaudino ne 
tik estus, bet syvai diskutuoja
mas ir kitų pabaltiečių tarpe. Su 
tuo norima susieti kitus faktus, 
kurie rodo pastaruoju metu padi
dėjusį sovietų špionažą pabėgė
lių atžvilgiu. Latvių sluogsniuo- 
se daug nejaukumo sukėlė ‘Dzim- 
tenės balso’ puslapiuose pasirodę 
provokaciniai neva “skaitytojų” 
laiškai su žinomų asmenų inicia
lais ar šiaip stiliaus ypatybėmis, 
kurie siekia sudaryti įspūdį, tar
si tai būtų jų slaptas bendradar
biavimas. Tuo būdu sėjama vi
daus nepasitikėjimo sėkla. Kai- 
kas net būgštauja, jog iš to gali 
kilti negeistinas įtarinėjimas, 
j ieškant nesamų agentų ten, kur 
jų nėra, ir tuo pačiu nukreipiant 
dėmesį nuo tikrųjų. Niekas tuo 
tarpu nežino, kaip plačiai šiuo 
metu veikia sovietinė diversija, 
tačiau jų provokaciniai laiškai ro
do, kad apie kaikuriuos asmenis 
jų surinkti gana tikslūs duo
menys.

..ŠYPSENOS..
Civilizuotas žmogėdra

Baltieji mokslininkai džiunglė
se užtiko žmogėdras, besiruošian
čias žmogienos pietums. Žmogėd
rų vadas pasisakė buvęs Britani
joj ir studijavęs Oksfordo univer
sitete.

Baltieji labai nustebę paklau
sė: Kaip galite valgyti žmogieną 
būdamas civilizuotas žmogus?

Pastarasis tarė: Dabar aš var
toju šakutę ir peilį...

Kas taip galvoja?
Žmona: O kur manai išeiti šį 

vakarą?
Vyras: Išmintinga žmona ne

klausia, kur jos vyras eis.
žmona: O išmintingas vyras ar 

nepaklausia žmonos, kur ji eina?
Vyras: Išmintingas vyras netu

ri žmonos...
Parinko Pr. Al.

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372 -

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

420 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6.30 vaL vak. šeštadieniais nuo 

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
VAŠKAS, popieris! šepečiai, 
TERPENTINAS

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

Tel. EM. 4-2715, Toronto, Ont

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 94612
DARBO VALANDOMIS

RO. 94131
NAMU i

RO. 6-7132 I
____________ . I

R.M.N.Pt
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tutijos 45 
jinės pa- 

. eioje pra
ėjo pakilioje nuotaikoje. Pamoks
le buvo iškelta lietuviškosios 
skautijos vienybės ir naujų kelių 
jieškojimo mintis.

— Lapkr. 5 d. iš parapijos baž
nyčios net. kapinėse palaidotas 
a.a. Bronius Ūkelis iš Westono. 
Velionies žmonai ir dukroms nuo
širdi užuojauta.

— Šią savaitę lankomos šios 
gatvės: St. Clarens, Lansdowne, 
Marguaretta, Brock ir Mechanik.

— Tikybos pamokos mokykli
nio amžiaus vaikams sekmadie
niais vyksta dviem grupėm: po 
9.30 ir 11 vai. pamaldų.

— Jaunimo choro repeticija— 
šeštadieniais po lietuvių mokyk
los pamokų.

— šį sekmadienį jaunimo cho
ras ir visi mokyklinio amžiaus 
vaikai kviečiami 3 vai. p.p. į jau
nimo popietę. Bus mokomalįet.

me'

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vėlinių novenos Mišios lai

komos per visą lapkričio mėn. 8 
v. r. Kviečiame gausiai dalyvauti 
ir dažnai eiti šv. Komunijos.

— Šią savaitę nei parapijos su
augusių nei jaunimo choro repe
ticijų nebus. Chorų vadovas muz. 
B. Jurkšas yra išvykęs iš Toronto 
ir grįš šios savaitės gale.

— Vaikučių katechetinės pa
mokos — kas sekmadienį po 10 v. 
Mišių LV Namuose. Mieliesiems 
tėveliams primename, kad šias 
pamokas privalo lankyti ne tik tie 
vaikučiai, kurie lanko nekatali-

MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI Į
Toronto skautų-čių tėvų-rėmėjų komiteto rengiamų

BAZARA-VAKARA
kuris įvyks lapkričio 9 d. Prisikėlimo parapijos salėje

Bazaro pradžia 12 val.z šokių - 7 vai. vakaro..

MONTREAL Que.

vaikučiai pavaišinami.
— Moksleivių klubo sekmadie

niniai parengimai — 7.30 v.v.
— Parapijos komiteto posėdy

je padaryta parapijos apžvalga, 
subalansuoti stovyklos finansiniai 
reikalai. Komitetas pareiškė iš
vykusiam iš parapijos kun. B. Pa- 
cevičiui padėką už atliktą darbą, 

- kartu pareikšdamas pasigėrėjimą 
naujojo kunigo veikla, ypač jo 
gražiu įsijungimu į darbą su jau
nimu.

— Bendruomenės renkamas 
solidarumo įnašų vajus prie baž
nyčios vykdomas toliau. Parapi
jos vadovybė skatina tautiečius 
šią pareigą visus atlikti.

Svarbus pranešimas Toronto 
ir apylinkės evangelikams

Pradedant sekančiu sekmadie
niu, lapkričio 10 d., pamaldos bus 
laikomos kas sekmadienį Alham
bra United Church 1.30 v. p.p. 
Sąlygos Vilties parapijai šiose 
patalpose bus daug geresnės, nes 
galėsime naudotis bažnyčia: cho
rui, Biblijos valandėlėm, triūbi- 
ninkams, konfirmantams ir t.t. 
Alhambra United Church yra ant 
Bloor ir Alhambra g-vės kampo 
arti Indian Rd. bei įganytojo 
liut. bažnyčios.

Kartu primename Vilties lietu
vių ev. liuteronų parapijiečiams, 
kad šį sekmadienį bus dalinama 
šv. Vakarienė.

Vilties parapijos taryba
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. — 

Be kūrėjų-savanorių ir šaulių or
ganizacijų, pradėjo reikštis ir 
naujai atgaivinta Karių Sąjunga. 
Šių visų trijų organizacijų pastan
gomis stropiai ruošiamasi ir mū
sų kariuomenės atkūrimo 45-tųjų 
metinių paminėjimui lapkričio 24 
d. Prisikėlimo salėje. Kartu bus 
pagerbti ir žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Be trumpos paskaitos, mi
nėjime bus įpinta ir meninė prog
rama.

Apie 1500 žuvusių, 3000 sužeis
tų ir 1000 dingusių be žinios skai
čiai byloja sunkias kovas su daug 
galingesniais iš rytų, pietų ir va
karų kaimynais, kurie buvo pasi
kėsinę paglemžti vos prašvitusią 
mūsų tautos laisvę. Bs.

Kalėdiniai sveikinimai jau pri
imami “TŽ” administracijoj. Or
ganizacijos, verslininkai, firmos 
ir paskiri asmenys prašomi jau 
dabar paruošti sveikinimų teks
tus, nurodyti dydį ir siųsti “TŽ” 
administracijai. Sveikinimai pri
imami iš visų liet, kolonijų iki 
gruodžio 1 d. ‘

A.a. Bronius Ūkelis, 72 m., mi
rė Vėlinių dieną. Velionis kilimu 
suvalkietis; nuo 1928 m. gyveno 
Kanadoje. Velionis buvo gražiai 
įsikūręs. Savu laiku įsigijo Wes- 
tone žemės ir ją vėliau išpardavė 
sklypais. Velionis paliko žmoną, 
kuri jo ligos metu parodė daug 
paslaugumo ir širdies. Velionis 
buvo pašarvotas Odette laidotu
vių namuose. Po iškilmingų pa
maldų šv. Jono Kr. liet, bažnyčio
je palaidotas liet, kapinėse Port 
Credit. Velionies šeima išaugino 
dvi dukras, puikiai kalbančias lie
tuviškai.

ateinantį pavasarį eis pirmos Ko
munijos.

— Religinės pamokos gimnazis
tams — kas sekmadienį po 10 v. 
Mišių aktorių kambariuose. Visi 
nekatalikiškas gimnazijas lanką 
gimnazistai šias pamokas priva
lo lankyti.

— Praėjusį sekm. po skautora- 
mos parapijos salėje-kavinėje įvy
kusiame jaunimo pasilinksmini
me gausiai dalyvavo ne tik vieti
nis, bet taip pat Hamiltono skau
tiškasis ir neskautiškasis jauni
mas. Šį sekmadienį jaunimo pa
silinksminimas bus muzikos stu
dijoje ir jį praves Aušros sporto 
klubas. Kviečiamas visas koloni
jos jaunimas. Po šio sekmadienio 
kiti jaunimo vakarai vyks parapi
jos salėje-kavinėje.

— Ateinančią sav. par. kunigai 
lankys parapijiečius: Ardagh St., 
Armadale Av., Avon Av., Brend- 
win Rd., Brule Gdns., Cameo Cr., 
Clairton Cr., Cliff St., Coe Hill 
Dr., Cordelia Ave., Dennis Ave., 
Easson Ave., Edinborough Ct., 
Grassmere Rd., Humber Blvd., 
Morningside Ave., Northland Av., 
Riverside Cres., So. Kingsway, 
Weston Rd., Willard Ave. ir Wor
thington Cres.

— Liet. Vaikų Namų skoloms 
sumažinti bazaras bus Prisikėli
mo salėje lapkr. 16 d. Šį sekm. 
LV Namuose ruošiamas priešba
zarinis fantų lietus. Visus parapi
jiečius kviečiame aplankyti sese
rų vedamą vaikų darželį ir prisi
dėti fantais ir aukomis.

— Šiuo metu kas sekmadienį 
prie bažnyčios priimamas solida
rumo įnašas. Visus kviečiame at
likti šią susipratusio lietuvio pa
reigą.

“TŽ” aukotojai: $5 M. Januška; 
po $1: P. Trečiokienė, J. Juozai
tis, A. V. Dundzila, P. Petrikas.

Gros geras orkestras ir veiks puikus bufetas. Pelnas skiriamas stovyklavietės skoloms mokėti.
• Tėvų rėmėjų komitetas

LV NAMAI KVIEČIA. — Šį 
sekmadienį, lapkričio 10 d., ren
giamas priešbazarinis “fantų lie
tus” LV Namuose. Jis prasidės 
tuojau po 10 vai. Mišių ir tęsis iki 
6 v.v. Kurie galėtų fantais prisi
dėti, kviečiami užeiti kam kuriuo 
laiku pžtogiau. Čia turėsite pro
gos susipažinti su nauja LVN vy
resniąja, o rėmėjos atsilankiu- 
sius pavaišins kava ir pyragai
čiais. Fantai visą laiką taip pat 
priimami LVN 57 Sylvan Ave. ir 
Prisikėlimo par. klebonijoje.

KLK Moten} Dr-jos Prisikėli
mo par. skyrius lapkričio 10 d., 
po Sumos, muzikos studijoje šau
kia visuotinį susirinkimą su L. 
Imbrasienės paskaita “Moters bei 
motinos asmenybės ugdymo prob
lemos”. Bus ir diskusijos. Kvie
čiamos visos narės ir viešnios 
gausiai dalyvauti. Valdyba

SLA 236 kp. susirinkimas — 
šį sekmadienį, lapkr. 10 d., 1 v. 
p.p., Liet. Namuose, a. p.

Mokyklos Kalėdų eglutei yra 
numatytas scenos veikalas, kurį 
paruošė K. Kaknevičius ir šiuo 
metu su mokykliniu jaunimu jau 
ruošiasi. Mokyklos eglutės prog
rama rūpinasi šeštad. m-los mo
kytojai.

“Sniego karalienė”, inscenizuo
ta Anderseno pasaka, pr. šešta
dienį Prisikėlimo salėje, sulaukė 
gražaus pasisekimo: susirinko 
apie 250 mažųjų ir apie 100 suau
gusiųjų žiūrovų. Mažieji įdėmiai 
sekė vaidinimą, netriukšmavo, 
nors vaidinimas užtruko 3 vai. 
Jauniausia artistė buvo Gerda 
Kudabaitė, 5 m. amžiaus. Visi dė
kingi Hamiltono “Aukurui” ir jo 
rėžis. E. Dauguvietytei-Kudabie- 
nei už gražiai paruoštą veikalą.

Š.M. LAPKRIČIO 16 D., ŠEŠTADIENĮ, PRISIKĖLIMO , 
SALĖJE ĮVYKS

TRADICINIS
BAZARAS-VAKARAS

Lietuvių Vaikų Namų skoloms palengvinti.
BAZARO PRADŽIA 12 V AL.

ŠOKIŲ 7.30 VAL. VAKARO
Veiks geras bufetas su ponių namie pagamintais skanumy
nais. — Įėjimas į šokius $1.50, studentams — $1.

Visi kviečiami, visi laukiami!
N. Pr. M. Seserų Rėmėjų Būrelis

' LIETUVIŠKŲJŲ KAPINIŲ aplan- 
kymas pr. sekmadienį praėjo įspūdin
gai. Veik visi 94 kapai buvo papuošti 
gėlių puokštėmis ir degančiomis žva
kutėmis. Dalyvavo virš pusantro tūks
tančio lietuvių iš Toronto, Hamiltono, 
Oakyillės, Delhi, Sudbury, St. Catha
rines ir kt. Pamaldose dalyvavo pen
ki kunigai: Prisikėlimo par. kleb. T. 
Placidas, OFM, iš Hamiltono kun. Ur
bonavičius, Toronto liet, evangelikų 
kun. A. Žilinskas, abu šv. Jono Kr. 
kunigai ir kelios seselės vienuolės. 
Atsilankė ir Lietuvos gen. konsulas 
dr. J. Žmuidzinas su ponia. Atlaikytos 
bendros pamaldos už mirusius tautie
čius. Pašventinta keletas gražių pa
minklų: J. Mikalajūno, J. Juodviršio, 
pulk. J. Giedraičio, J. Giedros, E. Jo- 
saičio, B. Treigienės, J. Barščiausko ir 
neseniai mirusio p. Žemaičių sūnelio 
Edvardo. Dar šį rudenį numatomi pa
statyti antkapiai J. Adomaičiui, J. Aus
trai, J. Galiniui, J. Gailiui, A. Baikaus- 
kui ir E. Narušiui.

Pradžiuginsite gimines Lietuvoje, 
pasiųsdami dovanų siuntinius šventėm

per “TAURIF” ir kitų Europos h-vių atstovą ST. PRAKAPĄ 
tel. RO 7-9088, 18 Brookside Avenue, Toronto 9, Ontario.

Paskambinus atvažiuoju į namus, kur iš kainaraščių ir pavyzdžių galėsite 
sudaryti siuntinius*pagal savo norą. Akordeonai, medžiagos, gatavi dalykai, 
bateliai ir t.t. Maisto įvairūs siuntiniai iki 44 svarų. Visi užsakymai ap
drausti. • Prieš, užsakant palyginkite kainas su kitomis b-vėmis, pamaty
site, kad sutaupysite, pasinaudodami mano patarnavimu. Siunčiu vaistus 
į Lenkiją. Aptarnauju JAV ir visą Kanadą. Teiraukitės smulkesnių in
formacijų. • JAV daugybė klijentų įsitikino per 7 metus, kad yra vienas 
iš greičiausių būdų pasiųsti siuntinius.

Taip pat galite gauti lietuviškų plokštelių.

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

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

Cigarečių kartonas _2Mšt5ų-

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

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

ir kL, juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIFNĄ 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
AA c If AC If nil MAC — Nylon seamless —- reg. $1.00 poralyiOTeriSKOS Kojines —spėčiau nuolaida—2 poros už $1.00

LIETUVIAI ATIDARĖ 
NAUJA AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĘ 

ALBION MOTORS .
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 turi 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”.

Vyt. Dubickas, pagyvenęs kuri 
laiką Kalifornijoje, grizo į To^ 
rontą. Norintiems persikelti^ Ka
liforniją pataria gerai apsigalvo
ti ir jokiu būdu neišsiparduoti 
pirmiau ten nepagyvenus kelely 
mėn. Kanadoj esą daugeliu atžvil
gių maloniau gyventi.
Išnuomojami I-me augšte 2 kamb. ir 
virtuvė, 120 Marion St. Atskiras įėji
mas. Skambinti betkuriuo laiku tel. 
5374264.

Liet. Mokytojų Dienos lapkri
čio 2-3 d. buvo gana darbingos. 
Dalyvavo daug mokytojų iš Mont- 
realio, Toronto, Hamiltono, Lon
dono, Oakvillės ir kt. Prisikėlimo 
muzikos studija buvo pilna daly
vių. Suvažiavimą atidarė Kultū
ros Fondo pirm. dr. H. Nagys. Pa
grindinė tema buvo: Vaikas šei
moj, mokykloj ir visuomenėj. Ją 
referavo net 6 paskaitininkai: J. 
Blauzdžiūnienė, A. Pusarauskas, 
Ir. Grabošaitė, A. Rinkūnas, O. 
Gailiūnaitė ir T. Rafaelis, OFM. 
Priimtos rezoliucijos: vartoti jab- 
lonskinės rašybos vadovėlius; pra
šyti PLB kultūros tarybą parū
pinti mokslo priemones šeštad. 
m-loms; pritarti švietimo skyr. 
steigimui prie PLB kultūros tary
bos ir kt.

Plačiau kitame “TŽ” nr.
Oro pašto tarifas norintiem 

gauti “TŽ” užsieniuose lėktuvais 
yra nepigus. Vieno nr. 8 psl. pa
siuntimas kainuoja: JAV — 12 
et., P. Amerikon — 20 et., Aust
ralijon — 40 et, V. Vokietijon — 
30 et., Britanijon — 20 et., Pran- 
cūzijon — 30 et., Italijon — 30 
et. Taigi, norintiems gauti “TŽ” 
oro paštu Europoje, vien persiun
timas atsieitų apie $20 (Įskaitant 
padidintus nr., kurių persiunti
mas proporcingai brangesnis).

Šv. Kazimiero parapijos žinios
— Vėlinių dieną labai įspūdin

gai buvo paminėti mirusieji. Iš
kilmingas Mišias laikė kleb. kun. 
dr. F. Jucevičius ir pasakė die
nai pritaikytą pamokslą. Gražiai 
giedojo vyrų choras. Tik žmonių 
tą dieną galėjo būti žymiai dau
giau.

— Primenama, kad parapijos 
bazaras prasideda penktadienį, 
lapkričio 8 d., 5 v.v. ir truks iki 
10 v.v.; šeštadienį — nuo 2 v. p.p. 
iki 10 v.v.; sekmadienį — po Su
mos iki 6 v.v. Loterijos bilietai 
bus traukiami sekmadienį 6 v.v.

— šeštadienį, lapkričio 9 d., 
tuokiasi A. Kavaliūnas su J. Meis- 
taite.

— Šv. Onos dr-jos susirinki
mas — sekmadienį, lapkričio 17 
dieną.

— Pakrikštytas Juozo ir Stefa
nijos Vekterių sūnus Juozo ir Ste
pono vardu. E. N.

Tautos Fondo Montrealio sky
rius rengia VLIKo 20 metų su
kakties minėjimą. Tai progai yra 
pakviesti padaryti pranešimą du 
liet, jūrininkai, neseniai pabėgę 
iš “Alytaus” laivo. Numatoma, 
kad jiedu atvyks į Montreal! lap
kričio . 17 d., sekmadienį.
Aušros Vartų parapijos žinios
— Parapijos parengimas jau 

visai arti. Būtume labai dėkingi, 
jei namų šeimininkės kuo nors 
prisidėtų' prie parengimo. Po 
programinio koncerto visiems 
bus padedami užkandžiai. Lygiai 
taip pat būtume dėkingi, jei kas

TORONTO
Iš “Alytaus” laivo pabėgęs tau

tietis pr. savaitę Prisikėlimo salė
je padarė pranešimą apie savo pa
bėgimą ir gyvenimą dabartonėje 
Lietuvoje. Antrasis jūrininkas dėl 
darbo negalėjo daryti pranešimo. 
Abiejų pasakojimai spausdinami 
“TŽ” (žiūr. 1 psl.). Jiedu pakviesti 
su pranešimais į Hamiltoną ir 
Montreali. Abu jūrininkai yra ga
vę pastovų darbą ir todėl išvykti 
gali tik savaitgaliais.

Solidarumo įnašų vajų vykdo 
Toronto apyl. valdyba sekmadie
niais prie visų lietuviškųjų baž
nyčių. Ji kviečia visus tautiečius 
paskubėti atsiteisti; Solidarumo 
įnašai yra -beveik, vienintelės 
Bendruomenės pajamos, kurios 
paskirstomos lietuvybės palaiky
mui.

TF vajaus metu aukojo: $5 — 
dr. S. Čepas, J. Jonikas, A. Juze
liūnas, V._Judzentavičiūtė; $3 — 
K. Lazauskas, A. Rinkūnas.

įteiktų kokių fantų loterijai, kuri 
irgi bus parengimo metu. Iš anks
to visiems dėkojame už pagalbą.

— Beveik prieš dvejus metus 
šv. Onos dr-ja buvo įteikusi AV 
klebonui $250 nupirkti kortų 
staleliams. Paskutiniu metu šv. 
Onos dr-ja dar įteikė $115. Tuo 
būdu šv. Onos dr-ja yra įteikusi 
$365 už kuriuos, dar pridėjus 
atitinkamą sumą iš parapijos iždo 
užsakyta 15 stalelių lošimams ir 
100 naujų kėdžių. Par. komiteto 
vardu labai dėkojame šv. Onos 
dr-jai už šią didelę paramą. Būtų 
labai gražu, jei ir kitos draugijos 
pagalvotų, kuo galėtų prisidėti 
prie salės inventoriaus pagerini
mo. Dar yra reikalinga apie 150 
kėdžių ir labai reikėtų aptvarkyti 
virtuvę.

— Šv. Onos dr-jos susirinkimas 
— šį sekmadienį, lapkričio 10 d., 
po 11 vai. Mišių klebonijoje.

— Lietuvių Katalikių Moterų • 
Dr-jos metinė šventė — gruodžio 
8 dieną.

— LK Moterų Dr-ja ruošia mo
terims uždaras rekolekcijas gruo
džio 13-15 d. Montrealio rekolek
cijų namuose. Rekolekcijas ves 
mohs. Vyt. Balčiūnas. Mokestis: 
$10. Registruotis pas draugijos 
valdybos nares iki lapkričio mėn. 
pabaigos, įmokant registracijai 
$5. Platesnei informacijai' skam
binkite 366-1210.

— T. klebonas lankys La Salle 
šia tvarka: Antradienį: 6 Avė.; 
trečiadienį: dar nelankytus 9 Av.: 
ketvirtadienį: George ir Edward 
gt.; penktadienį: Central gt. Kun. 
L. Zaremba lankys Central West 
miesto sektorių.

— Bažnyčios fondui aukojo — 
$5 J. Klimas; po $10: J. Lapins
kai, J. Veraitis.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $233.

“LITO” V-BOS ir komisijų mėn. po
sėdis — lapkričio 10 d. banko patalpo
se, 8.30 v. r.

PALŪKANAS už depozitus “Lite” 
nutarta prirašinėti kas metu ketvirti.

“LITO” SIENINIS KALENDORIUS 
ir 1964 m. bus spausdinamas kartu su 
Toronto ir Hamiltono kredit unijomis.

ROSEMONTO šeštad. liet, m-loje ir 
šiemet sutiko priiminėti mūsų jaunųjų 
taupytojų pinigus m-los vedėja J. 
Blauzdžiūnienė. Tėvai kviečiami pa
skatinti savo vaikučius Įstoti Į “Litą” 
ir pradėti mokytis taupymo iš mažens. 
Gana didelis skaičius mokinių Į “Li
tą” įstojo jau pr. metais.

AV m-loje pinigai nepriiminėjami, 
nes daugumas vaikučių atvyksta sek
madieniais Į pamaldas ir savo santau
pas patys atneša Į “Litą”. Taupytojų 
skaičius ir čia galėtų būti daug di
desnis. Pr. R.

AUKOS TAUTOS FONDUI

BALTIC MOVERS
Baldu 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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

gos
MK

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

Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

SWANSEA. $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. $31J00, 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. GARBENIUL

PIGIAI PARDUODAMAS vokiškas 
"LOEWE-OPTA” radijo aparatas su 
patefonu. Mažai naudotas. Priedo: 5 
Het. plokštelės. LE 5-6681, klausti 
Steve.

REIKALINGAS DARBININKAS prie 
tabako rūšiavimo žiemos sezonui arba 
pastoviam darbui. Geros sąlygos. 
Kreiptis pas J. R. Simanavičių tel. 
LE 4-1274.

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

Tautos Fondo atstovybė Kanadoje

STAYNER skubiai parduodamas 3 
kambarių vasarnamis su sklypu, 3 
mylios nuo Wasagos. Prašoma kaina 
$1.400. Tel. 673 R 1, Stayner.

praneša, kad iki 1963 m. spalio 10 d. 
atsiuntė surinktas aukas dauguma apy-
linkių, štai jos apyskaita.

Pajamos:
Iždo likutis 1963 m.

sausio 1 d. $3.184.13
1. Toronto 500.00
2. Hamiltonas 350.00
3. Delhi 275.00
4. Winnipeg 158.00
5. Edmonton 15530
6. Welland 121.50
7. Vancouver 116.00
8. London 113.00
9. Rodney 100.00

10. Windsor 86.00
11. Calgary 76.00
12. Otava 71.00
13. Fort William 57.00
14. Oakville 44.00
15. St. Catharines 34.00
16. Lethbridge 30.00

Iš viso pajamų $5.474.13 
Išlaidos:
Išsiųsta Tautos Fondo valdybai

į Niujorką $3.000.00
Kalėdų sveikinimai UTŽ” ir 

ir “Neprikl. Liet.” 10.00

3. Sault Ste. Marie,
4. Pembroke.

TF atst. Kanadoje tiki, kad visos 
atsilikusios apylinkės iki šių metų ga
lo surinks joms įprastą sumą aukų, 
atsiųs ją centrui ir figūruos spaudoje 
skelbiamoje TF metinėje apyskaitoje 
1963 m. pasibaigus.

TF atst. reiškia nuoširdžią padėką 
visiems TF įgaliotiniams ir apyl. val
dyboms už jų darbą ir pasiaukojimą 
organizuojant aukų rinkliavas, g taip 
pat dėkoja aukų rinkėjams, kurie lan
kė lietuvių namus, prašydami aukos, 
o didžiausia padėka tenka visiems ge
ros valios lietuviams, aukojusiems pa
vergtos tėvynės laisvinimui.

TF atstovybė Kanadoje

R. Berlynas. — R. Kinijos am
basada užsakė naujus durų ir sei
fų užraktus iš V. Berlyno, nepa
sitikėdama R. Vokietijos buvu
siais draugais.

Royal Globe 
London-Lancashire

E viso išlaidų $3.010.00
Iždo likutis 1963 m.
spalio 10 d. $2.464.13

Balansas $5.474.13

šių metų aukų rinkliavas dar neuž
baigė ir iki šiol centrui aukų dar ne- 
prisiuntė šios apylinkės:

1. Montrealio,
2. Sudbury

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

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

yra atstovaujamos:

Adamonis Insurance 
Agency Inc.
3907 Rosemont Blvd.

Tel.: 722-2472
Mūsų darbą visuomet galite 

patikrinti centre:
Automobiliai —

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

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

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

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito
Kooperatyve LI I nO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Ui depozitus mokama 4%, už šėrus —• 4J»%. Ui asmenines pasko
las imama 7,6%, ui nekilnojamo turto paskolas — 63%. 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.




