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Istorinė VLIKo deklaracija

I. Lietuviu Tauta
Lietuvių Tauta, siekdama išlaisvinti Lietuvą iš okupacijos 

ir atstatyti Lietuvos valstybės suvereninių organų svetimos jėgos 
laikinai sutrukdytą veikimą, yra reikalinga vieningos politinės 
vadovybės. Tam tikslui politinės lietuvių grupės, kaip tautos po
litinės minties reiškėjos ir vykdytojos, nutarė sujungti visas savo 
jėgas bendram darbui ir sudarė Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą — VLIK.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, pradėdamas 
savo darbą, skelbia:

1. Lietuvių Tautos laisvė ir Lietuvos valstybės nepriklauso
mybė yra Tautos egzistencijos ir jos visokeriopos gerovės būti
noji sąlyga.

2. suvereninė Lietuvos valstybė nei dėl Tarybų Sąjungos, 
nei dėl dabartinės Reicho okupacijos nėra išnykusi, tik suvere
ninių valstybės organų veikimas yra laikinai sutrukdytas. 1940 m. 
birželio 15 d. Tarybų Sąjungos okupacijos ir tos okupacijos prie
vartoje padarytų kitų jėgos ir klastos aktų pertrauktas Lietuvos 
valstybės suvereninių organų veikimas 1941 m. birželio 23 d. Tau
tos sukilimu ir Laikinosios Vyriausybės veikimu buvo laikinai 
atstatyta.

3. Lietuvą iš okupacijos išlaisvinus ir toliau veikia 1938 m. 
Lietuvos Konstitucija, kol ji teisėtu keliu bus atitinkamai pakeista.

4. Respublikos Vyriausybė, laikui atėjus, bus sudalyta Vy
riausiajame Lietuvos Išlaisvinimo Komitete koaliciniu pagrindu 
politinių grupių susitarmu.

5. Demokratinė Lietuvos valstybės santvarka bus suderinta 
su plačiųjų tautos sluogsnių interesais ir bendromis pokario są
lygomis.

6. Respublikos Prezidento ir Seimo rinkimų įstatymai bus 
reformuoti pagal demokratinius rinkimų principus.

7. Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, vadovauda
mas Tautos kovoms ir darbams Lietuvai išlaisvinti, Lietuvos vals
tybės suvereninių organų veikimui atstatyti, demokratinei Lietu
vos santvarkai atkurti ir kraštui nuo bolševizmo ir kitų jo gyveni
mą ardančių veiksnių apginti, vykdys ko plačiausią visuomenės 
konsolidaciją, lygins politinių grupių tarpusavio nesusipratimus.

8. Didžiai vertindamas tautinių karo pajėgų reikšmę kovoje 
dėl Lietuvos išlaisvinimo, Komitetas visokeriopai rems Lietuvos 
kariuomenės, atkūrimą.

9. Komitetas palaikys glaudžius ryšius su Lietuvos pasiunti
nybėmis ir konsulatais ir bendradarbiaus su užsienių, ypačiai 
Amerikos, lietuviais ir su visomis tautų apsisprendimo* laisvę ir 
Lietuvos nepriklausomybę pripažįstančiomis tautomis.

1?- ^]gtūr^ ^f2į*7_^t ^utosjpažahgai-pa^H^a®urKvals
tybės gyvenimui veikiau Į normalų kelią grąžinti Komitetas rinks 
ir ruoš medžiagą išlaisvintosios Lietuvos administracijai, ūkiui, 
socialiniam gyvenimui, teisingumo ir švietimo darbui tvarkyti.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, skelbdamas Lie
tuvių Tautai šią savo deklaraciją, kviečia visų politinių nusistaty
mų geros valios lietuvius nusiteikti tarpusavio bendradarbiavimo 
ir vienybės dvasia nelygstamoje kovoje dėl Lietuvos.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

Vilnius, 1944 m. vasario 16 d.

Kas naujo Kanadoje?
Naujas pensijų planas, siūlo

mas fed. vyriausybės, buvo ati
dėtas sekantiem metam. Pagal 
naują planą, mėnesinė pensija, 
įskaitant dabartinius senatvės 
$75 1971 m. siektų $175 mėn. 
Tam planui priešinasi Kvebeko 
ir Ontario prov.

Ontario darbininkų unijų at
stovų suvažiavime Niagara Falls 
buvo nutarta atsikratyti didė
jančia amerikiečių įtaka. 1000 
delegatų priėmė rezoliuciją, rei
kalaujančią Kanados unijų au
tonomijos. Taip pat buvo pasi
sakyta dėl valdžios paskirtų įga
liotinių jūrininkų ir uostų dabi- 
ninkų unijai.

jeigu į jų gyvenamą rajoną pra
dėtų kraustytis negrai? 62% ap
klausinėtų atsakė, kad jie nesi- 
kraustytų.* Tolerantiškiausią pa
sirodė Kvebeko privincija, kur 
71% pasisakė liktų gyventi su 
negrais. Netolerantiškiausia gi 
liko Ontario prov., kur 42% ne
norėtų maišytis su negrais.

Arklių lenktynės Kanadoje 
yra legalios, tačiau lošimas iš 
pinigų lenktynių arkliais lei
džiamas tik tiems, kurie daly
vauja lenktynių stadijone. No
rima legalizuoti, kad visi galė
tų lošti arkliais ir nedalyvauda
mi lenktynėse.

Winnipego mokyklose buvo
Jūrininkų ir uostų darbininkų tiriamas studentų ir gimnazistų 
unijos byla dar nesibaigė. Ka- rūkymas. Paaiškėjo, kad visi 

nadoje unijų vadai sutiko įsileis
ti vyriausybės patikėtinius, kad 
apsaugotų uniją nuo nesąžinin
go sauvaliavimo, tačiau unijos 
centras JAV pareiškė, kad boi
kotuos Kanados laivus. Be to, 
jis nutarė kreiptis į Jungt. Tau
tas. Hal Banks, vadovaująs ka
nadiečių unijai yra irgi ameri
kietis. Jam iškelta byla Kanado
je už įvairius nusikaltimus.

Pirmą vietą atlyginimų atžvil
giu Kanadoje pr. metais užėmė 
gydytojai ir chirurgai, kurių 
metinio uždarbio vidurkis bu
vo $17.006, antroje vietoje liko 
advokatai su $15.718 ir trečioje 
— inžinieriai bei architektai — 
$14.692. Virš $100.000 uždirbo 
602 kanadiečiai. Vietovės atžvil
giu augščiausi atlyginimai bu
vo Sarnijoje, kur uždarbių vi
durkis buvo $5.087, antroje vie
toje — Vankuveris su $4.650 
ir Torontas — $4.550.

Rasinės problemos kanadie
čiams nekelia rūpesčių. Tai, ži
noma, palengvina faktas, kad 
Kanadoje negrų ir kitų rasių 
yra tik mažuma. Viešosios nuo
monės institutas apklausinėjo 
gyventojus, ar jie kraustytus!, tinės grupės, sudarančios trečiąjį

smarkiai rūkantieji yra blogiau
si mokiniai ir jų inteligencijos 
laipsnis yra žemiausias.

Kanadoje 85% šeimų turi au
tomobilius; daugiausia Sault 

Ste. Marie, Ont.—99% visų šei
mų. 11% visų Kanados šeimų 
turi po du automobilius. Toron
te, pagal gyventojų skaičių, su
vartojama daugiausia aspirino. 
92% visų kanadiečių perka dan
tų paste bėt tik 84% turi dantų 
šepetukus.

Prof. Stepas Kairys-Kaminskas, pirmasis Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas; 
dr. Antanas Trimakas, dabartinis VLIKo pirmininkas. VLIKui yra pirmininkavę dar prel. M. Kru 
pavičius ir J. Matulionis. Lapkričio 25 d. sukako 26 metų nuo VLIKo įsisteigimo Lietuvoje. Ta 
sukaktis minima specialia VLIKo sesija Niujorke lapkričio 23-24 d.

Laiškas is Uftigvajaus

Lietuvoje gerai, tik visi nepatenkinti
Taip apibūdino nuotaikas da

bar Lietuvoje viena raudonųjų, 
kurių 12 praleido 40 dienų tenai 
ir spalio pradžioje grįžo Urugva
jum Toji ekskursija buvo suda
ryta tik iš lietuvių komunistų, 
prie kurių buvo priimtas vienas 
nepartietis, bet jį«ps .artįmas ir 
nepavojingas.' T '

Jų įspūdžiai, viešai skelbiami 
per savąją radijo valandėlę, laik
raštuką “Darbą” ir visuomeni
niuose pobūviuose visų vienodi, 
siaurai “sukirpti” pagal komu
nistinės propagandos kurpalį. 
Privačiuose pasikalbėjimuose pa
sisako kiek atviriau; bet nedrą
siai ir labai diskretiškai. Mat, pri
sibijo dėl giminių likimo Lietu
voje, o taip pat ir savo teroristi
nio tipo “draugų” čia Urugvaju
je. Tikslesnių įspūdžių iš tokių 
ekskursantų išpešimas ir patikri
nimas gana skirtingų versijų nė
ra nei lengvas, nei greitas. Laikui 
bėgant gal paaiškės kaikas dau
giau. Tuo taip u pažymėsime kas 
būdingesnio jau žinoma.

Suėmė ekskursantes
Ekskursijai buvo ruoštasi ilgai 

ir tikėtasi didesnės grupės. Įsira
šyti galėjo tik Urugvajaus pilie
čiai. Kelionė iš Montevideo iki 
Vilniaus — laivu ir traukimu — 
kainavo $550. Dviem žymesnių 
komunistų veikėjų žmonom ke
lionė buvo apmokėta. Lietuvoje 
visiems dvylikai nekainavo nei 
kelionės, nei viešbučiai, nei pir
maeilis maistas restoranuose.

Rugpjūčio pradžioje 7 dienas 
pabuvusi Vilniuje, grupė, žino
ma, Inturisto vadeivų lydima, iš
vyko į Druskininkus, kur išbuvo 
10 dienų, vėliau į Palangą, kurio
je viešėjo irgi 10 dienų. Pakeliui 
aplankė vieną kitą kolchozą, kai- 
kuriuos fabrikus, Kauną. Kaiku-

rie buvo išleisti į tėviškes, bet tik 
keletui valandų ir tai nevisi. Pen
ketui šiauliškių savo tėviškių lan
kyti neleido motyvuojant, kad to
se apylinkėse esančios raudono
sios armijos tankų bazės... Juo-

šavo dolrumėntir1. Ten abudu jie 
susirgo (sako, nuo blogų šaltbarš- 
čių kažkokiame restorane), Į Vil
nių grąžinti turėjo savaitę pabūti 
ligoninėje. Liucija Revuckienė, 
komunistinės radijo valandėlės 
vedėjo žmona, kuri turėjo visą 
nemokamą kelionę, Vilniuje bu
vo suimta už tai, kad be specia
laus leidimo bandė viena išva
žiuoti į Rygą savo seserų aplan
kyti. Panašų nuotykį turėjusi dar 
viena ekskursijos dalyvė. Vilniu
je visi buvo apgyvendinti “Nerin
gos” viešbutyje, kur susitiko ir 
su giminėmis, iš kaimų atvežtais.

Bloga staigmena
Jau pačioje pradžioje ekskur

santai susikirto su savo globėjais. 
Kai buvo paaiškinta, kokia viešė
jimo programa svečiams numaty
ta ir nurodyta kokios tvarkos ir 
drausmės reikės laikytis pabrė 
žiant, kad nebus leidžiama tėviš
kėse lankytis, ekskursantų tarpe 
kilo visuotinis nepasitenkinimas. 
Visi argumentavo, jog jie kelio
nės išlaidas tik ir darę svarbiau
sia, kad galėtų tėviškėse pabūti, 
su artimaisiais susitikti, pamaty
ti kaip jie gyvena. Tada jie išgir
do pribloškiantį atsakymą: esą 
jiems vizos duotos tik trims die
noms, tai jei kas nepatenkintas 
ir nenori tvarkos laikytis, tai tuoj 
pat iš Vilniaus turės grįžti į Uru- 
ųvaių. Nepasitenkinimas tada pa
virto isterija. Vyrai protestavo

LAISVAS RADIJAS IR 
NELAISVOS TAUTOS

Radio Free Europe” atstovų 
vaišių metu spalio 25 d. JAV 
prez. J. F. Kennedy pasakė kal
bą, kurią “Laisvosios Europos 
Radijas” įvairiomis kalbomis jau 
perdavė tautoms anapus , geleži
nės uždangos.

Prezidentas pareiškė: “Mes nu
matome, pasinaudodami visomis 
mums prieinamomis taikingomis 
priemonėmis, paremti taikos su
stiprinimą visoje rytų Europoje. 
Kai komunistinė propaganda vi
siškai laisvai sklinda į laisvąjį 
pasaulį, tai tautos rytuose žymia 
dalimi neįstengia gauti nei Vaka
rų informacijos, nei vakarietiš
kųjų idėjų. Toms tautoms vien
pusiškai nušviečiami ne tik ideo
loginiai klausimai, bet ir pasau
lio Įvykiai. Mes neturime baimės 
vesdami ideologinę kovą... Ma
žai yra kraštų pasaulyje, kur tiek 
būtų trokštama didesnės laisvės, 
kaip rytų Europoje. Tų kraštų 
paskutiniųjų įvykių raida yra pa
rodžiusi, kaip tos drąsios tautos 
vertina laisvę. Amerikiečių vy
riausybė sveikina kiekvieną ini
ciatyvą, kurią pareiškia tų kraštų 
vyriausybės ir kuri atitiktų tautų 
valią”. E.

“Laisvosios Europos radijas” 
veikia atskirai nuo “Amerikos 
Balso”. Pirmasis yra visuomenės 
iniciatyvos padaras, antrasis — 
valstybinis. “A. Balsas” kad ir

net rusiškai keikdamiesi. Tačiau 
tokio pagrasinimo paveikti galų 
gale visi pasidarė drausmingesni, 
o kitą dieną jiems jau buvo pa
žadėta speciali malonė — jų vi
zas “pratęsti” iki 40 dienų... 
Teroristinis triukas, atrodo,* su
drausmino visą grupę.

Kaip belaisviai
Ekskursininkai gana greit pa

sijuto belaisvių padėty. Per Vil
nių ir kitas vietoves jie buvo ve
žiojami visados su keletu palydo
vų, o jei kuris bandė nors kelio
lika metrų nuo grupės nutolti, 
tuojau “angelo sargo” buvo įspė
tas “laikytis tvarkos”, grįžti prie 
būrio ir su niekuo neužmėgzti pa
sikalbėjimų. Su atvykusiais iš 
kaimų giminėmis pasimatymai 
buvo ribotam laikui leidžiami 
“Neringos” viešbuty, bet ir at
skiruose kambariuose buvo var
žomasi atviriau kalbėtis, nes J. V. 
pastebėjimu, “kai tik pradedi 
kalbėti, tai kažkur sienoje ir pra
deda birgzti koks tai aparatu- 
kas”. Be to, viešbučio tarnaitės 
ir kiti vis susirasdavo kokį pre
tekstą pasimaišyti tarp besikal
bančių ir juos varžyti. Tokiomis 
aplinkybėmis pasitaikė ir drama
tiškų scenų. Taip E. A. prisipaži
no, kad jinai “raudojusi iki apal
pimo”, kol jai buvę leista palydė
ti senutę motiną į tėviškę.

Ekskursantai tiek Vilniuje, 
tiek kitur pastebėjo, kad praei
viai fabrikų darbininkai ir kiti, 
su kuriais buvo progų kiek suar
tėti, jų vengdavo ar net savo ne
apykantą pareikšdavo. Lietuvos 
žmonės, matyt, jau gerai nusivo
kia kokios rūšies ekskursantams 
dabar ten galima atsirasti.

(Bus daugiau)

Laisvės kovu dvidešimtmetis
Lapkričio 23-24 d. posėdžiaus 

VLIKo pilnaties sesija. Posėdžiai 
vyks 54 W. 40 St., Niujorke, 
Overseas Press Club patalpose.

šeštadienį, lapkričio 23 d., po
sėdis prasidės 10 vai. ryto. Apie 
VLIKo darbus ir tarptautinę pa

Kanada gali subyrėti?
Kanada šiuo metu pergyvena 

didžiausią krizę nuo 1867 m. kai 
kraštas tapo dominija. Krizė nėra 
ekonominė, bet kultūrinė ir kon
stitucinė. Kaikas galvoja, kad iki 
1967 m., kai bus švenčiamas Ka
nados šimtmetis, dabartinė Kana
da gali subyrėti. Kvebekas reika
lauja pakeisti konstituciją, nes

dieną spaudoje pilna straipsnių 
apie dviejų kultūrų sulyginimą, 
dviejų kalbų įvedimą. Kitos tau-

elementą, reikalauja irgi daugiau 
teisių.

Br. Kolumbijos min. pirm. 
Bennett pareiškė, kad jis jokio 
konstitucijos keitimo nepripažin- 
siąs; jokių specialių privilegijų 
Kvebekui* nesą galima duoti. 
Krašto kalba turinti būti viena, 
ne dvi. Prie jo prisidėjo ir Alber
tos premjeras Manning.

Provinciniai premjerai jaučiasi 
esą gana stiprūs ir nesiskaito su 
Otava. Kanada per šimtą metų 
dar neišugdė bendro tautiškumo 
jausmo.

dėtį kalbės VLIKo pirm. A. Tri
makas; apie veiklą Europoje —
J. Glemža, vykdomosios tarybos 
pirmininkas; konsolidacijos klau
simu kalbės dr. J. Puzinas ir dr.
K. Šidlauskas; finansų organiza
vimo klausimu kalbės prel. J. 
Balkūnas, Tautos Fondo pirm.; 
apie Pavergtųjų Europos Tautų 
seimą kalbės V. Sidzikauskas. 
Kalbos bus papildytos paklausi
mais ir laisvomis diskusijomis.

Tą pačią dieną antras posėdis 
prasidės 3 vai. p.p. Apie VLIKo 
dvidešimtmetį kalbės J. Audėnas 
VLIKo vicepirmininkas, apie iš
eivijos dalyvavimą Lietuvos lais
vinimo akcijoje — St. Lūšys. Po 
referatų — laisvos diskusijos. 
Abu šie posėdžiai bus vieši.

8 v.v. tose pat patalpose bus 
sukaktuviniai pietūs, čia pagrin
diniu kalbėtoju bus Juozas Ra
jeckas, Lietuvos atstovas Vašing
tone. Kitą programos dalį išpil
dys aktorius Vitalis Žukauskas.

24Sekmadienį, lapkričio 
ten pat posėdis bus pradėtas 
vai. iš ryto, šiame posėdyje bus 
tvirtinamos metinės VLIKo veik
los apyskaitos, priimamos sąma
tos, priimamos rezoliucijos ir ki
ti klausimai.

Būtų gerai, kad į pirmuosius 
du posėdžius atvyktų daugiau 
tautiečių, besidominčių Lietuvos 
laisvinimo reikalais. Kor.

ti., 
11

suvaržytai, priklomai nuo JAV 
užsienio politikos, leidžia trans
liacijas ir lietuvių k. Jos, tiesa, 
nėra tokios, kokių norėtų lietuvių 
visuomenė, tačiau jo siunčiamos 
informacijos pasiekia pavergtą 
Lietuvą. Iš “Free Europe” radijo, 
rodos, galima būtų laukti lais
vesnio žodžio lietuviams ir , vi
siems pabaltiečiams. Deja, nežiū
rint visų pastangų, pabaltiečiai 
ten visai neįsileidžianti. Aukos to 
radijo išlaikymui yra renkamos 
visose JAV, kur milijonas lietu
vių neabejotinai prisideda prie 
rinkliavų ir tuo būdu remia bend
rą laisvės reikalą. “Laisvosios. 
Europos” radijo vadovybės tokia 
laikysena yra diskriminuojanti, 
nepateisinama. Visuomenės lėšos 
turėtų būti sunaudojamos lygiai 
traktuojant visus sovietų paverg
tuosius. Jeigu tokia diskriminaci
ja daroma dabar, ar ji nebus tę
siama ir išlaisvinus sovietų pa
vergtuosius? Prezidento J. F. 
Kennedy savo kalboj “LE” radijo 
iškilmėje kvietė visus JAV pilie
čius remti tos įstaigos darbą, bet 
nė vienu žodžiu neužsiminė apie 
JAV piliečių daliai daromą 
skriaudą. Prezidentas mini, kad 
R. Europoje tautos labai trokšta 
laisvės. Reikia priminti, kad Pa
baltijo kraštuose laisvės troški
mas yra žymiai didesnis, nes ten 
yra didesnė vergija.

Savaitės įvykiai
SOVIETŲ SUIMTASIS AMERIKIETIS PROFESORIUS FR. 

BARGHŲ/jPN paleistas iš kalėjimo po‘16 iiem^ Gj^žęs Į JAV 
pareiškė rmkęs medžiagą mėšlinei knygai “apfe ~soviėtiĮ me
todus visuomenės nuomonei formuoti; Tai buvę palaikyta šni
pinėjimu. Seniau jis yra buvęs JAV ambasados tarnautoju 
Maskvoje. Moksliniais tikslais jis buvo lankęsis Sov. Sąjun
goj 6 kartus. Sovietai visą laiką jį tardė ir būtų dar ilgai ka
mavę, jei ne prez. Kennedy griežtas protestas, grasinęs atidėti 
kultūrinių mainų derybas.
Italijos prezidentas paskyrė Al
do Moro, krikščionių demokra

tų partijos sekretorių, sudaryti 
Italijos vyriausybę. Derasi jis su 
socialistais, socialdemokratais ir 
respublikonais. Manoma, kad jis 
yra susitaręs su Nenni, artimu 
komunistams. Moro yra teisių 
profesorius, didelis idealistas, la
bai mandagus, niekad nepakeliąs 
savo balso, kantrus žmogus. Jis 
yra buvęs ministeris ir dirbęs su 
De Gasperi. Komunistai bandė 
jam pakenkti skelbdami visuotinį 
streiką, bet streikas nenusisekė.

JAV apribojo Bulgarijos, Če
koslovakijos, Vengrijos, Lenki
jos ir Rumunijos diplomatams 
kelionių laisves po Ameriką dėl 
jų mėginimo šnipinėti.

Vokietijos naujasis kancleris
L. Erhard susitinka lapkričio 

21 d. Paryžiuje su Prancūzijos 
prez. De Gaulle. Yra didelių ne
sutarimų Europos Bendroje Rin
koje dėl*kainų už kviečius. Pran
cūzai nori kainas sumažinti, o vo
kiečiai priešinasi, ypač jų ūkinin
kai, kurie sudaro kr. demokratų 
partijos daugumą.

Britanijos kolonija Afrikoj Ke
nija gruodžio 12 d. gauna ne

priklausomybę. Tai garsioji ko
lonija, kur veikė dar garsesnė or
ganizacija “Mau-Mau”. Baltieji 
jau bėga, nes prasidėjo prieš juos 
teroras. J#

Maskvoje lankėsi Amerikos
milijonieriai. Chruščiovas ap

švietė juos: tiejudinkit Kubos, 
mes ją ginsime; niekad nesame 
sakę, kad atsižadame kelionės į 
mėnulį, tai jūs išsigalvojote; gali 
atsitikti, kad jūs turėsite valgyti 
savo kviečius; mes su kiniečiais 
susitarsime, nes esame prieš ka
pitalizmą; Rusijos ūkis šiuo metu 
puikiame stovy; kai revoliucija

"TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS"
siunčiame susipažinti tiems, kurių adresai yra atsiunčiami 
administracijai. Tikimės, kad jie, paskaitę šį savaitraštį, taps 
pastoviais skaitytojais.

Lietuviškoji išeivijos spauda yra reikalinga kiekvieno 
tautiečio dėmesio, bet ir kiekvienas tautietis yra reikalingas 
savo laikraščio. Tad prenumeruokite “Tėviškės žiburius”, 
užsakykite juos kitiems kaip kalėdinę dovaną, skatinkite savo 
bičiulius juos skaityti bei remti. Jei norite ką supažindinti 
su šiuo savaitraščiu, atsiųskite administracijai jo adresą.

Administracija

įvyks Vokietijoj, tada ji ir bus 
suvienyta.

Rusai priskaito ligi 62.000 pa
bėgėlių iš raud. Kinijos į Ru

siją. Tai įvairių tautelių, daugiau
sia kazachų žmonės, kurie ir ligi 
šiol nėra sėslūs.

Krikščioniškų misijų mokyklas 
pradėta varžyti Egipte, Suda 

ne, Turkijoj, Persijoj, Indijoj ir 
kitose mahometonų valstybėse. 
Uždrausta dėstyti krikščionių re
ligiją ir josios istoriją mahome
tonų vaikams.

Niujorko gubernatorius Rocke- 
felleris kandidatuojąs į Ameri

kos prezidentus, smarkiai pradė
jo kritikuoti dabartinį'prezidentą 
ir jo politiką. Esą Kennedy ir jo 
artimieji nesupranta tarptautinės 
politikos; nesupranta komunistų 
vadovų ir komunizmo esmės; ne
turi aiškius tikslus, remiasi prin- 
litikoj ir stokoja administracinės 
atsakomybės. Amerikos saugu
mas, laisvojo pasaulio ateitis ir 
pasaulinė taika reikalauja, kad 
amerikiečiai su savo sąjunginin
kais vadovautų pasauliui, nes jie 
turi iškius tikslus ir remiasi prin
cipais, palaikomais geros valios 
žmonių visame pasaulyje.

Rusijoj jau ir degtinės pritrū
ko: dėl rugių ir bulvių stokos. 

Jieško pirkti 4*5 milijonus galio 
nų degtinės. Tai jiems kainuos 
apie $50 mil. - *

Turkijoj nuo rusų laivo pasi
šalino 10 keleivių: rusų, vokie

čių, čekoslovakų, lenkų* kurių 
tarpe yra gydytojų, dantų gydy
tojų, inžinierių. Jie paprašė Tur
kijos vyriausybę politinės globos.

JAV senatas uždraudė ekspor
to-importo bankui garantuoti mo
kėjimus privačioms firmoms, ku
rios parduoda kviečius komunis
tų valdomiems kraštams. Priešin
gas demokratų vado pasiūlymas 
buvo atmestas* .46 balsais prieš 
40. Numatomas ir kitas preziden
to pralaimėjimas senate. Prezi
dentas prašo senatą $4.900 mil. 
padėti nepasiturintiems kraš
tams. Senatas numato, kad už
teks tik $3.702.365.000. Esą JAV 
visuomenė yra nusistačiusi prieš 
pagalbą atsitikusiems kraštams.

Irake įvyko naujas sukilimas. 
Prez. Abdul Salam Aref drauge 
su kariuomene pavyko nusodinti 
valdančios socialistinės Baath 
partijos žmones. Valdžią perėmė 
karinė vadovybė.
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Paskutinis partizanų vadas
AMERIKIEČIU ŽURNALAS APIE PARTIZANŲ SĄJŪDĮ 
LIETUVOJE

Pasipriešinimas ginklais -so
vietams Lietuvoje įdomus isto
rikams ir politikos mokslinin
kams. Taip teigia prof. Vardys, 
kurio straipsnį anglų kalba — 
“The Partisan Movement in 
Postwar Lithuania” spausdina 
“Slavic Review” žurnalas rug
sėjo nr. žurnalą leidžia ameri
kiečių akademikų draugija. Jai 
priklauso ir šeši lietuviai. Sako, 
toks pasipriešinimas, iš vienos 
pusės, atskleidžia svarbų moder
ninės Lietuvos istorijos tarpsnį, 
iš kitos pusės, atskleidžia pobū
dį sąjūdžio, siekiančio politinių 
atmainų jėga. Partizaninio po
būdžio sąjūdžių moderniniame 
pasaulyje dabar nemaža, ir aka
demikų akys jau ima juos ste
bėti.

Sąjūdžiui Lietuvoje išnagri
nėti, sako, jau susitelkė apsčiai 
medžiagos, nors joje dar ir esa
ma skylių. Prof. Vardys svarsto: 
priežastis, kurios sąjūdį Lietu
voje įžiebė, jo organizaciją, sie
kimus, veildą, taktikos pasirin
kimą, sovietų strategiją ir su- 
trempimo priemones, pasiprieši
nimo atoslūgį.

Sąjūdis veikęs 8 metus (1944- 
1952), kurių 4 (1944-1948) buvo 
stipraus pasireiškimo, o 4 (1949- 
1952) palaipsniui silpo. Įsilieps
nojęs 1944 m. sąjūdis 1945 m. 
jau turėjęs 30.000 aktyvistų ir 
tūkstančius pasiruošusių jų vie
tas užimti (J. Daūmanto-Lukšio 
pasakojimas knygoje “Partiza
nai už geležinės uždangos”). 
Bendrą vadovybę (ir tai labiau 
iš vardo) partizanams tepavykę 
sudalyti 1949 m. gale. 1949 m. 
sąjūdis persiorganizavęs į Lie
tuvos Laisvės Kovų sąjūdį — 
į mažas sąmokslininkų grupes, 
kurios veikė iki 1952 m. Pasku
tinis sąjūdžio vadas A. Rama
nauskas-Vanagas (Amerikoj gi
męs lietuvis mokytojas), mano
ma, išsilaikęs iki 1956 m., nes 
tais metais jis buvo sugautas ir 
nužudytas. Komunistų partijos
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VYT. SIRVYDAS

istorijos instituto vedėjas Vil
niuje 1961 m. Čikagos “Daily 
News” korespondentui Welle- 
riui pareiškė, partizanų žuvę 
apie 20.000 ir apie tiek pat 
“mūsų žmonių”. S. Žymantas 
sąjūdžio nuostolį apskaičiuoja 
30.000.

Pasak prof. Vardžio, partiza
ninį sąjūdį įžiebė: 1. susipažini
mas su sovietine tikrove 1940- 
1941 m.; 2. savotiškas karo ir 
tarptautinės padėties vertini
mas;' 3. tautinis idealizmas ir 
inteligentijos-kariškių polinkis 
Vakarams; 4. patirtis pirmųjų 
1940-1941 m. kovų prieš komu
nistus, o vėliau prieš nacius pa
tirtis; 5. skubus Lietuvos sovie- 
tinimas ir smurtas prieš gausius 
gyventojų sluogsnius.

Prof. Vardys temą gvildena 
akademiniu stiliumi, cituoda
mas daugelį įvairių šaltinių, ku
rių įtikinamumą palieka pačiam 
skaitytojui spręsti. Tai plati Lie
tuvos partizaninio sąjūdžio ap
žvalga. Autorius yra politikos 
mokslų profesoriaus padėjėjas 
Wisconsin© universitete.

Išvadose autorius sumini 
veiksnius, ypač nulėmusius są
jūdžio likimą. Pirmiausia vadai 
neįvertino turimų išteklių ir 
progos pasiekti politinės perga
lės. Jie klydo vertindami tarp
tautinę padėtį ir tikėdamiesi 
Amerikos ir Britanijos para
mos. Antra, be tinkamos užsie
nio paramos, ilgametė ginkluota 
partizaninė kova prieš su prie
monėmis nesiskaitančių sovietų 
strategiją buvo beįmanoma" 
Reikia stebėtis, kad šiose sąly
gose sąjūdis išsilaikė net 8 me
tus! Autorius r manėj sąjūdis 
žmonėse palikęs gilaus tautai 
pasiaukojimo įspūdį, kuris gy
ventojus dar tiek veikia, kad 
partijos viršūnės nuo 1958 m. 
nusprendė partizanų kovas vi
saip teršti, juodinti, nes kitaip 
nesitiki išauklėti naująją kartą 
sovietiniais lietuvių patrijotais.

GEDIMINAS GALVA

Lietuvos pavergimas ir prisikėlimas 13
Rusų kompartija ir šiuo metu 

seka Leniną pripažindama tau
tų apsisprendimo teisę svetur, 
bet ją neigia savo pavergtoms 
tautoms.

Logiškas prieštaravimas ypač 
yra ryškus Lenino galvosenoje: 
“Tautų apsisprendimo teisė reiš
kia išimtinai teisę į politinę ne
priklausomybę, į laisvą politinį 
atsiskyrimą nuo engiančios tau
tos. Politinės demokratijos rei
kalavimas tikrovėje reiškia vi
sišką laisvę reikalauti atsiskyri
mo, vykdant atsiskiriančios tau
tos atsiklausimą. Tačiau šis rei
kalavimas nėra tolygus reikala
vimui atsiskirti, skaidytis, suda
ryti mažas valstybes. Jis reiškia 
tik būdą kovoti prieš betkurią 
tautinę priespaudą”. (Vorbote, 
nr. 2, 1916 m.)

Prieštaringas samprotavimas 
veda į klaidingą Lenino pranaša
vimą, kad didelėse valstybėse 
būsią daug geriau gyventi ma
žoms tautoms. Marksas, Leninas, 
vėliau kompartija ir JAV linksta 
eiti tuo pat keliu — garbinti di
džiųjų valstybių stabą. Tiesa, ko
munistai ir Vašingtono politikos 
rikiuotojai skirtingai pateisina 
didžiąsias valstybes. Komunistai 
siekia vienos didelės valstybės 
žemėje savo idėjai įgyvendinti, 
o JAV — didesnės naudos. Tak
tikos sumetimais abi šalys remia 
ir mažų valstybių kūrimą pvz. 
Afrikoje, manydami, kad vėliau

SUKILIMAS POTIOMKINO LAIVE
JUOZAS VAICELIŪNAS

Odesos viršininkas 
ruošiasi

Odesos įgulos viršininkas gen. 
Kochanovas, išgirdęs, kad į Ode
są atplaukia net du karo laivai, 
kuriems vadovauja sukilėliai, la
bai susirūpino. Mieste sukilimas 
buvo apmalšintas. Bet, jei bus im
pulso iš atplaukiančių laivų, vėl 
gali prasidėti gatvių kovos."

Jis davė įsakymą ant Jeraka 
augštumos pastatyti 225 mm ka
libro patrankų bateriją. Nuo tos 
augštumos buvo gerai matyti vi
sas uostas. Taip pat jis kreipėsi 
į karo ministeriją, kad jam pri
siųstų tolimo šaudymo sunkiosios 
artilerijos.

žygis
Adm. Cukninas, būdamas Pet

rapilyje, vyriausiame jūrų laivy
no štabe, išgirdo apie įvykius 
Odesoje ir skubėjo į Sevastopolį. 
Iš jo septynių karo laivų du bu
vo sukilėlių rankose. “Kotrynos 
II” laivo įgula buvo nepatikima. 
Dar dviejų karo laivų įgulos buvo 
užkrėstos revoliucinėmis idėjo
mis. Ir abiejų vėliavinių laivų 
įgulos vargu ar kautųsi su sukilk 
liais. Atrodė, kad rusų Juodųjų 
jūrų karo laivynas nustojo egzis
tavęs.

Adm. Kriegeris ir viceadm. 
Višneveckis buvo pašalinti iš už
imamųjų vietų, kad nenugalėjo 
“Potiomkino” laivo. Cukninas 
galvojo savo laivams naujų įgulų 
parsigabenti iš Petrapilio, bet tai 
ilgokai užtruktų, o veikti reikia 
skubiai.

Besvarstant Cukninui susida
riusią būklę, atvyko 40 jaunų ka
rininkų iš jūrų artilerijos mokyk
los. Jie prašė admirolą leisti 
jiems' sutvarkyti “Potiomkino” 
laivą. To reikalaujanti caro garbė, 
kerštas už žuvusius draugus ir 
kad būtų atstatyta tvarka šiame 
jūrų laivyne. “Potiomkino” lai
vas "turįs būti paimtas arba pa
skandintas, nežiūrint, kad ir jie 
žūtų. Jų slapta grupė su vienu

Įvairūs A 
siuntiniai 

ateis proga joms apjungti. Piet
rytinėje Azijoje ir ^pietinėje 
Amerikoje vakariečiai gina ma
žas valstybes kovoje prieš Mas
kvos ir Pekingo užmačias ten įsi
galėti.

Leninas klaidžioja aptardamas 
ir krašto aneksiją — svetimos 
valstybės prievartinį krašto už
grobimą. Jis sako: “Aneksija yra 
tautos apsisprendimo pažeidimas. 
Kai valstybes sienų nustatymas 
daromas prieš gyventojų valią” 
(Sbornik Social-Demokrata, nr. 1, 
1916 m.). Jis nuosekliai tęsia: 
būti prieš aneksijas, reiškia sto
ti už tautų apsisprendimo teisę. 
Logiška išvada netrukus jį pa
skandina prieštaravimuose. Jis 
grieš aneksijas, jei kitos valsty- 

ės daro, tačiau už aneksijas, 
kai jas vykdo rusai socialistai. 
Pastaruoju atveju jis pasisako už 
jėgos naudojimą ir atmeta tėvy
nės gynymą. Jam terūpi nuolat 
vykstanti revoliucija, ne atskiri 
mūšiai, bet visų priemonių pa
naudojimas įsigalėti pasaulyje. 
“Socializmo tikslas — ne tik pa- 

ir jas suartinti bei suliedinti” 
(Vorbote, t. p.).

Lenino klystkeliai buvo Stali
no vainikuoti. Lenino logika nu
vedė į kraujo praliejimą pačioje 
pradžioje. Įsibėgėjęs žiaurusis 
Stalinas pasišovė naikinti mažes
nes tautas. Prisiminkime N. S. 
Chruščiovą, kuris tiesiogiai daly
vavo ukrainiečių naikinime, žo
džius: “Stalinas buvo pasibaisė- 

naikintoju pasiryžusi surasti “Po
tiomkino” laivą ir jį torpedomis 
paskandinti, jei jo įgula nesutik
tų pasiduoti.

* Cukninui patiko jų pasiūlymas. 
Jis davė jiems naują “Stremitel- 
ny” 220 tonų naikintoją, kurio 
greitis siekė 26 mazgus į valan
dą. Jie vidurnaktį slaptai išplau
kė į Odesą.

sukilėlių laive 

buvo patenkinti nauja pergale, 
bet reikalai nėjo taip, kaip buvo 
galvota. “Jurgįp. Nugalėtojo” lai
vo įgula, kurią sudarė apie 600 
jūrininkų, buvo nepatenkinta su
sidariusia padėtimi. Karininkų 
suėmimo metu dauguma jūrinin
kų laikėsi pasyviai.

Feldmanas, kuris su ginkluota 
grupe buvo nusikėlęs į “Jurgio 
Nugalėtojo” laivą, aiškino liau
dies komitetui: “Padėtis yra kri
tiška. Mes turime siųsti daugiau 
agitatorių. Galėtume "gauti para
mos — agitatorių iš partijos Ode
soje”. Kai liepos" 1 d. Feldmanas 
ir Kirilas vėl persikėlė į “Jurgio 
Nugalėtojo” laivą, didžioji įgulos 
dalis reikalavo, kad jie butų iš
kelti į krantą. O ir visa laivo "įgu
la buvo nerami. Feldmanas su 
Kirilu grįžo į “Potiomkino” laivą 
ir komiteto posėdyje aiškino, kad 
į “Jurgio Nugalėtojo” laivą turė
tų persikelti didesnis ginkluotas 
būrys ir tenai suimti visus įtarti
nus kontrevoliucijos vadus.

Matušenko, kuris ką tik grįžo iš 
Odesos, pasakė, kad jie turi bom
barduoti Odesos įgulos štabą. Bet 
Feldmanas patarė pirmiau susi
tvarkyti su “Jurgio Nugalėtojo” 
laivu, nes gali būti blogai. Rei
kėjo į tą laivą siųsti naują gink
luotą "būrį. Feldmanas pasisakė, 
kad jis tokiam būriui vadovauti 
netinkąs. Reikią surasti vadą. 
Staiga tokiam būriui vadovauti 
pasisiūlė gyd. Golenko. Jis į suki
limo reikalus nesikišo, tik rūpi
nosi sužeistaisiais bei ruošėsi pri

į Lietuvę, Latviją, 
Estija, Ukrainą 
ir U.S.S.R.

tinų veiksmų vykdytojas. Karo 
metu jis iškeldino ištisas tautas,
nors jų iškeldinimas nebuvo su
sietas su krašto saugumu. 1943 
m., sovietai, naudodamiesi karo 
priedanga, iškeldino karačajus.
1943 m. gruodžio mėn. tas pats 
likimas ištiko autonominės kal- 
mikų respublikos gyventojus.
1944 m. balandžio mėn. autono
minė čečėnų - ingušų respublika 
buvo panaikinta, o gyventojai iš-, 
blaškyti. Tuo pat metu autono
minė kabardinų - balkarų respub
lika buvo panaikinta, o balkarai 
ton iškeldinti”. (Kalba XX kom
partijos suvažiavime, 1956. II. 
24-26). Jis tekalba apie iškeldini
mą, o nutyli tautų naikinimą.

šie įvykiai toli nepavaizduoja 
žiauriosios tikrovės. lietuvių tau
tos nedahos nutylėjimas mums 
neleidžia užmiršti istorinio tarps
nio, kai ji buvo žiauriai naikina
ma.

Leninas, komisarų tarybų pir
mininkas, XII kompartijos suva
žiavime 1923. IV. 25 jau kitais 
žodžiais prabyla ir apie tautų ap
sisprendimą: “Kai tautų apsi
sprendimas susikerta su darbi
ninkų klasės teisėmis, pirmasis 
neturi būti kliūtimi vykdyti pro
letariato diktatūrai”. Stiprinda
mas proletariato diktatūrą, jis 
pastūmėjo ją vykdyti nusikalti
mus, kurie iki šio meto tebevyks
ta. Leninas pastatė bėgius ir ma
šiną kitoms tautoms naikinti. Ru
sų kompartija pasirinko budelio 
pareigas.

imti sužeistuosius, jei būtų įvy
kęs mūšis jūroje. Jo, kaip kari
ninko, laipsnis esą paveiktų jū
rininkus. Jo padėjėju turėtų bū
ti šventikas Parmen. Jie dar turė
jo savo uniformas, kai trys kiti 
leitenantai buvo nuplėštais antpe
čiais. Komitetas su jo pasiūlymu 
sutiko. Netrukus Golenko, Par- 
men ir 20 ginkluotų jūrininkų 
persikėlė į “Jurgį Nugalėtoją”."

Gydytojas apgavo
“Potiomkino” laivo įgulos būk

lė pasunkėjo. Kai pirmą kartą šis 
sukilėlių laivas atplaukė į Odesos 
panką, daug laivų priplaukdavo 
prie jo) ir pasiūlydavo įvairių pre
kių bei maisto. Dabar, kai kariui 
menė ir policija mieste apramino 
sukilimą, padėtis pasikeitė. Sun
ku buvo gauti laivui reikmenų. 
Pagaliau iš vienos baržos laivui 
pavyko gauti anglių.

Kai maišais bei krepšiais buvo 
atliekamas anglių perkrovimas iš 
baržos į “Potiomkino” laivą, nuo 
“Jurgio Nugalėtojo” pasirodė 
signalas: “Plaukiame į Sevasto
polį. Kviečiame “Potiomkino” lai
vo įgulą pasekti mus”. Ir “Jur
gio "Nugalėtojo” laivas išplaukė.

HON. G. C. WARDROPE

Kiekvienais metais Ontario mineralų 
pramonė pakelia $900 mil. provincijos 
ekonomiją.... ir dalis šių pajamų 
grąžinama tiesioginiai žmonėms kaip 
mokesčiai, kurie išleidžiami esmi
niams viešiesiems reikalams.

Ontario kasyklų pramonė duoda dar
bo tiesioginiai 50.000 - kanadiečių ... 
ir netiesioginiai dar daugeliui tūks
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Vieno kongreso belaukiant
ALR Katalikų Federacija, vie

na didžiųjų lietuvių organizacijų 
Amerikoje, įkurta 1906 m., jun
gianti visas lietuvių katalikų or
ganizacijas bei draugijas, lapkri
čio 29, 30 ir gruodžio 1 d. cika 
goję šaukia savo kongresą.

K. Federacijos tikslas yra ug
dyti Amerikos lietuvių tarpe 
krikščioniškąjį susipratimą, kel
ti katalikų lietuvių organizacijų 
solidarumo ir darnios veiklos 
dvasią, rūpintis katalikų lietuvių 
atstovavimu tarpt, katalikų orga
nizacijose. Ji savo kongresus šau
kia kas dveji metai.

šių metų kongresas bus ypač 
reikšmingas, jei bus pakeista Fe
deracijos konstitucija. Tada Fe
deracija nebebus vien katalikiš
kųjų organizacijų bei draugijų 
junginys, kaip iki šiol, bet jai ga
lės priklausyti nariais ir pavie
niai asmenys.

Komitetas, vad. katalikų veikė
jo Kaz. Kleivos, jau baigia visus 
paruošiamuosius darbus.

Kongreso tikraisiais nariais 
bus vienuolijų, kat. organizacijų, 
draugijų ir kat. spaudos atstovai. 
Dalyvauti kviečiami visi lietuviai.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
VĖL PRADEDAMA KALBĖTI 
APIE LIETUVIŲ KULTŪROS 
NAMŲ ĮSTEIGIMĄ. Šis klausimas 

bent keliais atvejais čia buvo kiek 
plačiau pagvildentas, bet be kelių vie
šų susirinkimų, laikinio organizacinio 
komiteto, na, ir susirašinėjimui blan
kų toliau neįstengta nueiti. Lietuvių 
Kultūros Namų klausimas yra itin 
svarbus Lietuvių Bendruomenei, kuri 
Čikagoje išlaiko Pasaulio Lietuvių Ar
chyvą (ved. V. Liulevičius) ir už ku
rio patalpas, seselėms kazimierietėms 
atsakius pastogę, šiuo metu tenka mo
kėti $100 Į mėnesį nuomos. Tokia nuo
ma Bendruomenės vadovybei yra ne
maža našta. O kas gi būtų, jeigu pa
našias sumas reikėtų išleisti centrinei 
liet, bibliotekai (tokia, reikia tikė
tis, po Bendruomenės stogu išaugs) 
bei kitoms būtinoms kultūrinėms įs
taigoms?

Apie Liet. Kultūros Namus Čikago
je plačiai kalbėjo ir projektavo vie
tiniai SLA — Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje organizacijos veikėjai, ku
rie tuos namus įsivaizdavo su keliomis 
pelną nešančiomis (baras, krautuvė) 
patalpomis. Tačiau ir apie ši planą jau 
keli metai negirdėti ir jis, atrodo, jau 
yra palaidotas.

LIETUVIAI VĖL PASIRODĖ dvie- 
juose didesnio ^nasto tarptautinio po
būdžio parodose. Lapkričio 3 d. lietu
vių grupė pasireiškė Dearborn gt. 
YMCA suruoštame tautų festivalyje, 
kurio tema buvo “Kaip gyvena platu
sis pasaulis?” Parodos dalyviams rei
kėjo tautiniame stiliuje Įrengti kam
barius. Lietuviai čia prisistatė su sek
lyčia, kurios Įruošimu daugiausia rū
pinosi Z. Juškevičienė iš Cicero, tal
kinama grupės skaučių. Seklyčioje bu
vo išstatyta tautodailės kūrinių ir lie
tuviškos spaudos pavyzdžių. Be to, 
lietuviai demonstravo juostų audimą, 
kuris lankytojų tarpe ypač kėlė susi
domėjimą.

ONTARIO
KASYKLOS

IR JUS
tančių, kurie gamina kasyklų mašinas 
ir įrankius.
Ontario kasyklų produktai naudojami 
kanadiečių kiekvieną dieną įvairiose 
gyvenimo srityse. Namas, kuriame gy
venate, automobilis, kuriuo važiuoja
te, indai, kuriuose verdate, yra pada
ryti didžia dalimi iš mineralinių pro
duktų. Iš tikro sunku betką kasdieni
niame gyvenime ir įsivaizduoti, kas 
neturėtų mineralų sudėties.

1963. XI. 21. — Nr. 47 (722)

Visumos posėdžiuose yra nu
matytos šios paskaitos: “Katali
kų atsakomybė už lietuvišką ir 
katalikišką veiklą” — dr. A. Liu
levičius; “Kokia yra ALRK Fede
racijos ateitis” — Kaz. Kleiva; 
“Lietuvių tautos likimo kova ir 
pagalba pavergtajam broliui” — 
P. Maldeikis ir Lojyolos un-to 
prof. Zvetina.

Jaunimo sekcijoje bus paskai
ta: “Jaunos lietuviškos seimos 
kūrimo pagrindas”. Paskaitą ruo
šia penki kęstutiečiai studentai, 
kurių trys jau vedę ir du ruošia
si vesti. Moterų sekcijoje—“Kiek 
katalikė moteris gali prisidėti 
prie dvasinių pašaukimų jieško- 
jimo”; vyrų sekcijoje -4 “Kodėl 
ir kaip katalikai vyrai gali prisi
dėti prie katalikiškos akcijos”.

Numatomas jaunimo meno va
karas ir bendras banketas Jauni
mo Centre.

Pirmąsias dvi dienas bus posė
džiaujama Jaunimo Centro rū
muose; paskutinę dieną bus iškil
mingos pamaldos šv.. Kryžiaus 

baigiamasis posėdis Šv. Kryžiaus 
parapijos salėje. Za.

EDVARDAS SULAITIS
■>

Panaši paroda, tik didesnės apim
ties ir didesnėse patalpose — Navy 
Piere, įvyko lapkričio 16-17 d. Čia bu
vo surengta tradicinė rudeninė tauty
bių paroda, kurioje buvo gausu lie
tuvių tautodailės išdirbinių, maisto 
gaminių (ne tik pasižiūrėti, bet ir nu
sipirkti) ir kt.

Paroda rūpinosi LB Cicero apylin- / 
kė, kuri čia atliko gražų lietuviams 
atstovaujantį darbą.

ČIKAGOS LIETUVIAI TURI
PROGĄ PARAGAUTI UOGIENĖS, 

gamintos okup. Lietuvoje. Neseniai 
čia buvo gautas didesnis jos kiekis. 
Uogienę perėmė pardavinėti vienas 
lietuvis prekybininkas Bridgeport© 
lietuviu kolonijoje, kuris ją pasklei
dė ir po kitas lietuvių krautuves. Tau
tiečiai uogienę gausiai perka, nežiū
rint, jog jos kaina yra gerokai bran
gesnė, lyginant su vietinės gamybos 
panašiais produktais.

Čikagos “pažangieji” lietuviai ne
seniai gavo didelę siuntą “lietuviškų” 
cigarečių iš tėvynės. Tačiau tos cigare
tės jiems buvo “neįkandamos”, • nes 
amerikiečių muitinė pareikalavo gana 
augštą muitą, kuriuo yra apdedami iš 
kitur atvežami rūkalai. Tad šių lie
tuviškų cigarečių likimas tuo tarpu 
nėra žinomas. Galimas daiktas, jos 
bus paskirtos sunaikinimui.

džiauti neturi laiko. Po daiL Tamošai
čio parodos, lapkričio 8 d. Čiurlionio 
galerijoje pirmą kartą buvo visuome
nei parodyti dail. Pr. Gailiaus iš Pary
žiaus darbai. Ši paroda truko iki lap
kričio 14 d. Nuo lapkričio 16 iki 24 d. 
toje pačioje patalpoje vyksta jungti
nė dailininkų Vlado Vaitiekūno, Juozo 
Mieliulio ir Antano Petrikonio darbų 
paroda.

Parodų metu galima apžiūrėti ir pa
čios Čiurlionio galerijos kūrinius, dėl 
kurių šeimininko teisių kovos čia dar, 
kaip atrodo, nesibaigė.

ONTARIO
PROVINCE OF OPPORTUNITY

IS Siunčiame Jūsų sudarytus ir ap-IS IxanaaOS. paprastu ir OTO pasrudraustus Įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA- 

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

Telefonas LE. 1-3098
DARRO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 1H 

7 vai. vakaro. SeŠtadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

SKYRIAI:
105 Cannon St. E., Hamilton Ont Tel. JA. 8-6686, 

Ponia V. Juraitis.
SAVININKAI S. ir A. KALŪZA

Kasyklose dirbančiųjų gerovė ir kasyklų pramonės 
pažanga rūpi Ontario Kasyklų Departamentui. 
Informacijos dėliai aplankykite artimiausią 
Departamento skyriaus įstaigą arba rūkykite tiesiog;

THE OMTARIO DEPARTMENT OF MINES
HON. J. P. ROBARTS HON. G. Č. WARDROPE

Primo Minister Minister of Minos
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Vėlinių žvakės
Artėjo Vėlinių diena. Aldutė 

su dėmesiu klausėsi mamytės 
pasakojimo, kaip Lietuvoje bu
vo minimos Vėlinės. Mintyse ji 
matė žvakutėse paskendusius 
kapus, rimtus žmonių veidus ir 
susimąsčiusi paklausė:

— O kodėl čia žmonės ant ka
pų nedegina žvakučių?

— Kad čia nėra tokio papro
čio, — aiškino mama.

— Kaip gaila! Aš visą saują 
žvakučių uždegčiau! Tegu dega, 
tegu vėlėms į dangų kelią rodo.

—Vėlėms žvakučių nereikia, 
bet gyviems gera prisiminti, kad 
reikia už mirusius melstis, kad 
jie galėtų pamatyti Dievulį — 
tikrąją šviesą.

Vėlinių pamaldos baigėsi. Prie 
Marijos altoriaus sulinko moti
nos ir dukrelės keliai. Stikli
niuose indeliuose mirgėjo žva
kelių liepsna, įsiliedama į bend
rą maldą. Samanė

Smagu mokytis lietuviškai, 
kai padeda mokytoja...

Kaip kregždės laimėjo kova 
su žvirbliu?

Apie mūsų namą Lietuvoje, 
kur jauna su savo tėveliais gyve
nau, visada būdavo daug kregž
džių lizdų. Paukšteliai būdavo 
taip jaukūs ir mieli.

Kartą pavakary, atsisėdom su 
mamyte prieangyje prie fronti- 
nių durų. Tuojau pastebėjome 

. kažkokį nerimą kregždučių tarp- 
pe. Ėmėm stebėti, kas čia su 
jomis darosi.

— Žiūrėk, kur žvirblis tupi,
— sako mamytė, rodydama į 
vieną lizdą.

Tikrai, iš vieno lizdo kyšojo 
. žvirblio galva.

— Nenaudėlis! — sušukau.
— Kaip jis drįso! Aš jį tuojau 
iškrapštysiu!

— Palauk, — sulaikė mane 
mamytė. — Nesikišk į svetimus 
reikalus. Sėdėkim ir žiūrėkim, 
kas bus toliau. Kregždės geruo
ju lizdo neatiduos.

Susijaudinę paukšteliai čirš
kėdami skraidė prie lizdo ir at
gal. Kai kregždutės artėdavo 
prie žvirblio, tas t& pasišiauš
davo ir išsižiojęs Visotti jėgom 
gindavosi. Porą kartų kregždu
tėms pasisekė knaptelti įsibro
vėliui į kuodą, tačiau tas nieko 
nepadėjo.

Jau ir daugiau kregždžių at
skrido nuskriaustosioms į tal
ką. Pagaliau viena kregždutė pa
taikė įsikibti žvirbliui į plunks
nas. Ji suglaudė sparelius ir vi
su savo svoriu pakibo ore, mė
gindama žvirblį ištraukti iš liz
do. Žvirblis rėkė iš visų savo

plaučių, lyg draskomas į gaba-< 
lūs, bet išsilaikė atsispyręs 
lizde.

Žiūrėjom su mamyte nemirk- 
sėdamos.

Atrodė, kregždytės įsitikino, 
kad nepajėgs nenaudėlio iš
kraustyti ir visos, kaip susita
rusios, pakilo augštyn. čia jos 
aliarmuojančiai čirškėdamos 
skraidė ratu virš stogo ir skrai
dė. Tačiau jų būrys sparčiai di
dėjo. Matyt/sulėkė visos apy
linkės kregždės.

— Įdomu, ką jos dabar da
rys? — sakau.

— Palauksim, pamatysim, — 
atsako mamytė.—Jau jos čia ką 
nors tariasi.

Ilgai laukti nereikėjo. Staiga 
visos metėsi žemėn prie prūde
lio ir pilnais snapeliais drėgnos 
molėtos žemės grįžo prie lizdo.

— Jos užmūrys jį!—sušukau.
Buvau apie tai skaičiusi, bet 

niekada nesitikėjau, kad gausiu 
ir pati pamatyti.

Kaip, kulkos, narstė £,kregždu
tės ore ir sukinėjosi apie lizdą, 
kurio anga vis siaurėjo. Žvirb
lis nejaukiai jautėsi. Jis bailiai 
žiūrėjo į šmaikščiojančias kregž
des ir vis traukėsi gilyn ir gilyn 
į lizdą.

Pagaliau kregždės lizdo angą 
taip užlipdė, kad ir adatai sky- • 
lėlės nebeliko. Tada kiekviena 
nuskrido savo keliu, o vargšas 
žvirblelis taip ir pasiliko name
lyje be langų ir durų ...

V. Šmaižienė

Esu dėkingas 
mamai

Aš myliu savo mamą dėl to, 
kad ji dėl mūsų aukojasi, mus 
myli ir mus auklėja. Negailėda
ma savo laiko, ji mus veža į lie
tuvių mokyklą, skautų sueigas, 
piano pamokas ir tautinius šo
kius.

Nors ir pati dirba, tačiau grį
žus iš darbo išverda mums ska
nius pietus, sutvarko mūsų dra
bužėlius ir šiaip praleidžia su 
mumis laiką. Jos dėka mes au
game sveiki, sotūs, švariai apsi
rengę ir mokame lietuvių kal
bą. Aš esu dėkingas savo mamai 
už jos rūpesčius ir vargus. My
liu ir gerbiu ją už jos pasiau
kojimą ir meilę mums.

Rimas Panavas, 
VII skyriaus mokinys

Hamilton, Ont.

Ežys ir voveraitės
Pro spyglius akis pakėlęs 
Pramurmėjo gi ežys:
— Ko nerimsta voverėlės?
— Kas per medžių šlamesys?
— Oi, ežiuk, nebūk surūgęs! 
Tai mes skubam riešutaut. 
Kai ateis žiema ir pūgos, 
Nereikės badaut.
— Man tokie darbai nerūpi, 
Dar lauke gražu:
Sidabru sužvilgo upė, 
Spindi auksas ant beržų.

A. Abromaitienė

Į darželi
Sesutės ir broliukai 
Skubėjo j darželį — 
Gerieji mokinukai 
Pasivėluot negali!
Tenai seselės laukia, 
Knygutės, piešinėliai, 
Į mielą būrį traukia 
Darželio smagumėliai!

Janina Narūne

Nesijuokit!
Mažas berniukas prie vieno 

namo durų stiebiasi paspausti 
skambuti, bet nepasiekia. Eida
mas pro sali policininkas norė
jo mažajam pagelbėti ir paspau
dė mygtuką už' ji. Name gar
siai nuskambėjo.

— Dabar bėkim! — šūktelėjo 
vaikas policininkui ir pats nukū
rė, kiek tik kojos neša.

❖ ❖

Motina parėjusiam iš mokyk
los sūnui:

— Sėsk, vaikeli, ir papasakok, 
kokius pažymius gavai.

— Negaliu, mama, atsisėsti, 
nes jau tėtei papasakojau...

Kancleris stebėtojo kėdėje A. D. VYTENIS - AUŠRYS 
Mūsų korespondentas Vokietijoj

Kg mes pergyvenom? VillUUS gtlŽta LlCtUVai
Badas ir laikrodžiai
Praeina savaitė, antra, bet 

maisto ir reikalingiausių prekių 
krautuvėse nesimato. Rusiški 
sunkvežimiai su pakrautom gė
rybėm pradeda vežti visą Vil
niaus turtą į rytus.

Reikia kaip nors gintis nuo ba
do, nes bulvės ir kepykloje gau
nama duona yra pagnndinis' 
maistas. Bet kaip ilgai? Bulvių 
atsargos baigiasi, vieną dieną ga
li baigtis ir duona kepykloje. Rei
kia ką nors “kombinuoti”.

Nueinu į “talkučkę” pasižiū
rėti, ką galima gauti mainų pre
kyboj. Pasirodo, didžiausias pa
reikalavimas yra ‘časy”. Nesvar-

bu, geras ar blogas laikrodis: jis 
turi būti didelis, aiškiai mato
mas ant rankos, nes raudonar
miečiai tokių daugiausia jieško. 
Surandu namuose tris senus laik
rodžius ir iškeičiu į 100 kg. ru
gių. Vieną naktį, nunešę su tė
vu du maišus į malūną, gaunam 
gražių miltų. Vėl yra duonelės. 
Bet ar ilgam?

Eilėje prie krautuvės
Vieną dieną pranešama, kad 

bus pardavinėjami Pilies gatvės 
krautuvėje kiaušiniai ir sviestas, 
žinoma, susidarys milžiniška ei
lė. Kaip prieiti pirmiems ir už
imti eilę netoli krautuvės durų?

Juk karo stovis, naktimis vaikš
čioti draudžiama, o gatvėse ir 
prie tiltų stovi patruliai. Su tė
vu nusprendžiam eiti apie pirmą 
valandą nakties, (protestuojant 
mamai ir seseriai), siaurom gat
velėm, vėliau Vilnelės pakrante 
ir prie Šv. Onos ir Bernardinų 
bažnyčios, Bernardinų skersgat
viu (kur gyveno Ad. Mickevi
čius) pasiekti Pilies gatvę. Nu
spręsta ir padaryta. Apie 2 vai. 
ryto laimingai atėjom prie krau
tuvės, kur jau radom žmonių, sto
vinčių iš vakaro. Einant patru
liams išsislapstom po įvairius 
kampus, tačiau aiškiai pastebim, 
kad jie mus mato. Keli raudonar-

K. BARONAS

VILTIES LIETUVIŲ EVANGELIKŲ PARAPIJA TORONTE š.m. lapkričio 24 d., 1,30 vai. p.p., Alhambros United 
bažnyčioje (kampas Bloor ir Alhambros gatvių) atšvęs savo organizacini sekmadieni. Iškilmingose pamaldose daly
vaus: kun. dr. Albert Lotz, rytinės Kanados liuteronų sinodo prezidentas ir kun. Otto Reble, rytinės Kanados liu
teronų misijos direktorius ir svečiai iš visų Untercaų parapijų Toronte.

Lapkričio 24 d. Vilties parapijai yra svarbi diena, nes tada ji bus pripažinta liuteronų bažnyčios kaip legalus 
vienetas sinode. Si parapija bus ir pasiliks lietuviška, jei jos visi parapijiečiai prisidės prie šio lietuviško evange- 
liško darbo aukodami savo laiką, talentus bei turtą.

Į šias iškilmingas pamaldas Vilties parapija kviečia visus Ontario lietuvius evangelikus. Po pamaldų parapijos 
—• parapijos pirm.; kun. Alg. Žilinskas ir R. žilinskienėjnoterų draugija suruoš kavutę. Viduryje: inž. B. Buntinas

Lapkričio 22 d., šį penktadienį, 7.30 v.v., Alhambra patalpose šaukiamas “Vilties” parapijos susirinkimas. Visų 
narių dalyvavimas būtinas. Vilties Parapijos Taryba

Lietuviškoji ir amerikietiškoji šeima Prof. IRENA LUKOŠEVIČIENĖ 
............... ...  j

Prieš 14 metų vieno balso per
svara išrinktas V. Vokietijos par
lamente kancleriu dabar yra eili
nis feder. parlamento narys, tu
rįs savo biurą, kaip ir kiti parla
mento nariai. Jis seka politinį 
gyvenimą ir yra pasiryžęs panau
doti savo įtaką. Savo tą pasiry
žimą jis yra pareiškęs Prancūzi
jos prez. De Gaulle. Pareiškimą 
paskelbė “New York Herald Tri
bune EE” 1963. X. 21:

“When I leave office I will be 
much freer to speak my mind than I 
have been in office, and I will be ve
ry active. I will no longer hold power, 
but I will be able to say what I think. 
I will not be inhibited by the prob
lems of conducting foreign policy or 
avoiding diplomatic difficulties. 
Above all, I believe the France-Ger
man treaty to be the gratest funda
mental achievement of my years in 
power and you can be assured that, 
as long as I can, I will speak out 
against any German politician or pol
icy or action which I believe opposes 
it or diminishes it in any way.”

Adenaueris ir toliau yra nuo
monės, kad pavojinga padėti So
vietų Sąjungai — kviečiais ar 
kuo kitu.

Faktai prieštarauja
Dr. K. Adenauerio teisingą ar

gumentų vertę mažina V. Vokie
tijos prekyba su sovietų valdo
ma R. Vokietija. Net ir po to, kai 
Berlynas buvo pertvertas beto
no siena, prekybą su R. Vokieti
ja vykdė speciali pasitikėjimo
bendrovė - Treuhandgesellschaft, 
kurios abiejų pusių nariai lais
vai susisiekė net ir didžiausio

įtempimo metu. 1963 m. pirmo 
pusmečio prekybos apyvarta sie
kė 834 milijonus V.E. — atsi
skaitymo vienetų. Iš V. Vokieti
jos į R. Vokietiją buvo išvežta 
už 368,3 milijonus V.E., iš Rytų 
į V. Vokietiją — už 465,7 V.E. 
(Bulletin der Bundesregierung 
Nr. 159/s, 1383). Charakteringa, 
kad šiemet apyvarta net padidė
jo, lyginant su pereitų metų pir
muoju pusmečiu. Tos prekybos 
su R. Vokietija, kuri V. Vokieti
jos balanse sudaro net nepilnus 
2%, V. Vokietija galėtų lengvai 
atsisakyti, nes tas mažas pelnas 
ir motyvas palengvinti R. Vokie
tijos gyventojams neatsveria tų 
politinių minusų — nepripažinti 
Rytų Vokietijos režimo (nors toji 
prekyba eina Amerikos pritari
mu).

Ko nepadarė?
Adenaueris, kaip ir daugelis 

kitų didelių valstybės vyrų, ne
pasiekė to, ko norėjo būdamas 
kancleriu. Pirmiausia, jam nepa
vyko sujungti padalintos Vokieti
jos ir to reikalo pastūmėti prie
kin. Greičiausia ir kuriam kitam 
kancleriui, esant tokiai politinei 
padėčiai, nebūtų tai pavykę. Vis- 
dėlto jo paties partijos CDU-CSU 
dalis ir koalicijoje esantieji lais
vieji demokratai FDP ir opozici
ja daro jam priekaištų dėl jo po
litikos su sovietais ir su JAV ne
lankstumu. Taigi, Adenaueris pa
liko: politiškai pasidalinusią sa
vo partiją į dvi grupes, nesu
jungta Vokietiją ir baimę dėl

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokžtėf nuotakams bei {vairioms kitoms progoms —• 

euro p tot Hka me ir kanadižkame stiliuje.
★ {vairiausi? rU? skintos gMs bei vazonai sir gėlėmis. 

Mes turime gintaro irkitoki? Hdirbini? dovanoms.
Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai

JAV - So v. Rusijos bandymų susi
tarti nepriimtinomis sąlygomis.

Kodėl atsisakė 
prezidentūros?

Prieš Erhardo kandidatūrą į 
kanclerius Adenaueris spyrėsi iki 
pat paskutinių dienų. Kai prieš 
trejus metus jam buvo pasiūly
ta parlamento daugumos būti 
valstybės prezidentu, jis atsisa
kė, be kitko, kad Erhardas ne
taptų jo įpėdiniu. Jis pasiliko 
kancleriu, kad turėtų daugiau 
įtakos į politikos raidą nei prezi
dentas ir neperleistų tų pareigų 
jo nuomone netinkamam asme
niui. Tai tenka laikyti jo politi
kos nepasisekimu ir asmeniniu 
pralaimėjimu, nes kaip preziden
tas šiandien būtų galėjęs turėti 
daugiau įtakos, nei būdamas ei
liniu parlamento nariu.

Nusivylė Amerika
Per 14 metų vadovavimo ir 12 

kelionių į JAV Adenaueris nusi
vylė JAV politika Vokietijos su
jungimo byloje (kaip De Gaulle 
nusivylė dėl Prancūzijos) ir ne
pritaria dabartinėms JAV-Sov. 
Rusijos deryboms dėl įtempimo 
sumažinimo, kurios gali privesti 
prie status quo pripažinimo. Vo
kietijos sujungimą jis laiko ga
limą tik per suvienytą, stiprią 
Europą, Prancūzijos draugystėje. 
Todėl jis žada ir toliau aktyviai 
dalyvauti Europos vienijimo by
loje ir priešintis tiems, kurie 
griaus draugystę su prancūzais. 
Kiti tačiau yra kitokios nuomo
nės.

Lietuvių šeimos, palikusios sa
vo gimtą kraštą, išsivežė vienas 
vertybes, besiblaškydamos karo 
audrose rado kitas. Atkeliavus į 
šį kraštą, teko taikytis prie nau
jo gyvenimo ir prisiimti čia vy
raujančias vertybes ar jų dalį. 
Čia iš dalies ir pasimetė mūsų 
lietuviška šeima, iškilo lietuvy
bės išlaikymo problema jaunojoj 
kartoj — vaikuose. Be natūra
laus ir visais laikŽis egzistavusio 
pereinamo tėvų - vaikų konflikto, 
išryškėjo dviejų kartų konfliktas.

Čia verta bent trumpai per
žvelgti kaikurias charakteringas 
vertybes amerikiečių ar kanadie
čių šeimos ir palyginti jas su mū
siškėmis.

Ką brangina amerikietiškoji 
šeima?

Amerikietiškoj ir kanadietiš- 
koj kultūroj viena ryškiausių 
vertybių yra asmeninis pasitenki
nimas — tai yra sudarymas ar 
susidarymas sąlygų išugdyti sa
vo galimybes iki maksimumo ir 
džiaugtis — “enjoy” tuo, kas pa
siekta. Šeima yra atskirų indivi
dų laimės ir pasitenkinimo sie
kimo vieta. Pasiaukojimas, savęs 
atsisakymas, sugyvenimas bend
ram labui nėra modernūs daly
kai. Skyrybos yra lengviau priei
nama išvada savo tikslo nepasie
kus. Lietuviškai šeimai yra dau
giau charakteringa šeimų sujun
gimas, o ne asmenų - individų. 
Lietuviška šeima yra vienetas, 
siekiąs visumos laimės, bendro 
šeimos ryšio, bendru šeimos tiks
lų.

Kita labai ryški savybė ameri
kietiškoj - kanadietiškoj šeimoj

ekonominė gerovė (success and 
achievement). Tai reiškia, kad 
šeimos gyvenimo lygį nustato 
“the American way of life” — 
aplinkos normos. O tai dažniau
siai reiškia — tėvui darbą su 
viršvalandžiais, motinai — darbą. 
Toks susirūpinimas ekonomine 
gerove ir socialiniu populiaru
mu sumobilizuoja visas šeimos 
jėgas, ir nebelieka vietos kitoms 
vertybėms puoselėti. Pinigai tam
pa ne tik ekonomine priemone, 
bet ir simboliu šeimos lainiėji-

Maistas iš žibalo
Frankfurte įvykusioje tarptau

tinėje žibalo konferencijoje bu
vo pranešta, kad maistas gali im
ti pagamintas iš žibalo. Bandymai 
jau yra daromi ir gautas maistas 
turįs daug proteino.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemarojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

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

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga
rantuota — arba grąžinami pinigai.

mų, nusako asmens vertę šeimo
je ir už jos.

Pasikeitimai lietuvių 
šeimoj

Šiuo atžvilgiu lietuviška šeima 
rūpinosi normaliu pragyvenimu. 
Aplinkos normos ir kaimynų at- 
siekimai neprovokavo lyginimosi 
dvasios. Nors ir nevienodo eko
nominio pajėgumo šeimos rasda
vo bendravimą kitoje plotmėje. 
Amerikinio “achievement” arba 
vokiškojo “schaffen” įtakoje lie
tuviškoji šeima praranda namų 
dvasią, šeimos vienybės nuotai
ką. Jei pažiūrėsim į mūsų gra
žiausias tradicijas: Kalėdų/Vely
kų, pabaigtuvių ir kitas/— na-

mų dvasia, šeimos visuma yra jų 
pagrindas. Šiandien daugeliu at
vejų namai yra pemakvojimo ir 
pavalgymo vieta. Tėvai dirba pa
mainom — taip patogiau; jeigu 
ir visa šeima susirenka vakare — 
tėvai yra išsisėmę, motinos lau
kia visi namų darbai. Žinoma, 
vaikai tuo atveju yra sunki naš
ta, erzinantys padarai ir “ramy
bė”, kai jie išstumiami iš akių 
į gatvę ar prie televizijos.

Idealizmas užleidžia vietą ma
terializmui ir patogumams. Lie
tuviškumas — tautiškumas nėra 
nei doleriais, nei kitokiais malo
numais apskaičiuojamas. Tai yra 

(Nukelta į 7 psl.)

miečiai užklausia, ko laukiam ir 
gavę atsakymą, kad stovim eilėj 
prie krautuvės — numoja ranka 
ir toliau sau žygiuoja. Vėliau su
pratom, kad eilės prie krautuvių 
Sov. Sąjungoj yra kasdieninis 
reiškinys, tad ne naujiena ji bu
vo ir rusų patruliams Vilniuje. 
Rusiškoji “kolejka” įsipilietino ir

I Lietuvos sostinėj ...
Pirmasis mitingas •
Jau bėga trečioji bolševikų ' 

okupacijos savaitė. Išgirstame 
apie žmonių suėmimus. Vedama 
ir rinkiminė kampanija. Kelių 
Vilniaus lietuvių komunistų pa
stangomis šaukiami susirinkimai. 
Daugiausia iniciatyvos rodė J. 
Karosas, dabartinis “Tiesos” vi
ceredaktorius, 1963 m. išleidęs 
prisiminimus “Vilniaus akmenys 
kalba”. Sušaukiamas susirinki
mas Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazijos salėje. Pagrindiniu 
kalbėtoju buvo pakviestas Gudi
jos švietimo komisaras Klimovas 
(vėliau pasitraukęs su “Lutnios” 
teatro aktore Kulčicka į Gudiją ir 
ten “žuvęs” auto katastrofoje, 
nors spėjama, kad jis pamatęs 
vakarų pasaulį, pradėjo persi
orientuoti). Susirinkime daug 
kalbama, šaukiama, giriama so
vietinė santvarka. Salėje pasi
girsta lietuviški ir rusiški bal
sai, vis stipresni ir stipresni: 
“Mes norim Lietuvos, mes norim 
Lietuvos!!” Klimovas, sėdėjęs 
scenoje už garbės prezidiumo sta
lo, nervingai rūko. Pakviestas 
kalbėti pasako šiuos pagrindinius 
sakinius: “Sov. Sąjunga tų žemių, 
kuriose buvo pralietas nors vie
nas raudonarmiečio kraujo lašas, 
niekuomet ir niekam neužleis ir 
nesugrąžins!” Tyla užviešpatau
ja salėje. Po kelių nereikšmingų 
paklausimų, beveik 3000 lietu
vių, “tuteišų” ir kt. išsiskirsto 
be nuotaikos į namus, nes viltis 
pamatyti Lietuvą dingo kaip ma
lonus sapnas.

“JPP” žinios
Po kelių dienų Vilniuje plačiai 

pradėta kalbėti apie sostinės pri
jungimą prie Lietuvos. Kam ti
kėti — Klimovui ar “vienai po
niai”, kuri girdėjo nuo kitos, o ta 
vėl iš Londono lenkiškos propa
gandos?

Tokie gandai paprastai vadina
mi “JPP” agentūros žiniomis, 
(nuo žodžių —‘Jedna Pani Po- 
wiedziala — viena ponia pasa
kė), kurių niekur negalima pa
tikrinti. Net ir Kaunas “nepra- 
Šnabžda” apie tolimesnį Vilniaus 
likimą. Bet mieste vis garsiau ir 
garsiau apie tai kalbama. (B. d.)

CANAOA

DAUGIAU NEGU 650.000 ASMENŲ

TAPO

KANADOS PILIEČIAIS
nuo 1947 metų, kada įsigaliojo

Kanados Pilietybės Įstatymas.

Vien 1962 m. virš 72.000 asmenų davė lojalumo priesaiką ir tapo 
pilnateisiais Kanados valstybės piliečiais.

Naujieji ateiviai, kurie legaliai buvo priimti į Kanadą kaip imigrantai 
bent prieš keturius metus ir devynius mėnesius, DABAR gali prašyti 
Kanados pilietybės. Jei jūs esate vienas tu, priimkite nuoširdų kvietimą 
nedelsiant užpildyti pareiškimą.

Naudokitės VISOMIS teisėmis ir privilegijomis kaip pilnateisiai nariai 
Kanados valstybės: ’

-----  teise balsuoti 
------ teise užimti valdinę vietą 
-----  teise turėti Kanados pasą 
-----  teise būti dalininku ateities Kanadoje *•-

Jūs galite gauti pilietybės pareiškimo formas iš pilietybės įstaigos sek
retoriaus, artimiausios apygardos ar apylinkės teismo įstaigos ar iš Ka-. 
nados Pilietybės Ministerijos registrar© Otavoje.

GUY FAVREAU,
Minister of Citizenship and Immigration



Pavergtoje tėvynėje
LAIŠKAI KALTINA

“Tž” redakcija pasiekė keletas 
skaitytojų laiškų iš V. Vokietijos. Ra
šyti jie asmenų, neseniai atvykusių 
iš sovietų okupuotos Lietuvos. Sun
kiai išskaitoma darbo žmogaus ra
šysena piešiami liūdnoki dabartinio 
gyvenimo tėvynėje vaizdai.

BULVIAKASIO METU miestų 
įmones užplūsta kompartijos organi
zatoriai, jieškodami savanorių bul
vėms kasti. Darbininkai susigundo 
tik tada, kai jiems už dienos darbą 
pažadamas maišas bulvių, nes bul
vės miestiečio gyvenime yra didelis 
turtas. Į kolchozus išvykstantieji as
menys stengiasi susirasti kuo di- 
džiausią maišą.

Kolchozo sunkvežimiu pasiekę lau
kus, jie nustemba nukastose vagose 
matydami geroką paliktų bulvių skai
čių. Tvirtu žingsniu brigadininkas 
išmatuoja geroką plotą — kol jis ne
bus įveiktas, tegu nieks negalvoja 
apie pažadėtąjį maišą bulvių. Prie to
kio darbo nepratusiems miestiečiams 
staiga paaiškėja, kodėl kiti kasėjai 
tiek daug bulvių paliko vagose. Be
lieka sekti jų pavyzdžiu. Vakare, su
sikrovę savąją bulvių duoklę į kol
chozo sunkvežimį, jie grįžta atgal į 
miestą. Brigadininkas patenkintas 
nukastuoju plotu — dienos užduotis 
įvykdyta. Jam nesvarbu, kad pusė 
bulvių liko dirvoje, o miestietės dū
sauja: “Kad arčiau šio kolchozo gy- 
ventumėm, nakčia ateitumėm bulvių 
pasirinkti”...

KLAIPĖDOJ GYVENANČIOS SE
SERYS apsipešiojo plaukus dėl po
litinių nuomonių skirtumo ir abi po 
to atsidūrė liaudies teisme. Viena jų 
tvirtino, kad antroji nieko nedirban
ti ir laukianti amerikiečių invazijos. 
Apkaltintoji pristatė gydytojo išduo
tą nedarbingumo pažymėjimą. Teis
mas abi seseris už peštynes nubau
dė 150 rb. bauda. Dėl kaltinimo, kad 
viena iš jų laukianti amerikiečių, tei
sėjas numojo ranka: “Kas beįrodys, 
kad ji amerikiečių laukia”... Laiško 
autorės tvirtinimu, panašių atvejų 
pasitaiko ir daugiau — politikuoti 
mėgstama iki muštynių.

MORALINĖ TUŠTUMA žmones 
taip pat dažnai atveda į teismą. Vie
nas vyrukas pvz., išeidamas į kariuo
menę, žmoną paliko su mažu kūdi
kiu. Ukrainoje, karo tarnybos me
tu, jis vedė ukrainietę ir ją parsiga
beno į Lietuvą. Pirmoji žmona nekė
lė triukšmo, nes žmonų ir vyru mai
nymas dabartinėje Lietuvoje yra kas
dienis reiškinys. Kai ukrainietė jau 
tapo nėščia, vyrukas pradėjo suktis 
prie lietuvaitės ilgomis kasomis. Sa
vo antrajai žmonai jis pareiškė, kad 
jam dabar patinka moterys su ilgo
mis kasomis. Ukrainietės būta pavy
džios moters — pagriebusi žirkles 
ji ėmė sekti ilgakasę ir, nutaikiusi 
progą, jai gatvėje nukirpo kasas. Kai

pastaroji mėgino priešintis, ukrai
nietė dar žirklių galu į pašonę baks
telėjo. Kasas praradusią merginą te
ko nugabenti į ligoninę. Ukrainietė 
buvo suimta, tačiau teismas, išklau
sęs žirklių ir kasų istorijos, kaltu 
pripažino žmonas mainanti vyruką. 
Jis buvo nubaustas pinigine bauda 
ir viešu įspėjimu: “Trečios žmonos 
nejieškok!...”

“PAŽANGIUOSIUS” LIETUVIUS, 
atvykstančius pasisvečiuoti iš Kana
dos ir Amerikos, laiškų autoriai kal
tina dėl jų tuštokų šypsenų. Gražu 
šypsotis prie naujo fabriko sienų, 
ploti dainų šventės dainininkams, 
bet gražiau būtų pasukti į kolchozus 
ir ten aplankyti kiaulių šėrėjas. Bū
tų proga pasižiūrėti, kaip jos 20 me
tų vargsta su 150-200 kiaulių, neturė
damos jokios laisvos dienos. “Pažan
gios” lietuvės galėtų paspausti skau
dančias karvių melžėjų rankas, ku
rios per 6 mėn. primelžia 17.000 kg. 
pieno. Kolchozininkų veiduose ne
matyti šypsenos, tik tyli skriaudžia
mo žmogaus aimana. O juk tikroji 
Lietuva ir yra ne fabrikų sienose, 
ne dainų šventėse, bet kolchozų pa
statuose ir gimtųjų laukų arimuose. 
Galbūt tada į Kanadą ir į JAV grį
žusių “pažangiųjų” ekskursantų pra
nešimai įgautų kitokį atspalvį ir ki
tą toną...

MIRĖ DR. JACEVIČIŪTĖ
Gautomis žiniomis iš Lietuvos, dr. 

rentgenologė Elena Jacevičiūtė mi
rė Kaune š. m. rugsėjo mėn. Ji sirgo 
hipertonija. Apalpusią nuvežė į ligo
ninę, kur po savaitės mirė. -

SERGA ŽEMKALNIS
Vyt. Landsbergis • Žemkalnis, arch- 

techtas, turėjo stiprų širdies prie
puolį ir ilgesnį laiką išgulėjo ligoni
nėje. Dabar jau yra namie, savo ant
rosios žmonos globoje.

KANADOS TURISTAS
“Tiesos” 238 nr. atspaustas Kana

dos turisto padėkos žodis. J. Vilke
lis vis dar negali užmiršti draugiško 
sutikimo sovietų okupuotoje Lietu
voje. Didžiausią įspūdį jam padariusi 
“darbininkiška” Lietuvos valdžia ir 
draugiškų ryšių palaikytojas L. Ka
počius, kuris turistams buvęs “kaip 
tėvas”. Savo laišką J. Vilkelis užbai
gia perdaug jau plačiais žodžiais: 
“Tegu būna ir toliau artimi broliški 
ryšiai tarp Tarybų Lietuvos žmonių 
ir Kanadoj gyvenančių lietuvių”. Tai 
jau nepirmas kartas, kai panašaus 
plauko turistai, kalbėdami apie Ka
nadoje gyvenančius lietuvius, už
miršta pridėti žodį “komunistai”. Ka
nados lietuviams vizitai į Lietuvą ne
įmanomi. šia privilegija tuo tarpu ga
lėjo pasinaudoti tik Kanados lietuviai 
komunistai ar bent jau aiškūs komu
nizmo garbintojai, kurie, ačiū Dievui, 
yra suskaitomi ant pirštų.

—vkst—

St. Catharines skautų “Žalgirio” vietininkė Marija Gverzdienė sako kalbą vėliavos šventinimo 
metu lapkričio 3d. .

HAMILTON, Ont
KARIUOMENĖS ŠVENTĘ minime 

šį sekmadienį, lapkr. 24 d. Šioji data 
beveik sutampa su senąja mūsų ka
riuomenės šventės diena, kuri visą 
laiką yra buvusi lapkr. 23. AV para
pijos bažnyčioje po 11 vai. pamaldų 
bus atgiedota Libera už kovose kritu
sius karius ir mūsų ramovėnai padės 
vainiką.

4 vai. p.p. Katedros mergaičių gim
nazijos salėje — iškilmingas aktas. 
Bus pristatyti mūsų savanoriai-kūrė- 
jai ir Vyčių Kryžiaus kavalieriai. Pa
skaitą skaitys buvęs Lietuvos kariuo
menės pulk. E. Reikenis. Atvyksta To
ronto vyrų kvartetas, ved. muz. St. 
Gailevičiaus. Pasirodys akordeono vir
tuoze, auksinių medalių laimėtoja, J. 
Kanevaitė ir su nauju repertuaru — 
sol. V. Verikaitis. Jau vien tik koncer
tinė programos dalis turėtų visus su
dominti. Išėję iš šio minėjimo tikrai 
išsinešime dalelę gražios Lietuvos pra
eities. K. M. r •

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS IR 
LVS RAMOVĖS VIETOS SKYRIAUS RENGIAMAS 

kariuomenės šventės minėjimas 
įvyksta šį sekmadienį, lapkričio 24 d., 4 vai. p.p. 

Katedros mergaičių gimnazijoj, 467 Main E.

PROGRAMOJE: 
Pulk. E. Reikenio paskaita, 

Toronto vyrų kvartetas, ved. muz. St. Gailevičiaus, 
sol., Vaclovas Verikaitis ir 
akordeonistė J. Kanevaitė.

• •
TIKIMĖS JŪSŲ VISŲ DALYVAVIMO

ir dar likę I morgičių 
$74.000)

3. Sumokėta už sklypą
99.000

$40.000
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Spaudos rėmėjo sukaktis
DELHI, ONT. — Lapkričio 9 d. su

sirinko gausus būrys į Onutės ir Ju
liaus Strodomskių gražius namus po
būviui. Atsilankė p. Tuinylos, Mažei
kos, Liutkai, Povilaičiai, Gurkliai, Ša
mai, Bikai, Astrauskai, Bagdonai, Si
mučiai, Onaičiai, Vilkai, Mikėnai, že- 
bertavičiai, Andriulioniai su dukra, O. 
Čepienė, M. Skrinskienė, St. Rosen
berg, P. Klimavičius ir vietos kleb. 
kun. dr. J. Gutauskas. Pobūvio oficia
li proga — paragauti “mūsienos”, pa
linkėti p. Juliui kitą rudenį paguldy
ti ant šono bent du “mūsus". Besi- 
vaišinant šviežiena ir kitomis gėrybė
mis paaiškėjo, kad tą dieną p. Juliui 
sueina lygiai kapa metų. Kas jį pa
žįsta kaip “21 metų jaunuolį”, visados 
energingą, linksmą, judrų, vaišingą, 
tas tokio amžiaus jam neskirs.

Julius gimė 1903 m. lapkr. 9 d. Kra
žiuose. Jo tėveliai Stepas ir Liuda 
Strodomskiai išaugino 5 sūnus ir vie
ną dukrą. Jų ūkis buvo netoli nuo 
Kražių bažnyčios, dėl kurios kilo gar
siosios Kražių skerdynės. Julius iš tė
velių pasakojimų gyvai atsimena tuos 
įvykius. Vienas Juliaus brolis žuvo I 
D. karo metu tarnaudamas rusų ka
riuomenėje. Du broliai. mirė vėliau. 
Vienas tebevargsta tolimame Sibire. 
Sesuo Gedminienė gyvena Šiauliuose. 
1914 m. mirė tėvas, 1934 m. motina.

Julius atitarnavo pustrečių metų 
kaip telefonistas ryšių kuopoj Vilka
višky. Vėliau parūpo daugiau margo 
pasaulio pamatyti. 1928 m. balandžio 
28 d. atsidūrė Kanados žemėje. Pra
džioj dirbo ūkio darbus Saskačevano 
provincijoj, vėliau kelius mėnesius 
miškuose ties Sudburiu. Hamiltone 3 
m. dirbo fabrike. 1934 m. pradėjo au
ginti tabaką, o 1938 m. pirko nuosavą 
ūkį. 1937 m. vedė Onutę Aleksandra
vičiūtę iš Pėdiškių kaimo nuo Simno. 
Taip p. Strodomskių šeimoje atstovau
jama Dzūkija ir Žemaitija. Jiedu nu
pirko iš p. Tuinylų viešbutį Delhi ir 
apie dvejus metus jį administravo.

Šiuo metu p. Strodomskiai yra gra
žiai prasigyvenę: turi didelį tabako 
ūkį, apartamentinius namus Toronte, 
kitus Delhi. Abu gyvai dalyvauja vi
suomeniniame gyvenime. P. Julius yra 
Sv. Kazimiero parapijos komiteto na-

LIETUVIŲ NAMŲ REIKALAI. — 
Praėjusi vasara LN buvo juodžiausia. 
Adv. J. Dodson, nieko neužbaigęs, pri
siuntė s-tą $1221,95, o Hans Zollinger 
uždėjo LN nuosavybei areštą (Mecha
nics Lien) $35.000. Nors apie tai ir ne
buvo skelbta spaudoje, bet žinios pa
siekė daugelį LN narių. Ir v-bos narių 
ir LN narių tarpe kilo panikiškos bai
mės jausmas, dėl kurio, mano many
mu, ir pasipylė dezertyravimas iš LN. 
Kontra veikimui aš likau vienas. Pa
skiri pareigūnai metė savo pareigas 
ir paprašė grąžinti jiems pinigus. Pa
sipylė mano adresu koliojimai ir kalti
nimai. Ir už ką? Kad didžiausiu atsi
davimu dirbau 8 metus, jieškodamas 
realių priemonių savo tautos gyvybei 
išlaikyti? Panašiai, kaip kad anksčiau 
man kliuvo platinant Tautos Fondo 
vardu liet, knygas: per 3 m. jų iš
platinau už $5.000 ir gautą pelną apie 
$1.200 įnešiau TF. Po to buvau apkal
tintas oficialiai, kad pasisavinau $700 
(Bendr. rev. aktas). Žinoma, vėliau 

►tas buvo oficialiai paneigta, bet mano 
širdyje kartėlio daug liko.

Sutelkęs visą valią, pradėjau akci
ją. Su adv. J. Kostyk pagalba mokes
čių įstaiga prie Ontario augšč. teis
mo adv. J. Dodson s-tą iš $1221,95 su
mažino iki $530,95, kuriuos LN v-ba 
apmokėjo iš LN Kultūros Fondo. Maž
daug po dviejų mėn., lapkričio 13 d., 
gaunu iš adv. J. Kostyk raštą/ kad 
teismas areštą nuėmė ir LN turtui. 
Šia proga adv. J. Kostyk savo, LN 
v-bos ir visų narių vardu reiškiu gi
liausią padėką. Adv. J. Kostyk už šį 
komplikuotą darbą paėmė labai ma
žą honorarą: už adv. Dodson s-tos su
mažinimą $50, o už arešto nuėmimą 
$75.

Lapkričio mėn. antroji savaitė at
nešė atoslūgį ir narių pinigų atsiėmi
me. Iki lapkričio 13 d. yra gauta pa
reiškimų grąžinti pinigus apie $6.500 
šėrų pinigų ir $6000 paskolos lakštų. 
Tai, palyginti, nedaug, tik visa bėda, 
kad viskas sukrauta ant vieno žmo
gaus pečių.

šiuo metu mūsų LN turtas yra toks:
1. Pinigai banke $18.000
2. Atmokėta Delta nuosavy

bės (pirkimo kaina $173.000

Iš viso $157.000
Šią sumą atitinka lietuvių sudėtas 

šėrų kapitalas apie $130.000.
Kaip matome, nėra jokio pagrindo 

baimės jausmui, kad bankrutuosime.
Jūsų St. Bakšys, LN v-bos pirm.
SKAUTŲ TĖVŲ-RĖMĖJŲ SUSI- 

RINKIME lapkr. 10 d. dalyvavo 18 as
menų. Dėl nepakankamo domėjimosi 
valdybos veikla dauguma senosios val
dybos narių atsisakė kandidatuoti. Ti
kimasi, kad nauja v-ba bus sėkmin
gesnė. V. P.

PASKUTINIAI ŠOKIAI prieš ad
ventą, ruošiami šalpos Fondo komi
teto vajaus uždarymo proga, įvyks 
lapkričio 30 d. Knights of Columbus 
salėje. ŠF komitetas nori kuo dau
giau sutelkti lėšų šalpai, šis parengi
mas yra paskutinis prieš Kalėdų šven
tes ir komiteto tikslas yra kuo dau
giau pasiųsti dovanų švenčių proga 
tautiečiams esantiems senelių prie
glaudose ar ligoninėse Vokietijoje. 
ŠF komitetas kviečia visus hamilto- 
niečius ir apylinkių lietuvius gausiai 
dalyvauti šiame vakare.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ susi- 
rinkime, lapkričio 10 d., referatą 
“Ateitininkai” skaitė moksleivis A. 
Orvidas. Dalyvavo svečias iš Toronto 
T. Rafaelis Šakalys, OFM, ir tarė 
trumpą žodį. Išrinkta nauja kuopos 
valdyba: E. Bugailiškis — pirm., D. 
Domeikaitė — sekr. ir D. Latauskaitė 
— ižd. Susirinkimo metu buvo įteik
ta po- knygą “Gražioji Lietuva” bai
gusioms XII skyrių. Knygas įteikė jų 
globėja T. Verbickaitė šioms abitu
rientėms: D. Domeikaitei, J. Kamins
kaitei, R. Milerytei ir L. Stanevičiū
tei. Susirinkime dalyvavo 17 moks
leivių.

JAUNUČIŲ ATEITININKŲ susi
rinkime dalyvavo 20 jaunučių. Sekan
tis susirinkimas — gruodžio 1 d. Tė
veliai, kurie suinteresuoti ateitinin- 
kiška veikla, kviečiami savo vaikučius 
paraginti, kad jie įsijungtų į jaunu
čių eiles. Visais jų reikalais prašoma 
kreiptis į jų globėjus: K. Milerį, E. 
Gudinskienę ir M. Kėžinaitytę.

KUNIGUNDA IR JONAS DERVAI- 
ČIAI atšventė 25 metų vedybų sukak
tį. Jubiliatų pagerbime dalyvavo la
bai daug svečių. Ta proga jubiliatai 
gavo vertingų dovanų. Vaišių metu 
svečiai pasakė sveikinimo kalbų, iš
keldami p. Dervaičių didelius nuopel
nus lietuvybei. Jų vaikai yra Liet. Na
mų šėrininkai ir choro dalyviai. Sūnus 
Edmundas aktyviai dalyvauja taut, 
šokių 'grupėje ir sporto klube. J. Š.

Paryžius. — Prancūzijos meno 
brangenybę “Venus de Milo” sta
tulą nori pasiskolinti Japonija se
kančiais olimpinių žaidimų me
tais parodai. “Mona Lisa” kelionė 
į JAV pasisekė triumfaliskai.

J A Valstybės
M. IR M. GALECKAI iš Argentinos 

atvyko į Čikagą nuolatiniam apsigy
venimui. Apsistojo pas dukterį ir žen
tą Aldoną ir K. Černiauskus, jau kiek 
anksčiau atvykusius į Čikagą.

KL. DEDELA, “Draugo” linotipi
ninkas ir mechanikas išvyko ilges
nėms atostogoms į Argentiną, kur yra 
gimęs ir užaugęs. Prieš trejus su puse 
metų jis atvyko iš Argentinos į Čika
gą ir pradėjo dirbti “Draugo” spaus
tuvėje.-

DR. VYT. VYGANTAS, Pax Roma- 
na studentų org-jos pirm., organiza
ciniais reikalais buvo nuskridęs į Ber
lyną. Aptarta 1964 m. įvykstančio 
Pax Romana kongreso programa.

LATVIŲ TEISININKŲ - ŽURNA
LISTŲ GRUPĖ Čikagoje lapkričio 
3 d. pasikvietė į savo bendruomenės 
namus lietuvius teisininkus - advoka
tus, žurnalistus ir namų savininkų at
stovus į kolektyvinį susirinkimą ap
tarti aktualių reikalų.

DU LIETUVIAI LAIMĖJO KON
KURSE. Priešgaisrinės apsaugos sa
vaitės metu East Chicago, Ind. mo
kyklose vietos ugniagesių vadovybė 
buvo paskelbusi konkursą rašinio ir 
piešinio, kaip apsisaugoti nuo ugnies. 
Iš kelių tūkstančių mokinių telaimė- 
jo 8, kurių tąrpe 2 lietuviai iš šv. 
Pranciškaus liet, parapijos mokyk
los: Jonas Jasaitis, 7 sk., laimėjo už 
piešinį ir Kęstutis Pocius, 8 sk., už 
straipsnį: “Kaip apsisaugoti nuo ug
nies”.

JONAS P. KUZINSKAS, kun. J. 
Kuzinsko tėvas, čikagietis, staiga mi
rė nuo širdies smūgio lapkričio 1 d. 
nuvykęs melstis į Šv. Baltramiejaus 
bažnyčią. Turėjo 72 m. amžiaus. Bu
vo kilęs iš Tauragės apskr., Gaurės 
par., Purviškių km. Amerikoj išgyve
no 55 metus. Dirbo plieno fabrike. 
Palaidotas lapkričio 5 d.

TAUTŲ FESTIVALYJE, Čikagoje, 
lapkričio 3 d. lietuviai parodė savo 
seklyčią. Be kitu tautodailės dirbinių, 
seklyčią puošė ir mūsų dailininkų 
paveikslai — A. Rūkštelės, P. Augiaus 
ir A. Petravičiaus.

Argentina
KAZIMIERAS ČEKAS su žmona 

Jadvyga Baublyte ir 17 m. amž. duk
ra Marta rugpjūčio 20 d. grįžo iš oku
puotos Lietuvos. Prieš kelis mėnesius

grįžo jų sūnus, čekai apsistojo Ar
gentinoje pas savo gimines, nes sa
vosios pastogės nebeturi.

Juozas Klimavičius su 7 m. amžiaus 
dukrele Sonia “Dodero” laivu atvyko 
iš pavergtos Lietuvos, kur dar pasili
ko jo žmona ir brolis. Visi kartu ne
galėjo grįžti dėl lėšų stokos ir forma
lumų. Tai vis “Tėvynės Balso” aukos.

Australija
MELBOURNE M. K. CiurUonio 

Diskusijų Klubas surengė akademiją 
rašytojų Mykolo Vaitkaus 80 m. ir V. 
Mykolaičio-Putino 70 m. sukaktims 
paminėti. Programoje buvo A. Krau- 
so paskaita apie “Mykolą Vaitkų — 
šviesiųjų krislų poetą” ir A. Zubro 
— apie V. Mykolaitį - Putiną.

Britanija
TAUTOS FONDO VALDYBA pa- 

reiškė padėką atsistatydinusiai Tau
tos Fondo Atstovybei D. Britanijoj, 
išdirbusiai 12 metų. Naujosios Tautos 
Fondo Atstovybės nariais patvirtinti: 
Prel. J. Gutauskas, J. Vilčinskas, Z. 
Juras, F. Senkuvienė ir S. Kasparas.

Prancūzija
RIČARDAS BAČKIS, kuris yra bai

gęs augštuosius teisės ir ekonomijos 
mokslus Paryžiuje ir dabar dirba 
tarptautinės Unilever firmos centre, 
Europos skyriuje, kaip įmonių valdy
bos konsultantas, nuo 1964 m. sausio 
1 (L paskirtas į Ispaniją atsakingoms 
Unilever įmonių tame krašte reorga
nizavimo pareigoms.

Vokietija
SALZGITTER-LEBENSTEDT išei

nantis Lietuvos vokiečių laikraštis 
<<Hęimatstimme” savo jubilėjiniame 
nr. rašo: “Europietiškojo padorumo 
pareiga reikalauja iš Lietuvos vokie
čių, o taip pat iš visos vokiečių tau
tos kieto likimo paliestai ir kančios 
prislėgtai lietuvių tautai pareikšti gi
lią ir labai nuoširdžią padėką už vi
są pagalbą tiems vokiečiams, kurie 
po 1945 m. katastrofos pateko Lietu
von ir ten buvo sutikti gailestinga 
širdimi ištiestomis rankomis”.

VASARIO 16 gimnazijai V. Vokie
tijos valdžia yra suteikusi ilgametę 
paskolą — apie 800.000 markių be 
nuošimčių statybos reikalams.

Paruošė Pr. Al.

PASIRYŽUSI TAUTA NEGALI BŪTI NUGALĖTA!

Nepaprastas 45 metų Lietuvos Kariuomenės minėjimas ir 
didžiulis Toronto "VARPO" choroKONCERTAS

dalyvaujant Hamiltono tautinių šokių grupei "Gyvata ra s"
šventės žodi tars anglų kalba Lietuvos gen. konsulas Kanadai dr. J. Žmuidzinas.

Minėjimas ir koncertas jvyks 1963 m. lapkričio 23 d., ŠEŠTADIENĮ, 6 vai. 
30 min. vakaro Kanados Legijono, miesto reprezentacinėje salėje, 
111 Church Streetz St. Catharines, Ont.

Pasilinksminimo dalyje bus laimės šulinys ir daugelis kitų įvairumų.
Niagaros pusiasalio ramovėnai

Julius Strodomskis

rys, o Onutė priklauso Liet. Kat. Mo
terų Dr-jai. Jie yra nuoširdūs lietu
viškos parapijos rėmėjai.

Ponai Strodomskiai rūpestingai glo
bojo ir tebegloboja savo mirusio gimi
naičio vaikus. Deja, Juozas Strodoms
kis, JAV oro pajėgų vyr. seržantas, 
mirė prieš kelis mėnesius tesulaukęs 
28 m. amžiaus. Jo sesuo, Vandutė 
Stradomskytė, baigia gail. seserų stu
dijas Hamiltone.

Ponų Strodomskių namuose gausu 
lietuviškos spaudos, čia skaitomi bent 
du dienraščiai, eilė savaitraščių. Jie 
dideli lietuviškos spaudos rėmėjai. 
Prenumeruoja Liet. Enciklopediją.

Stiprios draugų rankos jubiliatą Ju
lių tris kartus išmetė iki lubų. Vėliau 
nuskambėjo ilgiausių ir laimingiausių 
metų linkėjimai. Dievo palaimos, ge
riausios sveikatos antrai amžiaus pu
sei linki Juliui Strodomskiui ne tik jo 
gausūs ^draugai, bet ir šias eilutes ra
šąs. Amicus

“Tž” redakcija jungiasi sVeikintojų 
eilėn ir linki p. J. Strodomskiui su 
ponia, kaip “Tž” rėmėjams, geros 
sveikatos ir gražios sėkmės.

Palaidotas Lietuvos savanoris

DR. M. LA CHAPELLE IR JO ŽMONĄ, 

buv. LIUCIJĄ KRIŠČIŪNAITĘ, iš Toronto 
nuoširdžiai sveikiname įsikūrusius Delhi ir linkime 

•v
geriausios sėkmės profesijos ir šeimos gyvenime.

Džiaugiamės sulaukę gero gydytojo odontologo ir 
uolios mokytojos lietuviškoje mokykloje.

Ona ir Julius Strodomskiai 
Delhi, Ont.

ST.-ST.-MARIE, ONT. — A.a. Myko
las Kengrys, savanoris-kūrėjas, mirė 
1963 m. lapkričio 1 d. Toronto Prin
cess Margaret ligoninėje.

Velionis buvo gimęs 1898 m. rugsė
jo 1 d. Šiaulių apskr., Šaukėnų valsč. 
Nepriklausomybės kovų metu dirbo 
karo lauko gener. štabe kaip radijo te
legrafistas, dalyvavo kovose prieš len
kus prie Giedraičių ir Širvintų ir prieš 
bermontininkus prie Radviliškio.

A.a. Mykolas Lietuvos nepriklauso
mybės laikais buvo apdovanotas 10 
metų jubilėjiniu medaliu, taip pat sa- 
vanorio-kūrėjo medaliu. Velionis Lie
tuvoje turėjo gražų ūkelį ir kartu bu
vo Papilės geležinkelio stoties virši
ninku. Taip pat buvo aktyvus Lietu
vos šaulių S-gos ir savanorių-kūrėjų 
sąjungos narys.

1944 m., artinantis bolševikams, a.a. 
Mykolas pasitraukė į Vokietiją ir gy
veno Luebecko lietuvių stovykloje iki 
1949 m. ir iš ten su žmona atvyko į 
Kanadą pas savo dukterį Danutę į 
Sault Ste. Marie, kur vėl buvo gražiai 
įsikūręs ir gyveno iki mirties.

šjn. vasario mėn. aa. Mykolas pasi
juto blogai ir buvo paguldytas į vieti
nę ligoninę. Ten pabuvęs kurį laiką 
pagerėjo, grįžo į namus, bet neužilgo 
laiko susirgo antrą kartą ir teko vykti 
į Torontą. Ten pasirgęs apie porą mė
nesių mirė. Dideliam nuliūdime pali
ko žmoną Antaniną, dukterį Danutę ir 
žentą Vytautą Vainutį.

Velionis buvo labai tykaus būdo, 
gražiai su visais sugyveno ir buvo vi
sų gerbiamas.

Parvežtas iš Toronto velionies kū
nas buvo pašarvotas O’Sullivan laido
tuvių namuose. Gražus karstas buvo 
paskendęs vainikuose ir gyvose gėlė
se, kurios buvo atsiųstos ne tik iš 
Sault Ste Marie, bet ir iš Toronto, iš 
JAV.

1963 m. lapkričio 5 d. velionies pa*

Sault S. Marie, Ont.
SUSIRGO O. MOTUZIENĖ ir jau 

kuris laikas gydosi Sault Ste. Marie 
General ligoninėje. Linkime greit pa
sveikti.

MIESTO SUNKVEŽIMIS pravažia
vo raudonas šviesas, užkliudė tautie
čio A. Trakinsko vairuojamą “džypą” 
ir gerokai jį aplamdė. Kartu su juo 
važiavęs J. Kazakauskas buvo sutrenk
tas ir nuvežtas į ligoninę patikrini
mui.

TARPVALSTYBINIS TILTAS, jun
giąs Kanados ir JAV Sault Ste. Marie 
miestus, spalio 31 d. atšventė metines. 
Jis kainavo $20 mil. Per vienerius me
tus juo pasinaudojo 700.000 autoveži- 
mių.

DVIDEŠIMTASIS MIESTAS. — Nuo 
1965 m. sausio 1 d. prie dabartinio 
Sault Ste. Marie miesto bus prijungti 
Korah ir Tarentorus priemiesčiai, ir 
miestas iš dabartinės 38 vietos Kana
doje pereis į 20-ją. V. S.

gyve-

SUDBURY, Ont.

A.a. savanoris-kūrėjas 
Mykolas Kengrys

laikai, pagal jo paskutinį priešmirti
nį pageidavimą, buvo palydėti gausaus 
giminių, pažįstamų ir tautiečių būrio 
į Sault Ste. Marie katalikų kapines.

Ilsėkis, Mykolai, amžinoj ramybėj, 
po šios žemės ir savos tėvynės kovų!

MIAMI, Fla.
PIGUS SEZONAS. — Miami 

ną lietuviai džiaugiasi dabartiniu pui
kiu oru Floridoje. Temperatūra šiek 
tiek nukrito. Naktys vėsios — tenka 
apsikloti lovatiesėmis. Rytai ir vaka
rai nepaprastai malonūs. Vidudienį 
karšta, galima saulintis ir maudytis 
vandenyje. ,

šiuo metu dar tebesilaiko pigaus se
zono kainos. Pigūs butai, kambariai, 
viešbučiai. Taip pat pigūs sezoniniai 
prekių išpardavimai krautuvėse. Visur 
kainos pakyla žiemos sezonui atėjus, 
t.y. gruodžio mėn. Lietuviai atosto
gautojai galėtų pasinaudoti auksine 
rudens giedra ir šio meto pigumu.

J. PAKŠTIENĖ pigiai išnuomoja 
kambarius ir taip pat nedidelį butą: 
3338 SW 25 St., Miami, Florida, USA.

PABALTIEČIŲ VAKARAS. — Ka
nados draugystės draugijos parengi
me Legijono salėje lapkr. 9 d. meninę 
dalį išpildė pabaltiečiii. Gražiai pasi
rodė latviai su savo mišriu choru, es
tai tautiniais šokiais ir tikrai gera so
liste, bet lietuviai susilaukė daugiau
sia plojimų. Lietuvių programa buvo 
gana įvairi. Mūsų jaunosios kanklinin
kės, vad. P. Semežio, I. Glizickaitė, J. 
Lukšytė, Emilija ir Vida Skvereckai- 
tės paskambino trejetą lietuviškų liau
dies dainelių. Pasižymėjęs akordeonis
tas A. P. Kusinskis, susilaukė pakar
totinių plojimų. I. Glizickaitė, J. Luk
šytė, G. Mazaitytė, D. Kusinskytė ir G. 
Mazaitytė, vadovaujamos L. Remeikie
nės, užbaigai gražiai pašoko Lenciū
gėlį. Akordeonu grojo A. Kusinskis. 
Publiką pavaišino savo gamybos ska
nėstais ir kavute pabaltietės. Iš lietu
vių už bufeto šeimininkavo M. Vens- 
kevičienė, A. Baltutienė ir S. Seme- 
žienė. Sąlygas lietuviams čia pasirody
ti sudarė KLB Sudburio apyl. pirm. 
J. Lukšys, kuris yra taip pat Kanados 
draugystės dr-jos vykd. tarybos narys.

P. A. DRANGINIŲ šeima iš Toronto 
apsilankė pas J. M. Kriaučeliūnus.

G. L. PODERYTĖ IR A. J. KARK- 
LINŠ, latvis, tuokiasi lapkričio 30 d., 
11 v. r., Christ the King bažnyčioje.

Krsp.
PADĖKA

Už gražų lietuvių atstovavimą tau
tinių grupių pobūvyje — Council of 
Friendship ir paruošimą bei paaukoji* 
mą lietuviškų kepinių organizatorėms 
M. Venskevičienei, A. Baltutienei ir 
aukotojoms L. Griškonienei, N. Pau- 
laitienei, D. Raškevičienei, J. Gabrė- 
nienei, A. Pranskūnienei, S. Semežie- 
nei, p. Grinienei, M. Cebatorienei, I. 
Račinskienei, A. Skvereckienei, A. 
Mazaitienei, M. Glizickienei, E. Svie- 
žikienei nuoširdus lietuviškas ačiū.

To paties pobūvio metu organizavu

siems meninę programą — L. Remei
kienei, P. Semežiui, A. Kusinskiui ir 
programos dalyviams Alg. Kusinskiui, 
J. Lukšytei, I. Glizickaitei, E. Skverec- 
kaitei, V. Skvereckaitei, D. Remeiky- 
tei, D. Kusinskytei, G. Mazaitytei reiš
kiame nuoširdžią padėką.

Council of Friendship lietuvių 
atstovas ir Sudburio LB v-ba

VIENA PATIKIMIAUSIŲ IR 

pigiausių 
SIUNTINIŲ 

LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 

TAURAS.
Geriausios ir tik angliškos medžia
gos, įkainuotos su muito mokesčiu.

HAMILTONE 
ir apylinkei atstovauja 

E. PRUNSKIENĖ 
1083% MAIN ST. E, 

(Hamiltono Lietuvių Namuose) 
Tel. LI 4-1737

NOTARAS
ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 

savo įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
į naujas patalpas — 

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

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

FOUR SEASONS TRAVEL ■* . f*
254 LAKESHORE RD. EAST, r OFT V red It

Vn a Arki A C Visais kelionių reikalais, visame pašau-
• DACtINAj |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI 88.W8, mor- 
gičių paskolos iki 60% tarto vertės. Nemokamas gyvybės ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais —• penktadieniais 9 vai. — 1 vai po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 297 — Telefonas JA. 84511
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Jaunimo Centro ansamblis Čikagoje. Viduryje — vadovė L. Braž- 
dienė ir Jaunimo Centro dir. T. J. Kubilius, SJ.

Nuotr. V. Noreikos

"Kur bėga Šešupė"

NAUJI LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
PRADŽIOS MOKYKLOMS

Jau eilė metų, kaip pagrindi
nis mūsų autorių ir leidėjų dėme
sys yra nukreiptas į vadovėlius. 
Tuo būdu-susidarė padėtis, kad 
vadovėlių turime kone perdaug, 
o kitų mokslo priemonių beveik 
visai neturime. Įvairiomis progo
mis mokytojai yra kėlę balsą 
prieš tą nenormalumą, tačiau šis 
oalsas taip ir lieka iki šiol mažai 
išgirstas. Ta prasme malonu su
tikti pirmąją kregždę mokslo 
priemonių srityje — Lietuvos že
mėlapių pratimams rinkinį “Kur 
bėga Šešupė”, paruoštą, nubrėž
tą ir išleistą mokyt. V. Matulai
čio Toronte, Kanadoje. Sveikinti
na privati iniciatyva.

Leidinyje yra dešimt gana įvai
raus pobūdžio žemėlapių prati
mams. Kiekvieną jų tenka kiek 
atskirai paminėti.

Pirmasis žemėlapis, teisingai 
parinktas, yra orientacinis. Tai 
lyg žingsnis iš Kanados į Lietu
vą. Ant Ontario provincijos pieti
nės dalies žemėlapio uždėtas Lie
tuvos žemėlapis. Ne tik vaikui, 
bet ir suaugusiam įdomu pama
tyti, kad Lietuva telpa į Ontario 
kvadratą tarp Georgian Bay, Ot
tawa upės, Otavos miesto ir On
tario ežero. Iš Klaipėdos į Šven
čionis yra kaip iš Perry Sound į 
Otavos miestą, o iš Kybartų į Pa
nevėžį, kaip iš.Wasagos .į Algon
quin Parką. SėkaStist žemėlapis 
yra jau nukeliantis į Lietuvą: že
mėlapis trijų spalvų, su sienomis, 
upėmis, mieštais ir k. Tai taip pat 
bendras orientacinis žemėlapis, 
ryškus ir geras. Kaip pradžios 
mokyklai skirtas žemėlapis, gal 
be reikalo turi persmulkią Lietu
vos sienų klasifikaciją, įskaitant 
buv. demarkacijos liniją ir įvairių 
sutarčių datas. Ne tik mūšų pra
džios mokykla, bet ir gimnazija 
vargu ar tiek toli eina. Vfetoje to, 
gal reikėjo pažymėti etnografi
nius Lietuvos kaimynus.

kinimus — žemumos, lygumos, 
augštumos.

Labai įdomūs yra ir du sekan
tieji lapai, nauji mūsų liet, mo
kyklai — iškarpymas atskirų eže
rų bei upių ir jų suklijavimas 
tinkama tvarka, sudarant naujus 
žemėlapius. Tam reikalui šių la
pų popierius net klijumi pa
dengtas.

Lietuvos susisiekimo žemėla
pis, šalia tiesioginio tikslo, turi 
labai įdomius lokalizavimo dar
bus: Lietuvos miestų pakartoji
mą ir jų gyventojų skaičiaus pa
lyginimą su Kanados miestais. Sa
kysime, daug kam neateina ir į 
galvą, kad Vilnius prilygsta Ha
miltonui, Ont, Kaunas — Londo
nui, Ont., Klaipėda — Peterbo
rough, Ont., Tauragė — Orilijai, 
Ont., ir t.t. Labai naudingas dar
bas yra mokinių tėvų tėviškių bei 
giminių gyvenviečių atžymėjimas 
žemėlapyje.

Priešpaskutinis žemėlapis skir
tas parodyti pavyzdžiui, kaip mo
kiniai galėtų pasirinkti atskirus 
Lietuvos rajonus ir sudaryti tų 
rajonų smulkius žemėlapius, pa
naudojant turimas fotografijas. 
Labai naudingas darbas. Pagaliau 
pora paskutinių lapų skirta kurso 
pakartojimui ar kitokiems dar
bams, kuriuos mokytojas rastų 
reikalingais. ,

Daug nuoširdatts jaūsnro auto
rius įdėjo kurdamas leidinio vir
šelį. Jis išėjo labai lietuviškas, 
bet gal kiek perdaug-perkrautas 
šių dienų vaikui.

Apskritai imant, nors rinkinys 
ir turi vieną kitą trūkumą, tačiau 
yra labai svarus įnašas į mūsų 
liet, mokyklos lobyną, už kurį 
tenka autoriui nuoširdžiai padė
koti. Leidinio tinkamumą mokyk
lai rodo jau paaiškėjęs didelis 
mokytojų susidomėjimas ir sku
bus įvedimas į mokyklas. A. R.

Neseniai “Nida” išleido įdomų 
mūsų literatūros unikumą — 
Juozo Krumino romaną “šeštasis 
medis”. Mes drįstame šį kurijų 
pavadinti autentiškojo gyvenimo 
vaizdais. Po romano įžangos se
ka pastaba, kurioje skaitome: 
visi čia aprašomieji žmonės yra 
autentiški, ir visi įvykiai teisin
gi... autorius gerai pažinojo vi
sus šiuos žmones, jam teko bu
voti jų tarpe ir turėti reikalų su 
jų veikimu ... teatleidžia auto
riui už tas (vyriausiojo romano 
personažo. J. G.) gyvenimo iš
traukos detales, kurias jis pats 
asmeniškai mieliausiai butų nu
tylėjęs.

Tokia intriguojanti pastaba, 
įdėta kaip išnaša iš romano, tu
rėtų išimti veikalą iš dailiosios 
raštijos rubrikos ir įrikiuoti kny
gą galbūt į atsiminimų žanrą.

Tačiau veikėjų vardai sukeis
ti, vietovės nutylėtos ir tik ap
graibomis romano apžvalginiame 
straipsnyje, įdėtame tame pat 
romane, B. Brb. įtaria, kad veiks
mo vieta yra Ukmergė.

Tad palikdami šone tą neįpras- 
tybę, kur autorius primygtinai 
teigia jo veikalo personažus esant 
tikrais žmonėmis, visdėlto drįs
tame vertinti knygą ne kaip iš
rašą iš autentiškojo gyvenimo, 
bet kaip Juozo Krumino auten
tišką kūrinį.

“šeštasis medis” turi savo odi
sėją ir pasirodyme. Parašytas 
prieš 1951 m., veikalas tik šian
dieną, tuzinui metų nutekėjus, 
tepasirodo skaitytojams. Tas ro
manas yra ir kūrinys, spaudžia
mas “post mortem”.

Kiek leidžia laikraštinio dy
džio rašinys, sutrauktai apmosi
me romano tezes, palikdami šo
ne turinį, personažus ir išraiš
kos būdą. - .

Po gana margais vyriausiojo 
romano veikėjo Jono Vindeikio 
nuotykiais slypi autoriaus teigi
mas, kad ir nepriklausomybes 
laikais būta stiprios opozicijos 
režimui, kad dėl tos opozicijos 
mokėta ilgais metais kalėjime ir 
kovota. Kaip opozicijos pavyzdį 
autorius paėmė socialrevoliuci- 
ninkų partijos pogrindį nepri
klausomos Lietuvos laikais. Ta 
partija yra tam tikra atplaiša ru
siškos revoliucinės partijos, la
bai įtakingos ir labai veiklios po
grindyje cariniais metais. Sovie
tinio teroro ta partija buvo vi
siškai sunaikinta, jos paskuti
niam teroristo apologetui Savin- 
kovui tragiškai žuvus. Lietuvoje 
tai buvo tik menkutė, nieko ne
reiškianti: visuomenėje grupelė; 
tačiau jos programa, kaip ir ko
munistų partijos programa, buvo 
nesuderinama su Lietuvos kons
titucija.

Jono Vindeikio gyvenimo ke
lias susikryžiuoja su kalėjimais, 
ir šie tampa jo komunistine mo
kykla. Iš kalėjimo Vindeikis iš
eina komunistų partijos favori
tas ir veikliai Įsijungia į Lietu
vos susovietinimą.

Tačiau skaitytojas didžiai nu
stemba, kai vis arčiau susiduria

su Juozo Krumino pasirinktuoju 
revoliucinės partijos atstovu. 
Vindeikis yra visiškai bevalis as
muo, praradęs orientavimąsi gy
venime dėl degtinės ir moterų. 
Kaip Buridano asilas, jis visad 
sustoja tarp dviejų moterų, iš
gyvena farsiškas padėtis su savo 
konkurentais ir visad pralaimi. 
Jo nuoširdumas yra pasigailėti
nas, jo intelektas blankus; tai 
yra tikras “atliekamo žmogaus” 
tipas, padidintas Krumino mi
kroskopu.

Pasirinkęs užsimojimais tur
tingo romano herojumi kažkokį 
nieko neišreiškiantį ir niekam 
neatstovaujantį pastumdėlį, Kru- 
minas labai nualino ir patį ro
maną. Viskas apšviesta kažkokios 
blankios šviesos, kurios toli gra
žu nepakanka skaitytojui įsižiū
rėti, suvokti vyksmo ryškumą, 
prirakinti savo dėmesį. Gyveni
mo vaizdas išėjo blankus, krei
vas, klaidinąs. Jeigu kartais ant
rieji personažai ir blyksteli ne
meluoto gyvenimo natūralumu, 
jie negali išvežti viso romano 
bendrojo įspūdžio. Ypač klaidi
nąs įspūdis gaunamas dėlto, kad 
skaitytojas laukia iš romano, kur 
autorius užsiangažuoja liesti ide
ologinius visuomenės konfliktus, 
įtemptos tikrovės, o teliečia tik 
farsišką gyvenimo pusę.

Įdomiausias romano pradžios 
reiškinys yra Krumino rašymo 
būdas. Tai savaimingas, lyg jau 
prieš 1951 m. surastas “naujos 
bangos” srovenimas, išsiliejąs į 
gramatišką frazių sudarymo ig
noravimą. Ten, kur “telegrafi
niame” stiliuje statytumėm taš
kus, autorius tenaudoja kable
lius. Tačiau čia pat praktika pa
rodo, kad ilgesniam veikalui toks 
skubotumas, nelogiškai sudursty
tas sakinys įvaro monotoniją. 
Tas jausmingumas, kuriuo norė
ta sujaudinti skaitytoją, galbūt 
tiesioginis autoriaus kūrybinio 
proceso atspindys, išblėsta, nusi
alina. Ir nukrypdamas nuo sti
liaus, kuri vėliau kultyvavo (ir 
labai atsidėjusi, labai atkakliai) 
N. Mazalaitė, Kruminas romano 
viduryje jau ima tenkintis pa
prastu sakiniu ir remtis natūra
lumu minties dėstyme.

“šeštasis medis” savo esme 
yra įdomus veikalas, nes jis lie
čia sritį, beveik neliestą mumyse. 
Jo “autentiško” gyvenimo tragi
ką, farsai ir paradoksai yra per
daug “gyvenimiškai autentiški”;

autorius būtų geriau padaręs 
sekdamas ne tą “autentiškumą”, 
bet sudėjęs į romano pamatus 
save, savo tezes, kondensavęs ro
mano gyvenimą literatūros kūri
nio ribose ir savo personažus 
praleidęs pro savo kritišką, ra
šyto j išką prizmę.

Juk visi literatūros veikalai 
vaizduoja autentišką gyvenimą, 
tačiau viena didžiausių autoriaus 
ydų — pasimesti medžiagoje ir 
autentišką nereikšmingumą pa
laikyti veikalo apimties dogma.

Liūdesys apima užvertus pas
kutinį romano puslapį. Tai liū
desys dėl perankstyvos Juozo 
Krumino mirties, šiame romane 
rašytojas tik kaupėsi didesniems 
darbams; tai buvo jo įsibėgėji
mas. Visos romanisto ydos ir vi
si nuopelnai šiame romane atro
do mums daug žadėjusiais ženk
lais, vedančiais į stambią mūsų 
literatūros figūrą.

Užgesęs autorius kiekvieną ro
mano skyrių pradeda motto, pa
sirinktu iš pasauliui žinomų kū
rėjų. Lenkdami galvą, prisimena
me jo citatą iš H. W. Longfellow: 
Thy fate is the common fate of all, 
Into each life some rain must fall...

Juozas Kruminas, ŠEŠTASIS ME
DIS. Romanas. “Nidos” leidinys. 
Londonas 1963 m.

A. Vadakojis Rūpintojėlis 
— kapinių vartų projektas. 

Medžio drožinys.
Nuotr. M. Pranevičiaus

Gyvenimas filmuose

Rungtynės dėl mėnulio
 KORNELIJUS BUCMYS, OFM

Kultūrinėje veikloje

Su trečiuoju žemėlapiu prade
damas pratimų darbas, pačių vai
kų atliekamas^ Nors šis žemėla
pis skirtas Lietuvos sienoms, ta
čiau tiesioginio sienų brėžimo čia 
nėra daug. Pagrindinis vaikų at
liekamas darbas čia bus pažymė
jimas apskričių miestų ir kaimy
nų. Dalis šiam žemėlapiui skirtų 
klausimų yra dėl sunkumo tinka
mi tik 940 skyriui.

Ketvirtasis žemėlapis skirtas 
Lietuvos paviršiui. Tai išimtinai 
geras žemėlapis, nes įjungia daug 
vertingų darbų: suradimą žymes
niųjų Lietuvos kalnų ir jų augš- 
čių pažymėjimą, matavimą pagal 
mastelį nuotolių tarp kalnų ir žy
mesnių miestų, ir ypač įdomų 
darbą, iki šiol išeivijoje tur būt 
dar jokios mokyklos nedirbtą, 
Lietuvos reljefinio žemėlapio su
darymą klijuojant vienas ant ki
to popieriaus iškarpas, šalia viso 
to, šis žemėlapis gali būti nesun
kiai pačių vaikų ir nuspalvintas, 
panaudojant duotus ženklų paaiš-

Atsiųsta paminėti
Dr. J. Savasis, KOVA PRIEŠ DIE

VĄ LIETUVOJE. Išleista prel. Pr. Ju
ro, Immaculate Press, Putnam, Conn., 
USA. 1963 m., 93 psl. Kaina nepažy
mėta. Vertingas leidinys, gerai doku
mentuotas, pilnas autentiškų faktų; 
iliustruotas retomis nuotraukomis. 
Gaunamas “Darbininke” — 910 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. Y., 11221.

East Europe, nr. 10, October, 1963. 
A monthly review of East European 
affairs. Leidžia Free Europe Com
mittee, Inc., 2 Park Ave., New York 
16, N.Y., USA. Turiny: Tito and the 
Satellites; A. Sylvester, Poland Ob
served — 1963 ir kt.

Lietuviai Amerikos Vakaruose, nr. 
2, spalis, 12 psl.; redaguoja kolekty
vas, leidžia A. Skirius, 4366 Sunset 
Blvd., Los Angeles 29, Calif., USA.

Aidai, mėn. kultūros žurnalas, nr. 8 
(163) spalio mėn., 1963. Redaguoja 
A. Vaičiulaitis, leidžia Tėvai pranciš
konai, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 
21, N.Y., USA. Straipsniai: S. Sužiedė
lis, Lietuvių tautos likimas, V. Maciū-

nas, Pluoštas dokumentų apie Antaną 
Strazdą, V. čižiūnas, Mūsų politinės 
vienybės ir strategijos klausimu, dr. 
J. Grinius, Lietuviai studentei dabar
tinėj Lietuvos literatūroj, Pr. Pauliu- 
konis, Amerikos lietuvių istorija kaip 
tautinio auklėjimo priemonė. Be to, 
kultūrinio ir visuomeninio gyvenimo 
apžvalga. Gausu iliustracijų.

Sv. Pranciškaus Varpelio sieninis ka
lendorius 1964 m. Iliustruotas su pa
aiškinimais. Išleido Tėvai pranciško
nai, Kennebunkport, Maine, USA.

ACEN News, nr. 100-101, rugpjūtis 
-rugsėjis, 1963, 48 psl. Leidžia Press 
Bureau of ACEN, 29 W. 57 St., New 
York 19, N.Y., USA. Pavergtųjų Eu
ropos tautų mėn. žurnalas.

Eglutė, vaikų laikraštėlis, lapkritis, 
1963, 32 psl. Leidžia Lietuvių Kultūros 
Institutas. Redaguoja ir administruo
ja Nek. Pr. M. seserys, RFD 2, Put
nam, Conn., USA.

Gerai pasisekęs meniškas fil
mas, ypač kai susilaukia ir publi
kos palankaus įvertinimo, para
gina filmų gamintojus išnaudoti 
tą žiūrovų palankumą, netrukus 
pateikiant ir kitą panašų filmą ar 
net pirmojo filmo tęsinį. 1959 m. 
anglų gamybos filmas “The 
Mouse That Roared” buvo puiki 
klasinė komedija apie fantastinę 
mažiausią Europos valstybę — 
Fenwick kunigaikštystę, ši vals
tybėlė ryžosi pradėti karą su 
Amerika, kad pralaimėjimo atve
ju gautų pašalpą, lygiai kaip Ita
lija, Vokietija ar Japonija. Trigu
boje — ministerio pirmininko, 
karvedžio ir Dukato valdytojo — 
rolėje Peter Sellers turėjo pro
gos parodyti savo didžius artisti
nius sugebėjimus.

Toje pačioje komiškoje nuotai
koje, nors ir be Peter Sellers, 
naujas anglų gamybos filmas 
“The Mouse on the Moon” patei
kia kitą Fenwick kunigaikštystės 
gyvenimo iškarpą. Vienintelis jos 
pajamų šaltinis — vyno gamyba 
nukenčia, kai Kalifornijoje pra
dedamas gaminti panašus vynas. 
Ministeris pirmininkas, kurio di
džiausia gyvenimo svajonė — įsi

taisyti karališkuose rūmuose van
dentiekį ir vonias su šiltu vande
niu, praveda seime nutarimą, kad 
reikia kreiptis į Ameriką su pa
skolos prašymui Oficialiai prašo
ma pusės milijono dolerių neva 
bandymams raketų į mėnulį. 
Amerikiečiams suteikus milijoną 
dolerių, rusai, nenorėdami atsi
likti, irgi atsiunčia pagalbą — se
ną raketą. Anglai pasiunčia savo 
šnipą ištirti padėčiai. Tuo tarpu 
vietinis profesorius pastebi, kad 
Fenwick vynas turi sprogdinimo 
savybių ir labai tinkamas panau
doti kaipo kuras raketai Į mėnulį. 
Įvairių kraštų komisijoms suva
žiavus patikrinti padėties, rake
ta pakyla į mėnulį, ten nuvežda- 
ma Fenwick gyventojus pirmiau 
už amerikiečių ir rusų atstro- 
nautus.

Visas filmas paremtas tarptau
tinėmis rungtynėmis dėl pirmo
jo žingsnio mėnulyje. Netrūksta 
kandžios satyros, pavaizduojant 
vokiečių specialistų pastangas 
amerikiečių ir rusų tyrimų bazė
se. Filmas statytas pagal Leonard 
Wibberly romaną ir režisuotas 
Richard Lester.

Labai gaila, kad filmo eigoje

“DRAUGO” poezijos konkurso ko- 
misijon šiemt pakviesti: L. Andrie- 
kus, St Yla, P. Jurkus, A. Samusis ir 
V. Volertas. Poezijos kūriniams siųs
ti terminas — gruodžio 1 d. Romano 
ir poezijos premijų įteikimo vakaras 
— koncertas bus ateinančių metų ko
vo mėn. 22 d. Jaunimo Centro salė
je, Čikagoje; mecenatas — T. Evans.

POETŲ ST. SANTVARO IR ANT. 
GUSTAIČIO kūrybos įdeklamuotas ir 
Klevelando okteto įdainuotas plokšte
les leidžia J. Karvelio Prekybos Na
mai.

“AIDAI” 1964 m. $500 skiria už 
grožinę literatūrą: poeziją, noveles, 
apysakas, romaną ar dramą. Paskutinė 
data kūriniams įteikti — 1964 m. ko
vo 1 d.

ST. GOŠTAUTAS, rašąs meno klau
simais lietuvių ir kitataučių spaudo
je, iš Čikagos persikėlė gyventi į Niu
jorką. Dirba Metropolitan muzėjuje 
ir Associated Press įstaigoje.

HEIDELBERGO UNIVERSITETE, 
Vokietijoj, studijuoja apie 15 lietu
vių; turi savo klubą “Gintarą”, kuris 
veikia prie tarptautinio studentų klu
bo. Pr. Al.

A. TAMOŠAIČIO DAILĖS PARO
DOJE ČIKAGOJE lankytojai ypač do
mėjosi jo labai būdingu dailės brai
žu, primenančiu liet, liaudies meno 
bruožus. Parodoje lankėsi daug čika- 
giškių dailininkų, o taip pat tik ką at
vykęs iš Paryžiaus dail. P. Gailius. 
M. K. Čiurlionio galerija atsirinko vie
ną būdingiausių Tamošaičio tapybos 
darbų — “Aštrūs spinduliai”; taip 
pat keliolika tapybos, akvarelės ir 
grafikos darbų įsigijo dailės mylėto
jai. Parodą padėjo įrengti ir ją globo
jo jauniausi Čikagos lietuviai daili
ninkai. Parodos katalogui įžangą pa
rašė Ant. Rūkas.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS lietu
vių kalbos ir literatūros mokytojas 
Stepas Vykintas, naudodamasis nau
jausia lituanistine medžiaga, paruošė 
spaudai “Lietuvių kalbos rašybos ži
nyną”. Šį labai reikalingą mokykloms, 
tėvams ir jaunimui vadovėlį išleis 
“Aušros” leidykla Vokietijoje. Pirmo
ji laida bus rotacinė. Bus išleista tiek, 
kiek bus iš anksto užsiprenumeravu
siųjų. Vadovėlis kainuos $2. Prašome 
siųsti užsakymus iki š. m. gruodžio 31 
d. Užsiprenumeravusieji vadovėlį gaus 
1964 m. vasario mėn. Pinigus, čekius 
ar tarptautinio pašto kuponus siųsti: 
Stp. Vykintas, 684 Lampertheim-Hue- 
ttenfeld, Viemheimerstr. 39. W. Ger
many. Leidykla jieško mecenatų, ku
rie galėtų užsakyti 100 egz. minimo 
leidinio Vasario 16 gimnazijai.

“MALDOS TREMTYJE” — tokia 
antrašte paskelbtas straipsnis popu
liariam savaitrašty “Sorrowful Moth
er, Novena Notes” lapkr. 1 d. laidoj. 
Jame iškeliamos Sibiro lietuvaičių 
maldos — jos lyginamos su Sv. Rašto 
psalmėmis, giedotomis Babilono ver
gijoj. Straipsnis iliustruotas. Savait
raštį leidžia Tėvai servitai.

MILAŠIAUS KURINIŲ LEIDĖJAS 
Andre Silvaire rengiasi išleisti naują 
tomą, būtent: “Contes Lithuaniens de 
ma Mere FOye”, “Dainos” et “Ori- 
gines de ja Nation Lithuanienne”.

DAIL. A. TAMOŠAITIENĖ, nese
niai surengusi savo dailės parodą Los 
Angeles, perkėlė savo kūrinius į Bal- 
timorę ir lapkričio 16-17 d. surengė 
parodą lietuvių salėje 851 Hollins St. 
Katalogo įvadą parašė J. Aistis.

SKULPTORIUS DAGYS su kitais 
žinomiausiais Kanados skulptoriais bu
vo pakviestas dalyvauti skulptūrų par
davimo (Exhibition and Ballot Sale) 
parodoje, suruoštoje valstybinės me
no galerijos Otavoje spalio mėn. pa
baigoje. Skulptoriai turėjo teisę pa
siųsti iki trijų darbų. Iš dalyvavusių 
55 skulptorių, dail. Dagys ir kiti 4 par
davė visus tris darbus, kiti po vieną 
ar du, o iš 13 skulptorių nebuvo nu
pirkta nei po vieną darbą. Dail. Da
gio visi darbai buvo atlieti iš bronzos. 
Parodos proga buvo atspausdintas la
bai tvarkingas katalogas (ant jo virše
lių tarp kokių 9 skulptūrų montažo 
matyti ir vienas dail. Dagio darbas) 
su trumpomis dailininkų biografijo
mis. Dail. Dagio biografija prasidade 
žodžiais: “Born in Lithuania. Gradu
ated from Art School in Kaunas...” 
Paroda buvo atidaryta Hon. J. W. 
Pickersgill.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
ANSAMBLIS “ŠOKIS”, atvykęs iš 

žemės drebėjimo nusiaubto Jugoslavi
jos Skoplės miesto, koncertavo Vilniu
je. Ši makedoniečių liaudies šokėjų 
grupė pašoko eilę jugoslaviškų šokių: 
serbų, kroatų ir makedoniečių. Kaiku- 
rie šokiai buvo palydimi daina. Jų di
namiškumas ir temperamentingumas 
sužavėjo vilniečius? Lietuvos liaudies 
ansamblio vardu svečius pasveikino ži
nomas lietuviškųjų liaudies šokių cho
reografas J. Lingys.

TEATRO VETERANAI pasirodė 
Vilniaus televizijos studijos laidoje 
“Televizijos svetainė”. Savo atsimini
mus apie lietuviškojo teatro pirmuo
sius žingsnius papasakojo A. Vainiū- 
naitė ir J. Katelė. V. Lietuvaitytė pa
deklamavo Krylovo pasakėčią “Asilas 
ir lakštingala”. Dainos veteranas A. 
Kučingis padainavo keletą liaudies 
dainų. Aktoriai J. Petrauskas, K. Ju- 
rašiūnas, J. Dikinis, J. Ališauskas ir 
J. Katelė suvaidino ištrauką Ostrovs- 
kio pjesės “Pelninga vieta”. Šis veika
las buvo pastatytas Kauno dramos te
atre 1929 m. “Televizijos svetainės” 
programoje taipogi dalyvavo N. Vosy
liūtė - Dauguvietienė, J. Siparis ir 
kompozitorius J. Dambrauskas. Vaka
rą pravedė aktorius A. Sutkus.

K. RAGULSKIO MONOGRAFIJA 
“Mechanizmai ant vibruojančio pa
grindo” yra susilaukusi didelio susido
mėjimo inžinierių, technikų ir mokslo 
darbuotojų tarpe. Jaunasis autorius 
savo knygoje išnagrinėjo eilę dinami
kos ir stabilumo klausimų, pasiūlyda
mas nesudėtingas formules ir lygtis 
mašinų ir mechaninių įrengimų tiks
liam apskaičiavimui. Jo formulės pa
sitvirtino praktiškuose bandymuose. 
Monografija išleista rusų kalba, kartu 
įterpiant ir jos anglišką santrauką.

Iš VILNIAUS Į HELSINKĮ, į spa
lio revoliucijos minėjimą buvo išvykę 
lietuviai menininkai — styginis kvar
tetas, artistai E. Saulevičiūtė ir H. 
Banys, vad. liaudies artistė — baleri
na Gen. Sabaliauskaitė, pianistas L. 
Digrys ir kt. Menininkams vadovavo 
kultūros min. pavad. V. Jakelaitis. 
Lietuviai programą atliko keliuose 
Suomijos miestuose.

ATSPAUSTAS IV Šekspyro raštų 
tomas. Du draminius kūrinius: “Va
sarvidžio nakties sapną” ir “Audrą” 
vertė prieš kelerius metus iš Sibiro 
grįžęs Ant. Miškinis, o “Daug triukš
mo dėl nieko” — K. Boruta.

—vkst—

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

—MAIRONIS
Pirmoji lietuviškajame pasaulyje kanklių muzikos plokštelė, Įgrota Vysk. 
M. Valančiaus mokyklos, Cleveland, Ohio, kanklių ansamblio, vadovaujamo 
Onos Mikulskienės. • JAV: Stereo $4.95, Hi-Fi S3.95. Kanadoje: Stereo 
5.30, Hi-Fi $4.25.

Užsisakyti galima siunčiant pinigus sekančiu adresu:
TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS

19700 Rcnwood Avenue, Euclid, Ohio, 44119, USA. • Tel. 4864942

L I E T U V O 
KANKLĖS

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

PAGALIAU 
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!

nedaug tesuteikiama progos pasi
rodyti Margaret Rutherford pa
lyginti neilgoje kunigaikštienės 
Glorianos XIII rolėje, ši anglų 
filmų veteranė yra tikra šio fil
mo pažiba. Anglų šnipo vaidme- 
ny pasirodo Terry-Thomas, apsi
kabinėjęs fotografavimo ir kito
kiais aparatais. Jo naivus stengi
masis išaiškinti paslaptingus Fen
wick kunigaikštystės sumany
mus sudaro taip pat keletą ko
miškų momentų. Dar pažymėtini 
anglų artistai — Ron Moody, Ber
nard Cribbins, David Kossof ir kt.

Sukelti publikos juokui naudo
jamos įvairios priemonės. Sveikas 
humoras nėra paviršutiniškas 
juokas. Pigus juoko išgavimas, 
užverčiant kibirą vandens ant 
galvos ar mėtant į veidą saldumy
nais apkaišytus kepsnius, gali 
prajuokinti puslaukinių tautelių 
gyventojus. Civilizuotas humoras 
jautriai paliečia įvairių vertybių 
klaidingą įvertinimą. Prie šios 
paskutiniosios rūšies komedijų 
galima priskirti ir “The Mouse ori 
the Moon”.

Atviras laiškas 
šokėjams

Pasaulinės parodos metu 1964 
m. rugpjūčio 23 d. Niujorke ren
giama dainų ir taut, šokių šventė. 
Šokių vadove Jadvyga Matulaitie
nė, matydama, kad permažai šo
kėjų Įsiregistravo, paskelbė atvi
rą laišką kviesdama gausiau da
lyvauti: “Suvažiuokime visi ir vėl 
išveskime jaunimą tūkstantinei 
miniai, kad jis parodytų kitatau
čiams, jog mes esam kultūringa 
tauta, mylim savo Tėvynę ir ne- 
paliaujam kovoję už jos laisvę. 
O mes tai padaryti juk sugebam, 
jei tik būsim vieningi ir nuošir
dūs.

Žinau, kad iš toliau atvykti 
trukdo jums kelionės brangumas. 
Bet argi Jūs, per eilę metų be
dirbdami savo lietuviškose kolo
nijose, neužsitaraavot reikiamos 
ir priklausančios Jums visuome
nės paramos? Be aiškinimų ir įti
kinėjimų kiekvienam lietuviui 
turėtų būti suprantama, kad pa
saulinėje parodoje Lietuvių Die
noj dalyvavimas nėra tik vien 
Niujorko lietuviams būtinas”.

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

MOHAWK Furniture Ltd.
2448 Danforth Ave. • Tel. OX 9-4444

137 Roncesvalles Ave. • Tel. 537-1442
Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Be muito
dovanos Į Sov. Sąjungą: 

automobiliai, sibeamos 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. džiovintų vaisių.

AUG8TOS KOKYBES TĖKŠTI- 
LES. Reikalaukite mūsų pilno są
rašo.

Pinigai į
Sov. Sąjungų

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

Siuntiniai ir pinigai siunčiami 
Į Vakarų ir Rytų Vokietijas, 
Lenkiją, Rumuniją, Vengriją, 
Čekoslovakiją ir Lt.

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



Mann & Martel
REALTORS

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

$8 JOO 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.

BLOOR — JANE
$4.900 Įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

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

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

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply
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.

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, kotelių, motelių, ūkių, 
vasarviečių pardavimui arba išnuomavimui. Draudžiame nuosavybes, au
tomobilius, baldus ir kt.

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

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Vytis — St. Basils 33:13 (19:6). — 
Toronto “Ladies Basketball” lygoje 
Vyčio moterys pasiekė pirmą šio sezo
no pergalę laimėdamos prieš laimėji
mo dar neturinčią St. Basils komandą. 
Taškų laimėjo: O. Radzevičienė 12, V. 
Žulpytė 0, A. Astrauskaitė 4, A. Kal
vaitytė 8, T. Supronaitė 3 ir S. Kas- 
peravičiūtė-Baliūnienė 6.

5 Vyčio vyru krepšinio komandos 
žaidėjai buvo pakviesti atstovauti Ka
nados lietuvių rinktinę Pabaltiečių 
varžybose, kurios įvyks lapkr. 24 d. 
Toronte. Rinktinę ir jos pagrindą su
daro praėjusių metų Kanados apygar
dos meisteris Aušra.

Vyčio vyrų komanda, jau anksčiau 
pasižadėjusi žaisti Montrealio jauni
mo šventėje tą patį savaitgalį, tikrina 
ar nėra galimybių atidėti Montrealio 
išvyką.

Vyčio moterys krepšininkės, pr. me
tų Kanados apygardos laimėtojos, pa
kviestos sudaryti lietuvaičių rinktinę 
pabaltiečių varžyboms. Rungtynės 
prieš latves įvyks ketvirtadienį lapkr. 
21 d., 8 v.v. Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Rinktinę sudarys Vyčio ir Auš
ros žaidėjos.

Dėkojame rėmėjams: J. Šulcui, V. 
Bielskiui ir visiems kitiems, prisidė- 
jusiems prie krepšininkų uniformų 
pirkimo. J. B.

AUŠROS ŽINIOS
Šį antradienį, 7.10 v.v., 23 Femdale 

mokyklos patalpose Aušros mergaitės 
žaidžia su Louis Roy-Tru Way. Penk
tadienį, 8 v.v., Central YMCA (Bay ir

tuvių—latvių jauniai; šeštadienį, 5.30 
v.v., Central Y. latvių vyrai — estai.

Sekmadienį visos rungtynės vyks 
St. Michaels salėje (St. Clair—Bath
urst). 10 vai. — jaunių tinklinis (es
tai—latviai); 11 vai. — moterų tink
linis (estės—latvės); 12 vai; — vyrų 
tinklinis (estai—latviai); 1.30 vai. — 
jaunių krepšinio baigmės (estai — 
penktadienio rungtynių nugalėtojai); 
3 vai. — oficialioji pirmenybių dalis, 
gimnastika ir tautiniai šokiai; 4 vai.
— vyrų krepšinio baigmės (lietuviai
— šeštadienio rungtynių nugalėtojai). 
Moterų krepšinis — lapkričio 28 d., 
8 v.v., Prisikėlimo salėje, žais — lie
tuvaitės su latvėm.

HAMILTONO KOVAS jau pradėjo 
krepšinio treniruotes. Garsioji krepši
nio komanda, laimėjusi Kanados meis
terio titulą, kol kas dar ilsisi. Beveik 
visi žaidėjai yra 13-toje klasėje, tad 
didžiausias dėmesys tenka mokslui.

Kitos komandos jau yra pilnai įsi
jungusios į treniruotes, kurios vyksta 
kartą savaitėje; tai jaunučių ir jaunių 
po dvi grupes iš mergaičių ir berniu
kų. Vyriausias treneris — J. Bulionis; 
jam talkina G. Breichmanas ir L. Meš
kauskas. Mergaičių stalo tenisui vad. 
V. Subatnikaitė. Per vasarą Kovas 
sėkmingai žaidė lauko tenisą kanadie
čių klubuose. V. P.

Windsor© ledo rutuUninkai išvyko 
į Sov. Sąjungą, Čekoslovakiją ir R. 
Vokietiją draugiškoms rungtynėms.

Lietuvių studentų 
žinios

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! 
DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! 
Neužmirškite! Neužmirškite!
Hootenanny! Hootenanny! 

data: lapkričio 22, 1963 
vieta: šv. Jono Kr. par. salė 
laikas: 7.30 vakare 
apsirengimas: “real beat” 
įėjimas: 1.00.

EKSKURSIJA Į NIUJORKĄ išvyks- 
ta trečiadienį, lapkričio 27 d. Studen
tai renkasi 8 v.v. prie Prisikėlimo baž
nyčios. Jeigu yra dar norinčių važiuo
ti ketvirtadienį, lapkričio 28 d, skam
binkite Rimui Karkai RO 2-9752. Gali 
dar susidaryti antra mašina. Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja Tėvui Kornelijui, 
sutikusiam mus nuvežti.

STUDENTU VARDU valdyba dėko
ja Toronto Studentų Rėmėjų Būreliui 
už medžiaginę pagalbą studentams, 
kurie važiuos į Niujorką. Ačiū visiems 
už aukas. TLSS valdyba

ESTU STUDENTAI GERAI ORGA
NIZUOTI. — Toronto un-te estų stu
dentų yra apie 160. Jie turi 3 studen
tų namus ir veikia studentų korpora
cijose kartu su filisteriais iš tėvynės. 
Gražiai sutvarkyti studentų namai Jie 
turi savo namų knygą, kur kiekvie
nas atėjęs įsirašo. Namų tvarką palai
ko patys atėjusieji studentai. Nė vie
nas studentas, pasinaudojęs namais, 
negali palikti nesutvarkytų, neišvaly
tų. Jei daug būna, tai tvarką palaiko 
jaunesnieji, o priežiūrą — vyresnieji. 
Jei randama rytojaus dieną netvarką 
namuose, ten buvę studentai valdybos 
yra baudžiami: perspėjimai ir kaiku- 
riais atvejais pašalinami iš korporaci
jos nuo 1 savaitės iki 99 metų. Paša
lintasis yra boikotuojamas bausmės 
metu, niekas negali šu juo šnekėti net 
privačiai

Lietuvių skautų 
veikla

ŠĮ SEKMADIENĮ visi Šatrijos ir 
Rambyno tuntu nariai: paukštytės, vil
kiukai, skautės-tai, jūrų, skautės-tai, 
vyr. skautės ir vyčiai pilnoje unifor
moje dalyvauja kariuomenės šventės 
pamaldose 11 vai. Prisikėlimo par. 
bažnyčioje. Visi renkasi salėje 10.30 
vai. ryto.

TĖVŲ-RĖMĖJŲ visuotinis susirinki
mas įvyks gruodžio 1 d., 2 v. p.p. Pri
sikėlimo muzikos studijoje. Darbotvar
kėje: 1. Stovyklavietės kom. apyskai
ta 1963 m.; 2. Naujo kom. rinkimai.

INŽ. ps. G. ŠERNAS su stov. fondo 
v-bos pirm, ir dviem tuntų atstovais 
buvo nuvykę į stovyklavietę patikrinti 
įdėtų ‘septic” tankų. Ekspertas darbą 
rado atliktą gerai ir jį priėmė. Atei
nančiais metais bus stovyklaujama pa
gal sveikatos departamento reikala
vimus. ■ “ .

SKAUTŲ BAZARO METU daiL J. 
Dagio paveikslas nebuvo iš varžytynių 
parduotas; jį ištraukė p. Gudavičie- 
nė loterijoje.

KONCERTAS - BALIUS įvyks sau
sio 11 d. su soliste L. šukyte.

NARIO MOKESTIS. — Kiekvieno 
pareiga sumokėti savo nario mokestį. 
Kurie dar nesumokėjo, teatneša savo 
draugininkams šį sekmadienį.

ŠATRIJOS TUNTO nauja jūrų skau
čių skyr. vedėja, prityrusi skautinin
ke ir vadovė, kuri laikosi LSS-gos sta
tuto, perima visą darbą. Sveikiname 
naująją j. skaučių vadovę.

Šį KETVIRTADIENĮ, 7 v.v. DLK 
Mindaugo dr-vės sueiga sk. būkle. F.

Ateitininkų žinios
VYR. MOKSLEIVIU berniukų ir

madienį, lapkričio 24 <L, 5JO v. p.p. 
LV Namuose. Programoje pačių

gauti su lietuviais? Gal naudingiau Įsi
jungti į kanadiečių tarpą?” Kviečia
mas jaunimas nuo 13 iki 18 m. amž.

SENDRAUGIŲ RUOŠIAMAS lietu
viškos šeimos teismas — gruodžio 1 
d, 4 v. p.p., Prisikėlimo salėje.

JAUNESNIEJI BERNIUKAI Prisi
kėlimo par. suskirstyti Į dvi grupes 
pagal amžių. Su viena grupe dirba jau 
daugelį metų jaunimo veikla besirū
pinąs M. Bušinskas, su kita sutiko 
dirbti Vyt. Birieta, kuris iki šiol dir
bo su vyr. moksleiviais. Jaunesnieji 
berniukai turi savo valdybą, kurią su
daro Algis Žabas, Almis Kuolas ir 
Paulius Kolyčius.

sutvarkyta taip, kad visi nariai iŠ ma
žens Įprastų imtis iniciatyvos ir ne
būtų tik pasyvūs stebėtojat Pasyviu 
ir patariamuoju balsu lieka tik glo
bėjai. Rezultatai kol kas labai geri, 
nes jaunimas darbo nevengia. Tėvai 
kviečiami paraginti savo valkus, dar 
neįsijungusius Į jokias organizacijas, 
įsijugnti Į ateitininkų eiles.

JAUNESNIŲJŲ IR JAUNUČIŲ 
ATEITININKIŲ repeticija kalėdinei 
programai — šį sekmadienį, lapkričio 
24 d. 2.30—4 vai p.p. Prašom visas 
punktualaii rinktis Į LV Namus, ypač 
tas mergaites (ir ne at-kes), kurios 
jau buvo pereitą sekmadienį pirmoje 
repeticijoje.

VYR. MERGAIČIŲ diskusinis sus- 
mas gyvai svarstė mergaitėms tinka
mas profesijas. Plačiau apie tai bus 
“Jaunimo aktualijose”.

1963 m. lapkričio 9 d. 9 val. 40 min. ryto Anglijoj, Nottinghamo 
General Hospital, sielvarto iškankinta nustojo plakusi labai nuoširdaus 
mūsų šeimos draugo

. A. A. JUOZO KRIVICKO širdis
Mirė aprūpintas šv. sakramentais, palaidotas iš Šv. Patriko kat. 

bažnyčios lapkričio 16 d., 10 vaL, po gedulingų šv. Mišių.
Velionies žmonai, dukterims ir sūnui, buv. ilgamečiams (nuo 1941 

m.) Sibiro kankiniams, broliui Tadui Anglijoj, žmonos giminėms 
Kalifornijoje ir velionies draugams bei prieteliams reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime —

Eleonora, Pauliukas ir Pranas Ališauskai • Alšėnaį

VINCUI LIUBINSKUI mirus,

jo dukrą Onutę Yčienę, jos vyrą Martyną, vaikučius 
ir mamytę A. Liubinskienę 

gilaus skausmo valandoje užjaučiame ir kartu liūdime —

V. A. Lapaičiai

JUOZĄ BIRGELĮ, JO SESUTĘ ADELĘ
• ir jų artimuosius gimines, 

mirus jų mamytei,
giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Pranas ir Leokadija Nėrusiai

Visiems mūsų mylimą motiną a.a. Mariją Birgelienę pa- 
lydėjusiems į amžinybę nuoširdi padėka. Ypatingai dėkoja
me Šv. Jono Kr. par. kunigams P. Ažubaliui ir J. Staskevi
čiui už pamaldas bažnyčioje ir palydėjimą į lietuvių kapi
nes. Dėkojame tretininkų kongregacijai už organizuotą daly
vavimą pamaldose, o geradariams už gausias šv. Mišias, už
prašytas velionės intencija. Gausus lietuvių dalyvavimas ir 
užuojauta mums, jos šeimos nariams, netekusiems mamytės, 
yra moralinis sustiprinimas.

Sūnus, duktė ir giminės
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CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

PARKDALE RAJONE 
$46.000 įmokėti, puikus 9 augštų, 

66 butų pastatas. Balkonai, 
keltuvai, FM visuose butuo
se, požeminiai garažai ir t.t. 
Pilnai išnuomotas, $90.600 
metinių pajamų. Mirtis šei
moje verčia parduoti. Ypa
tingai gera proga su palygi- 
ginamai žemu (mokėjimu 

.nusiprikti didelį ir pelningą 
pastatą. Pilna kaina $590.000

BLOOR — HIGH PARK, $3.000 
įmokėti, maisto produktų ir 
mėsos krautuvė, geri įrengi
mai, savaitinė apyvarta apie 
$1.000,

JANE — BLOOR, $5.000 įmokėti, 
gražus šiurkščių plytų, 7 k. 
atskiras namas, kvadratinis 
planas, 9 pėdų įvažiavimas,

KINGSWAY — DUNDAS, apie 
$5.000 ar mažiau įmokėti, 
kvadratinio plano 5 kamba
rių bungalas, vandens alyvos 
šildymas, užbaigtas rūsys, 
garažas su privačiu įvažiavi
mu. Gražus kiemas.

SWANSEA, apie $5.000 įmokėti, 
vienos šėmos atskiras mūri
nis namas, vandens alyvos 
šildymas, garažas su priva
čiu įvažiavimu, vienas atvi
ras morgičius balansui.

JANE — BLOOR, $5.000 įmokėti, 
6 kambarių bungalas, van
dens alyvos šildymas, kvad
ratinis planas, recreation 
kambarys, garažas.

RUSHOLME RD., $6.000 įmokėti, 
10 kambarių originalus dup
leksas, dvigubas garažas, di
delis sklypas.

HIGH PARK — RONCESVALLES, 
$6.000 įmokėti, 11 kambarių, 
atskiras didžiulis mūrinis 
namas, kvadratinis planas, 3 
virtuvės, 2 vonios, dvigubas 
garažas su plačiu įvažiavimu.

RUNNYMEDE — BLOOR, $7.000 
įmokėti, puikus 8 kambarių 
per du augštus atskiras mū
rinis namas, 2 modernios 
virtuvės, vandens alyvos šil
dymas, garažas su privačiu 
įvažiavimu, dideli ir šviesūs 
kambariai, ramioj gatvelėj.

BABY POINT, apie $7.000 įmokė
ti, didžiulis 8 kambarių at
skiras mūrinis namas, 2 vo
nios, garažas su privačiu įva- 
žęiavimu, gražus didelis kie
mas.

JANE — BLOOR, $10.000 įmokėti, 
4 butų fourpleksas, atskiras 
mūrinis namas, vandens aly
vos šildymas, garažai su pri
vačiu įvažiavimu, gera nuo
ma, vienas atviras morgičius 
balansui.

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

EGLINTON — KENNEDY 
$20-25.000 įmokėti, 29 butų naujas 

pastatas, balkonai, keltuvas, 
kilimai ir t.t. Pilnai išnuo
motas. $38.500 metinių paja
mų. Prašo $245.000.

WELLANDE, ONT.
$20.000 įmokėti, benzino stotis — 

garažas — restoranas ir 8 k. 
gyvenamasis namas. Metinė 
apyvarta virš $85.000. Geras 
ir moderniai įrengtas biznis. 
Prašo $65.000. Vienas morgi
čius iš 5% 16 metų. Vertas 
dėmesio pirkinys.

HIGH PARK
$4.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 

7 kambarių namas. Dvi mo
dernios virtuvės. Garažas ir 
šoninis įvažiavimas. Dideli ir 
gražūs kambariai. Savinin
kas pirko ir turi parduotu 
Prašo $19.500.

COLLEGE — OSSINGTON 
$10.000 įmokėti, gali būti ir ma

žiau. Atskiras mūrinis 8 bu
tų apartamentinis pastatas, 
Visi butai po 5 kambarius. 
Pastatas labai gerame stovy
je. Viena atvira skola balan
sui. Prašo $63.000.

VAKARŲ TORONTE
$15.000 įmokėti, gražus, naujas 12 

butų apartamentinis pasta
tas. $13.500 metinių pajamų. 
Labai arti krautuvių ir tram
vajaus. Gražiausias pastatas 
tame rajone. Prašoma kaina 
$89.000.

LABAI RETA PROGA
$15.-20.000 įmokėti, visai naujas 23 

butų ultra moderrius pasta
tas. Visi butai išnuomoti ir 
turi nuomos sutartis. $27.000 
metinių pajamų. Vienintelis 
pastatas apylinkėje, todėl 
nėra jokios konkurencijos. 
Prašoma $185.000.

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

‘nių namų. - • ■ ',

J. RUKŠA
LE. 2-4404 

Namų telefonas LE. 6-9165
PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

College) patalpose Kanados pabaltie
čių krepšinio pirmenybėse Aušros — 
Hamiltono jauniai žais su latvių jau
niais. Šių rungtynių laimėtojai sekma
dienį žais baigmėse su estų jauniais.

Aušros jauniai pr. savaitės B-C ly
gos rungtynėse (pastiprinti Hamiltono 
Meškausku ir Vindašiumi) nugalėjo 
Tridents 107:90. Žaidė: Sapijonis 13, 
Mikelėnas 4, Barškėtis 15, Vindašius 
5, Meškauskas 49, Grigas 14 ir Rama
nauskas 2.

Draugiškose rungtynėse Aušros B. 
nugalėjo St. Chris 18:16. Žaidė: Ko- 
lyčius 6, Linka 2, Krikščiūnas 4, Mi
sevičius 2, Kuprevičius 2, Saulėnas 2, 
Venskaitis ir Puteris.

šeštadienį prieš Adventą, lapkričio 
30 d., 8 v.v., Prisikėlimo salėje Auš
ros sporto klubas ir tėvų-rėmėjų bū
relis rengia priešadventinį balių. Gros 
Benny Ferri orkestras. Laukiama sve
čių iš Ročesterio ir kitų kolonijų. Vi
si tėveliai, rėmėjai ir jaunimo bičiu
liai maloniai kviečiami dalyvauti.

PABALTIEČIŲ PIRMENYBES
XIII-sios Kanados pabaltiečių krep

šinio ir tinklinio pirmenybės — šį sa
vaitgalį Toronte. Praėjusių metų čem- 
pijonai žais tik baigmėje: estų jauniai 
ir lietuvių vyrai.

Penktadienį, lapkričio 22 d., 8 v.v., 
Central YMCA (College ir Bay) lie-

CALGARY, Alta.
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVEN- 

TĖS MINĖJIMĄ rengia LB-nės valdy
ba lapkričio 30 d. Victoria Ave. puoš
nioj salėj II augšte. Programoj bus 
trumpas vaidinimas, įdomūs įvairu
mai — karių maršas, dainos ir t.t. Tai 
bus vienas įdomiausių parengimų šį 
sezoną. Visi kviečiami dalyvauti, ypač 
Calgary ir apyl. buvę Lietuvos kariai, 
nes tai jų šventė ir pagerbimas.

ŠOKIŲ VAKARAS. — Lapkr. 9 d. 
Liet. Draugija surengė šokių vakarą 
ukrainiečių salėje. Dalyvavo apie 40 
asmenų. Tai labai gerai. Seniau tokie 
parengimai ar pamaldos su svečiu ku
nigu šv. Kryžiaus koplyčioj sutrauk
davo triskart tiek dalyvių. Pasikeitė 
laikai. “Dypukai” paliko Calgary ir iš
sikėlė į rytus ir negrįžo, o senesnės 
kartos tautiečiai nuseno, išmirė ir tik 
antkapiai liudija, kad čia būta lietu
vių. Čia augęs jaunimas sukūrė miš
rias šeimas ir lietuvių reikalais nebe
sidomi. Ir minimame šokių vakare jo 
nebuvo matyti. Draugijų pareigūnai 
jaunimu turėtų susirūpinti, kitaip lie
tuvybės ateitis Calgary bus labai ne
ilga.

DOMININKAS ŽEKONIS staiga su
sirgo širdies liga ir buvo nugabentas 
šv. Kryžiaus ligoninėn, šiuo metu jau 
sveikesnis. Jis yra susipratęs lietuvis, 
nevedęs, Liet. Dr-jos narys, remia 
Liet. Bendruomenę ir yra buvęs jos 
valdybos nariu.

VERA KUCINSKIENĖ ilgai išgulė
jo ligoninėje — padaryta kojos ope
racija. Abu su vyru Antanu yra susi
pratę, veiklūs lietuviai. Padovinys

RODNEY, Ont.
APYLINKES VALDYBA lapkr. 24 

d., 7 v.v., šaukia visuotinį susirinki
mą p. Ciparių ūkyje. Prašome visuo
menę gausiai dalyvauti. Bus aptaria
mi svarbūs reikalai ir perrenkama val
dyba. Prašome visuomenę rasti tru
putį laiko kilniam lietuviškam darbui. 
Iki pasimatymo susirinkime.

Apylinkės valdyba

PERKU 
MONETAS:

Didelę padėką reiškiame už mums suruoštą staigmeną 35 metų 
vedybų sukakties proga. Nuoširdžiausia padėka rengėjams už rūpestį 
ir pasiaukojimą. Dėkojam visiems svečiams už puikias vaišes ir už 
vertingą bei naudingą dovaną, kuri kiekvieną dieną bus prisimini
mas. Nuoširdžiai dėkojam E. J. Bukšaičiams, O. J. Gataveckams, 
savo vaikams Liudytei ir Vytautui, E. R. Draudvilams, I. S. • Juške- 
vičiams, B. J. Maziliauskams, M. Valiulienei, P. P. Kušlikiams, A. J. 
Grikiniams, O. V. Skukauskams, A. P. Poškams, M. B. Rickevičiams, 
O. A. Kanapkoms, P. J. Žaliauskams, S. M. Petruliams, A. J. Valeš- 

. koms, M. B. Norkams, J. Matusevičiui, J. Maniuškai, p. Rūtai, G. 
Melnykui, O. Kaminskienei iš Hamiltono, S. M. F. Timukams iš Šar
mos ir tiems, kurie sveikino telefonu arba atvirutėmis.

Dar kartą nuoširdus lietuviškas ačiū —
Marija ir Antanas štuikiai

Nuoširdžiai dėkojame už suruoštą mums staigmeną 
mūsų 15 metų vedybinės sukakties proga.

Nuoširdus ačiū Tėveliui Rafaeliui, OFM, už atsilan
kymą. Nuoširdžiausiai dėkojame rengė jams-joms už mums 
parodytą Jūsų nuoširdų rūpestį beruošiant mums pagerbtu- 
ves, rūpestingai, gražiai paruoštas vaišes, vertingas ir bran
gias dovanas, mieliems svečiams už atsilankymą. Jūsų gerų 
širdžių niekad nepamiršim.

Nuoširdžiai dėkojame p.p. A. J. Kriščiūnams, A. P. 
Grigams, I. A. Ramanauskams, J. A. Vaškevičiams, M. P. 
šostakams, A. T. Merkevičiams, J. O. Govėdams, J. Puodžiu
kams, A. C. Venskams, L. V. Pepsevičiams, D. V- Puzeriams, 
M. G. Petroniams, J. I. Birštonams, A. P. Skilandžiūnams, 
M. Litvinskienei, S. Kalyčiui, A. M. Masiuliams, K. Žeb
rauskui.

Nuoširdžiai dėkojame p. A. Skilandžiūnienei už gra
žiai padainuotą solo.

Visiems dėkingi —
Juozas ir Marija Tamošiūnai

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

MOTERIŠKU RŪBŲ A & B TAILORS
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų. A. Beresnevičius 
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

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

George BEN, BA. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-281&

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

stočių, garažų, motelių, Įvairių biznių ir Lt 

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

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namo, fauno, žemės sklypo, apartamento, bizniu. 
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, modemiš

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.

Skabiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nno 8*10 vai. 
J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2405 

Kreipkitės visais reikalais. Cis gausite rimta b saHntega patarimą.

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

.J??
OILS LTD.

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
Telefonas UL 3-490$.

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. BUI Bartha ir Frank Petit

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

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

$5.000 Įmokėti, St Clair — Oak
wood, 11 didelių kamb. plytinis 
namas, alyviniais dažais išdažy
tas, 3 modernios virtuvės, vand. 
šildymas, platus ir atskiras įva
žiavimas į garažą. Savininkas gy
vena Kingstone.

$2.000 Įmokėti, vak. Toronte, dvie
jų augštų namas, 2 modernios 
virtuvės, naujas šildymas, dideli 
alyva dažyti kambariai, lengva 
skola, įvažiav. iš kiemo pusės.

$2.000 įmokėti. Queen - Lansdowne. 
8 kamb. atskiras plytinis namas, 
2 virtuvės, naujas šildymas, įva
žiavimas iš kiemo pusės, keli 
žingsniai iki Queen g-vės, geras 
išnuomavimas.

Investacinė nuosavybė
$3.000 metinių pajamų, prašoma 

kaina $19.9000, krautuvė išnuo
mota su 2 apartamentais, įvažia
vimas iš kiemo pusės, naujas šil
dymas, grindys, stogas, vandens 
ir elektros įrengimai ir kt Įmo
kėti $4.000.

$21.500 pilna kaina, 3 šeimų atoki-

alyvos šildymas, pilnai išnuomo
tas, privatus įvažiavimas, 3 gara
žai. $5.000 Įmokėti.

$4.000 Įmokėti, Bloor — Jane, 7 k. 
atskiras plytų namas, 2 augštų, 
2 modernios virtuvės.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų * morgKh}.
Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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PAPILDOMI 
500 KALĖDINIU SIUNTINIŲ

PAARL BRANDY PAAUGŠTlNTA Į . . . 
PAARL PENKIŲ ŽVAIGŽDŽIŲ DEGTINĘ

Remdamiesi tuo, kad mūsų skelbtieji 1000 KALĖDINIŲ SIUNTINIŲ 
BE UŽDARBIO jau yra išparduoti, o užsakymai ir pasiteiravimai dar vis 
tebeplaukia, mes nusprendėme pasiūlyti DAR 500 KALĖDINIŲ SIUNTI
NIŲ BE UŽDARBIO.
KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. Į, kurį sudaro:
4 jardai sunkaus rajono moteriškam kostiumui ar suknelei ir švarkučiui, 

žalsvai balto ar rausvai balto, 1
3 jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai mėlyno ar juodo, 
3 jardai poplino, balto,
1 pora žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių.

KALĖDINĖ KAINA siuntinio Nr. 1 yra tiktai: JAV $29.50; Kanados 
$31.00, svarais sterlingais £9.19.6, įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 2 (dvigubas siuntinys Nr. 1), kurį sudaro: 
jardai sunkaus rajono 2 moteriškiems kostiumams ar 2 suknelėms ir 
švarkučiams, žalsvai balto ar rausvai balto, 
jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai mėlyno ar juodo, 
jardai poplino, balto, 
poros žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių.
KALĖDINĖ KAINA siuntinio Nr. 2 yra tiktai: JAV $45.00; Kanados 
$47.50, svarais sterlingais £15.15.0, įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 3, kurį sudaro:
3 ¥4 jardų gabardino ar vilnono vyriškam ar moteriškam kostiumui, pilko, 

rudo ar tamsiai mėlyno, 
jardai paltinės medžiagos vyriškam ar moteriškam žieminiam paltui, 
gelsvos, žalios, mėlynos, tamsiai mėlynos ar juodos, 
jardai sunkaus rajono moteriškam kostiumui ar suknelei ir švarkučiui, 
žalsvai balto ar rausvai balto, 
jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai mėlyno ar juodo, 
pora žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių.
KALĖDINĖ KAINA siuntinio Nr. 3 yra tiktai: JAV $55.00; Kanados 
$58.00, svarais sterlingais £19.10.0, įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS Nr. 4, kurį sudaro:
6% jardų gabardino ar vilnono 2 vyriškiems ar moteriškiems kostiumams, 

pilko, rudo ar tamsiai mėlyno,
6 jardai paltinės medžiagos 2 vyriškiems ar moteriškiems žieminiams 

paltams, gelsvos, žalios, mėlynos, tamsiai mėlynos ar juodos,
8 jardai sunkaus rajono 2 moteriškiems kostiumams ar 2 suknelėms ir 

švarkučiams, žalsvai balto ar rausvai balto,
6 jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai mėlyno ar juodo,
2 poros žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių.

KALĖDINĖ KAINA siuntinio Nr. 4 yra tiktai: JAV $89.00; Kanados 
$93.00; svarais sterlingais £31.10.0, įskaitant visus mokesčius.
Pareikalavus oro paštu nemokamai pasiųsime visų medžiagų pavyzdžius, 

o taip pat prašykite pilnai iliustruoto katalogo ir NAUJO ILIUSTRUOTO 
KAILINIŲ PALTŲ KAINORAŠČIO (kailinių paltų kainos nuo $50.00, 
įskaitant muitą). Už visus siuntinius garantuojame.

NESIVĖLUOKITE — TUOJAU SIŲSKITE UŽSAKYMUS!

Lithuanian Trading Company
341, LADBROKE GROVE, LONDON, W. 10, ENGLAND.

8

6
6
2

3

4

3
1

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

visų rūsių automobilių
BODY TAISYMAS
Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

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 B O C H U L I S

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė 

,Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka- 
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

NAUJA BENZINO STOTIS - 
GARAŽAS

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

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

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

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

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123 
ant jrro/APAms

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

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

PAARI

ISW

Skaitytojai pasisako
IŠ SIBIRO APIE PLB SEIMĄ

Vienai lietuvei tremtinei, buv. mo
kytojai, tebelaikomai Sibiro tremty
je, buvo pasiųstas laiškas su Toronto 
pašto angliškuoju štampu “Lithuanian 
World Congress” ir trumpas primini
mas, kad toks kongresas įvyks. Ji pa
prašė smulkiau apie kongresą para
šyti: kas jame dalyvaus, kokia bus 
programa ir t.t. Jos prašymas buvo 
išpildytas.

Ir štai dabar iš Krasnojarsko gau
tas laiškas (data: 10. X.), kuriame ji 
rašo:

“Vakar gavau Tavo tokį mielą ir 
labai įdomų laišką. Skaitydama gili- 
nausi į sakinių mintis ir priėjau išva
dos, kad niekur taip gerai negyvena 
žmonės, mūsų tautiečiai, kaip pas 
mus. Juk stačiai, tik sapne gali įsi
vaizduoti tokias ilgas keliones ir pan.

Visas iškilmes įsivaizduoju. Juk 
koks tai didelis buvo grožis ir sielų 
pakilimas, ypač Toronto katedroj”...

Z.

“AUKSO ŽĄSIES” FILMO 
KŪRĖJAI

Štai ką rašo rašytoja Birutė Pūke- 
levičiūtė savo privačiame laiške (te
būnie man atleista, kad jo žiniomis pa
sidalinsiu su skaitytojais). “Darbas su 
aktoriais jau įvykdytas, — t.y. su tais, 
kurie turėjo suvažiuoti iš svetur. Ta
čiau, šis etapas tėra mūsų darbo pra
džia. Dar daug scenų liko filmuoti, gi 
jau ir viską nufilmavus prasidės kiti 
rūpesčiai, būtent: filmo montavimas. 
Tatai nėra jau toks paprastas ir grei
tas dalykas. Šiuomet, pavyzdžiui, aš 
tiktai karpau nufilmuotas vietas. Nors 
dirbu jau ištisą mėnesį ir dirbu smar
kiai — esu peržiūrėjusi pusę nufil
muotos medžiagos. Iki šiol turime 10. 
000 pėdų — gi tas juostas ištiesus, 
būtų jau gerokas kelio galiukas... Sė
džiu savo kambary, tarsi kokioj la
boratorijoj: čia visada tamsu, turiu 
dirbti su juodais akiniais ir piršti
nėm.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telet įstaifoc Telef. namų: 
WA. 4*9501. BE. 3-0978

Na, o kai viskas bus peržiūrėta ir, 
su Dievo padėjimu, sumontuota, liks 
dar kitos didelės problemos: garsas, 
filmo sinchronizavimas ir muzikos fo
nas... Taigi, abejoju, ar iki pavasa
rio viskas bus galutinai baigta.

Scenų turėjome 1125 — kiekviena, 
buvo filmuota atskirai: dabar jos vi
sos per tas juostai pasidraikę. Reikia 
jas surasti, peržiūrėti, vynioti į rutu
liuką, ant jo užrašyti scenos numerį 
ir ant skripto — savo pastabas: kas 
taisytina, kas perfilmuotina ir pan., žo
džiu, dar milžiniškas darbas prieš akis.

Jau dabar pradėjome jausti mate
rialinius rūpesčius, nors mūsų darbo 
kaštai dar tėra įpusėti. Aišku, kaip 
tokiais atvejais paprastai būna, mūsų 
išlaidos prašoko preliminarinius skai
čiavimus. Tai tiek apie mūsų bėdas.

Aktorių suvažiavimas Montrealyje 
buvo nepaprastai puikus pergyveni
mas. Visi dirbo labai entuziastingai, 
nuotaika buvo be galo gera. Nors dir
bome vidutiniškai po 18-19 valandų į 
dieną ir visi labai pavargom, tačiau, 
iki galo toji nuotaika išliko tokia pa
ti: draugiška, šilta, darbinga ir kūry
binga. Net ir vyresnieji kolegos buvo 
labai mieli, taigi, gale — gaila buvo 
išsiskirti”.

Pacituosiu šia proga Stasio Pilkos 
žodžius “Drauge”: “Viešai (ir visų var
du) lenkiu galvą Birutei Pūkelevičiū- 
tei! Ir jos artimiesiems bendradar
biams. Būdamas teatriniame amate 
bemaž patyręs pilietis, drįstu viešai 
raportuoti: tai buvo tikras išeiviškos 
buities stebuklas! Kokio dar niekur 
nebuvau pergyvenęs ir koks vargu ar 
greit pasikartos!

Pati filmavimo sumanytoja, jei ne
klystu, per pastarąjį pusmetį jau ir 
nuo miego yra atpratusi — ją slegia 
beveik kelių tonų naštos. Bet B. Pūke- 
levičiūtė sugeba sunkumus kelti. Šios 
rūšies čempionėj fitulas jai teisėtai 
priklauso. Per filro^vimo procesą ste
bino ir džiugino bendras solidarumas, 
kieta, savanoriška disciplina, besąly
ginis pasiaukojimas tikslui. Prie to 
žymiai prisidėjo ir reta organizacija, 
daugelio vietos žmonių pagalba bei 
jautrumas.

Negaliu nuslėpti dar ir kito džiūga
vimo: pergyventais drauge aktoriš

kais laimėjimais ir atsiekimais! Išskir
tini lietuviškos scenos talentai įrodė, 
kad nėra surūdiję, bet dar labiau su
brendę ir išaugę. Tai, turbūt patvir
tins ir buvusieji filmo gausūs žiūro
vai”.

Ar neprivalu pagalvoti apie tai, 
kas ir kaip turėtų jiems padėti jau 
dabar, jau tuojau pat, kol dar nepa
lūžo jų jėgos ir sveikata, kad jie iš
tesėtų pradėtą darbą laimingai pa
baigti!? J. Narūne

LAIŠKAS Iš VARŠUVOS
Priėš keletą mėnesių į Varšuva 

perkelta kanadiečių diplomatų šeima 
rašo savo giminėms Toronte apie sa
vo įspūdžius Varšuvoje:

Varšuvoje daug statoma, bet, atro
do, niekuomet nebaigiama. Yra didelė 
butų stoka. Mudu gavom dviejų kam
barių butą su virtuve ir balkonu. Mu
dviem užtenka, bet mūsų pažįstami 
lenkai, pas kuriuos buvom pakviesti, 
tokiame pat bute susispaudę: jaunie
ji, abu tėvai ir suaugęs brolis. Lenkų, 
ypač senesnio amžiaus, padėtis yra 
beviltiška.

Mėsą užsakome Kopenhagoje. Dar
žovių Varšuvoje yra pakankamai, bu
rokėliai ir agurkai geresni, negu Ka
nadoje.

Vaikai yra švarūs ir gerai apreng
ti, bet nepaprastai išdykę. A.

KALBINIS NETIKSLUMAS
Jeigu daiktas, spalvos, linijos sude

rintos, patogus, praktiškas, sakome 
“modernus”. Bet kaip atskirti kalbas, 
kuri moderni, kuri ne? Pvz. “Draugas” 
rašo, kad lotynų "kalba nemoderni, o 
kitos kalbos modernios. Kodėl nera
šome “tautinėmis” kalbomis? Ar ne
tiksliau būtų sakyti: “Kaikurios Mi
šių dalys bus atnašaujamos tautinė
mis kalbomis” vietoje moderninėmis?

A. Rš.

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

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

mokos nemokamai.

VALAU FOTELIUS
m įvairius kilimus.

Automatinis eteiira varymas. Šutai* 
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

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

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

A. P. GARAŽAS 
persikėlė

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

NAUJAS ADRESAS:
60 Howard Park

(arti Roncesvalles Avė.) 
TEL. LE 5-9130

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

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

(Atkelta iš 3 psl.) 
tikėjimas tuo, ko negali pramaty
ti, negali nuspėti, negali nei 
šiandien, nei rytoj pasiekti — ti
kėjimas ir gyvenimas idealui. 
Taigi, ir lietuvybės išlaikymas 
yra įmanomas tik idealizmą ver- 
tinančioj ir puoselėjančioj šei
moj. Idealizmas įmanomas tik 
tuo atveju, kai šeimos vertybių 
santykyje dvasinės vertybės turi 
persvarą, kai jos yra ne tik išvir
šinėse šeimos gyvenimo formose, 
lengvame socialiniame žodžių 
žaidime, bet ir kasdieniame gyve
nime praktikuojamos.

Ugdyti idealizmą šeimoje
Jeigu mes sutinkame su tuo, 

kas buvo pasakyta, išvada aiški 
— idealistinių šeimų nebus ma
sės — niekad gyvenime idealis
tų nebuvo dauguma, ir niekad jie 
nebuvo populiariausias elemen
tas. Idealizmas nėra taip pat kie
no nors visam laikui dovanotas 
dalykas — jis turi nuolat būti 
puoselėjamas, jieškomas, siekia
mas.

Dr. J. Girnius savo knygoj 
“Tauta ir tautinė ištikimybė” iš
samiai nagrinėja mūsų tautinio 
išlikimo problemą ir gale jis iš
kelia šiuos mažumos moralinės 
dvasios pagrindus — vertybes, 
kurias verta būtų giliau panagri
nėti.

1. Aktyvus realizmas — reikia 
išbusti iš visų iliuzijų ir atsigręž
ti į save pačius, savo sąžines. 
Ateitis yra nenumatoma, o ku
riama. Ateiti kuria ne laukimas, 
o veikimas.

sau naudos nieku kitu nesirūpin
dami Be asmeninio idealizmo 
neįmanoma tautinė ištikimybė.

4. Ištikimybė, kaip kūrybinė
ii 6 i h

bė liudija žmogaus moralinę 
rimtį. Tik tas gali būti ištikimas, 
kas yra apsisprendęs pats save 
lemti, o ne būti nešamas besikei
čiančių aplinkybių. Gyvai dvasiai 
įžiebti nėra recepto. Ne priemo
nių nurodymo esame reikalingi, 
o dvasių išjudinimo ir sąžinės iš- 
budinimo. Tačiau sąžinę pažadin
ti gali ne kiti, o tik kiekvienas 
pats.

..ŠYPSENOS..
Pas burtininkę

Jauna moteriškė užeina pas 
burtininkę.

— Tamsta neužilgo ištekėsi už 
turtingo vyro,' — taria burtinin
kė išdėsčiusi kortas.

— Negalimas daiktas!
— Jūsų būsimas vyras tuojau 

po vestuvių išvyks su jumis į ii- - 
gą kelionę.

— Nieko panašaus!... Ar tai 
greit atsitiks?

— Gal dar šiais metais!
— Tai gana keblus dalykas.
— Keblus? Kodėl?
— O ką aš darysiu su tuo vy

ru, kurį dabar turiu?...
Girdėjo koncerte...

— Ką vakar girdėjai koncerte?
— Daug. Petraičiai skiriasi 

Jurgutis bankrutavo, o Antanai
tis — vyksta į Europą.

2. Rezistencinis tikėjimas — 
tai, kas iš tiesų prasminga, tas 
lieka prasminga visam laikui. To
dėl tikra viltis niekad nenuvilia. 
Tikra viltis yra tikėjimo viltis.

3. Asmeninis idealizmas — vie
ni savo žmogiškąją vertę regi iš
tikimybėje idealui, kiti jieško

Pasirinkimas
Žmona vyrui: Ar košelienos va

karienei?
Vyras: Ar yra kitas pasirinki

mas?
žmona: Taip. Pasilikimas be 

vakarienės.
Parinko Pr. Al.

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

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.)

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-530 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St)

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas. nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTĖS
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
niais nuo 10 vaL ryto iki 6 v.v.

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W 
Roc2q 107 

Telefonas EM. 6*4182
Toronte

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

Akių specialistas

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

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
popieris! sep^mj, 

r TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DUDA

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVĖS. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSK19% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ « VIENOS 
KOMPANIJOS.

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 94131
NAMŲ

RO. 6-7132

R.M.N.Pt


TORONTO, Ont.
PRISIKĖLIMO PARAFUOS 

ŽINIOS
— šį sekmadienį minima Liet, ka

riuomenės diena. Sumoje organizuo
tai ir su vėliavomis dalyvauja kūrėjai 
-savanoriai, skautai ir ateitininką at
stovai. Minėtos organizacijos bažny
čioje užima rezervuotas vietas. Suma 
laikoma kūrėjų- savanorių užprašyta 
intencija: už kritusius savanorius, ka
rius, partizanus ir šaulius. Prie baž
nyčios renkamos aukos karo invali
dams Vokietijoje sušelptu Kviečiame 
prisidėti. 4.30 v. p.p. par. salėje — 
viešas minėjimas su paskaita ir me
nine programa.

— Vėlinių novenos Mišios — kas 
rytą 8 vaL

— Par. choro repeticijos: antradie
nį — moterims, ketvirtadienį — vy
rams, 7.30 v.v. muzikos studijoje. 
Ruošiami nauji dalykai. Visų choristų 
dalyvavimas labai svarbus.

— Jaunimo choro repeticija — šį 
jos — po šeštad. mokyklos pamokų, penktadienį, 6 JO v.v. prie vargonų (!) 

. — Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 
rektorius prel. V. Tulaba savo laiške 
gražiai atsiliepia apie parapijos ten 
studijuojančius klierikus. L. Januškai 
liko studijuoti pusantrų metų. M. Ja
rašiūnas pradėjo studijas šį rudenį.

— Parapijos choro arbatėlė įvyks 
advento išvakarėse, lapkr. 30 d., šeš
tadienį.

— ŠĮ šeštadienį parapijos salėje 
Įvyksta kūrėjų-savanorių parengimas. 
Kviečiame lietuviškąją visuomenę da
lyvauti. Savanorių parengimų paja
mos eina liet, invalidų Vokietijoje 
šalpai.

KLB Toronto apylinkės valdy
ba lapkričio 29 d., penktadienį, 
8 v.v., šv. Jono Kr. par. salėje 
šaukia Toronto apylinkės tarybos 
ir lietuviškųjų organizacijų atsto
vų susirinkimą. Vasario 16 minė
jimui gauta Central Tech, audito
rija. Apylinkės valdyba š.m. Pri
sikėlimo parapijos salėje ruošia 
N. Metų sutikimo balių. Jau pa
imtas orkestras “Trimitas”, kuris 
išpildys specialią programą kartu 
su solistu.

Lietuviškos šeimos teismas —- 
sekmadienį, gruodžio 1 d., 4 vai. 
p.p. Prisikėlimo salėje. Pirmą 
karią Toronte tokio pobūdžio ir 
tokios svarbios temos nagrinėji
mas. Tai lyg ir paskaita, kurioje 
dalyvauja ne vienas, ar du pa
skaitininkai, bet 20. Nesiduokite 
teisiami už akių! Atvykite!

Rengėjai
Latvių federacija savo krašto 

nepriklausomybės metines minė
jo Massey salėje lapkr. 16 d. Pa
grindiniu kalbėtoju buvo pakvies
tas iš JAV prof. Lejinš. Iš kana
diečių svečių dalyvavo gynybos 
min. *P: Hellyer, parlamento at
stovas'Cameron, Toronto miesto 
atstovas Dennison, taip pat visa 
eilė įvairių tautybių atstovai. Lie
tuvos vardu sveikino gen. kons. 
dr. J. žmuidzinas. Be jo, dalyva
vo J. R. Simanavičius ir “TŽ” at
stovas. šventės išvakarėse latvių 
federacija buvo surengusi pri
ėmimą Royal York viešbutyje, 
kur iš lietuvių dalyvavo: gen. 
konsulas su ponia, kun. P. Ažu
balis, S. Butkevičienė, J. R. Si
manavičius su ponia, “TŽ” atsto
vas, J. Andrulis ir kt.

Padėka dailės parodą 
uždarius

II Pasaulio lietuvių kongreso 
dailės parodą uždarius, iš O’Keefe 
Centro dir. Hugh P. Walker gau
tas sekančio turinio padėkos laiš-

SV. JONO KR. PARAFUOS 
ŽINIOS

A- Kariuomenės šventės proga iškil
mingos pamaldos ŠĮ sekmadienį 11 vai 
Toronto šauliai pamaldose dalyvauja 
su vėliava. Po pamaldų padedama gė
lių prie žuvusiems už laisvę paminklo 
ir sugiedamas Lietuvos himnas.

— Lapkr. 17 d. mirė a.a. Vincentas 
Liubinskas. Velionis pašarvotas Odet
te laidotuvių namuose. Laidojamas šį 
trečiadienį, lapkr. 20 iš Sv. Jono 
Kr. bažnyčios lietuvių kapinėse. Ve- 
lionies žmonai, dukroms ir jų šeimoms 
nuoširdi užuojauta.

— Šią savaitę lankomos šios gatvės: 
Westmoreland, Sallem, Davenport, 
Yarmouth, Burlington, Rosemount ir 
Glenholme.

— Jaunimo choro ir parapijos vaikų 

niui, dėl kariuomenės šventės minėji
mo, nukeliamas į kitą sekmadienį, 
gruodžio 1 d. Jaunimo choro repetici-

“O’Keefe Centras buvo pagerb
tas šia lietuvių meno paroda. Tu
rėjome daugybę palankių atsilie
pimų iš teatro lankytojų. Mes dė
kojame už sutikimą šią parodą 
pratęsti ilgiau, negu buvo numa
tyta. Taip pat tikime, kad Jums 
ir dailininkams bus Įdomu žinoti, 
jog parodą aplankė apie 160.000 
žmonių, kurie buvo teatro spek
takliuose. Prašome išreikšti mū
sų nuoširdžią padėką visiems pri- 
sidėjusiems prie šios parodos”.

Parodos rengimo komitetas dė
koja visiems' dailininkams daly
vavusiems parodoj, o taip pat pp. 
Gruodžiams, Sungailoms ir Va
liams už paskolinimą parodai pa
veikslų iš savo rinkinių. Parduo
ti dail. V. Kasiulio ir dail. V. Re
meikos darbai.

E. Docienė, 
parodos komiteto sekretorė

LIETUVIAI ATIDARĖ
NAUJĄ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBE

ALBION MO TORS
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 AUTOMOBIUV REIKALAIS KREIPTIS:

JUOZAS STALIORAmS JONAS MASIONIS
Namų teL RO. 2-2407 TeL Bolton 857-1030

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

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

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 Į mėnesį, vandeniu alyva apšildomas, dide
lis sklypas. įmokėti $10.000.

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

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

Pas mus randasi daug naujai registruotų pardavimų High Park Ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A. GARBENIUL

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito et f IT A 
Kooperatyve . Lf IMO

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėms — 4,25%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — $4%. 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 Ori 8 vai. 3997 Rosemont Btvdu tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare. '

bažnyčioje.
— Vaikučių katechetinės pamokos 

— šį sekmadienį po Mišių 10 vai.
— Nežiūrint priešingo skelbimo 

par. biuletenyje, religijos pamokų 
gimnazistams nei ši nei kitą sekma
dienį nebus.

— Praėjusį sekmadienį gausų jau- 

pravedė studentai ateitininkai. Šį sek
madienį paskutinį priešadventinį pa
silinksminimą praves liet, studentai. 
Jis bus par. salėje-kavinėje. Gros jau
nimo orkestras. Visas Toronto lietu
viškasis jaunimas kviečiamas dalyvau
ti. Visoms jaunimo organizacijoms, 
parodžiusioms gražios iniciatyvos 
šiuos pasilinksminimus pravedant, 
nuoširdžiai dėkojame.

— Kita savaitę par. kunigai lankys 
parapijiečius: Annette St., Lincoln 
Ave., Maria St., Runnymede Rd., St. 
John’s Rd., Woodside Ave.

— Pakrikštyta Vito ir Aldonos Le- 
višauskų dukrelė Aldona Marija. Svei
kiname!

Studentų priėmimą lapkr. 15 
d. turimose patalpose surengė 
“TŽ” leidėjai. Atsilankė 35 stu
dentai. Su “TŽ” atsiradimu To
ronte supažindino juos A. Rinkti
nas, o su pačiu laikraščio darbu 
— kun. Pr. Gaida. Buvo pasikeis
ta nuomonėmis ypač apie skyrius 
“Liet, studentų žinios” ir “Jauni
mo aktualijos”. Studentai gyvai 
domėjosi spaustuve ir visu laik
raščio darbu. Vaišes paruošė ir 
visus vaišino .ponios: G. Balčiū
nienė, Balčiūnienė, Kriščiūnie- 
nė ir F. Urbonienė. Priėmime 
taip pat dalyvavo: Ger. Balčiūnas, 
P. Balčiūnas, St. Dargis, J. Kar
ka. Leidėjai nuoširdžiai dėkingi 
visiems priėmimo talkininkams, 
ypač ponioms talkininkėms.

Pranešame giminėms, artimiesiems ir bičiuliams, kad
1963 m. lapkričio 17 d. šv. Juozapo ligoninėje, Toronte, mirė

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJB.

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

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

76 metų amžiaus.

Pašarvotas Ryan-Odette laidotuvių namuose. Laidoja
mas lapkričio 20 d., trečiadienį, 10 vai. ryto iš Šv. Jono Kr. 
bažnyčios lietuvių kapinėse, Port Credit, Ont.

Nuliūdę: žmona Anelė ir dukterys — Birutė, 
Genovaitė ir Ona su šeimomis

MARGIS DRUG STORE 
Moteriškos kojinės

14 K

suvenį^ ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS 
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

Toronto jūrų skautijos "Neringos" tunto 
TRADICINIAI ŠOKIAI-BALIUS

1963 m. lapkričio mėn. 23 d., 8 vai. vak., 
Toronto Lietuvių Namų didžiojoje salėje, 

235 Ossington Avenue.
Gros geras orkestras. Bus turtingas bufetas.

Rengia Jūrų Skautų Tėvų KomitetasĮėjimas $1.00

LIETUVOS KARIUOMENĖS - ■-»■>■— — «■■ -
5-iu metiniu m'inėiimo lapkričio Kariuomenės šventės išvakarėse45-jų metinių minėjimo lapkričio 

24 d. tvarka:
1. šv. Jono Kr. ir Prisikėlimo 

parapijų bažnyčiose iškilmingos 
pamaldos 11 vai., o naujoje lietu
vių evangelikų parapijos bažny
čioje 1 vai. 30 min.

2. Kūrėjai-savanoriai ir kariai 
organizuotai su vėliavomis pa
maldose dalyvauja Prisikėlimo 
par. bažnyčioje, o šauliai ir kitos 
organizacijos — Šv. Jono Kr. par. 
bažnyčioje. Organizacijos renkasi 
15 min. prieš pamaldas.

Organizuotai dalyvaujančių or
ganizacijų nariams bei jų šei
moms bažnyčiose vietos rezer
vuotos pirmuose suoluose.

3. Klebonams leidžiant, prie 
visų trijų lietuvių bažnyčių per 
visas pamaldas kūrėjai-savanoriai 
darys rinkliavas laisvės kovų in
validams ir vargan patekusiems 
k.-savanoriams.
4. 5 v. p.p. Prisikėlimo par. sa
lėje: minėjimo atidarymas, invo- 
kacija, žuvusių už Lietuvos lais
vę pagerbimas, teis. K. Grigaičio 
paskaita ir meninė dalis, kurią 
išpildys “Varpo” choras, vad. 
muz. St. Gailevičiaus, ir tautinių 
šokių grupė “Gintaras”, vad. V. 
Tųrūtos.

šventės ruošimo išlaidoms pa
dengti prie Įėjimo — laisva auka.

šventei Ruošti Komitetas
VI. Pūtvio šaulių kuopa daly

vauja iškilmingose kariuomenės 
šventės pamaldose lapkričio 24 
d., 11 vai., Šv. Jono Kr. bažnyčio
je. šauliai prašomi rinktis Į para
pijos salę 10.30 vai.

Kuopos valdyba
“TŽ” aukojo: J. Olšauskas $5, 

J. Jonkaitis ir J. Danėnas po $2,
5. žulpa ir St. Naginionis po SI.

Ačiū visiems.

lapkričio 23 dieną,
ŠV. JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE, 

KŪRĖJAI - SAVANORIAI RUOŠIA SAVO

METINĮ PARENGIMĄ-BALIŲ.
Pelnas skiriamas laisvės kovų invalidų šalpai.
Bus trumpa paskaita apie mūsų laisvės kovas.

ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS. ' 
Veiks gausus valgių ir gėrimų bufetas, loterija.

Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas — $1.

Kviečiame gausiai atsilankyti
ir tuo paremti mūsų savišalpos darbą.

Kūrėjų-savanorių sk. valdyba

Liet. Karo Mokyklos 23-ji laida 
23 metų sukakties proga š.m. lap
kričio 23 d., 14 vai., renkasi JAV 
Detroito Lietuvių Namuose, 3009 
Tillman St. Kuopininkas

Kalėdiniai sveikinimai 
“T. Žiburiuose” pasiekia visus: 
parapijų ir organizacijų narius, 
firmų klijentus, gimines, bičiu
lius ir t.t. Norintieji tuo pasinau
doti, prašomi atsiųsti sveikinimo 
tekstus ir nurodyti dydi arba 
bent kainą — kiek numatoma 
skirti tam reikalui. Sveikinimų 
tekstus prašoma atsiųsti “TŽ” 
adresu iki gruodžio 1 d. Sveikini
mai priimami ne tik iš torontie- 
čių, bet ir visų kitų vietovių.
Patikimam asmeniui išnuomojamas 
kambarys I a. su visais virimo ir skal
bimo patogumais. Tel. 924-8262.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė, 
be baldų. Galima su vaikais. Yra viri
mui krosnis, šaldytuvas. LE 3-1962, po 
6 vai. vakaro.

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:

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

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

Pradžiuginsite gimines Lietuvoje, 
pasiųsdami dovanų siuntinius šventėm

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

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

Taip pat galite gauti lietuviškų plokštelių.

“Dainos” susirinkimas — šį 
sekmadienį, lapkričio 24 d., 3 v. 
p.p. pas narę J. Lapaitienę, 278 
Ellis Ave. Tel, RO 2-5246. Visos 
narės ir prijaučiančios prašomos 
dalyvauti ir, kas gali, atsinešti 
fantų loterijai, kuri Įvyks gruo
džio 6 d., penktadienį, vakare 
Liet. Namuose. M. F. Y.

A.a. Vincas Liubinskas mirė 
po ilgiau užtrukusios ligos Šv. 
Juozapo ligoninėje lapkričio 17 
d., sulaukęs 76 m. amžiaus. Kilęs 
nuo Kybartų. Velionis buvo geras 
dailidė ir vertėsi baldu gamini 
mu. Pažymėtini jo medžio darbai 
Kybartų ir Pajevonio bažnyčiose 
Lietuvoje. Velionis paliko našlę 
ir ištekėjusias tris dukteris.

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montrealį, 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.
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MONTREAL, Que.
SV. KAZIMIERO PAR. ŽINIOS
— Šv. Elzbietos Dr-jos šventė — šį 

sekmadienį, lapkričio 24; 11 vai. Su
ma, bendra Komunija ir po Sumos 
pusryčiai.

— Sį šeštadienį, lapkr. 23 d., Sv. 
Kazimiero parapijos salėje ruošiamas 
didelis jaunimo vakaras. Bus Įdomi 
programa. Gros geras orkstras. Visas 
Montrealio jaunimas kviečiamas atsi
lankyti. Pradžia 8 v.v.

— Mirė a.a. Kazimieras Gegžnas. 
Palaidotas antradieni iš Sv. Karimi*, 
ro bažnyčios. E. N.

AUŠROS VARTŲ PAR. ŽINIOS
— Lietuvos kariuomenės šventė or

ganizuojama šį sekmadienį, lapkričio 
24 d.; 11 vai. pamaldos, po to parapi
jos salėje iškilmingas paminėjimas 
net trijų istorinių Įvykių: Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo, 1863 m. Lie
tuvos sukilimo ir 700 m. nuo Lietu
vos- karaliaus Mindaugo mirties. Visi 
tautiečiai yra maloniai kviečiami da
lyvauti šiame minėjime.

— Bažnyčios fondui aukojo: $4: A. 
Pranevičius; po $10: P. Alekna, J. 
Gaurys, A. Ptašinskas, I. Sirevičius; 
$20: J. Paunksnis.

— Užpraėjusio sekmadienio rinklia
va.— $192,50.

KLB MONTREALIO SEIMELIO 
RINKIMAI bus gruodžio 15 d. Kandi, 
datų sąrašus, rinkimų tvarką, vietas 
ir laiką paskelbs rinkiminė komisija. 
Visi maloniai yra prašomi aktyviai 
dalyvauti kandidatų sąrašų sudaryme, 
kurie turi būti įteikti iki lapkričio 24 
d. rink, komisijos pirm. Br. Staškevi
čiui. Seimelio prezidiumas

Toronto lietuvių Caritas 
savo posėdyje lapkr. 17 d. aptarė 
būsimo parengimo programą ir 
prieškalėdinį lietuvių ligonių ir 
pagalbos reikalingų šeimų lanky 
mą. A. Kalūzai trejus metus pir
mininkavusiam Caritas, dėl asme
ninių priežasčių atsisakius iš tų' 
pareigų, išrinkta nauja valdyba: 
pirmininke — E. Stepaitienė, vi- 
cepirm. p. Augustinavičienė, pa
rengimų vadovu — A. ščepavi- 
čienė. Posėdyje buv. pirmininkui 
A. Kalūzai pareikšta padėka už 
atliktą darbą. Jis ir toliau pasilie
ka Caritas valdyboje nariu.

Kalėdų švenčių proga vietoje 
sveikinimų Caritas būreliui au
kas prašom siųsti ižd. J. Kaunai- 
tei, 318 Indian Rd., Toronto 3, 
Ont. Norintieji paaukoti drabu
žių, ypač vaikams, prašomi pain
formuoti pirm. E. Stepaitienę 
tel. RO 6-2845.

AUŠROS KLUBAS lapkričio 30 d. 
ruošia tradicinį priešadventinį pasi
linksminimą — šokius. Pasistenkime, 
kad ta diena nebūtų eilinė. Ateikime 
pasidžiaugti savo jaunimu, pabendrau
kime su jais bent keletą valandų, pa
remkime juos. Juk tai mūsų vaikai, 
mūsų ateitis! P. U.

Kun. P. Totoraičiui Newarke, 
N.J., padaryta sunki nugarkaulio 
operacija. Toronte jis turi brolį 
ir seserį Marcelę Legienę, maisto 
krautuves savininkę, 1322 Dun
das St. W. Ji buvo nuvykusi į Ne
tvarką jo aplankyti.

Kun. P. Totoraitis prieš metus 
atšventė savo kunigystės 25 me
tų jubilėjų. Jis kasmet aplanko 
savo gimines vasaros metu To
ronte. Netvarko Šv. Trejybės lie
tuvių parapijoje dirba jau 14-ti 
metai. '

Giminės, bičiuliai ir visi pažįs
tami linki jam vėl sveikam grįžti 
į darbą. L.

SĖKMINGA MEDŽIOKLĖ. — Perry 
Sound rajone J. Berzinskas su Mind. 
Putrimu ir St. Perminu medžiodami 
pašovė stirną. Kadangi buvo vėlus va
karas ir reikėjo sekančią dieną būti 
Toronte, teko laimikio atsižadėti. Pa
keliui sutikti iš seno pažįstami pran
cūzai medžiotojai pažadėjo surasti lai
mikį ir atsiųsti. Taip ir įvyko. Pagal 
leidimo nr. iš geležinkelio stoties stir
na atrado J. Beržinską. Kor.

Inž. Stp. Kryževičius Kanados šiau
rėje pr. savaitgalio medžioklėje nušo
vė ožką ir ožį.

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS 
KNYGYNE yra įvairių lietuviškų ka
lėdinių atvirukų po 10, 15 ir 25 c., 
“Darbininko” sieniniai 1964 m. kalen
doriai po 80 c. Knygos: Dr. J. Savasis 
“Kova prieš Dievą Lietuvoje”, 93 psL 
Kaina $1. Alfonsas Nevardauskas “Pa
jūriais pamariais”, Klaipėdos krašto 
prisiminimų krisleliai; iliustruota, kie
tas drobinis įrišimas, 317 psl., kaina 
$5.50.

Užsakant paštu: V. Aušrotas, 180 
Glenholme, Toronto 10, Ont.

District1 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

*

“JAUNNIMO SAVAITGALIS”, ren- 
gaimas Montrealio jaunimo organiza
cijų, talkinant Kultūros Fondo jauni
mo skyriui, Įvyks lapkričio 22-24 d. 
Penktadienį, 8 v.v. NPM seserų vie
nuolyno patalpose diskusinė paskai
ta: “Ar jaunimo organizacijos turėtų 
būti sujungtos Į vieną?”. Referuoja 
studentai Ą. Masevičiūtė ir E. Teku- 
tis. šeštadienį 1 vai. p.p. krepšinio 
rungtynės tarp Montrealio “Tauro” 
ir Toronto “Vyčio” Gadboif Recrea
tion Centre, 5485 Cote St. Paul Road, 
šeštadienio vakare koncertas ir šokiai 
šv. Kazimiero par. salėje; pradžia 7.30 
v.v. Programą išpildys mūsų studen
tai: savo poeziją skaitys K. Barteška, 
smuikuos E. Knystautas, akordeonu 
gros G. Latvaitis, solo dainuos D. 
Barteškaitė. Po to taut, šokių pasiro
dymas. šokiams gros Stan Bankley 
orkestras. Sekmadienį 11 vaL bendros 
Mišios AV bažnyčioje; po to visi da
lyvaus kariuomenės šventės minėji
me. Sekmadienį 5 v. p.p. AV par. sa
lėje paskaita: “Mišrios vedybos” — 
stud. E. Tekutis. Po to savaitgalio 
užbaigimas. Rengėjai kviečia ne tik 
jaunimą, bet ir vyresniuosius visuose 
parengimuose gausiai dalyavuti. Tai 
pirmas toks bandymas Montrealyje. 
Linkime sėkmės.

JŪRININKAI VIBRYS IR VAIT
KEVIČIUS, neseniai pasitraukę iš ru
sų žvejų laivyno, AV parapijos salė
je darė pranešimą iš savo patirties 
anoj pusėj. Susirinko gražus būrys 
tautiečių. Rengė Tautos Fondo atsto
vybės Montrealio skyr. valdyba, su
jungdama ši jūrininkų pranešimą su 
VLIKo 20 m. sukakties minėjimu.

—v—
MAŽŲJŲ POBŪVIS ir šokiai įvyks 

šį sekmadienį 3 v. p.p. NPM seserų 
namuose. Repeticijos vyksta kiekvieną 
sekmadienį po 10 vai. pamaldų.

JAUNESNIŲJŲ IR JAUNUČIŲ — 
mergaičių ir berniukų sus-mas įvyko 
lapkr. 17 d. seselių patalpose. Dalyva
vo 31 mergaitė ir 3 berniukai. Su 
ateitininkų programa supažindino T. 
L. Zaremba, SJ, ir sesuo Margarita.

SOL. J. VAZNELIO KONCERTAS 
buvo vienas retų kultūr. gyvenimo 
įvykių Montrealyje. Solistas publikos 
buvo sutiktas labai šiltai. Plačiau apie 
tai kitame nr.

TAUT. ŠOKIŲ GRUPĖS repeticijos 
perkeltos į penktadienį 7-9 v.v. Berri 
mokykloje.

SKAUTĖS RENKASI SUEIGOMS 
kaą dvi savaites NPM seserų patalpo
se šeštadieniais po lituan. kursų.

DAILĖS IR TAUTODAILĖS PARO
DOJ gruodžio 15 d. AV salėje su sa
vo meno kūriniais papildomai sutiko 
dalyvauti dail. C. Januškevičius, dail. 
A. Daniliauskas, dail. šablinskienė; 
taip pat su rankdarbiais ir suvenirais 
iš Lietuvos — M. Leknickienė, O. My- 
lienė, A. Avižienė, Gurčinienė, Bogu- 
šienė ir Skaisgiris. Parodoje dalyvau
ti kviečiami visi, kas turite ką nors 
gražaus, įdomaus tautiniais motyvais 
sukurto.

Suinteresuoti prašomi kreiptis i J. 
šiaučiulį tel. 767-2781.

KLB Montr. seimelio prezid.

METINĮ “LITO” susirinkimą nu
tarta šaukti 1964 m. vasario mėn. 9 d. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. Šiuo 
metu Šv. Kazimiero parapijos ribose 
gyveną nariai sudaro virš trečdalio 
visų “Lito’ narių ir jų skaičius spar
čiai auga.

NUO ATEINANČIŲ METŲ pra- 
džios ir Rosemonto skyriuje, be dabar- 
tinių vakarinių darbo valandų, numa
toma įvesti ir dienines valandas.

STAMBIAUSI NAUJI “Lito” indė- 
liniukai spalio mėn. buvo $13.000 ir 
$11.000.

NAUJUS SAVO ADRESUS prašo- 
mi pranešti visi nariai, kurie to dar 
nėra padarę. Tatai ypač svarbu arti
nantis metiniam susirinkimui.

KREDITO UNIJŲ SEMINARAS įvy- 
ko lapkričio 9 d. “Sambo” restorano 
patalpose. “Litui” atstovavo Pr. Ru- 
dinskas ir J. Bulota.

KVEBEKO PROV. kredito unijoms 
priklauso jau 28,5% visų gyventojų.

GRUODŽIO 7 D. įvyks Kvebeko kre
dito unijų susirinkimas dėl naujojo 
įstatymo (Bill No. 8), pagal kurį turės 
atitinkamai persitvarkyti ir “Litas”. 
Sekantis metinis susirinkimas įvyks 
jau pagal naująjį įstatymą. Pr. R.

ROYAL-LONDON 
& LANCASHIRE

APDRAUDOS BENDROVES
yra atstovaujamos:

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.

Tel.: 722-2472
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
NELAIMINGI ATSITIKIMAI

Tikslus ir greitas patarnavimas 
. >




