
Davėjai ir rinkėjai
Kad pinigas išeivijos gyvenime yra svarbus dalykas, niekas 

nesiima įrodinėti — perdaug jau aišku. Greičiau tenka įrodinėti 
atvirkščią nuomonę, būtent, kad pinigas yra bereikšmis ar menka- 
reikšmis dalykas. Ir visdėlto viešuose suvažiavimuose, spaudos 
puslapiuose randame pagraudenimų, esą mūsų organizacinis gy
venimas nekreipia pakankamai dėmesio į ekonominę sritį. Ji esan
ti apleista; veikėjai kovoją už idealistinius dalykus, palikdami 
nuošaly ūkinius. Iš kitos pusės girdime tų pačių veikėjų primini
mus, kad organizuotas mūsų veikimas reikalingas lėšų, kad suda
rytos institucijos negali išsilaikyti be aukotojų paramos.

Reikia sutikti, kad lietuviai, aplamai imant, ekonominiame gy
venime nėra veržlus. Tiesa, turime paskirų verslininkų, drąsiai ir 
sėkmingai prasiveržusių į pirmąsias eiles, bet yra nemažai ir to
kių, kuriem nesiseka prasiveržti ir gal dar daugiau tokių, kurie 
iš viso nebando veržtis ekonominėje srityje. Vieniems trūksta 
patyrimo, kitiems — lėšų, o tretiems — drąsos. Gerai daro mūsų 
verslininkai, organizuotu būdu bandydami išjudinti mūsų išeivi
ją, įkvėpti daugiau ryžto ir žinojimo.

Mūsų ekonominio gyvenimo vadovai užsimena, kad nuo eko
nominės tautiečių gerovės priklauso ir visos bendruomenės ge
rovė. Jų nuomone — įsitvirtinti ekonomiškai, o tada nereikės de
juoti dėl lėšų stokos organizacijoms ir Bendruomenei. Galbūt, 
kad jie turi pagrindo taip manyti. Be to, duosnios aukos kaikurių 
ekonomiškai prasiveržusių lyg ir patvirtina jų manymą. Deja, to
kie pavyzdžiai nėra labai gausūs. Plačiau apsidairę aplinkui, ma
tome priešingų pavyzdžių ir tai žymiai daugiau nei pirmųjų, šiuo 
metu mūsų žmonės jau negali skųstis savo neturtu. Tegu’jie ir 
nėra pasiekę ekonominių viršūnių, visdėlto nėra ir skurdžių eilė
se. Ar jų duosnumas bendriesiems lietuvių reikalams kilo ir te
bekyla proporcingai praturtėjimui? Tenka labai suabejoti dauge
liu atveju. Jei pvz. kas aukojo Tautos Fondui prieš 10-15 metų 
S3 ir solidarumo įnašo mokėjo Bendruomenei $2 ir tą pačią sumą 
duoda dabar, reiškia jo duosnumas nepadidėjo, nors turtas per 
tą laiką gerokai paaugo. Nepaslaptis, kad nevienas per tą laiką 
ir visai nustojo aukojęs lietuviškiems reikalams. Taigi, vien mū
sų tautiečių praturtėjimas problemos neišsprendžia. Drauge su 
lietuvio kišenės praturtėjimu • turi eiti ir širdies praturtėjimas. 
Tik tada visa lietuviškoji bendruomenė pajus tvirtą pagrindą.

• ♦ •
Svarstydami lėšų stoką Bendruomenei ir aplamai lietuviš

kom institucijom bei organizacijom, iškeliame dažniausiai ką tik 
įminėtą aspektą —-• tautiečių duosnumo stoką. Plakame juos, ba

rame, bet retai pažvelgiame į kitą aspektą. Kad mūsų visuomenė
je yra šykštumo.-nesąnjonįngumo, niekas neabejoja, bet kadetai 
viską išaiškintų, neįtikėtina. Kodėl pvz. surenka dideles sumas 
tie, kurie drįsta stipriau pajudėti ir įtikinamai kreiptis? Kodėl 
jie gauna net ir iš vadinamų neduosniųjų? Dėlto, kad jie turi kas 
renka ir žino kaip rinkti; jie turi sistemą. Pinigų lietuvių visuo
menėje yra, tik nėra tinkamos sistemos ir rinkėjų. Tose vietovė
se, kur atsiranda sumanus ir uolus rinkėjas, atsiranda ir lėšų 
bendriesiems lietuvių reikalams. Tai buvo iškelta ir antrajame 
PLB seime Toronte. Iš atstovų kalbų aiškiai buvo matyti, kad lė
šų stokos problema susidaro ne dėl lietuvių neturtingumo, ne dėl 
jų šykštumo, bet dėl rinkėjų tinklo stokos. Didelė dauguma tau
tiečių nesibaido nei solidarumo įnašo, nei aukos vienokiam ar ki
tokiam reikalui, jei yra kas tinkamai paprašo. Mūsų tautiečiuose 
yra dar daug geros valios, tik reikia ją išjudinti. Pr. G.

Pranešimas iš Lenkijos

SEINŲ MIESTO SUKAKTIS 
IR LIETUVIAI

SVEIKI, BROLIAI LATVIAI! 
45-sios nepriklausomybės metinės tegaivina 

jūsų laisvės viltį!

Pasakoja
ATBĖGĘ LIETUVIAI JŪRININKAI

Seinų miestas IX. 14-15 pami
nėjo savo įsikūrimo 400 metų su
kaktį. Ta proga lenkų spauda ne
mažai rašė apie patį miestą, jo 
apylinkes ir gyventojus, kurių 
34% sudaro lietuviai. Seinai esąs 
augantis miestas — nuo 1956 m. 
padarytas apskrities miestu ir 
konkuruojąs Suvalkus. Visdėlto 
miestas didesnių .kaimynų esąs 
laikomas suvargusiu gimine, ne
turįs nei savo pramonės nei pa
kankamai verslų. Augustavo sta
tybos firmos vykdančios staty
bos darbus, vaisių ir maisto prie
žiūra rūpinasi Suvalkų įstaigos, 
apšvietimo darbus tvarko Elcki 
rajonas, pieninių kooperatyvas 
taip pat už apskrities ribų, me
lioracijos įstaigos esančios Suval
kuose ir pan.

Seinų turtas — gamta
Neabejotinas Seinų apskr. tur

tas, pasak “Tribūna* Ludu” nr. 
256, yra 136 ežerai, spalvingi 
vaizdai, banguojančios kalvos. 
Deja, turistiniame žemėlapyje 
Seinų apskr. nepažymėta kaip tu
ristinė sritis. Tik gerai kad tai 
nepakenkė: tą sritį aplankė 20. 
000 turistų. Blogiau buvo su 
maistu — jo trūko.

Seinų miestui dar trūksta su
sisiekimo autobusais su Augusta
vo sritimis. Iš Suvalkų į Seinus 
eina kasdien 10 autobusų, o iš 
Augustavo tik du ir tai labai ne- 
turistinėmis linijomis. Apskrities 
gi tarnautojų nuomone, gražiau
sios vietovės* kaip tik esančios 
nuo Augustavo pusės.

Lietuvių tradicijos
“Tribūna Ludu” koresponden

tė B. Kamlerowa rašo, kad Sei
nų apskr. atrakcija esanti jo lie
tuviškas folkloras. Punske ir jo 
apylinkėse telkiasi lietuviai. Dau
gelio kaimų vardai esą lietuviški. 

10 pr. m-lų esančios visai lietu
viškos, o 11-oj lietuvių kalba dės
toma kaip pridedamoji. Punske 
esanti vidurinė m-la su dėstomą
ja lietuvių k. Visoje apskrityje 
esą 22 meno ansamliai, kurie rū
pinasi lietuvių kultūrinėmis tra
dicijomis. Kaimynystėje esanti 
“Socialistinė Tarybinė Lietuvos 
Respublika”, su kuria kaimyni
niai santykiai esą labai gyvi, ypač 
su Lazdijų ir Kapsuko gyvento
jais. Tarp jų vyksta ūkiniai ir 
kultūriniai mainai. Taip pat vyks
tąs pasikeitimais regijoniniafs 
ansambliais. Per sieną einąs pa
sikeitimas knygomis, laikraščiais, 
dainų tekstais, šokių aprašymais.

Lenkų ir lietuvių sugyvenimu 
esą rūpinasi Seinų apskr. partinis 
komitetas PZPR. * Lietuvių apgy
ventuose kaimuose dirba lietu
viškai moką instruktoriai. Ka
dangi kaikurie pasienio kaimai 
esą apgyvendinti vien lietuvių, 
vietoj partinių organizacijų yra 
specialūs komitetai.

Seinų miesto jubilėjaus proga 
valdžia atkreipė dėmesį į mies
to reikalus. Pasak koresponden
tės, buvo užbaigta 80 lovų ligo
ninė, kuri buvo pradėta statyti 
1956 m. Miesto tvarkytojams bu
vo įteiktas statybų planas. Iki 
šiol miestas neturėjęs teisės plės
tis, nors 17 tuščių hektarų laukia 
statybos namų, tinkamų* pavie
nėms šeimoms.

čia suminėta tiktai dalis lie
tuvių rūpesčių ir tai taip, kaip 
atrodo dabartinei lenkų spaudai. 
Lietuviai ten turi kuo pasidžiaug
ti, bet turi ko ir liūdėti... Bet 
apie tai dabar laikas tylėti...

Kor.

Chruščiovas panaudoja Kubos 
laivus ir ten sudėtus ginklus 

gelbėdamas Alžerijos Ben Bellą. 
au pasiuntė ten 50 tankų.

Latvijos sodyboj, laukiančioj laisvės. Kiekvienais metais lapkričio 18 d. pavergtieji ir lais
vieji latviai prisimena savo nepriklausomybės dienas, šiais metais laisvojo pasaulio latviai 
iškilmingai mini 45-sias nepriklausomybės paskelbimo metines. Ta proga linkime broliams 
latviams kovingos ištvermės.

Amerikiečių karinis eksperi
mentas permesti per Atlantą visą 
šarvuočių diviziją paliko stiprų 
įspūdį Europoje. Per 63 vai. ir 
6 miri. 15.728 kariai ir 500 tonų 
karo medžiagos iš Texas atsidūrė 
V. Vokietijoje — tai buvo tikras 
“Didysis tiltas”, Geresnio vardo 
tiems pratimams nė nebuvo gali
ma parinkti. Taip komentavo ma
no dažnai čia cituojamas Stock
holm© dienraštis “Dagens Ny- 
heter”.

Ten pat drauge pastebėta, kad 
Amerikos karinės galybės de
monstracija nesumažino, bet vei
kiau padidino jos sąjungininkų 
Europoje, pirmoj eilėj V. Vokie
tijos, nerimą. Mat, jau prieš tre
jetą metų amerikiečiai pradėjo 
tirti galimybes, kaip užtikrinti 
skubų kariuomenės permetimą 
per Atlantą, kad tuo būdu suma
žinus V. Vokietijoje laikomų da
linių skaičių.

Karinės išvados
“Didysis tiltas” dabar praktiš

kai įrodė, jog iš tikrųjų bazės ga
li būti pakeistos skrajt inčiom 
divizijom. Tuo pačiu pasitvirtino 
ir Prancūzijos prezidento gen. 
De Gaulle pramatymas, jog ame
rikiečiai galvoja pasitraukti iš 
Europos. Juk neveltui visai ne
seniai buv. JAV prez. Eisenho- 
weris taip pat pasisakė už tai, 
kad Europoje būtų palikta tik 
simbolinė jėga — viena ameri
kiečių divizija, atseit, kaip savo 
metu Korėjoje.

Nors dabartinis JAV gynybos 
vicemin. Gilpatric taip toli dar 
nėjo, tačiau ir jis prieš porą sa
vaičių davė suprasti, kad reikia 
laukti eilės pasikeitimų užsieny
je laikomos amerikiečių kariuo
menės dalinių sudėty ir paskirs
tyme. Tasai pareiškimas sukėlęs 
tokį smarkų susijaudinimą Bon- 
nos vyriausybės sluogsniuose, 
kad pats užs. r. min. Dean Rusk 
matė reikalą pats atvykti ir už
tikrinti V. Vokietiją, jog Ameri
ka nei dabar nei vėliau negalvo
janti apleisti Europos...

Pergrupavimo pradžia
Kad JAV artimoje ateityje iš 

tikrųjų negalvoja sumažinti savo 
kariuomenės V. Vokietijoje, “D

Didysis Amerikos tiltas

Savaitės ivįfeii *

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

N” laiko aiškiu dalyku, nes se
kančių biudžetinių metų planuo
se dar* nenumatyti kokie* nors eu
ropinio kontingento skaičiaus pa
sikeitimai. Tačiau pavykę “Di
džiojo tilto” pratimai rodo, jog 
tai yra pradžia naujo jėgų per
grupavimo, kurio galima tikėtis 
1965 m. vasarą.

Laikraštis neabejoja, jog ka
riniu požiūriu tos permainos 
esančios gerai apgalvotos, tačiau 
politiniu požiūriu gresiąs “pavo
jus” sustiprinti gen. De Gaulle 
kortą... Ir kaip tik dėlto “Di
džiojo tilto” pratimų didžiulis lai
mėjimas sukėlęs naujų kompli
kacijų.

Tai tokia neutralaus laikraščio 
nuomonė, daugiau palanki ame
rikiečiams, negu De Gaulle Pran
cūzijai, kuriai švedai aplamai 
mažiau simpatijų reiškia dėl ūki
nės konkurencijos baimės, kylan
čios iš Europos ūkio bendruome
nės ir vad. laisvosios prekybos 
srities — EFTA skirtingų intere
sų. Paliekant šį klausimą nuoša
ly, reikia pastebėti, jog čia atpa
sakoto komentaro mintys netie
siogiai nurodo esamą nepasitikė
jimo nuotaiką tarp vadovaujan
čios laisvojo pasaulio jėgos — 
Amerikos ir jos sąjungininkų Eu
ropoje.

Nepasitikėjimas 
sąjungininkais
Kokių tragiškų pasėkų gali tu

rėti toks tarpusavis Amerikos ir 
jos sąjungininkų nepasitikėji
mas, liūdną pavyzdį tuo tarpu 
parodė kruvinas P. Vietnamo 
perversmas. '

Nužudytojo prezidento Ngo 
Dinh Diem režimas švedų spau
doje, ypač pastaruoju metu, ne
turėjo gero vardo. Tai buvo ma
tyti iš to, kad nuolat būdavo ne
užmiršta susieti diktatoriaus šei
mos su katalikybe, tarsi čia glū
dėtų visa tikrų ar tariamų nege
rovių priežastis. Užtat juo dau
giau dėmesio nusipelno tokių ne
palankių liudininkų liudijimai, I pardavimo sutartis ir su Lenki- 
kurie labai keistoj šviesoj paro-l ja už $90 mil.

do Amerikos vaidmenį savo ilga
mečio sąjungininko ir nenuolai- 
daus antikomuisto Diemo at
žvilgiu.

Švedų laikraštininkas Sven 
Oeste, aprašydamas savo asmeni
nius įspūdžius iš kelionės po P. 
Vietnamą, pasakoja, jog vos 6 
dienas prieš perversmą matęs 
perversmininkų vadą gen. Duong 
Van Minh stovintį kaip ištikimą 
sargybinį už prez’ Diem pečių... 
Visa eilė Amerikos veiksmų* tie
siog iššaukė opoziciją ir pasiprie
šinimą. O kai perversmui įvykus 
Vašingtonas pareiškė neturėjęs 
su tuo nieko bendro, tai toks pa
reiškimas iš arti -stebėjusiems 
Saigono dramą sudarė įspūdį, jog
žaidžiama žodžiais”.

(Nukeltą į 7 psl.)

Kas naujo Kanadoje?
Kanados darbo min. Allan 

MacEachen paskutiniu laiku iš
kilo kaip vienas gabiausių Pear- 
sono ministerių. MacEachen yra 
iš Nova Scotia* prov., anksčiau 
buvęs katalikų St. Francis Xa
vier un-to ekonomikos profeso
rius. Uostų darbininkų ir jūri
ninkų streiko metu jis susilau
kė daug simpatijų ir iš įvairių 
unijų dėl savo taktiškos laikysi 
nos. Jis propaguoja organizuo
tą darbininkų judėjimą ir pa
žangius darbdavius.

Kanados raitosios policijos — 
RCMP viršininku buvo paskir
tas George McClellan, išgarsė
jęs Guzenko byloje. McClellan 
tarnauja RCMP jau 30 metų. 
Visoje Kanadoje yra 6.800 rai
tosios policijos tarnautojų, ku
rių pagrindinis uždavinys yra 
ne tik kriminalistų, bet ir šnipų 
sekimas. Dažniausia jie atlieka 
savo pareigas civiliai apsirengę.

Kviečių prekyba su komunis
tiniais kraštais vyksta pilnu tem
pu. Praėjusią savaitę Kanada 
pasirašė sutartį su Čekoslovaki
ja, kuri nupirko 44 mil. bušelių 
Kanados kviečių. Pasirašyta

Ką siųsti Lietuvon?
Maisto Lietuvoje yra. Duonos 

kepaliukas — juodos 18 kp., bal
tos — 22 kp. Sviesto ir pieno pa
kanka. Krautuvėse nėra bulvių ir 
kiaušinių. Mėsa brangi. Drabu
žių yra, nors kokybė menka. Ge
resnių medžiagų atveža iš Švedi
jos, Čekoslovakijos, Lenkijos. Ge
ra eilutė — 150 rb. Labai praver
čia įvairūs marškiniai, medžiagos 
eilutėms bei apsiaustams, apavas. 
Pvz. Kanadoj marškiniai $3.50, 
ten — 25 rb. Lietuvoj žmogus, 
gavęs eilutę iš užsienio, parduo
da, nusiperka vietinės gamybos, 
o likutį panaudoja maistui.

Tradicinės šventės
Nežiūrint komunistų spaudimo 

ir draudimo, žmonės tebešvenčia 
Kalėdas, Velvk-is, Sekmines. Jei 
reikia dirbti dieną, švenčia vaka
rais. Vienintelė nedraudžiama 
šventė — Joninės. Labai daug 
žmonių suplaukia iš visos Lietu
vos. Buvo bandyta Užgavėnių pa
pročiai — “ėjimas žydeliais”, bet 
valdžia neleido. Šventom dienom 
vyksta ir turgai miesteliuose. 
Anksčiau būdavo trečiadieniais ir 
šeštadieniais, vėliau perkėlė į 
sekmadienius.

Socialinis aprūpinimas
Lietuvoje visi kovoja už duonos 

kąsnį — kurie jį turi, rūpestingai 
saugo, kurie dar neturi — už jį 
kovoja. Daugelis stoja komparti- 
jon vien dėl duonos kąsnio, nes

SOVIETAI IR KINIEČIAI VĖL ĖMĖ KALBĖTI APIE TAI
KĄ. Sovietų Sąjungos revoliucijos metininų proga kompar
tijos centrinio k-to sekr. ir prezidiumo narys pasakė kalbą, ku
rioje pareiškė, kad Sov. Sąjunga nori atstatyti taiką su Kinija; 
konfliktui nesą pagrindo. Kinijos kompartija atsiuntė sveikini
mą, kuriame kalba apie “amžiną draugystę” su Soy. Sąjunga. 
Panašiai kalbėjo ir pats Chruščiovas. Jis tik pridūrė grasinimą 
JAV; esą, jei amerikiečiai puls Kubą, sovietai puls JAV są
jungininkus Rusijos pašonėje. •
Sovietai apmoko P. Afrikos bū
simus sukilėlius karo veiks

mams. Su jais konkuruoja kinie
čiai komunistai ir Ben Bellos, 
Alžerijoj, buvusieji sukilėliai. 
Kai keli šimtai paruoštų sukilė
lių pradės karo veiksmus, visi 
raudonieji pradės šaukti apie P. 
Afrikos gyventojų sukilimus. 
Taip dabar vyksta “revoliucijos”.

Pereitą savaitę Prancūzijoje 
streikavo apie 2.000.000 asme

nų 24 valandas, daugiausia, vals
tybės apmokami darbininkai: mo
kytojai, paštininkai, miestų susi
siekimo darbininkai ir kitos pro
fesinės sąjungos.

Indonezijos prez. Sukarno tę
sia toliau nusavinimą visų gu

mos bendrovių, priklausančių

Apie J. Diefenbakerį, buvusį 
premjerą, pasirodė knyga “Pasi
tikėjimo išdavimas: Diefenbake- 
rio metai”. Joje autorius C. 
Newman aprašo Diefenbakerio 
iškilimą, jo, kaip politiko, savy
bes ir vėliau politinės jėgos 
piktnaudojimą. Smulkiai apra
šomas kritiškas laikotarpis, kai 
jo paties ministerial reikalavo 
atsistatydinimo ir, jam nesuti
kus, patys pradėjo pasitraukti. 
Knyga sukėlė daug triukšmo 
Diefenbakerio šalininkų tarpe, 
kurių skaičius kaskart mažėja.

Kanados komunistų suvažia
vime pasireiškė didelis nuomo
nių skirtumas. Tim Buck pareiš
kus, kad revoliucija gali būti 
atsiekta ir be kraujo pralieji
mo, dalyviai suskilo į dvi gru
pes: vieni pasisakė už Pekingą, 
kiti už Maskvą.

Sovietų jaunimo atstovai, va
žinėdami po Kanadą, pastebėjo, 
kad kanadiečiai neužtektinai ži
no apie Sov. Sąjungą. Jie lankė 
įvairias mokyklas, un-tus ir ki
tas institucijas. Vienoje Wood- 
stock, Ont., m-loje atrado Sov. 
žemėlapį 46 metų senumo, kur 
Rusija vaizduojama dar be už
grobtų kraštų.

partijos knygutė yra duonos kor
telė.

Ligoninės nemokamos, nors 
vaistų kartais reikia dasipirkti; 
dantų* įdėjimas jau reikia apsi
mokėti.

Senatvės pensija moterims — 
nuo 60 m., vyrams — 65 m., jei
gu yra darbo stažas bent 15 metų. 
Pensijos dydis apskaičiuojamas 
pagal paskutinių 3 metų atlygini
mo vidurkį.

Pradžios mokslas nemokamas; 
mokiniams duodami užkandžiai 
mokykloje. Į augštesnes mokyk
las sunku patekti.

Darbo pajamų mokesčiai — 10 
%, jei kas uždirba virš 50 rb. 
mėn. Kas turi daugiau vaikų, ma
žiau moka.

Gimdyvės atleidžiamos nuo 
darbo 6 mėn. ir pereina į vad. 
“dekretą”; gauna neblogą atlygi
nimą.

Įvairios pastabos
Lietuvaitės masiškai išteka už 

rusų. Lietuviai vyrai atsparesni.
Jaunimas tarpusavy kalba lie

tuviškai. Po kariuomenės į kol
chozus negrįžta.

Apie Ameriką Lietuvoje žino, 
kad gyvena gerai. Sužino iš lietu
vių jūrininkų, laiškų, radijo.

Į ligonines kunigų neįsileidžia.
Yra iškilusių lietuvių karinin

ku. Pvz. Jonas* Pakalniškis, “Ta
rybinė Arktika” laivo kapitonas. 
Komunistas.

Malezijos piliečiams. Indonezija 
nepripažįsta Malezijos federaci
jos. Sumatroj jau yra užgrobta 
15 dirbtuvių.

JAV sekr. D. Rusk Vokietijos 
Frankfurte pareiškė: “Rusija 

nėra atsisakiusi savo tikslo užval
dyti pasaulį ar savo pasiryžimo 
išnaudoti kiekvieną progą, slen
kančią ta kryptimi, jei tik ji yra 
saugi jiems patiems”. •

Garsiajame Konge vėl bręsta 
nauji įvykiai. Rusija ir raudo

noji Kinija laukia patogios pro
gos paimti visas valdžias ir iš
stumti JT.

Sąjungininkai tolsta nuo Ame
rikos: santykiai su Prancūzija 

eina vis šaltyn. De Gaulle nori 
reorganizuoti Atlanto S-gą. Ita
lijoj vyriausybė sudaroma su 
kairiaisiais; taigi, palankumo 
Amerikai bus mažiau. Britanijoj 
sekanti vyriausybė greičiausiai 
pateks į Darbo partijos rankas. 
Tai reikštų irgi atšalimą nuo 
Amerikos. Ištikimiausias sąjun
gininkas dabar Europoj liekasi 
Vokietija.

Bedarbių skaičius JAV siekia
3,5 mil. asmenų, šiais metais 

jų yra daugiau visu 150.000 negu 
pernai šiuo laiku. Iš viso dir
bančiųjų šiuo metu yra 69,9 mil. 
asmenų.*

Varšuvoj kelia valdžiai didelio 
susirūpinimo chuliganizmas, 

kuris pasireiškia praeivių užpul
dinėjimu, milicijos sumušimu, 
netvarka gatvėse ir muštynėmis. 
Dabar vieton 3.000 milicininkų 
tvarką prižiūrės 10.000 kartu su 
savanoriais milicininkais. Kada 
toki chuliganai kaltinami teisme, 
niekas nenori prieš juos liudyti 
iš baimės.

Kuboj mažėja rusų kariniai 
daliniai: pagal JAV oficialius 

pranešimus, šiuo metu Kuboje 
yra nedaugiau kaip 5.000 rusų 
karių, kurie nesudaro ištisų ka
rinių dalinių. Rugpjūčio m. dar 
jų buvę virš 10.000. Castro esąs 
labai nepatenkintas tokiu sovie
tų jėgų sumažėjimu, bet rusai, 
mažindami savo išlaidas, mažina

(Nukelta I 7 pd.)
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Religiniame gyvenime
• “Palaimintas Dievas...” 

tai pirmieji žodžiai, kuriais 
Ukrainos metropolitas Slipyj 
pradėjo savo kalbą Vatikano 
santaryboj vieno visumos posė
džio metu. šv. Petro bazilikoje 
įsiviešpatavo nepaprasta tyla, 
kurioj jaudinančiai skambėjo 
persekiojamosios Bažnyčios at
stovo balsas, Metropolitas kal
bėjo elegantiška lotynų kalba. 
Daugelis santarybos tėvų klausė 
jo kalbos su ašaromis akyse.

• Beginklės sargybos. Nauju 
šv. Tėvo Pauliaus VI potvarkiu 
įvesta pakeitimų Vatikano rū
mų sargyboje. 1850 m. įsteigta 
Palatinų kariuomenė, einant sar
gybos pareigas, naudodavo šau
tuvus. Dabartinis popiežius šau
tuvų naudojimą panaikino.

• “Telstar” vaidmuo. “Tei
štari’ gali nemaža pagelbėti 
krikščionių suartėjimui. Pavyz
dys — neseniai rodyta progra
ma: “Pasaulio susirinkimas — 
krikščionių revoliucija”. Prog
rama, paruošta CBS, BBC ben
drovių, įgalino įvairių pažiūrų 
asmenis iš Amerikos,* Anglijos 
ir Italijos dalyvauti nuomonių 
pasikeitime. Iš Romos dalyvavo 
H. Kueng, Vatikano santarybos 
teologas, ir kardinolas L. Ru- 
gambwa iš Tanganykos. Vysk. 
Lesslie Newbigin iš Londono at
stovavo “World Council of 
Churches”. Dr. F. C. Fry, Ame
rikos liuteronų Bažnyčios prezi
dentas, kalbėjo iš Princeton, N. 
J. un-to. Diskusijoms vadovavo 
CBS korespondentas E. Sevar- 
eid iš Niujorko. Programa buvo 
sekama Amerikoje ir Europoje. 
Dalyvaujantieji programoje at
sakinėjo į žiūrovų klausimus iš 
įvairių kraštų. Anksčiau “Tei
štari’ buvo panaudota perduoti 
Vatikano santarybos II sesijos

'-atidarymo iškilmėms bei per
transliuoti Šv. Tėvo Pauliaus VI 
kalbai, skirtai Georgetown un- 
tui, mininčiam savo 175 metų 
jubilėjų.

• Austrai pagerbė universiteto 
rektorių. Mons. W. J. McDonald, 
JAV katalikiško un-to Vašingto
ne rektorius, buvo Austrijos res
publikos apdovanotas didžiuoju 
auksiniu garbės ženklu. Austri
jos ambasadorius W. Platzer 
įteikė pagerbimo ženklą, atsidė
kodamas už šio un-to draugišku
mą Austrijos atžvilgiu. Tarp ka- 
tal. un-to Vašingtone ir Austri
jos mokslo įstaigų praktikuoja
mas pasikeitimas programomis, 
profesoriais ir studentais.

RUSŲ IR VOKIEČIŲ SUTARTIES MIESTE
Iš V. Vokietijos per Genują 

atvykau į istorinės reikšmės Ra
pallo miestą, prie Viduržemio jū
ros, Riviera di Levante, Genujos 
provincijoje. Čia 1922 m. balan
džio 17 d. Vokietija, pralaimėjus 
pirmąjį pasaulinį karą ir spau
džiama 1919 m. Versalio sutar
ties sąlygų, pasirašė su Sov. Ru
sija sutartį. Pagal ją Vokietija 
pirmoji iš visų kitų vakarų vals
tybių pripažino Sov. Rusiją de 
jure,* užmezgė diplomatinius san
tykius ir abi šalys pasižadėjo plės
ti ūkinį bendradarbiavimą. Vokie
tija suteikė techninę pagalbą Sov. 
Rusijos pramonei kilti, karinėms 
pajėgoms organizuoti ir išplėsti 
prekybos mainus, šis suėjimas 
vokiečių - rusų į normalius san
tykius pralaužė tuometinį Vaka
rų valstybių vieningą frontą prieš 
nišų bolševizmą. Posėdžiavusi 
tuo pat metu Genujoj 34 valsty
bių konferencija, kuri svarstė 
ūkinius Europos reikalus ir san
tykius su Sov. Rusija, išsiskirstė 
be jokių rezultatų. Rapallo sutar
tis, kurią galima laikyti vokiečių 
- rusų demonstravimu prieš Va
karų valstybes, sudarė Vokietijai 
pirmą atsigavimo pagrindą, o So
vietų Rusijai — pirmą formalų 
žingsnį įeiti į Vakarų valstybių 
tarpą. Ją pasirašė Walter Rathe- 
nau, užs. r. min., Vokietijos var
du ir G. čičerinas, užs. r. komi
saras, Sov. Sąjungos vardu.

Rapallo mieštos dabar
Sekmadienį sėdžiu Rapallo 

miesto aikštelėje, kur susieina 
trys gatvės, palmių paunksmėje, 
tarp vokiečių ir amerikiečių šei
mų. Visi gurkšnojant — vokie-

• Kolumbo vyčių veikia. JAV 
katalikų vyrų organizacija — 
Kolumbo vyčiai perinko vyriau
sio vyčio pareigoms Luke E. 
Hart. Jis šiai organizacijai vado
vauja nuo 1953 m. Ta pačia pro
ga suvažiavimo dalyviai pasiun
tė protesto pareiškimą JAV vy
riausybei ir Kalifornijos guber
natoriui dėl suruoštų oficialių 
iškilmių, priimant Jugoslavijos 
diktatorių Tito.

• Baigta didingo filmo gamy
ba. Rugsėjo 19 d. Hollywoodo 
režisorių klube buvo rodytas 
naujas filmas-“The Cardinal”, 
pastatytas pagal Henry Morton 
Robinson to paties vardo roma
ną. Filmą pagamino ir surežisa
vo Otto Preminger, šio mėnesio 
gale laukiama naujojo filmo pa- - 
sirodymo didžiuosiuose centruo
se. Filmą jau matę pagrįstai 
tvirtina, kad tai būsiąs rimtas 
konkurentas Oscar premijoms.

• Arkivyskupas ĮęUš vaikų iš
naudojimą. New Orleans, JAV, 
arkiv. J. P. Cody išleido potvar
kį, kuriuo uždraudžiama arki
vyskupijos katalikiškoms mo
kykloms naudoti vaikus kaipo 
prekių pardavėjus. Daugelyje 
katalikiškų mokyklų, besisten
giant įvairiems fondams surink
ti lėšų, vaikai įpareigojami pla
tinti žurnalus, pardavinėti Kalė
dų korteles, šokoladus, loterijų 
bilietus ir panašius dalykus. 
Arkiv. Cody pabrėžė, kad tai pa
grįstai sukelia žmonių nepasiten
kinimą katalikiškomis mokyk-

- lomis.
• Pasninkas iš artimo meilės. 

Daugelis šeimų Ispanijoje susi
laiko nuo valgio vieną dieną sa
vaitėje, kad tuo būdu sutaupytus ; 
pinigus galėtų paskirti- šalpai. 
Ispanijos katalikių moterų ak
cija šiemet surinko šalpai*$78. 
000.

• Karalienės Jadyygos.kanoni- 
zacija. Kard. Wyszinsky rūpina
si, kad būtų pradėta beatifikaci
jos byla Tėvo Maksimilijono 
Kolbe, lenkų pranciškonų kuni
go, kurs 1941 m. mirė nacių kon
centraciniame lageryje, savano
riškai pasiaukodamas už kitą 
mirčiai pasmerktą kalinį. Taip 
pat stengiamasi pradėti kanoni
zacijos bylą Lietuvos-Lenkijos 
karalienės Jadvygos, iki šiol tik 
palaimintosios. Lenkijos vysku
pai, dalyvaują Vatikano santary- 
boje, lankėsi pas popiežių Pau
lių VI ir įteikė atitinkamus pra
šymus.

Paruošė
Kornelijus Bučmys, OFM

AD. VYTENIS - AUŠRYS 
Mūsų bendradarbis Vokietijoj

čiai kavą, amerikiečiai — vaisių 
sunką. Vokiečių dvi poros prie 
stalelio tiksliai studijuoja kavos 
indus, porceliano rūšį, kavos sko
nį, šakutes pyragaičiams, šaukš
tukus, kalbasi apie kavos kainą, 
atkreipia dėmesį į cukraus mai
šelius su jų gamybos vietos etike
tėmis; ponios įsideda tuos tuš
čius maišelius į savo rankinukus. 
Kitoje pusėje amerikietė su savo 
dviem sūnumis kalbasi angliškai 
su kita vokiečių pora apie Kali
fornijos - Floridos įvairius vaisius 
ir be galo pigią vaisių sunką, pa
lyginus su augštomis vokiečių 
sunkos kainomis. Jos vienas sū
nus vartė ir tikrino pigiai Vokie
tijoj pirktą fotofrafijos aparatą, 
palyginant su Amerikos kaino
mis, pabrėždama Amerikos dole
rio galybę...

- Vokiečių turizmo keliai
Pro pralaimėto II D. karo vo

kiečiai atstatę savo ūkį ir pralen
kę kitus, vasarojimui pasileido į 
užsienius. Užsidarymas Hitlerio 
ir karo metu savame krašte ir 
augštinimas vien Vokietijos sukė
lė vokiečių norą pažiūrėti kitų 
kraštų ir išsiverkti iš savų vokiš
kų rėmų. Vokietija praeitais me
tais turizmui į užsienio kraštus iš
leido virš 4 milijardų DM — virš 
vieno milijardo dolerių. Ir šiais 
metais išleis nemažiau. Nors tu
rizmas į Vokietiją iš užsienių toli 
tos sumos nepadengia, tačiau vo
kiečių vyriausybė savo piliečių 
kelionių į užsienius nevaržo; esą

Lietuvos pavergimas ir prisikėlimas 12.
prieštaravimai

Sovietų pavergtųjų padėtis 
daug kuo skiriasi nuo liaudies 
respublikų, kurios ne tik palaiko 
ryšius su Vakarais, bet ir savo 
žemėje brandina tautiškumą net 
komunizmo priedangoje. Jos gali 
net savaip aiškinti komunizmo 
apimtį ir pasirinkti tinkamiausią 
jo aptartį. Pavergtieji kraštai tu
ri pakelti Maskvos primestą naš
tą. Rusų kompartijai terūpi jos 
reikalai, o ne pavergtųjų tautų 
polėkiai, kurie nustelbiami gar
so: Kremliaus rikiuojamas komu
nizmas turi įsigalėti pasaulyje.

Kas gi yra komunizmas?
Nuo Platono “respublikos sar

gų” iki šio meto būta daugelio 
komunistinių apraiškų ir jo ap- 
tarčių. Rusų’kompartijos progra
moje jis aptartas: “Komunizmas 
— tai neklasinė visuomenės san
tvarka, kurioje bendraliaudinė 
gamybos priemonių nuosavybė, 
visiška socialinė visų visuomenės 
narių lygybė ...” (Tarybų Sąjun
gos komunistų partijos programa, 
51 psl., Vilnius, 1962 m.)

Mes žinome komunizmo sudė
tingumą, jo suskilimą ir priešta
ringumus. Juos paminiu išryškin
ti komunizmo taikiniams ir pa
žeidžiamoms komunizmo tezėms, 
kurios yra atšlijusios nuo logiško
sios vienovės ir tikrovės.

Kiniečių kompartija pagrįstai 
rusams prikišo klaidą, esą jie re
miesi neklasine visuomenės san
tvarka. Gana pažvelgti į kompar
tijos sudarytąją visuomenės san
tvarką ir ten rasime ryškias kla
ses.

Netiesa, kad gamybos priemo
nės yra bendraliaudinė nuosavy
bė. Mes žinome, kad Lenkijoje 
arti 90% ūkininkų šeimininkau
ja savo ūkiuose ir net Sov. Sąjun
goje pakenčiamas privatinis šei
mininkavimas sklypuose. Pramo
nė, prekyba, žemės ūkis priklau
so ne liaudžiai, ne komunistinei 
visuomenei, bet valstybei. Ten 
užtinkame monopolinį komparti
jos rikiuojamą valstybinį kapita
lizmą, o ne bendraliaudinę nuo
savybę. Visuomenės balsas tik 
tuomet teužgirstamas, kai jis su
tampa su kompartijos nuomone.

Aiški netiesa, kai šnekama: ko
munizmas remiasi visiška sociali
ne visų visuomenės narių lygybe. 
Užtenka žvelgti į kompartijos su
kurtąją visuomeninę piramidę, 
kurios apačioje masės skurdžių- 
kolchozininkai, žymi dalis darbi
ninkų, kiek augščiau technikai, 
“aparačikai”, o viršūnė — kom
partijos vadovybė, propagandi
ninkai ir vyresniųjų laipsnių ka
riai nevaržomai gali naudotis vi
suomenės turtu.

Kompartija tampa privilegijuo
ta klase, kuri ideologinius prieš
taravimus gali aiškinti kaip tin
kama, o proletariato diktatūros 
jėgą panaudoti ne skurdžiu po
reikiams patenkinti, bet įskilu
sios komunistų klasės teisėms 
ginti. Kompartijoje įsigali sava
naudiškumas, kuris ryškiai prieš
tarauja ne tik teorijai, bet nesu
derinamas su milijonų kolchozi- 
ninkų nežmonišku skurdu prole
tariato diktatūros valstybėje.

Dar žymesni kompartijos dok
trinos prieštaravimai pasirodo 
sprendžiant tautinius klausimus. 
Rusų kompartija svetur skatina 

• tautinę ir net tikybinę kovą esą- 

turizmo nuostoliai padengiami ki
tu būdu — kultūros bei mokslo 
bendradarbiavimu bei geresnių 
santykių sudarymu su užsieniais’

Pirmiausia vokiečių turizmas 
krypsta į pigesnius kraštus — 
Italiją, Ispaniją, Prancūziją. Ita
lijos Rivieroje nuo Prancūzijos 
sienos iki Jugoslavijos, per šim
tus kilometrų, nekalbant apie ki
tas vietoves, vokiečiai visur vir
šija kitų tautybių turistų skaičių.

Dėl turistų gausumo kainos 
paskutiniu laiku čia smarkiai pa
kilo. Pvz. paprasčiausias kamba
rys, be reginio į jūrą, kokiame 
nors pajūrio kaimelyje, kaip Ce- 
reale, kainuoja nakčiai $3,5, su 
pensijonu — $5-6. Didesnėse vie
tose, kaip Rapallo, San Rėmo ir 
kitur kambarys nakčiai $4,5-6, su 
pensijonu — iki $10-12 dienai.

Kainu augštumas verčia vokie
čius jieškoti pigesnių vasarojimų 
vietų ir jie paskutiniu metu vis 
labiau krypsta į Jugoslaviją prie 
Adriatikos jūros, kur kainos to ly
gio dar nepasiekė.

Charakterių bruožai
Vokietis, kaip ir namie taip ir 

užsienyje, visuomet preciziškas, 
pedantiškas, pareigingas. Italas 
daug impulsyviškesnis — grei
tesnis, jautresnis. Važiuojant per 
Genujos miestą autobusas susidu
ria Piazza della Vittoria su leng
vu automobiliu, numuša jam 
sparną ir įlaužia 
šoferiai, kaip gaid: 
autovežimių prieš viens kitą rė
kia įrodinėja kuris jų kaltas. At
rodė, tas incidentas greitai nesi
baigs. Staiga autobuso šoferis, 
prišokęs prie automobilio ir pa- 

Abu

mai visuomenės santvarkai griau
ti, bet be pasigailėjimo gniuždo 
tautinius sąjūdžius sovietuose. 
Ten vyrauja rusiška politika, 
dangstoma komunizmu. Kompar
tijos skelbiama teorija yra vieno
kia, o tikrovė — kitokia.

Leninas tautiniais 
klausimais

V. I. Leninas vedė ilgą kovą 
dar prieš I D. karą prieš dešiniuo
sius socialistus ir ypač žydus 
“bundininkus”. Jo straipsniai ne
apsakomai paviršutiniški ir lydi
mi daugelio prieštaravimų. Ne 
įrodymais, ne šaltu protu, bet 
pykčio genamas ir praradęs pu
siausvyrą skelbia demokratiškąjį 
tarptautiškumą.

“Nacionalinės kultūros šūkis 
yra buržuazinė (o dažnai ir juoda- 
šimtinė-klerikalinė) apgaulė. Mū
sų šūkis yra tarptautinė demokra
tiškoji ir pasaulio darbininkų ju
dėjimo kultūra” (V. Iljin. Kriti
nės pastabos nacionaliniu klausi
mu, “Prosveščenije”, nr. 10, 11, 
12, 1913).

Leninui - Iljinui anuomet bu
vo viskas aišku, nors jo tvirtini
mai nebuvo pagrįsti. Jis tik pikt
žodžiavo ir teigė: “Kas nori tar
nauti proletariatui, tas turi ap
jungti visų tautų darbininkus, ne
nukrypstamai kovodamas prieš 
buržuazinį nacionalizmą — “sa
vąjį ir svetimąjį. Kas gina tauti
nės kultūros šūkius, to vieta pas 
nacionalistinius miesčionis, o ne 

marksininkas atstovauti tautinei 
rusų kultūrai? Ne. Tokį reikėtų 
priskirti nacionalistams, bet ne 
marksininkams” (T. p.). _

Jis žengia dar toliau: “Tas nė
ra marksininkas, net demokratas, 
kas negina tautų ir jų kalbų ly
giateisiškumo, nekovoja prieš bet 
kurią tautinę priespaudą ir nely- 
giateisiškumą. Tai neabejotina. 
Taip pat neabejotina, kad taria
masis marksininkas, kuris plūsta 
kitos tautos marksininką, tikro
vėje yra nacionalistinis miesčio
nis” (T. p.)

Taigi pagal Leniną, šiandien 
nėra marksininkų liaudies res
publikose, nes jose įsigali tautiš
kumas. Jo nėra rusuose, nes jie 
persekioja kitas tautas, jų kultū
ras ir tariasi galį įsakinėti kitoms 
tautoms, bent jų komunistams.

Iš Lenino teig' 
užgirtos tautų ap, 
i_
nūdieniame le 

ių, o ypač jo 
sprendimo tei

sės mažai kas tįsĘąnda atgarsio 
e. Gerai ži- 

“įgyvendino”

SUKILIMAS laive
JUOZAS VAIČELIŪNAS

Dvi eskadros prieš 
“Potiomkiną”

Adm. Kriegeris birželio 28 d. 
rytą gavo iš Odesos pranešimą, 
kad yra atplaukęs “Potiomkino” 
karo laivas, kuriam vadovauja 
sukilėliai. Jis tuojau sušaukė lai
vų kapitonus, per kuriuos sužino
jo* laivų įgulų moralę, o taip pat 
davė reikiamus įsakymus. Kotry
nos II karo laivo įgula buvo la
biausiai demoralizuota. To laivo 
kapitonas pranešė, kad šį rytą jū
rininkai atsisakė giedoti “Dieve, 
saugok carą”.

Kriegeris sudarė eskadrą iš šių 
laivų: “šventoji Trejybė”, “Jurgis 
Nugalėtojas”, “Dvylika Apašta
lų”, kreiserio “Kazarsky” ir kėtu- 
ri’ų torpedlaivių. Eskadrai vado
vauti paskyrė viceadmirolą Viš- 
neveckį. Birželio 28 d. 11 vai. 
naktį aštuoni laivai išplaukė iš 
Sevastopolio uosto. Jie atplaukė 
į Tenderos įlanką, o birželio 30 d. 
rytą plaukė Odesos kryptimi.

Adm. Kriegeris su vėliaviniu 
karo laivu “Ratislavas”, “Sinope” 
ir vienu torpediniu laivu birželio 
29 d. 6 vai. vak. taip pat išplaukė 
iš Sevastopolio. Abi laivų eskad
ros birželio 30 d. rytą susitiko 
apie 20 mylių nuo Odesos. Krie
geris čia dar kartą sušaukė laivų 
kapitonas ir davė trumpus nuro
dymus “Potiomkinui” suimti. Jis 
priminė, jei “Potiomkino” laivo 
įgula nepasiduos geruoju, pavar
toti jėgą — laivų patrankų ugnį.

matęs joje sėdinčią ponią, žemai 
nusilenkė, paskui linktelėjo šofe
riui ir abu išsiskyrė: sėdo prie sa
vo vairų ir nuvažiavo. Vokietijo
je toks incidentas nebūtų apsiė
jęs be policijos, protokolo ir teis
mo. Ten daug mažesnės susisie
kimo katastrofos neapsieina 
be policijos. Vokietijoje susisie
kimo tvarka geležinkeliais, auto
busais geresnė, bet kartais sun
kesnė ir nemalonesnė dėl forma
lumų gausumo. Italas yra meniš- 
kesnis. Tos modernios statybos 
— lygiųjų formų ir linijų, kurių 
ir Italijoj yra labai daug, yra gra
žesnės už Vokietijoje statomas 
daugiau kareivinių tipo, ketur
kampiai lygias dėžes. Bet užtat 
Vokietijoje nepamatysi šiandien 
nedažytų, senų, aprūdijusių gele
žinių konstrukciją, kaip Italijoj. 

apsisprendimo teisę klasta ir jė
ga. Jo įvestoji proletariato dikta
tūra kruvinojo Stalino laikais bu
vo pasibaisėtina. Nereikia toli 
siekti. Gana jo paties tvirtinimo: 
“Betkoks liberalinis - buržuazinis 
nacionalizmas neša į darbininkų 
tarpą didžiausią demoralizaciją, 
daro didžiausią žalą laisvės reika
lui ir proletarinei klasinei kovai”

Aišku, Leninas tapo savo dia
lektikos auka. Jis neigė politinį 
liberalizmą ir pasididžiuodamas 
kalbėjo apie laisvę, apie tautų 
laisvę, jei naudinga komunizmui.

“Socialdemokrato 1914. XII. 12 
laidoje Leninas, papeikęs rusų 
tautinį pasididžiavimą, pasirėmęs 
Engelso šūkiu, pasišauna įrodyti 
tragiškąją rusų nedalią: “Negali 
būti laisva tauta, kuri engia kitas 
tautas. Ir mes, rusai darbininkai, 
kupini nacionalinio pasididžiavi
mo jausmo, norime zūt-būt lais
vos ir nepriklausomos, savaran
kiškos, demokratinės respublikos, 
išdidžios Rusijos, grindžiančios 
savo santykius su kaimynais žmo
niškuoju lygybės pradu, o ne di
džiąją tautą žeminančiu baudžia
viniu privilegijų pradu”.

Deja, sovietai pasirinko antrą
jį kelią, kurio, galbūt, Leninas ir 
nenorėjo. Kremliaus kompartija 
sulaužė Engelso pradą, paskelb
tą 1847 m., “Deutsche Brusseler 
Zeitung”: “Tauta, pavergdama ki
tas tautas, sau ruošia grandis”. 
(K. Marksas ir F. Engelsas, Raš
tai, XV t., 223 psl., 1935 m.)

N. G. čemyševskis yra pasa
kęs: “Pasigailėtina tauta — ver
gų tauta, kur nuo viršiaus ligi 
apačios visi vergai” (černyševs- 
kis, Rinktiniai raštai, V t., 488 
psl., Prologas, 1932 m.).

Šie černyševskio žodžiai tinka 
ypač imperijai, kuri nuvertus ca
rinį engėją sukūrė žymiai dides
nį siaubą, persekiodama nerusus. 
Senoji piramidė liko apversta, 
nauja pastatyta. Bet ir čia rusai 
užkaria vergiją kitoms tautoms, 
kurioms Rytai ir Vakarai žadėjo 
laisvę. •

Ar jūsų

Dirbtiniai dantys
nejuda, neslankioja, ar nekrenta?

FASTEETH yra pagerinti milteliai, kurių už- 
dulktnus ant apatinės ir viršutinės dantų 
plokštelių, dantys tvirčiau laikosi savo vietoje. 
Nustoja slankioti, kristi bei judėti. Nesijaučia 
jokio kaučuko skonio bei sulipimo jausmo. 
FASTEETH yra šarminiai (be rūgšties). Jie ne
ruošta. Panaikitm "plokštelių kvapų". Reiko-rūgsta. Panaikirfc "plokštelių kvapų' 
laukite FASTEETH kiekvienoje cheminių ga
minių parduotuvėje.

Ir jis pridėjo: “Čia negali būti 
nepasisekimo”.

Abi laivų eskadros plaukė Ode
sos link. Vienos eskadros prieky
je plaukė karo laivas “Ratisla
vas”, kitos—“Šventoji Trejybė”.

Praplaukė be šūvio
Kai tos eskadros buvo apie sep

tynias mylias nuo Odesos, “Po
tiomkino” laivo ryšininkai pri
ėmė adm. Kriegerio pranešimą: 
“Aš esu nustebintas jūsų pasiel
gimu. Pasiduokite tuojau”. Matu- 
šenko atsakė, kad adm. Kriegeris 
atvyktų į “Potiomkino” laivą tar
tis dėl kapituliacijos. Kai laivai 
buvo už kokių penkių mylių, vėl 
buvo gautas adm. Kriegerio pra
nešimas: “Jūs nesuprantate, ką 
jūs darote. Pasiduokite tuojau. 
Tik kapituliuodami jūs gausite 
pasigailėjimą”. Matušenko pakar
tojo savo pirmąjį atsakymą. Atro
dė, kad susidūrimas neišvengia
mas. Dvidešimt 300 mm ir ketu
rios 250 mm kalibro patrankų ar
tėjo prie “Potiomkino”, kurs tu
rėjo tik kefurias 300 mm ir ke
liolika mažesnio kalibro patran
kų. Prie jo artėjo laivynas dides
nis, negu turėjo japonų adm. To
go, kuris prie Tsu šima sunaikino 
rusų adm. Rozestvenskio vado
vaujamą laivyną.

“Potiomkino” laivas plaukė su
tikti tą laivyną, laikydamas kur
są tarp abiejų eskadrų. Jo ginklai 
buvo paruošti kovai, bet ugnį pa
leisti įsakymą turėjo duoti laivo 
politinė vadovybė, o ne laivo ka
pitonas, nors su jais ant koman
davimo tiltelio buvo ir laivo ka
pitonas Aleksejavas.

“Potiomkinas” buvo mylios at
stume nuo eskadrų, kai kreiseris 
“Kazarsky” pasuko į šalį, vengda
mas su “Potiomkinu” tiesioginio 
susidūrimo ir palikdamas tarp es
kadrų laisvą 500 metrų platumo 
kanalą. Tai buvo tylos, susikaupi
mo minutės tiek ant “Potiomki
no”, tiek ant eskadrų laivų. Visi 
jūrininkai buvo savo* pozicijose. 
Ant “Ratislavo” komandavimo 
tiltelio buvo matyti adm. Kriege
ris su savo štabo viršininku, lai
vo kapitonas ir keletas kitų kari
ninkų bei ryšininkų — signali
zuotojų. Visi laivai plaukė po 20 
mazgų į valandą. Dėl didelio grei
čio ir mažo atstumo sunku buvo 
spėti sukti lizdus sunkiųjų pa
trankų, kad jos būtų laiku nu
kreiptos į taikinį. Bet iš abiejų
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Jie sako
JAV sen. J. Cooper, diskutuojant kviečių pardavimą 

Sov. Sąjungai: “Argi JAV gali žeminti savo prestižą ir bet- 
kokiom priemonėm stengtis įsigyti sovietų aukso?

Sen. Harding: “Gal mes galėtume parduoti sovietams 
savo tabako perteklius, kad kuo daugiau jų gautų plaučių 
vėžį?”

K. Adenauer: “Aš niekad savo gyvenime neturėjau bai
mės. Tai yra Dievo dovana, už kurią esu labai dėkingas”.

Sir W. Hayter, buvęs britų ambasadorius Maskvoje: 
“Derybos su Rusija yra lyg cento įmetimas į automatinę 
žaislų mašiną. Kas nors visada iškrinta, bet niekad negauni 
to, ko nori. Rezultatų gali sulaukti tik pakratydamas ma
šiną, bet ne į ją kalbėdamas”.

F. Houphouet-Boigny, Ivory Coast prezid.: “Siųsk sa
vo sūnų studijuoti Maskvon — jis grįš antikomunistas; siųsk 
jį Paryžiun ir jis grįš komunistu”.

Pastorius Harry Rodney Ontario mokytojų savaitėje: 
“Neužtenka mokyti, nes žmonės taps mokytais velniais. 
Menka nauda, jei žmogus kalba keliomis kalbomis ir viso
mis meluoja”.

Sovietų astronautas Titov: “Aš buvau erdvėje kelias 
dienas, bet nei vieno karto nepastebėjau Dievo”.

Vakarietis žurnalistas, jam atsakydamas: “Būtumėt pa
stebėjęs, reikėjo tik pabandyti iššokti iš raketinio erdvė
laivio”.

Pitagoras: “Du seniausi ir trumpiausi žodžiai “taip” ir 
“ne” pareikalauja ilgiausio apsigalvojimo”.

Siuntiniai ir pinigai Lietuvon
BALFo reikalų ved. kun. L. 

Jankus, atsiliepdamas Į tautiečių 
pageidavimus pasirūpinti stan
dartiniais siuntiniais į Lietuvą, 
informuoja, kad kol kas tai ne
įmanoma, nes keičiasi prekių 
kainos, pašto išlaidos ir mokes
čiai agentūroms. Be to, esą sun
ku suderinti Lietuvos žmonių pa
geidavimus—kolchozininkai pra
šo drabužių, o geriau gyveną — 
akordeonų ir net automobilių.

Kaikurios verslo agentūros gar
sinasi patarnaujančios be pelno; 
deja, jų paduodamos apyskaitos 
išmanančiam kainas rodo, kad ge
rą dalį siuntinio pinigų pasilaiko 
sau (jei ne pelno tai patarnavimo 
pretekstu), o to ko nevalia daryti 
BALFui. Kitos agentūros net 
skelbia, kad siunčia vaistus į Lie
tuvą, nors visi žinom, kad oku
pantas uždraudė vaistus į Lietu
vą Įleisti ir. vaistai legaliai Lie
tuvos nepasiekia.

BĄLFas, gavęs iš privačių as
menų užsakymą ir pinigus, pa
siunčia kas vertingiausia gavėjui 

pusių nebuvo jokios akcijos, nei 
viena pusė neatidarė ugnies. Tik 
nuo “Jurgio Nugalėtojo” laivo, 
kuris plaukė trečiuoju Višnevec- 
kio vadovaujamoje eskadroje ir 
kuris buvo laikomas nedrausmin
giausiu dabartiniame Kriegerio 
laivyne, pasigirdo šauksmai: “Ura 
Potiomkin! Sveikiname draugus!” 
“Potiomkino” laivas ir Kriegerio 
laivynas prasilenkė be šūvio.

Kai priešai prasilenkė, “Po
tiomkino” laivas pasuko atgal. 
Taip pat padarė ir Kriegerio lai
vynas — pasuko atgal į Sevasto
polį. Tik “Jurgio Nugalėtojo” lai
vas prisijungė prie “Potiomkino”. 
Jo įgula taip pat suėmė savo kari
ninkus. Dabar du sukilėlių laivai 
plaukė ' į Odesą. “Potiomkino” 
laivo komitetas džiūgavo: “Rytoj 
išsikelsime Odesoje, sudarysime 
laisvą vyriausybę, sujungsime ka
rius į liaudies kariuomenę ir žy
giuosime į Kijevą, Charkovą ir 
kitus miestus, jungdami kaimie
čių mases. Tada į Maskvą ir į 
Petrapilį!”

Įvairūs 
siuntiniai Estija, Ukrainą

IX |Z^_-J-.,.. Siunčiame Jūsų sudarytus Ir ap-IS IvanaaOS. paprastu ir OTO pasrudraustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

7 vai. vakaro. Seštadeiniais 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

arba tai, ką nurodo siuntėjas. BA 
LFas jokio pelno iš siuntinių ne
gali daryti, nes yra “non profit 
making organization”, tačiau už 
patarnavimą, jei galima, prašo 
aukų, kad galėtų pasiųsti para
mos siuntinių tiems, kurie neturi 
nei giminių, nei pažįstamų Ame
rikoje.

Pinigų Lietuvon, išskyrus la
bai retus atvejus, neverta siųsti, 
nes už dolerį temoka tik 90 kapei
kų, kai paprastų prekių vertė yra 
trigubai ar penkeriopai augštes- 
nė. Paprasta skarutė — babuška 
kainuoja Amerikoj $1, o okupuo- 
toj Lietuvoj — 12-15 rb.

Koncertai 
bažnyčioje

“Tiesa” 1963 m. spalio 6 d. rašė, 
esą “Liaudies filharmonija didžiausią 
salę turinti Klaipėdoj — 721 vietą. 
Naują kultūrinį židinį atidaręs kom
partijos vyk. komiteto pirm. pav. Ig
nas Ruginis. Reikia priminti, kad ta 
salė yra buvusi Klaipėdos katalikų 
bažnyčia. Vienas *neseniai atvykusių 
iš okup. Lietuvos į V. Vokietiją* rašo 
laiške “TŽ”: “Tankų ir kariuomenės 
pagalba nuvertę kryžiaus bokštelį skel
bia: vakar plačiai atvėrė savo duris 
liaudies filharmonija; reikia pridėti: 
pagrobta iš lietuvių katalikų. Net ir 
pirmųjų programos atlikėjų neatsira
do iš Klaipėdos, reikėjo kviesti iš ki
tur. Bet žiūrovų bus, nes pusė gyven
tojų — nelietuviai.” Laiške raginama 
protestuoti prie sovietų ambasados 
Vašingtone: “Nelaukime nieko neveik
dami, nes užsitarnausime priekaištų 
iš pavergtųjų, kai jie vieną dieną iš
silaisvins ir be Vakarų pagalbos.”

Caro ir bolševikų 
kviečiai

Nežiūrint technikos pažangos, 
Rusija caro laikais daugiau kvie
čių užaugindavo, negu betkuriais 
bolševikų diktatūros metais. Pvz. 
1962 m. Rusijos javų derlius sie
kė 7.814.300 mil. tonų ir 4.765. 
200 tonų vien kviečių. Caristinės 
Rusijos derlius 1909-13 m. buvo, 
imant vidurkį, 10.883.000 mil. 
tonų grūdų ir 4.507.000 mil. to
nų kviečių* Caristinė Rusija bu
vo vienas didžiųjų javų eksporti- 
ninku.

Malta. — Trys mažumų parti
jos pasiuntė telegramą naujajam 
britų premjerui Home, reikalau
damos Maltai nepriklausomybės.
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Seimą ir jos vertybės K. BARONAS

kiek*

Kq mes pergyvenom? Vilnius grįžta Lietuvai
neles pakrantės. Tik pusiaunaktį 
atsirandu prie namų ir įlendu į

saldytos arbatos, _ 
vienu metu, sustaugus sirenoms,raktėringiausių bruožų yra stai

gus ir greitas technikos ir mate-

Hitleris nusižudė?
Ūkanota diena, tamsu, tačiau

vienas cha- IRENA LUKOŠEVIČIENĖ

šeima, iki šiol buvus pastovus ir 
vienas pagrindinių gyvenimo vie
netų, staiga pasijunta pasimetus 
ir pasyvi prieš jai statomus gy
venimo reikalavimus.

ar neverta dėmesio.
Paprastai, norėdami pažinti

Dabarties šeima
Prieš keliasdešimt metų, prieš 

šių dienų technikos ir mechani
zacijos laikus šeima buvo gyvai 
susijus su savo gyvenama aplin
ka, su savo nuosavybe. Ekono
miškai ji buvo nepriklausomas 
vienetas, kuriam finansinės paja
mos nevaidino pagrindinio vaid
mens. Šeima ir jos nariai pragy
veno iš to, ką jie iš ūkio bendru 
darbu gaudavo ir pasigamindavo. 
Tokios šeimos narių tarpusavio 
ryšys buvo tamprus, o tėvo au
toritetas — nepažeidžiamas.

Technikai ir industrijai ple
čiantis, šeimos kėlėsi į miestus 
ir pasidarė visiškai priklausomos 
nuo uždarbio, nuo bendrų ekono
minių sąlygų. Atskirų šeimos na
rių vaidmuo* keičiasi: vaikai dir
ba* motina dirba, nes tėvo uždar

ką veikia, ko siekia? Ir čia esmi
nę vertę nustatys ne atsakymai 
apie jo uždarbį, apsirengimą, 
maistą, sveikatą, apsirūpinimą 
senatvei, bet jo žinojimas ir pro
fesinis pasireiškimas, jo pareigų 
atlikimas šeimoje, jo tautinė iš
tikimybė, respektas kitiems, są
žiningumas, tikėjimas, altruiz
mas ir daug panašių dalykų. Tai 
yra vertybės, kurios liečia žmo
gų patį, kurios jį padaro tuo, kuo

puliarumas socialiniam gyveni
me yra daugiau priemonės dva
sinėms vertybėms kurti.

kad išlaikytų šeimą, kad išlaiky
tų aplinkos reikalaujamą lygį. 
Šeima praranda vieneto esmę, 
nes kiekvienas jos narys yra in
dividualiai vertinamas pagal jo 
pasiruošimą, uždarbi, socialinę 
padėtį.

Išeivinė lietuvių šeima
Mūsų lietuviška šeima be šių 

paminėtų etapų perėjo dar tris 
svarbius momentus — karo aud
rų netikrumą, lagerinio gyveni- 

' mo pasyvumą ir emigraciją — 
kūrimąsi svetimam krašte.

Okupacijos, trėmimai ir karo 
pergyvenimai išugdė šeimoje ir 
jos nariuose kovos, užsigrūdini
mo bei ryžto dvasią. Iš kitos pu
sės, šeima pasijuto nuskriausta 
ir reikalauja jai padarytas skriau
das atitaisyti.

Lagerinis gyvenimas mūsų šei
mą padarė pasyvią ir apatišką. 
Po daug ir didelių pergyvenimų 
pasidarė gera būti aprūpintiems 
ir laukti, ką geresnio atneš se
kanti diena, šeima supasyvėjo. 
Jos gyvenimas lengvas — mini
maliu! aprūpinimą gauna be di
delių pastangų. Lietuviškas kul
tūrinis gyvenimas klestėjo, nes 
nei laiko, nei pinigų nestigo.

Emigracija bei kūrimasis sve
timam krašte pastatė lietuvišką 
šeimą vėl prieš netikrumą: eko
nominį, tautinį, kultūrinį. Kūri
mosi metais vienos šeimos puo
lėsi gyvenimo tikrumo siekti eko
nominiu Įsitvirtinimu — pradėjo 
kalti dolerius. Kitos mėgino at
rasti vidurkį tarp ekonominių ir 
dvasinių vertybių. Trečios nutarė 
įsijungti ir prisitaikyti prie šio 
gyvenimo, lietuviškąjį laikyda
mos neįdomiu ir beprasmiu.

Kas daro žmogų vertingu?
Čia ir tenka panagrinėti verty

bių klausimą ir prasmę. Papras
tai vertybės apsprendžia žmogų, 
jo tikslus, jo gyvenimo .turinį. 
Tik vertybių mastu yra nustato
ma, kas gera ar bloga, teisinga 
ar neteisinga, gražu ar negražu,

Šeimos darnumo pagrindas
Daugumos pripažįstamos ver

tybės sudaro pagrindą stipriam 
gyvenimo darnumui pripažįsta
mos — reiškia protu supranta
mos ir praktiškai įgyvendina
mos). Ir priešingai, skirtingas 
vertybių supratimas dažnai suke
lia konfliktus tarp individų ir 
karus tarp tautų. Žmogus, aug-___________ _ ___ _____ _
damas šeimoje, vėliau mokykloj Paslaptis greit paaiškėja: Sov.

jų Kryžių Kaino praoyia prieš
lėktuvinė artilerija ir virš miesto 
pasirodo apie 50 lėktuvų. “Tai 
duos Vilniui” — galvojam bėgda
mi iš buto į kiemą! Bet kas yra? 
Priešlėktuvinė nustoja šaudžius, 
o skrendantieji lėktuvai nepana
šūs į jau anksčiau matytus. Ir jie 
nemėto bombų. Kas atsitiko?

r jie

je ir gyvenamoj aplinkoj, susida
ro panašią vertybių sampratą, 
susiformuoja į asmenybę, kuriai 
gyvenimo tikslas ir gyvenimo bū-

kus. Priešingai, žmogus, kuris 
gauna vienas vertybes šeimoje, 
kitas mokykloje, trečias savo gy- 
venamoj aplinkoj, išauga į silp
ną nepastovią asmenybę, kuri tu
ri daug konfliktų savyje ir su ki-

LIETUViy MOKYTOJU DIENOS

Sąjunga peržengė Lenkijos sieną. 
Tad ji tikriausiai pirmadienio 
naktį užims Vilnių, kadangi Lie
tuvos sostinę ir Minską skiria tik 
220 km. Gal dar ir anksčiau, nes 
Lenkijos kariuomenė yra demo
ralizuota.

Lenkai dairosi į Kauną
Nusiminimas ir baimė apima 

didesnę miesto gyventojų dalį, 
nors kita mažuma, kuri ir 1940 m. 
pasireiškė, aiškiai džiūgauja, slap
ta besiruošdama sovietų sutiki
mui. (Vilniaus lenkai, mūsiškiai 
kaimynai ir net tie lenkai, kurie

lietuvius pravardžiuodavo “sakė- 
pasakė” nusispjaudavo ir gale 
riebiai nusikeikdavo. Paaugliai 
“šokdavo” muštis, traukdami nuo 
galvos lietuviškas kepuraites. Po
licija į tokius šiaudinių didvyrių 
išsišokimus paprastai žiūrėdavo 
per pirštus. Reikėjo patiems juos 
sutramdyti. Ir “išgudrėjom”: pa
prastai priekyje eidavo du vyru
kai, garsiai kalbėdami lietuviškai, 
o nuo jų, bent 50 metrų nuotoly
je, geras būrys mūsiškių. Užpuo
lus pirmuosius, mes tuoj pat at- 
bėgdavom į pagalbą ir gerai len
kams atsilygindavom. Prieš pat 
karo pradžia Markučių bendrabu
čio auklėtiniai taip “sutvarkė” 
Subačiaus g-vės batsiuvius, kurie 
neleisdavo lietuviams net gatve 
praeiti). Lenkai dabar jau bėga į 
mūsų namus teiraudamiesi, kodėl 
Lietuva nežygiuoja į Vilnių, prašo 
užsukti Kauno radiją, klausyti ži
nių — gal bus kas nors naujo. At
sakom, kad nieko nežinom, Kau
no radijo neklausom. Ką galį ži
noti su kuo turi reikalą — su pa
doriais žmonėmis ar su provoka
toriais?

Tradicinis Kanados mokytojų 
suvažiavimas, šaukiamas kasmet 
vienoje ar kitoje didesnėje kolo
nijoje, jau kuris laikas pradeda 
krypti į studijų dienų pobūdį. 
Šia prasme K. Fondo organizuo
tas ir šių metų mokytojų suva
žiavimas lapkričio 2-3 d. Prisikė
limo muzikos studijoj. Didžiausią 
jo darbo dalį užėmė užėmė trijų 
dalių simpoziumas, skirtas liet, 
vaiko būklei šeimoje, mokykloje 
ir organizacijose nagrinėti.

Į suvažiavimo prezidiumą K. 
Fondo pirm. dr. H. Nagys pakvie
tė mokytojus: Jonyną iš Montre- 
alio, Andrulį iš Toronto, Mikšį iš 
Hamiltono; sekretoriatan — p. 
Baltuonienę iš Montrealio ir p. 
Kuolienę iš Toronto. Invokaciją 
atkalbėjo Tėvas Placidas, OFM, 
Prisikėlimo par. klebonas. Svei
kino Liet, konsulas Kanadoje dr. 
J. Žmuidzinas ir KLB Toronto 
apyl. pirm. dr. J. Matulionytė.

Pirmosios simpoziume paskai
tos “Mokinys šeimoje” prelegen
tė J. Blauzdžiūnienė pasisakė: 
a. prieš motinų darbą už šeimos 
ribų; b. prieš betkokį svetimos 
kalbos naudojimą šeimoje; c. tė
vų pareiga padėti vaikams pa
ruošti lit. pamokas; d. įjungti vai
ką į suaugusių pobūvius. Pagrin
dinis faktorius lieka tėvų lietu
viškumas ir sugebėjimas tą lie
tuviškumą vaikams perduoti.

Antrasis tos pačios temos pre
legentas inž. A. Pusarauskas pa
pildė pirmosios prelegentės min
tis: a. vaikai mokosi ne tik šei
moje, bet ir aplinkoje; aplinkos 
ir šeimos nuotaikų nesutikimas 
sukelia konfliktus šeimoje; b. jau
nuolis yra laužomas lietuviškumo 
ir kanadiškumo, juoba kad šis 
pastarasis veiksnys imponuoja 
turtingumu ir socialine padėtimi; 
c. išeivio šeima perdaug gyvena 
senomis idėjomis ir nesugeba su
prasti realios padėties, supančios 
jaunuolį. Išeitis — idealizmo kė
limas šeimoje, nes jo trūkumas 
užtemdo lietuvybės išlaikymo 
tikslą.

Diskusijose, kurioms vadovavo 
dr. H. Nagys, buvo keliamas tėvų 
vaidmuo ir konstatuota, kad trys

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 414% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 714%. Už paskolas - morgičius — 614% . 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.

ketvirtadaliai liet, šeimų stengia
si savo pareigas tinkamai atlikti.

' Pranešimai iš vietovių
Hamiltonas: 14 metai kaip vei

kia šeštad. m-la; mokinių — 221, 
skyrių — 9 (du paraleliniai), mo
kytojų — 15, išlaiko tėvai, mokė
dami $15 nuo šeimos; sąmata — 
apie $3000. Didžiausia problema
— mokytojai.

Londonas: 12 metai; mokytojų
— 2, mokinių — 29, lietuvių kal
bos mokėjimas labai krinta, mo
kyklą lanko nenoriai, tikyba ne
dėstoma, trūksta mokytojų. 
Montrealis: .

Aušros Vartų parapijoj — 75 
mokiniai; gauna patalpas ir dalį 
atlyginimo iš švietimo valdybos, 
5 mokytojai.

Rosemountas: 80 mokinių, 7 
skyriai, jų tarpe priešmokyklinis 
skyrius; gauna pašalpą ir patalpas 
iš švietimo valdybos, kuri nusta
to tam tikras taisykles — pvz. 
viena valanda prancūzų kalbai; 
liet, visuomenė abejinga*.

Augšt. Lit. Kursai: 3 grupės, 
mokinių — 44, baigę 8 .metų liet, 
pradžios mokyklą; mokytojų*— 7.

Seminaras — mokiniai, baigę 
lit. kursus: studentų — 20.

Oakvillė: Formalios mokyklos 
nėra, mokytoja lankosi į namus 
arba suburia vaikus kokiam pasi
rodymui; vaikų — 24.

Torontas: Šeštad. mokyklą tvar
ko taryba, sudaryta iš klebonų, 
Bendruomenės, tėvų ir mokytojų. 
Tėvai moka $20 nuo šeimos; są
mata $7000; mokytojų — 23; 10 
skyrių su 19 klasių, mokinių — 
580; egzaminai nuo 4 skyriaus; 
mokytojų pakanka.

Popietinis posėdis pradėtas ant
rąja simpoziumo paskaita “Lietu
vis vaikas mokykloje”. Pirmoji 
paskaitininke — mok. Ir. Grabo- 
šaitė. Pasak jos: a. kanadietiškoj 
mokykloj nėra tokio nacionaliz
mo kaip JAV; b. mokytojas pats 
turi susidaryti autoritetą klasėje
— niekas jam čia nepadės; c. at
stumas tarp mokytojo ir mokinio 
daug mažesnis, kaip lietuviškoje; 
d. lietuvių k. ne tik nekliudo vai
kui išmokti anglų k., bet dargi 
padeda geriau ją išmokti.

Antrasis tos pačios temos gvil
dento  j as A. Rinktinas konstatavo, 
kad šeštad. m-loj vaikas jaučiasi 
kitaip ir todėl elgiasi kitaip. Tas 
skirtingumas yra teigiama savy
bė. Reikėtų skatinti liet, vaikus 
didžiuotis kanad. m-loj savos kal
bos mokėjimu; kanadiečiams vai
kams tai imponuoja; įvairiomis 
progomis liet, vaikai turėtų pasi
siūlyt padainuot liet, dainų; iš
drįst specialiom progom ateiti 
kanad m-lon su taut, drabužiais 
pvz. Halloween proga. Taip daro 
kitos tautybės. Svarbu vaikuose 
pažadinti pasididžiavimą liet, kal
bos mokėjimu, geresniu istorijos 
ir geografijos žinojimu, įgyjamu 
šeštad. m-loj. Liet, istorijos dės
tymą jungti su Kanados praeitimi 
ir iškelti tarptautinės reikšmės 
Lietuvos įvykius; pvz. pasak vie-

T. B. Mikalauskas, OFM, šventina St. Catharines skautų “Žalgirio” 
vietininkijos vėliavą. Vėliavos kūmai — J. Zubrickienė ir V. Bie
liūnas. Prie jų —. mažųjų skautų vadovė V. Žemaitienė ir vieti
ninkė p .s. M. Gverzdienė.*

Tai slapti dokumentai, įvairūs 
įsakymai, gal pasiuntę ne vieną 
lietuvį į kalėjimą, uždarę mūsų 
mokyklas, organizacijas. Vilniaus 
gatve, per Žaliąjį tiltą, Ukmergės 
link įvairiomis susisiekimo prie
monėmis ir pėsti traukia lenkų 
kariuomenės likučiai, policija, 
KOP — Pasienio Apsaugos Kor
puso daliniai, mesdami ginklus, 
kuprines į Nerį ar namų vartus.

Pirmadienį, rugsėjo 18 d., mies
te didžiausias judėjimas, ypač 
prie krautuvių, kuriose parduo
dami cigarečių likučiai ar duona. 
Zlotų turiu pakankamai (tėvas 
dar gavo pensijos avansą, berods, 
net už šešis mėnesius), tačiau nie
kur negalima “įsisprausti”, nes 
minios žmonių apsupusios krautu
ves. Staiga, apie pietus, gatvėse 
pasirodo vaikai su ekstra leidi
niais: “Hitleris nusižudė”, “Vo
kiečiai traukiasi atgal”, “Rusai 
vejami iš Lenkijos” ir t.t. Neišpa
sakytas džiaugsmas! Žmonės pa
žįstami ir nepažįstami bučiuojasi, 
dainuoja, kitur sustoję gieda len
kų himną. (Spėju, kad sensacingo
mis žiniomis norėta apsaugoti 
įvairų turtą, nes pasireiškė pir
mieji įsilaužimai netik į valstybi
nes įstaigas, bet ir į pasitrauku
siųjų iš Vilniaus gyventojų bu
tus).*

“Vilniaus gynėjai” jieško
Nueinam su draugu pasižiūrėti 

seniai matytų filmų. Deja, kino 
seansas nutraukiamas, žiūrovai 
mandagiai išprašomi į namus. Iš
einam į Aušros Vartų g-vę ir gir
dime patrankų šaudymą, kulko
svaidžių tratėjimą. Gatvės ap
šviestos — pirmą kartą po 18 die
nų! Taigi, Vilnius paskelbtas atvi
ru* miestu, šoninėm gatvėm bė
gam į namus. Rūpestingoji mama 
jau laukia prie vartų, šaukdama 
man slėptis, nes “Vilniaus gynė
jai” jieškojo manęs apkasų dar
bams. Spėju tik sušukti kur bū
siu, peršoku man gerai pažįstamą 
tvorą ir dingstu tamsoje prie Vil-

Bolševikai mūsų gatvėj
Rytą švelni mamos ranka palie

čia mane, prikeldama “susipažin
ti” su nauju Vilniaus “šeiminin
ku”: jis jau mūsų gatvėje su tan- 1 
kais, patrankom, sunkvežimiais, 
aplipintais Lenino, Stalino ir kt. 
paveikslais, įvariais komunisti
niais šūkiais. Motorizuotų dalinių 
kariai atrodo neblogai, tačiau pės
tininkai — neduok Dieve! Kaiku- 
rie buvo vyžoti, suko į laikraštinį 
popierį stambiai supjaustyto taba
ko lapus. Miesto gyventojai pama
žu išeina iš namų, rūsių ir slėptu
vių, pradėdami kalbą įvairiau
siom temom su raudonarmiečiais. 
Rusai kaip iš automato beria at
sakymus: sviestas — tiek ir tiek, 
darbininkas uždirba labai gerai...

— Ar apelsinų turite? — klau
sia moterėlė.

— Da, da, zavod vypuskajet — 
taip, taip, fabrikas gamina!

Žiopliai sprogsta iš juoko. Ru
sas žiūri nustebęs, ko tie žmo
nės juokiasi. Vyresnio amžiaus 
vyras jam paaiškino, kad apelsi
nai auga tik ant medžių ir fabrike 
jų pagaminti negalima... Tėvas 
užklausė, ar mokamos pensijos?

— Starikom u nas pačiot — 
seniams pas mus pagarba. Kiek 
jos gaudavai Vilniuje? — klau
sia tankistas.

— 150 zlotų į mėnesį, — atsa
ko tėvas (už neteisingą atleidimą 
iš miesto savivaldybės lietuvių 
represijų metu, tiek pensijos tė
vas išsistengė už 22 metų tarny
bos laiką).

— Gausi trigubai daugiau, — 
aiškina rusas.

Bet grįžęs į namus ir apskaičia
vęs tik maisto produktų kainas 
tėvas sako: “Nežinau, ar jis tei
singai kainas nurodė, bet mano 
apskaičiavimu mūsų šeimai neuž
teks ir 600 rublių”.*

— Pagyvensim, pamatysim, — 
atsako mama.

Prancūzai veikia prieš 
amerikiečius Vietname

uos enciklopedijos lietuviai pir
mieji pradėjo kovoti už baudžia
vos panaikiiųmą.

Paskaitiniifkžs ypač pabrėžė 
mokslo priemonių stoką šeštad. 
m-lose; skatino stiprinti mokytojų 
autoritetą, drausmės reikalus 
tvarkyti drauge su tėvais.

Diskusijoms vadovavo J. Gus
tainis. Jose konstatuota, kad ka
nad. mokykla tiesiogiai nutautini
mo akcijos nevaro; pirm, išpažin
ties ir Komunijos reikalus turėtų 
budriau sekti-liet. parapijos, ypač 
ryšium su pirm, penktadieniais; 
iš kanadiečių m-lų reikia pasisa
vinti metodą ir drausmę.

Mokyt. V. Matulaitis supažindi
no su savo naujai išleistu Lietu
vos žemėlapiu šeštad. mokyklai. 
Jo kaina $1.40.

Trečiąją temą “Vaikas visuo
menėj” gvildeno O. Gailiūnaitė 
ir T. Rafaelis Šakalys, OFM.

O. Gailiūnaitė siūlė, kad tėvai 
samdytų lietuvių kalbos mokyto
jus savo vaikams; liet, jaunimo 
organizacijos dar daug dėmesio 
teikia lietuviškumui; vienas svar- 
biausų jų darbų—stovyklos, ku
rių pagrindinis klausimas — va
dai. Dabartinėmis sąlygomis Ka
nadoje, kurios gyventojai sudaro 
įvairiatautę mozaiką, dar galima 
lietuvių vaikus įauginti lietuvių 
bendruomenėm

T. Rafaelis šakalys, OFM, pa
brėžė reikalą duoti priaugančiam 
jaunimui idealistinius - krikščio
niškus pagrindus; religija turėtų 
tapti esmine jaunuolio gyvenimo 
dalimi.

Diskusijų vadovu buvo A. Rin
kūnas. Visa eilė suvažiavimo da
lyvių pasisakė prieš plintančias 
negeroves jaunimo tarpe. Proble-

mos betgi yra didesnės nei turi
mi sprendimai.

šiemetines Mokytojų Dienas 
organizavo Kultūros Fondo val
dyba, vad. dr. H. Nagio ir talkina
ma K. Manglico, KF Įgaliotinio 
Toronte.

Kanados lietuvių mokytojų suva
žiavimo, įvykusio 1963 m. lapkri
čio 2-3 d.d. Toronte NUTARIMAI

1. Bendrinės rašybos reikalu
Suvažiavimas, turėdamas galvoje 

PLB valdybos raginimą vartoti jab- 
lonskinę rašybą, nutaria, galimumo ri
bose, vartoti mokyklose vadovėlius, 
tąja rašyba parašytus. Taip pat pa
geidaujama, kad būtų išleista nauja 
liet, kalbos vadovo laida.

2. Suvažiavimas sveikina PLB val
dybą už iniciatyvą organizuoti PLB 
Kultūros Tarybos švietimo skyrių ir 
laukia, kad tas skyrius pradėtų veik
ti kaip galint greičiau.

3. Mokslo priemonių reikalu
Suvažiavimas konstatuoja, kad šių 

dienų mūsų mokyklai trūksta vadovė
lių augštesniems skyriams ir mokslo 
bei mokytojo pagalbinių priemonių. 
Turėdamas galvoje, kad šių priemo
nių paruošimas ir išleidimas vieno 
krašto sąlygomis neįmanomas, suva
žiavimas kreipiasi į PLB Kultūros Ta
rybos švietimo skyrių, prašydamas 
tą reikalą organizuoti pasauliniu mas
tu ir tai galimai skubiau.

4. Turėdamas galvoje, kad kaiku- 
riose mažose kolonijose lit. mokyklų 
darbas yra tiek sušlubavęs dėl moky
tojų stokos ar asmeninių nesantaikų, 
suvažiavimas kreipiasi Į vietinius KLB 
organus ir visus lietuvius, prašydamas 
statyti lietuviškosios mokyklos rei
kalą augščiau už kitus reikalus.

5. Suvažiavimas dėkoja Prisikėlimo 
parapijai Toronte už nemokamas pa
talpas suvažiavimui ir Toronto Mai
ronio lit. mokyklos tėvų komitetui už 
globą.

Po atkaklios kovos Vietnamas 
išsivadavo iš Prancūzijos valdžios, 
bet prancūzų Įtaka pasiliko. Viet
namiečiai ir toliau palaiko preky
binius ir kultūrinius ryšius. Pran
cūzų, o ne anglų kalba yra priva
loma Vietnamo mokyklose ir Į 
Paryžių, o ne Vašingtoną važiuoja 
vietnamiečių jaunimas studijuoti.

11.000 vietnamiečių vaikų ir 
jaunuolių lanko prancūziškas pra
džios ar vidurines mokyklas, ne
išskiriant nė “valdžiusios” Ngo 
Dinh šeimos. Susirgusieji daž
niausiai gydomi prancūzų gydyto
jų ir prancūzų pastatytose ligoni
nėse. Apie 17.000 Prancūzijos pi
liečių ir toliau pasilieka gyventi 
Vietname; iš jų 6.000 yra Prancū
zijoje gimę, kiti yra arba iš miš
rių šeimų arba vietnamiečiai, ga
vę Prancūzijos pilietybę ir ją pa
silaikę, P. Vietnamui tapus nepri
klausoma valstybe. Keli prez. Ngo 
Dinh Diem ministerial yra vedę 
prancūzes, o gausus prancūzų 
konsulato štabas Saigone rūpes
tingai registruoja prancūzų-viet- 
namiečių santuokas ir gimimus.

Prancūzai turi Vietname daug 
fabrikų, viešbučių, parduotuvių, 
tabako ir kaučuko plantacijų, 
bravorų. Prancūzų investacijų 
vertė Vietname siekia apie $200. 
000.000. 85% Vietnamo pajamų 
ateina iš parduoto kaučuko, o jo 
gamyba yra trijų prancūzų b-vių 
rankose. Importo srity pirmą vie
tą užima JAV, antrą — Japonija, 
trečią — Prancūzija. 43% Viet
namo eksporto eina Į Prancūzij’ą.

Pagal prez. De Gaulle liniją,

Prancūzijos ambasadorius Sai
gone R. Lalonette pokalbyje su 
JAV ambasadorium H. C. Lodge 
iškėlė idėją neutralizuoti Vietna
mą ir atitraukti iš jo amerikiečių 
kariuomenės dalinius. Atrodo^ 
prancūzai Įsitikinę, jog amerikie
čiai nesugebėsią apsaugoti pran
cūzų interesų Vietname. Vietna
mo * armija prancūzų plantato
riams tokios apsaugos neduoda, 
nes dauguma plantacijų atsidūrė 
komunistų partizanų valdžioje. 
Norėdami apsaugoti savo gyvybę 
ir verslą, prancūzų plantacijų di
rektoriai suėjo i kontaktą su* ko
munistų partizanais: moka jiems 
mokesčius, leidžia sėti ryžius ir 
imti naujokus iš prancūzų plan
tacijų, o komunistai oficialiai pa
žadėjo respektuoti prancūzų “le
galius ekonominius interesus”, 
jei tie “nutrauktų santykius su 
amerikiečių ir Diein vyriausybe”. 
Prancūzai mielai tas sąlygas pri
ėmė.

Prancūzai atvirai palaiko susi
siekimo linijas su komunistų val
domu Šiaurės Vietnamu. 10 as
menų prancūzų misija nuolat re
ziduoja Š. Vietnamo sostinėje Ha
noi mieste, o prancūzai mokytojai 
vadovauja ten licėjui, kuriame 
mokosi 1.035 studentai; prancū
zų spaudos korespondentai turi 
teisę reziduoti Hanoi. Š. Vietna
mas atidarė Paryžiuje savo pre
kybinę misiją; ta proga surengė 
banketą, į kuri pakvietė ne vien 
prancūzų kompartijos vadą, bet 
ir gaullistų ir antigaullistų at
stovus. J. Gs.

PriminimaiKASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vaL iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vaL iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

NAUJAI ATIDARYTA
lietuviška stalių dirbtuvė

PO-ME-6JC

Visuomet laikykite savo ligoninės apdraudos pažymėjimą pas save

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

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

Res TeL LE. 6.5363 — R«. TN. RO. 3-2032
K. STRIAUPIS P. JONIKAS

pasirūpinkite turėti apdraudę

FOUR SEASONS TRAVEL « . r'™J:*.
254 LAKESHORE RD. EAST, r O IT V real r

Vp a AįM a e Visais kelionių reikalais, visame pasau-
• D/AvtrXAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681
Nedelskite su Kalėdų siunta

Gruodžio 17 - paskutinė
diena vietiniams laiškams

• JEIGU PAKEITĖTE DARBĄ, rūpestingai sekite instruk
cijas antroje pusėje mokėjimo pažymėjimo formos 104, kurią 
jūsų darbdavys yra įpareigotas jums atiduoti.
• KAI JŪS SULAUKĖTE SAVO 19-to GIMTADIENIO, jūs 
nebesate ilgiau draudžiamas kartu su savo tėvais. Tada užsi
registruokite atskirai laike trisdešimt dienų, kad turėtumėte 
apdraudą. Pareiškimų formą gaukite ligoninėje, banke ar 
draudimo kompanijos raštinėje.
• KAI JŪS APSIVEDĖTE, šeimos įnašas turi padengti vyro, 
žmonos ir mažamečių vaiku draudimą. Nurodykite savo grupę 
ARBA, jei mokate premiją tiesiogiai, praneškite draudime 
komisijai.

ONTARIO 
HOSPITAL 
SERVICES 
COMMISSION ONTARIO

2195 Yonge St. 
Toronto 7 

Ontario



Pavergtoje tėvynėje
NAUJA TARYBA
Komunistinėmis sutuoktuvių, var

dynų ir mirusiųjų pagerbimo apei
goms skleisti įkurta respublikinė 
metrikacijos reikalų taryba. Pirma
jame jos posėdyje minėtuosius klau
simus diskutavo skulpt. K. Bagdonas, 
liaudies meno rūmų direktorius S. 
Sverdiolas, kultūros min. J. Banaitis 
ir jo pavad. V. Jakelaitis. Numatyta 
paruošti specialų muzikos repertua
rą komunistinėms apeigoms paįvai
rinti.

ŽAISLAI VAIKAMS
Žaislų parduotuvėse daugiausia vie

tos užima apdulkėjusios, nutriušusio
mis uodegomis lapės, nors mažieji ne
linkę į jas nė žiūrėti Be to, ir kaina 
esanti nežmoniškai augšta. Vargas 
tėčiui, jeigu jis priešmokyklinio am
žiaus savajai atžalai sugalvoja nupirk
ti kaladėles su abėcėle. Tokių kala
dėlių Lietuvoje neįmanoma gauti — 
keturi žaislų fabrikai jų dar nesugal
vojo pradėti gamintu Tėčiui belieka 
pasitenkinti laputės uodega.

SUKTAS RACIONALIZATORIUS
Mėsos ir pieno pramonės valdybos 

projektavimo biuro vyr. meistras J. 
Zareckis pasisavino A. Dolgovo ir 
G. Tiškevičiaus pasiūlymus popie
riaus parafinavimo vonios šildymui 
patobulinti ir už tai pasiėmė stambo
ką premiją. Nuskriaustiesiems teko 
kreiptis į liaudies teismą, kuris au
torines teises pripažino minėtiesiems 
J. Zareckio pavaldiniams. Augščiau- 
sias teismas J. Zareckio kasacinį 
skundą atmetė ir įsakė atiduoti pa
siimtąją premiją.

NEPAKEIČIAMAS VEDĖJAS
Kaupiškių pieno separavimo punk

to vedėjas Alfonsas Stankaitis už na
minės gaminimą pieninės patalpose 
buvo atleistas iš pareigų. “Tiesos” 
korespondentas A. Marcinkevičius jį 
aplankė naujoje darbovietėje — ša
kių pieno separavimo punkte. Gerie
ji šakių gamybinės valdybos dėdės, 
pasirodo, jį vėl padarė punkto vedė
ju, o kad vienam nebūtų nuobodu 
girtuokliauti, Šakių pieninėje kūriko 
pareigose paliko už girtavimą paže
mintą buv. vedėją V. Strimaitį. Ko
respondento žodžiais tariant, šakie
čiai filosofuoja: “Turėjome vieną, o 
dabar net du vienas už kitą gudres
nius įsitaisėm... Na, ir suporavo 
juos. Kai du stos...”

ŠIAULĖNŲ VALGYKLA
Šiaulėnų apyl. liaudies draugovės 

virš. Vyt. Černiauskas nusiskundžia 
kooperatyvui priklausančia užkandi
ne: “Šiaulėnų kooperatininkams ne
svarbu, kad žmonės viešojo maitini
mo Įstaigoje nugirdomi, kad užkandi
nė tampa smulkaus chuliganizmo pra
džia. Keista, bet taip yra — kasdien 
čia pilna girtų, nešvara, triukšmas, 

Pade k a

Padėka

Po operacijos mane lankiusiems namuose, nuošir
džiausiai dėkoju už dovanas ir gėles: p.p. A. E. Underiams, 
J. K. Bortninkams, J. G. Virbyloms, T. O. Trečiokams, V. 
O. Marcinkevičiams, J. M. Radzevičiams, A. Chamsytzis.

A. Gaidelienė

Už suruoštą mums staigmeną — įkurtuves ir už tokią brangią 
dovaną nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų draugams bei pažįsta
miems: p. M. P. Pivoriūnams, E. J. Akstinams, A. A. Dobrovolskiams, 
M. K. Juzumams, M. V. Lapinskams, E. J. šeperiams, B. B. Galbuo- 
giams, M. M. Galinaičiams, M. A. Adomavičiams, I. A. Jurkšams, M. 
P. Kairiams, M. P. Preikšaičiams, E. J. Šturmams, M. M. Jankams, 
A. J. Tinginiams, J. S. Juodikaičiams, Z. V. Gvaldams, M. N. Po
ciams, VI. Bendoriui, A. Kairiui, A. Domeikai ir Br. Putnai.

Didžiausią padėką reiškiame šeimininkėm -iniciatorėm p. Pi
voriūnienei ir p. Akstinienei.

Dar kartą nuoširdžiausias ačiū visiems.

Ona ir Pranas Vezauskai ir Jonas Girulis

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju lankiusiems mane ligos metu ligoninėje, 

namuose, už gražias dovanas, gėles ir linkėjimus pasveikti: giminėms 
p. A. J. Ališauskams, P. Polgrimams;

pažįstamiems ir draugams: p. V. A. Wlyman, šmigelskiams, 
Piktšilingiams, p. ūkelienei, Polodichuck, p. Zaganevičienei, p. Dei- 
mantavičienei, Kaškeliui, Rakauskui, Babrauskui ir kt.

Ypatingą padėką reiškiu Tėvui Kornelijui.
Dėkoju p. Matijošaičiams už nuolatinį rūpestį man sunkiai ser

gant, už parūpinimą privačios slaugės ir dovanas; taip pat p. Petke- 
vičiams ir p. Rivai Zimmermanui.

, M. L. Krilavičienė

Padėka
Brangiam ir mylimam vyrui, tėveliui ir seneliui

A. t A. PRANUI GUDINSKUI mirus,
reiškiame nuoširdžią padėką: prel. dr. J. Tadarauskui, aplankiusiam 
koplyčioje, bažnyčioje gražiai sutvarkiusiam gedulingas pamaldas ir 
jas atlaikiusiam; kun. M. Urbonavičiui, MIC, aprūpinusiam velionį 
paskutiniais šv. sakramentais, atkalbėjusiam Rožinį, pasakiusiam 
gilų pamokslą koplyčioje, atlaikiusiam gedulingas pamaldas ir pa
šventinusiam Šeimos paminklą lietuvių kapinėse; kun. dr. J. Gutaus
kui už gedulingas pamaldas ir pagalbą bažnyčioje; kun. B. Sugintai 
už aplankymą koplyčioje. Rožinio kalbėjimą, gedulingas pamaldas, 
palydėjimą į amžiną poilsio vietą ir atsisveikinimo žodį.

Dėkojame visiems Hamiltono, Toronto, Simcoe, Delhi, Čika
gos ir kt. vietovių giminėms, draugams, organizacijoms ir pažįsta
miems už paaukotas šv. Mišias, gėles, pareikštas užuojautas, gausų 
dalyvavimą Rožinio kalbėjime, gedulingose pamaldose ir palydėjimą 
į kapines.

Dėkingi esame sol. V. Verikaičiui už giedojimą bažnyčioje; 
K. Mikšiui ir Stp. Normantui už bažnyčios papuošimą.

Taip pat esame visiems labai dėkingi betkuo prisėdėjusiems 
prie gražesnio paskutinio patarnavimo.

Nuliūdusi Gudinsią šeima

šalia — bendrabutis. Ir ko gi tie mo
kiniai nemato9”

MOKESTIS UŽ ARKLIUS
Vilniaus kaimiškojo partinio k-to 

laikraščio “Draugystė” red. A. Ga
minas, puldamas į kolchozus ir vals
tybinius ūkius neįstojusius kaimų gy
ventojus, džiaugiasi, kad arklių savi
ninkai už leidimą laikyti arklį turi 
mokėti 50 rb. Tokią pinigų sumą jie, 
girdi, uždirba suardami porą daržų. 
Jis norėtų mokesčiais apkrauti ne tik 
arklius, bet ir kitus gyvulius, kad 
žmonėms neapsimokėtų jų laikyti. 
Vilniaus rajono Šumsko valst. ūkis 
turi 430 karvių, o jo darbininkai ir 
tarnautojai — 700 karvių. A. Gami
nas ypač susirūpinęs prie kolchozų 
ir valst. ūkių apsigyvenusiais “pavie- 
nininkais”, kurie tvartuose laikomas 
gyvulių bandas nakties metu gano 
minėtųjų ūkių ganyklose ir netgi pa
sėlių plotuose. Iš Vilniaus rajono 
Mažosios Koisnos kaimo pvz. buvo iš
keldintas Marijanas Pilatas, turėjęs 
dvi karves, bulių, dvi telyčias, tris 
meitėlius, septynis paišus ir pulką 
paukščiu. Visa jo kaimenė ganyda
vosi valstybinėse ir kolchozinėse 
pievose.

KRATOMI ŽVEJAI
Sugrįžusio iš jūros žvejybos laivo 

Įgulos prie posto vartelių laukia šei
mos nariai. Tačiau žvejui į krantą pa
tekti netaip jau lengva. Pirmiausia 
juos laivo denyje išrikiuoja bocma
nas — prasideda krata. Žvejai pri
verčiami nusivilkti švarkus, atsisags- 
tyti kelnes. Iš čemodano visas žvejo 
turtas paberiamas ant nešvaraus de
nio. Bocmanas, pasirodo, jieško už
maskuotų silkių, kurias žvejai gali 
mėginti išnešti Į krantą. Prie uosto 
vartų kratą antrą kartą praveda sar
gas. Procedūra labai panaši į pirmąją 
— viskas dėl nelaimingos silkės gal
vos. VŽT-679 žuvies apdorojimo 
meistras A. Petrikauskas, aprašęs 
kratos procedūrą “Šluotos” puslapiuo
se, klausia — kodėl žvejai negali nu
sipirkti kelių šviežių silkių? Artimieji 
dovanų sulauktų Atlanto žuvies, o 
bocmanui ir sargui netektų gaišti 
laiko su niekam nereikalingomis kra
tomis ...

GAMYKLA IR GELEŽINKELIS
Kapsuko (Marijampolės) kombi

nuotų pašarų produkcija išgabenama 
geležinkeliu, čia ir prasideda gamyk
los bėdos — sunku gauti reikiamą 
skaičių vagonų. Pvz. rugpjūčio mėn. 
buvo pareikalauta 132 vagonai, o ge
ležinkelio valdyba davė tik 108. Ga
myklos darbą teko nutraukti 165 va
landoms, nes nebuvo likę vietos pa
gamintiems pašarams sukrauti. Per 
tą laiką gamykla galėjo pagaminti 
1848 tonas kombinuotų pašarų.

—vkst—

HAMILTONO 
ATEITININKŲ 
RUOŠIAMAS

X
f

VISI KVIEČIAMI 
Į ŠĮ BALIŲ!

HA
MOKSLEIVIŲ PAGERBIMAS. — 

Bendruomenės valdyba pagerbs lie
tuvius abiturientus, baigusius XII sky
rių. Ateitininkų ruošiamo literatūros 
vakaro proga Bendr. valdyba nutarė 
apdovanoti mūsų mokslą siekiantį jau
nimą lietuviška knyga, šituo norima 
simboliškai juos įjungti Bendruome
nėm

Baigusių yra 13, bet visi mokslą 
tęsia toliau. Jie yra mūsų būsima in- 
telegentija, vadai ir pirmininkai. Tai 
būtų priminimas, kad jie priklauso 
lietuviškam branduoliui ir mes daug 
iš jų tikimės. K. M.

SPAUDOS BALIUS, paremti kat. 
jaunimo spaudai, įvyks lapkričio 16 d. 
7.30 v.v., Knights of Columbus salėje, 
222 Queenston Rd.

Programoje skaitys savo kūrinius 
poetas B. Rukša, feljetonistas B. Arū
nas ir jaunoji J. Kaminskaitė, A. Bu- 
šinskaitė visus palinksmins “Poema 
apie Rojų”.

Bus renkama “spaudos baliaus ka
ralienė” atsižvelgiant į kandidatės kul
tūrines - dvasines vertybes. Jai dova
ną įteiks atvykusi iš Toronto Miss 
Freedom — J. Juozaitytė.

Visi jaunieji hamiltoniečiai, šiais 
metais baigę 12 klasę, bus atžymėti 
HLB v-bos dovana — po lietuvišką 
knygą.

Veiks bufetas su gėrimais ir gausi 
loterija, šokiams gros Vyt. Babecko 
vad. orkestras.

Laukiame visų — jaunų ir vyresnių 
atvykstant į tokį įdomų kultūrinį šo
kių vakarą. At-kai sendr.

SPALIO 6 D. KONCERTO apyskai
ta: pajamos — suaug. bilietų parduota 
166 po $1.50 — $249; studentams 45 
po 50 et. — 22,50; svečio iš JAV (pra
šė pavardės neskelbti) sudarytos są
lygos davė $50 pajamų; mons. J. Ta- 
darausko auka salės nuomai apmo
kėti — $30. Iš viso $351,50. Išlaidos 
— $221,55. Gryno pelno — $129,95.

Rengėjai dėkingi visiems dalyviams, 
ypač dėkingi už aukas svečiui iš JAV 
ir mons. J. Tadarauskui. V. P.

SPAUDOS KIOSKAS po ilgesnės 
pertraukos naujai pertvarkytas veikia 
kiekvieną sekmadienį po 10 ir 11 vai. 
pamaldų parapijos salėje. Kioske yra 
naujų knygų ir nauja suaugusiems 
maldaknygė “Rūpintojėlis”. Be to, ten 
pat bus priimamos įvairių laikraščių 
bei žurnalų prenumeratos.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBO VEIKLA. — Rugsėjo pabai
goje buvo suorganizuota žūklautojų 
išvyka į tolimas, sausumos keliu ne
privažiuojamas, šiaurės salas. Pava
žiavus apie 200 mylių automobiliais,

TINKAMU 
MOMENTU...

^aarl
SVETINGUMAS

Vaišink irfiportuotu Paari Roodeberg raudo
nuoju vynu, tušintais jautienos kepsniais ir 
valgis tampa vaišėmis. Jei žuvimi ar paukš
tiena vaišinama, butelis Paari Riesling pui
kiai papildo. Paari Rode suteikia jaukų 
vaišingumą betkada. Visos importuoto vyno 
rūšys puikios už stebėtinai prieinamą kainą.

SPAUDOS 
BALIUS
Įvyksta šį šeštadienį, lapkričio 16 d. 
Knights of Columbus salėje.
Programoje dalyvauja:
poetas B. RUKŠA, feljetonistas B. ARŪNAS, deklamatorė ALD. 
BUŠINSKAITĖ ir vietinis talentas J. KAMINSKAITE. Atvyksta 
“MISS FREEDOM” J. JUOZAITYTĖ. Bus renkama BALIAUS 
KARALIENE.
Šokiams gros VYT. BABECKO orkestras. Turėsime tUrtingą 
LOTERIJĄ ir BUFETĄ. Pradžia — 7 vai. vak.

MILTON, i 
toliau buvo skrendama hidroplanais. 
Nusileidus prie vienos pasakiškai gra
žios akmenuotos salos, pasistatyta pa
lapinės ir tuoj pat pradėta meškerio
ti iš specialių mažais motorais varo
mų laivelių grupėmis po 3. Iškyla tru
ko 2 dienas. Sugauta apie 50 lydekų, 
kiek mažiau kitos rūšies žuvų. Išvy
koje dalyvavo: A. Barkauskas, A. Šim- 
kevičius (išvykos organizatoriai), L. 
Banaitis, Z. Bolskis, A. Liudžius, V. 
Matusevičius, P. Paraštis, J. Preikšai- 
tis, V. Sasnauskas, K. Sinkevičius, J. 
Simaitis ir A. Stasevičius. Per dvi die
nas tolimoje šiaurėje skambėjo lietu
viškos dainos. Deja, jas galėjo girdė
ti tik žuvys ir žvėreliai. Didžiausią ly
deką sugavo J. Preiksaitis.

1964 m. sausio 25 d. ruošiamas zui
kių ir žuvų balius. Bus įteiktos tau
rės 1963 m. sezone sugavusiam di
džiausią šios rūšies žuvį: black bass— 
nemažiau 2 sv., pike —5 svarų, pick
erel — 3 sv., lake-trout 4 sv. ir mas- 
kalonge — nemažiau 28 colių ilgio. 
Kas dar nėra sugavęs, yra dar pakan
kamai laiko. Įrodymui reikalinga su
gautą žuvį pasverti artimiausiame paš
te ar krautuvėje ir raštelyje pažymėti 
žuvies svorį, ilgį, pagavimo vietą ir 
laiką. Tokį raštelį turi pasirašyti žve- 
jotojas ir svėrėjas. Klubo valdyba lin
ki visiems geros sėkmės. Klubo v-ba

MONS. DR. J. TADARAUSKAS 
lapkričio 6 d. išskrido lėktuvu į Eu
ropą, kur aplankys Fatimos, Liurdo 
šventoves ir Romą. Grįš gruodžio vi
duryje.

KALĖDŲ EGLUTĖ, ruošiama vysk. 
M. Valančiaus šeštad. mokyklos, įvyks 
š. m. gruodžio 22 d. Katedros mer
gaičių gimnazijos salėje.

MOKYTOJŲ STUDIJŲ DIENOSE, 
kurios įvyko Toronte lapkričio 2-3 d. 
d., dalyvavo šie šeštad. m-los moky
tojai: B. Antanaitienė, E. Gudinskie- 
nė, J. Krištolaitis, M^ Kvedarienė, A. 
Mikšienė, J. Mikšys, Ki Mileris, K. 
Norkus ir J. Pleinys.

JUOZUI JŪRAIČIUI padaryta sun
ki kojos operacija. Ligonis gydosi šv. 
Juozapo ligoninėje.

ŠALPOS FONDO vajus jau įpusėjo. 
Žmonės dosniai aukoja. J. Skaistys, 
gyvendamas toliau nuo Hamiltono, 
prisiuntė auką šalpai ir rašo: “... ka
dangi mes čia kaime gyvename ir jo
kie aukų rinkėjai nesilanko, todėl 
siunčiu čekį šalpos Fondui sumoj 
$10...” Mons. dr. J. Tadarauskas, iš
vykdamas atostogų į Europą, įteikė 
$25. Nuoširdžiai dėkojame už aukas.

KALĖDŲ ŠVENTĖS jau visai nebe
toli. Visi prisidėkime auka, kad ŠF

švenčių proga galėtų suteikti džiaugs
mo esantiems ligoniams bei seneliams 
Vokietijoje. Toliau gyvenantieji nuo 
Hamiltono, kur rinkėjai jūsų neaplan
ko, prašom siųsti savo auką šalpai 
šiuo adresu: Šalpos Fondas, 137 Glad- 
sone Ave., Hamilton, Ont.

K. PRIELGAUSKAS išvyko į Prince 
George, B. C. , kur katalikų kolegijo
je dėsto vokiečių kalbą. K. P. tikisi 
ten gyventi ilgesnį laiką. J. P.

SVARBUS PRANEŠIMAS HAMIL
TONO LIETUVIAMS EVANGELI
KAMS. — Šį sekmadienį, lapkričio 17 
d., 5.30 v. p.p., kun. Algimantas Ži
linskas laikys pamaldas Hamiltono ir 
apylinkės lietuviams evangelikams. 
Pamaldos bus laikomos Christ Lat
vian bažnyčioje 18 Victoria Ave. S., 
Hamiltone. Visi evangelikai yra nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti.

VIEŠAS LN V-BOS POSĖDIS sau- 
kiamas šį penktadienį, lapkr. 15 d. 
7.30 v.v. p. Naruševičiaus viešbutyje 
Grand Hotel, 5 Gore St. Įėjimas per 
moterų skyrių. Salė yra II a. Maloniai 
kviečiu visus LN narius dalyvauti 
šiame posėdyje ir pareikšti savo nuo
mones dėl tolimesnės LN krypties. 
Lapkr. 3 d. LN v-ba pavedė man su
rinkti duomenis šiems atvejams:

1. LN sklype statomas klubas ir 
salė, o virs jų apie 70-80 gyvenamųjų 
butų.

2. LN sklypas parduodamas ir pir
moje eilėje grąžinami pinigai tiems 
nariams, kurie yra padavę pareiški
mus atsiimti pinigus. Už likusius pi
nigus pirkti žemės už miesto ir eiti 
prie mažos salės įsigijimo.

3. Parduoti LN sklypą, grąžinti 
prašantiems pinigus, o su likusiais at
mokėti Deltą pastato skolą ir Deltą 
laikyti.

Šio penktadienio posėdis yra tuo 
svarbus, kad v-ba jame svarstys, kurią 
iš šių trijų krypčių pasirinkti. Kadan
gi pinigai sudėti apie 700 tautiečių, 
tad v-bai labai svarbu išklausyti ir. 
LN narių nuomonės. Tad dar kartą 
maloniai prašau visus LN narius šia
me viešame posėdyje gausiai daly
vauti.

Ačiū! St. Bakšys, LN v-bos pirm.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS val
dyba lapkričio 16 d., šeštadienį, lenkų 
salėje Frood Rd., ruošia kariuomenės 
šventės minėjimą. Programoje: trum
pa paskaita, meninė dalis, šokiai. Gros 
geras orkestras, veiks turtingas bufe-

< psL • Tėviškės Žiburiai • 1963. XI. 14. — Nr. 46 (721)

Lietuviai pasaulyje
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J A Valstybės
GAUTAS DOVANŲ ŽEMES SKLY 

PAS Putname, Conn., Matulaičio se
natvės ir poilsio namų statybos reika
lams. Jau priimti pagrindiniai namų 
projektai Didelis pastatas iš centro 
eis spinduliais, kuriuose bus senelių 
bei slaugomųjų gyvenamieji kamba
riai. Inž. Augustinavičius iš Klevelan- 
do ruošia smulkius statybos darbų 
vykdymo planus. Statybos fonde tu
rimų lėšų nepakanka statybai pradėti, 
šiuo metu Nek. Pr. M. seserų kongre
gacijos rėmėjų centro valdyba prade
da vajų Matulaičio namų statybos fon
dui padidinti. Išleisti spalvoti atvi
rukai su tų namų piešiniu. Taip pat

LIETUVIU FONDO administraci
niams ir piniginių vajų pravedimo 
reikalams atskirose liet, apylinkėse 
LF tarybos nariai paaukojo — $200: 
dr. A. Razma; $100: dr. B. Poškus ir 
dr. P. Kisielius; po $25: dr. F. Kau
nas, dr. V. Tauras, dr. G. Batukas; 
$20: inž. V. Naudžius; $10: kun. B. 
Sugintas ir pulk. A. Rėklaitis.

L. Fondas jau baigia surinkti pir
mąjį 100.000 dot ir š. m. gauto pelno 
virš $3.000 bus paskirta būtiniems 
lietuviškiems reikalams. Kadangi su
sidarys nemažai išlaidų pravedant LF 
piniginius vajus atskirose vietovėse, 
LF nariai nutarė tas išlaidas padeng
ti iš savo privačių kišenių.

išleisti specialūs lipinami ženkleliai. 
Abejus gaus aukotojai ir statybos rė
mė jai.

POETĖ JULIJA ŠVABAITĖ-GY
LIENĖ, dirbusi kelerius metus “Drau
ge”, šiomis dienomis, išlaikiusi nusta
tytus egzaminus, pradėjo dirbti Illi
nois un-to laboratorijoj, histologijos 
skyriuje.

VYSK. V. BRIZGIUI už poros mė
nesių sugrįžus iš Romos, bus įteiktas 
pirmas įmokėjimas $110.000 lietuviš
kos koplyčios, Vašingtone įrengimo 
darbų pradžiai. Iki užbaigimo koply
čios dar du tokie Įmokėjimai būsią 
reikalingi.

KUN. K. VENGRAS, MIC, mirė 
spalio 29 d. Čikagoje, Tėvu marijonų 
namuose, prie “Draugo”. Velionis bu
vo gimęs 1910 m. balandžio 2 d. Bos
tone, Mass., mokęsis Marijonų Augšt. 
m-Ioje, Marian Hills, Ill., Montrealy- 
je, Kanadoj ir Vyt. D. un-te Kaune. 
Kunigu Įšventintas Lietuvoje 1936 m.; 
pastoracinį darbą dirbo JAV ir Argen
tinoj.

F. DAMBRAUSKAS, kurį laiką gy
venęs Čikagoje, o paskiau persikėlęs į 
žmonos tėviškę — Jacksonville, Fla., 
automobilio buvo mirtinai suvažinė
tas. Palaidotas spalio 26 d. Čikagoj 
gyvendamas jis buvo aktyvus su lie
tuviais veteranais ir kurį laiką dirbo 
lietuviškoj radijo programoj.

PREL. MENDELIS buvo pagerbtas 
šv. Marijos kolegijoj Emmitsburg, 
Md., kur jam Įteiktas vysk. Du Bois 
medalis, šiai m-lai prel. Mendelis yra 
daug padėjęs.

“SANDARAI” prisiuntė laišką vie
nas senyvas lietuvis veikėjas, kuriame 
rašo: “Nemanykite, jog lietuviškas 
gyvenimas šioje šalyje kaip bematant 
pakriks ir jog juomi rūpintis — nebe
liko prasmės. Aš atsimenu, panašūs 
pesimistiniai pranašavimai buvo gir
dimi prieš 50 metų, kada aš buvau 
dar jaunas ir pradėjau maišytis Įvai
riose draugijose. Tačiau ir pusei šimt
mečio praėjus, lietuviškas elementas 
-ne tik neišnyko, bet daugeliu atžvil
gių dar sustiprėjo”.

PLK. JONAS VARIAKOJIS, sava- 
noris-kūrėjas, dviejų Vyčio Kryžiaus 
ordinų kavalierius, buvęs susisiekimo 
ir krašto aps. ministeris, staiga mirė 
spalio 31 d. savo namuose St. Charles, 
III. Palaidotas lapkričio 4 d.

Y, O n t.
tas. Pradžia 7 v.v. Atskiri pakvieti
mai-niekam nebus siuntinėjami.

Meninę dalį išpildys sol. V. žieme- 
lytė. Jai akomponuos D. Skrinskaitė. 
Programoj dalyvaus ir mūsų jauni
mas.

Visus tautiečius kviečiame kuo gau
siau dalyvauti ir pasikviesti draugų 
bei pažįstamų.

KLB Sudbury apyl. valdyba

IŠKYLA PAS KUN. L. KEMĖŠĮ. — 
Jau beveik metai laiko kaip kaimynys
tėje, už 50 mylių į vakarus nuo Sud- 
burio, prie 17 plento, Webbwood baž
nytkaimyje klebonauja mūsų tautietis 
kun. L. Kemėšis. Webbwood šv. Lau
ryno parapijos metinė tradicinė para
pijos šventės proga, spalio 20 d., bu
vo pakviesti ir Sudburio lietuviai — 
suvažiavo apie 30. Būtų jų buvę dar 
ir daugiau, jei būtų žinota iš anksčiau. 
Po vaišių salėje atvykusieji buvo pa
kviesti dar į kleboniją. Visi labai 
džiaugėsi kun. Liongino vaišingumu ir 
kaikurie pirmą kartą po daugelio me
tų jautėsi kaip Lietuvos klebonijoje. 
Prieš išsiskirstant buvo sugiedota “Il
giausių metų” vaišingajam šeiminin
kui. Esame tikri, kad neseniai užsi
mezgę nuoširdūs draugystės ryšiai ne
nutrūks ir toliau.

J. BR. IR R. JAKUBONIAI iš Ro- 
česterio aplankė savo artimesnius 
draugus. Jie seniau čia gyveno ir bu
vo aktyvūs bendruomenės ir parapijos 
nariai. Regina ypačiai yra pasižymė
jusi lietuviškuose parengimuose. Da
bar yra gerai įsikūrę JAV. Kor.

NOTARAS
ANTANAS LIUDŽIUS, 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

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINAS PASKOLOS IKI $3.«M, mor. 
ričių paskolos iki turto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolą draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Telefonas JA. 84511

Darbo dienos: 
Antradieniais 
2L MAIN

Australija
JONAS TINTERIS, Lietuvos kariuo

menės kūrėjas-savanoris, neseniai at
šventė Melbourne savo 70-tąjį gimta
dienį. Jis yra padovanojęs Melbourne 
valst. bibliotekai 3 tomus Liet. Enci
klopedijos.

/

• ANTANAS LAPSYS Adelaidės un- 
te gavo architekto diplomą. Jis yra gi
męs Lietuvoj 1940 m.

VLADAS SAVAITIS, melbournie- 
tis, tragiškai žuvo spalio 13 d. grįžda
mas automobiliu iš žūklavimo. Velio
nis paliko žmoną Mariją ir dukras 
Ramunę ir Auksę, motiną ir uošvienę 
be vyriškos globos.

Automobilį vairavęs R. Galinis ir 
bendrakelieiviai inž. V. Rekežius su 
su Leonu Vacbergu gydosi ligoninė
je. Velionis V. Savaitis buvo vienas 
pirmųjų Čiurlionio ansamblio narių.

Brazilija
DR. HENRIKAS NADOLSKIS, bai

gęs un-tą S. Paulyje, pakviestas dėsty
ti portugalų kalbą ir literatūrą.

Indonezija
INDONEZIJOS SOSTINĖJE Džia- 

kartoje, JAV ambasadoje, kaip sekre
torė, dirba Ina Neveravičiūtė (ra
šyt. Neveravičiaus duktė). Tenai ji 
sutikusi Urugvajaus diplomato, JT 
atstovo žmoną lietuvaitę Aldoną Kund
rotaitę, dabar Echanzienę.

Italija
POPIEŽIUS PAULIUS VI šv. Petro 

bazilikoj iškilmingai konsekravo 14 
vyskupų. 12 iš jų paskirti Įvairiems 
misijų kraštams. Iškilmėse, kelių šim
tų vyskupų tarpe, dalyvavo ir Lietu
vos atstovas prie šv. Sosto min. St. 
Girdvainis.

ROMON ATVYKO KUN. SAULIUS 
LAURINAITIS, dirbąs pastoracinį dar
bą Columbus mieste, Ohio. Savo tri
jų savaičių kelionę Europoje kun. S. 
Laurinaitis panaudojo studijiniam 
tikslui. Jį domino modernieji katali
kiškieji sąjūdžiai Italijoj jis susipa
žino su “Už geresni pasaulį” sąjūdžiu, 
o Prancūzijoj — su žosistų ir kt. Ro
moj būdamas, du kartus dalyvavo po
piežiaus Pauliaus VI audiencijoj. Kun. 
S. Laurinaitis Romoj buvo Liet. Isto
rijos ir Religinės Kultūros Instituto 
svečias ir jo bibliotekai pažadėjo nu
pirkti 10 tomų naujosios laidos vokiš
ką enciklopediją “Lexikon fuer Theo- 
logie und Kirche”.

Rodezija
TĖVAS ST. TAMKVAITIS, SJ, jė

zuitas misijonierius, jau 25 metai dar
buojasi Afrikos Rodezijoje. šis bro
lis jėzuitas yra gimęs Veiverių apy
linkėje; i ordiną Įstojo Kaune 1929 
m. S. Tamkvaitis teigia, kad juodoji
Afrika nenorinti jokios, net mažiau
sios, baltųjų globos, ir todėl baltieji 
rūpinasi iš tenai išsikraustyti.

Vokietija
TIKRINO STATYBOS EIGĄ. Spa- 

lio 25 d. Vasario 16 gimnazijoj lankė
si ir tikrino statybų padėtį ministeri
jos pareigūnai; iš Štuttgarto vyr. ta
rėjas Wenzke, iš Karlsruhe vyr. tar. 
Mock ir iš Mannbeimo ponai Glenz 
ir Siegel.

PROF. DR. JULIUS KAKARIEKA, 
kuris jau eilę metų profesoriauja Či
lėje, Amerikoje, o praėjusiais metais 
lankėsi JAV, šiuo metu vieši V. Vo
kietijoje; yra užmezgęs gerus ryšius 
su un-tais ir yra pakviestas paskai
toms kaip svečias profesorius.

Paruošė Pr. Al.

Dingo slapti 
brėžiniai

Prieš 19 m. San Francisco įlan
koje bombonešio B-29 įgula atli
kinėjo bandymus atominei bom
bai numesti. Lėktuve buvo ir 
slapti mechanizmo brėžiniai. Per 
neapsižiūrėjimą, kai navigatorius 
atidarė grindų duris, oro srovė 
ištraukė brėžinius laukan. Kaip 
teigė vienas įgulos narys, prope
leris juos sudraskė. Manhattano 
projekto atsakingi asmenys pasi
kvietė FBI. Buvo surinkti viso
kiausi popiergaliai San Francisco 
ir Oakland apylinkėse. Iš didžiau
sios popieriaus krūvos, kuri atsi
rado FBI darbo dėka ir kurioje 
buvo dalys svarbaus dokumento, 
buvo aiškus įrodymas, kad joks 
priešas negalėtų suklijuoti brėži
nio iš to, kas buvo likę dar nesu
rinkta.
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GYVENIMAS TEKA VINGIAIS ST. TAMULAITIS

NUOMONĖS IR PASTABOS APIE VYTAUTO VOLERTO ROMANĄ “UPĖ TEKA VINGIAIS”
Šis jauno autoriaus romanas 

mūsų išeivių literatūroje yra la
bai ir labai būdingas trimis savo 
išskirtiniais aspektais — neigia
mais ir teigiamais.

Pirma, šį romaną parašė inži
nierius, kurio specialybė nieko 
neturi bendro su menu (nebent 
jis pats būtų įsidvasinęs meninin- 
kas-architektas, visad ir visad gei-

mente išsakyti savo dvasinį cre
do).

Antras būdingas aspektas — 
nepaprastai bloga romano sąran
ga, t.y. veikalo struktūra, fabula, 
intriga, ar dar kaip kitaip mes 
bepavadinsime tuos esminius 
griaučinius gyvo alsuojančio epi
nio kūrinio privalumus. Pastara
sis aspektas yra lemiantis visam 
romanui. Mat, čia turime reikalo 
ne su kokia apybraiža, vaizdeliu,

nuotykių aprašymu, ne su lyri
niais skausmingais apdūmojimais 
apie greit prabėgusias laimės die
nas ir gyvenimo menkystę, bet su 
ramiu, nuosaikiu, tegul ir išpuoš
tu, objektyviu pasakojimu. Įvykių 
eiga šiame pasakojime turi bent 
minimaliai būti patraukli. Jei šio 
patrauklumo nėra, sunku jį beat- 
pirkti ir geriausiomis stilistinė
mis priemonėmis.

Trečiasis gana charakteringas 
Vytauto Volerto kūrinio bruožas 
— laukujė (išorinė) romano for
ma. Ir būtent: puikus, vykęs, li
teratūriškai meniškas, išradingas 
ir stačiai talentingas (spontaniš
kas) atskirų epizodų ir atskirų 
smulkių detalių aprašinėjimas 
bei vaizdavimas, šis pastarasis as
pektas kelia mums nusistebėjimą 
ir verčia į jaunojo autoriaus dar
bą pažiūrėti kiek plačiau. .

Beje, šitokių puikių, stačiai 
stebuklingų, šaunių detalinių 
vaizdų jau yra nemaža mūsų iš
eivių literatūroje (pvz. Katiliškis, 
Pulgis Andriušis, Baronas, Kra- 
likauskas, Mazalaitė ...). Iš vie
nos pusės, jie rodo gyyą literatū
rinį autorių talentą, iš kitos — 
sunkiai nugalimą tradicinį lietu
vių palinkimą į lyrizmą, į moteriš
ką smulkmeniškumą, į asmeniš
kumą, t.y. į asmenišką neobjekty- 
vuotą įsijautimą. Dėlto įvyksta 
kas? O gi mažutis absurdas: epe 
epiniai reikalai atsiduria antroje 
vietoje. * * *

Vytautas Volertas, sako, yra 
inžinierius. Bet, aure, tas, tas pats 
inžinierius seniai jau reiškiasi 
mūsų spaudoje ir kaip šaunus 
žurnalistas ir kaip gabus litera
tas. Daug kas čia yra nuostabaus 
ir drauge nieko. Kodėl? Todėl 
kad ir tarptautiniame kultūrinia
me ir lietuviškame gyvenime tu
rime nemaža pavyzdžių, kur inži- 
nierius yra žurnalistas ir litera
tas, teisininkas arba gydytojas 
yra romanų kūrėjas, .vyskupas — 
poetas, karininkas — operos dai
nininkas, scenos aktorius — nau
jos savitos minties rašytojas ir t.t.

Aplenkdami ilgą eilę pasauli
nių menininkų, prisiminkime čia 
vieną kitą vardą iš mūsų lietuviš
kojo meno pasaulio, štai* keli toki 
vardai: Donelaitis, Valančius, Ba
ranauskas, Kudirka, Maironis, 

-Pietaris, Kučingis, Gliaudą, Škė
ma, V. Tamulaitis, J. Kaupas ir 
daugybė kitų.

Būdinga čia yra tai, kad šie 
suminėti menininkai kartu buvo 
labai geri ir savo pagrindinės 
profesijos atstovai.

Nieko tad nepaprasto, jei ir 
inž. V. Volertas šalia savo pagrin
dinės profesijos panūdo būti dar 
ir literatu. Tai rodo ne tik antra
eilius žmogaus gabumus, bet, 
svarbiausia, ir išugdytą asmeny
bės pilnatvę, kuri laisvalaikį pa- Štai kur:

jungia augštesniems polėkiams.
♦ ♦ ♦ ♦

Jei maždaug bandysime atspė
ti vyksmo raidą, V. Volerto ro
mane aprašomieji įvykiai prasi
deda apie 1935-37 m. nepriklau
somoje Lietuvoje. Pagrindinis ro
mano veikėjas — Tomas Jasaitis, 
prasimušęs iš piemenėlio į uni
versitetą baigusiųjų eiles, šalia 
jo — žmona Jasaitienė, kilni ir 
santūri moteris, neteisėtai gimusi 
iš doros ir darbščios miestelio 
skalbėjos.

Trečias ryškus personažas — 
Eugenija, išsiskyrusi moteris, la
bai inteligentiška ir labai gudri 
sufražistė, žavinga, drąsi ir atkak
li, pilna vitalinių ir inteligentinįų 
pajėgų. Po ilgesnių konfliktų, su 
savo šauniu vyru jinai jį pameta 
vien dėlto, kad vieną dieną jis 
parlėkė ant žirgo iš paplūdimio į 
miestelį visiškai nuogas nuogutė
lis. Susirūpinę miestelio polici
ninkai ilgai jieškojo jo drabužių, 
bet nerado. Pradžioje ta išsisky
rusi moteris bando įsiterpti į Ja
saičių šeimą, bet netrukus roma
no autorius visą reikalą supilki- 
na — Eugenija visiškai išblanks
ta įvykių raidoje ir tik į galą 
blankiai tepasirodo. Vos teprasi- 
dėjusi romano intriga dėl to žiau
riai nukenčia.

Ketvirtas šaunus romano vei
kėjas — ponas Šukys. Bajorėlis, 
šlėktelė, išsigimęs tipelis. Patai
kūnas ir prisitaikėlis. Čia jis 
krikščionis, čia tautininkas, čia 
bolševikuojantis intrigantas, čia 
jis vokietininkas, nacių šalinin
kas.

Nepriklausomoje Lietuvoje Ja
saičiai kuriasi kiek išgalėdami, 
vargsta ir dirba, susilaukia prie
auglio. Bet čia juos užpuola ant
roji bolševikinė okupacija. Bėgi
mas į Vakarus. Vakarų Europa. 
Vėliau įsikūrimas Amerikoje, 
kur Jasaitis pasidaro negirdėtas 
ir neregėtas taupytojas. Pratur
tėjęs Jasaitis “atsiverčia” į lietu
viškų reikalų supratimą. Deja, ši
ta visa graži,'skaisti pabaiga skai
tytojo neįtikina, nes ji paremta 
ne faktinais ilgesniais psichologi
niais personažo išgyvenimais, o 
a priori susidarytu autoriaus re- 
habilitacijos sprendimu, kur švie
sa nugali tamsą, o gėris laimi 
prieš blogį ir niekšybę.

* * * *

Atsižvelgiant į visą fabulos 
(pasakojimo) rutuliojimą, Volerto 
romanas skaitomas labai sunkiai. 
Šia prasme “Upė teka vingiais” 
mums primena Dobilo “Blūdą”, 
pirmąjį lietuvių literatūros ro
maną, išleistą 1912 m. “Blūdą” 
skaityti labai sunku, nuobodu, 
nėra intrigos. Bet jame yra su
kaupta tokių šalutinių literatūri
nių perlų, kad šis kūrinys bus 
prasmingas tol, kol bus prasmin
ga lietuvių literatūra.

Volerto' “Upė teka vingiais” 
šiek tiek artėja ir panašėja į 
“Blūdą”.

Volertas, panašiai kaip ir Do
bilas savo “Blūde”, labai mėgsta 
digresijas, t.y. atskirų nereikš
mingų epizodų pernelyg didelį iš
plėtimą, arba, populiariai šne
kant, išvažiavimą į plačias lankas. 
Savyje, atskirai paimti, tie epizo- 
dėliai yra gana Įdomūs (kartais 
jie virsta literatūriniais deiman
čiukais), tačiau viso veikalo są
rangoje jie yra kliūtis, stabdis. 
Rezultate epinis kūrinys pavirsta 
pusiau lyriniais, pusiau noveli- 

• ■ • • w • <niais vaizdais.
Vytauto Volerto, 
kaip rašytojo, galia

Visa šio aptariamo romano 
reikšmė ir visa Vyt. Volerto, kaip 
pradedančio rašytojo, galia slypi

SKKALADAcr
A A O

1. Gana vykusios personažų 
charakteristikos ir pavykę santū
rus, neišplėsti dialogai.

2. Talentingas, puikus, stačiai 
nuostabus detalių aprašinėjimas. 
Volertas skoningai ir meistriškai 
piešia detales, kurios išeina to
kios gyvos, tokįos ryškios ir to
kios neregėtai spalvingos, žavios, 
patrauklios.

3. žodžio ir vaizdo atnaujini
mas vykusiomis stilistinėmis prie
monėmis, kurios ne jieškote su- 
jieškotos ir ne kalte nukaltos, o 
savaime spontaniškai išplaukia iš 
kūrėjo emocinių nuotaikų.

Šia prasme V. Volertas lyginti
nas su Pulgiu Andriušiu, kuriam 
vaizdavimo — piešimo talentas 
yra paties Dievo duotas. Ta pačia 
prasme Volertas gerokai pana
šus ir į rašytoją Vytautą Tamu- 
laitį, kurio detaliniai - miniatiūri
niai siužetai apie kiškelius, ne
laimingus žąsiukus, šaunius vabz
džius arba skurdžius piemenėlius 
dvelkia nuostabia spontaniška 
menine šiluma.

Štai kelios būdingos citatos iš 
V. Volerto romano “Upė teka vin
giais”:

Pašalas išgaravo, keliai nudžiūvo. 
Padangėn įsikabindavo vyturiai ir 
suokdavo per dieną virš laukų, ku
riuose . . . (37 psl.). ”

Šaltis buvo kaip reikiant. Parko pu
šys kentėjo nuo didelių sniego kupetų, 
susėdusių ant šakų ir taip prišalusių, 
kad žemyn kristi nė nesirengė. Sulin
kusios, prislėgtos stenėjo bei rąžėsi, 
nepajėgdamos net galvų aukštyn pa
kelti, visų užmirštos, nes parke žmo
gus pasirodydavo retai. (43 psl.)

Kitą dieną vėl susirinko, dabar jau 
kibirais skambindami, nešė vandenį, 
pylė, skubėjo, bėgo, jog net garų de
besys kilo nuo nugarų. (43 psl.)

Rytuose kabojo tiršta marška, juo
da kaip anglis pažemėje, bet jau pilkė
janti ir skystėjanti ties namų stogais. 
Viršuje pakraštėliai raibuliavo ruža- 
vumu, lyg lengvu kaspinėliu apvedžio
ti. Gatvės tįsojo tuščios ir mieguistos, 
irzliai sustenėdamos, pieno ar kepyk
los vežimui prabildant. (53 psl.)

Šitas miestas kvepėjo jaunumu ir 
šviežumu, kurių stigo garsiems Euro
pos didmiesčiams. Primityviškumas ir 
naujovės pynėsi vienan junginiu, to- 
kian gaivalingan ir stebinančiai svei- 
kan, jog vargu kas, jį pažinęs, galėjo 
nesistebėti. (77 psl.)

Gaila, kad visos provincija atsiduo
da. Už tai čia kad užtikau žuvelę, tai 
užtikau. M m! Palauk, kai geriau pri
sijaukinsiu, parodysiu. Negalėsi atsi
stebėti. Mergina kaip lydeka. (80 psl.)

Kiemo vartai užsidarydavo tik vėly
vai nakčiai, kai nuo bėgiojimo visiems 
sąnariai aptirpdavo, tačiau dar ir tada 
ilgai vienam kitam lange matydavai 
šviesą, kuri, per stiklą persisunkusi, 
kaip lava veržėsi laukan ir padrikai 
voliojosi sniege. (86 psl.)

Visi jautė, kad kažkur jau susirėmė 
žiema su pavasariu, nes apie šią nau
jieną be paliovos šnibždėjo miškų vir
šūnės, linksmai viena kitai linkčioda- 
mos ir net nesistengdamos paslaptį iš
laikyti. (123 psl.)

Žiema jau ritosi antron pusėn, tad 
gaišti nevertėjo. Rengėsi statybos dar
bus pradėti su pirmuoju pavasario nu
švitimu. Ir oras pasitaikė. Nors volio- 
kis saulėje: sausa, šiltoka, net nugara 
šunta, greičiau pajudėjus. Paukščiai, 
nusėdę šakas, krapštėsi pasparnes, 
žiūrinėjo į Tomą ir laukė, kada jis 
naują akmenį pakels. Jei sustenėdavo 
sunkiai, jei daugiau įsitempdavo, biau- 
rybės sukišdavo galvas ir imdavo čerš- 
kėti, tarsi Jasaičio jėga stebėtųsi. Lyg 
žiopliai, ratu apstoję, kraipė snapus, 
šnekučiavosi, tačiau pagalbon nesku
bėjo., Jei kuriam pabosdavo styroti, 
sušvilpdavo, sparnais suplasnodavo ir 
dingdavo, o jo vieton tuoj kitas atsi
rasdavo. (292 psl.)

Tokių ar panašių vaizdingų ap
rašymų" Volerto romane pilna, 
sklidina. Reikia tik juos suprasti, 
į juos įsijausti.

Vytautas Volertas yra literatas 
iš Dievo malonės. Jo sekančių 
kūrinių mes lauksime su lietuviš
ku ilgesiu. ___

Vytautas Volertas, UPĖ TEKA 
VINGIAIS, romanas, 332 psl., 
kaina $3,50. Išleido Lietuviškos 
knygos klubas Čikagoje, “Drau
go” spst, 1963 m.

Lietuviškos kalėdinės atvirutės
GAUNAMOS:

Spaudos bendrovėj “ŽIBURIAI”, 
941 Dundas Sb. 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.

APATINIAI BALTINIAI KOJINĖS 
MARŠKINIAI --- T-SHIRTS

♦

Kultūrinėje veikloje
PREL. PR. JURAS, šalia kitų savo 

milžiniškų pastangų, per daugel metų 
sukaupė ištisą Amerikos lietuvių kul
tūros muzėjų, apjungiantį knygas, pe
riodinę spaudą* įvairius leidinius, do
kumentus ir daug kitokios istorinės 
medžiagos. Didelę tų rinkinių dalį pri
glaudė lietuvaitės seserys vienuolės 
Brocktone, Mass., kita dalis yra jo pa
ties klebonijoje.

Šiomis dienoujis Nek. Pr. M. sese
rų vienuolyno Putname, Conn., sody
bos pakraštyje išdygo naujas pastatas 
— ALKA, mūrinis vienaaugštis na
mas prel. P. Juro lietuvybės turtams 
patogiai ir saugiai priglausti.

Statybą, savo bičiulių padedamas, 
finansavo pats prelatas. I užbaigtą na
mą sukraus savo biblioteką, archyvus, 
rinkinius bei muzėjines vertybes ir 
namą su tais lietuviškais turtais per
duos 'seserims vienuolėms globoti, 
tvarkyti ir rūpinti.

“EGLUTES” METINE ŠVENTE, 
ruošiama Liet Bendruomenės inicia
tyva, įvyks pavasarį — birželio 7 d., 
sekmadienį, Putname, Conn. Kviečiami 
visi “Eglutės” skaitytojai, klausytojai 
ir palaikytojai. Praeitą pavasarį tokia 
šventė labai pasisekė. Programoje da
lyvauti kviečiami “Eglutės” skaityto
jai, šeštad. mokyklos, lituanistiniai 
kursai ir tt.

RUDENS LIETŪS
J. Narūne * Pakštienė

Barbenimas per stiklą, 
To monotoniško 
Rudens lietaus.
Tartum pati senatvė 
Už lango ten stovėtų 
Ir visą laiką bartųsi 
Vienodu, įkyriu balsu. 
O sieloj — taip nykū 
Ir tamsu...

Už lango, ten 
Vis lyja lietūs, 
Į stiklą beldžia 
Taip ritmingai, 
Tarytum barškintų 
Ilgi, nervingi pirštai 
Belaukiančio
Ir vienišo žmogaus...

Barbenate per pačią širdį 
Nuvargusią, sulaužyta, 
Be švytinčios vilties... 
Paliaukit liję 
Vienodais, verkiančiais 
Lašais per stiklą 
Vėlyvo rudenio 
Smulkučiai lietūs 
Paliaukite raudoti, 
Palaidoję dienas saulėtas, 
Juk jos nebesugrįš.;.

MOKYT. S. JONYNIENE paruošė 
vadovėlį “Tėvų šalis” VII lituanisti
nės m-los skyriui. Vadovėlis jau ati
duotas spausdinti. Leidžia Kultūros 
Fondas. Tai antras S. Jonynienės pa
ruoštas vadovėlis ir ketvirtas, kurį lei
džia JAV Kultūros Fondas.

J. TININIS turi spaudai paruošęs 
apysakų ir novelių rinkinį. Leidiniui 
vardas dar neparinktas.

PULGIS ANDRIUŠIS parengė spau
dai apysakų rinkinį “Purienos po van
deniu”.

LAIMUČIO ŠVALKAUS 3 v. drama 
“Didžioji auka”, spausdinama keliuo
se “šaltinio” numeriuose, norima iš
leisti atskiru leidiniu. “Šaltinio” re
dakcija, pažymėdama, kad drama Ang
lijos lietuvių scenose susilaukė stip
raus pasisekimo, kreipiasi į skaityto
jus, prašydama padėti padengti išlei
dimo išlaidas, kurių susidarytų tik 
£20. Spaustų “Nida” su didele nuo
laida.

“LAIŠKAI LIETUVIAMS”, religi
nės ir tautinės kultūros žurnalas, nuo 
spalio mėn. pradėtas redaguoti T. Kęs
tučio Trimako, SJ. Naujasis redak
torius dar jaunas kunigas, tačiau jau 
gražiai pasireiškęs lietuviškoje spau
doje; į anglų kalbą išvertęs Sibiro 
lietuvaičių maldaknygę.

LIET. RAŠYTOJŲ DR-JOS V-BA, 
reziduojanti Los Angeles mieste, jau 
rūpinasi 1963 m. grožinės literatūros 
premija. Premijos suma — $500. Pir-

masis mecenatas jau yra — JAV LB 
Los Angelės apylinkė, iš dalies — ir 
“Lietuvių Dienos”, paskyrusios $100 
ir pažadėjusios kitą šimtą paskirti po 
N. Metų, ‘

VAŠINGTONE kongreso biblioteko
se dirba apie 30 lietuvių. Vieni jų dir
ba grynai bibliotekinį darbą, kiti — 
atlieka įvairius tyrinėjimus, surištus 
su įvairiais dokumentais ir bibliotekoj 
esančiomis knygomis. Kongreso bib
lioteka turi apie 10 mil. knygų, labai 
įspūdingų ir didelę skaityklos salę. 
Tuose pat rūmuose vyksta ir įvairios 
parodos. Savo kolekcijose biblioteka 
turi įsigijusi ir kelių lietuvių dailinin
kų darbus — Jonyno, Viesulo ir kt.

DAIL. HENRIKAS ŠALKAUSKAS, 
gyvenąs Australijoje, spalio ’pradžioje 
Waratah festivalio Sydnėjuje proga 
suruoštoje konkursinėje parodoje lai-, 
mėjo augščiausią premiją — £350 už 
grafikos kūrinį “Serigraph”. Tai pir
mą kartą Australijoje tokio masto 
konkursinėje parodoje paskiriama 
augščiausia premija — Grand Prix 
grafikos kūriniui. Ta proga Sydney 
dienraštis “Daily Mirror” spalio 9 d; 
numery įsidėjo dail. H. Šalkausko at
vaizdą ir jo premiją laimėjusį kūri
nį. Dail. H. Šalkauskas neseniai taip 
pat laimėjo I premiją suruoštoje Mos
man savivaldybės dailės parodoje už 
akvarelinį kūrinį.

MELBOURNO LIET. CHORAS su 
40 asmenų užsiregistravo dalyvauti 
dainų šventėje 1964 m. Iki šiol pasi
žadėjo dalyvauti dainų šventėje 31 
choras su 1000 dainininkų. Taip pat 
užsiregistravo gana daug taut, šokių 
grupių.

SIBIRO LIET. MALDAKNYGĖ jau 
išleista kiniečių kalba. Išvertė kun. 
Hsiang Tuichien.

įvado žodį parašė Formozos kardi
nolas Tomas Tien. Knygelė turi 100 
psl., ploname popieriuje. Jos išleidi
mu rūpinosi kun. L. Jankus.

OKUPUOTO! LIETUVOJ
DU NAUJI ROMANAI pasirodė 

knygynų lentynose — J. Paukštelio 
“Netekėk, saulele” ir M. Sluckio 
“Laiptai į dangų”.

J. Paukštelis naujame romane vaiz
duoja karo ir vokiečių okupacijos me
tus, atskleisdamas tolimesnį savo kny
gos “Jaunystė” personažų likimą. Ko
munistinės spaudos tvirtinimu, jame 
šviesia, pakilia gaida skamba žmogaus 
vertės, jo didelių kūrybinių galių pa
jautimas, naujo gyvenimo teigimas.

M. Sluckio knyga “Laiptai į dangų” 
skirta pokarinio laikotarpio klasių ko
voms, jų įtakai vidutinio valstiečio 
šeimoje pavaizduoti. Pagal komunisti
nį kurpalį M. Sluckis pasmerkia “bur
žuazinės” praeities liekanas — kelio 
vidurio sampratą, savanaudiškumą, 
egoizmą, iškeldamas į dangaus augš- 
tybes komunistinio pasaulio kūrėjų 
kilnius jausmus, pasiaukojimą, meilę.

DOCENTAS K. BRUNDZA atšventė 
60 m. amžiaus jubilėjų. Neprikl. Lietu
vos laikais jis Dotnuvos žemės ūkio 
akademijoje tyrė augalus parazituo
jančius grybelius. Pokariniais metais 
yra parašęs knygą “Kultūrinių augalų 
ligos”, neseniai užbaigė kitą veikalą 
— studiją apie parazitinių grybų bio
logiją, jų plitimą ir daromą žalą. Dau
giausia darbo yra įdėjęs natūralių 
pievų derlingumui pakelti. 1962 m. 
jam suteiktas biologijos mokslų dak
taro laipsnis.

VILNIAUS FILHARMONIJOJE de
biutavo naujai sukurtas radijo ir tele
vizijos komiteto choras, vadovaujamas 
L. Abariaus ir A. Gimžausko. Pirmoji 
koncerto dalis buvo skirta lietuvių ir 
sovietų kompozitorių kūriniams. Lie
tuviams atstovavo V. Jurgučio “Bala
dė apie draugystę”, V. Kairiūkščio 
“Arai”, J. Juzeliūno “Daina apie par
tiją”, St. Šimkaus “Ūžia girelė”. Ant
roje dalyje klausytojai išgirdo M. K. 
Čiurlionio “Preliudą”, L. Beethoveno 
“Jūros tylą”, “Laimingo plaukiojimo”, 
ištraukas iš G. Hendelio oratorijos 
“Mesijas”.

VILNIAUS VALST. FILHARMONI
JA naujai atremontuota, įvestas oro 
vėsinimas, pastatytos patogesnės kė
dės. Direktorius B. Federavičius skel
bia, kad šio sezono metu 70 koncertų 
duos simfoninis orkestras. Numatyta 
pakviesti eilę žymesnių dirigentų iš 
kitų kraštų. Koncertuos taipogi kame
rinis orkestras ir styginis kvartetas. 

, Iš R. Vokietijos atgabentus vargonus 
turės progos išbandyti L. Digrys ir 
svečiai — L. Roizmanas, I. Braudė, 
H. Lepnur. —vkst— 

ONTARIO

liečiantį

Pranešimas apie pradinį
VIEŠĄ APKLAUSINĖJIMĄ

MEDICINIĮIiy PATARNAVIMU
APDRAUDĘ

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

Gyvenimas filmuose

Amerikietė Paryžiuje
. KORNELIJUS BUČMYS, OFM _

automatinė televizija 
yra tapusi tikrove.

PHILIPS MONITRON 500
— didžiulis laimėjimas geriausių moksli
ninkų, dariusių tyrimus ilgą metų eilę. 
Pašalinta daug nereikalingų rankinių kont
rolių, kurios pakeistos naujais patobulini
mais. Pasirodė, jos buvo net nereikalingos. 
Tik PHILIPS duoda ekraninių lempų ga
rantiją 2 metams.
PHILIPS skyrė dideles sumas ir pašventė 
daug laiko, kad pagamintų geriausia!
Pirkite PHILIPS, pirkite geriausią! C 53

© @

MOHAWK Furniture Ltd
2448 Danforth Ave
137 Roncesvalles Ave.

Tel. OX 9-4444
Tel. 537-1442

Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Prieš keletą metų Metro-Gold- 
wyn-Mayer filmų bendrovė išlei
do V. Minnelli surežisuotą muzi
kinį filmą “An American in Par
is” su Gene Kelly. Filmas buvo 
gana palankiai publikos priimtas, 
tad teko laukti panašių filmų ir 
apie amerikietę Paryžiuje. Iš tik
rųjų tokių filmų pasirodė net ke
letas — Jean Šeberg keliais at
vejais blankiai vaidino beveik tą 
pačią rolę, kol galų gale pasie
kė pasisekimo naujame filme “In 
French Style”. Tas pasisekimas 
atlygino jos ilgas ir nevisada sėk
mingas pastangas.

1957 m. filmų gamintojas ir 
rež. Otto Preminger, sutelkęs to
kius artistus, kaip Sir John. Giel
gud, Richard Todd, Richard Wid- 
mark, pasiryžo pastatyti didingą 
filmą apie šv. Joaną Arkietę. Pa- 
rindinei rolei iš 18.000 kandida
čių pasirinko visiškai naujokę 
ekrane — 18 m. amžiaus mergi
ną iš Iowa valstijos — Jean Seb- 
erg. Filmas buvo baisus nepasise
kimas ir kritikai vienbalsiai degi
no ant aštrių priekaištų laužo. 
Otto Preminger nenorėjo pasi
duoti kritikų nuomonei apie jos 
nesugebėjimą vaidinti ir dar kar
tą bandė laimę su Jean Seberg 
filme “Bonjour Tristesse”. Ir šį 
kartą, nežiūrint pajėgių artistų 
Deborah Kerr ir David Niven pa
galbos, filmas nepavyko.

Po pakartotinų nepasisekimų 
Jean Seberg pasitraukė i Paryžių 
ir atsidėjo rimtoms vaidybos, kal
bų ir balso studijoms. Ja susido
mėjo prancūzų naujosios srovės 
“Nouvelle Vague” filmų režiso- 
riai ir Jean Seberg pradėjo vai
dinti amerikietės Paryžiuje rolę. 
Su nedideliu pasisekimu ji tai 
kartojo filmuose “Breathless” ir 
“Playtime”.

Amerikietiškame filme “In the 
French Style”, kurį pagamino ir 
surežisavo Robert Parish, ir vėl 
Jean Seberg pasirodo kaipo ame
rikietė Paryžiuje. Prisidėjęs prie 
gamybos, tekstą šiam filmui pa
ruošė Irwin Shaw, suausdamas 
kartu dvi noveles.

Paryžiun atvyksta neprityrusi 
amerikietė, pasiryžusi studijuoti 
tapybą. Netrukus ji įsivelia į ro
mantinius nuotykius su šešiolik
mečiu naiviu prancūzu. Sekančių 
ketvertų metų laikotarpyje ame
rikietė, pastebėjusi savo nepajė
gumą tapyboje, blaškosi. Besi
stengdama gaudyti prabėgančios 
laimės momentus, amerikietė 
bando surasti meilę anglų žurna
listo, o vėliau amerikiečių chi
rurgo draugystėje. Galų gale ji 
pamato šitokio gyvenimo bepras
miškumą.

Tikrai žymi pažanga įtikinan
čioje Jean Seberg vaidyboje. Pa
ryžiuje studijoms praleisti metai , 
nenuėjo veltui. Šalutinėse rolė
se jai gabiai talkina: Stanley Ba
ker, Addison Powell, Jack Hed
ley. Maurice Trynac ir kt.

Nors pristatymo būdu ir rutu- - 
liojimo eiga filmas netiesiogiai 
pasmerkia moralinį jaunuolių pa
laidumą, visdėlto šis filmas rezer- 
vuotinas vien subrendusių žiū
rovų publikai.

Atsiųsta paminėti
Sv. Pranciškaus Varpelis, nr. 11, 

lapkritis, 1963 m., 32 psl. Mėnesinis 
religinio-patriotinio turinio laikraštis. 
Red. T. Vikt. Gidžiūnas, OFM, leidžia 
Tėvai Pranciškonai.

Skautų Aidas, nr. 9, rugsėjo mėn., 
20 psl. Lietuvių skautų ir skaučių mė
nesinis žurnalas; vyr. red. C. Senkevi- 

i čius, Seserijos red. O. Gailiūnaitė. Gau- 
I šiai iliustruotas.

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

Be 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.

AUGSTOS KOKYBES TĖKŠTI- 
LES. Reikalaukite mūsų pilno są
rašo.

Pinigai j
Sov. Sąjunga

PILNAI GARANTUOTAS 
PRISTATYMAS PER DVI 
SAVAITES. PILNAI IŠMOKA
MA — JOKIŲ ATSKAITYMŲ.
Gavėjo pasirašytas kvitas.
Kursas: 9 rubliai už $10. Už 
patarnavimą iki $35.00 — $350. 
Virš $35.00 — 10%.

Siuntiniai ir pinigai siunčiam! 
| Vakarų ir Rytu Vokietijas, 
Lenkiją, Rumuniją, Vengriją, 
Čekoslovakiją ir Lt.

GRAMERCY, N.Y.
TeL MU M5M118 East 28th Street, #906, New York 16, N.Y.



Mann & Martel
REALTORS 

2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
BABY POINT

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

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

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

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

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

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo 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 

Didžiausias pasirinkimas bungalovų, namų Westone, Westway, Rexdale, 
Thistletown ir visoje vakarinėje miesto dalyje. Būdami šioje vietoje grei
čiausiai apžiūrime naujai gautas nuosavybes ir galime tuojau Jums pa
rodyti. Taip pat turime įv. krautuvių, apartamentų, hotelių, motelių, ūkių, 
vasarviečių pardavimui arba išnuomavimui. Draudžiame nuosavybes, au
tomobilius, baldus ir kt.

P. MALIŠAUSKAS
DARBO TEL CH 1-5205 NAMŲ TEL. 741-3124

STATYBOS SKLYPAI
Prie Etobicoke upelio vak. kranto ir Queen Elizabeth kelio 

PARDUODAMI STATYBOS SKLYPAI. Dydis: 50,xl40’. Kaina $6.400. 
Kaimynystėje suplanuotas statyti didžiulis $30 mil. Shopping Centre su 
Eatoiįo ir Simpsono krautuvėmis. Puiki proga pasistatyti vienaaugštį na
mą pagal savus planus. Tik 20 min. kelio į miesto centrą.

Dėl smulkesnių informacijų skambinti: .
ALKA DEVELOPMENT CO. LIMITED, 2774641 arba RO 6-6267.

SPORTAS
AUŠROS ŽINIOS

šį sekmadienį, tuoj po pamaldų, 
mūsų salėje B-C rungtynėse žais Auš
ros jauniai su Tridents jauniais ir po 
jų Andys Sn su Tridents Sr.

Pr. savaitės . rungtynių rezultatai. 
B-C lygoje Aušręs vyrai pralaimėjo 
Andys komandai 77:106. Žaidė: J. 
Laurinavičius 17, R. Burdulis 2, W. 
Dalton 24, K. Grigaitis 10, A. Žaliaus
kas 4, J. Zentins 10, J. Bukšaitis ir A. 
Motuzas 2. Toronto LB lygoje Aušros 
mergaitės nugalėjo St. Basils 46:14. 
Žaidė: A. Sapijonytė 10, G. Kalvaity
tė 6, R. Bilkytė 8, L. Kvederaitė, I. 
Romanovaitė 8, R. Narušytė 4 ir J. 
Klimaitė 10. Numatytos B-C lygos jau
nių rungtynės neįvyko.

Kanados pabaltiečių tinklinio ir 
krepšinio pirmenybės įvyks lapkričio 
23 ir 24 d. Praėjusių metų čempijo-
nai be rungtynių įeina į baigmes — 
latvių jauniai ir lietuvių vyrų koman
da. Lietuvių jaunių komanda, kuri 
bus sudaryta iš Hamiltono ir Aušros, 
priešbaigminėse rungtynėse žais su es
tais. Moterų krepšinio šiemet nebus, 
nes estai ir latviai atsisakė dalyvauti. 
KP baigmės bus sekmadienį St. Mi
chaels salėje.

Stalo teniso treniruotės vyksta pir
madieniais ir trečiadieniais kavinėje.

Krepšinio treniruotės berniukams 
vyksta pirmadieniais ir trečiadieniais, 
o mergaitėms — antradieniais ir ket
virtadieniais. Komandų sąrašai ir at
skirų komandų treniruočių laiko len
telės yra iškabintos kavinėje Aušros 
skelbimų lentoje. Visi krepšininkai 
prašomi laikytis savo komandai nu
statyto treniravimosi laiko.

Praėjusį sekmadienį Aušros praves
tuose jaunimo šokiuose dalyvavo arti 
100 lietuviškojo jaunimo.

Viešas Aušros parengimas bus pas
kutinį šeštadienį prieš Adventą, lap
kričio 30 d. Šokiams gros Benny Fer
ri orkestras. Visi iš anksto kviečiami 
dalyvauti.
CICCONNES — VYTIS 55:25 (31:8) 

Praėjusių metų lygos laimėtoja BA, 
šiais metais žaidžianti Cicconnes var
du, neturėjo daug vargo prieš nepilno 
sąstato vytietes. Prasiveržimus išnau
dojęs priešas pasiekė 31 tašką jau pir
mame puslaiky. Antrame puslaikyje 
mūsiškės sužaidė jau stipriau.

Taškų laimėjo: V. Žulpytė 0, Z. Žul- 
pytė 2, A. Kalvaitytė 8, S. Kasperavi- 
čiūtė-Baliūnienė 6, A. Astrauskaitė

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
OMžiansias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypo, apartamento, biznio. 
SWANSEA. $3.000 įmokėti, atskiras mūro 2 augštų namas, 2 virtuvės,

gražus kiemas, garažas, 9 pėdų šoninis įvažiavimas. Kaina $17.000.
BLOOR — INDIAN RD. $7.000 įmokėti, mūro 6 metų senumo, moderniš

kas po 6 kambarius tripleksas, 3 mūro garažai. Kaina $35.000.
BLOOR — COLLEGE. $10.000 įmokėti. Atskiras mūro, 2 augštų, 8 kam

barių namas, sklypas 55x170, 2 garažai, privatus šoninis įvažiavimas. 
Kaina $25.500.

RUSHOLME RD. $5.000 įmokėti, atskiras, mūro, 8 kambarių, 2 augštų 
namas, 2 virtuvės, privatus šoninis įvažiavimas, garažas. Kaina $20.500.

BLOOR — HIGH PARK. $15.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 butų apart- 
mentas, kiekvienas butas po 6 kambarius, gražus ir moderniškiausias 
šiame rajone. Kaina $75.000.

BLOOR — WINDERMERE. $4.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių 
bangaliukas, 2 mūro garažai. Kaina $18.900.

EGLINTON — KEELE. $10.000 įmokėti, atskiras, mūro, 6 metų senumo, 
6 butų apartamentas. Kaina $55.000. Visas išnuomotas.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8*10 vai, 
J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-M W

Kreipkitės rtcaia reikalais. Čia gausite rimta Ir sąžiningą patarimą.

BLOOR — JANE
$4300 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. I 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 Sūdymas, didelis kiemas. Vie
na skola balansui, už mėnesio gali
ma užimti. Platus įvažiavimas ir ga
ražas
BLOOR — BERRY RD.

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

7, R. Renkauskaitė, J. Renkauskaitė.
Po dvejų rungtynių lentelė taip at

rodo: -
1. Aušra — 4 taškai,
2. Cicconnes — 4 taškai,
3. Louis Roy — 4 taškai,
4. Latvės — 0,
5. St. Basils — 0,
6. Vytis — 0.

VYTIS — ST. ANZLEMS 24:4 (16:1)
Mūsų mažosios laimėjo antrąsias 

draugiškas rungtynes augšta pasekme. 
Pagerėję metimai ir nepilnas priešo 
sąstatas prisidėjo prie mūsiškių lai
mėjimo. Taškų laimėjo: Žukaitė 0, 
Nacevičiūtė 0, Ramanauskaitė 0, Bal
sytė 6, I. červinskaitė 8, Zubrickaitė 
0, Kerniūtė 4, Aušrotaitė 0, J. čer
vinskaitė 4, Rušvotaitė 0, Lazauskaitė 
0, Juknaitė 0.

VYČIO VYRAI nepriimti šiais me
tais į Bathurst-College lygą registravo 
pirmą komandą į “Toronto and Dis
trict Amateur Basketball Associa
tion”. Antra komanda registruota į 
“Toronto and District Church Basket
ball Association”.

MONTREALIO “TAURO” krepšinin
kai lapkričio 22-23 d. rengia jaunimo 
šventę, kurioje dalyvaus ir Vyčio 
krepšininkai. J. B.

Vilniaus Žalgirio futbolo komandai, 
pralaimėjusiai mūsų sostinėje rugty- 
nes prieš Luganską, atsirado pavojus 
iškristi iš Sov. Sąjungos augštosios 
lygos, štai kaip atrodo paskutinių vie
nuolikių padėtis lentelėje:

Klubas
14. Žalgiris

rung. įvarč. tšk.
2633 34:41

15. Alga 33 28:39 26
16. Traktorius 33 25:40 26
17. Lokomotyvas 33 13:44 20
18. ASK 33 15:37 19

Kauno halėje numatomas didelis 
rankinio turnyras, kuriame dalyvaus 
čekai, S. S-gos rinktinė, Kauno Atle
tės — S. S. meisteris, ir Vilniaus Gelž
betonis. S. S-gos rinktinės nariai — 
Macežinskas, Samuolis, Kenstavičius, 
Kontvainis ir kt. žais už Atletą.

Sov. Sąjungos rudens bėgime Mas- 
koje gražiai pasirodė Lietuvos mote
rys, komandiniai užimdamos pirmą 
vietą, o Karoblienė, nubėgusi 1 km. 
per 2 min. 51 sek., buvo ketvirta. Blo
giau sekėsi vyrams, kurie bėgo 5 km. 
Vilnietis Ivanauskas buvo tik 39-tas.

K. B.

Lietuvių studentų 
žinios .

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” kviečia vi
sus Toronto lietuvius studentus į pri
ėmimą lapkričio 15 <L, šį penktadienį, 
730 v.v^ 941 Dundas St W. Ta pro
ga studentai bus supažindinti su 
laikraščio darbu ir pavaišinti. Taip 
pat bus pasikeista mintimis apie lie
tuvišką spaudą.

SOCIALINIŲ IR HUMANITARI
NIŲ MOKSLŲ fakultetai Toronto 
un-te planuoja paspartinti kursą atsi
sakant vasaros atostogų. Greičiau bai
gę mokslus užleistų vietas kitiems, 
kurie jų laukia.

STUDENTAMS REMTI PAAUKO
JO: Prisikėlimo par. $100.00, šv. Jo
no Kr. par. $100.00, J. Tumosa $50.00. 
Aukotojams ačiū.

LSR Būrelio Valdyba
TORONTO LIET. STUDENTŲ SĄ

JUNGOS VALDYBĄ šiais mokslo 
metais sudaro: St. Vėlyvytė — pirm., 
teL LE. 6-7425; R. Staškevičius — 
vicepirm., teL RO. 94642; M. Mike- 
lėnaitė — narė; H. Steponaitis — na
rys; G. Rinkūnaitė — koresponden
tė, teL LE. 5-9397; D. Tamašauskai
tė — sekr., teL LE. 14469.

Studentų S-gos nariais gali būti 
studentai: Toronto un-to, Ryerson 
Politechnikos instituto, Arts College, 
Teachers College ir kt. augštųjų mo
kyklų.

VISŲ STUDENTŲ VARDU nuo
širdžiai dėkojame Prisikėlimo parapi
jai už leidimą naudoti parapijos au
tomobilį ekskursijai į studentu suva
žiavimą Niujorke. Ypatingai didelis 
ačiū tėveliui Pauliui.

STUDENTŲ SUSIRINKIME buvo 
nutarta paduoti prašymą dėl Kanados 
lietuvių studentų įstojimo į JAV Liet. 
Studentų Sąjungą. Taip pat buvo dis
kutuotos ir sudarytos galutinės būsti
nės taisyklės. Gaila, kad tikrai mažai 
studentų dalyvavo susirinkime. Neat
vykę turbūt nejaučia pareigos prisidė
ti prie kitų studentų pastangų.

VISI STUDENTAI KVIEČIAMI da- 
lyvauti šokiuose “Hootenanny” lap
kričio 22 d., 730 v.v., Sv. Jono par. 
salėje. Atsilankys estai ir latviai. Taip 
pat bus orkestras ir programa. Apsi
rengimas “real beat”.

PER MOKYTOJŲ DIENAS į stu
dentų būstinę atsilankė dr. H. Na- 
gys, dr. I. Gražytė ir p. Piečaičiai iš 
Montrealio. Buvo aptartos studijų die
nos, kurios įvyks Toronte sausio 18, 
1964. Dr. Nagys ir dr. Gražytė sutiko 
skaityti paskaitas. Buvo nutarta už
megzti glaudesnius ryšius su Mont- 
realio studentais.

INTERNATIONAL STUDENTS 
COUNCIL OF U. OF T. posėdis įvy- 
ko XI.6. Dalyvavo visų tautų atsto
vai, jų tarpe ir lietuviai. Buvo išrink
ta nauja valdyba, kurioje lietuviams 
studentams atstovauja Giedrė Rinkū
naitė. Nutarta ruošti Tarptautinį Stu
dentų Festivalį vasario pradžioje. Iš 
anksto visi studentai prašomi pasi
ruošti dideliam darbui: įspūdingai at
stovauti lietuviams šiame festivalyje.

TLSS VALDYBA
IŠLEISTUVES. — Lapkričio 1 d. 

Oakvillėje įvyko gimnazijos išleistu
vės, kurių metu buvo įteikti abitu
rientams atestatai. 13-tą klasę baigė 
80 abiturientų, kurių 77 jau studijuo
ja įvairiuose un-tuose. Pirmuoju mo
kyklą baigęs Eric Sage gavo net pen
kias pinigines dovanas — $3.025.

Iš lietuvių tą mokyklą baigė E. 
Vaičeliūnaitė, kuri taip pat laimėjo 
$250 dovaną. Ji Toronto un-te studi
juoja naująsias kalbas. Antroji Vai- 
čeliūnų duktė Laimutė taip pat nori 
būti studente, tik jai dar liko pora 
metų gimnazijoje. O jų sūnus Arūnas, 
kurs lanko pr. m-los paskutinį sky
rių, sako: “Kai baigsiu gimnaziją, tu
rėsiu stoti į kariuomenę, nes nebus 
man iš ko bestudijuoti — seserys iš
leis visus pinigus”. K.

N. GURGŽDYTE baigusi Hamiltono 
Katedros mergaičių gimnaziją, šiuo 
metu studijuoja Toronte, Ryerson Ins
titute, prekybos administracija.

JAV LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄ
JUNGA įsteigta 1951 m. Jos tikslai:

1 Sujungti visus JAV akademinėse 
institucijose studijuojančius lietuvius 
ir lietuvių kilmės studentus.

2. Reprezentuoti juos lietuviškoje 
bendruomenėje, JAV įstaigose bei 
tarptautinėse organizacijose.

3. Organizuoti bendrą studentų veik
lą lietuvybei išlaikyti, Lietuvos lais
vei atgauti ir ruoštis išlaisvintos Lietu
vos atstatymui.

4. Rūpintis studentams studijavimo 
galimybių sudarymu bei pagerinimu, 
juos informuojant ir organizuojant 
medžiaginę paramą.

5. Rūpintis socialiniais ir kultūri
niais reikalais, skatinant ir palaikant 
glaudų studentų tarpusavio bendradar
biavimą.

KANADA SIUNČIA į įvairius pa- 
šaulio kraštus 150 studentų, kaip Tai
kos korpuso narius. Jų išlaikymas me
tams kainuoja % milijono dolerių.

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.

H. ROžAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-de^ntnvus savo klijentams. 
TsMmms LB. 3-4903.
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A. t A.
ANTANUKUI AUSROTU1 mirus, 

skausmo prislėgtiems jo tėveliams 
SIGITAI IR VYTAUTUI AUŠROTAMS 

ir močiutėms p. Jonaitienei ir p. Aušrotienei 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

LCHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

S. S. Smalinskai

Mylimam vyrui ir tėvui
MYKOLUI KENGRIUI mirus, 

jo žmonai Antosei, dukrai ir sūnui su šeimomis 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime —

Sofija Olekienė su šeima

PETRUI JONIKUI,
a. a. jo mamytei Lietuvoje mirus, 

reiškia gilią užuojautą ir kartu liūdi —

Alesė ir Kostas Rašymai

PADĖKA
Mūsų brangiam vyrui, tėvui ir uošviui 

a. a. BRONIUI ŪKELIUI mirus,

Lietuvių skautų veikla

Mylimam vyrui ir tėvui 
MYKOLUI KENGRIUI mirus,

žmoną Antaniną, dukterį Danutę su šeima ir sūnų Vaclovą 
gilaus liūdesio valandoje užjaučia —

Pareščių šeima

reiškiame nuoširdžią padėką kun. kleb. Petrui Ažubaliui, lankiusiam 
velionį ligos metu ir aprūpinusiam šv. sakramentais, atlaikiusiam 
gedulingas pamaldas ir palydėjusiam jį į amžino poilsio vietą — lie
tuviškas kapines. Jaučiame gilų dėkingumą savo giminėms, bičiu
liams, kaimynams, pažįstamiems, kurie mus užjautė žodžiu ar raštu, 
aplankė velionį ir palydėjo į kapus, papuošė karstą ne tik gausiomis 
gėlėmis, bet ir maldomis laidotuvių metu.

Nuoširdus atjautimas ir supratimas visų geraširdžių, ypač ne
pagailėjusių ilgos kelionės į Torontą, mus didžiai stiprino šiuo skau
džiu momentu.

Nuliūdę: žmona, dukros ir žentas

BAZARAS — VAKARAS lapkr. 9 
d. praėjo sėkmingai fypač visos eilės 
ponių dėka: Česėkienės, Nekrošienės, 
L. Rickevičienės, A. Dranseikienės, O. 
Rinkevičienės, A. Bacevičienės, Ado
mavičienės ir didelės eilės kitų dar
buotojų. Mūsų visų padėka priklauso 
minėtoms ponioms ir visiems tėve
liams - mamytėms, o labiausiai Tėvui 
Placidui Bariui, OFM, ir visiems Tė
vams pranciškonams už patalpas, gau
sius patarimus ir nurodymus.

Vakaro metu dovanoti mūsų meni
ninkų kūriniai buvo parduodami var
žytynių būdu. Dail. V. Bričkaus vie
ną kūrinį augščiausiai įvaržė A. Dran- 
seikienė, antrą Pr. Kudreikis; dail. J. 
Dagio — p. Gudavičienė; dail. H. 
Žmuidzinienės — J. česėkas; dail. J. 
Bakio — M. Vasiliauskienė ir dail. 
Totoraitienės — V. Staniulis. Varžy
tynes pravedė s. K. Batūra.

STOVYKLAVIETES FONDUI au- 
kojo ir pirko pėdas po $90: F. J. Ma
čiuliai anksčiau aukoję $10; $50: SLA 
236 kuopa Toronte; $15: B. čepaus-

Ateitininkų žinios
PRAĖJUSĮ SEKMADIENĮ įvyko vi

sų jaunųjų susirinkimai, pradedant 
jaunučiais berniukais ir mergaitėmis, 
baigiant vyr. moksleiviais. Visi susi
rinkimai buvo gana gausūs ir smagu 
matyti pačius jaunuosius pasireiškiant 
įvairiose diskusijose.

Vyr. moksleiviai patys pasiūlė ki
tam susirinkimui diskusinę temą: “Ar 
verta draugauti su lietuviais? Gal nau
dingiau įsijungti į kanadiečių tarpą?” 
Referuos patys moksleiviai: Indrišiū- 
nas ir Raškauskas.

Į MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS SUVA- 
ŽIAVIMĄ Čikagoje lapkričio 29 ir 30 
d. vyksta keletas atstovu ir iš Toron
to. Norį vykti Čikagon prašomi pa
skambinti Tėvui Rafaeliui, LE 3-0621.

JAUNIMO ŠOKIUS šį sekmadienį 
Prisikėlimo parap. praves studentai 
ateitininkai.

SENDRAUGIŲ RUOŠIAMAM lietu- 
viškos šeimos teismui, kuris įvyks 

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 Ontario provincijos.

AUGSTU KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bm Bartha ir Frank Petit

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

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

kienė; $12: česėkienė; $10: B. M. Ab
romaičiai; $5: E. A. Bubelis, S. Gir
dzijauskas, J. Vaitkus; $2: B. Vruble- 
vičius, V. Pilinas, VI. Giedrikas, Simo
naitis, Mikolainis, B. Čepaitis. Visiems 
aukotojams nuoširdus skautiškas ačiū.

LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGOS 
korespondenciniame suvažiavime da
lyvauja visi Rambyno ir Šatrijos tuntų 
vadovai. Neužilgo bus išrinkti nauji 
LSS valdymo organai.

Neringos tunto, jūros skautija šia
me suvažiavime nedalyvauja — ne
priklauso LSS-gai.

PARENGIMAI: sausio 11 d. sol. L. 
Šukytės rečitalis — balius. Vasario 23 
d. pianisto Manigirdo Motekaičio pia- 
no-solo koncertas. Kovo 1 d. — Kaziu
ko mugė.

ATEINANČIŲ METŲ SKAUTŲ 
STOVYKLA numatoma trijų savaičių: 
nuo liepos 11 iki 18 — vadovu paruo
šimas, o nuo liepos 18 iki rugpjūčio 
2 d. bendra stovykla.

gruodžio 1 d., padaryti galutiniai pa
siruošimai ir sudarytas teisėjų, liudi
ninkų ir kitų teisme dalyvaujančių as
menų sąstatas.

VYR. MOKSLEIVIŲ ateitininkių 
mergaičių susirinkimas įvyks šį sek
madienį, lapkričio 17 d., 2 v. p.p., LV 
Namuose. Įdomi diskusinė tema: “Tin
kamos profesijos mergaitėms”. Kalbės 
V. Kubiliūtė, D. Manglicienė ir R. 
Matukaittė, savo šakų specialistės. Su- 
sirinkiman kviečiamos visos besido
minčios mergaitės.

JAUNESNIŲJŲ IR JAUNUČIŲ 
ateitininkių mergaičių susirinkimas ir 
repeticija ruošiantis Kalėdų eglutei 
įvyks šį sekmadienį, lapkričio 17 d., 
3 v. p.p., LV Namuose. Galimas daly
kas, kad susirinkimas užsitęs ilgiau 
negu valandą. Susirinkiman kviečia
mos visos mergaitės pradžios mokyk
los amžiaus.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pr. KERBERIS
Darbo teL LE. 24404 
Namų teL LE. 5-1584

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

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

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS priima užsakymus 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų.

Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.
1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

George BEN, BJL 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont 
Telefonas LE. 4-8431

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

stočių, garažų, motelių, įvairių biznių ir tt 

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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

. 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.

Vyt. Morlcis J. Kaškefis A. Bliudžius

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

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

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

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

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

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

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

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

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nią namų.

J. RUKŠA
LE. 24404 

Namų telefonas LE. 6-9165

A & B TAILORS
A. Beresnevičius

Vašingtonas.—Monopolius var
žantis įstatymas kenkia amerikie
čių firmoms, nes neleidžia susi
jungti bankrotui išvengti. Užsie
nio firmų tai nevaržo, už tai Oli
vetti ir nupirko Remington Rand.

Niujorkas. — Deimantų preky
ba 1963 m. pasiekė rekordinę 
$300 mil. sumą. Pareikalavimas 
padidėjo ir JAV ir Europoj. Ati
daroma net nauja kasykla.

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

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

PRIE wfcLLANDO 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 
¥4 mil. biznį. Greitam pardavimui 
sumažinta kaina.
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Skaitytojai pasisako
AR VERTA SVEIKINTI 

BEI LINKĖTI?
Daugelis mūsiškių yra susirūpinę, 

kaip išlikti lietuviais šiuose kraštuo
se. Įvairiomis progomis šis klausimas 
diskutuojamas, jieškoma kelių lietu
vybei išsilaikyti. Visi žino, kad tautos 
kamieną sudaro šeima. Tėvai yra šei
mos kūrėjai, auklėtojai ir mokytojai. 
Jų yra šventas tikslas išauginti ir iš
auklėti tęsinį savo tautai, o ne kitiems. 
Jei vaikai, dar būdami prie tėvų, nu
tolsta nuo tėvų kalbos, tai yra tiktai 
tėvų kaltė. Suaugę jie nuplaukia į ki
tų tautų dirvonus ir juos tręšia. Savai 
tautai jie lieka gyvais lavonais, kaip 
anais metais šiame laikraštyje vienas 
rašė. Dažnai pasitaiko, kad tokiems 
“išplaukiant” iš savos tautos, laikraš
čiuose specialiai aprašomos vestuvės 
su sveikinimais ir linkėjimais ateičiai. 
Tas gal ir gerai, jei rašoma asmeniš
kai. Bet kai jau rašomi sveikinimai ir 
linkėjimai lietuvių bendruomenės var
du, tai skaudžiai yra įgeliama tiems, 
kurie šį reikalą gerai supranta ir yra 
tos visuomenės nariai. Tokiems “iške
liaujantiems” visuomenės ar bendruo
menės vardu reikėtų juoduose rėmuo
se reikšti didžią užuojautą, kaip įni
rusiems mūsų tautai.

žinome vieną ypatingą tautą; jeigu 
jos vaikas nuklysta pas kitus, tai tė
vai ne vestuvių puotą ruošia, bet lai
dotuves — kapinėse tariamai palai
doja. Todėl ta tauta, tūkstančius metų 
vergavusi, išsklaidyta po pasaulį, išli
ko gyva ir tvirta iki šiol.

Ir mūsuose turėtų būti rasta kaž
kas tokio tiems “bėgūnams” bauginan
čio, o ne panegyrikos ir linkėjimų ir 
dar lietuvių bendruomenės vardu.

Port A. Ar.

ATVIRAI IŠ LIETUVOS
Mano mylimieji!
Jau man sarmata ir rašyti Tamstom 

laiškas, nes taip ilgai neparašiau. Gy-

DIDYSIS AMERIKOS TILTAS
(Atkelta iš 1 psl.)

Kariai ir politikai
Neįmanoma nurodyti laiką, ka

da Amerika nutarė atsikratyti 
Ngo Dinh Diem, nes tokio for
malaus nutarimo aišku nebuvo— 
rašo savo vedamajame “DN”. Ta
čiau Saigono įvykiai tiesiog at
spindėjo tą kovą, kuri paskuti
niais mėnesiais vyko tarp Penta
gono ir užs. r. ministerijos. Ka
riuomenės atstovai norėjo tęsti 
tą pačią seną politiką. Amerikie
čių pajėgų vadas P. Vietname 
pakartotinai teigė, jog komunis
tus galima nugalėti, paliekant ra
mybėje Diem. Diplomatams tuo 
tarpu atrodė tatai neįmanoma, 
ypač po to, kai gegužės mėn. pra
sidėjo susidūrimai su budistais. 
Kennedžio emisarai, gyn. min. 
MacNamara ir gen. štabo virš. 
Maxwell Taylor mėgino surasti 
kompromisą, tačiau galutinis žo
dis priklausė Saigono ambasado
riui Henry Cabot Lodge, kuris 
įtikino Amerikos prezidentą už
imti “kietą” liniją. Tos linijos 
pasekmės tikriausiai nėra džiu
gios, nors žinia apie perversmą 
ir buvo oficialiai priimta su “pa
lengvėjimu” ...

Verčia susimąstyti
Šiuo atžvilgiu tragiški Sai- 

TELEVISION-RADIO-Hi-Fl 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 
ir taisomos.
CLEAR - VISION T.V., Hi-Fi
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 namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
Teikiama vad. “Road Service” • Darbų įkainavimai nemokami

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

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

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

1000CollegeSt.,» LE. 1-3074 Sav. P. Uzbalis

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
ANT. JUO7APAFHS

venime yra ir liūdnų dienų, tai ir ma
ne buvo apėmęs liūdesys ir ūkanotos 
dienos. To, broliuk, nesužinosi, gal ka
da grįši. Bučiuoju visus ir atsiprašau 
už apsileidimą. Dėkoju už fotografi
jas. Mielas broliuk, Tamsta labai gra
žiai atrodote... Gražūs vaikeliai, jau 
nebemaži, o Tėveliai dar gerai atrodo
te. Žinai, broliuk, kodėl Tamstų fot- 
kėm nusilupa, tie atvaizdai prilimpa 
prie laiško nei nuplėšti negalima? 
Tai fotkei kur pasiuntei man tai duk
relės veidelis prilipęs ir pečiai. Kodėl 
taip? Gal kad spalvotos? Kame daly
kas, nesuprantu. Man linksma pama
tyti, kad Tamstos taip gražiai gyvena
te; aš pavydžiu, žinoma, gyvena ir 
pas mus “žmonės”, bet ne visi.

Dabar parašysiu apie tėviškėlę, ku
ri pasipuošus uosiais ir baltais berže
liais. Aš buvau porą dienų; vaizdas 
visai kitoks kaip anksčiau. Brolis pa
senęs, žilas ir brolienė žila, tai iš lais
vės: neturi nei žemės nei gyvulių, tik 
karvė ir ta laikina. Tai ko pasenti ir 
žilti — nei reikia duonos kepti nei 
minkyti; jei turi rublį, nusiperka — 
valgyk ir gyvenk (laisvė didžiausia). 
Bet jie gal apsileido. Aš manau, tau, 
broliuk, aišku kaip diena mano užra
šymas “apsileido”, šiemet obuolių be 
galo daug pas mus, bulvių paaugo — 
valgyk ir gyvuok, jei dar silkę sugau
ni. Tai ne pas Tamstas. Baigiu rašyti, 
lauksiu iš Tavęs, broliuk, atsakymo. 
Pas mus jau rugelius pasėjo, bet ilgai 
reikės laukti duonytės pakol užaugs. 
Tai aš Tau, broliuk, parašiau kaip bro
lis gyvena kolūky - 
ju visus paėmus fotografiją. Sudiev. 
Lauksiu lauksiu ir laiško ir duonelės.

Tu, broliuk, suprasi mano gromatą.
Red. pastaba. — Šis laiškas gautas 

vieno “TŽ” skaitytojo š. m. spalio mėn. 
Laiškas aiškus ne tik broliui, bet ir 
kiekvienam skaitytojui. Aišku ir tai, 
kad iš laisvojo pasaulio ateiną laiškai 
eina per cenzūrą.

gerai”. Bučiuo-

gono įvykiai verčia gerokai susi
mąstyti, kaipgi iš tikrųjų vedama 
“antikomunistinė” Amerikos po
litika, jeigu buvusius sąjunginin
kus nebesiyaržoma šalinti net to
kiu būdu, kaip buvo pašalintas 
P. Vietnamo prezidentas. Klausi
mas kyla ne tiek bendrinant vie
ną izoliuotą atveji, kiek jį sie
jant su visa eile kitų reiškinių, 
kurie palietė Amerikos ir jos są
jungininkų santykius dar nuo tų 
laikų, kai velionis J. F. Dulles 
buvo metęs frazę apie “skaus
mingą reviziją”.

Netolima ateitis parodys, kuri 
pusė P. Vietname norėjo pasi
naudoti kiniečių ir rusų konflik
tu ir pamėginti suartėti su Š. Vie
name komunistiniu režimu. Kiek
vienu atveju tai ženklas, jog ne
susipratimo priežasčių tarp Ame
rikos ir jos sąjungininkų reikia 
jieškoti — nepaskutinėje vieto
je — skirtingose pažiūrose į ko
munizmą.

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

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

Sav. R. STASIULIS

Delhi-Tillsonburgo apylinkėje Žengiame Lietuvos bajorų pėdomis
SV. KAZIMIERO PARAPIJOS me

tinis pobūvis įvyks šio mėn. 23 d. 
Delhi vengrų salėje. Pradžia 7 v.v. 
Pobūvyje bus meninė dalis ir trum
pas kariuomenės šventės paminėji
mas. Kalbėtojas pakviestas iš Toron
to. Pobūvio pelnas skiriamas bažny
čios pagražinimui. Netrukus bus da
žomas bažnyčios vidus, dirbami nauji 
altoriai, didžiosios durys. Laukiami 
ne tik visi parapijiečiai, bet ir apylin
kės tautiečiai.

LIET. KAT. MOTERŲ DR-JOS Del- 
hi skyriaus valdyba suruošė pirmą po 
vasaros atostogų parengimą spalio 26 
d. lenkų salėje. Atsilankė nemaža 
žmonių. Pobūvis paįvairintas loterija 
ir humoristiniu “biuleteniu". Gauta 
apie $200 pelno. Skyriaus pirm. E. 
Kairienė.

PRIEŠKALĖDINIAM SUSIKAU
PIMUI pravesti užprašytas mons. dr. 
V. Balčiūnas, šv. Kazimiero kolegijos 
Romoje dv. vadas, kuris šiuo metu 
lankosi Amerikoje. Susikaupimas 
įvyks gruodžio 20-22 d.

PENKIŲ METŲ mirties sukakties 
proga lapkr. 2 d. p. Gurkliai iš Till
sonburgo surengė iškilmingas pamal
das už Juozo Kaniavos sielą. Velionis 
yra p. Gurklienės tėvukas. Pamaldo
se dalyvavo virš šimto giminių, drau
gų, pažįstamų. Po pamaldų Mill resto
rane šeimininkai pavaišino pamaldų 
dalyvius pietumis.

PAŠVENTINTAS AA. KUN. K. 
RICKUI PAMINKLAS. — Lapkr. 2 d. 
Langtono kapinėse kun. dr. J. Gu
tauskas pašventino kun. K. Rickui pa- 

. minklą. Kun. K. Riekus mirė prieš 

. dvejus metus. Prieš mirtį gyveno 
Langtone apie 2 metus. Anksčiau apie 
6 m. darbavosi su šios apylinkės lie
tuviais. Kuri laiką buvo KLB Delhi

St. Catharines, Ont
LAPKRIČIO 23 D., šeštadienį, yra 

ruošiamas Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimas—koncertas, kuris įvyks 
St. Catharines mieste, 111 Church St. 
6.30 v.v. Koncerto programą išpildys 
Toronto choras “Varpas” ir Hamiltono 
tautinių šokių grupė “Gyvataras”. 
Šventės proga kalbės Lietuvos konsu
las Kanadai dr. J. Žmuidzinas. Po to, 
bus pasilinksminimas grojant geram 
orkestrui. Minėjimą ruošia LKV “Ra
movės” S-ga. Ramovėnas

SKAUTŲ “ŽALGIRIO” VIETININ- 
KIJA lapkričio 3 d. šventė savo me
tinę šventę. Iškilmės vyko St. Catha
rines lietuvių pranciškonų vienuoly
ne. Pradėta iškilmingomis pamaldo
mis. Skautų intencija šv. Mišias at
našavo ir šventei pritaikytą gražų pa
mokslą pasakė vietininkijos d v. vado
vas liet, pranciškonų vienuolyno vir
šininkas T. B. Mikalauskas, OFM. 
Naujos vėliavos šventinimo apeigas ir 
jos įteikimą vietininkijai atliko taip 
pat T. B. Mikalauskas, OFM.-Vėliavos 
krikšto tėvais buvo J. Zubrickienė ir 
V. Bieliūnas. Įteikdamas vėliavą T. 
B. Mikalauskas, OFM, skautams pa
linkėjo laikytis įrašyto vėliavoj šū
kio — Dievui, Tėvynei, Artimui. Vie
tininkė M. Gverzdienė, priimdama vė
liavą nuoširdžiai padėkojo vietininki
jos vardu.

Jau 10 metų, kai “Žalgirio” vieti-

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

VISU RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai —• Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

Telef. įstaigos: Telef namų: 
WA. 4-950L 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

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tekinas LE. 2-5461
Mokome su sU'durtinėmis, au
tomatinėmis tra^Kvisijomis ir
Volkswagenate.- 

apylinkės pirmininku. Rūpinosi šeš- 
tad. m-los reikalais, joje pats dirbda
mas, organizavo ir palaikė jaunimo 
tautiniu šokių grupę. Juodo akmens 
kryžių ant jo kapo pastatė jo gimi
nės: Ęickai, Jasinskai, Kerševičiai, 
Žilvičiai, Narušiai ir kL

V. IR A. MAŽEIKOS paaukojo pini
gų naujam šoniniam altoriui įtaisyti. 
Jie yra nuoširdūs lietuviškos parapi
jos rėmėjai. A. Mažeika yra parapi
jos komiteto narys, o p. Mažeikienė 
dirba kat. moterų dr-joje.

M. NORKUS jau 4 m. sekmadieniais 
groja ir vadovauja chorui. Jis iš pro
fesijos yra mokytojas. Lietuvoje buvo 
kelių komplektų mokyklos vedėju, 
šiuo meto netoli Delhi turi tabako

E. IR G. RUGIENIAI paaukojo pa
rapijai geros, sausos ąžuolo medžia
gos, iš kurios bus daromi altoriai ir 
didžiosos bažnyčos durys.

ŪKININKAI NUSISKUNDŽIA, kad 
sunku gauti darbininkų. Šiuo metu 
tabakas paruošiamas pardavimui. Tie
sa, nestinga tokių, kurie vargina ku
nigus, prašydami pagalbos, sugalvoda
mi visokiausias bėdas ir reikalus, bet 
dirbti vengia. Daugiausia tai pasaulio 
perėjūnai, mėgstą išgerti ir tingi
niauti.

LAIMINGI MEDŽIOTOJAI. — Iš 
šios apylinkės eilė lietuvių buvo iš
vykę į šiaurę medžioti briedžių. Didelį 
“mūsą” - nušovė J. Strodomskis savo 
grupėje ir C. Matelis su broliais Dir
sėm taip pat atsivežė didelį laimikį.

KOKS BUS TABAKO PARDAVI
MAS? — štai klausimas, kurį sau sta
to visi tabako augintojai, ruošdami 
jį rinkai. Greitai paaiškės ir kaina.

Kor.

ninkija gyvuoja, tačiau iki šiol dar 
neturėjo savo vėliavos. Tai buvo di
delė spraga ir tuštuma organizacijos 
gyvenime. T. B. Mikalauskas, OFM, 
kaip dažnais kitais atvejais, atėjo 
skautams į pagalbą. Šios šventės pro
ga buvo išpildytas vietininkijos troš
kimas — įtaisyta graži vėliava.

Tėvui B. Mikalauskui, OFM, pri
klauso didelė garbė ir padėka iš skau
tų tėvų, rėmėjų ir visos lietuviškos 
visuomenės.

Pabaigoje T. Barnabo buvo skaniai 
pavaišinti visi šios šventės dalyviai: 
skautai, tėvai ir visi svečiai, kurių ne
mažai buvo susirinkusių į šias iškil
mes.

Šia proga vėliavos kūmas V. Bieliū
nas skautams paaukojo $10. Iš vieti
ninkijos pusės Jam priklauso didelė 
padėka už auką. Sk. Rėm.

KLB KR. TARYBOS suvažiavimo 
atstovai norį gauti suvažiavimo nuo
traukų, gali kreiptis: K. Bogušis, 55 
Quenston St, St- Catharines, Ont. 
Siunčiant užsakymus, prašoma įdėti 
į laišką už 20 et. pašto ženklų. J. Š.

WELLAND, Ont.
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA. —

Apyl. valdybos pastangų dėka, lap
kričio 16 d., 10 v. r. p. Blužų namuo
se, Wellande, pradeda veikti lietuviš
ka mokykla. Valdybos pakviestas, su
tiko mokytojauti Ed. Gudaitis, jaunas, 
energingas, jaunesniosios kartos vi
suomenininkas. Malonu, kad pavargu
sias išeivijos eiles pakeičia priaugu
sioji lietuvių karta. Tai antras gražus 
įvykis Wellando apylinkėje.

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS įvyks 
1964 m. vasario 8 d., Wellande, 162 
Hagar St. Po oficialaus minėjimo nu
matoma graži ir įdomi meninė prog
rama. šventė bus baigiama blynų ba
liumi, nes, be įvairių gėrybių, bufetas 
bus turtingas ir Užgavėnių skanės
tais. B. S.

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

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 eterini varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

J. BARAKAUSKAS
Elektros 

kontraktorius
Visų rūšių elektros 

įrengimai ir pataisymai.
Tel RO. 7-9947 

24 Humberview Rd.. Toronto.

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
Tel. LE. 14165 • 672 Landome Avė.

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 16% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ IR VIENOS 
KOMPANIJOS

DELHI, Ont. — Nepriklausoma Lie
tuva išsiaugino nemažą skaičių moky
tų žmonių ir jiems pirmoje eilėje už
dėjo pareigą: mylėti tėvynę, ją sau
goti nuo priešų, mokyti lietuvybės sa
vo vaikus, dirbti lietuvišką dafbą ir 
vesti teisingu lietuvišku keliu kitus 
tautiečius, kurie neturėjo progos išsi
mokslinti.

Karo audros atblokštai į Delhi apy
linkę dalelei tų inteligentų (jų yra 
ant šimto ūkių apie 25) ta pareiga 
darosi lyg ir negaliojanti. Jau kelinti 
metai iš eilės lietuvišką vagą varanti 
Bendruomenė negali surasti sau pir
mininko — visi atsisako. Jeigu moks
lo ragavusieji žmonės kratosi betko- 
kio veikimo ir numoja ranka į organi
zacinį darbą, tai tą daryti paprasti 
žmonės turi daug didesnę teisę.

Yra faktas, jog truputį praturtėjo
me, įleidome šaknis į svetingą Kana
dos žemę, pasidarėme savarankiški, 
nepriklausomi, todėl atsidėjimas lie
tuviškiem reikalam darosi “nebeprak
tiškas”. Gerai pavalgyti ir atsigerti— 
daug maloniau.

Ano meto šviesuoliai Lietuvos ba
jorai sulenkėjo ir per savo uliavojimą 
prarado pareigos jausmą saugoti Lie
tuvos reikalus.

Ta kryptimi ir mes po truputį suka
me, tik su tuo skirtumu, kad nesulen- 
kėjame, bet sudolerėjame. Nesame 
tikri ar ir mums ateitis nemes to-

(Atkelta iš l psl.) 
ir kariuomenę.

P. Vietnamo vyriausybė suda
ryta iš civilių ir trijų generolų. 

Dabar jau visi pripažįsta, kad bu
vęs prez. Diem ir jo brolis buvo 
sukilėlių nužudyti. Sukilėliai jų 
nužudymą vadina “atsitiktine sa
vižudybe”. Vaikai ponios Nhu, 
kurios vyras užmuštas kartu su 
prezidentu, amerikiečių pastan
gomis pasiųsti į Romą/kur šiuo 
metu yra buv. prezidento brolis 
arkivyskupas. Ponia Nhu nori 
juos parsigabenti į Ameriką. Pre
zidento ir jo brolio lavonai palai
doti slaptai nežinomoj vietoj.

JAV atnaujino P. Vietnamui 
sulaikytą pašalpą — $95 mil. 

Ligi šiol Amerika duodavo kas-

Pajieškojimai
Aninkevičius, Povilas, iš Kėdainių, 

gyveno Brazilijoje.
Bartkus, Juozas, gyvenęs Jersey Ci

ty, N. J.
Blinstrubienė, Valerija, gyvenusi 

Vilniuje.
Černiauskas, Adomas, iš Beloniškių 

km., Trakų apskr.
< čibirkaitė, Marijona ir Ona, Vinco 
dukterys, abi ištekėjusios, kilusios iš 
Veiverių, Marijampolės apskr., gyve
no Kanadoje.

Juršėnas, Vytautas, žmona Agota, 
vaikai Balys, Elena, Juozas ir Marytė, 
gyvenę Ignaline, Švenčionių apskr.

Kizas, Juozas, kilęs iš Garliavos, 
Kauno apskr.

Kuizinas, Vytautas, buv. jūrų kari
ninkas.

Labanauskienė-Tamošauskaitė, Bar
bora, ir jos sesuo Tamošauskaitė, Tek
lė.

Monkevičius, Kazimieras ir Vin
centas, Jono sūnūs.

Sniukaitienė - Pranaitytė, Eugenija, 
dantų gydytoja.

Šapoka, Mykolas, ir jo sesuo Anta
nina, Adomo vaikai, išvykę Amerikon 
iš Utenos.

Turauskas, Andrius, iš Dapkiškių 
km., Miroslavo par., Alytaus apskr., 
žmona ir vaikai Feliksas, Konstanti
nas ir Olga.

Vizgaitis, Juozas, Simono sūnus.
Jieškomieji arba apie juos žinantie

ji maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street
New York, N. ¥., 10024

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. 
Dalysime 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

kio pat vardo dėl atšalimo betkokiam 
lietuviškam darbui.

Kadangi Delbi apylinkė iš tokio di
delio procento pajėgių lietuvių nesu
gebėjo išrinkti naujo pirmininko, tuo 
pačių ir valdybos, todėl privačiai pa
sitarus, buvo surastas naujas planas, 
kuris netolimoje ateityje bus bando
mas vykdyti. Jei šis planas bus sėk
mingas, tai ir kitos kolonijos, kurios 
turi keblumų su valdybų rinkimais, 
galės juo pasinaudoti. Bus paimta 10 
ar 15 pavardžių tų žmonių, kurie ga
li dirbti pirmininko darbą ir loteri
jos būdu ištraukta. Vienas — vienais 
metais, kitas — kitais ir Lt. Tokiu 
būdu, valdybų klausimas būtų išspręs
tas porai ar daugiau metų į priekį. 
Atrodo, kad nė vienas perdaug nesi- 
baidys, jei žinos, kad po metų iš jo 
perims pareigas kitas, iš anksto nu
statytas asmuo. Atsižvelgiant į taba- 
kyno apylinkės specifines sąlygas, pir
mininkavimo eilė turėtų būti pakeista 
tiems, kuriems šalna ar ledai sunai
kina tabaką, kurių sveikata sušlubuo
ja ir kurie apsiima mokytojauti.

Jeigu ir po tokio bandymo nebus 
galima surasti žmonių, kurie padirbė
tų bent vienerius metus iš dešimties 
mažos kolonijos mažose pirmininko 
pareigose, tada turbūt teks visiems pa
sukti ta pačia “good time” kryptimi. 
Būsim visi bajorais ir visi nešiosim 
jų užsitarnautą vardą.

Delhi apylinkės pirmininkas S. K.

met $300 mil. kariuomenės rei
kalams ir $200 mil. kaip ūkio pa
galbą.

JAV iškilo skandalas dėl bu
vusio senato demokratų parti

jos sekretoriaus Baker. Jo bylą 
su pinigais, turtais ir mergaitė
mis tiria speciali senato komisija.

Ponia Nhu pranašaują, kad be 
jos P. Vietname neapsieis, nes 

tik jos pagalba bus galima iš
vengti politinės anarchijos. Jos 
finansai šiuo metu yra labai ri
boti. Laikraščiai jai siūlo $100. 
000 už jos atsiminimus.

APDRAUDA namų, 
automobilių, 
baldų ir

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

DR. E. ZUBR1ENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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 vaL vak.; šeštadie-

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W
ROCLH 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

ŠYPSENOS
Kai Britanijoj buvo nutarta su-

-S ■ ■ ar> rtf 4 ■ X — - - -  • • • -•

bendrą štabą, satyros laikraštis 
“Punch” nudžiugo, kad, girdi, 
būsią sutaupyta pinigų, nes... 
vietoj trijų agentų, pranešinėjan- 
čių sovietams slaptas žinias, už
teksią vieno...

Vienas laimingasis
Kartą Lisztas viename labda

rybės koncerte akomponavo vio
lončelistui — mėgėjui. Pastara
sis grojo taip blogai, jog Lisztui 
nieko kito neliko, kaip stengtis 
nustelbti jį akomponavimu.

— Maestro, ką jūs darote? — 
šnibždėjo prie progos violonče
listas. — Aš pats savęs nebegir
džiu ...

— O, jūs vienintelis laiminga
sis šitame koncerte, — taip pat 
pakuždom atsakė kompozitorius.

Klaida
— Palaukit, palaukit, — veja

si vaistininkas klientą. — Vietoj 
aspirino, aš jums įdaviau arse-

— Baisu.
— Aišku, arsenikas kainuoja 

dolerių brangiau!
Ir draugams ir priešams

Kai anglų dramaturgas B. 
Shaw sulaukė 80 m. amžiaus, pa
skelbė savo linkėjimus draugams 
ir priešams:

— Tamstos nemanykite, kad 
aš esu toks senas, kaip atrodau. 
Aš siūlau savo draugams patirti, 
kiek mano gyvenime buvo 
džiaugsmo, o savo priešams — 
kiek buvo kartumo. Aš linkiu 
draugams sulaukti mano am
žiaus. Ir tai tebūnie jiems atpil
das už jų gerus darbus. Mano 
priešams linkiu to paties. Ir tai 
tebūnie jiems bausmė už jų nu
sidėjimus. 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 F-530 vai. p.p.

Telefonas RO/ 6-1372

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos 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. Ištirto aktų nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telet WA. 1-3924

Dažai ir sienoms

SKY’S PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST 

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

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 94612
DARBO VALANDOMIS

RO. 94131
l

NAMV

RO. 6.7132
Z

i

R.M.N.Pt
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Studentų, skautų ir ateitininkų žinios nukeltos į 6 psl.

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS 
ŽINIOS

— Sekmadienį mirė aJL Marija Bir- 
gelienė, 77 m. amžiaus. Velionė prieš 
trejus metus atvyko iš Lietuvos pas 
savo sūnų ir dukras. Pašarvota Odet
te laidotuvių namuose. Laidojama iš 
šv. Jono Kr. par. bažnyčios šį trečia
dienį 10 vaL lietuvių kapinėse. Velio
nė kilimu nuo Alytaus. Gili užuojauta 
velionės sūnui, dukroms bei šeimų ar
timiesiems.

— šią savaitę par. kunigai lanko 
šias gatves: Sylvan, Campbell, Emer
son, Russett, Perth, Huron.

— Gražus būrys mokyklinio jauni
mo pr. sekmadienį susirinko į parapi
jos salę. Popietės metu vaikučiai pa
dainavo, pažaidė lietuviškų žaidimų; 
ir po to visi buvo pavaišinti. Sekanti 
parapijos vaikų sekmadieninė popietė 
įvyks už dviejų savaičių — lapkričio 
24 d., 3 vai. p.p.

— Moksleivių klubo pobūvis šį sek
madienį 730 vai. vakare.

LK Moterų Dr-jos šv. Jono Kr. par. 
skyriaus susirinkimas įvyksta šį sek
madienį po 11 v. pamaldų par. salėje.

— Prie bažnyčios sekmadieniais pri
imami solidarumo įnašai. Šis vajus 
vyksta per keturius sekmadienius.

— A.a. Broniaus Ūkelio laidotuvėse 
praėjusį antradienį dalyvavo daug 

žmonių. Už velionies vėlę užprašyta 
daug šv. Mišių.

— Lietuvių kapinėse dar septyniom 
antkapiam išliedinti pamatai. Atrodo, 
kad šie darbai prieš užšąlant šį sezo
ną bus paskutinieji.

— Už a.a. Marijos Birgelienės vėlę 
šį šeštadienį 8 vai. rytą laikomos ge
dulingos pamaldos.

Tautos Fondui vajaus metu au
kojo: $10 — R. Geležiūnas; $5 — 
St. Bubulis, H. Lapas, Vyt. Juš
kevičius, Alg. Slapšys, J. Danile
vičius, P. Dabkus, V. Dailydė, A. 
Waksmanas, J. Petrauskas, Br. 
Saplys, St. Baubinas, M. Basaly
kienė, K. Gontą, Alf. Seliokas, 
Ona Svarinskienė; $4—Barkaus
kas; $3 — J. Daunys, L. Marci- 
nėnas.

IŠ “DAINOS” VEIKLOS
Spalio 27 d. Įvyko mėn. “Dai- 

no” susirinkimas pas narę V. Ra- 
siulienę. Po valdybos pranešimų 
ilgokai tartasi loterijos - bazaro 
reikalais, kuris Įvyks gruodžio 
6 d., penktadienį, Liet. Namuose. 
Tam reikalui išrinkta komisija iš 
Br. žiobienės, L. Kybartienės ir 
J. Rimienės. Visos narės prašo
mos rinkti fantus ir pristatyti 
juos pas Br. žiobienę, 8 Bra- 
lorne Or. Tel. RO 2-4523. Kam 
būtų patogiau perduoti kitom ko
misijos narėm, bus mielai pri
imta.

Sekantis susirinkimas Įvyks 
lapkr. 24 d., 3 v. p.p., pas narę 

' J. Lapaitienę, 278 Ellis Ave. Tel. 
RO 2-5246.

Dėkojame mielai V. Rasiulie- 
nei ir mamytei p. Pečiulienei už 
šiltą priėmimą. — M. F. Y.

J. Olšauskas, anksčiau gyvenęs 
Wawa, Ont., persikėlė i Čikagą. 
Jis yra .senas “T. Ž.” rėmėjas. 
Adreso pakeitimo proga atsiuntė 
auką $5.00. Ačiū jam.

Rusų k. kursas transliuojamas 
per CBLT televizijos 6 kanalą 
antradieniais ir penktadieniais 
9.30 v. ryto. Kursas taikomas 
pradedantiems ir pradėtas lapkr. 
5 d. I ir II pamoka bus pakarto
tos lapkr. 12 ir 15 d. Dėstytojai: 
Maya Jenkins ir G. Harjan — 
iš Toronto ir York un-tų. Tel. 
informacijai: 928 - 2393.

PRISIKĖLIMO PARAFUOS 
ŽINIOS

— Mirus a.a. Br. Ūkeliui, giliai už
jaučiame velionies našlę, dukras ir vi
sus artimuosius. Taip pat nuoširdžiai 
užjaučiame J. BirgelĮ ir šeimos arti
muosius, staiga mirus jo mamytei a.a. 
Marijai Birgelienet

— Vėlinių novenos Mišios — kas 
rytą 8 v. Kviečiame gausiai dalyvauti.

— Choro repeticijos — šį antradie
nį — moterys, ketvirtadienį — vy
rai 730 v.v. muzikos studijoje. Kvie-. 
čiame gausiai lankytis. Pradedamas 
ruošti naujas religinis repertuaras.

— Jaunimo choro repeticija — šį 
penktadienį, 6.30 v.v., muzikos stud.

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

— Religinės pamokos gimnazistams
— kas sekmadieni po 10 v. Mišių ak
torių kambariuose. Nekatalikiškų gim
nazijų moksleiviai šias pamokas pri
valo laiikyti be jokių išimčių. Ne tik 
gimnazistus, bet taip pat ir jų tėvelius 
prašome atkreipti dėmesį.

‘ — Praėjusį sekmadienį jaunimo pa
silinksminimo metu muzikos studija 
nepajėgė sutalpinti visų susirinkusių. 
Aušros sporto klubo ruoštame pasi
linksminime didelio pasisekimo susi
laukė R. Juknevičiaus vad. jaunimo 
orkestras ir jaunas sol. akordeonistas 
V. Ruseckas. Nuo šio sekmadienio jau
nimo šokiai su orkestru vyks par. są- 
lėje-kavinėje 7.30 v.v. Šio sekmadienio 
pasilinksminimą praveda ateitininkai, 
kito — studentai.

— Šį sekmadienį prie bažnyčios pri
imamas solidarumo Įnašas. Kviečiame 
prisidėti.

— Ateinančią savaitę par. kunigai 
lankys parapijiečius: Beresford Ave., 
Bertram Str, Colbeck St., Deforest 
Rd., Durie St., Evans Ave., Fisken 
Ave., Lacey Ave., Lavinia Av., Maple
view Ave., Mayfield Ave., Ostend Av., 
Rambert Cres., Vine Ave., Waller Av., 
Windermere Ave., Yule Ave.

— Pakrikštytas Vytauto ir Viktori
jos Ražanauskų sūnus Valteris Jur
gis Paulius; Mykolo ir Ritos Slapšių 
dukrelė Rasa Felicija; Ivano ir Dra- 
gicos Kovac dukrelė Marija Ona. Tė
velius nuoširdžiai sveikiname, o ma
žyčius pavedame Dievo globai!

KLB Toronto apylinkės valdy
bos posėdyje peržvelgtas prie 
bažnyčių ir lietuviškųjų Įstaigų 
vykdomas solidarumo įnašų va
jus. Pasidžiaugta šioje srityje 
tautiečių susipratimu: daug lietu
vių solidarumo Įnašą $2 jau yra 
Įmokėję vajų vykdantiems asme
nims. Valdyba tikisi, kad ir ne- 
Įmokėję artimoje ateityje tai pa
darys, ypač ši sekmadienį.

Posėdyje aptarta Vasario 16 
rengimo bendrieji metmenys, o 
taip pat Lietuvos karaliaus Min
daugo 700 metų vainikavimo su
kakties minėjimas. Šio mėnesio 
29 d. valdyba nutarė sušaukti 
apylinkės tarybos ir organizacijų 
atstovų posėdi šv. Jono Kr. pari 
salėje/ ‘ ■ . į<-

KLK Moterų Dr-jos šv. Jono 
Kr. par. skyriaus susirinkimas 
įvyks lapkričio 17 d. tuoj po Su
mos parapijos salėje. Įdomią pa
skaitą skaitys medicinos klausi
mais dr. A. Užupienė. Maloniai 
kviečiame visas nares ir viešnias 
gausiai dalyvauti. Valdyba

Nepamirškime, kad šį šetadiė- 
nį, lapkričio 16 d., 12 vai. prasi
deda 1000 dovanų bazaras - lote
rija LV Namų, skoloms mažinti. 
Jis tęsis iki bus ištraukti visi bi
lietai. Bazaras gausus įvairiom 
didelės vertės dovanom: foteliu, 
lempom, lietuviškais drožiniais, 
mūsų menininkų vertingais kū
riniais ir visa eile įvairenybių. 
Kviečiame visus gausiai atsilan
kyti ir bandyti savo laimę ir kar
tu paremti LV Namus. Vakare 
7.30 v. prasidės šokiai. Būkime 
duosnūs ir gausiai dalyvaukime 
šiame tradiciniame bazare - vaka
re! Rėmėjai

Serga. — Western ligoninėje 
sunkiai serga Jonas Kiškis. Savo 
namuose ilgokas laikas negaluo
ja Aleksandras Urbonas, anks
čiau gyvenęs Winnipege. Norima 
ligonį perkelti i karalienės Elz
bietos ligoninę. A. Supronas, tris 
savaites tirtas šv. Mykolo ligoni
nėj, šią savaitę tikisi grįžti namo.
PARDUODAMI lietuviški pašto ženk
lai — Dariaus ir Girėno serija. Skam
binti tarp 7-9 v.v. BE 94536.

NORI PIRKTI LIETUVIŠKAS 
MONETAS: nuo 1 cento iki 50 
centų, 1, 2 ir 5, litų monetas. Taip 
pat perkamos senos lenkiškos mo
netos. Rašyti arba skambinti: 

A. Pinkos, 
123 Edwin Ave., .
Toronto 9, Ont. 
Telefonas RO 9-5812.

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

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

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Toronto skyriaus valdyba šaukia 
lapkričio 17 d., sekmadienį, 2 v. 
p.p., L. Namuose visuotinį narių 
susirinkimą. Valdyba

PLIAS Toronto skyrius lapkri
čio 15 d., 8 v. v., Liet. Namuose 
II a., 1129 Dundas St. W. šaukia 
metinį susirinkimą. Visi lietuviai 
inžinieriai ir architektai kviečia
mi dalyvauti. Valdyba

Teisiama lietuviška šeima Ka
nadoje. Vieta: Prisikėlimo para
pijos salė. Laikas: sekmadienį, 
gruodžio 1 d., 4 vai. p.p. Kaltini
mai įvairūs ir dideli. Gynėjai 
ruošiasi .ginti. Teismą rengia To
ronto ateitininkai sendraugiai.

Apiplėšti keli lietuvių vasarna
miai Keswicke: p.p. Dargių, Ūke
lių, Samulevičiaus, Vaškelienės, 
Jurcienės. Piktadariai įsilaužė 
vienur pro duris, kitur pro lan
gus ir išsinešė įvairių reikmenų. 
Iškviesta policija paėmė pirštų 
nuospaudas ir tikisi piktadarius 
surasti.

LIET. TAUTINĖS S-GOS Toronto 
skyrius spalio 27 d. susirinkęs L. Na
muose svarstė liet, jaunimo, spaudos 
ir kt. reikalus. Kažkurie kalbėtojai pa
sisakė prieš “srovines” vaikų organi
zacijas, kuriose vaikai iš mažens mo
komi neapkęsti kitų, ‘‘kartais, net ir 
savo brolio”. Organizacijų vardai ne
suminėti. Kyla klausimas, ar iš viso 
tokių vaikų org-jų išeivijoj šiuo metu 
yra? Kalbėtojai, atrodo, žiūri į reika
lą ne dabarties akimis. B.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
LAPKRIČIO 7 D. dr. M. Anyso bu

te Neringos tunto vadovybė turėjo pa
sitarimą su tėvų - rėmėjų komitetu.

JŪROS SKAUČIŲ “Vandenės” lai
vo tėvų komitetas, susirinkęs lapkričio 
7 d., ir išklausęs jūros skaučių ir 
skautų vadovų ir vadovių pranešimų, 
nutarė savo globą išplėsti visiems jū
rų skautijos “Neringos” padaliniams 

JSVL Tėvų Komitetas
PRIE VAKARO ruošimo darbų, va

dovaujant v.v. E. Namikienei, ypač 
daug prisideda v.v. I. Večerskytė, v.v. 
A. Besasparytė ir valt. A. Žymantas.

PEREITĄ SAVAITGALĮ jachta bu
vo paruošta žiemojimui.

RUOŠIAMAS TUNTO veikimo pla
nas, kuris neužilgo turi būti prista
tytas Jūrų Skautijos Vadijai.

Viešoji biblioteka, turinti kny
gų skyrių svetimomis kalbomis, 
įsigijo naujų knygų lietuvių k.: 
R. Mizara, “Bernardo Gavelio 
klaida”; J. Dovydaitis, “Po aud
ros”; M. Gorki, “Motina”; M. Gor
ki, “Pasakojimai”; Alg. Marge
lis, “Čikagos šešėliai”, “Saulės 
rūstybė”, “širdies rūmai”; S. 
Pranckūnas, “Riedmenys rieda 
pergalei”; U. P. Sinclair, “Alie
jus”. Tenka nustebti tokiu vie
šosios bibliotekos nesiorientavi- 
mu ar sąmoninga tendencija. Pri
ėmimas komunistinių propagan
distų— Mizaros, Dovydaičio ir 
Margerio viešoj on bibliotekon yra 
nepateisinamas. Svetimų kalbų 
skyr. vedėjas yra Mr. L. Werthei
mer, Foreign Literature Collec
tion, 1115 Queen St. W., Toron
to 3, Ont. Tel. LE 2-6548.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal}, Londoną, Windsora, 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.

HOME OWNERS CENTRE

STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ 

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

bei leidimus. Sav. B. Saulėnas
f

2 MULOCK AVĖ., TORONTO Tel.: biznio 769-5171
(prie Dundas - Keele) vakarais 762-9759

LIETUVIAI ATIDARĖ 
NAUJĄ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĘ

ALBION MOTORS LTD.

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

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

Atstovybė yra prie 50 plento, į pietus nuo Bolton miestelio, ir 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”.

Padėka
Po sunkios ir nepagydomos ligos mūsų mylimas sūnus, 

brolis ir anūkas
ANTANAS GINTARAS AUŠROTAS

1963 m. spalio 6 d. Viešpaties valia paliko mus ir iškeliavo 
pas savo Dangaus Tėvą.

Jo ligos metu ir jam mirus susilaukėme daug neužtarnautos 
simpatijos, paramos ir užuojautos. Negalėdami visiems geradariams 
padėkoti asmeniškai, šiuo norime pareikšti savo viešą, nuoširdžią 
padėką:

Šv. Jono Kr. parapijos klebonui kun. P. Ažubaliui, lankiusiam 
Antanėlį jam sergant, suteikusiam paskutinį palaiminimą jam mirš
tant, kalbėjusiam rožinį, atlaikiusiam šv. Mišias laidotuvių dieną ir 
teikusiam mums visokeriopą pagalbą bei suraminimą; kun. J. Staške
vičiui, kalbėjusiam rožinį, aukojusiam šv. Mišias ir palydėjusiam pa
laikus į amžino poilsio vietą; kun. dr. P. Gaidai už šv. Mišių auką 
ir užuojautą; sol. V. Verikaičiui, giedojusiam bažnyčioje laidotuvių 
dieną; dr. A. Užupienei, kuri nuoširdžiai rūpinosi mūsų Antanėliu 
nuo jo^gimimo ligi atsiskyrimo su šiuo pasauliu; mūsų mieliems drau
gams ir kaimynams, kurie mums įvairiais būdais padėjo tiek ligos 
metu tiek jam nurimus;

visiems, aukojusiems šv. Mišias mūsų šeimos intencijomis;
visiems, kurie vainikais ir gėlėmis išpuošė Antanuko karstą;
Tėvams pranciškonams, KLK Kultūros Draugijai, Toronto atei

tininkams, KLK Moterų Draugijos centro valdybai, KLK Moterų Drau
gijos šv. Jono parapijos skyriui, L. Fronto Bičiuliams Toronte, L. 
Sporto Klubui “Vytis” ir visiems, kurie mums pareiškė užuojautas 
spaudoje ir laiškais.

Ypatinga padėka priklauso gausiems mūsų giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, lankiusiems laidotuvių koplyčią, dalyvavu
siems šv. Mišiose laidotuvių dieną ir palydėjusiems į kapus.

Pagaliau negalime užmiršti ir mielų ponių, kurios suruošė pus
ryčius po laidotuvių.

Parodytas lietuviškas solidarumas ir užuojauta mus stiprina aukotis 
ir dirbti savo tautos ir Bažnyčios labui.

Visagalis Dievas tepriima visų mūsų aukas ir teatlygina vi
siems geradariams.

Nuliūdę tėvai, sesutes ir močiutės

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

SWANSEA. $16.900 visa kaina, atskiras, originalus “Duplex” 10 kambarių, 
vandeniu alyva apšildomas, 2 garažai. Įmokėti tik apie $3.000. Balansas 
atviras morgičius.

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

PRIE HUMBER UPĖS. $31.500, 17 kambarių naujas “Triplex”. Balkonai, 
dideli butai, pajamos $355 i mėnesį, vandeniu alyva apšildomas, dide
lis sklypas. Įmokėti $10.000.

Nt. 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 Part far Partdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUI

SEIMELIO RINKIMAI — Moatre- 
alio valdomiesiems organams sudary
ti kas dveji metai yra renkamas sei
melis, kuris kartu su organizacijų at
stovais iš savo tarpo išrenka seimelio 
prezidiumą. Rinkimams pravesti yra 
sudaryta rinkiminė komisija iš Br. 
Staškevičiaus, J. Adamonio, J. Griga
liūno, K. Mickaus, P. Pelecko ir St. 
Vyšniausko. Rinkimai pravedami va
dovaujantis KLB tarybos rinkimų tai
syklėmis.

Vienam 20-ties ar mažiau kandida
tų sąrašui išstatyti reikalinga 10 bal
suotųjų parašų. Visi kandidatai turi 
būti nejaunesni 21 m. amžiaus, užsi
mokėję B-nės solidarumo mokestį ir 
davę savo raštišką sutikimą.

Seimeliu siūlomų kandidatų sąraše 
turi būti pažymėta: a. eilės nr., b. 
kandidato pavardė ir vardas, c. gimi
mo data, d. profesija ir e. adresas.

Toliau seka 10 siūlytojų parašai, 
prie kurių turi būti tos pačios žinios, 
išskyrus profesiją. Drauge prie są
rašo turi būti pridėti kandidatų raš
tiški sutikimai. Visi kandidatų sąra
šai turi būti įteikti rinkiminės komi- 
sijos pirm? Br. Staškevičiui, gyv. 658 
2 Ave., Verdun, tel. PO 9-1557 iki San. 
lapkričio 24 d.

Rinkimų data ir vietos bus paskelb
ta spaudoje vėliau.

KLB Montrealio seimelio 
prezidiumas

DAILĖS PARODA. — Gruodžio 15 
d. AV salėje KLB Montrealio seimelio 
prezidiumas pirmą kartą Montrealyje 
ruošia dailės ir tautodailės parodą.

Paroda apims įvairu lietuvių meną. 
Kiekvienas galės betkurioje meno ša
koje besireiškiantis pasirodyti. Bus ir 
įvairių iš Lietuvos atsivežtų ar gautų 
dirbinių: siuvinėjimų, mezginių, au
dinių, medžio išdirbinių ir t.t.

Parodoje jau sutiko dalyvauti daili
ninkai: R. Bukauskas, V. Remeika, A. 
Vazalinskas, Pr. Baltuonis, Alb. Blauz- 
džiūnas, D. Staškevičienė, J. Adamo- 
nienė, Blauzdžiūnienė, Palubinskienė, 
N. Šiaučiulienė, B. Peleckienė.

Kviečiami ir visi kiti norintieji pa
rodoje dalyvauti, ypač moterys ir mer
gaitės su Įvairiais rankdarbiais. Kreip
tis — J. šiaučiulis tel. 767-2781.

KLB Monteralio seimelio 
prezidiumas

ŠV. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS
— Šį sekmadieni, lapkričio 17 d., 

tuojau po Sumos šv. Onos Dr-jos su
sirinkimas.

— Mirė a.a. Stasys Jurgutis. Palai
dotas trečiadienį iš Šv. Kazimiero baž
nyčios. Nuoširdi užuojauta artimie
siems.

— Suruoštas bazaras praėjo labai 
sėkmingai. Stambesni laimėjimai teko 
šiems asmenims: I stereo — K. Bal
tus; n radijas — Zigmas Balnius; III 
raguolis — Makauskas. Labai didelį ir 
skanu raguoli iškepė p. Grigelienė.

E. N.
AUŠROS VARTŲ PAR. ŽINIOS
— Kun. Juozas Vaišnys, SJ, iš Čika

gos į Kanadą atvyks ateinančią savai
tę; kurį laiką dar gyvens St. Jerome, 
Que., jėzuitų namuose, gilindamas 
prancūzų kalbos žinias. Maždaug po 
mėnesio perims kun. L. Zarembos pa
reigas parapijoje.

— AV parapijos parengimas — lap
kričio 16 d., šeštadienį, 7 v.v. parapi
jos salėje. Svarbiausioji parengimo

dalis — koncertas bus pradėta punk
tualiai. Po koncertinės dalies seks 
vaišės, šokiai, loterija, (ėjimas: suau
gusiems $2.50, studentams $1.

— Tretininkių susirinkimas — šį 
sekmadienį, lapkričio 17 d., po 11 vai. 
Mišių.

— Bažnyčios fondui aukojo: po $10: 
A. Augaitis, L. Gureckai. A. Snap- 
kauskas, T. Šaltenis.

— Užpraėjusio sekmadienio rinklia
va — $222,50.

UŽDARAS REKOLEKCIJAS mote
rims organizuoja KLK Moterų Dr-ja 
gruodžio 13-15 d. Jas ves neseniai iš 
Romos atvykęs mons. V. Balčiūnas. 
Visos moterys kviečiamos dalyvauti 
ir prašomos registruotis pas valdybos 
nares iki šio mėn. pabaigos.

SOLISTĄ VAZNELĮ pirmą kartą 
Montrealyje girdėsim šį šeštadienį AV 
parapijos parengime. Daug esame 
skaitę apie solisto pasisekimus kitose 
kolonijose ir džiaugiamės, kad AV pa
rapija sudarė sąlygas montrealiečiams 
jį išgirsti. Tikimės, kad visuomenė 
gausiai dalyvaus.

BAZARAS NPM SESERIMS parem- 
ti gražiai pasisekė. Naujovė buvo 
montrealiečių dailininkų paaukotų pa
veikslų varžytynės, susilaukusios gyvo 
visuomenės dėmesio. Dail. A. Vaza- 
linsko paveikslą nupirko S. ir A. Bar
šauskai, dail. V. Remeikos — Smilge- 
vičiai ir daiL R. Bukausko — ZubaL 
Gražus ir sveikintinas dailininkų ir 
varžytynėse dalyvavusių gestas suar
tėti ir kartu paremti mūsų kolonijos 
seseris.

RADIJO PUSVALANDĮ vėl girdėsi- 
me šį sekmadienį, 10 v.v., banga 1410. 
Tai bus jau ketvirta iš eilės translia
cija. Paskutiniojoje dalyvavo AV par. 
kleb. Tėv. K. Pečkys, SJ ir dr. H. Na- 
gys. Lietuviškas radijo pusvalandis 
šiltai priimtas ir nekantriai laukiamas 
kas antrą sekmadienio vakarą. Atsi
randa diskusijų dėl muzikos parinki
mo, skelbimų ir pan. Tačiau džiugu 
konstatuoti, kad dabartinės sudėties 
programa susilaukė entuziastingo pri
ėmimo iš mūsų jaunosios kartos. “Pir
mą kartą Montrealyje lietuviai pada
rė kas mums tikrai patinka” — buvo 
vieno jaunosios kartos atstovo spon
taniška replika. Kitą kartą teko būti 
liudininku, kai būrelis jaunų studen
tų prieš 10 vai. nutraukė jaukų pokal
bį mažoj kavinėj ir išskubėjo namo 
lietuviškos radijo programos išklausy
ti. Tad sėkmės ir ištvermės programos 
vedėjui L. Stankevičiui. Kol jaunimas 
noriai klausys jo vedamo radijo pus
valandžio, tol pastarasis ne tik bus 
vertas išsilaikyti, bet bus rimtas įna
šas į lietuvybės išlaikymo pastangas.

- v-
JANINA IR JONAS ADOMONIAI 

pr. šeštadienį šventė savo vedybinio 
gyvenimo 15 m. sukaktį. Buvo svečių 
ir iš Bostono, o sveikinimų susilaukta 
net iš Čikagos. Jaukių vaišių metu su
sirinkusių vardu šeimininkus pasvei
kino ir dovaną įteikė inž. I. Mališka 
ir G. Daukšienė. Atskirai sveikino AV 
par. kleb. Tėv. K. Pečkys, S J, dr. J. 
šemogas, “NL” red. J. Kardelis ir ki
ti, linkėdami geriausios sėkmės’ toli
mesniame gyvenime. Adomoniai mont
realiečiams yra žinomi kaip nuoširdūs 
ir taurūs lietuviai augštaičiai. Šia pro
ga ir mes jungiame geriausius savo 
linkėjimus. A. Z.

Aptarti Kanados lietuvių reikalai
KLB krašto valdybos posėdyje lap

kričio 7 d. dr. H. Nagys, KLB Kul
tūros Fondo pirm., aptarė Toronte 
įvykusias Mokytojų Dienas, kuriose 
dalyvavo daugiau kaip 40 mokytojų, 
bet apgailestavo, kad niekas nebuvo 
atvykę iš St. Catharines, Wellando ir 
Windsoro. Diskusijų temos buvo įdo
miai nagrinėjamos. Tas parodė, kad 
vieni mokytojai eina su gyvenimu, ki
ti lieka jau atgyventose formose. Tai 
skatina Kultūros Fondą susirūpinti 
mokytojų prieaugliu, nes mokytojų 
trūksta.

Dr. H. Nagys su pasitenkinimu pa
žymėjo susitikimą su studentų orga
nizacijos atstovais ir pareiškė vilčių, 
kad akademinio jaunimo klausimas 
pasistūmės pirmyn pozityviąją pras
me.

J. Adomaitis aptarė šalpos reikalus 
ir J. Kardelis suminėjo politinio ko
miteto reikalus, kurie gauna sugesti
jų ryšium su Kanadoje 1967 metais 
įvykstančia pasauline paroda Mont
realyje.

KLB įregistravimo reikalas sutiko 
kliuvinių, todėl KLB kr. valdyba per- 
žiūrėjo pateiktąjį registruoti projek
tą ir, nesant kitos išeities, jį pertvar
kė maždaug pagal valdžios organų 
reikalavimus, derinantis prie kitų 
tautų tos pačios rūšies statutų.

KLB kr. valdybos informaciniams 
ryšiams su PLB v-ba palaikyti išrink-

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

10 METŲ PATIRTIS

tas J. Kardelis (7722 George Street, 
LaSalle, P. Q., Canada).

PLB v-bos išleisimo biuletenio pra
džiai nutarta paprašyti 1.000 egz. Ka
nadai.

Svarstyta: Jaunimo Dienų, KLB kr. 
tarybos sekančios sesijos vietos klau
simas, lietuvių operos Čikagoje pa
siūlymas paminėti 20 metų nuo Lie
tuvos okupacijos (Pasiūlymui pritar
ta ir pranešta siūlytojams, kad susi
siektų su Torontu, kurio choras “Var
pas” tame minėjime dalyvauja), 
VLIKo dvidešimtmečio minėjimo 
(lapkričio 23 d.) klausimas ir dar kai- 
kurie smulkesni klausimai.

Svarstant kitus klausimus buvo pa- 
liestas ir etninių grupių (jau tiktai 
po II-jo Pasaulinio karo naujų atei
vių yra kas 6-tas žmogus naujakana- 
dietis) susiorganizavimo reikalas, nes 
nesusiorganizavimas visais atžvilgiais 
nenaudingas, darąs jas bejėgėmis ir 
nereikšmingomis. Keltas iniciatyvos 
klausimas, bet sprendimas paliktas 
ateičiai.

KLB KV Informacija

ROYAL- LONDON 
& LANCASHIRE

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos:

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai '

3907 Rosemont Blvd.

Tel.: 722-2472
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
NELAIMINGI ATSIT

Tikslas ir greitas patarnavimas

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito 
Kooperatyve ftLITASff

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui doleriu. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depoidtus mokama 4%, už iėrns — 4,25%. Už asmenines pasko
las imama už nekilnojamo torto paskolas — «Ji%. 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 fri 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.




