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Vagiama praeitis
Visų širdyse tebeaidi nepaprastai tragiška JAV prezidento 

J. F. Kennedy mirtis. Ji aidės dar ilgus metus, kol palengva įeis 
istorijon ir nutils. Gyvas jo žodis buvo taiklus ir dinamiškas, smin- 
gąs į amerikiečių ir kitų kraštų žmonių sąmonę. Galbūt jis ataidės 
ir iš amžių glūdumos, bet jau nebus dabartimi alsuojąs. Be to, 
praeitin žmogus nurieda daug lengviau nei iš praeities atrieda da
bartim Tą gerai matome iš Lietuvos žmonių praeities. Pavyzdžiui 
kad ir mūsų pirmasis karalius Mindaugas. Prieš 700 metų jo gar
sas buvo didis, jo nuopelnai neginčijami. Jo tragiška mirtis, pri
menanti prezidentė Kennedy mirtį, nuskambėjo didžiu pasibaisė
jimu^ Jo nužudymas juo baisesnis, kad atėjo ne iš svetimųjų, ne 
iš priešo Kaukų, bet iš savųjų — Treniotos ir Daumanto, šiandieną 
visa tai dvelkia mums tolima praeitimi, kuri nieko nebejaudina. 
Prie Mindaugo kapo niekas neuždegtų amžinosios ugnies, jeigu ir 
būtų žinoma jo vieta. Gyvenimas lengvai nurieda praeitin, bet pra
eitis sunkiai prasiskverbia dabartin, nors gerai žinome, kad iš. pra
eities reikia mokytis. Mindaugas pvz. turėtų mums daug ko pasa
kyti, bet jo palikimas sunkiai pasiekia mūsų dėmesį. Istorikai yra 
atskleidę, palyginti, daug faktų, tačiau jie kažkaip mūsų nepasie
kia, prie mūsų nepriartėja ir lieka gerokai svetimi.
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Šiemet sueina (700 metai nuo mūsų pirmojo karaliaus Min

daugo tragiškosios mirties. Tai žadinanti proga susidomėti juo 
kaip asmeniu, valdovu, kariu, politiku ir krikščionimi. Bent jau 
tokios didžios sukakties proga turėtume leisti prabilti istorijai bei 
prakalbėti dabarties žmonėms, ypač lietuviams. Juk ta senoji Lie
tuvos praeitis kadaise buvo lygiai aktuali, gyva ir net kruvina kaip 
ir gyvenamoji dabartis. Ji buvo apsupta panašių pavojų kaip ir da
bar. Mus, tiesa, skiria šimtmečiai, bet jungia ta pati Lietuva ir tas 
pats egzistencinis rūpestis — sukurti savąją valstybę, ją išlaikyti 
ir gyventi jos laiduojamoje laisvėje. Mus jungia ta pati praeitis, 
tik, deja, mes tą jungtį permažai pažįstame. Tai lobis, kuriuo pa
liekame rūpintis tiktai istorikams. Jie per pastaruosius dešimtme-

neįvertiname. Svetimieji kėsinasi į tuos lobius, juos falsifikuoja 
ir net vagia, bet mūsų reakcija nedidelė. Esame didžios praeities 
tauta, turime istoriją/kuriai negali prilygti nei Kanada nei JAV, 
tačiau saugoti ją ir didžiuotis ja nevisada mokame. Perlengyai lei
džiame ją kraipyti, vogti ir skriausti. Permažu mūsų domėjimusi 
naudojasi prašalaičiai. Bent jau stambiųjų sukakčių proga turėtu
me su didesniu dėmesiu pažvelgti savo tautos praeitin ir pamatyti, 
kad ji nėra ta nuobodžioji vadovėlinė istorija, o gyvenimas, kurio 
tėkmė pasiekia mus ir po šimtmečių.

Mindaugo asmuo Lietuvai yra kertinis religiniu ir valstybiniu 
požiūriu. Jis buvo pirmasis pasukęs Lietuvos vairą krikščionybės 
ir jos kultūros linkme. Jis priėmė krikštą, kai jo valdomos masės 
tebebuvo nekrikščionys; Galimas dalykas, politiniai motyvai ska
tino tai padaryti, tačiau faktas lieka faktu, kad jis buvo krikščio-

gos nebuvo savųjų Įvertintos, kad krikščionybė neįsigalėjo Lietu
voje, kai jo valdžioje buvo tie plotai. Galimas dalykas, kad Lietu
vos keliai būtų buvę žymiai kitokie — panašūs Į. kitų krikščioniš
kųjų kraštų, kurie anksti įsijungė vakarįetiškon* kultūrom

Valstybinėje srityje Mindaugas irgi yra pionierius. Tiesa, jo 
tėvas XII š. buvo padaręs užuomazgą, tačiau kaip Lietuvos suvie
nytojas jis yra pradininkas. Jis buvo pirmasis Lietuvos valdovas, 
vainikuotas karūna pagal ano meto apeigas, panašias į dabar var
tojamas Britanijos karalių vainikavimo iškilmėse. Jo tvirtą ranką 
patyrė ne tiktai savieji kunigaikščiai, bet ir svetimieji valdovai. 
Vienur jis kovojo diplomatija, kitur — ginklu. Jis tuo būdu įėjo 
ne tik Lietuvos, bet ir Europos istorijon, ypač kaip kovotojas prieš 
totorių veržimąsi. Jis atliko didelę misiją, bet jo palikuonys dar 
neįstengė jo asmens iškelti iki europinio masto karaliaus. Pr. G.

Pranešimas iš Vokietijos

Europa apie Ameriką Nauja delegacija iš Lietuvos
Visa Sandinavija, nuo Helsin

kio iki Kopenhagos, buvo sukrės
ta ir liūdėjo dėl staigios ir neti
kėtos žinios, kad Amerikos pre- 

» smurtininko auka. 
__________ an pusiau stiebo nu
leistos vėliavos pleveno virš že
mės, padengtos pirmuoju sniegu.

Prez. Kennedžio nužudymas 
uždės tamsią dėmę mūsų lai
kams, sakė Danijos premjeras J. 
O. Krag. Suomijos parlamentas 
tylos minutėmis pagerbė velionį, 
o prez. U. Kekkonen visos suo
mių tautos vardu išreiškė giliau
sią užuojautą ir gedulą dėl skau
daus įvykio.

Politikų pareiškimai
Tai baisi nelaimė ne tik Ame

rikos tautai, — sakė Švedijos 
premjeras T. Erlander, — bet vi
siems, kas tiki idealais, už ku
riuos kovodamas atidavė savo gy
vybę velionis Kennedy. Savo rim
tu idealumu jis Įasmino kaikurias 
gražiausias ir šviesiausias žmoni
jos svajones. Jis sukėlė viso pa
saulio susižavėjimą savo nuošir
džia ir drąsia pozicija kovoje už 
žmonių lygiateisiškumą, nepai
sant rasės.

Tai buvo ypač Kubos krizės 
metu, — sakė žymus švedų deši
niųjų politikas J. Hjalmarson, —

ridentas tap
Gedulo ženk

ri asmenybė buvo J. F. Kennedy. 
Jo žuvimą reikia laikyti apsvai
ginančiu smūgiu visam demokra
tiniam pasauliui. Savo jaunatviš
kumu ir užsidegimu jis labai di
deliems būriams Vakaruose įas-

idėjas, kurias mes laikome visos 
mūsų' kūltūrosrirfandnolta.;^Jį^.

Spaudos balsai > ' /ę
Improvizuotus politikų pareiš

kimus sekė išsamiau "pagrįsti 
spaudos atgarsiai. .

Kaip ateitis įvertins prez. Ken
nedy, — rašė “Dagens Nyheter” 
politikos skyriaus redaktorius U. 
Brandell, — nežinia. Pirmiausia 
jis pateksiąs istorijon kaip didelis 
pažadas. Kaip amerikietis politi
kas jis buvo nepaprastai inteli
gentiškas ir pajėgus, o taip pat

J.GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

mui. Iki tol Vašingtonas nebuvo 
įpratęs matyti knygas skaitantį 
prezidentą. > /_•

Kitas to paties dienraščio po
litinis komentatorius taip vertino 
velionies politikos laimėjimus: 
Kennedy drąsiai kovojo už spal
votųjų pilietines teises, už socia
lines reformas padėti Amerikos 
vargstantiems seneliams ir ligo
niams, už taikią socialinę revo
liuciją P. Amerikoj, nors visur 
čia jam teko susidurti su smarkiu 
reakcionieriškųjų gaivalų pasi
priešinimu. . ' 'J

Užsienio politikos vertinimas
Vertinant sausus istorinius 

faktas, užsienio politikos balan
sas — gana abejotinas: sužlugu
si Atlanto bendruomenės mintis, 
P. Vietnamo varžytinės, sovietų 
išlaikoma Castro liaudies demo
kratija prie Floridos pakrančių;

to padėties rimtį. Su savo arti
maisiais bendradarbiais gen. M. 
Tayloru ir gynybos min. McNa
mara jis aprūpino gynybos me
chanizmą stabilizuojančiais veiks
niais ir užtvėrė kelią galimybei 
sukelti katastrofą per neatsargu
mą ar nesusipratimą.

Yra ko gedėti Kennedžio — 
rašė “DN” savo vedamajame. 
Daugeliu atžvilgių jis buvo pra
augęs savo laiką, ir dėlto buvo 
idealus vadovas. Su jo mirtim pa
jutome, kad pasikeitė pasaulio 
padėtis, o tuo pačiu ir mūsų pa
čių likimas atsidūrė naujame 
tarpsnyje. Kas bus su mumis? — 
neramiai klausia laikraštis.

Socialdemokratiškasis “Afton
bladet” ramino: Nereikia perdėti 
ir kalbėti apie katastrofą ar pra
laimėjimą. Tačiau būtų nerealis
tiška neigti, jog Kennedžio mir
tis atvėrė tuštumą, sąmyšio ir jė
gų sumenkėjimo laikotarpį kaip 
tik tokiu metu, kai Vašingtone 
reikėjo labiau negu betkada va

Lapkričio 20 d. į Romą atvyko 
iš Lietuvos 10 asmenų turistų 
grupė, vadovaujama Maskvos ru
so. Turistų grupėj yra 7 kunigai: 
prel. Juozas Labukas, Telšių ku
rijos kancleris kun. Barauskas, 
Vilniaus Aušros Vartų klebonas 
Kostas Gajauskas, Raudondvario 
klebonas Jurgis Kuzmickas, kun. 
P. Kučinskas iš Vilniaus, kun. Ig
nas Paberžis iš Vilniaus ir kun. 
Nbvelskis iš Kaišiadorių vyskupi
jos, ir 3 pasauliečiai, kurių vienas 
yra Birštono vaistininkas Dakine- 
vįčius. Visa grupė apgyvendinta 
Inturisto žinioje esančiame vieš
butyje. Kitą dieną tie 7 kunigai 
padarė vizitą Lietuvos vyskupijų 
valdytojams, bet nei į Lietuvių

kolegiją nei kitur pas Romos lie
tuvius jie nesilankė. Apžiūrėję 
Romą, jie išvyko lankyti kitų Ita
lijos miestų. Jie stengiasi gauti 
pas popiežių audienciją. Sako, 
yra atvežę popiežiui dovaną: gin
taro mozaikos Aušros Vartų Ma
rijos paveikslą, norį jį įteikti po
piežiui ir prašyti, kad paskirtų 
Lietuvai naujų vyskupų;

Lapkričio 24 d. įvyko Romos 
Lietuvių Katalikų Kunigų Sąjun
gos narių susirinkimas, kuriame 
dalyvavo ir kalbėjo svečiai: J.E. 
vysk. V. Brizgys, mons. dr. J. Ta- 
darauskas, kun. Pr. Vaseris iš 
Australijos ir kun. J. Bertašius 
iš Kanados.

Savaitės įvykiai

w?
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tą Amerikos istorijoj Baltuosiuo
se Rūmuose gyveno prezidentas, 
kuris laikė gerbe žinoti ir mokė
ti; prezidentas, kuris nerankiojo 
nei laivu modelių, nei pašto ženk
lų ir nejieškojo kokio nors “hob
by”, kaip sakoma, prasiblašky-

Naujasis JAV prezidentas L. Johnson prisaikdinamas lėktuve po 
prez. J. F. Kennedy nužudymo.

Gedulo dienos Vokietijoje
Gedėjo vokiečiai popiežiaus Jo

no XXIII. Giliai išgyveno ir at
jautė jo skausmingą agoniją ne 
vien katalikai, bet iš dalies ir 
protestantai. Spauda ir radijas 
nuolatos pranešinėjo apie Jono 
XXin sveikatos būklę ir ta proga 
išsamiai informavo apie mirštan
čiojo popiežiaus asmenį, jo nu
veiktus darbus. Net specialūs 
iliustruotų savaitraščių numeriai 
pasirodė Jono XXIII atminimui, 
jau neskaitant pamokslų kated
rose, bažnyčiose, paskaitų akade
mijų salėse, pokalbių privačiuo
se rateliuose. Po Pijaus XII Jo
nas XXIII buvo antra asmenybė 
už Vokietijos ribų, kurios nete
kimas buvo vokiečiams regimai 
skaudus.

Gailėjo tartum savojo
Bet gedulo išraiškos dėl-J. F. 

Kennedy mirties prašoka visa, 
ką iki šiol V. Vokietijoje buvo 
galima girdėti ir matyti. Pijus 
XII, nors ir buvo iš savo nuncija- 
vimo metų glaudžiai susirišęs su 
vokiečių tauta, Jonas XXIII, nors 
ir spėjo per trumpą laiką laimėti 
vokiečių simpatijas, vienok abie
jų, kaip popiežių, įtaka siekė pir
moj eilėj katalikiškąją visuome
nę, kuri sudaro tik 46% krašto 
gyventojų. Tuo tarpu JAV prezi
dentams — bent iš konfesinės 
pusės — nebuvo jokių kliūčių 
išauti vokiečių , ir tai visų vokie
čių, pasitikėjimą. Ypač J. F. Ken
nedy šansai šia prasme buvo ga
na palankūs.

Politika nesižavėjo
Tiesa, Kennedy vyriausybės

simais, kiek jie daugiau ar ma
žiau lietė V. Vokietiją, nevisad 
sutiko su Bonnos linija. Bet to
kių nesutarimų priežastys čia, 
Vokietijoje, būdavo visaip aiški
namos: vyriausybė su jai arti
mais sluogsniais manydavo, jog 
amerikiečiai nesą pastovūs; tuo 
tarpu socialistai, užimą Bundes
tage opozicijos kėdes, prikišdavo 
buv. kancleriui Adenaueriui, kad 
jo politika esanti nelanksti. O ka
dangi socialistai baisiai troško 
ir tebetrokšta perimti valstybės 
vairą į savo rankas, tai jie ir ne
praleido nė vienos progos raštu 
ir žodžiu sumažinti Adenauerio 
laimėjimams ir išpūsti jo taria
miems nepasisekimams. Pagal tai 
opozicija ir dabar nesiliauja puo
lus gen. De Gaulle Europos poli
tiką, kuri juk pagimdė vokiečių - 
prancūzų draugystės sutarti ir 
sykiu gymis anglų laikyseną Ūki
nės Europos Sąjungos atžvilgiu, 
nors jiems, kaip Markso ainiams, 
lyg ir netiktų advokatauti “kapi
talistinio” krašto naudai.

Vizitas Vokietijai
Tokioms nuotaikoms viešpa

taujant viršūnėse, Kennedy ne
buvo sunku surasti kelią į vokie
čių tautos širdį, kai jis š. m. bir
želio mėn. pirmą ir paskutinį kar- 
tą aolankė V. Vokietiją. Iš vienos 
pusės jį su neslepiamu džiaugsmu 
sutiko Adenaueno šalininkai, ver
tindami jo vizitą kaip Adenaue
rio politikos laimėjimą, nors jie 
ir matė, kad senam kancleriui 
kažkaip nevyko susikalbėti su 
jaunu prezidentu iš užjūrio; Iš ki- 

įiesa, n.emieuy vjriutusjucs tos pusės neliūdėjo ir socialistai, 
pažiūros užsienio politikos klau-lnes Kennedy užsuko į jų admi-

nistruojamą V. Berlyną, ten pasa
kė kalbą ir tuo būdu pakėlė jų 
eksponuoto politiko vyr. burmist
ro W. Brandt prestižą. Gi dabar, 
kai kancleriu tapo prof. Erhar- 
das, visuose federacinės vokiečių 
respublikos piliečiuose sustiprėjo 
viltis, kad bus pašalintos didesnės 
kliūtys, iki šiol drumsčiusios dar
nią vokiečių-amerikiečių santykių 
plėtrą, nes naujasis kancleris yra 
žinomas kaip teigiamai nusiteikęs 
anglosaksų kraštų atžvilgiu. O tuo 
pačiu būtų buvęs dar labiau padi
dintas jau ir taip nemažas Ken
nedy kreditas vokiečių tautoje, 
jei lapkričio 22 nebūtų buvus 
krauju įrašyta į JAV istoriją.

Drebantys balsai
Tą vakarą vokiečių radijo pra

nešėjų balsai drebėjo, jų liežuviai 
pynėsi, sakiniai jiems nesilipdė. 
Jie vis kartojo šiurpią žinią iš 
Dalias, ir, rodės, patys jai neno
rėjo tikėti. Ir visa vakaro progra
ma buvo tuoj pat pakeista. Rim
ta muzika kaitaliojosi su papil
domomis žiniomis iš anapus At
lanto, su ministerių, kanclerio, 
Berlyno burmistro žodžiais. Ir 
taip iki vidurnakčio, iki 1 vai. 
ryto. Ir šeštadienį galėjai patir
ti, kad praėjusį vakarą visi buvę 
prilipę prie radijo ir televizijos 
aparatų, su ašarom akyse gaudę 
kiekvieną žodį.

Atidėti pasilinksminimai
Nuo valdžios įstaigų sienų per 

tris dienas nlevėsavo gedulą skel
biančios vėliavos. Vieši pasilinks
minimai buvo išimti iš programų. 
Net naujai atstatyta ir lapkričio 

(Nukelta i 9 psl.)

neišspręstas Berlyno klausimas, 
piktesnė negu betkada Kinija... 
Bet visa tai atrodo apžvalginin
kui tik smulki kronika, palyginus 
su tuo, kad Kennedžiui pavyko 
pašalinti pačią didžiausią žmoni
jos katastrofą — totalini bran
duolini karą. Vadovaujant buv. 
JAV ūžs. r. ministeriui Dulles, 
buvo sukurtas labai pavojihgas 
teroro pusiausvyros mechaniz
mas. Mažiausias nelaimingas įvy
kis galėjo sukelti pasaulio katas
trofą. Savo intelektualiniu guvu
mu ir imponuojančiai turtinga 
vaizduote Kennedy anksti supra-

dovybės, tvirtumo ir gaivališku
mo.
, Dešiniųjų atsiliepimai

Gana plačiai Kennedžio politi
ką įvertino dešiniųjų “Svenska 

(Nukelta i Z psL)

AMERIKOS GYVENIMAS PO PREZ. KENNEDY MIRTIES 
GRĮŽTA Į NORMALIAS VĖŽES. Naujasis prez. Johnson, pa- 
likęs tuos pačius žmones vyriausybės postuose, tariasi su kon
gresu, ragindamas priimti mirusio Kennedy pateiktus įstatymų 
projektus dėl lygių teisių ir mokesčių sumažinimo. Tardymai 
dėl nužudymo eina'toliau. Įsikišo į šį reikalą ir federacinė val
džia, nes Teksas policija ir tardomieji organai iki šiol nesugebė
jo reikalo išaiškinti. Labai domisi ir tarptautinė spauda, staty
dama visą eilę klausimų. Kremlius skelbia visą eilę dokumentų, 
liečiančių Oswaldo buvimą Rusijoj ir stengiasi jį, kaip marksis
tą, ilgesnį laiką gyvenusį Rusijoj ir vedusį rusę žmoną, pavaiz
duoti kaip psichiškai nesveiką. Dabar jau patvirtinama, kad jis, 
būdamas Meksikoj, stengėsi gauti vizą Rusijon ir Kubon.
Venecueloj komunistai - kastri- 
ninkai kėlė riaušes prieš Įvyk

siančius prezidento rinkimus. Jau ' 
nustatyta, kad ginklai riaušinin- 

ateina i^ Kubos.. Amerika 
nori sustiprinti jūros patru

lius. Visa pietinė Amerika ragina
ma boikotuoti Kubos režimą.

\ t

Australijoj rinkimuose vėl lai
mėjo valdanti partijų — liberalų- 
ūkminkų — koalicija su premje
ru Menzie priešakyje.

N. Zelandijoj dabartinis min. 
pirm. Holyoake pasilieka valdžioj 
dar trejiems metams, nors kiek ir 
sumažėjus jo partijai, vėl gavu
siai rinkikų pasitikėjimą.

P. Vietname eina bruzdėjimas. 
Įsipolitikavę karininkai neranda 
tarpusavy vienybės ir tuo būdu 
sudaro grėsmę visai valstybei. 
Naujoji vyriausybė reikalauja,

laikinis senato pirm. Carl Hay
den, 86 m.

L. Johnsonui tapus prezidentu, 
spėliojami^ ^uibbL pakeitimai: 
kaip praktiškas žmogus, jis rem
sis praktiškais žmonėmis; valsty-

“Mes tikime, kad visame pa
saulyje, taip pat ir Ryta Eu
ropoje, gyventojai turi būti 
laisvi, kad jie galėta patys 
pasirinkti savo ateitį be dis
kriminacijos ir kitų diktavi
mo”. J. F. KENNEDY

IR CENTROPROVINCIJŲ 
VYRIAUSYBIŲ KONFERENCIJA

Svarbi konferencija visų pro
vincijų premjerų ir feder. ininis- 
terių kabineto įvyko Otavoje. Bu
vo svarstomi įvairūs klausimai, 
pradedant nedarbo sumažinimu, 
socialinės medicinos Įvedimu ir 
baigiant provincinėm loterijom. 
Opiausias klausimas buvo pajamų 
mokesčių padalinimas. Kvebekas 
reikalavo didesnės sumos iš su
rinktų mokesčių, kurių fed. vy
riausybė surenka $4 bil. Po ilgų 
diskusijų pagaliau buvo pasiek
ta laikinio susitarimo, kad feder. 
vyriausybė padidins provincijoms 
skiriamas sumas $87.448.000, ku
rių $42.716.000 gaus Kvebekas, 
labiausiai protestuojąs prieš fe
der. vyriausybės Įsigalėjimą tie
sioginių mokesčių srityje. Kitos 
provincijos gaus žymiai mažiau. 
Tos sumos provincijoms bus su
darytos atskaitant iš feder. vy- 
rįausybės surenkamų mokesčių— 
17% iš darbo pajamų, 22% eko
nominių bendrovių ir 50% paliki
mų mokesčių. Mokesčių klausi
mas bus studijuojamas toliau.

Buvo svarstytas pensijų planas. 
Jam pritaria visos provincijos, iš
skyrus Kvebeką. Klausimas ne
baigtas ir bus svarstomas sekan- 
čioj premjeru konferencijoj.

Feder. vyriausybė sutiko prisi
dėti prie provincijų ryšium su se
natvės, invalidumo ir aklųjų pen-

sijų pakėlimu iš $65 iki $75 mėn. 
Tam reikalui feder. vyriausybė 
skirs $13.000.000.

Feder. vyriausybė pareiškė ne
turinti intereso steigti valstybinę 
loteriją, tačiau esanti linkusi 
svarstyti kriminalinio kodekso 
pakeitimą, kuris leistų loterijas.

Pasiektas bendras susitarimas 
remti Kanados vieningumą ir at
skirų provincijų premjerai paro
dė daug nuolaidų. Prie vienybės 
išlaikymo ypatingai prisidėjo 
Ontario min. pirm. J. Robarts. Jo 
kompromisai ir dėl fed. vyriau
sybės pensijų plano ir dėl dides
nės sumos Kvebekui iš pajamų 
mokesčių nustebino visus. Jo žch 
džiais, “tegu nutyla visi tie, kurie 
kalba apie konfederacijos krizę; 
Kanada išliks stipri ir vieninga”.

ginčus ir grįžtų į savo tiesiogines 
pareigas.

Kubos ir Raud. Kinijds ryšiai 
tvirtėja. Kubos vyriausyb. skel

bia, kad Kubos atstovybė Albani
joj pakeliama į ambasados laips
nį; sudaroma sutartis su Raud. 
Kinija mokslo reikalams ir pa
sikeitimams sveikatos reikalais; 
pasirašyta sutartis dėl techniškos 
pagalbos.

x t 5

Kubos Castro prisipažįsta, kad 
pereitais metais prekybos defici
tas siekė $39 mil. deficito, šiais 
metais dar blogiau, nes per pir
mus tris mėnesius deficitas siekė 
$105 mil. Iš viso Kubos importas 
siekė 1962 m. $759 mil. Iš komu
nistinių kraštų sudarė net $642 
mil.

✓

laikinai; taip pat ir su gynybos 
sekr. McNamara. Dauguma inte
lektualų ir profesorių, 'kurie su
darė Kennedy patarėjų štabą, ne
pasiliks. Su Chruščiovu būsiąs 
kietesnis, taip pat ir su Indijos 
Nehru. 1964 m. savo kandidatūrą 
į Amerikos prezidentus jis sta
tys ir greičiausia praeis. Pas res
publikonus kyla Niksono kandi
datūra. Kaip prezidento padėjė
jas demokratų minimas senato
rius Humphrey.

Kombodija, kurios prezidentas 
princas Sihanouk, atsisakė ame
rikiečių pagalbos, jau sulaukė pa
galbos iš Raud. Kinijos. Revoliu
cija Vietname jį išgąsdino, ir jis 
stiprina savo sostą.

konstataoja, kad dabar ten di
džiausias susirūpinimas maistu. 
Chruščiovas kaltinamas, kad per
daug jo išsiunčia į kitus kraštus, 
ir nelieka pakankamai Rusijos 
gyventojams.

JAV spauda (U.S.N. & W.R.) 
labai plačiai aiškina, kaip komu
nistai, sekdami Rusijos “genijų” 
Leniną, išmoko vogti kitų nuosa
vybes. Kinijos komunistai atėmė 
ir nuo savo žmonių ir visų kitų 
valstybių ir jų piliečių visas nucn 
savybes." Tą patį padarė Kubos 
Castro, Alžerijos Ben Bella, In
donezijos Sukamo. Argentina jau 
laužo sutartis su Amerika ir nu
savina amerikiečių bendroves.

JAV gynybos sekretorius Mc- Brazilija, Peru, Bolivija, Čilė 
Namara praneša, kad Amerika ^aiP Pa| kalba ir panašiai daro su 

ginklavimosi atžvilgiu yra toli pa- amenkiecių bendrovėmis^ Tas 
likus Rusiją. Ji turi 500 tarpkon- P.a^s daroma Egipte, kur Nasse- 
tinentinių raketų, o 1966 m. ji ris nusavino Suezo kanalą. Bur- 
turės daugiau kaip 1.700. Atomi- ™a- Ceilonas irgi užsikrėtė sve- 
nių bombonešių Amerika turi ^imo turto atemmejimu.
daugiau kaip 500. Rusija jų turi Prancūzijos prez. De Gaulle, 
tik pusę. Amerika ir jos sąjungi- dalyvavęs Vašingtone prez. Ken- 
ninkai vien Europoj turi dvigubai nedy laidotuvėse, Ūko vieninte- 
daugiau kaio rusai oro pajėgų ir lis prie valdžios vairo iš buvusių 
įrengimų. Tas pranešimas supy- jo draugų, nes visi kiti pasitrau- 
kino rusus ir nustebino anglus, kė ar mirė. Jis ir dabar yra tvir

tai nusistatęs 1965 m. rinkimuose 
Žuvus prez. Kennedy ir John- statyti savo kandidatūrą. Žinovų 
šonui tapus prezidentu, vice- manymu, jis praeis. Jo tikslas — 

prezientu Amerikoj dabar yra išlaikyti Prancūzijos nepriklauso- 
John W. McCormack, 72 m. sena- mybę: politinę, ūkinę ir karinę.

amerikiečiu bendrovėmis. Tas

ris nusavino Suezo kanalą. Bur-

Prancūzijos prez. De Gaulle,

nedy laidotuvėse, Ūko vieninte-

kė ar mirė. Jis ir dabar yra tvir
tai nusistatęs 1965 m. rinkimuose

to pirmininkas. Sekančiu eina

"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 sunažindinti 
su šiuo savaitraščiu, atsiųskite administracijai jo adresą.

Administracija

Italijoj baigiama sudaryti ketu
rių partijų koalicija. Preziden

to paskirtas premjeras Moro jau 
susitarė ir su socialistais, nors 
ten kova buvo sunki. Nenni so
cialistai, labai artimi komunis
tams, 59 balsais prieš 40 pritarė 
koalicijai su krikščionimis de
mokratais.

P. Korėjos neseniai išrinktas 
prezidentas Park laimėjo rin

kimus į parlamentą. Opozicijos 
nenatenkintos, nes esą 

rinkimai buvo klastojami ir pra
vedami nelegaliai.
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Rusai moko tautiškumo
Lietuvių tautos pavergėjai, ap

tardami tautinį santykiavimą, 
plūduriuoja Lenino skelbtuose 
prieštaravimuose. Rusams rūpi 
ne teoriniai tautybių klausimai, 
bet imperialistinė politika, užim
tųjų kraštų nutautinimas, surusi
nimas, kuris reiškia pavergtųjų 
kitataučių išnaikinimą.

Lietuviai komunistai talkino

kultūriškai atsilikusi. Jo teigi
niai, kurie nekartą buvo naudoti 
ir lietuvių komunistų, pasižymi 
nepaprastu akiplėšiškumu, štai 
jo pavyzdys: “Lietuviškoji buržu
azija, valdžiusi Lietuvą, palaiky
dama buožes, išdraskė kaimų so
dybas, išmėtė valstiečius, kurie 
pavieniui skurdo mažuose sklype
liuose. Šiandien tarybiniai Lietu
vos-valstiečiai, kolektyviai nau-

NAUJAS POSŪKIS ITALIJOJE
J. GOBIS

Italų demokratija atsidūrė po
litinėj krizėj, kokios jau seniai 
neturėjo: reikia sudaryti pasto
vią vyriausybę, nes Giovanni Le
one vyriausybė buvo laikinė. Ku
riant naują vyriausybę, iškilo ašt
rus klausimas, kas bus krikščio- 
ni4 demokratų partneris — deši
nieji (neofašistai ir monarchistai) 
ar kairieji (Nenni vadovaujami 
socialistai), nes vieni kr. demo
kratai nesudaro parlamente dau
gumos ir be koalicijos negali su
daryti pastovios vyriausybės. Kr. 
dem. partijoje yra du sparnai — 
dešinysis ir kairysis; vyrauja kai
rysis. Posūkis į kairę įvyko su 
Vašingtono pritarimu, nes Va
šingtonas randa, kad Italijai rei
kia reformų švietimo, žemės 
ūkio ir mokesčių srityse. Prieš tą 
programą kovojo dešiniosios par
tijos parlamente, todėl kr. demo
kratai turėjo jieškoti paramos 
kairėje.

Socialistų laikysena
Pagal sutartį su Nenni, socia

listai neįėjo į ligšiolines Italijos 
vyriausybes, bet savo balsais par
lamente rėmė jas. Kr. demokra
tai tikėjosi, jog tuo būdu būsian
ti atšaldyta ilgametė kairiųjų so
cialistų draugystė su komunis
tais. Aišku, kad kr. demokratams 
atitraukti socialistus nuo komu
nistų nebuvo lengvas uždavinys, 
bet, matyt, tos pastangos nenuėjo 
niekais.

Italijos prezidentas pavedė A. 
Moro sudaryti koalicinę vyriausy
bę. Aldo Moro yra parašęs prog
raminę knygą “^ikščionių de
mokratų partija."už krašto vy
riausybę ir už' degi okr a tinę pa
žangą Italų visuomenėje”.

Koalicijos priešai j
Kr. demokratų ir Nęnni socia

listų vadai gavo iš savoi centrinių 
komitetų leidimą susitarti. Tas 
susitarimas nepraėjo bė pasiprie
šinimo: stiprus prokomunistinis 
sparnas socialistų partijoje buvo 
prieš bendradarbiavimą su kr. 
demokratais, tačiau Riccardo 
Lombardo grupės remiamas, Nen
ni gavo neseniai partijos suvažia
vimo išrinkto komiteto įgalioji
mą derėtis su kr. dem. dėl koa
licijos. Nenni socialistų suvažia
vimas įvyko kongreso rūmuose 
prie Romos miesto. Į tą suvažia
vimą atvažiavo 600 delegatų savo 
automobiliais ir atrodė kaip kapi
talistų atstovai. Suvažiavimas bu
vo pradėtas Internacionalu — so-

lyvauti vyriausybėje ir dalintis 
su kr. demokratais įvykių nuopel
nais ir įtakomis”.

Priešai iš dešinės
Dešinysis kr. dem. sparnas yya 

prieš koaliciją su socialistais, o

reiškia nutraukimą kovos su ko
munizmu, reiškia politinio solida
rumo su Vakarais paniekinimą ir 
kapitalistinio ūkio apleidimą”.

Dauguma politikų nepritaria 
tokiai nuomonei, nes atsisakius 
socialistų, tektų daryti koaliciją 
su monarchistais, neofašistais, ir 
ta centro iš dešinės koalicija ne
turėtų daugumos pritarimo parla
mente. Dešinieji mano, kad cent
ro ir kairiųjų koalicija apvilsianti 
ir reikėsią skelbti naujus parla
mento rinkimus. Komunistai iš 
savi pusės siūlo - savo bendradar
biavimą socialistams ir kairie
siems krikščionims demokra
tams; jie bandė net visuotiniu 
streiku priversti krikšč. demokra
tus priimti juos į koaliciją, bet 
streikas nepasisekė.

Radijo programos 
Lietuvai

Vidurio Europos laiku:
Vatikanas: kasdien 18,15—18, 

30; sekmadieniais dar ir 8,30—9 
vai. Bangos: 19, 25, 31, 196 mtr.

Roma: kasdien £0,50 — 21,10 
vai. Bangos: 41’ Ū750 mtr.

Madridas: kasdien 19,35 —19, 
55 vai. Banga: 31^mtr. Programa 
kartojama sekančią dieną 6,25 
vai. ir 15,40 vai. Banga 49 mtr.

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje

Niujorkas. — Policija suėmė 7 
rabinus studentus, kurie piešė 
svastikas ant sinagogų, žydų vi
suomenės atstovai nepadarė jo
kių paaiškinimų.

aklai vykdė kaikuriuos Maskvos 
įsakus pyz. niekinti nepriklauso
mos Lietuvos tarpsnį, iškreipti 
bei žaloti Lietuvos istoriją ir iš
pūstai girtis kaikuriais nūdieniais 
civilizacijos laimėjmais.

Lietuvoj esanti kompartija ne
buvo tolydaus nusiteikimo tau
tiniu, klausimu. Lietuvos paver
gimo pradžioje kompartijoje įta
kingi žydai visomis išgalėmis 
bandė Maskvai prisitaikyti. Lie
tuviai ^komunistai, betarnaudami 
rusiškajam imperializmui, veikiai 
pastebėjo, kad į juos pačius atsi- 
daužia ■ rusiškasis kolonizmas, 
nors ir įvilktas į labai gražų dra
bužį. Rusų spraudimasis į mies
tus ir rikiavimas lietuviškojo gy
venimo iššaukė tylų ir neveiks
mingą pasipriešinimą net ir kai- 
kuriuose komunistuose. Tautinio 
komunizmo linkmė paprastai 
bando rūpintis tautine kultūra 
iki nesulaukia griežto spaudimo 
iš Maskvos. Tokios pastangos nė
ra retos. N. S. Chruščiovas bur
nojo dėl liaudies išteklių naudo
jimo “feodalinio tarpsnio istori
niams pastatams globoti”. Pana
šių atkirčių sulaukia lietuviai be
veik kiekvienoje kultūros srity
je. Kita dalis komunistų bando 
plaukti maskvinėje srovėje, nau
dotis Kremliaus pasitikėjimu, 
kad užsitikrintų asmeninę gero
vę. Tačiau ir jie jaučia gana kie
tą lietuvių tautos laikyseną ypač 
kaimuose, šiėse sąlygose tauti
niais klausimais pasisakė ne lie
tuvis komunistas, bet rusas Saf- 
ronij Semionovič S. Lopajevą, 
knygelėje “Nacionalinių santykių 
vystymasis TSR sąjungoje”, 
1962 m.' išleistoje Vilniuje. Jis 
pradeda Lenino samprotavimais, 
paminėdamas ir 1917. XI. 15 ąfr 
sišaukimą,. kuris buvo Lenino pa
sirašytas. 'Atsišaukime buvo už
tikrinta tautų lygybė, jų suvere
numas .ir apsisprendimo teisė, 
apimanti net atsiskyrimą nuo Ru
sijos, tautinių-religinių varžtų pa
naikinimą ir užtikrinimą teisių 
mažumoms, šių f šūkių, kuriuose 
painiojosi pats Leninas, kompar
tija nesiryžo vykdyti. Komparti
ja toliau tęsė carinę pavergtųjų 
tautų blaškymo ir naikinimo pd- 
litiką, panaudodama pačias nuož
miausias ir nežmoniškiausias 
priemones. Lopajevas nutyli 
kompartijos pažadų netesėjimą. 
Naudodamasis komunistine dia
lektika, jis puola nepriklausomą 
Lietuvą, kad ji buvusi ūkiškai ir

siems pasiturimą gyvenimą” (19 
psl.). Kas per vienas Mkomunisti- 
nis pasiturimas gyvenimas” že
mės ūkyje jau prabėgomis minė
jau. Jis šaiposi iš Lietuvos kultū
rinio gyvenimo ir daro sugretini
mą: “Darbo liaudžiai tarnauti sto
jo nauji klubai-skaityklos, biblio
tekos, teatrai, daugtūkstantiniais 
tiražais leidžiamos knygos, laik
raščiai ... Tai tikrai dideli pir
mųjų Tarybų Lietuvos metų kul
tūriniai laimėjimai” (22 psl.). Ži
noma, autorius nutyli kultūrinės 
veiklos tikslą: propaganda pa
laužti gyventojų lietuviškas nuo
taikas ir įbrukti rusiškumą.

Rusų kultūros primetimas
Lopajevas neužmiršta ’pakarto

ti “Prąvdoje” 1961. X. 24 skelb
tus žodžius iškelti rusų kalbai ir 
kultūrai: “Rusų kalba — tai 
taiptautimo bendravimo kalba, 
tai išminties kalba, tai tautų 
draugystės ir brolybės kalba, ku
ri pravėrė kelią į didžią rusų tau
tos kultūrą, pasaulinę kultūrą”. 
Rusai visoms pavergtoms tau
toms primetė savo kalbą ir kul-

turą, o Lopajevas taria: “Visose 
tarybinėse respublikose rusų kal
bos mokomasi laisvanoriškai. Čia 
jokios prievartos, draudimo ir 
apribojimo nėra ir negali būti”.

Rusų kalbos brukimas mokyk
lose, vyravimas įstaigose, rusiški 
laikraščiai, 
mai ir net kiekvieno svarbesnio 
lietuviško rt‘ ‘
santraukos — nutylimi. Nępri- 
puolamai Lietuvoje esanČf. 
kompartijos XIII suvažiavime bu
vo padarytas nutarimas skatinti 
rusų kalbos mokymąsi: “Rusų 
kalba padeda TSRS tautoms 
bendrauti, keistis patyrimu ir 
įgaliną susipažinti su pasauline 
kultūra” (Lietuvos komunistų 
partijos XIII suvažiavimas, 
psl., Vilnius, 1961 m.).

knygos, teatrai, fil- 

str'aipsnio rusiškos 

Lietuvoje esančios
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Kiek atvyko 
lietuvių

Pagal Kanados imigracijos pa
skelbtą statistiką, per 1963 m. 
pirmuosius 9 mėn. iš Lietuvos 
Kanadon imigravo tik 4 asmenys, 
žymiai daugiau imigravo iš kitų 
kraštų: 1962 m. 54, o per pir
muosius 1S63 m. 9 mėn. — 64. 
Latvių šiame laikotarpyje imigra
vo 67, estų’51, britų 23.838, ita
lų 11.766, vokiečių 5.154, žydų 
1.581. Iš viso per 9 mėn. imigra
vo 69.344. Didžioji jų dalis įsikū
rė Ontario prov. — 36.374; Kve
beko prov. — 17.184; Br. Kolum
bijoj — 6.958. .

Paskutiniojoje Kanados Lietuvių 
Bendruomenės krašto tarybos sesijo
je, St Catharines, išryškėjo, kad Va
sario 16 gimnazijos šalpos reikalai 
yra tikrai apverktinoje padėtyje.

Ankstyvesniaisiais metais Kanados 
lietuviai suaukodavo Vasario 16 gim
nazijos reikalams tūkstančius dolerių, 
o dabar kas metai šios sumos vis ma
žėja ir paskutiniųjų metų aukos sie
kia vos keletą šimtų dolerių. Kodėl 
taip yra? Atsakymas gana aiškus ir 
tik vienas: apsileidimas, pamiršome 
savo pareigas. *

Buvę Vasario 16 gimnazijos rėmė
jų būreliai daugelyje KLB apylinkių 
apsnūdo, nutilo, neveikia. Būrelių va
dovai pinigų nerenka, naujų narių ne
verbuoja. Vienu žodžiu, apsileidome 
savo pareigose. Mūsų žiniomis, kaiku- 
riose apylinkėse rėmėjų būreliai vi
sai neegzistuoja.

KLB krašto valdyba ir šalpos Fon
das kreipiasi į visų apylinkių valdybas 
ir šalpos Fondo įgaliotinius (jei, to
kių iki šiol nėra, prašo paskirti ir pa
vardes pranešti KLB šalpos Fondui), 
kad neatidėliojant organizuotų Vasa
rio 16 gimnazijai aukų rinkimą. Au
kos gali būti vienkartinės arba įsipa
reigojimas nuolat mokėti reguliarius 
įmokėjimus. Artinasi Kalėdų šventės 
ir tai graži proga paraginti apylinkės 
lietuvius vietoj kalėdinių sveikinimo 
kortelių paskirti vienkartinę auką 
gimnazijos išlaikymui Padarykime vi

sa, kad ir Kanados lietuvių aukos pri
sidėtų prie Vasario 16 gimnazijos auk
lėtinių kuklaus Kūčių stalo. Gimnazi
ja lėšų visada stokojo, o ypač pinigų 
reikia dabar, kada vyksta naujų pa
statų statyba.

Surinktas aukas prašome siųsti kaip 
rasite patogiau, tačiau būtų pageidau
jama, kad apie pasiųstas aukas tiesiai 
Vasario 16 gimnazijai būtų painfor
muotas šalpos Fondas. Tuo būdu kar- 
tais išvengiama bereikalingo susiraši
nėjimo nustatant kuri apylinkė ir kiek 
yra pasiuntusi Vasario 16 gimnazijos 
šalpai.

Pinigus siųsti: KLB Šalpos Fondas, 
J. Adomaitis 591 Gerald St LaSalle, 
P.Q. arba tiesiai gimnazijai sekančiu 
adresu: Kun. J. Riaubūnas ar mokyt. 
Fr. Skėrys, 684 Lampertheim-Huetten- 
feld, Litauisches Gymnasium, Schloss 
Rennhof, West Germany.

Gautos aukos per šalpos Fondą bus 
skelbiamos spaudoje ir pinigai laiko
mi lietuvių bankelyje “Litas”. Susi
darius didesnei sumai pinigai bus per
siunčiami Vasario 16 gimnazijai, kad 
būtų išvengta bereikalingų išlaidų 
persiuntinėjant mažas sumas.

Redde quod debes! Atiduok ką pri
valai!

Dr. P. P. Lukoševičius, 
krašto valdybos pirmininkas

J. Adomaitis, 
šalpos Fondo pirmininkas

EUROPA APIE AMERIKA

Norvegai įžeidė amerikiečius?
Žurnalas “Life” vieną savo ve

damąjį paskyrė Nobelio taikos 
premijos laureatui dr. Linus Carl 
Pauling. Žurnalas primena skai
tytojams, jog Kubos krizės metu 
minėtasis mokslininkas buvo vie
nintelis amerikietis, viešai pa
smerkęs prez. Kennedy veiksmus. 
Naudodamasis mokslininko pres
tižu, dr. Pauling nekartą yra pa
sisakęs prieš Atlanto Sąjungą, 
amerikiečių įsikišimą į Korėjos 
karą. Jis netgi yra surinkęs 11. 
021 mokslininko parašus (beveik 
ketvirtadalį sudarė rumunai), rei
kalaudamas be jokios kontrolės 
garantijos, nutraukti atominius 
bantyymijs. pr. Hauling sakosi ne
sąs komunistas, tačiau, senato ko- 
mįsj0s.;nūQĮneme, jis yra nr. J. 
sovietinės taikos ofenzyvos fron- 
tu<žeįjAV^' įf

Jei|ū' šiandien pasirašyta ato
minių bandymų nutraukimo su
tartis, .’didesni nuopelnai dėl jos 
pasirašymo skirtini prez. Ken
nedy ir jo kietai laikysenai Kubos 
krizės metu — Chruščiovas tada 
pamatė, kad JAV nėra linkusios 
juokauti. Dr. Pauling karštako-

šiški svaičiojimai nepadarė įtakos 
Chruščiovo nuolaidoms. Turint 
mintyje šiuos faktus, 5-kių nor
vegų nutarimas dr. pagerbti No
belio taikos premija yra neapsi
žiūrėjimas ar gal būt net atviras 
amerikiečių tautos įžeidimas.

Prie šio “Life” vedamojo gali
ma pridurti, kad dr. Pauling sa
vo paskutinėje kalboje aštriai kri
tikavo amerikiečių pastangas pa
siekti mėnulį. Šiai operacijai ski
riamus bilijonus dolerių jis norė
tų panaudoti ligų tyrimams ir 
naujų vaistų suradimui. Apie so
vietų planuojamą žygį į mėnulį, 
savaime suprantama, Nobelio 
taikos premijos laureatas netarė 
nė žodžio, likdamas ištikimas sa
vosios tautos kritikavimo linijai.

" Kst.

SUKILIMAS POTIOMKINO LAIVE
JUOZAS VAICELIŪNAS

Antiatominė 
pasta dantims

Helsinkio un-to prof. Setala iš
rado specialią pastą, kuri kartu 
su seilėmis išvaro iš organizmo 
žalingą radioaktyvų strontiumą. 
Netrukus bus gaminamas specia
lus kremas veidui, kuris bus irgi 
antistrontinis.

cialistų himnu. Suvažiavimo salės 
sienos buvo gausiai dekoruotos 
pjautuvų, kūjų ir saulių paveiks
lais. Nenni socialistų partija yra 
marksistiškiausia iš rišu Europos 
socialistų partijų, o užsienio po
litikoje ji yra neūtralinė. Suvažia
vę P. Nenni pareiškė, kad komu
nistų teorijos esančios “nevaišin
gos”* ir kad dalyvavimas vyriau
sybinėje koalicijoje nesąs princi
pų, o tik politinių aplinkybių rei
kalas. Tos pat partijos vadas nr. 
2 R. Lombardi suvažiavime pasa
kė: “Kadangi kapitalistai per de
šimtį metų gali išspręsti ekono
mines ir socialines Italijos prob
lemas, tad socialistai privalo da-

Dui'pistras grižo į rotušę ir 
pradėjo svarstyti padėtį kartu su 
kariniais atstovais. Padėtis buvo 
bloga. Petrapilis įsakė sukilusiam 
laivui neteikti jokios paramos, o 
čia to laivo 300 mm patrankos 
stovi už nepilnos mylios. Jos gali 
sugriauti visą miestą. Atsargumo 
dėlei burmistras įspėjo miesto 
gyventojus, kad kitą rytą jie pa
sitrauktų už miesto.

Rytojaus dieną jau iš pat ryto 
Feodosijos gyventojai bėgo už 
miesto. Bėgo vyrai, moterys ir 
vaikai. Jie bėgo su maišais ant pe
čių, tempė vežimėlius. Turtinges
nieji bėgo važiuoti, raiti.

Įvairus
• .• • • į Lietuva, Latviją

SLUTltlTllCtl Estija, Ukrainą
ir U.S.S.R.

IX jJzxr.. Siunčiame ___ _ sudarytus ir ap-IS IvanaaOS. paprastu ir oro postu draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

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

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

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

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

Matušenko ultimatumo termi
nas buvo nustatytas 10 vai. ryto. 
Burmistras atsiuntė pageidavimą, 
kad reikalavimo terminas būtų 
pratęstas iki 11 valandos, nes jis 
norįs įtikinti vietos įgulos virši
ninką,'kad būtų duota laivui ang
lių. Matušenko sutiko. Dabar Ma
tušenko ir Feldmanas laiveliu nu
plaukė į uostą, kurio jie nebuvo 
spėję apžiūrėti. Vienoje vietoje 
jie rado keletą baržų su anglimis, 
kurių niekas nesaugojo.

Po pusvalandžio laivelis vėl at
siskyrė nuo “Potiomkino” laivo. 
Šį kartą jame buvo ir 25 ginkluo
ti jūrininkai. Jiems vadovavo Ma
tušenko, Feldmanas, Mikiškinas 
ir Kašuba. Jų laivelis sustojo prie 
pirmos anglių baržos. Visi perli
po į baržą, išskyrus Matušenko ir 
porą jūrininkų. Jie jau rengėsi iš
kelti baržos inkarą, kai iš už ko
kios šimto metrų atstumo nuo 
kranto pasipylė šūviai. Visi labai 
nustebo. Trys jų buvo nukauti, o 
keletas sužeistų. Jūrininkai pra
dėjo atsišaudyti, bet jų buvo ne
daug ir jie turėjo blogą pozici
ją. Matušenko vėl įsakė visiems 
persėsti į laivelį. Bet tokiame šau- 

, dyme į laivelį mažai kas besugrį- 
ižo. Matušenko su keletu jūrinin- 
Ikų skubėjo plaukti į “Potiomki
no” laivą, kurs buvo už kokios 
mylios. Kiti liko žuvę ar sužeisti. 
Mikiškinas, nors ir sužeistas, šo
ko į vandenį ir mėgino vytis lai
velį. Jam padėti šoko Feldmanas, 
kuris nebuvo sužeistas. Kai Mi
kiškinas gavo antrą šūvį, nuėjo į 
dugną. Feldmanas grįžo į baržą.

Matušenko su keletu gyvų ir 
negyvų draugų grįžo į laivą. Lai
vo Įgulos susirinkime dauguma 
jūrininkų šaukė, kad reikia 
plaukti atgal į Rumuniją, į Kon
stancą./“Potiomkino” laivas pa
kėlė inkarą ir išplaukė.

Naikintojus jieško 
“Potiomkino”

Po trijų valandų, kai “Potiom
kino” laivas išnyko horizonte,

“Stremitelny” naikintojas įplau
kė į Feodosijos uostą. Jis atplau
kė pavėlavęs. Pavėlavo jis at
plaukti ir į Odesos uostą. Ir ta
da “Potiomkino” laivas jau buvo 
išplaukęs Į Rumuniją. “Stremitel
ny” laivo kapitonas, leitenantas 
Janovičius, nežinojo kur išplau
kė Sukilėlių laivas, todėl jis plau
kė į pietų vakarus ir tikrino visus 
tame rajone esančius uostus. Kai 
jie atplaukė į Konstancos uostą, 
“Potiomkino” laivas jau buvo pu
siaukelėje Į Krymą. Ir dabar šio 
laivo Įgula nežinojo, kur išplaukė 
sukilėlių laivas. Todėl ir dabar 
šis naikintojas plaukė į šiaurę ir 
tikrino visus Krymo pakraštyje 
esančius uostus.

Janovičius rado beveik tuščią 
Feodosijos miestą, bet jis greitai 
sužinojo, kad “Potiomkino” lai
vas čia buvo. Jis pasiėmė savo lai
vui 70 tonų anglių ir vėl išskubė
jo jieškoti “Potiomkino” laivo.

Pagaliau kapituliavo 
Rumunijoj

Liepos 8 d. rytą “Potiomkino” 
laivas vėl įplaukė į Konstancos 
uostą. Matušenko tuojau išsikėlė 
į krantą ir nuvyko pas karinį vir
šininką. Jis pasakė, kad jų laivo 
įgula sutinka kapituliuoti tomis 
pačiomis sąlygomis, kokios jiems 
buvo pasiūlytos anksčiau, nes jie 
neturi kitos išeities.

Netrukus “Potiomkino” laivo 
įgula pradėjo keltis į krantą, čia 
jie gavo pavalgyti. Taip pat jiems 
buvo išdalyti likusieji laive pini
gai — 20.000 rublių.

Leitenantas Aleksejavas ir 15 
jūrininkų nesutiko pasilikti Ru
munijoje* nes jie ginklu buvę pri
versti būti kartu su sukilėliais. 
Jie torpediniu laivu 267 išplaukė 
i Sevastopolį.

Matušenko įsakyti, liaudies ko
miteto nariai atidarė “Potiomki
no” laivo vamzdžius ir jį paskan
dino. Jie nenorėjo, kad laivas vėl 
grįžtų į Rusijos laivyno sąstatą.

(Bus daugiau)

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia C* - 

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.

(Atkelta iš 1 psl.)
Dagbladet”. Laikraštis priminė, 
kai prieš trejetą metų, sveikin
damas Kennedy, Chruščiovas lin
kėjo, kad sugrįžtų Roosevelto lai
kų gerieji rusų-amerikiečių san
tykiai. Tai buvęs abejotinos ver
tės, apsunkinantis komplimentas. 
Rooseveltas, anot “SD”, suvaidi
no lemiamą vaidmenį Hitlerio 
nugalėjime, bet kartu tai buvo 
ir jo padaryta klaida, kad perga
lė laimėta tokia augšta kaina. Jei
gu jis nebūtų klaidingai įvertinęs 
Stalino ir nebūtų įsileidęs rusų 
taip toli į Europą* tai pasaulis 
būtų dabar greičiausiai kitaip at
rodęs. _

“SD” nuomone, tai buvo Tru- 
mano nuopelnas, kad rusai nega
lėjo savo pozicijų dar toliau per
kelti. To paties Trumano, kuris 
pradžioje po Roosevelto buvo lai
komas tiesiog nuliu. Įsikišimas 
Graikijoj ir Turkijos apsauga, 
Berlyno oro tiltas, sudarymas At
lanto sutarties ir parama Euro
pai drauge su Korėjos veiksmais 
— tai esminiai Trumano politi
kos bruožai, prieš kuriuos prez. 
Eisenhoverio užs. politikos atsie- 
kimai visai išblanksta. Užs. r, 
min. Dulles pastangos buvusios 
vienašališkai nukreiptos į Vaka
rų pasaulio sąjungų kūrimą ir 
stiprinimą, tačiau nekartą tos są
jungos liko popieriuje arba net 
kliudė pasiekti tikslą.

Velionies laimėjimas
Lygindamas Kennedžio laiko

tarpį su prieš tai vestąja Eisenho
verio politika, tas pats laikraštis 
4eigia, jog didžiausias velionies 
laimėjimas — tai pasiekimas ato
minių bandymų sustabdymo ir 
praktiškas suartėjimas su Rytų 
bloku pasaulio taikos interesais^ 
Paskutiniu metu sovietų prieka
biavimo taktika ir amerikiečių 
šarvuočių divizijos permetimas 
per Atlantą rodė, kad Chruščio
vas savo ruožtu nepajėgė pilnai 
suvaldyti stalinistinės opozicijos, 
o Kennedy, kaip ir Kubos krizės 
metu, buvo tvirtai nusistatęs ne
nusileisti nė per nykštį dėl ga

rantijų V. Europai ir š. Atlanto 
organizacijai.

Socialdemokratų nuomonė
Vyriausybinis socialdemokratų 

“Stockholms-Tidningen” rašė: J* 
Kennedžio atėjimas į Baltuosius 
Rūmus buvo sveikinamas, lau
kiant iš jo, kad prabiltų užsieniui 
jaunos ir pažangios Amerikos 
vardu. Jis turėjo prikelti savo 
kraštą iš ūkinio ir visuomeninio 
sustingimo ir padaryti galą nepa
teisinamai rasinei diskriminaci
jai, o taip pat nukreipti pasaulinę 
raidą Į taikingesnį kelią, surasti 
išeitį iš šaltojo karo. Daug kur 
jo laukė pasipriešinimas. Takti
kos sumetimais teko daryti san
dėrius savo liberalinio nusistaty
mo sąskaitom Tačiau pažvelgus 
atgal į jo trumpą, bet veiklų lai
kotarpį Baltuosiuose Rūmuose, 
galima be abejonės tvirtinti, jog 
jis buvo gerame kelyje, vedan
čiame kraštą iš mirties taško, ku
riame ji paliko jo pirmtakas — 
rašė “ST”.

Naujasis prezidentas
Naujasis Amerikos prezidentas 

L. B. Johnson švedų spaudoje ir 
visuomenėje sutiktas su santūriu 
prielankumu. Tuos prielankumo 
jausmus, be abejonės, padidino 
neperseniausiai atliktas jo vizitas 
šiame krašte. Spauda lygina jo 
padėti su ta, kurioje buvo atsi
dūręs Trumanas po Roosevelto 
mirties; žinoma, atkreiptas dė
mesys į tai, kad jis priklauso vy
resnei kartai ir savo orientacija 
susirišęs su pasenusiu roosevelti- 
nės epochos “New Deal” idealu. 
Su sveikinimais pareikštas ir tam 
tikras nerimas dėl ateities. Kaip 
prez. Johnsonui pavyks išsaugoti 
tą silpną pasitikėjimo ryšį, kuris 
buvo užmegztas tarp Vašingtono 
ir Maskvos, tarp Kennedy ir 
Chruščiovo? Tai vienas būdingas 
klausimas, kuri suformulavo “D 
N”. Kitas klausimas, su pirmuo
ju neabejotinai tiesiogiai susijęs: 
ar suras bendrą kalbą L. John
son ir savo vado netekusi Kenne
dy grupė?

Kas laikomas tremtiniu?
Pagal visuotinai sutartą apta

rimą. tremtiniu laikomas tas, ku
ris dėl persekiojimo yra palikęs 
savo gyvenvietę ir niekur nepri
imtas kaip savasis. Tokių tremti
nių, kuriuos dabar globoja JT 
tremtinių komisaras, šiuo metu 
yra 3.283.300. Jų dauguma, virš 
milijono, yra Hong Konge ir Ara
bijoj. JAV yra per 212.000 kubie
čių, kuriems pripažįstamos trem
tinio tarptautinės teisės ir vardas. 
Įvairiuose Afrikos kraštuose yra 
per 300.000 tremtinių, kuriuos

globoja JT. Europoje beliko tik 
34.000 tremtinių, kurių dešimta 
dalis — lietuviai*.

Deja, JT organizacija negali 
nei globoti nei suskaityti Lietu
vos tremtinių Sovietų Rusijoj.

Norfolk. — Gen. MacArthuras 
pasirinko Norfolko miestą, Virgi
nijos valstybėje, kaip savo am
žino poilsio vietą. Savo laiku jo 
motina ten pasižymėjo kaip gra
žuolė. Jo garbei įrengiamas mu- 
zėjus.

LIETUVIAI ATIDARĖ 
NAUJĄ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBE

ALBION MOTORS
R.R. 3, Bolton, Ont. Tel. Bolton 857-1030

PARDUODAMI: CHEVROLET, CHEVELLE, CHEVY II, CORVAIR, CORVETTE (SPORTINIS) 
IR OLDSMOBILE AUTOMOBILIAI BEI CHEVROLET SUNKVEŽIMIAI.

Taip pat parduodami naodoti antomobiliai ir priimami kaip trade-in.
Atstovybė yra prie 50 plento, i pietus nuo Bolton miestelio, ir turi dideli 
parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginiu dalių sandėli. Taip pat 
atliekami mechaniški pataisymai Tolimesnių vietovių pirkėjams kainas 
prisiunčiame paštu ir automobilius pristatome tiesiog iš Oshawos arba iš 
savo prekybos. Rašykite lietuviškai arba angliškai. Skambinant klausti 
Joe arba John. Mūsų kainos žemiausios.

VISAIS AUTOMOBILIŲ REIKALAIS KREIPTIS:
JUOZAS STALIORAITIS G. McCALLEN
Namų tel. RO 2-2407 Tel. Bolton 857-1030

Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami 
Albion Motors Ltd. pasakius “collect charge”.
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PASAULIO ĮVYKIAI IR LIETUVA
VLIKo pirm: dr. A. Trimakas 

savo kalboje, kurią pasakė VLI 
Ko sesijoj lapkr. 23-24 d. Niu
jorke, suglaustai apžvelgė dabar
ties politinių įvykių raidą ry
šium su Lietuvos laisvinimo dar
bu. Rasak jo, pasauliniai įvykiai

žemyno ateitį lems Prancūzija ir 
Vokietija, kuriai ypač rūpi Rytų 
Vokietijos išlaisvinimas. Nuo jų 
politikos sprendžiamu metu pri
klausys ir Lietuvos nepriklauso-

• r

Kq mes pergyvenom? VlllJlUS gtįŽta LlCtUVUl

doja dėl vieningumo ir ryžto sto
kos. Jei vakariečiai nepadėtų so
vietams savo gaminiais, komunis
tinė-sistema rimtai pašlytų. 
Užuot paspaudę sovietus, vaka
riečiai pradėjo dialogą su Krem-
liumi, kuris įsidrąsinęs pareika
lavo Atlanto S-gos narius pasira
šyti nepuolimo sutartį su Varšu
vos S-ga ir tuo įteisinti dabartinę 
pavergtųjų tautų" būklę. Tuo bū
du ir Lietuvos byla būtų nustum
ta į šalį.

Lietuvos laisvinimo bylą sunki
na ir ta aplinkybė, kad Europa 
neturi lemiamos reikšmės. Didie
ji blokai, kurių interesai seniau 
kryžiuodavosi Europoj, dabar 
mažiau bekreipia dėmesio į ją. 
Visdėlto žymia dalimi Europos /

mybės atstatymas.
JA V-bėse kyla balsų, siūlan

čių sudaryti draugiškumo sutar
tį su Sov. Sąjunga prieš galimą 
raud. Kinijos agresiją. Tie balsai 
nėra lemiantys, tačiau turi įta
kos; vad. amerikiečių sluogsniai 
mažiau besidomi Lietuvos laisvi
nimo byla ir mažina paramą lais
vinimo žygiams.

VLIKo ir Tautos Fondo pirmi
ninkai lankėsi JAV valstybės de
partamente ir įteikė atitinkamus

dentą ir valstybės sekretorių, 
kad darydami sutartis su sovie
tais nepažeistų Lietuvos teisių į 
laisvę arba tyliu būdu nepripa
žintų dabartinio Lietuvos paver
gimo.

Dr. A. Trimakas pažymėjo, 
kad dėl sumažėjusių lėšų VLI 
Kui teko sustabdyti Vilniaus radi-

Pareiškimas jūry skauty reikalu

jo transliacijų registravimą - mo
nitoringą, laikinai nutraukti El
tos biuletinius ispanų k. ir suma
žinti paramą Vatikano radijo liet, 
programai. Jei lėšų klausimas ne
pagerės, teks VLIKo veiklą ir 
daugiau apkarpyti. Tikimasi, kad 
pavyks ir toliau išlaikyti Eltos 
leidimą penkiomis kalbomis ir tu
rimas liet, radijo programas. AL 
Ta 1963 m. davė $10.000. Taip 
pat gauta lėšų iš Kanados ir Aus
tralijos.

VLIKo pirm, pasidžiaugė pa
stangomis apjungti visas politi
nes grupes ir PLB valdybos ini
ciatyva. “PLB, ypatingai jos bu
vusioji vadovybė, parodė daug 
gražios iniciatyvos bendradar
biauti su VLIKu ir siekti konso
lidacijos. Norėtųsi tikėti, kad ir 
naujoji PLB vadovybė eis tuo 
pat keliu, stiprindama tarpusavio 
ryšius su VLIKu”.

Dėl ryšių su pavergtąja Lietu
va dr. A. Trimakas pareiškė: 
“Mes laisvėje esantieji iš savo 
pusės privalėtume ryšius su pa
vergtaisiais broliais, bet ne su jų 
pavergėjais, stiprinti ir nenuver
tinti jų teigiamų atsiekimų. Juos 
ir toliau turėtume tiksliai* infor
muoti apie tai, ko jų pavergėjai 
siekia, ką mes darome ir ko pa
geidautume,. kad jie atliktų”.

Suplevėsuoja Lietuvos 
trispalvė
Ir štai išaušta ūkanotas spalio 

28 d. šeštadienis, oficialus Lietu
vos kariuomenės įžygiavimas į 
Vilnių. Ant visu namų plevėsuo
ja mūsų trispalvės; visi miesto 
gyventojai, šventiškai apsirengę, 
užpildė sostinės gatves tikro šei
mininko sutikimui. Sunku šian
dien žodžiais aprašyti tuos visus 
įvykius, sunku išreikšti tą jaus
mą pamačius pirmus dviratinin
kus, motociklistūs ir vėliau, be
veik penkias valandas žygiavusią 
savą kariuomenę, nes kiekvienas 
savaip tai pergyveno. Tačiau ti
kiu, kad kiekvienam Vilniaus lie
tuviui išsprūdo nenoromis aša
ros,' matant puikiai aprengtą, 
ginkluotą ir motorizuotą .Lietu
vos .kariuomenę, davusią mūsų 
Tėvynei trumpą, tačiau laisvą 
1920-40 m. gyvenimą, pastačiusią 
mūsų valstybę kitų Europos tau
tų tarpe. Kažin ar’be jos dauge
lis mūsų šiandien besivadintume 
lietuviais, kažin ar be jos Vil
niaus krašto lietuvis nepailstamai 
19 metų būtų kovojęs už savo 
teises...

Mielas, savas kareivėlis, apipi
lamas gėlėmis, bučiuojamas 19 
metų nemačiusio brolio, sesers, 
tėvo ir motinos, tačiau su panie
ka stebimas lenko-šovinisto, no-

Lietuvos kariūnai prie Trijų Kry
žių, kurie dabar yra rusų nu-

Nepastebėjau, kad išsibaigė deg
tukai. Iš tolo pamatau Vilniaus 
g-ve žygiuojantį rusų patrulį. Ei
nu prie jų. Girdžiu, šaukia “stoj”. 
Pilnai suprantama, nes rusai ma
to civilį ir dar su šautuvu. Grei
tai atsakau — “litovskaja milici
ja”. Matyt, jiems buvo praneš
ta apie lietuvių miliciją, nes pri
ėjus ir paprašius degtukų, jie

K. BARONAS

Ryšium su Lietuvių Skautų Są
jungos tarybbs pirmininko s. A. 
Dundzilos mintimis, liečiančio
mis Sąjungos vidinius rūpesčius 
“TŽ” nr. 43, Lietuvių Jūrų Skau
tijos vardu pareiškiama:

1. Jūrų Skautijoj yra užsire
gistravę 572 jūrų skautai, skau
tės ir akademikai; tai sudaro apie 
20% visų sąjungos narių; į šį 
skaičių įeina 30 skautininkų-kių* 
Reikia* pastebėti, kad procėntii- 
aliai šiuo metu jūrų skautų-čių 
yra trigubai daugiau, negu nepri
klausomos Lietuvos laikais. Vie
netai veikia Bostone, Čikagoje, 
Klevelande, Detroite, Los Ange
les ir Toronte.

2. šie visi vienetai yra pasi
traukę iš Skautų Brolijos ir Skau
čių Seserijos; bet niekuomet nėra 
pareiškę noro pasitraukti iš Lie
tuvių Skautų Sąjungos. Jų statu
sas prilygsta* korp! “Vytis” pada
linių (netolimoje praeityje) sta
tusui, kas gerb. Sąjungos pirmi
ninkui yra gerai žinoma, nes jis 
yra skautavęs tokiame vienete.

3. Ši niekam nemaloni padėtis 
susidarė dėl nuolatiniu'trukdymų 
jūrų skautų veiklai iš centrinių 
Sąjūngos ir Brolijos organų (pas^ 
kutinėję kadencijoje) ir iš vietos 
vadovų pusės. Jūrų skautų vie
netų pasitraukimas yra nepasiti
kėjimo pareiškimas augščiau mi
nėtiems vadovams.

4. Jūrų Skautijos vadovai netu
ri jokių ginčų su LSS vadovybe 
skautybės ideologiniais klausi
mais. Jų šūkis “Dievui, Tėvynei, 
artimui ir jūrai” jokiu būdu ne
gali būti laikomas priešingu Są-

jungos šūkiui “Dievui, Tėvynei 
ir artimui”. Juo jūros skautai 
dargi prisiima sau daugiau Įsipa
reigojimų už kitus Sąjungos na
rius.

5. Jūrų Skautija siekia tokio 
savo vienetų statuso Sąjungoje, 
kuris Įgalintų pačius jūrų skau
tus tvarkyti savo reikalus vieto
vėse, leistų laisvai plėsti skautiš
ką-jūrinę veiklą ir jos rėmimo or
ganizavimą. Jūrų Skautijos va
dovai jaučia, kad šiandien perma- 
žai išnaudojama patraukli jūrinė 
skautavimo forma ir priemonės 
lietuviško jaunimo pririšimui 
prie savo tautos kamieno.

6. Už šias naujų kelių ir formų 
j ieškojimo pastangas yra didele 
jūrų skautų ir skaučių vadovų- 
vių dauguma. Deja, ‘ pašalaičiai 
laiko ' visa tai “Sąjungos žaiz
da” ... žymiai didesnė betgi Są
jungos žaizda yra jau dabar besi
baigiančios kadencijos kaikurių 
vadovų nepatyrimas, nesiskaity
mas su atskirų šakų vadovų nuo
monėmis ir žiūrėjimas ne dva
sios, bet raidės, kuri užtroškina 
kiekvieną naują mintį.

7. Jūrų Skautijos vadovai tiki, 
kad naujoji Sąjungos taryba ras 
tinkamą vietą Sąjungoje savo 20 
% skautų ir skaučių, juo labiau, 
kad jūrų skautų pageidavimai 
buvusioje taryboje buvo atmesti 
vos trijų balsų persvara.

Budėdamas
Jūrų sktn. H. Stepaitis, 
Lietuviu Jūrų Skautijos

* Vadas Sovietų okupuotos Rygos latviai turguje

KARINIUOSE BUNKERIUOSE ŪKININKŲ BULVĖS
VOKIETIJOJ TEBĖRA 21.000 KARINIŲ BUNKERIŲ. VYRIAUSYBĖ NEŽINO KĄ DARYTI.

Prieš II D. karą kaikurie Eu
ropos strategai buvo užsimanę 
statydinti neperžengiamas apsau
gos linijas. Pradžią padarė Pran
cūzija, Vokietijos pasienyje pra
dėjusi statyti vadinamąją Magi
not liniją. Į žemes įleisti betono 
bunkeriai, požeminiai koridoriai, 
virš žaliuojančių laukų sukryžiuo
ti plieno gabalai turėjo sulaiky-

tinės laidos modernius tankus. 
Du kartus iš eilės nukentėjusi 
nuo vokiečių invazijos, Prancū
zija tikėjosi geležies ir betono už
tvara apsisaugoti nuo tolimesnių 
karingosios Vokietijos avantiūrų^

Sigfriedas ir Maginot
Po žemes besirausiantieji pran

cūzų inžinieriai greit atkreipė 
Hitlerio dėmesį. Jeigu Prancūzi
ja statosi tvirtoves, argi gali jai 
nusileisti trečiasis reichas? Dar
bo tarnybos, Todt organizacijos 
pastangomis, vokiečių pusėje iš
dygo Sigfriedo bunkerių linija. 
Optimistams atrodė, kad karas

tarp Prancūzijos ir Vokietijos pa
sidarė neįmanomas — kiekvienas 
mėginimas pralaužti šias įsitvir
tinimų linijas pareikalautų mil
žiniškų aukų. Karo veteranų at
mintyje dar tebebuvo gyvos Ver- 
duno pozicinio karo skerdynės, 
tūkstančiai žuvusių vokiečių ir 
prancūzų.

Prancūzija, laikydamasi savi
tarpio pagalbos sutarties su Len- 
kija, paskelbė karą Vokietijai, ta
čiau abi pusės sąmoningai vengė 
karo veiksmų, pasitenkindamos 
didesnės reikšmės neturinčia 
žvalgybine veikla niekeno žemė
je. Retkarčiais būdavo pasikeičia
ma sprogstančiais patrankų svie
diniais, kurie paprastai neįsteng
davo padaryti jokių nuostolių 
bunkeriuose pasislėpusiems ka
riams. Tai būdavo, galima saky
ti, draugiškas apmokomojo pobū
džio pasišaudymas nuoboduliui 
išblaškyti.

Paryžius svarbesnis 
už Maginot
Prancūziškoji Maginot linija

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.

turėjo savo silpnąjį Achilo kul
ną — tvirtovių linija neapsaugo
tą Belgijos pasienį: Kelią savo 
armijų žygiui į Prancūziją Hitle
ris pasirinko per Olandiją ir Bel
giją. Kai geriausiai paruošti pran
cūzų daliniai vis dar tebesėdėjo 
Maginot bunkeriuose, Hitlerio le- 
gijonai jau beldėsi i Paryžiaus 
vartus.- Kritus Paryžiui, kapitu
liavo ir Maginot linija. Jos bun
keriai iš užnugario pusės turėjo 
cementu neapsaugotas duris, pa
trankų vamzdžiai žvelgė į Vokie
tiją ir* jų nebuvo galima pasukti 
priešinga kryptimi, kur staiga pa
sirodė vokiškais kryžiais paženk
linti tankai.

Panašus ir Sigfriedo likimas
Panašaus likimo susilaukė ir 

Sigfriedo linija, kai, artėjant ka
ro pabaigai, sąjungininkų tankai 
veržėsi į Vokietiją. Pagrindinis 
smūgis taip pat ėjo per Belgiją 
ir Olandiją. Tiesa, kaikuriose vie
tose, panaudodami aviaciją, są
jungininkai pralaužė Siegfriedą, 
nejieškodami praktiškos naudos, 
bet norėdami įrodyti, kad moder
niame kare tvirtovės neturi di
desnės reikšmės. Įrodymas, žino
ma, buvo nereikalingas, nes pa
našūs įsitvirtinimai Lamanšo ka
nalo pakrantėse neįstengė sulai
kyti invazijos, kai sąjungininkų 
divizijos kėlėsi į krantą.

Sugriauti miestai, 
nepaliestas Sigfriedas 
Pokarinėje Vokietijoje į 

krito didžiausias šio karo j 
doksas — nuo žemės paviri
nušluoti miestai ir pragariško su
naikinimo beveik nepaliesti Sig
friedo linijos bunkenai. Vokieti
ja, pasukusi demokratijos keliu, 
atstatė miestus, bet ir šiandien 
ji nesugalvoja ką daryti su Hit
lerio spygliuotu palikimu.

250 km ruože tebestovi 21.000 
niekam nereikalingų bunkerių; 
kliūtys tankams užima platų der
lingos žemės plotą. Bonnos vy
riausybės apskaičiavimu, kiekvie
nas bunkeris turi apie 300 kubi
nių metrų betono ir cemento. Jų 
visu sunaikinimas ir Sigfriedo li
nijos perdavimas žemės ūkiui pa-

akis 
>ara- 
iiaus

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Pliekite* nuotekom* bet įvairiom* kitom* progom* — 

europietiškume Ir konodiškomo Miliuje.
* J vairiom i* rfišią akinto* gėlės bet vazonai su gėlėmis.
* Mos turime gintaro irkltokių išdirbini* dovanom*.

. Kalbame taip pat vokiškai Ir rusiškai.

rėjusio jį matyti su ... klumpėm 
ir gal net medine buože antpe
čių. Paniekai jis dar nusispjauna 
sakydamas, kad vokiečiai tai pa
dovanojo, norėdami parodyti 
lenkams, kad lietuviai gražiau 
atrodo už “milsų” karius. Vėliau 
lietuviai turėsią vokiečiams grą
žinti aprangą ir ginklus...

Radijo stoties sargyboje
Vakaras. Smulkiai lynoja. Lie

tuvių milicijos buvau priskirtas 
prie lauko radijo stoties apsaugos 
su keliais sunkvežimiais Ožeškie
nės aikštėje. Gavęs porą pokęlių 
“Aromos” ir šautuvą, einu sar
gybą. Turėsiu išbūti visą naktį. 
Nesvarbu ir nebaisu. Užmetęs 
šautuvą ant peties, vaikštau ap
link sunkvežimius, girdėdamas 
saldų ryšio batalijono karių mie
gą. “Traukiu” skanų dūmą, ap
galvodamas paskutinius įvykius.

rankos ir tuomet-labai mandagiai 
pradėjo kalbėtis, pasiūlydami ta
baką ir laikraštinį popierį įvynio
jimui. Pavaišinau “Aroma”. Už- 
mezgam kalbą. Vienas mongolas, 
kalbąs blogu nerusišku akcentu, 
kitas — rusas nuo Uralo. Paten
kinti, kad karas Lenkijoj baigė
si, džiaugiasi Vilniaus grįžimu 
Lietuvai. Išsiskiriam, palinkėda
mas jiems kuo greičiausiai grįžti 
į savo namus.

Išalkusieji krautuvėse
Naujas gyvenimas užvirė Vil

niuje. Reikėjo organizuoti ne tik 
administracinį aparatą, bet ir 
maisto tiekimą, nes mūsų sosti
nė nuo pat karo pradžios bada
vo. Pirmom dienom gelbėjo Lie
tuvos kariuomenė, dalindama iš 
kariškų virtuvių skanią sriubą. 
Vietinė varguomenė iš anksto, be 
jokio “honoro” išsirikiuodavo 
prie virtuvės, tuo tarpu sulenkė
jęs vilnietis, pirmiausia pasakęs 
“psiakrew Litwin” arba “cham”, 
greitai skubėdavo prie katilo 
(kad tik niekas nematytų!) ir vėl 
greitai skubėdavo į namus su ga
ruojančia sriuba. Ambicija jam 
neleido prašyti maisto iš “žemes
nės” tautos! Deja, pilvas “dikta
vo” ką kita. Panašiai buvo ir su 
beverčių zlotų keitimu ir vėliau 
perpildytose krautuvėse maisto 
pirkimu. Pamatę ant konservų 
dėžučių “Made in Lithuania” už
rašus (tie konservai buvo skirti 
eksportui į Angliją), jie šaukte

šaukė, kad lietuviai turi duoti 
nemokamai, nes tai Anglijos ir 
tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
dovana badaujantiems lenkams... 
Bet bijodami, kad tos “Anglijos 
dovanos” gali išsibaigti, jie pirk
davo kumpius, sviestą, sūrius at
sargai ir tai ne kilogramais, bet 
po 10-20 kg. į savaitę. Visų nu
stebimui, krautuvės ne tik netuš- 
tėjo, bet vis daugiau ir daugiau 
uzsipildydavo įvairiom, naujom 
prekėm, šaldytuvų nebuvo, tad 
arsarga pradėjo gesti ir... rei
kėdavo sugedusį maistą mesti į 
šiukšlyną.

Aštuonių mėnesių 
džiaugsmo galas
Nėra kalbos, kad mūsų admi

nistracija padarė daug klaidų, 
neprileisdama Vilniaus lietuvių 
prie augštesnių administracinių

normalų gyvenimą mūsų sostinėj 
ir Vilniaus krašte, sukeldama nu
sistebėjimą net didelių Lietuvos 
priešų tarpe.

Neilgai Lietuvos vėliava plevė
savo Gedimino kalne, skelbdama 
susijungimą, taiką ir ramybę at
plėšto per 19 metų Vilniaus kraš
to nuo visos mūsų Motinos—Lie
tuvos. Ir vėl rytų* priešas grįžo į 
jį, šį kartą supančiojęs ir visą 
mūsų Tėvynę. Tačiau aštuonių 
mėnesių laisvo gyvenimo, nieks 
nepajėgs ištrinti iš mūsų tautos 
istorijos. Tai duoda pagrindo ti
kėti, kad naujas Lietuvos gyveni
mas vėl bus pradėtas Vilniuje.

Tikiu, kad Augščiausias dar 
leis sugrįžti i tą miestą, kurio 
vardas— VILNIUS!
Hamilton, 1963 m. spalio mėn.

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS ŠULAITIS

RYŠIUM SU PREZ. J. KENNEDY i lapkričio mėn. 19-24 d.d. vykusioje 
f ŽUDYMU daugelis lietuvių paren- parodoje Zapkus buvo išstatęs 2 kūri-NUŽUDYMU daugelis lietuvių paren

gimų buvo atidėta. Taip pat ir beveik 
visi didesnieji amerikiečių parengi
mai: operos spektakliai, teatrų pasta
tymai, sporto rungtynės.

Nežiūrint šio gedulo, įvyko kariuo
menės šventės minėjimas, Čikagos lie
tuvių krepšinio varžybos bei kt.

LIETUVOS KARIUOMENĖS atkū
rimo 45 metų sukaktis Čikagoje buvo 
prisiminta lapkričio 23 d. specialiomis 
pamaldomis T. jėzuitų koplyčioje, 
programa prie žuvusiųjų už laisvę pa
minklo, akademija bei menine dalimi 
Jaunimo Centre ir vėliau ten pat įvy
kusia vakariene. Akademijos metu pa
grindinę paskaitą skaitė A. Rėklaitis. 
Kalbėjo ir Lietuvos gen. konsulas Či
kagoje dr. P. Daužvardis ir A. Rūkš- 
telė. Meninėje dalyje pasirodė sol. L. 
Peškienė, prof. VI. Jakubėnas ir sol. 
J. Varnelis. Vainiko prie paminklo 
padėjimo iškilmėse kalbėjo J. švedas, 
o visai programai vadovavo P. Šešta
kauskas.

reikalautu beveik 400 mil. DM.
Bulvės Hitlerio bunkeriuose
Bonna bunkerius siūlo provin

cinėms vyriausybėms, o šios atsi
kerta, kad Sigfriedo likvidavimas 
yra visos Vokietijos reikalas. Pi
liečiai raginami bunkerius panau
doti kaip vasarnamius. Visiems 
gerai žinomas vokiečio prisiriši
mas prie daržo ir užmiestyje 
esančio naihelio. Tačiau eilinis 
vokietis baidosi tokios nuosavy
bės, nes kada nors, specialaus 
potvarkio dėka, jis gali būti pri
verstas bunkerį pašalinti savo pa
ties lėšomis, o tokia operacija 
pareikalautų 20-50.000 DM.

Šiuo metu spygliuotu Hitlerio 
palikimu naudojasi kaikurie apy
linkės ūkininkai — bunkeriuose 
jie laiko bulvių atsargas, o išra- 
dingesnieji jau pradėjo auginti 
grybus ir raugti kopūstus. Taigi, 
ten, kur savo laiku aštrius dantis 
demonstravo Hitlerio SS legijo- 
nieriai, dabar pro surūdijusius 
patrankų vamzdžius į Prancūzi
ją žvalgosi vokiškos bulvės...

Vyt. Kastytis

TRADICINĖS KREPŠINIO PIRME
NYBES jau įvykdytos 6-tą kartą, šeš
tadienį ir sekmadienį į Marquette par
ko sporto pastatą buvo sutraukę būrį 
krepšinio entuziastų ir 3 komandas. 
ASK Lituanica, LŠK Neris ir LSK 
Aras rungėsi dėl pereinamosios tau
rės, kuri iki šiol du kartus yra buvu
si Lituanicos ir Neries rankose, o vie
ną kartą — Aro.

šį kartą laimikį nusinešė Lituani
ca — kadaise buvusi studentų koman
da, o dabar jau pagyvenusių vyrų vie
netas, kuris su kelių jaunuolių pagal
ba sukūlė jauną Aro penketuką 85:84 
(po pratęsimo) ir margos sudėties 
Nerį 71:50. Antra vieta atiteko Arui, 
kuris įveikė Nerį 86:82.

Krepšininkų eilėse iškilesnių žai
dėjų nesimatė, gal tik E. Modestavi- 
čius-Modestas savo žaidimu nevieną 
galėjo sužavėti. Visdėlto buvo malo
nu stebėti mūsų krepšininkus.

nius. Parodoje dalyvavo ir kitas jau
nas lietuvis dailininkas Vytautas Vir- 
kau su 6 darbais.

K. Zapkus, nors amžiumi yra dar 
jaunas, tačiau lietuvių ir amerikiečių 
tarpe jau yra spėjęs pasirodyti su sa
vo darbų parodomis. Prieš kurį laiką 
Čiurlionio galerijoje buvo suruošta 
jo kūrinių paroda; panaši paroda įvy
ko ir vienoj amerikiečių galerijoj Či
kagoje. Taip pat yra dalyvavęs ir ke
liose bendrose parodose, šis jaunasis 
dailininkas yra susilaukęs gerų kriti
kos balsų ir iš amerikiečių, kurie ne
linkę švaistytis komplimentais.

K. Zapkus gimė 1938 m. Dabikinė
je, Lietuvoje. Mokyklą pradėjo lanky
ti Vokietijoje, o 1956 m. Čikagoje 
baigė gimnaziją. Tada, gavęs stipen
diją, pradėjo studijuoti Čikagos Me
no Institute. JĮ su augštais pažymiais 
baigė 1960 m. ir sekančius dvejus me
tus dėstė tapybą ir toliau studijavo 
Syracuse un-te, kuriame 1962 m. ga
vo magistro laipsnį.. Vėliau susilau
kęs “Ryerson Foreign Travel Fellow
ship” stipendijos, išvyko Europon, 
kur šiuo metu studijuoja ir kuria.

Apie ši dailininką, jo parodos Čiur
lionio galerijoje proga (1962 m. birže
lio 16-24 d.d.), dail A. Kurauskas tos 
parodos kataloge rašė:

“Jaunasis dailininkas žiūrovą malo
niai nustebina pirmu pažvelgimu, ro
dos, toks paprastas, nekomplikuotas, 
žaismingas, be filosofinio manierizmo, 
o tačiau žengdamas nuo vieno jo at
likto uždavinio prie kito, pradedi stip
riau įsitikinti dailininko kūrybine plo
nybe, nepaprastu pastabumu ir tiesiog 
skrupulingu darbštumu, visai neuž- 
uosdamas prakaituotų marškinių, ku
rie taip mėgstami vėdinti mūsų gale
rijose ..

Lietuvos kariūnai 1940 m. sausio 
mėn. prie Gedimino pilies.

Vilniečiy nutarimai
Lapkričio 23 d. Detroite Įvyko VK 

L S-gos JAV krašto valdybos bendras 
pasitarimas su Kanados kr. v. pirm. 
K. Baronu Įvairiais s-gos veiklos rei
kalais. Svarbesni nutarimo punktai:

1. sušaukti abiejų kr. v. skyrių at
stovų suvažiavimą Detroite 1964 m. 
gegužės 31 d.;

2. atžymėti Vilniaus VD gimnazijos 
50 metų įsteigimo sukaktį 1965 m. 
(tiksli data nenustatyta).

3. Vilniaus krašto ir mūsų sostinės 
klausimą nušviesti paskaitomis jauni
mo stovyklose — skautų, sportininkų 
ir pan.;

4. stengtis kuo daugiausia išeivijos 
spaudą informuoti visais Vilniaus rei
kalais;

5. ruošti visose kolonijose Vilniaus 
Dienas, pakviečiant sekantiems me
tams iš Vokietijos vilnietį kun. V. 
šarką su pranešimais. B.

KĘSTUTIS ZAPKUS, jaunas daili
ninkas, šiuo metu tęsiantis dailės stu
dijas Paryžiuje, sulaukė vieno didžiau
sių įvertinimų, kokį tik lietuviai dai
lininkai šiame krašte yra pasiekę. Jis, 
dalyvaudamas II-jo “Chicago Arts Fes
tival” dailės parodoje, iš virš 100 da
lyvių laimėjo I premiją. Jo kūrinys 
“Sikstina” buvo įvertintas neeiline 
premija ir atžymėtas $2.500. šioje

ŠKKALĖDCį -cr

Čikagoje įvykusiame redaktorių Ir 
leidėjų suvažiavime garsus advokatas 
Louis Nizer kalbėjo apie laisvalaikį. 
Pagal jį, už 25 metų pasaulinė grės-

nyks, ne atominė bomba, bet...lais
valaikis. Bus problema, kaip tą lais
valaikį sunaudoti. JAV per metus iš
leidžia $43 bil. įvairiom pramogom, 
$230 mil. miego piliulėm, $255 mil. 
raminantiem vaistam ir išgeria 275 
mil. galionų degtinės. Nežiūrint vis
ko, nuobodulys ir neturėjimas ko 
veikti kankina. Laisvalaikio grėsmė 
didėja. '

šlubuoja partinė politika pas mus, 
bet yra dūmų ir Kanadoj. Jau eilė 
metų parlamentas negali nieko konk
retaus nuveikti dėl partinių ginčų ir

mė bus ne komunizmas, nes jis pra-j trukdymų. JAV prieš rinkimus, kurie 
įvyks tik už metų, jau pradeda politi
kų nuodėmes skaičiuoti, jieško asme
ninio gyvenimo užkulisių, kiek kyšių 
iš kur gavo ir pan.

Sovietų Sąjunga nori pirkti iš JAV 
«rrvno alkoholio-spirito už $50 miL, iš 
kurio darys, “vodką”. Amerikiečiai su
ka galvas ir nežino ką daryti. Rusas 
vistiek yra priešas, bet kyla klausi
mas, ar girtų, ar blaivų komisarą ge
riau nri*šų eilėse turėti?

K. L. Katalikių moterų Prisikėlimo 
skyrius Toronte surengė sudėtinę pa
skaitą — apie alkoholizmą. Kalbėjo 
du prelegentai ir buvo rodomas fil
mas. Salėje buvo tik 63 klausytojai. 
Kodėl? Galbūt stokojo propagandos. 
Visdėlto mūsų visuomenė turėtų susi
pažinti su alkoholizmo problema, ku
ri aktuali ir pas mus. Paskaitomis, ži
noma, nepagydisim alkoholikų, bet to 
ir nesiekiama. Alkoholio grėsmę rei
kia pažinti kaip ir kitų ligų. Daugiau 
nrshnanant, daugiau galima ir pa
gelbėti. V. K.

Lietuviškos kalėdinės atvirutės
GAUNAMOS:

Spaudos bendrovėj “ŽIBURIAI”, 
941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont. Canada 

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių

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

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

miestui gamtos padarytą skriaudą, 
plečia parkus. Daug medelių, buvo 
pasodinta Salduvės piliakalnio ra
jone. J. Narutis nusiskundžia, kad šį 
rudeni čia buvo surengtos tarpres
publikinės automobilių lenktynės: 
“Nesaldu buvo Salduvės kalnui. 
Tūkstančiai žiūrovą, motorizuoti 
sportininkai išlaužė daug dar nesu- 
tvirtėjudą medelių. Lenktynių tra
sa ėjo per kalno viršų — piliakalnis 
liko lyg išartas, sugadintas ir suža
lotas jo kultūrinis sluoksnis...”

BLAIVINTOJAI
Eišiškėse veikia 8 naminės degti

nės pardavinėjimo punktai, šiuo pel
ningu verslu verčiasi net irv vaikų 
darželio kūrike Halina Juchnevič. 
Netrūksta naminės skleidėją Deve- 

.niškėse, Jašiūnuose ir Butrimonyse. 
Iš Vilniaus atvykę sanitarinės ap
žiūros komisijos nariai Butrimonių 
kultūros namuose skaitė paskaitą 
apie alkoholio daromą žalą, nors jau 
patys buvo spėję gerokai “pasivai
šinti” pas apylinkės tarybos pirm. 
Dimitrijų Tkačenką, o kultūros na
mų dir. Kazys Voicechovičius į pa
skaitą atėjo girtas kaip pėdas. Nu-

tė salėje susirinkusius kolchoziniu- 
kus: “Va, matote, kas jums bus, jei- 
gu gersite"...

DIRBA II AGREGATAS
Spalio revoliucijos sukakties išva

karėse pradėjo darbą Elektrėnų ši
luminės elektros jėgainės antrasis 
agregatas, kuris savo pajėgumu pra
lenkia, visas kitas elektrines. Komu
nistinė spauda šį nieko bendro su 
propaganda neturintį įvykį vadina 
“darbo žmonių dovana Didžiajam 
Spaliui"... Charakteringa, kad nau
josios elektrinės agregatai darbą vi
sada pradeda Spalio revoliucijos iš
vakarėse. Taigi, net ir planuose sten
giamasi jieškoti propagandinės nau
dos. Propagandine skraiste apsuptas 
ir pats Elektrėnų miestelis — jame 
pavyzdingiausi pastatai, nors tuo tar
pu juose gyvena tik elektrinės sta
tytojai. Kas bus su tuo miesteliu, 

. kai elektrinė bus pastatyta, taip ir 
lieka neaišku...

SPORTININKAI FABRIKUOSE
Komunistinėje spaudoje daug kal

bama apie Lietuvos sportininkų lai
mėjimus, bet retai teužsimenama ko
kia kaina jie pasiekiami. Oficialiai 
įtraukti į įmonių sąrašus, jie ima rie
bias algas, nepasirodydami darbovie
tėse. Jų darbą tenka atlikti papras
tiems darbininkams, nesugebantiems 
kamuolio spardyti, šia tema puikią 
satyrą yra parašęs Edm. Juškevi
čius “šluotoje":

Ožys, pabaigęs pustuzini klasių, 
Rimtai susidūmojo:
— Kaip susikurti žemėj rojų?
Gal kokį darbą miklų rasiu? — 
Kol jis svajonių pilį statė, 
Jį, spardant kamuolį, lokys pamatė. 
Šleivasis suriaumojo:
— Na, tai miklumas kojų!
O smūgis koks! Pataikytų į langą!... 
Atradom vyrą brangų! —
Jis Ožį už ragų į pameisterius įkėlė: 
— Palauk valandėlę—meistru būsi. 
Tarp mūsų nepražūsi, tu beūsi. — 

J Algalapiu įrašė Ožio vardą,
O šis tik spardo, spardo...

PASIŽADĖK NEVOGTI!...
Valstybinės kontrolės posėdžiuose 

buvo iškeltas nereikalingų popierėlių 
klausimas. Įmonės ir įstaigos, priim
damos naujus darbininkus, reikalau
ja visokių pažymėjimų, kai tuo tarpu

turėtų pakakti darbo knygeles. Origi
naliausias reikalavimas statomas 
Kapsuko cukraus fabrike, kur busi
masis darbininkas priverčiamas pasi
rašyti oficialų pasižadėjimą... ne
vogti. Kontrolės komisijos nariams 
toks reikalavimas atrodo didžiausiu 
visos komunistinės santvarkos įžei
dimu, nors cukraus fabriko vadovy
bei tikriausiai terūpi tik cukraus, 
valstybinio turto, apsauga ir skriau
džiamų darbininkų polinkis į sveti
mų gėrybių grobstymą. 4

GAMINIŲ SAVIKAINA
Šiaulių gamybinės valdybos parti

nėje konferencijoje daug ašarų išlie
ta dėl žemės ūkio gaminių skauda- 
lingai augštos savikainos rajono kol
chozuose ir sovchozuose. Centnerio 
pieno savikaina esanti 11 rb^ o kiau
lienos — 142 rb. Kiaulienos savikai
na visus yra pralenkęs “Girtautų” 
kolchozas, guriam centneris kiaulie
nos kainuojąs net 271 rb. Visuose 
rajono sovchozuose grūdų savikaina 
74% viršijo valstybės supirkimo kai
nas. Gyvulių kritimai kasmet kolcho
zuose ir sovchozuose atima 20% pa
jamų.

NUSKRIAUSTA NIDA
Tūlas M. Levaitis, atostogavęs Ni

doje, piešia liūdnoką šios vasarvie
tės peisažą “šluotos" puslapiuose. 
Prieš keletą metų studentai buvo 

-pradėję statytis poilsio miestelį. Sta
tybos darbai tebėra neužbaigti — ma
tyti tik mūrinių vilų sienos, šian
dien jos iš vienos žinybos rankų ke
liauja į kitas, ir niekas nesirūpina 
statybos užbaiga. Vienintelis naujas 
pastatas esąs Lietkoopsąjungos resto
ranas. Nusirengimo kabinos apgriu
vusios. Į paplūdimį nutiestų medinių 
takelių belikęs tik prisiminimas ir 
keli lentgaliai. Turistus aptarnaujan
ti viena parduotuvė, kurios prekių 
pasiūlą galima suskaičiuoti ant ran
kų pirštų. Tiesa, vasarvietės vadovai, 
kaip jau įprasta komunistinėje san
tvarkoje, neužmiršo svaigalų — spe
cialiuose bufetuose, paplūdimio pa
kraštyje, gali gauti degtinės, vyno ir 
saldainių. Tačiau nemėgink jieškoti 
vaisvandenių ir ledų, nes šios civili
zuoto pasaulio gėrybės dar nepasie
kė Nidos. Visoje vasarvietėje nėra 
nė vienos viešos išvietes. Mašinų vai
ruotojai jieško benzino pardavimo 
punkto ir, nesurasdami jo, yra pri
versti kreiptis į spekuliantus.

Savo skundą M. Levaitis užbaigia 
kukliu pageidavimu: “Daug ko po
ilsiautojai pageidautų. Sakysim ne
blogai būtų, kad vykdomasis komite
tas nors kokią klombą padarytų, ar 
gėlytę pasodintų..." *

DZŪKIŠKAS VYNAS
Lietuvoje yra populiarus “Anykš

čių vyno" gamykloje, Anykščiuose, 
gaminamas vynas. Šiuo metu planuo
jama atidaryti gamyklos skyrių Aly
tuje.

LANKOMAS K. DONELAITIS
Vietoves, kuriose gyveno ir kūrė 

“Metų" autorius K. Donelaitis, o tai
pogi ir rašytojo kapą aplanko daug 
ekskursijų iš Lietuvos. Ekskursantų 
tarpe ypač gausu lankytojų iš Klai
pėdos, Kretingos ir Priekulės. Rašy
tojo kapas esąs padengtas rudeninių 
gėlių puokštėmis. Vietinis gyventojas 
Jonas Ryliškis pasakoja: “Nėra sek
madienio, kad čia neatsilankytų eks
kursijos". Tiksli tikrojo kapo vieta 
nėra žinoma — lankytojai pagerbia 
prie koplyčios sienos neseniai supil
tą žemių kauburėli ir kuklų užrašą: 
“Kristijonas Donelaitis".

—vkst—

FOUR SEASONS TRAVEL D , ...
254 LAKESHORE RD. EAST, rOH* V-TCalt

V R Af'ĖN tisais kelionių reikalais, visame pašau 
DėYvEHAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namu LE 6-4681

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

Be muito
dovanos į Sov. Sąjungą: 

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

Gardaus maisto 
siuntiniai
GREETINGS “R”, viso $36.75

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

AUGSTOS KOKYBES TEKSTI
LES. Reikalaukite mūsą pilno są
rašo.

Pinigai į
Sov. Sąjunga

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

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

t

GRAMERCY, N.Y.
TeL MU 9-0598118 East 28th Street, #906, New York 16, N.Y

ESATE REIKALINGI NAMŲ RUOŠAI
Angliškai kalbančiuose namuose.

Turite suprasti ir šiek tiek kalbėti angliškai.
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., galite išsirinkti darbą, vietovę, algą ir kt., pa
gal 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.

HAMILTON, Ont
PRANEŠIMAS LIET. NAMŲ NA- 

RIAMS. — Maloniai kviečiame visus 
LN narius būtinai dalyvauti visuoti
niame Lietuvių Namų Akcinės Bend
rovės narių susirinkime, kuris įvyks 
1963 m. gruodžio 15 d., sekmadienį, 5 
vai. p.p. Lietuvių Namų Delta kino 
salėje, 1292 King St East.

Darbotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo prezidiumo rinkimai,
3. LN v-bos pirm. St. Bakšio prane

šimas,
4. Lietuvių Namų ateities galimybių 

ir krypčių svarstymas,
5. Klausimai ir sumanymai,
6. Susirinkimo uždarymas.
Šis susirinkimas yra labai svarbus, 

todėl 'prašome Jus dėti visas pastan
gas, kad galėtumėte jame dalyvauti 
ir pakvieskite savo draugus bei pa
žįstamus, kurie dar ir nėra LN nariais.

Dėkojame ir laukiame — 
Hamiltono Lietuvių Namų 
Akcinės Bendrovės valdyba

LIET. KARIUOMENĖS ŠVENTŲ at- 
šventėm lapkr. 24 d. Bendruomenei į 
talką buvo ątėjus LVS Ramovė. Tai 
neseniai Hamiltone susikūrusi buvu
sių Lietuvos kariuomenės karių orga
nizacija. Jos vadovybę sudaro: pirm. 
V. Sakas, sekr. E. Reikenis ir ižd. J. 
Stanaitis. Ateity šios šventės organi
zavimas pasidarys vien tik ramovėnų 
privilegija. Tai bus jų didysis metinis 
pasirodymas mūsų visuomenei.

Dienos iškilmės prasidėjo AV pa
rapijos bažnyčioje, kur po Sumos bu
vo atgiedota Libera už kovose kritu
sius karius. Du kūrėjai-savanoriai pa
dėjo vainiką. Tai dienai pritaikytą 
įspūdingą pamokslą pasakė svečias ku
nigas Tėvas G. Kijauskas, SJ.

4 vai. p.p. Mergaičių gimnazijos sa
lėje įvyko minėjimas. Tiesa, žmonių 
neperdaugiausia, bet tam buvo prie
žasčių. Bendr. pipn. VI. Kažemėkas 
atidarė minėjimą ir prašė tylos minu
te pagerbti tragiškai mirusį Amerikos 
prez. J. F. Kennedy. Veteranų sąjun
gos pirm. V. Sakas iškvietė į garbės 
prezidiumą atvykusius kūrėjus-sava- 
norius. Pulk. E. Reikenis skaitė įdo
mią paskaitą, vaizdžiai nupasakoda
mas Liet, kariuomenės kūrimosi ir ko
vos laikotarpius.

Meninei daliai pravesti buvo pa
kviesta T. Tųmaitytė. Programa nebu
vo pilna, kadangi dėl nenumatytų 
priežasčių negalėjo atvykti mūsų so
listai. Ją atliko akordeonistė J. Kane- 
vaitė ir Toronto vyrų kvartetas. J. Ka- 
nevaitės parinkti programai dalykė
liai populiarūs ir išpildyti su dideliu 
meistriškumu. Žmonės mėgsta kvarte
tus. Nenuostabu, kad ir šitas Toronto 
vyrų kvartetas hamiltoniečių buvo šiL 
tai priimtas. “Pražydo jazminai po
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Spaudos baliuje Hamiltone.-Iš kairės: ateitininkų kuopos pirm. J. 
Pleinys, “Miss Freedom” J. Juozaitytė ir R. Petrauskas įteikia gėles 
spaudos baliaus karalienei D. Domeikaitei.

langu” galėjo būti kartojamas dar ke
lis kartus.

Vakare J. Bajoraičių bute įvyko jau
kios vaišės programos dalyviams ir 
minėjimą rengusių org-jų valdybų na
riams. Viskas buvo paruošta ir suneš
ta pačių dalyvių.

B-nės valdyba ir ramovėnai dėkoja 
p. J. Bajoraičiams už leidimą pasinau
doti jų patalpomis ir už malonų visų 
priėmimą. K. M.

MONS. DR. J. TADARAUSKAS, 
lankydamasis Romoje turėjo progos 
bendroj audiencijoj būti priimtas pas 
popiežių Paulių VI, aplankė šventas 
vietas ir šiomis dienomis grįžta atgal 
į Hamiltoną. r

KUN. G. KIJAUSKAS, SJ, lankėsi 
Hamiltone ir pagelbėjo parapijos pas
toraciniame darbe; lapkričio 24 d.,t 
kariuomenės šventės proga, atlaikė 
šv. Mišias ir pasakė pamokslą.

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI: D.
Pyragiūtė, D. Domeikaitė, E. Bugai- 
liškis ir V. Beniušis dalyvavo moksl. 
ateitininkų suvažiavime Čikagoje lap
kričio 28-30 d. Juos savo automobiliu 
nuvežė ir globojo sendraugis K. Bun- 
garda. Ateitininkai nuoširdžiai dėko
ja K. Bungardai už tokią paslaugą 
moksleiviams.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ susi- 
rinkimas įvyks š. m. gruodžio 8 d. 4 
vai. p.p. parapijos salėje. Bus prane
šimas iš moksl. ateitininkų suvažiavi-

mo. Nariams dalyvavimas būtinas, 
taip pat kviečiami moksleiviai, nepri
klausą jokiai organizacijai, įsijungti 
į ateitininkų eiles.

RAMOVĖNŲ METINIS SUSIRIN
KIMAS—gruodžio 8 d., 5 v.v. AV par. 
salėje. Darbotvarkėje — v-bos pirm, ir 
kontrolės komisijos pranešimai, disku
sijos, ateities planai, naujos v-bos ir 
kontrolės k-jos rinkimas, sumanymai. 
Visi veteranai kviečiami dalyvauti. 
Dar neįsijungę į skyrių, įstojimo for
malumus gali atlikti vietoje. Valdyba

“ATEITIES" ŽURNALAS yra lei
džiamas MAS centro valdybos ir reda
guojamas paties jaunimo, žurnalas 
skirtas jaunimui. Tėvai, kurių vaikai 
priklauso ateitininkams arba bent do
misi Jaunimo veikla, yra kviečiami 
“Ateitį" jiem užprenumeruoti šv. Ka
lėdų proga. “Ateities" atstovu yra J. 
Pleinys, telef. 527-4876.

KALĖDŲ EGLUTE įvyks gruodžio 
22 d. Katedros mergaičių gimnazijoj. 
Bus įdomi programa, kurią išpildys 
šeštadieninės mokyklos vaikai, vado
vaujami prityrusios mokytojos A. Mik
šienės. <

Simcoe - Delhi -
MOTERŲ ŠVENTĖ. — KLK Mote

rų Dr-jos Delhi skyrius gruodžio 8 d. 
parapijos salėje, tuoj po pamaldų, 
rengia skyriaus penkmečiui paminėti 
įspūdingą susirinkimą - šventę.

Atvyksta iš Toronto centro valdy
bos atstovė su paskaita ir iš Hamilto
no skyriaus viešnios. Atidėkime to 
sekmadienio asmeninius išvykimus ir 
pabūkime moterų tarpe, kur išgirsi
me įvairių pranešimų.

Bus peržvelgta mūsų skyriaus pen- 
kerių metų veikla ir duodama apys
kaita.

Kviečiamos narės bei prijaučiančios
■ gausiai dalyvauti ir primti šv. Komu
niją. Valdyba

ST. AUGUSTINAVIČIUI, Sr., daug 
nusipelniusiam lietuvybei šios apylin
kės gyventojui, skautų rėmėjui, gra
žiai išauklėjusiam su žmona Rože lie- 

I tuviškoje dvasioje du sūnus ir dvi 
dukras, lapkr. 23 d. per šv. Kazimiero 

: parapijos metini parengimą Hamilto- 
! no skautų tunto atstovai, pavesti 
s augštosios skautų vadovybės, Įteikė
■ skautiškąjį ordiną. Tai jie padarė per
! jo .dukrą H. Rugienienę, nes tą -----,
I St. Augustinavičius nesijautė stiprus 
! ir parengime nedalyvavo.

St. Augustinavičius kilimu yra roza-1 
limietis. Jo žmona R. Žilvitytė yra mo- į 
kytoja, turinti nemažą skaičių moki
nių Lietuvoje, JAV-bėsę ir Kanadoje,

PADĖKA
Šių metų lapkr. 9 d. mums suruošta 

taip didinga ir imponuojanti mūsų 25 
m. vedybinės sukakties staigmena, 
prie kurios prisidėjo net apie 60 mū
sų draugų ir pažįstamų, mus ne tik 
labdi maloniai nustebino, bet dar la
biau sustiprino ir išryškino mūsų šir
dyse tuos didžiuosius Tamstoms pa
garbos ir dėkingumo jausmus, kurie 
žmogaus gyvenime užvaldo širdį tik 
labai retais ir ypatingais atvejais. 
Tamstų įteikta puiki šia proga dova
na, Jūsų sutelktinis mūsų šeimos šven
tei toks gilus ir didelis dėmesys mū
sų mintyse visą laiką liks nuoširdžiu 
padėkos jausmu Tamstoms!

Šia proga reiškiame mūsų gražiau
sią padėką šios iškilmingos mūsų 
šventės organizatoriams Antaninai ir 
Antanui GureckamsT. Stelai ir Bilui 
Cowbell iš Oakville. Pirmiesiems už

Tillsonburg, Ont.
čius), kuris mirė 1960 m. vas. 18 d. 
Krikšto drabužėlis buvo tas pats, ku
rį prieš 25 m. vartojo Jono Edvardo 
“trečiojo" tėvas J. C. Dambrauskas. 
Kūmais buvo Elena ir Mykolas Tuiny- 
los. Laimingųjų tėvų ūkyje įvyko jau
kios vaišes.

METINIS PARAPIJOS PARENGI
MAS įvyko lapkr. 23 d. Delbi vengrų 
salėje. Prie jo pasisekimo nuoširdžiu 
darbu- is anksto platinant bilietus pri
sidėjo parapijos komitetas, du para
pijos ponių komitetai (vienas rūpino didelį šio pobūvio organizacinį darbą, 

j si maisto reikalais, kitas — loterija), o oakvilliečiams už puikų jų namuose 
taip pat visos kitos parapijietės bei svečių kambarį, kuriame šis mums 
parapijiečiai paremdami parengimą atmintinas vakaras praėjo! Taipgi 
maistu ir atsilankymu. Tragiškas žuvi- nuoširdžiausiai dėkojame šio pobū- 
mas JAV-bių prezidento J. F. Kenne-! vio metu mus oficialiai sveikinusiems 
dy pribloškė šios apylinkės lietuvius, j ir pareiškusiems gražius linkėjimus 
Gal todėl šiais metais mažiau dalyva- j kun. M. Urbonavičiui iš Hamiltono ir 
vo pobūvy žmonių. Gedulo ženklan po- K. Gončiui iš Toronto. Reiškiame taip 
būvyje buvo susilaikyta nuo šokių. “ pat mūsų gilią pagarbą ir padėką šios 
Žuvusysis pagerbtas susikaupimo mi- į šventės dalyviams ir prie jos suruo- 
nute. Pobūvio metu įvyko trumpas; Šimo prisidėjusiems: Z. ir M. Kalvai- 
kariuomenės šventės paminėjimas. Jį: čiams iš Burlington; S. Poderienei, K. 
suruošė vietos šaulių būrys. Tautinę 
vėliavą įnešė uniformuoti šauliai. Pa-

J A Valstybės
LIETUVOS KARIUOMENES KŪ

RĖJŲ - SAVANORIŲ S-gos naujai iš- 
rinktoji centro v-ba Čikagoje pasi
skirstė pareigomis: pirm. Ant Avižie
nis, vicepirm. dr. K. Gudaitis, sekr. 
M. Klikna, ižd. Ad. Juodka ir v-bos 
narys J. Grybauskas. Kandidatais li
ko J. Vilutis, L. Balzaras ir V. Rėkus. 
Rev. k-ja: P. Genys, J. Rapšys, J. Tu
mas; Garbės teismas — gen. K. Mus
teikis, J. švedas ir J. Bubelis.

ŽIVILĖ BERNOTAITĖ IR RIČAR
DAS BAČKIS, Lietuvos pasiuntinybės 
Vašingtone patarėjo dr. St Bačkio 
sūnus, susituokė lapkričio 30 d. Ma- 
sphet liet, bažnyčioj, kur klebonu yra 
prel. J. Balkonas. Sutuoktuvių apei
gas atliko jaunojo brolis kun. Aud
rys Bačkis, studijuojąs Romoj Acade
mia Pontifica Vatikane. Jaunieji ap
sigyvens Ispanijoje, kur Ričardas tu
ri tarnybinį paskyrimą.

J. Cicėnas savo *Dienų skeveldro
se" rašo: “Du lietuviai drąsuoliai pa
bėgo į laisvę. Jie tarnavo “Alytaus” 
žvejybiniame laive. Tai šaunūs tėvy
nainiai Albinas Vibrys ir Jurgis Vait
kevičius. Pagarba jų ryžtui, ir viso
keriopos kloties laisvuose Vakaruose!

“Aiman, jei galėtų, pabėgtų visa lie
tuvių tauta, bėgtu visos tautos, pali
kę kremliuje vienut vieną kacapą-sa- 
trapą Nikitą ir jo žvalgybos aparatą".

A. VASILIAUSKAS, losangelietis, 
imdamas Amerikos pilietybę, atsisakė 
turėtos pavardės ir prisiėmė naują — 
Aras. Jau būdamas Aru, nuskrido į 
Lenkiją, aplankė Suvalkų trikampio 
lietuvius ir ten lapkričio 6 d. Punsko 
mieste susituokė su Anele Sinkevi
čiūte iš Žvikelių km. Lapkričio 8 d. 
parskrido atgal į Los Angeles ir da
bar rūpinasi imigracijos įstaigoje 
žmonos atsiėmimu iš Lenkijos.

CAMBRIDGE, NJ. du jaunosios lie
tuvių kartos atstovai M. Karaška ir 
V. Raugas pr. metais baigę kolegiją, 
buvo pakelti į leitenanto laipsnį ir da
bar tarnauja — pirmasis aviacijos da
liniuose, o antrasis — marinų.

NEK. PR. M. SESERYS PUTNAME 
jau 20 metų ruošia mergaičių stovyk
las, kuriose atliekamas didelis tauti
nis ir religinis auklėjimas. Ligi šiol 
stovyklos įvykdavo vienuolyno sody
boje. Bet, didėjant stovyklautojų 
skaičiui, griežtėjant valstybės reika
lavimams ir norint sudaryti sąlygas 
plačiau jaunimui stovyklauti lietuviš
koje stovykloje, įsigytas didelis že
mės plotas su mišku prie ežero mo
demiškai jaunimo stovyklai įrengti. 
Stovyklos vieta kiek aptvarkyta, vasa
rą stovyklautojos iš Putnamo jau ten 
smagiai bėgioja ir maudosi. Tačiau 
tikroji stovykla su visais reikalingais 
pastatais dar nepradėta statyti. Jau
nimo stovyklavietė galės būti įrengia
ma palaipsniui ir dalimis; nebūtina 
viską padaryti iš karto. Tačiau ir pra
džios darbams reikia lėšų. Stovykla
vietės reikalams savo auką įteikė Br. 
Grušaitienė ir Waterburio, Conn. Iš 
ten pat buvo gauta kita stambi auka 
tai pačiai stovyklai.

Žmonės, remdami Matulaičio namų 
statybą, dažnais atvejais prisideda ir 
prie jaunimo stovyklos fondo. St.

KUN. KLEB. J. C. JUTKEVIČIUS, 
Athol, Mass., rašo, kad jo parapijos 
ir apylinkės lietuviai parašę virš 300 
laiškų “Life" žurnalui, kuris išleido 
numerį, skirtą Sov. Sąjungai ir kur 
nebuvo užsiminta nė žodžiu apie Lie
tuvos pavergimą ir lietuvių tautos

naikinimą. Laiškų autoriai gauna at
sakymus iš “Life” leidėjų, kuriuose 
tvirtinama: “Mūsų redaktmiai pasto
viai remia Baltijos tautų laisvės atsta
tymą”.

Argentina
ANT. MASLIAUSKAS jau antri 

metai tarnauja Berazategui policijos 
skyriuje valdininko pareigose. Jo bro
lis Jonas Masliauskas, tarnaudamas 
Argentinos kariuomenėje, Campo Ma
yo, gavo “cabo” laipsnį.

INŽ. J. GAIDIMAUSKAS, elektros 
b-vės Segba siunčiamas, išvyko į š. 
Ameriką susipažinti su General Elec
tric naujausiais patobulinimais elek
tros srityje. Inžinierius š. Amerikoje 
pabus pusę metą ir ta proga aplankys 
lietuvių kolonijas.

DR. K. POLITIKAS yra išvykęs i 
Europą tęsti specialią studijų. Ta pro
ga jis nusistatęs aplankyti daugelį 
Europos kraštų.

BR. VIZGIRDAS, 34 m. amžiaus, 
staiga mirė nuo širdies smūgio rugsė
jo 1 d. Buenos Aires.

Australija
ŠV. KAZIMIERO KOPLYČIOS IR 

LIETUVIŲ KATALIKŲ CENTRO tre
jų metą sukaktis paminėta lapkričio 
24 d. iškilmingomis pamaldomis už vi
sus lietuviškos parapijos kūrėjus, au
kotojus ir pasišventėlius darbininkus, 
kurie savo darbu ypatingai daug pri
sidėjo prie koplyčios ir centro Įren
gimo. šv. Mišią metu giedojo para
pijos choras. ;

Britanija
.LONDONO LIET. MOT. DRAUGI- 

JA “Dainava" Išsiuntė į Lenkiją 15 
siuntinių. Tai kalėdinės dovanos Sei
nų krašto lietuviams, šios draugijos 
moterų neseniai suruoštas rudens ba
lius davė pelno 39 sv. sterlingu. Tas 
pelnas buvo paskirtas brolių ir sese
rų šalpai anapus “geležinės uždan
gos".

“EUROPOS LIETUVIS" įsidėjo 
barzdoto asmens nuotrauką. Tai Alek
sandras Napoleonas Sičpetris, gh&ęs 
1933 m. Lietuvoje. ’Gi svetur — išeivi
joj, kaip laikraščiai rašo, praleidęs 
“nuotykingą jaunystę", perleidęs vi
są eilę įvairiausių profesijų, nuo me
talinių dėžučių fabriko šlavėjo iki teis
mo vertėjo, o dabar — piešiančio, 
skulptūras skaptuojančio ir feljetonus 
“E. Lietuviui" rašančio. Ką šis žmo
gus myli? Gi, jo paties žodžiais: “My
li paprastus pasaulio žmones, ožius 
(gal todėl, kad pats su barzda), J. 
Tysliavos eilėraščius, savo žmoną, mo
dernišką džiazą, grybus ir bulvinius 
blynus"...

Vokietija
BALTŲ DRAUGIJA išleido seriją 

propagandinių ženklelių “Laisvasis 
Pabaltijis” — “Laisvoji Europa". Jie 
pritaikyti prie š. m. išleistų Europos 
pašto ženklelių ir vaizduoja Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, spygliuota viela at
skirtas nuo laisvosios Europos.

Serija išleista dviem spalvom — 
mėlyna ir geltona. Vieno ženkliuko 
kaina DM 0,25, Baltų Draugijos na
riams DM 0,15. Užsisakyti galima: 

į Mokyt. Fr. Skėrys, 684 Lampertheim 
j - Huettenfeld, Litauisches Gymnasi- 
. um, Schlošs Rennhof, Wt~ Germany 
i ar tiesiai per: Baltische Gesellschaft 
in Deutschland e.V. 8000 Muenchen 
15, Lessingstr. 5, W. Germany.

Paruošė Pr. Al.

Fort William Port Arthur, OntŽukauskui, V. ir A. Jašiūnams, Lum- 
biams, Kriaučeliūnams ir L. Kaspa- 
riūnui iš Sudbury’; torontiečiams A. 
ir K. Jankaičiams. A. ir M. Starkevi- 
čiams ir J. Pleiniui; S. ir B. Cowbell iš 
Oakville ir hamiltoniškiams Matuliū- 
nams, J. Gonkevičiui, A. Kesiūnui, 
Alb. Jankūnui, Kl. ir VI. Rusinavi- 
čiams, Br. ir VI. Perkauskams, K. Ur
banavičiui, Alb. Giriūnui, E. Baro
nienei, P. Pleiniui, B. ir J. Stankams, 
Ag. Stankienei, Ig. Varnui, A. ir J. 
Deksniams, Ed. Vembrei, L. Bacevi
čiui, L. Jakučinskienei, Magd. Kaz
lauskienei, Ag. ir D. Kochankoms, P. 
Rainiui, A. Tėveliui, S. ir A. Stan
kams, N. ir V. Navickams, A. ir A.

* j- ; gerbti tvlos minute žuvę kariai. Žo- 
* ■ ; J dį apie Lietuvos karius tarė šaulių 

“ c i būrio vadas St. Jokubickas.
| Meninę dalį atliko vietinės jėgos, 
i Dvi liaudies dainas ir operos ištrauką 
gražiai padainavo stipriu, sodriu ba- 
ritono-boso balsu J. Rimkus, studija- 

. . . . * i x j u ves muzika ir dainavimą Kauno muzi-kūnų galvos jau paženklintos sidab- ^ konservatorijoje. j*m akompona. 
rimais plaukais. Ji pati tebera geros vo n Tllls<Jnburgo p da. 

lyku labai gražiai pagrojo akordeonu 
virtuozas Vytas Beninšis iš Hamiltono. 

: Tai labai gabus jaunuolis, laimėjęs ke
lis konkursus. Ponios Žiogienė ir šiur- 

’ nienė pralinksmino publiką suvaidin- 
‘ damos vieno veiksmo komediją “či- fGureckams, P. Slučkai ir J. Švabaičiui. 

gonės burtai”. Vaidinimas visiems pa
tiko. Parengimas davė virš $400 pelno.

PRIEŠKALĖDINIS SUSIKAUPI
MAS - TRUMPOS REKOLEKCIJOS 
įvyksta gruodžio 20-22 d.d. Delhi, šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Jas praves 
prel. Vyt. Balčiūnas, šv. Kazimiero ko
legijos Romoje dvasios vadas. Penkta
dienio vakare kalbės jaunimui, šešta
dienį ir sekmadienį konferencijos vi
siems.

WEST LORNE — RODNEY APY
LINKES LIET. KATALIKAMS pa
maldos įvyks gruodžio 22 d., 5 v.v. 
West Lorne bažnyčioje. Prelatas dr. 
V. Balčiūnas pasakys konferenciją, bus 
klausoma išpažinčią, laikomos šv. Mi
šios. Dalyvaus ir kun. dr. J. Gutaus
kas. Bus galima gauti kalėdinių plot- 
kelią. Kviečiami visi apylinkės liet, 
katalikai pasinaudoti prieškalėdiniu 
susikaupimu.

TABAKO SUPIRKIMAS VYKSTA 
GERAI. — Mokama gera kaina, ypač 
už žemesnės rūšies tabaką. Kasdien 
superka apie 2 milijonus svarų. Koks 
bus pirkimas toliau — sunku pasa-

sveikatos, judri parapijos ir organiza
cijų gyvenime. P. Augustinavičius yra' 
vienas pagrindinių organizatorių Ūki-; 
ninku Klubo ir Tillsonburgo Liet. Na
mų b-vės, taip pat daug dirbo šios 
apylinkės Lietuvių Bendruomenėje. 
Ponai Augustinavičiai yra nuoširdūs ! 
rėmėjai lietuviškos šv. Kazimiero pa
rapijos, neseniai jai paaukoję, pinigų 
šoniniam .altoriui įrengti.

E. IR M., TUINYLOS, gyveną gra
žioje rezidencijoje Simcoe mieste, yra 
plačiai žinomi lietuviškųjų reikalų rė
mėjai, nuoširdūs lietuviškos parapijos 
nariai. Jų paramą junta ir lietuviško
ji spauda, ir liet, mokykla, ir kiekvie
nas kilnus reikalas. Jie yra fundato
riai šv. Kazimiero bažnyčios didžiojo 
altoriaus. Ponia Tuinylienė, būv. Sa
kalauskaitėj yra kilusi nuo Rokiškio, 
Suvainiškio parapijos. M. Tuinyla yra 
iš profesijos ekonomistas-kooperati- 
ninkas, daug dirbęs šioje srityje Lietu
voje. Jis yra žinomas ir savo visuome
nine veikla. Kilęs nuo Simno. Taip p. 
Tuinylų Šeimoje jungiasi Augštaitija 
ir Dzūkija. Pažymėtina, kad p. Tui
nylų namuose jau keli metai iš eiles 
rengiamos iškilmingos Kūčios, kurio
se dalyvauja nemažas skaičius giminių 
ir draugų. Keturis kartus iš eilės tose 
Kūčiose dalyvavo vietos kleb. kun. J. 
Gutauskas.

O. ir J. STRODOMSKIAI, populia
rus šios apylinkės gyventojai, apie ku
riuos neseniai buvo rašyta, tapo di
džiųjų šv. Kazimiero bažnyčios durų 
fundatoriais.

J. E. DAMBRAUSKAS “trečiasis" 
pakrikštytas šv. Kazimiero bažnyčio
je lapkr. 17 d. Jis yra sūnus Salomė
jos ir Jono C. Dambrauskų, kurie tu
ri ūkį prie Eden, Ont. Jo sehelis iš tė
vo pusės yra Jonas Dambrauskas, Sr. 
P. Dambrauskai turi ūkį prie Court
land. Ont. Vaikučio senelis iš motinos 
pusės buvo taip pat Jonas (Kazakevi-

Dar kartą prašome priimti mūsų 
giliausią ir nuoširdžiausią padėką!

Stasė ir Vincas Paulaičiai 
Millgrove, Ont.

SUDBURY, Ont.
BIRUTĖ IR JUSTAS STANKAI su- 

ruošė vaišes ir pasikvietė didelį būrį 
savo artimųjų draugų. Tai nebuvo ei
linis savaitgalio pasivaišinimas, bet 
Birutės iš Suvalkų trikampio Kana- 
don atvykimo metinė sukaktis, Justo 
gimtadienis, surištas su gražiu tradi
ciniu lietuvišku kalėdojimu. Paruošti 
tokias šaunias vaišes daug padėjo lie
tuviškos kulinarijos specialistė Ago
ta Mazaitienė. Krsp.

LIUDAI PODERYTEI priešvestuvi- 
nes pagerbtuves suruošė V. Jasiūnie- 
nė. Be to, dar dvejos pagerbtuves bu
vo suruoštos jos kanadiečių draugių. 
Jos sužadėtinis Andris Janis Karklinš 
pereitą sekmadienį perėjo į katalikų 
tikėjimą. Kūmai buvo Kazys ir Salo
mėja Poderiai. Sveikiname! Krsp.

VYTAUTO GURTAJAUS su Norina 
Maria Perlin vestuvės įvyko lapkričio 
9 d. Fort Williame. Italas kun. China 
sutuokė juos šv. Domininko bažny
čioje. Sveikiname jaunuosius ir linki
me geriausios sėkmės. Tikimės, kad 
šeimą išaugins lietuviais.

GIEDRĖ MITALAITĖ baigė gail. 
seserų mokyklą Toronte. Grįžo atosto
goms pas savuosius. Nuoširdžiai svei
kiname ir linkime pasisekimo darbe.

AGR. VL. ŽEMAITIS surinko soli
darumo įnašo S20 iš 10 žmonių; aukų 
šalpai ir Vasario 16 gimnazijai S63; iš 
viso — $83.

J. KRIŠČIŪNAS yra surinkęs soli
darumo įnašo iš 5 žmonių ir aukų Lie
tuvių Fondui $3. Labai nuošįrdžiai dė
kojame visiems aukotojams ir rinkė
jams. r

šalpai aukojusių sąrašas. — Po $10: 
VI. žemaitis, V. Zujus, J. Dikinis; $8: 
M. Avelis; po $6:s A. Braumanas, Alf. 
Diglys, Br. Karalius; $4: Alf. Gabaus- 
kas; S3: F. Natkus.

Aukos renkamos toliau.

Solidarumo mokestį po $2 yra užsi
mokėję už 1963 m.: E. Jasevičiūtė, P. 
Radzevičius, F. Norvydas, V. Joku- 
bauskas, Suslavičius, A. Mitalas, V. 
Semaška. B. Kalibatas, J. Paukštys, 
-J. Erslovas, V. Stukonis, J. Pargaus- 
kas. V. Bružas, A. Braumanas, V. 
Gurtajus. VI. žemaitis, Alf. Gajaus
kas, J. Kriščiūnas, J. Danėnas, J. Di- 
kinis, A. Puida, V. Zujus, M. Avelis. 
Alf. Diglys, Br. Karalius, A. Vaitie
kūnas.

Kurie dar nėra užsimokėję už 1963 
m., labai prašome užsimokėti.

GAIL. SESUO ST. GIEDRAITYTE - 
McKINNON išsikėlė gyventi į Mont
real!. Ten jos vyras jau yra gavęs tar
nybą.

IRENA BRUŽAITE ir jos vyras Ni
ckolas Chipeska persikelia gyventi į 
Kaliforniją. E. J.

VIENA PATIKIMIAUSIŲ IR

MYKOLUI KENGRIUI mirus, 
žmoną Antaniną, dukterį Danutę Vainutienę 

su šeima jų giliame liūdesyje 
nuoširdžiai užjaučiu —

V. Gavelis

ANTANAS LIŪDŽIU S, 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

pigiausių 
SIUNTINIŲ 

LIETUVIŠKA ĮSTAIGA 

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

HAMILTONE
ir apylinkei atstovauja

E. PRUNSKIENE
1083% MAIN ST. E, 

(Hamiltono Lietuvių Namuose)
Tel. LI 4-1737

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
gičių paskolos iki 60% turto vertės. Nemokamas gyvybes ir

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. po pietą. 
Antradieniais ir penktadieniais S vai. — 8 vai. vakaro.
21. MAIN STREET EAST, ROOM 267 - Telefonas JA. 84511

- ________

>
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Kudirka dabarties žvilgsniu
VYTAUTO KAVOLIO STUDIJA “ŽMOGAUS GENEZĖ”.

Dail. Varnas apie religinę parodę

Dėlei savo dvasinės apimties 
platumo ir tautinės asmenybės iš
samumo dr. V. Kudirka yra tapęs 
įdomiu psichologinio svarstymo 
objektu. Nuo pat reikšmingųjų 
savo gyvenimo dienų saulėtekio 
jis susilaukė nemaža jį aptariau* 
čių knygų, studijų ir gausybės 
straipsnių. Per netaip jau ilgą 
laikotarpį jis suspėjo pasidaryti 
net literatūrinių veikalų heroju
mi. Ypač pastarieji keli metai yra 
gausūs jo asmens charakteringų
jų bruožų gvildenimu. Paskuti
niųjų metų būvyje atsirado ir 

. Vytauto Kavolio psichologinė 
Vinco Kudirkos studija “Žmo
gaus genezė”. Šioje studijoje au
toriui yra pasisekę atidengti ne 
vieną iš tokių charakterio bruo
žų, kurių nėra biografinio ir ki
tokio pobūdžio aprašymuose.

Išvadoms pagrįsti panaudota 
nemaža kitų autorių ir paties Ku
dirkos raštų ištraukų bei citatų, 
kurios, žinoma, lengviau įtikina 
skaitytoją.Nemažą rolę autoriaus svarstymuose vaidina tikėjimas į prigimtinio paveldėjimo pradą. Manytumėm, kad šiuo pradu net perdaug remiamasi. Atrodo, kad dr. V. Kudirka buvo savo tėvo charakterio atspindys. Žinoma, dvasinio ir fizinio paveldėjimo klausimas yra neginčytinas, betgi savo asmenybės kūrime jis yra ribotas. Priešingu atveju būtų neįmanoma išaiškinti, kodėl, sakysime, vienoje šeimoje vienas sūnus tampa kunigu, kitas — galvažudžiu, o trečias svetimoteriu ... Vadinasi, esama ir kitų veiksmų, lemiančių žmogaus psichologinį nusiteikimą. Pvz. kad ir iš šios studijos mes nepatiriame nė apie tėvo Motiejaus, nė apie motinos bent kiek iškilesni patrijotišku- mą, tuo tarpu sūnus tapo patri- jotizmo milžinu. Tėvas buvo žinomas kaip apyšykštis žmogus, o sūnus šios “dorybės” neturėjo nė už centą. Tėvas buvo praktikuojantis katalikas, sūnus — religinis flegmatikas ir t.t. Netgi ir mūsų tremties gyvenime esama tėvų, sergančių gilia nostalgija, vaikai tuo tarpu iš jų ligos tik šaiposi. Arba daugis mūsų savo tėvus atsimena su gilia simpatija, o čionai jų vaikai savo tėvus traktuoja kaip savotiškus prievolininkus, be jokio sentimento bei pagarbos ir pan.Taigi, ir Kudirkai, nors ir su “paveldėtu” iš tėvo tvirtu charakteriu, visdėlto grėsė pasidaryti lenkiško saliono liūtu; ir jeigu ne ano meto bendroji tautinės laisvės troškulio dvasia būtų nenugalėjusi lenkiškos įtakos* tai greičiausia ir Kudirka jai būtų pasidavęs.Autorius, kad ir konspektyviu svarstymu, sugebėjo savitu būdu “prikelti Kudirką iš numirusių” ir parodyti mums gyvą. Skaitytojas betgi manytų, jog išsamesnis aplinkybių išanalizavimas jį būtų perteikęs dar gyvesnį.

★ ★Skaitytojui paliks nevisiškai aiškus dr. V. Kudirkos religinis nusiteikimas. Autorius, nagrinėdamas šį atvejį, nemažai kalba apie jo charakterio kultūrinius ir kitokius bruožus (kaip ir dažnokai jam šia prasme trūksta nuoseklumo), kurie nuo religinio nusiteikimo yra atsiję, o tiesioginio klausimo taip ir neišsprendžia. Jeigu vadovautis paveldėjimo norma, tai jis turėjo būti gilaus tikėjimo katalikas, kaip ir jo tėvas Motiejus ir šeima apskritai. Betgi toks jis nebuvo. Nebūta jo ir religinio indiferento. Autorius, nagrinėdamas jo individualinę ir pozityvistinę išraišką, bando jį susieti su protestantizmu. Betgi kiekviename iš mūsų esama nemažo kiekio individualinio ir po

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

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

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!

zityvistinio nusiteikimo religiniu 
atžvilgiu, bet tai dar nereiškia, 
kad šis nusiteikimas yra “protes
tas” prieš religines dogmas. Ne
vienam skaitytojui net galėtų kil
ti mintis Kudirką buvus tautinės 
bažnyčios atstovu, bet tai vien 
dėlto, kad jo religinis veidas kaž
kaip keistai sukamas į šalį.

★ ★
Kaip motyvą Kudirkos “pro

testantiškam” polinkiui pagrįsti 
autorius platokai nagrinėja jo 
nusistatymą kunigų, davatkų, 
vienuolynų, seminarijų, “popie
žystės”, skaistyklos, šventųjų ir 
šventumo ir kitais atžvilgiais. Iš 
pateiktų citatų (nenurodyti šalti
niai, iš kur jos imtos!) atrodo, jo 
būta neigiamo. Betgi šitokio nu
sistatymo atskleidimas vargu ar 
bent kiek geriau išryškina jo re
liginę sąmonę. Juk visada tūlas 
gali girti ar peikti kunigus, vys
kupus ir net patį popiežių bei vie
nuolijų vadovus, bet tai dar ne
reikš jį esant blogu kataliku ar 
kitokios konfesijos žmogumi, 
ypač, jei to papeikimo jie yra 
verti. Betgi V. Kudirkos atveju 
lietuvis kunigas yra nemaišyti- nas su kitataučiu kunigu arba nu- tautėjusiu, kuriam lietuvių tautinės aspiracijos nerūpėjo (tai Kudirką daugiausia ir pykino). O tokių kunigų anuomet Lietuvoje būta juk nemaža. Antra vertus, tiek kunigai, tiek' vienuoliai tėra tik religinės tiesos skleidėjai ir vydytojai, o ne pati tiesa. Dėlto ir jų žmogiškieji lūžiai šios tiesos kelyje nepažeidžia pačios tiesos, bet tik jų pačių asmenybės didybę. Reikia manyti, kad Kudirka šį skirtumą suprato ir dėlto kunigų laikysena negalėjo turėti įtakos jo religiniam nusistatymui.Nepaaiškina Kudirkos religinio nusistatymo ir jo atsikirtimas ginče su “Tėvynės Sargu”, kur jisai teigęs, jog Lietuvos kunigų seminarija duodanti didesnį procentą paleistuvių, kaip universitetas. Šiame jo* teigime labai lengva įžiūrėti motyvą ad homi- nem, nes nei universitetas nei seminarija, tokių “griešriinkų” ne- auklėjo.Jo nusistatymas prieš “davatkas” taip pat nereiškia nusistatymo prieš religinę praktiką. Juo-

ALFONSAS VINDAŠIUS,
š.m. lapkričio 22 d. Toronto 
un-te gavęs gamtos mokslų 
magistro laipsnį. Diplomo įtei
kimo iškilmėse dalyvavo jo 
žmona, tėvai ir giminės. Svei
kiname naująjį akademiką!A. Vindašius 1961 m. baigė Toronto un-to matematikos ir fizikos fakultetą B.Sc. — bakalauro laipsniu. Vienerius metus mokytojavo Guelph, Ont., ž. ūkio kolegijoj. 1962 m. su šeima grįžo į Torontą ir čia dar metus studijavo. Dabar jis ruošiasi daktaratui. Jo tėvai gyvena Tillsonburg, Ont.

ba, kad davatkiškumas ir pamal
dumas yra dvi skirtingos sąvo
kos: pamaldumas yra pamaldu
mas, o davatkiškumas visados 
reiškė jo iškreipimą, plepumą, 
gandonešiškumą ir pan. 0 šios 
pastarosios “dorybės” nėra reli
ginės dogmos, saistančios tikėji
mo pažiūras. Jas gali turėti ir ka
talikas ir liberalas ir kiekvienas 
kitokis, net nebūtinai moteris. 
Neatrodo, kad Kudirka būtų 
smerkęs pamaldžiuosius tikrąja 
prasme.

Iš dėstymo matyti, kad auto
rius bus šiek tiek supainiojęs 
identifikuodamas Kudirkos sup
rastą šventumo sąvoką su dar
bingumo sąvoka. Juk argi žodis 
šventas be savo tiesioginės pras
mės dar nėra panaudojamas ir 
kasdieniniame gyvenime norint 
labai didžius veiksmus, darbus, 
žygius ir pan. sukilninti. Antai, 
ir paties Kudirkos tautinį darbą 
mes galime pavadinti šventu, 
šventa pareiga, šventas žodis, 
šventa tiesa, švento gyvenimo 
žmogus ... Kartais žmogus net 
angelu pavadinamas... Vargu ar 
kitaip šventumą galėjo interpre
tuoti ir Kudirka.Autorius rodo dalyko nesupratimą, manydamas, kad lietuviams šventieji yra artimesni, kaip Kristus. Tiesa, lietuviai garbina šventuosius, kaip savo tobulumu pranokusius žemiškojo gyvenimo turinį, bet, turbūt, nėra nė vieno, kuris* šventąjį statytų augščiau už patį Dievą" žmogiškai imant, šventieji yra artimesni ne tik lietuviui, bet ir kiekvienam vertinančiam šventuosius, nes jie — žmonės. Bet tai nereiškia, kad jie statomi augščiau už Dievą.Dėlto skaitytojui ir gali atrodyti, jog šie motyvai yra labai abejotinos vertės Kudirkos religiniam pasauliui atskleisti. Atvirkščiai, nevienam iš jų jie gali veikiau tapti klaidinančiu motyvu savo religiniam nusiteikimui iškreipti. Juk, sakysim, kad ir klaidingai suprastos davatkiškumo sąvokos aiškinimas ne vieną silpnesnio charakterio žmogų atgraso nuo viešos religinės praktikos. Ir galbūt dėlto lietuviai ir yra tapę savotiškais religiniais slapukais.Čia tad ir glūdi “Žmogaus genezės” autoriaus nevisiškas pasisekimas askleisti dr. V. Kudirkos religinį veidą, be kurio ir jo asmenybe apskritai, atrodo, lyg ir būtų nuskriausta, šių, gal šiek tiek “protestantiškų”, "motyvų panaudojimas neįrodo jį buvus pasinešusi protestantizmo linkme. Tai daugiau paties studijos autoriaus tendencija, o ne V. Kudirkos.

★ iršios pastabos neužtemdo V. Kavolio studijos kaip visumos. Betgi viena yra aišku, kad turbūt kiekvienas skaitytojas šios studijos poveikyje prisistatys Kudirką kaip tautinės dvasios milžiną, kaip Lietuvos vizijos kūrėją ir didį laisvės kovotoją. Tarp daugelio kito žanro knygų ir straipsnių ši studija atskleidžia tą dalį Kudirkos sielos, kuri buvo iki šiol mažiausiai paliesta ir eiliniam skaitytojui mažiau žinoma.
Vytautas Kavolis, ŽMOGAUS GE
NEZĖ. Psichologinė Vinco Kudir
kos studija. Čikagos lietuvių lite
ratūros draugijos leidinys, 1963. 
Kaina $1.

A. KalniusŽeneva. — Pirmasis turistinis povandeninis laivas Šveicarijoje pradės vežti keleivius ateinantį pavasarį. 100 pėdų laivas galės paimti 40 asmenų. Ežero stebėjimui laive padarytos specialios skylės - langai.Čikaga. — Apie 45.000 privačių maudymosi baseinų įrengiama JAV kiekvieneriais metais.

Inž. M. Ivanauskas, religinio meno parodos vykdytojas, kalbasi su 
dail. prof. Adomu Varnu religinio meno aktualijomis.

Gyvenimas filmuose

Trys meniški filmai
 KORNELIJUS BUČMYS, OFM

“The Lilies of the Field”. Lauko lelijos, beaugdamos Viešpaties globoje, pasipuošia grožiu, kurio nei Saliamonas nepajėgė susikurti visoje savo galybėje. Pasitikėdamos Dievo Apvaizda, penkios vienuolės pabėgėlės iš rytinės Vokietijos bando įsikurti nederlingame Arizonos ūkyje. Tarsi iš dangaus siųstas pravažiuojąs negras pasiprašo vandens savo įkaitusiam automobiliui. Motina viršininkė jį tuoj prisiprašo trumpai pagalbai, bet netrukus jis visiškai čia pasilieka. Mokėdamas įvairiausius amatus, naujasis ateivis pagelbsti seserims pasistatyti net taip lauktą savą koplyčią.Pasinaudodamas William Barret vos 92 psl. novele, filmų gamintojas ir režisorius Ralph Nelson sukūrė tikrą šedevrą. Filme nėra nei masinių scenų, nei spalvotų gamtovaizdžių — jo didingumas glūdi paprastume. Tai himnas gėriui, glūdinčiam žmoguje. Filmas girtinas ir rekomenduotinas visiems šeimos nariams ne todėl, kad palankiai vaizduoja seseris vienuoles ir negrus, bet dėl savo meniškumo. Techniškai ir artistiškai tobulame filme nėra jokio saldaus pamokslavimo, bet gausu natūralaus humoro. Nenuostabu tad, jog šis filmas buvo parinktas oficialiai atstovauti JA V-bėms tarptautiniuose Berlyno ir Edinburgo filmų festivaliuose, kur susilaukė palankių kritikos įvertinimų ir premijų. Ypač žavi Sidney Poitiėr vaidyba.
“SVž”. Kas pajėgė suprasti ir įvertinti filmą “La Dolce Vita”, gėrėsis ir šiuo naujausiu italų re- žisoriaus Federico Fellini kūriniu. Vaizduodamas filmų režiso- riaus rūpesčius filmo statymo 

PAARL BRANDY PAAUGŠTINTA Į . . . 
P A AR L PENKIŲ ŽVAIGŽDŽIŲ DEGTINĘ

Tradiciniai Five Star Brandy yra išskirtinos kokybės, labiau išlavinto skonio ir švelnumo — parduodama už prieinamą kainą. Žinomoji Paari importuota degtinė ilgiau skaidrina
ma balto ąžuolo statinėse, kad gardesnė taptų. Tačiau stebėtinai ne- augšta kaina nesikeičia. Be abejonės, tai geriausios kokybės Kanados degtinė.

metu, iš dalies autobiografine forma, Fellini jungia damion vie- numon dabartį, praeities prisiminimus, sapnų svajones ir ateities vizijas. Kaikurios idėjos kartojasi iš “La Dolce Vita” — asmenys, save laiką neva augštesniais, elgiasi kartais tikrai naiviai; žmonės mėgsta apgaudinėti save ir kitus; materializmas siaučia gana sėkmingai... Filmo baigiamoje scenoje režisorius kviečia visus žengti laiptais žemyn, tarsi simboliškai kviesdamas į gyvenimo paprastutę realybę.Pagrindinį vaidmenį puikiai atlieka Marcelio Mastroianni. Jam stipriai pagelbsti šalutinėse rolėse Anouk Aimee, Sandra Milo, Claudia Cardinale ir kt. Nors filmas techniškai ir artistiškai labai arti tobulumo, visdėlto realybės ir fantazijos jungimas ne vieną gali sumaišyti. Tad šis filmas gali būti rekomenduotinas tik pilnai subrendusiems žiūrovams, ir tai kiek įpratusiems į vispusišką filmų vertinimą bei gėrė j imąsi. Žiūrovai, kurie eina į kino teatrą vien tik praleisti keleto nuotaikingų ar nerūpestingų valandų, šiuo filmu gali nusivilti.“The Incredible Journey”. Neįtikėtinos kelionės pasisekimas užtikrinamas jau vien Walt Disney parašu. Jau nekartą suteikęs vaikams įvairiausių nuoširdaus pasilinksminimo progų, Disney prisidėjo ir prie šio filmo pagaminimo. Pagal to paties vardo Sheila Burnford knygą, filme rodomi įvairiausi dviejų šunų ir vieno katino nuotykiai ilgoje, *250 mylių kelionėje per Ontario provinciją. Tarpusavyje vienas kitam pagelbėdami, bendromis jėgomis jie nugali įvairias pakely pasitaikančias kliūtis. Fletcher

Ryšium su religinio meno pa
roda Čikagoje daiL Ad. Varnas 
pareiškė:

“Nėra abejonės, kad šitokia 
laiks nuo laiko ruošiama religi
nio meno paroda yra didžiai pras
minga keleriopais atžvilgiais, ir 
lietuvių visuomenė tokios paro
dos labai pageidauja. Ji yra pras
minga: pirmiausia, ji duoda pro
gos intelektualiniams mūsų vi
suomenės sluogsniams patirti ir 
kartu pagyventi tuo, kas mūsų 
dailininkų yra sukurta naujųjų

Kultūrinėje veikloje
ALGIS VALIUS, mokytojaująs gim

nazijoj Moorestown, NJ, rugsėjo m. 
gavęs pedagogikos magistro laipsnį, 
pradėjo rengtis doktoratui Rutger’s 
universitete.

L. DOVYDĖNO “Pabėgėlis Kapšiu
kas” suvaidintas Los Angeles vaikų 
scenoje.

J. JASYS, NEW LONDON, Conn., 
matydamas, kad Amerikoje spausdina
muose žemėlapiuose, gaminamuose 
globuose ir knygose, kurios vartoja
mos mokyklose jaunajai kartai auklė
ti ir šviesti, daugeliu atvejų pasigen
dama Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vardų, o jų vietoj — tik okupanto 
vardas ir spalva, pridėdamas vieną to
kį žemėlapį, parašė laišką sen. Tho- 
mui J. Dodd, Senato užsienio santy
kių k-to nariui. Spalio 31 d. gautas iš 
senatoriaus atsakymas, iš kurio mato
si jo energingos tuo reikalu pastan
gos. Sen. T. J. Dodd rašo:

“Aš parašiau laiškus Amerikos Ge
ografijos Dr-jai, Rand-McNally b-vei 
Niujorke ir Weber-Costello b-vei Či
kagoje, kurie gamina daugumą žemė
lapių vartojamų JAV-bėse, raginda
mas, kad Europos ir Sovietų Sąjungos 
žemėlapiai prisiderintų prie fakto, 
kad JAV oficiali politika nepripažįs
ta Baltijos valstybių įjungimo į So
vietų S-gos teritoriją. Aš taip pat ra
šiau Pentagonui, įtaigodamas, kad gy
nybos d-to spausdinami žemėlapiai 
laikytųsi panašių nurodymų”.

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS 
INSTITUTO stud. Š. Valiukėnui moks
lo mokestį (S40) apmokėjo Lietuvių 
Tautinis Akademinis Sambūris, kuris 
Instituto leidiniams leisti anksčiau 
yra paskyręs S450. Institutą šiemet 
lanko 27 studentai, iš kurių per 20 
atleistini nuo mokesčio. Būtų gera, 
kad ir kitos org-jos ar asmenys pa
remtų lituanistinį švietimą. Stipendi
jos siųstinos adresu: 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago, Ill., USA.

LIETUVIŲ VAIKŲ NAMELIAI, ve
dami Montessori Dr-jos, spalio mėn. 
buvo atidaryti Čikagoje. Namelius lan-Markle su gyvulių dresiruotojo pagalba taip pajėgia minėtus gyvulėlius įjungti į filmo eigą, kad dalyvaujantieji artistai tampa vien šalutiniais veikėjais. Tikrai puikia spalvota fotografija pateikiama gausybė žavių Kanados gamtovaizdžių indėnų vasaros laikotarpyje. * Filmas * rekomenduotinas visokio amžiaus vaikams.

srovinių ar stilistinių šio amžiaus 
verpetų poveikyje; antra, ji paro
do, kaip vyksta tiems dailinin
kams grumtis su kietomis me
džiaginėmis sąlygomis ir ypač su 
kūrybinėmis apystovomis svečio
je padangėje. Be to, ir patiems 
dailininkams parodos yra didis 
moralinis, o kartais ir materiali
nis paskatas; tariu moralinis, kai 
jieškoma progos pasireikšti nau
ju kūrybiniu veidu ar su naujais 
lietuviškos kultūros pradais ir 
pan.”

ko nemažas skaičius priešmokyklinio 
amžiaus lietuviukų. Suinteresuoti tė
vai gali kreiptis į mokyt. S. Vaišvi
lienę, 2743 W. 69th St., Chicago, III.

DR. Z. DANILEVIČIUS pakviestas 
vienu iš redaktorių didžiausio pasau
lyje medicinos žurnalo “Journal of 
the American Medical Association — 
Jama”. JAV Gydytojų s-ga, kurios ofi
ciozu šis žurnalas yra, turi daugiau 
kaip 250.000 narių. .Kadangi žurnalą 
prenumeruoja ne tik nariai, bet ir 
įvairios mokslinės įstaigos ir atskiri 
mokslininkai, tai jo spausdinama per 
350.000 Pr. AL

“LITUANUS” 1963 M. 1 NR. buvo 
atžymėtas dail. Vytautas Ignas. Jo kū
ryba susidomėjo JAV kongreso narys 
John S. Monagan iš Cpnn. Per žurna
lą pradėjo rašytinį saitą su dail. Ig
nu. Igno darbai rado atgarsio ir pas 
vieną amerikietį iš Čikagos. Šis per 
“Lituanus jau yra įsigijęs Augiaus ir 
Valiaus kūrinių. Pora religinių dail. 
K. Žoromskio paveikslų, kurie buvo 
paskelbti “Lituanus” skiltyse, patiko 
World’s Christian Student Federation 
Ženevoje — paprašė nuotraukų ir nu
mato panaudoti savo leidiniuose.

“Lituanus” žurnalo meninį apipavi
dalinimą atlieka arch. Kęstutis Čer- 
keliūnas. 1

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LIETUVIŲ LIAUDIES DAINAS į 

rusų kalbą verčia sovietų literatai — 
A. Prokopjevas ir A. Čepurovas. Šiuo 
metu jie turi išvertę virž 100 dainų. 
“Literaturnaja gazeta” laikraštyje A. 
Prokopjevas, kalbėdamas apie savo 
viešnagę Lietuvoje, rašo: “Čia man te
ko laimė atrasti tikrą lobį — lietuvių 
liaudies dainas. Kaip gaila, kad jos 
beveik nebuvo verstos į rusų kalbą. 
O juk tai turtas, kuris turi priklausy
ti visai mūsų literatūrai, visai šaliai 
ir netgi visam pasauliui. Dainose atsi
spindi viskas, kuo gyvena sukūrusi 
jas lietuvių liaudis. Jos išmintingos ir 
lyriškos, šelmiškos ir širdingos. Tai 
nuostabus pačios giliausios poezijos 
pavyzdys”.

PIRMOJO LAIPSNIO DIPLOMĄ S. 
Sąjungos profsąjungų meno saviveik
los apžiūroje Maskvoje laimėjo Vil
niaus un-to dainų ir šokių ansamblis. ’ 
Tai augščiausias visų konkurse daly
vavusių ansamblių įvertinimas. Kaip 
varžybų laimėtojas, ansamblis daly
vavo XIII profsąjungų suvažiavimo 
uždarymų koncerte Kremliaus suva
žiavimų rūmuose.

S. DAUKANTO kūrinių paroda, ra
šytojo 170-tųjų gimimo metinių pro
ga, surengta Vilniaus Lietuvių k. ir 
literatūros institute. Buvo išstatyti S. . 
Daukanto rankraščiai, tautosakos rin
kiniai ir jo pastangomis XIX š. vidu
ryje išspausdinti veikalai.

FILHARMONIJOS NAUJUOSIUS 
VARGONUS išbandė vokiečių firmos 
atstovas, Leipcigo konservatorijos pro
fesorius Wolfgang Schetelich. Po jo 
pirmąjį vargonų muzikos koncertą da
vė Lietuvos vargonų virtuozas Leo
poldas Digrys. Jo nuomone, šalia Ry
goje esančių koncertinių vargonų Vil
nius dabar turi geriausius vargonus 
visoje Sov. Sąjungoje.

IŠLEISTAS naujas V. Mykolaičio 
Putino eilėraščių rinkinys “Būties va
landa”, 158 psl.

PROF. BALYS DVARIONAS pla
nuoja K. Donelaičio “Metus” įamžinti 
muzikos garsuose. Jis dar nėra pasi
rinkęs muzikinės formos, bet tikisi 
rasti savitą priėjimą prie garsiosios 
poemos. Jo nuomone, metų laikų mo
tyvai yra sumaniai panaudoti kitų 
kompozitorių kūryboje. Taigi, ir K. 
Donelaičio “Metus” galima perkelti į 
lietuviškos muzikos foną.

MEDŽIAGĄ APIE DR. J. BASANA
VIČIŲ Vilniaus archyvuose renką Bul
garijos medicinos ir kultūros tyrinėto
jas dr. V. Bakerdžijevas. Jis nori Var
nos ir Lamos mieštuose surengti dr. 
J. Basanavičiui paminėti skirtas paro
das. Taipogi planuojama monografi
ja, kurioje bus iškelti dr. J. Basana
vičiaus, kaip Bulgarijos sanitarinės et
nografijos ir medicinos istorijos tyri
nėjimų pradininko, nuopelnai. Dr. V. 
Bakerdžijevas jau yra parašęs keleM 
straipsnių apie dr. J. Basanavičiaus 
gyvenimą ir jo veiklą Bulgarijoje.

VOKIEČIŲ KNYGOS SAVAITE ir 
jai skirtoji paroda buvo atidaryta Vil
niaus kino teatre “Vilnius” vestibiu
lyje. Ta proga Lietuvoje lankėsi eilė 
R. Vokietijos kultūrininkų. Lietuvos 
knygynuose ir bibliotekose yra nema
ža iš R. Vokietijos įvežtų knygų vo
kiečių kalba — daugiausia moksliniais 
ir techniniais klausimais.

—vist—

Atsiųsta paminėti
Sveikinimo atvirukai. Komplektas 

12 grafikos reprodukcijų, išleistų at- - 
virukų formoje. Grafikos darbai šių 
lietuvių dailininkų: R. Viesulo, T. Va
liaus, V. Igno, S. Krasausko, D. Ta- 
rabildienčs, V. Klemkos, A. Tarabil- 
dos ir A. Makūnaitės. Atvirukai vie
no sulenkimo, du vidujiniai puslapiai 
skiriami įrašams, metrika anglų kalba. 
Komplektas su vokais, įskaitant per
siuntimo išlaidas, kainuoja $1.10. Iš
leido Gabija, 87-85 95 St., Woodhaven 
21, N.Y, USA.
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JAMES B. GILBERT REALTOR
1495 KIPLING AVE. NORTH. KIPLING PLAZA. REXDALE _ . *  • •   

vasarviečių pardavimui arba išnuomavimui.

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

SPECIALUS
KALĖDINIS

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

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

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

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

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

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
įstaigos teL Wasaga Beach 201 TeL 2337

MOTERIŠKŲ RŪBŲ A & B TAILORS
SIUVĖJAS priima užsakymus A 
vyrišką ir moter. paltą ir kostiumą. DereSneVICIUS
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

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

S | ' -

George BEN, BJL 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

| 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. 7-2815

PASIŪLYMAS
ŠIEMET ŠVENTES DŽIUGIAI!

Apšvieskite Kalėdų eglutę bei kitus papuošimus 
gražiomis, šviesiomis lemputėmis.

Mažiausias kiekis - 10 lempučių.
Jei viena ar kelios perdega, likusios vistiek šviečia. 

Lemputės gali būti naudojamos vidaus ir 
išorės papuošimams.

Papuošalai pridedami nemokamai!
Jūs galite gauti 10 lempučių rinkinį atsiųsdami 

$2.00 dabar žemiau nurodomu adresu. 
$4.00 vertės lempučių rinkinys už pusę kainos!

Pasinaudokite žemiau dedamu kuponu - 
- užsisakykite kol jų dar yra!

AUGSTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

Taiso visą modeliu mašinas: automatinės transmisijos, ratą balansavi
mas, motorą remontas, tepimas ir kt. Syki pabandę, grįšite pas mus atgaL

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

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

‘"■■■JII*

ADVERTISING DEPARTMENT,
DEPENDABLE NOVELTY COMPANY, 
6519 Park Ave., Montreal 8, P.Q.

Prašau man siųsti jūsų specialų kalėdinių lempučių rinkinį su 
papuošalais. Prašoma aiškiai rašyti.
Pridedama $2.00 □, čekis □, pinigų perlaida □. Ačiū.

Pavardė

Adresas

Mieštas Provincija

..ŠYPSENOS..
Filosofiškai

— Meilė prasideda apsupimu, 
kaip tai daroma kare, bet baigia
si ^pozicijos karu. (Marcei Ach-

— Jauna išdidi aktorė turi vis
ką — menedžerį, spaudos Šefą, 
advokatą, mokytoją, modistę, tik 
trūksta vieno dalyko: talento. 
(Paula Wessley).

Pelių mokykloj
Motina pelė aiškina mažom pe

lytėm:
— Kai būsite didelės, tai patir

site, jog mes bijomės vyrų, o vy
rai — bijosi moterų, moterys gi 
bijosi pelių...

škotiškai
Aberdeeno priemiestyje, prie 

trobelės slenksčio, sėdėjo senas 
škotas ir rūkė pypkę. Staiga pri
važiavo brangus limuzinas, is jo 
iššoko puikiai apsirengęs jaunas 
ponas, ir, nuoširdžiai senį svei
kindamas, paklausė:

— Ar nebepažįsti, tėveli? Aš 
tavo sūnus, kurį tu prieš dvide
šimt metų pasiuntei parnešti dvi 
bonkas pieno, ir aš nebegrįžau. 
Vargais negalais pasiekęs Ameri
ką, ten radau laimę ir štai grįžau 
palengvinti tavo gyvenimo.

Škotas nekantriai sulaukęs, 
kol sūnus baigs kalbėti, paklausė:

— Na, o kur padėjai tas dvi 
bonkas pieno?

Nebe naujokai
Misijonierius, naujai atvykęs į 

žmogėdrų sritį, teiraujasi pas čia
buvį:

— Ar jūs ką nors patyrėte iš 
tikėjimo dalykų? '

— Taip, mes skonį truputi pa- 
žinome, kai valgėm čia anksčiau 
buvusi misijonierių ...

Skyrybų priežastis
Kažkas pasakė: Visų skyrybų 

priežastis — vedybos.
Žmonos skundas

— Kiti vyrai iškelia savo žmo
nas į padangę, o tu nė nepagalvo
ji apie tai, — skundžiasi žmona 
vyrui.

— Mielai ir aš tai padaryčiau, 
jei būčiau tikras, jog tu, iškelta 
padangėn, niekad nebegrįši iš 
ten...

Parinko Pr. Al.

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokią 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 Semee - Dirbtuvė

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

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

Sav. R. STASIULIS

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

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

WINNIPEG, Man.
KUN. KLEB. J. BERTAjŠIUS RO

MOJ. — Lapkričio 17 d. vakare, gau
siai lydimas savo parapijiečių, išvy
ko į aerodromą, iš kur lėktuvu trims 
savaitėms išskrido į Romą. Numato 
sugrįžti apie gruodžio 7 d.

Mūsų kleboną galima priskirti prie 
“kunigų-darbininkų”, kurie buvo atsi
radę Prancūzijoje. Jie savanoriškai 
ėjo į fabrikus kartu su darbininkais 
dirbti, kartu su jais gyveno ir tarpe 
jų platino Kristaus mokslą.

Kun. J. Bertašius žymus tuo, kad 
statydamas Winnipege lietuvių para
pijos bažnyčią, nuo pat pamatų, kar
tu su visais parapijiečiais, ėmė ritinti 
akmenis ir neatsisakė nuo jokių toli
mesnių darbų, iki pat jos užbaigimo. 
Dažnai jį matėme suvargusį, purvinais 
drabužiais ir dažnai dirbantį vienišą, 
prakaite paskendusį, tačiau jis baž
nyčios statymo siūlo nenutraukė. Jo 
darbu šiandien džiaugiasi visi lietu
viai ir reiškia jam pagarbą. Jis yra vi
sų mylimas ir gerbiamas; ir Winnipe- 
go arkivysk. B. Flahiff jį vadina “mie
las mano Justinai”.

Būtų gera, kad jis šiandien už tai 
susilauktų reikiamo atpildo ir tinka
mo įvertinimo ir iš bažnytinės hierar
chijos pusės.

KUN. J. BERTASIUS atlaikė gedu
lingas metines pamaldas už mirusios 
Galios Musteikienės vėlę, tačiau baž
nyčioje jau nebesimatė nei jos arti
mųjų, nei draugų bei pažįstamų.

LAPKRIČIO 22 D. rytą winnipegie- 
čiai atsikėlę rado tikrą žiemos vaizdą: 
prisnigta virš poros colių sniego. Va
sara buvo karšta ir sausa, o ruduo 
nuostabiai gražus ir ilgas. Šio, krašto 
gyventojai tai seniai bebuvo matę.

K. Strikaitis

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

Kas naujo Kanadoje?

DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR [VAIRIOS POMPOS.

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

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

OILS LTD. 
Atstoves

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

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

Parduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
ktt. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams. 
Įvairūs mašinų pataisymai: tepimas, dideliu ir mažų 

_ dalių pakeitimu. Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

Automatinis eteaira varymas. Sutai
sau iširusius garas ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

Nužudytam JAV prezidentui 
Kennedy pagerbti Kanadoje 
Įsteigtas jo vardo fondas, ku
riam suaukotos lėšos bus skiria
mos psichiškai atsilikusiem vai
kam padėti.

Busimiem feder. rinkimam no
rima pertvarkyti rinkim, apylin
kių ribas atsižvelgiant Į gyven
tojų skaičių. Labiau apgyventos 
rinkiminės apylinkės bus pada
lintos Į kelias ir tuo būdu visoje 
Kanadoje renkamų į parlamen
tą atstovu skaičius padidės maž
daug 30 — iki 283.

Prieš rūkymą išeinama visu 
frontu. Feder. vyriausybė, kar
tu su provincijom, nutarė išleis
ti $600.000 sumą akcijai prieš 
rūkymą. Tabako bendrovių at
stovai taip pat turėjo dviejų die
nų konferenciją Otavoje ir nuta
rė, kad tvirtinimas, jog cigare
čių rūkymas sukelia plaučių vė
žį nėra Įrodytas.

Iš Kuboj sulaikytų dviejų ka
nadiečių vienas nuteistas 30 m. 
kalėjimo. R. Lippert esą prisi
pažino gabenęs maisto dėžutė
se sprogstamas medžiagas. Kiek 
tame prisipažinime tiesos, nie
kas nežino. Parlamente nauj. 
demokratų partijos atstovai kal
tino vyriausybę, kad tos sprogs
tamos medžiagos maisto dėžutė
se esą paruošiamos Toronte.

Didžiausias darbdavys Kana
doje yra federacinė vyriausybė, 
kuri samdo 350.000 tarnautojų. 
Jiems išmokama per mėnesi 
$153 mil. algų.

Kanados šiaurėje, ypatingai 
mažai apgyventoje Yukon teri
torijoje yra begalės žemės tur-

tų. Vien tik žibalo ir alyvos at
sargos Yukone siekia apie 50 bi
lijonų statinių, tuo tarpu visose 
kitose Kanados dalyse žinomi 
rezervai siekia tik iki 5 bil. sta
tinių. Yukon upės baseino jėga 
galėtų pagaminti 50 bil. kilova
tų elektros jėgos kas valandą. 
Visa tai parodo, kokie milžiniš
ki ištekliai Kanadoje dar yra 
neišnaudoti.

Alkoholinių gėralų Įstatymai 
Kanadoje, o ypač Ontario prov., 
yra visų pajuokos objektu. Ne
žiūrint visų suvaržymų, Onta
rio provincija su 90.000 alkoho
likų užima šeštą vietą pasau
lyje.

Kanadiečiai turistai išleidžia 
daugiau pinigų JAV ir Europo
je, negu kitų kraštų piliečiai. 
Kanadietis turistas užsienyje iš
leidžia trigubai daugiau, negu 
amerikietis. Vien JAV kanadie
čiai per metus palieka $430 mil.

Bona. — Nežiūrint didelės kai
nų konkurencijos pasaulinėje 
rinkoje, vokiečių plieno pramonė 
kyla. 1963 m. ji* sieks 31.400.000 
tonu.

Prancūzijos prez. De Gaulle 
mano, kad jis dar turės pasilik

ti tarnyboje iki 1970 metų; bū
siąs reikalingas peržiūrint At
lanto S-gos sutartį, kur jis turįs 
apginti Prancūzijos politinę ir 
karinę nepriklausomybę.

A.P. GARAŽAS 
persikėlė

f naujas didesnes patalpas, kur ta-

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

International 
Driving School

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

Tel. 535-9468

859 COLLEGE ST.
Te&tonas LE. 2-5461

Mokome su standartinėmis, au
tomatinėmis traarvisijomis ir 
Volkswagenais.

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

> susitarimą.

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin SL)

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).

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

OKULISTĖS

420 Roncesvalles Ave. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namą CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6 JO vaL vak. Šeštadieniais nuo

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v.

Vėlesniu ar kitu laiku tik susitarus 
telefonu. Trečiadieniais uždaryta.

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

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

TEISININKAS —
ADVOKATAS - NOTARAS

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

Telet WA. 1-3924

100 ADELAIDE ST. W.
Ro«a 107 

Telefonas EM. 6-4182 
Toronte.

Dažai ir sienoms 
popieris! seĮecSii, 
r r TERPENTINAS

SKYS PAINT & WALLPAPER 
891 DUNDAS ST. WEST

TeL EM. 4-2715, Toronto, Ont

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontroktorius

Visų rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

TeL RO. 7-9947 
24 Humberview Rd„ Toronto.

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

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

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

24 VAL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
ALFA RADIO & TV

PARDUODAMIRTAISOM TELEVIZIJAS, RADIJAS 
TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 19* NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ tt VIENOS 
KOMPANIJOS.

NAMU
RO. 6-7132



Lietuvis žuvo lėktuvo nelaimėje

P. O. Dabkai

Inž. ALGIRDUI SLAPŠIUI

Nuliūdę
Onutė ir Martynas Yčai

1NŽ.ALGIRDUISLAPŠIUI

TRAGIŠKAI LĖKTUVO NELAIMĖJE ŽUVUS,

JO ŽMONAI APOLONIJAI,

ŠEIMAI IR GIMINĖMS

GILI UŽUOJAUTA —

Pabaltijo universiteto

profesūra ir,kolegos

tragiškai žuvus lėktuvo katastrofoje, 

jo šeimai ir artimiesiems

gilią užuojautą reiškia

Pasaulio Lietuvių Inžinierių- 
Architektų Sąjungos 

Toronto skyrius .

TRAGIŠKAI ŽUVUS

liūdesio valandoje mūšų mielą VIKTORĖLĮ, 
jo mamytę, sesutes ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Rambyno tunto 
vilkiukai ir jų vadovai

Brangiai sesei RENATAI SLAPŠYTEI,

jos mamytei, sesutei ir broliukams

reiškiame nuoširdžią užuojautą’

netekus tėvelio —

Paukštytės ir jų vadovės

Kolegai A. SLAPŠIUI tragiškai žuvus, 
jo šeimai ir visiems-artimiesiems 

gilią užuojautą reiškia —

Toronto skautai akademikai

INŽ.ALGIRDUISLAPŠIUI 
tragiškai žuvus lėktuvo nelaimėje, 
jo žmonai Apolonijai, vaikučiams, 

tėvams, seseriai, broliui ir artimiesiems 
reiškiame gilią užuojautą—

D. M. ir I. P. Reginai

mielam inž. ALGIRDUI SLAPŠIUI 
tragiškai žuvus,

žmoną Apoloniją Slapšienę, vaikučius 
ir gimines

giliąi užjaučiame ir kartu liūdime —

V. ir V. Paškovičiai
V. ir O. Senkai

A. SLAPŠIUI tragiškai žuvus, 
jo žmoną, vaikus, tėvus, , seserį, brolį 

ir visus artimuosius 
giliai užjaučia ir kartu liūdi —

V. ir A. Petruliai

Kanados civilinę aviaciją su
krėtė skaudus smūgis — turbini- 
nia keleivinio lėktuvo DC-8F ne
laimė lapkričio 28 d. Iš Motitre- 
alio Dorval aerodromo skridimui 
į Torontą pakilęs lėktuvas dėl ne
žinomų priežasčių nukrito netoli 
Montrealio esančioje pelkėtoje 
vietovėje, ugnies jūroj ir vandens 
pripildytame, krateryje palaidoda
mas 118 gyvybių.

Keleivių tarpe buvo Toronto 
lietuvis inžinierius Algirdas Slap- 
šys, Montrealin nuvykęs savo dar
bovietės tarnybiniais reikalais. 
Kaip ir daugumas kitų keleivių 
jis skubėjo namo praleisti savait
galio šeimos ratelyje. Deja, me
talinis paukštis suglaudę spar
nus, nutraukdamas ir šio tauraus 
lietuvio gyvybės siūlą.

A.a. Algirdas Slapšys gimė 
1927 m. sausio 25 d. Šiauliuose. 
Pradžios mokyklą baigė Tauragė
je. Augštesniojo mokslo pradėjo 
siekti Pagėgiuose. Tai buvo mūsų 
tautai tragiškų dienų laikotarpis, 
kada kiekvienam lietuviui teko 
padaryti didįjį sprendimą: pasi
tikti vergiją tėviškėje ar pasirink
ti tremtinio keli4 Vakaruose. Al
girdas kartu su kitais šeimos na
riais pasitraukė į Vokietiją.

Po karo, 1947 m., jis baigė 
Luebecko lietuvių vargo gimnazi- 
ją ir pradėjo inžinerijos studijas 
Pabaltijo universitete Pinneber- 
ge. Gyvenimas Vokietijos griuvė
siuose nežadėjo didesnių ateities 
perspektyvų. Imigracijai Slapšių 
šeima pasirinko tolimąją Kanadą?

Sunkios įsikūrimo dienos nepa
stojo Algirdui kelio. Nepaisyda
mas riboto anglų kalbos mokėji
mo, jis tęsė studijas Toronto uni
versitete. 1952 m. birželio 28 d. 
velionis vedė Apoloniją Niau- 
raitę, dar studijų metu sukurda
mas lietuviškos šeimos židinį. Tai 
buvo dviejų jaunų žmonių sun-' 
kus kelias į laimingesnę "ateiti: 
žmona dirbo, vyras studijavo, vie
nas kitam ištiesdami pagalbos 
ranką.

Elektros inžinerijos studijas 
Algirdas baigė 1955 m. Sekė dar
bas Phillips b-vėje, Toronto Hy
dro ir Trigon. Sėkmingai įveikęs

A. t A. ALGIRDAS SLAPŠYS

pirmuosius; jauno inžinieriais 
žingsnius, velionis kopė į at-sakin- 
gesnes pareigas, nenujausdamas, 
kad dėl darbovietės tarnybinių 
reikalų vieną dieną teks paauko
ti savo gyvybę. ‘ '

Pagrindinį dėmesį Algirdas 
skyrė savo šeimai, visuomeninia
me fronte apsiribodamas veikla 
skautų akademikų eilėse. Jis tai
pogi buvo PLIAS narys ir pri
klausė kanadiečių inžinierių or
ganizacijai Institute of Radio En
gineers.

Būdamas labai užimtas savo 
profesiniu darbu ir šeima, Algir
das neapleido religinės srities. 
Rūpinosi savo šeimos religiniu 
auklėjimu, buvo Prisikėlimo pa
rapijos narys, sąžiningai atlikda
vo religines pareigas.

Velionis paliko 
ną, keturis mažus .vaikus, tėvus, 
brolį, seserį ir daug kitų artimes
nių ir tolimesnių giminių. Jo tra
giška mirtis taip pat yra skaudus 
smūgis gausiam draugų būriui. 
Tragedijos ištiktą šeimą liūdesio 
ir gedulo ženkle yra aplankę daug 
lietuvių. Bene geriausiai velionį 
apibūdina vienas jo bičiulis: 
“Niekada nemaniau, kad mes tiek 
daug prarasime su a.a. Algio mir
timi...” Nuostolis, iš tiesų, yra 
nepaprastai didelis, nes velionis 
buvo švelnaus, draugiško būdo 
asmenybė, per visą savo gyveni-

ir širdies visada švietė paprastas 
lietuviškas nuoširdumas, noras 
žmogui padėti ir jį suprasti.

* Tragedija dar labiau išryškina 
velionies didelę meilę savo šei
mai. Šiandien yra sunku stebėti 
prie lango stiklo prispaustas ke
turias mažas nosiukes ir girdėti 
mažytės dukrelės palaimintu vai
ko naivumu nuspalvintus žodžius: 
“Tėvelis dilba.:.” Sūnus, metais 
nedaug teprašokąs sesutę, bando 
guosti mamą: “Mamyte, ko tu 
šiandien verki? Tėvelis vakar žu
vo ...” Iš visų keturių mažųjų 
“pipirų” tik viena vyriausioji 
dukrele Renata supranta, kad tė
velis nesugrįš — jos užverktos 
akutės atstoja visas gedulo žva
kes. Tėvelis nesugrįš...

Šeimos ir artimųjų kančią dar 
labiau apsunkina nuolatinis ne
tikrumas. Rašant šias eilutes, 
TCA neturėjo jokių žinių apie ve
lionies palaikus. Sprogimo būta 
tokio stipraus, kad beveik nėra 
galimybės atpažinti žuvusiuosius. 
Dalis a.a. Algirdo Slapšio asmens 
dokumetų buvo rasta nelaimės 
vietovėje? Tas liudytų, kad jo pa
laikai sprogimo metu buvo išmes
ti iš lėktuvo. Mirtis visada yra 
skaudus smūgis, tačiau dar skau
džiau būna tada, kai velionies at
minimo neįmanoma atskiru kapu 
paženklinti? kada nesi tikras ^ar 
bus progos ištarti tradicinius žo
džius: “Algi, tebūnie" Tau lengva 
Kanados žemelė!...” V. Kst.

Mažlietuvis - Lietuvos politikas
LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIS

Dr. Dovas Zaunius priklauso 
prie tų Mažosios Lietuvos politi
kų, kurie, Lietuvai savo nepri
klausomybę paskelbus, tuojau 
įsijungė į Lietuvos atstatymo dar
bą. Jis buvo vienas iš užsienio 
reikalų ministerijos kūrėjų, o 
vėliau "15 metų dirbo įvairiuose 
diplomatiniuose postuose ir ga
liausiai buvo ketverius metus už- litikais ir jau anksti jiems reiš- 
sienio reikalų ministeriu. Dar la- kė savo simpatijas jų aspiraci- 
bai pajėgų mirtis pašaukė jį iš joms atstatyti nepriklausomą 
gyvųjų tarpo, neleisdama sulauk- Lietuvą. Pakartotinai girdėjau, 
ti Lietuvos ir jo įdėto darbo griu- kad jau tuomet jis padėjęs betu
rimo ir su tuo surišto lietuvių — • ..........
tautos naikinimo.

Nuo Rokaičių iki Vilniaus
Dovas Zaunius yra gimęs 1892 

m. birželio 11 d. Pokaičiuose

DR. M. ANYSAS

Pereina Lietuvos tarnybon
Dirbdamas Vilniuje ir protar

piais Kaune, dr. Zaunius turėjo 
daug progos susipažinti su Lie
tuvoje veikiančiais lietuviais po-

viams politikams redaguoti ir iš
versti oficialius - dokumentus, 
siunčiamus Vokietijos vyriausy
bei dėl nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo.m. oirzeno 11 a. Kokaiciuose,

Lankos (Niederung) apskrityje Į +T,u0Jau P° Lietuvos valstybes 
pietinėje Mažosios Lietuvos daly-! atsikūrimo dr D. Zaunius stojo 
je. Jis buvo jauniausias vaikas uzs?eni? reikalu ministerijos tar- 
Zauniu šeimoie. Viena sesuo stu- nybon ir joje išbuvo ligi 1934 m.Zaunių šeimoj e. Viena sesuo stu
dijavo "mediciną ir vėliau eilę me
tų dirbo kaip gydytoja Klaipėdo
je. Jo vyresnysis brolis buvo ve
terinaras. Kita sesuo Marikė jau 
anksti išvyko į Vokietiją ir apie 
ją nėra jokių žinių.

Jo tėvas Dovas buvo apsišvie
tęs ūkininkas, pačioje jaunystė
je kurį laiką buvojęs net Ameri
koje. Sugrįžęs aktyviai dalyvavo 
lietuvių tautiniame judėjime, la
bai anksti pradėjo draugauti su 
Martynu Jankumi Birutės laikais. 
Jis ypač pasižymėjo rinkiminėje 
kovoje, kai į Reichstagą, kaip lie
tuvininkų atstovas, buvo išrink
tas ūkininkas Smalakys. Ir vė
liau, Hitlerio režimo siautėjimo 
laikotarpyje,“ jo abi seserys, gy
venančios tėvų ūkyje, tvirtai lai
kėsi lietuviško nusistatymo kaip 
“ąžuols prie Nemunėlio”.

Dovas Zaunius baigė Tilžės hu
manistinę gimnaziją kartu su 
Pranu Gižu, kilusiu iš Gastų 
(Heinrichswalde), taip pat pietne- 
muniečiu, kuris po I D. karo pa
baigos keletą metų tarnavo kaip 
sekretorius Lietuvos pasiuntiny
bėje Berlyne, bet dėl ligos iš tar
nybos išėjo ir už kelerių metų 
Romoje mirė gerklės vėžiu.

Baigęs gimnaziją, Dovas Zau
nius studijavo teisės mokslus 
Miuncheno, Hallės, Berlyno ir 
Karaliaučiaus universitetuose. 
Prasidėjus ”l D. karui, jis buvo 
paimtas kariuomenėn, rodos, pės
tininku. 1915 m., atostogų pro
ga, Dovas Zaunius Karaliaučiuje 
išlaikė referenda™ egzaminus.

Kaip lietuvių kalbą mokantis 
asmuo, Zaunius vėliau buvo ko
mandiruotas prie Oberkomman- 
do Ost, Vilniuje, dirbti vokiečių 
leidžiamame laikraštyje “Dabar
tis”. Čia dirbdamas jis toliau gi
linosi moksle, parašė disertaciją: 
“In wie weit ist der Strafrichter 
an nraeiudizielle Entscheidun- 
gen dės Zivilrichters gebunden?” 
ir 1917 m. liepos 26 d. Karaliau
čiaus teisės fakultete išlaikė tei-!-----—«----------- -------------
šių daktaro egzaminus. >JAV, Anglijoj, Vokietijoj, Auąt-

Kai lenkai okupavo Vilnių ir, 
Lietuvos vyriausybė persikėlė į Į 
Kauną, dr. Zaunius 1919 m. sau
sio 15 d. buvo paskirtas patarė
ju užsienio reikalų ministerijo
je, 1919 m., balandžio 16 d. — 
jos reikalų vedėju, o rugsėjo 10 
d. politinio departamento direk
toriumi. -

Be ginčo su lenkais dėl Vil
niaus okupacijos, Lietuva turėjo 
neišspręsta sienos klausimą su 
Latvija. Todėl 1920 m. vasario 
8 d., dr. Zaunius buvo paskirtas 
Lietuvos atstovu Estijai. Tuo me
tu buvo pravedamas sienų nusta
tymas su Latvija, kur, jeigu ne
klystu, dr. Zaunius buvo tos ko
misijos pirmininku. Nustatytoji 
siena liko neliečiama ligi dabar
tinių laikų. 1921 m. jis buvo pa
skirtas Įgaliotu ministeriu Taline 
ir Rygoje.

Politikos laukuose
Reikia pažymėti velionies vaid

menį Buldurio ir kitose konfe
rencijose, kur tuomet buvo ban
doma suartinti Pabaltijo valsty
bes, apimant Suomiją ir Lenkiją. 
Tuo metu didelį vaidmenį vaidi
no latvių min. pirmininkas ir už
sienio r. min. Mejerowicz. šis ga
bus žydų tautybės politikas vė-

DR. DOVAS ZAUNIUS
liau žuvo vienoje automobilio ka
tastrofoje.

Po 1923 m, sausio 15 d. įvy
kusio faktiško Klaipėdos krašto 
prijungimo' prie Lietuvos dr. 
Zaunius buvo numatytas pirmuo
ju Klaipėdos krašto direktorijos 
pirmininku. Bet. jo kandidatūra 
greitai atpuolė, nes buvo pietne- 
munietis, o direktorijos pirminin
ku turėjo būti iš Klaipėdos kraš
to kilęs asmuo. Tai išėjo velio
nies naudai, nes būdamas direk
torijos pirmininku jis būtų, kaip 
ir visi kiti, greitai politiškai nu
sigyvenęs ir nebūtų išėjęs į augš- 
tąją politiką. * 5

Tam tikslui D. Zaunius buvo 
atšauktas iš Rygos ir kurį laiką 
dirbo užsienio reikalų ministeri
joje.1 1923 m. birželio" 5 d. buvo 
paskirtas' įgaliotu ministeriu Če
koslovakijai, kiek vėliau ir Ru
munijai. Kai prireikė nuolatinio 

•delegato prie Tautų Sąjungos, 
1925 m. vasario 12 d7jo pareigos 
buvo praplėstos ir Šveicarijai, 
kur jis tapo nuolatiniu Lietuvos 
delegatu prie Tautų Sąjungos.

A. Voldemaro nemalonėje
1926 m. pabaigoje įvyko per

versmas Lietuvoje ir ministerio 
pirmininko vietą perėmė prof. A. 
Voldemaras. Nepraėjus nė pus
mečiui, 1927 m. gegužės 23 d., 
naujasis min. pirmininkas gana 
šiurkščiu būdu atšaukė dr. Zau
nių iš Prahos be naūjo paskyri
mo. Kiek man žinoma, atšaukta
sis su keistu jausmu grįžo per 
Berlyną Lietuvon. Susidarė įspū
dis, kad Zaunius likviduojamas, 
nes "jis anksčiau turėjo konfliktą 
su Voldemaru arba bent apie jį 
buvo neigiamai prasitaręs. Priko
mandiruotas prie užsienio reika
lų ministerijos ir kaip negaunąs 
per mėnesį naujo paskyrimo, pa
gal tuometinę tvarką, savaime 
būtų tapęs iš ministerijos sąma
tos "išbrauktas. Tas buvo žinoma 
ir pačiam atšauktajam, kuris at
sargumo sumetimais paliko savo 
anglų kilmės žmoną Prahoje pa
laukti kaip reikalai vystysis.

(Bus daugiau)

Televizijos įtaka santuokai
JAV sociologė dr. Susan Hulsh 

teigia, kad televizija daranti nei
giamos įtakos šeimyniniam gyve
nimui. “Vyrai, kurie kiekvieną 
vakarą praleidžia žiūrėdami į te
levizorių, bunka, darosi nejaut
rūs, panašūs į narkomanus”, 
skelbia josios teorija. Nukenčia 
nuo to šeiminis gyvenimas, nes 
nuo to žūsta pasikeitimas nuomo
nėmis. pažiūromis, atsileidžia 
jausminiai ryšiai. Dr. S. Hulsh 
savo teoriją grindžia tyrimais

rrijoj ir Danijoj. Šveicarai vyrai 
nemėgsta stebėti televizijos, tad 
jie yra išimtys iš tos taisyklės.

Kitas sociologas dr. Berendt 
kaltina televiziją, kad ji daranti 
blogos įtakos žmonoms: televizi
jos mėgėjos apleidžia savo namus 
ir vaikus, verda valgius vis blo
giau ir nerūpestingiąu, įgyja no
rą vienos trankytis 'naktimis po 
miestą. Be to, dr. Berandt kalti
na televiziją, kad ji vyrams su
kelianti opas skrandyje, nes tele
vizijos mėgėjai vis mažiau juda 
ir vis mažiau valgo. J. Gs.

žmoną, tėvus, sesę, brolį ir gimines

Mylimam ALGIRDUI SLAPŠIUI tragiškai žuvus, 
jo žmonai Polytei, va

Dalia ir Kęstutis Dainorai

TRAGIŠKAI ŽUVUS 

inž. ALGIRDUI SLĄPŠIUI 

jo mylimai žmonai, vaikučiams, 

tėveliams ir artimiesiems 
gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi —

Julija ir Vladas Gerasimavičiai

Gailutė ir Leonas Šmitai

INŽ. ALGIUI SLAPŠIUI tragiškai žuvus, 
jo žmonai ir vaikams, tėvams, 

sesutei Vandai, broliui Mikui su šeimomis 
bei artimiesiems 

reiškiame giliausią užuojautą —

INŽ. ALGIRDUI SLAPŠIUI tragiškai žuvus,

žmoną Polytę, vaikučius ir gimines

jų gilioje skausmo valandoje

nuoširdžiai užjaučiame —

A. A. Ketvirčiai 
L R. Paškauskai 
J. B. Sriubiškiai 
V. V. Stukai

Tragiškai žuvus

jo žmonai Apolonijai, vaikučiams, 
tėvams, broliams, sesutei bei jų šeimoms 

reiškiame gilią užuojautą-ir kartu liūdime —■

G. J. Kaknevičiai
J. K. Kaknevičiai

Tragiškai žuvus A.A. ALGIUI SLAPŠIUI, 

jo žmonai, vaikams, tėveliui, seseriai ir broliui

bei jų šeimoms 

liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą —

G. J. Kažemėkai
D. L. Mačikūnai
O. J. Čelkai

J. Kudaba

INŽ. ALGIRDUI SLAPŠIUI tragiškai žuvus, 
žmoną, tėvelius, sesutę ir broli 

skaudaus liūdesio valandą giliai užjaučia —

Inž. ALGIRDUI SLAPSIUI 
tragiškai žuvus lėktuvo katastrofoje, 

jo žmoną Apoloniją Slapšienę ir jo šeimos narius 
giliame skausme nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu liūdime. —

V. Germanavičius
L. L. Karbonai
B. Z. Romeikos
S. J. Sinkevičiai
M. J. Vaitkai



Lietuvių studentų žinios

Mann & Martel

SWANSEA

bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau. • - t - *
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2320 Bloor St. W.
BABY POINT

$8 J00 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 
namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų, (mokėti 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 kSmba-

$4.700 (mokėti, « knmb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam- 
bariai, 2 moderaiškos virtuvės ir 

. naujai įrengta vonia, vandeniu aly
va šOdonras. Graži aplinkuma ir ar- 
ti susisiekiTno,

B. SAKALAS
Namų telef. LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkama namo 
ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes tari* 

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Darbo telef. RO. 2-8255

SPORTAS
ŠALFASS-GOS VISUOTINIS 

SUVAŽIAVIMAS
Praėjusį savaitgalį, lapkričio 30 — 

gruodžio 1 d., Klevelande įvyko meti
nis S. Amerikos Liet. Fizinio Auklėji
mo — Sporto Sąjungos visuotinis su
važiavimas. Jame dalyvavo PLB pirm. 
J. Bačiūnas, FASK-to nariai, garbės 
teismo pirmininkas, Vidurio Vakarų ir 
Kanados sporto apygardų vadovai bei 
sporto klubų atstovai. Pasigesta Rytų 
sporto apygardos atstovų!

Dvi dienas užtrukusiuose posėdžiuo
se buvo aptarti įvairūs Sąjungos rei
kalai; nutarta leisti vietoje laikraščio 
metinį almanachą; galutinai nuspręsta 
ateinančių metų liepos mėn. pasiųsti 
į Australiją krepšinio komandą (even- 

% tualiai ir stalo teniso ar net moterų 
tinklinio); nustatyta Š. Amerikos žie
mos ir vasaros pirmenybių laikas ir 
vieta.

Suvažiavimas buvo sušauktas ir glo
bojamas FASK-to.

VYČIO ŽINIOS
Krepšininkai praėjusią savaitę, pra- 

a dėjo krepšinio pirmenybių sezoną. Vy
rų antroji komanda, žaidžianti parapi
jų lygoje, pralaimėjo pirmąsias rung
tynes. Pirmoji komanda, žaidžianti To
ronto Metro lygoje, laimėjo pirmąsias 
pirmenybių rungtynes prieš stiprią po
licijos komandą 59:56. žaidė: Juozai
tis 23, Maskeliūnas 14, Staškevičius 
12, Zadurskis V. 8, Zadurskis R. 2, Ro
manoff.

Moterys TLB lygos pirmenybėse 
pralaimėjo Aušrai 41:32. Abi koman
dos yra praradusios savo pirmykštį 
pajėgumą ir žaidžia prieš keletą me
tų matytą žaidimą. Vyčio komandoj 
gerai sužaidė Prunskytė ir A. Kalvai
tytė. Žaidė: Kalvaitytė 11, Baliūnie- 
nė 2, Jasinskaitė 4, Prunskytė 14, Žol- 
pytė 1, I. ir R. Renkauskaitės, Z. Žol- 
pytė. Jauniausios krepšininkės, žai
džiančios CYO lygos pirmenybėse, lai
mėjo pirmąsias mergaičių iki 13 m. 
grupės rungtynes prieš St. Vincent 
14:3 pasekme. Žaidė: I. Cirvinskaitė, 
J. Cirvinskaitė 6, Žukauskaitė, A. ir 
B. Aušrotaitės, Nacęvičiūte 4, Rama
nauskaite, Balsytė 4, Zubrickaitė, Ker- 
niūtė. Abi berniukų komandos pirme
nybes pradeda šią savaitę.

Čia pateikiam krepšinio pirmenybė
se dalyvaujančių komandų rungtynių 
tvarkaraštį, kurį suinteresuotieji pra
šomi pasilaikyti. Kiekvienai lygai pa
teikiam atskirai nurodant su kuo žai
džiama ir kur žaidžiama.

CYO lyga žaidžia mergaitės iki 13 
m.: gruodžio 6 d., 7 v.v., St. Vincent, 
Lansdowne mok.; gruodžio 14 d., 2 30 
v. p.p., St. Anselms, Oakwood mok.

Parapijų lyga — žaidžia Vytis II, 
berniukai D (12 m.) ir E (10 m.): 
gruodžio 4, 7.30 v.v., Vytis II — USH, 
USH salėje; gruodžio 5, 7 v.v., E — 
Aušra A, Prisikėlimo par. salėje; 
gruodžio 12, 9 v.v., Vytis II — Wood
green, Woodgreen C.C.; gruodžio 13, 
7 v.v., E — Woodgreen, Ryerson mok.; 
gruodžio 13, 7.45 v.v., — D — Aušra 
B, Ryerson mok.; gruodžio 20, 7 v.v., 
E — Aušra B, Ryerson mok.; gruodžio 
20, 7.45 v.v., D — Aušra A, Ryerson 
mok.

Metro lyga — žaidžia Vytis I: gruo
džio 9, 9 v.v., Ryerson Grads, Parkdale 
mok.; gruodžio 17, 9 v.v., Osgood Hall 
Lawyers, Parkdale mok.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų- farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
EGLINTON — AVENUE RD. $10.000 įmokėti, po 5 kambarius, modernus, 

tikras, 6 metų senumo dupleksas.
JANE — ANN EITE. $3.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 10 kambarių; pir

mame augšte 4 kambariai ir vonia; kiekvienas augštas turi virtuvę ir 
atskiras vonias. Šoninis įvažiavimas. Kaina $18.000.

BLOOR — WILLARD. $4.000 įmokėti, mūrinis, 6 kambarių bangaliukas; 
2 garažai, baigtas rūsys. Kaina $18.000.

SWANSEA ARTI BLOOR. $3.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 2 augštų, 
didelė moderni virtuvė, 2 garažai, privatus šoninis įvažiavimas; $16.500; 
skubus pardavimas.

RONCESVALLES — HEWITT. $4.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 8 kam
barių; privatus šoninis įvažiavimas, garažas.

DUNDAS — BROCK, $1.000 įmokėti, atskiras, 8 kambarių; 2 augštų; 
nauja apšildymo krosnis; kaina $0.000. Viena skola balansui.

Skubiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai. 
J. KUDABA Namų telefonas RU. 3-2105 

Kreipkitės visais reikalais. Čia rausite rimta I* sąžiningą patarimą.

Tel. RO 2-8255
• ■ * ’ • • ■

BLOOR — JANE V
$4 J00 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

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

$3.7«ū įmokėti, atskiras, mūriais 
6 kamb. namas, dvi virtuvės. ! 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.

Moterų krepšinio pirmenybių rung
tynės — kiekvieną antradienį Deer 
Park mokykloje, prie Yonge ir St. 
Clair gatvių. Adresai: Lansdowne mo
kykla — Spadina ir College; Oakwood 
mok. — St. Clair ir Oakwood; Univer
sity S. House — Dundas ir Beverly; 
Woodgreen C.C. — Queen ir Wood
green; Ryerson mok. — Dundas ir 
Bathurst; Parkdale mok. — Queen jr 
Lansdowne.

VYTIS — SAKALAS 76:61
Praėjusį šeštadienį Toronte viešė

jo Ročesterio Sakalo krepšininkai, ku
rie tą pačią dieną sužaidė draugiškas 
rungtynes su vytiečiais. Rungtynes 
laimėjo vytiečiai 76:61. Rungtynės bu- 
vo apylygės su maža vytiečių persva
ra, kurią vytiečiai tik žaidimo pabai
goje padidino iki 15 taškų skirtumo. 
Abi komandos sužaidė be didesnių pa
stangų, tik kartais pasirodydavo įdo
mesniais metimais. Žaidė: Sakalas — 
Grėbliūnas 12, Malašauskas 16, Cho- 
romanskis 20, Vosylius, Sabalis 6, Le- 
lis 7; Vytis — Staškevičius 11, Kli
mas 35, Bacevičius, Eižinas 3, V. Za- 
durskis 4, Maskeliūnas 16, R. Zadurs- 
kis, Juozaitis 7, Preikšaitis. Rungty
nės įvyko King Edward mokykloje.

Vytiečiai šiais metais yra aplanke 
Montrealio ir Ročesterio "sportininkus 
ir buvo pasikvietę Sakalo krepšininkus 
minėtoms rungtynėms. Gaila tik, kad 
vytiečiai ir jų svečiai rungtyniauja 
svetimoj aplinkumoj, kai tuo tarpu ke
lios kitataučių komandos naudojasi 
lietuviška sale.

Elena Sabaliauskaitė praėjusį sa
vaitgalį buvo išvykusi į Baltimore, 
kur atstovavo Kanadai tarpmiestinėse 
stalo teniso pirmenybėse. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės. Penktadie

nį, 8 v.v., Lansdowne mokyklos pa
talpose, 33 Robert St, mergaičių Mid
get komanda žais-su St. Leos; šeštadie
nį, 1.30 v. p.p., 'Oakwood mokykloje 
mergaičių jaunių komanda žais su St. 
Anselms; sekmadienį, 1.30 v. p.p., st. 
Vlads salėje Aušros jauniai žais su 
latvių Y.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. B-C lygoje Aušros vyrai nugalė
jo latvius 91:77; Toronto LB lygoje 
Aušros mergaitės nugalėjo Vytį 41:32; 
CYO lygoje mergaičių komanda (1952- 
55 m. gim.) nugalėjo St. Edwards 20: 
4. žaidė: vyrų komandoje — L. Sera
finas 20, D. Dalton 17, R. Burdulis 13, 
K. Grigaitis 13, J. Bukšaitis, A. Ža
liauskas 4, J. Zentinš 10, V. Ruseckas 
8, A. Maskeliūnas 8 ir A. Motuzas; 
mergaičių Sr. komandoje — A. Sapi- 
jonytė 7, A. Grigaitė 8, G. Kalvaitytė 
10, I. Romanovaitė 8, R. Bilkytė 4, D. 
Klimaitė 4, R. Narušytė, J. Ceponku- 
tė ir B. Starkutytė; mergaičių B ko
mandoje — G. Urbonaitė 14, L. Krikš
čiūnaitė 6, R. Kolyčiūtė, M. Sodonytė, 
B. Adomonytė, L. Adomonytė, R. Gir- 
dauskaitė, R. Stoškutė, A. Salvaitytė, 
D. Kiškūnaitė, K. Totoraitytė.

Su dideliu pasisekimu praėjo Auš
ros priešadventinis parengimas. Vi
siems savo darbu, loterijai fantais ar 
kitokiu būdu prisidėjusiems prie pa
rengimo pasisekimo bei visiems atsi
lankiusiems nuoširdus ačiū.

(SPUDŽIAI IŠ “BALTIC HOOTEN- 
ANNY”. — Lapkričio 22 d. įvyko pa- 
baltiečių studentų šokiai Šv. Jono Kr. 
parapijos salėje- Salė buvo išpuošta 
juodais ir ružavais kaspinais ir žva
kėm. Prie stalų, papuoštų žvakėm, tel
kėsi studentai. Iš viso atsilankė apie 
200 studentų. Latviai, estai ir lietu
viai nuostabiai draugiškai linksmino- 
si Vakaro pabaigoj buvo net sudary
tas, ratelis, kuriame beveik visi daly
vavo. Tikrai buvo džiugu girdėti stu
dentiškas dainas ir latvius sveikinant 
lietuvius žodžiu “brolau”! Lietuvių 
studentų valdyba galvoja* įvestį tradi
cinius pabaltiečių šokius kasmet. Stu
dentai dėkoja p. Mažonų! ir p. Cepon; 
kai už pagalbą tame vakare.

PEREITĄ SAVAITĘ įvyko “Inter
national Student’s of Toronto Univer
sity” valdybos posėdis. Buvo nutarta 
tarptautinį festivalį ruošti per visą sa
vaitę, vasario mėn. Per tą savaitę bus 
išrinkta festivalio karalienė. Lietuviai 
studentai turės suruošti dailės paro
dą ir dalyvauti pasirodyme per festi
valio koncertą. Per tą savaitę visos

Lietuvių skautų veikla
perskaitė pirmijos laišką, s. Ražas sa- 
pažindino su tiekimo skyriuje esamais

10 vaL ryto Prisikėlimo par. bažnyčio- ženklais ir uniformomis.
• • ’ ’ Į naują komitetą i&mkti: BaRaduo-

PAMALDOSE UŽ AJL ALGIRDĄ 
SLAPSĮ šį šeštadienį, gruodžio 7 d., 

je kviečiami dalyvauti visi skautai 
akademikai bei filisteriai su savo spal
vomis, taip pat uniformuoti vilkiukai 
ir paukštytės.*

TĖVŲ - RĖMĖJŲ SUSIRINKIMAS, 

liaujant p. Jurkevičienei, buvo gau
sus. Kom. pirm. G. Stanionis apibūdino 
metinę veiklą ir nuveiktus darbus, iž
do stovį, stovyklavietę ir į ją kelio 
pravedimą. Revizijos kom. pranešimą 
už 1961 ir 1962 m. padarė M. Abro
maitis. 1963 m. apyskaita būsianti su
vesta po N. Metų. Stovyklavietės fon
do ižd. ps. V. Sendžikas pranešė, kad 
iš viso išmokėta $14.902. Stovyklos 
pastatai apdrausti $10.000; buvo dis
kutuota apdraudę pakelti, bet šis klau
simas paliktas valdybai. Rambyno tun
to tunt. V. Skrinskas apibūdino tunto 
veiklą ir davė tunto narių sudėtį — 
viso 145. Šatrijos tunto pranešimą pa
darė v.s. O. Gailiūnaitė. Abu tauti
ninkai dėkojo tėvams už glaudų bend
radarbiavimą ir didelę pagalbą, be to, 
prašė tėvus, kad vaikai skaitytų ir 
prenumeruotų “Skautų Aidą” ir steng
tųsi apsimokėti nario mokestį. Paren
gimai paminėti tik du: Kaziuko mugė 
ir skautorama; jie buvo sėkmingi. Bu
vo priminta stovyklos registracijos 
blankų reikšmė. Pageidauta, kad vie
netuose vadovai turėtų kuo glaudes
nius ryšius su tėvais. Jeigu vaikai ne
šaukiami į sueigas, tėvai turėtų susi
rišti su draugininkais.

Po visų pranešimų buvo diskusijos, 
kuriose kėlė mintis Pr. Bastys, T. Pla
cidas Barius, OFM, O. Gailiūnaitė, Bal
taduonis, dr. J. Yčas, M. Abromaitis, 
V. Skrinskas, B. žolpys. G. Stanionis

KUR MOTERYS GALI BŪTI KAREIVIAIS
KARINĖ PAKISTANO REVOLIUCIJA PANAIKINO HAREMUS IR DAUGPATYSTĘ

Pakistanas yrą Indijos pusia
salio šiaurėje, bet tai nėra Indi
jos šiaurė. Jis nuo 1948 metų 
yra atskilęs nuo Indijos ir suda
ro didžiausią musulmonų valsty
bę pasaulyje — turi 94 milijonus 
gyventojų, kurių 85% yra mu
sulmonai. Pakistanas yra perskel- 

lį nuo rytinės skiria Indijos te
ritorija; atstumas tarp pirmosios 
ir antrosios Pakistano , dalių yra 
apie 1000 mylių, taigi tiesioginis 
susisiekimas taip abiejų Palasta- 
no dalių tegalimas radijo bango
mis. Karo atveju Indija neleistų 
susisiekti ne tik geležinkeliais ir 
plentais, bet ir oro keliais. Pa
kistanas atskilo nuo Indijos tiky
biniais motyvais: Indijos musul
monai norėjo turėti “savo pasto
gę” ir nebūt hindusų valdomi.

Moderni konstitucija
Musulmonų nepriklausomybės 

sąjūdžiui vadovavo Ali Jinna; jis 
yra svarbiausias musulmonų ly
gos vadas. Musulmonų lyga davė 
Pakistanui konstituciją, atremtą 
į Koraną, ir valdė kraštą iki 1958 
m., t.y. iki gen. Ayub Khanio su
kilimo, kuris 1948 m. koranišką 
konstituciją suspendavo ir davė 
kraštui naują, nekoranišką kons
tituciją. Mat, Ayub Khan mano, 
kad modernios valstybės negali
ma tvarkyti Korano principais. 
Ayub Khan diktatoriškai valdo 
Pakistaną, nors ir teigia, jog jo 
diktatūra tesanti laikina. Esą jis 
tiki į demokratiją.

Išvedė moteris iš haremų
Visų pirma Ayub Khano vy

rėti keturias žmonas, jei vyras 
pajėgia tiek išlaikyti. Gen. Ayub 
Khan tą Korano privilegiją vy
rams panaikino ir jaunoms mote
rims leido tarnauti Pakistano ka
riuomenėje ir vartoti šaunamuo
sius ginklus. Pagal Koraną, mo
teriai nedera būti ginkluotu ka
reiviu.

Ayub Khan daro ir žemės re
formą, nes Pakistane yra daug 
bežemių, mažažemių ir pasakiš
kai stambių dvarininkų. Yra dva
rininkų, turinčių tiek žemės, kiek 
pvz. visa Hesseno provincija Vo
kietijoje.

Nauja sostinė
Pakistano sostinė — Karači — 

didmiestis ir stambus prekybos 
uostas. Ayubui atrodė, kad Ka
rači karštas klimatas daro valsty-

tautybės dėvės savo tautinius drabu
žius. TLSS valdyba

JON. ANCEVICIUS dalyvavo Toron
to un-to dramos komiteto konkurse 
parašyti vieno veiksmo vaidinimui. 
Konkursą laimėjo 6 autoriai, jų tarpe 
ir J. Ancevičius už “The White Nigger 
Poodles”. Piniginė premija padalinu 
tarp 6 laimėtojų. Jų kūriniai bus su
vaidinti Hart House teatre sausio 10 
ir H d. J. Ancevičius studijuoja ang
listiką; be to, jis studijavo specialų 
rašytojų kursą Niujorke.

“THE VARSITY”, Toronto un-to

gerbti; “Varsity” tipo studentai esą 
turėtų būti patikrinti saugumo polici
jos. Taip pat protestavo daugybė dva
sininkų ir visuomenės veikėjų. Keista, 
kad šis studentų laikraštis, yra tokių 
žmonftį rankose. Spaudos laisvės var-

B. Saplys, J. Mačiulis, Jurkevičienė, 
L. Rickevičienė, Pacevičienė, Dabkus. 
Revizijos komisijon išrinkti Pr. Bas
tys, Cesėkas, Baltaduonis.

Tėvai iškėlė klausimą dėl stovyklos 
mokesčio padidinimo. Viskam pabran
gus turėtų būti už vieną savaitę $15 
vienam asmeniui. L. Kalinauskas ir K. 
Batūra prašė , tėvus daugiau dėmesio 
kreipti į vaikų namų darbus bei suei
gų lankymą. Prieš užbaigiant susirin
kimą pirm. B. Saplys perskaitė rezoliu
ciją, kuri bus paskelbta spaudoje.
< t _ ’

SUEIGŲ LANKYMAS. — Kiekvie
no vilkiuko ir skauto pareiga lankyti 
sueigas. Skautas ne tik turi dėvėti
uniformą, bet ir gerai žinoti skanty. daro tarptautine valiuta. Iki šiol 
bės principus, kuriuos tik sueigose 
tinkamai išmoksta. Nelankymas truk
do ir vadovams, todėl jie nutarė: jei 
kuris skautas neateis į sueigą 3 kar
tus iš eilės, bus laikomas išstojusiu.

PAUKŠTYČIŲ IR VILKIUKŲ VA
DOVAI nutarė šių metų Kalėdų eglu
tės neruošti,, o vietoj jos turėti iškil
mingą vilkiukam&paukštytėms sueigą 
su laužu ir jų pačių išpildoma progra
ma, žaidimais ir arbatėle. F.

ŠĮ SEKMADIENĮ, gruodžio 8 d., 12 
vai., skautų būkle šaukiama Šatrijos 
tunto jūros skaučių sueiga. Norinčios 
įstoti ar tik pasižiūrėti bei susipažinti 
su numatoma veikla prašomos daly
vauti. Tėvai, kurie turi kokių klausimų 
dėl jūros skaučių, taip pat kviečiami 
užeiti į būklą.

J. GOBIS

bės tarnautojus tinginius, mie
guistus, tad jis nutarė pastatyti 
naują sostinę vėjuotame kalnų 
rajone netoli nuo Afganistano. 
Naujoji sostinė vadinasi Rawal
pindi, bet ji dar mažas miestas, 
kuriame negali tilpti visos Kara
či vyriausybės įstaigos. Nebaigus 
perkelti sostinės iš Karači į Ra
walpindi, kilo sumanymas staty
ti dar vieną sostinę — Islama
bad, visai arti Kašmiro sienos. 
Miestui pastatyti reikia daug pi
nigų, bet Turkija iš Konstantino
polio savo sostinę perkėlė į nau
jai pastatytą Ankaros miestą, o 
Brazilija iš Riodežaneiro, perkėlė 
į visai naują miestą Brasilia. 
Galimas daiktas, kad ir Pakista
nui pavyks sostinę perkelti į vi
sai naujai pastatytą miestą. Tik 
nevisai aišku, kodėl Ayub Khan 
nepatenkintas Rawalpindi ir su
manė statyti trečią sostinę — Is- 
lambadą.

Berniukų grobimas
Iš senų laikų greta poligami

jos eina elgetavimas. Elgetų Pa
kistane daug — pavienių ir orga
nizuotų. Yra net bendrovių elge
toms išnaudoti. Luoši elgetos pa
prastai gauna didesnes išmaldas, 
negu neluoši. Todėl Pakistane 
vagiami berniukai. Gerai nuaugę 
mokomi šokti naktiniuose klu
buose, homoseksualistų lanko
muose, o šiaip pavogtieji ar pa
grobtieji berniukai žiauriai su
luošinami ir paleidžiami elgetau
ti. Ayub Khan pagriežtino kovą 
su berniukų vagimis ir grobikais; 
daug įtartinų asmenų buvo suim
ta ir per 100 motinų atgavo savo 
vaikus. Berniukų grobimas dau
giau praktikuojamas rytų, negu 
vakarų Pakistane.

Rytai nepatenkinti vakarais 
Ayub Khano reformos labiau pa
lietė vakarinę negu rytinę Pakis
tano dalį. Rytų pakistaniečiai nė
ra patenkinti centro vyriausybe; 
sako, kad Marshallio planu JAV 
suteikta pašalpa Pakistanui visa 
buvo sunaudota vakarinėje daly
je. Be to, R. Pakistanas buvo iš
tiktas potvynio, kuris padarė nuo
stolių V4 bilijono dol. Vak. Pa
kistanui, apie 1000 mylių atskir
tam nuo Rytų Pakistano labai ne
patogu teikti daiktinę pagalbą. 
Nepriklausomiausias būdas tai 
susisiekimas jūros keliu aplink

Ateitininkų žinios
SENDRAUGIŲ VALDYBA nuošir

džiai dėkoja V. Užupiui už lietuviškos 
šeimos teismo ruošime atliktą visą or
ganizacinį darbą.

TORONTO ATEITININKŲ metinė 
šventė įvyks 1964 m. vasario 2 d. Šven
tė, kaip ir kiekvienais metais, daugiau
sia yra skiriama jaunimui ir pats jau
nimas jos metu pasireikš.

ČIKAGOJE (VYKUSIAME mokslei
vių atstovų suvažiavime iš Toronto 
kuopos dalyvavo 4 moksleiviai. Didelė 
padėka tenka M. Bušinskui, kuris juos 
vežė, pats praleisdamas dvi darbo 
dienas.

BUVUSIAM ATEITININKŲ VA- 
DUI aa. prof. K. Pakštui statomas pa
minklas. Paminklo statymu rūpinasi 
sendraugių centro valdyba, kuri šiuo 
metu yra Detroite. Tam tikslui visuose 
skyriuose bus renkamos aukos.

ORGANIZUOTAS JAUNIMAS — 
LIETUVIŠKIAUSIAS JAUNIMAS. To
kios išvados buvo prieita lietuviškos

pirmoji padėjėja šeimai lietuviškos 
dvasios išlaikyme. Tėvai užtat privalė
tų savo vaikus įjungti į lietuviškų or
ganizacijų eiles. Ateitininkai tautišku
mo principą šiuo metu yra ypatingai 
pabrėžę.

jaunesniųjų m jaunučių 
AT-KIŲ bei kitų mergaičių, kurios da
lyvaus kalėdinėje programoje REPE
TICIJA įvyks šį šeštadienį, gruodžio 
7 d., 5 v. p.p. LV Namuose. Repetici
ja truks apie valandą. Jon renkasi 
punktualiai visos mergaitės ir atsine
ša-atitinkamus artisčių drabužius.

Sovietų rublis bus 
padengtas auksu
Sovietų bloko kraštai 1964 m. 

naujų metų pradžioje atidaro 
centrini banką tarpusavei ekono
minei pagalbai. Sovietų rublis 
$1,11 vertės bus padengtas auk
su. Šis žingsnis pasaulinėje pre
kyboje turės didelės reikšmės, 
nes pirmą sykį sovietai rublį pa- 
j-----x-------- x-----XI---- ------ l-__x_ T1-:

rublis buvo tik vidaus rinkos va
liuta. Yra ženklų, kad rublis, re
miamas sovietų didelių aukso re
zervų, sudarys didžiulę konku
renciją laisvojo pasaulio rinkoje. 
Sovietai atidarė “Narodny” -ban
ko skyrių Londone prieš 2 me
tus, dabar kitą— Beirute, Vid. 
Rytuose. Sovietai žvalgosi jau ir 
P. Amerikoje. Sovietų planuoja
ma prekyba su Vakarais veiktų 
Europos Bendrosios Rinkos pa
vyzdžiu.

Otava. — Trans-Canada Air 
Lines apsisprendė pirkti DC-9 
keleivinius lėktuvus, kurių dalys 
gaminamos ir de Havilland Corp, 
of Canada Maltone.

Indiją, bet tai labai ilgas kelias 
ir reikia didelio laivyno, kurio 
Pakistanui trūksta. Rytų pakista
niečius su vakarų tejungia ben
dras islamo tikėjimas; šiaip Ry
tų Pakistanui būtų patogiau Įeiti 
į Indijos valstybės sąstatą.

Nepatenkinti dvarininkai

Ayub Khano reformomis ne
patenkinti didžturčiai ir islamo 

politinę organizaciją, geh. Ayub 
Khanas tuoj po sukilimo uždarė, 
nes sukilimas buvo padarytas ne 
prieš ką kitą, kaip prieš Islamo 
Lygą. Per pastaruosius parlamen
to rinkimus, pagal naują konsti
tuciją, į parlamentą pateko daug 
uždarytos Islamo Lygos narių, 
kuriems nemaža vietų ministerių 
kabinete turėjo užleisti artimi

Ayub Khanas stipriai sėdi prezi
dento soste, turi pilną kariuome
nės, taip pat liaudies paramą ir 
tęsia Pakistano moderninimą.

Kertasi su Indija
Užsienių politiką Ayub Khanas 

varo tokią pat, kaip Ali Jinnah: 
priešingą Indijos politikai. Kai 
Indija pasiskelbė neutrali tarp 
Rytų ir Vakarų, tai Pakistanas 
aiškiai perėjo Į Amerikos pusę ir 
yra jos ginkluojamas. Kai Indija 
atsidūrė karo stovyje su raudoną
ja Kinija, Pakistanas sudarė ne
puolimo sutartį su Kinija, pasi
ryždamas visai neutraliai stebėti, 
kai Indija grumiasi su Kinija. To
kios politikos priežastis — Kaš- 
miras, kurio gyventojų dauguma 
yra musulmonai, ir todėl turėtų 
priklausyti Pakistanui. Indija be 
Elebiscito, be kašmiriečių atsi

busimo prisijungė Kašmirą ir 
tuo padarė Pakistaną savo 
draugu.

ne-

Plaukymas ir 
muzika

Garsus ispanų violenčelistas, 
87 metų amžiaus Pablo Casals, sa
votiškai rengiasi savo koncertams 
plačiame pasaulyje: jis kasdieną 
su savo 27 metų amžiaus žmona 
apie 2 valandas plauko. Senyvas 
maestro mano, kad plaukymas pa
deda jam sutelkti reikiamą ener
giją-

LCHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

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

SWANSEA
Gražus, atskiras, mūrinis 5 
kambarių bangalas, garažas 
su privačiu įvažiavimu. Už
baigtas “recreation” kamba
rys. Virš 250 pėdų kiemas; 
puiki, rami vieta. Šeiminin
kas išvyksta į Kaliforniją. 
Prašoma kaina $18.900.

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, ganias

RUSHOLME RD., $6.000 įmokėti,'* 
10 kambarių originalus dup- ’ 
leksas, dvigubas garažas, di- Į 
delis sklypas. (

HIGH PARK — RONCESVALLES, 1 
$6.000 įmokėti, 11 kambarių, , 
atskiras didžiulis mūrinis , 
namas, kvadratinis planas, 3 < 
virtuvės, 2 vonios, dvigubas ' 
garažas su plačiu įvažiavimu. 1

RUNNYMEDE — BL0K)R, $7.000 ! 
įmokėti, puikus 8 kambarių 1 
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

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ, 
v REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Finansinis Jungi. Tautų bankrotas
Jungt. Tautų finansai jau gan 

geniai šlubuoja: pennažai turi 
pajamų, perdaug išlaidų, ypač 
karinėms operacijoms Konge. 
Neapmokėtos JT sąskaitos 1963 
m. gale sieks 140 milijonų dol.

Šito finansinio rūpesčio nebū
tų, jei visi JT nariai užsimokėtų 
prideramus mokesčius. Dalis 
naujai priimtų narių dar iš viso 
nieko neįmokėjo, Rytų Bloko 
valstybės, Prancūzija ir* Belgija 
kategoriškai atsisako prisidėti 
prie karinių JT dalinių išlaikymo 
Konge.

šiuo metu Konge JT dar laiko 
5.500 karių, kurie per mėnesį at
sieina S3 mil. Kiek laiko reikės 
tą karinę jėgą laikyti Konge, dar 
niekas nežino, bet neabejojama, 
kad tuos karinius dalinius ati
traukus iš Kongo, ten tuojau kil
tų neramumai ir suirutė. JT ka
riuomenė sudaro Konge vienin-. 
telį saugumo faktorių, kuris įga
lina centrinę Kongo* vyriausybę 
palaikyti bent minimalią tvarką 
krašte.

Šiuo metu JT skola už karinių 
dalinių išlaikymą Konge yra 102 
mil. dol. Šita skola žymiai suma
žėtų, jei Sovietų Sąjunga jai įpa
reigotą sumą — $44 mil. — įmo
kėtų. Taip pat ir Prancūzija ne
sumokėjo jai skirtos sumos tvar

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 4-8150 Namq 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, kelį 
žingsniai iki Queen g-vės, geras 
išnuomavimas.

Tarime krautuvių, termų, vasarviečių, kotelių, motelių fvalrtoae vietose tr 
įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mos. 

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų • morgičių.
Vyt. Morkis J. (taškelis A. Bliudžius

PARKDALE RAJONE 
$40.000 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 įmbkėjimu 
nusiprikti didelį ir pelningą 
pastatą. Pilna kaina $590.000

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

pastatas, balkonai, keltuvas, 
kilimai ir tt. 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 parduoti. 
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 modernus 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. 24404 

Namų telefonas LE. 6-9165

kai Konge palaikyti — $16 mil., 
Belgija — $3,3 mil. Negeriau yra 
ir su JT stebėtojų išlaikymu Ar
timuosiuose Rytuose (saugojani 
Izraelį mio arabų). Šiam tikslui 
Sov. Sąjunga skolinga $18 mil., 
bet iki šiol ji nė cento neįnešė.

JT jau seniai būtų bankruta
vusius, jei JAV nebūtų parėmu- 
sios didelę jos administravimo 
skolų naštos dalį. Kai JT išleido 
paskolos lakštus deficitui pa
dengti, JAV tų lakštų nupirko už 
$75 mil. arba 50% parduodamų 
lakštų, šita auka nėra proporcio: 
nali JAV nominaliai įtakai šio 
meto JT sesijai, kurioje dalyvau
ja 111 valstybių atstovai. Vien 
Afrikai atstovauja 32 delegaci
jos, Azijai — 22 ir P. Amerikai 
— 20. Naujos ir ekonomiškai at
silikusios valstybės sudaro % 
balsų JT. Tie % balsų gali dik
tuoti, kai tuo tarpu JAV, dau
giausia aukojančios, balsavimuo
se teturi vieną balsą. Sov. Sąjun
ga neįneša jai priderančios su
mos, bet jos balsas JT yra sva
rus. Pagal JT chartos 19 paragra
fą, JT nariai, per dvejus metus 
nesumokėję jiems priklausančių 
piniginių įnašų, netenka balsavi
mo teisės, bet šiuo “atoslūgio” 
metu vargu Vakarų valstybės 
spaus Sov. Sąjungą mokėti skolą 
Jungtinėms Tautoms. J. Gobis

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 (mo
kėti $4.000.

$21300 pilna kaina, 3 šeimų atski
ras, plytų pastatas, 5 metų senu
mo, Eglinton —- Dufferin rajone, 
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.

I
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nizacijų atstovų. Posėdį atidarė apyl. 
pirm. dr. J. Matulionytė, Diskusinį

KLB TORONTO APYLINKĖS TA-Į 
RYBOS POSĖDIS Įvyko lapkr. 28 d. 
Šv. Jono Kr. par. salėje. Dalyvavo

gilaus skausmo valandą 
jo šeimai ir giminėms 

užuojautos žodį taria

D. V. Levickai

ALGIRDUI SLAPŠIUI tragiškai žuvus,

jo žmoną Apoloniją Slapšienę ir artimuosius

jų giliame skausme nuoširdžiai užjaučiame

P. A. Kazilevičiai
L. V. Kybartai
J. R. Rimai

Inž. ALGIRDUI SLAPŠIUI tragiškai žuvus, 
jo žmoną, vaikučius, tėvelius ir visus artimuosius 

skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

G. S. Krasauskai
D. S. Rukšos

INŽ.‘ ALGIRDUI SLAPŠIUI tragiškai žuvus, 
J° žmoną, vaikučius, tėvus, seserį ir brolį su šeimomis 

nuoširdžiai užjaučiame —

V. B. Saulėnai
B. F. Kasperavičiai t

tragiškai žuvus lėktuvo nelaimėje, 
jo tėveliams, žmonai Apolonijai ir vaikučiams, 

sesutei Vandai Petrauskienei ir jos šeimai,
' broliui Mikui Slapšiui su šeima 

giliausią užuojautą reiškia —

Marija ir Antanas Elijošiai

Irena ir Ronaldas Coxai
Loraine ir Remigijus Elijošiai

Mielam bičiuliui

tragiškai žuvus,

jo žmoną, vaikučius, tėvelius ir 
visus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame — 
f

J. V. Augėnai
R. B. Bakevičiai
A. E. Jefremovai
S. V. Paulioniai

> L. D. Todorovič

Inž. ALGIRDUI SLAPŠIUI tragiškai žuvus, 
jo tėvams, žmonai ir vaikučiams, 

broliui Mykolui ir seseriai su šeimomis 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Antanas Baziliauskas su šeima
Leonas Baziliauskas su šeima

Inž. ALGIRDUI SLAPŠIUI tragiškai žuvus,

Apoloniją Slapšienę ir vaikučius

jų giliame skausme

nuoširdžiai užjaučiame -

< -
Kazys ir Birutė Kiaunės

«. .. ......... M|Į

damas svarstyti šias Bendruomenės 
veiklos sritis — šalpos, švietimo, kul
tūros ir politinės veiklos.

šalpos reikalu buvo siūlymas apy
linkės valdybai tą reikalą daugiau nu
kreipti į vietines šalpos organizacijas. 
Kiti siūlė tą darbą praplėsti iki socia
linės globos. Galutinai prieita išvados, 
kad piniginės šalpos reikalai paliktini 
dabartinėje padėty, bet susirūpintina 
socialinės informacijos klausima.

švietimo reikalais pirmiausia buvo 
iškelti klausimai liet mokyklos tary
bai, ypač dėl neveikiančių augštesnių- 
jų lituanistinių kursų ir dėl kaikurių 
kitų reikalų. Į klausimus atsakė mo
kyklos tarybos pirm. Tėvas Placidas, 
OFM.

Kultūrinė sritis, šį sekmadienį nu
matomas Mindaugo minėjimas. Po il
gesnių diskusijų nutarta: a. visus me
tuose vykstančius minėjimus rikiuoti 
Į vieną kurią bendrą temą; b. Vasario 
16 minėjimą ruošti lietuviams ir ang
lams su priėmimu anglams viešbuty
je. Ateičiai pagalvoti apie priėmimą 
savose salėse. Iškeltas- sumanymas 
rinkti-apylinkės valdybą dvejiems me
tams. Apgailestauta, kad Lietuvių Fon
das Toronte dar nėra išjudėjęs ir nu
sistatyta jį išjudinti.

Posėdžiui gabiai pirmininkavo B'. 
Sakalas. R.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS minėji
mo dieną, lapkričio 24, kūrėjų-savano- 
rių darytose prie lietuvių bažnyčių 
rinkliavose laisvės kovų invalidams ir 
paramos reikalingiems k.-savanoriams 
sušelpti, surinkta: prie Prisikėlimo 
bažnyčios $235.54 ir šv. Jono Kr. baž
nyčios $108228; iš viso $343.82.

Skyriaus valdyba dėkoja: gerb. kle
bonams, leidusiems šias rinkliavas da
ryti, visuomenei, įvertinančiai rink
liavos tikslą ir savo aukomis parėmu
siai kūrėjų-savanorių savišalpos darbą. 
Nuoširdus ačiū rinkliavos talkinin
kams: O. Jakimavičienei, St. Kviecins- 
kienei ir P. Morkūnui.

Jau eilė metų, kaip tos rinkliavos 
yra vykdomos, o surinktos aukos dau
giausia yra siunčiamos Vokietijoje pa
sitikusiems laisvės kovų invalidams ir 
ligoniams kūrėjams - savanoriams su
šelpti. Tokių šelpiamųjų, ten veikian
čiojo skyriaus žiniomis, yra 16 ir kas
met jų skaičius didėja. Kaip jų toji 
mūsų Kalėdų ir Velykų švenčių siun
čiamoji parama yra vertinama, matyti 
ir jų atsiųstų padėkos laiškų. B.

NAUJOS PLOKŠTELĖS — Kalėdų 
giesmės, Santvarų ir Gustaičio poezi
ja, Klevelando vyrų oktetas su orkest
ru ir kitos gaunamos “Daina” dovanų 
krautuvėj, 974 College St., Toronto 4.

• John Collingwood Reade rel
jefas Įrengtas Toronto Inter
national Institute. Velionis 
buvo daugelio tautinių gru
pių bičiulis, jų tarpe ir lietu- 

Vių. The Teleęram

VASARIO 16 GIMNAZIJAI pasiųsta 
107 būrelio Įnašai už š.m. lapkr. ir 
gruodžio mėn. ir 1964 m. sausio mėn. 
Įmokėjo: V. Bačėnas $12, KL Dalinda 
$10, J. Simanavičius, J. Stanaitis ir A. 
Stepaitienė po. $6, A. Banelis ir P. Le- 
lis po $5. šis būrelis veikia nuo 1950 
m. ir turi 20 narių, kurių tarpe trys 
kunigai. Per eilę metų nariai pasida
rė pastovūs, duosniai aukoja, ir būre
liui nesunku kasmet savo normą — 
$240 išpildytų \ .

Gimnazijos vardu dėkodamas na
riams už jų aukas, tikiuosi, kad ir atei
nančiais metais vėl visi remsime Vasa
rio 16 gimnaziją. ' P. Lelis, būr. vad. 
* .

Ponios Dranseikienė ir Ricke- 
vičienė SLA kuopos parengimo 
proga spalio 26 d. surinko aukų 
ir fantų loterijai $1000 vertės. 
Joms talkino J. Strazdas. SLA su
sirinkime jos buvo specialiai pa
gerbtos. Be to, specialios padėkos 
susilaukė J. Strazdas ir M. F. Yo- 
kubynienė. Parengimo pelno da
lis teko ir “Vyčio” klubui kaip 
parengimo dalininkui. Toronto 
skautams paskirta $50. B. N.

Iš JAV AMBASADOS gautas padė
kos laiškas visiems, išreiškusiems 
užuojautas prez. J. F. Kennedy tra
giškos mirties proga. Padėka reiškia
ma ambasadoriaus W. W. Butterworth 
vardu.

AUTOMOBILIO NELAIMĖJ “Iš
ganymo armijos” pareigūnas užgavo 
Westmoreland gt. 7 m. vaiką, kuris 
staiga išbėgo iš už pastatytų automo
bilių. Vaikas netrukus mirė. Gatvės 
gyventojai, jų tarpe ir lietuviai, nuta
rė kreiptis Į miesto savivaldybę, kad 
būtų sumažintas autovežimių greitis ir 
Įrengta automobiliams statyti aikštė.

ANTANINAI K L E VI NIE N E I mirus,
jos sūnui Jonui su žmona, 

dukroms Dzejai ir Arijai, žentams ir anūkams 
reiškiame gilią užuojautą —

Jonas Vėlyvis 
Ona Vėlyvienė 
A. O. Vindašiai

dukroms Dzejai, Arijai ir sūnui Jonui su žmona, 
žentams ir anūkams

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —
S. Daugėla
B. V. švedai

Po ilgos ir sunkios ligos, mirus mylimai Mamytei

ANTANINAI KLEVINIENEI,
dukras Dzeją ir Ariją, sūnų Joną 

ir visus artimuosius
skaudaus liūdesio valandoje giliai užjaučiame —

Vanagų šeima

Nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems mus 
užjautusius ir palydėjusius mūsų mylimą mamytę a.a. Antaniną Kle- 
vinienę į amžinojo poilsio vietą.

Ypatingai dėkojame Šv. Jono Kr. parapijos klebonui kun. P. 
Ažubaliui ir kun. J. Staškevičiui už lankymą ligoninėje, pamaldas 
bažnyčioje, rožinį laidotuvių namuose ir palydėjimą į kapines. Taip pat 
esame dėkingi Tėvams pranciškonams už ligonės lankymą ir užuojautą.

Dėkojame giminėms ir pažįstamiems už gėles, šv. Mišias, užpra
šytas velionės intencija, gausų lankymą, dalyvavimą bažnyčioje ir 
palydėjimą į kapines,..

Nuoširdus ačiū Petraičiams, Akelaičiams, Vanagams, Kaknevi- 
čiams, Valeškoms, M. Vilčiauskaitei, 2. Peseckaitei ir visiems kitiems 
prisidėjusiems ir pagelbėjusiems Įvairiais būdais.

Gausus dalyvavimas ir užuojautos mums, netekusiems mylimos 
ir brangios mamytės bei močiutės, yra moralinis sustiprinimas.

Nuliūdę: vaikai, anūkai ir giminės

A.a. V. LIUBINSKUVminis, ypatingą padėką reiškiame šv. Jo
no Kr. parapijos klebonui kun. P. Ažubaliui, atlaikiusiam Šv. Mišias 
laidotuvių dieną, kun. J. Staškevičiui, palydėjusiam į lietuvių kapines, 
dr. J. Yčui rūpestingai prižiūrėjusiam namuose ir ligoninėje.

Visiems giminėms ir draugams giliai ir nuošinižiai dėkojame 
«ž aukotas šv. Mišias, už gražias gėles, užuojautas žodžiu, raštu, spau- 

oje ir telegramomis, už gausų lankymą laidotuvių namuose, dalyva
vimą pamaldose laidotuvių dieną ir palydėjimą į kapines.

Jūsų visų išreikštos užuojautos tose sunkiose mums valandose 
mes niekad neužmiršime.

Nuliūdusi žmona Anelė, 
dukterys — Birutė, Genovaitė ir Onutė, žentai ir anūkai
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ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACI
JOS penkioliktos metinės Toronte mi
nimos gruodžio 10 d. St. Paul’s angli
konų bažnyčioj 227 Bloor St. E. Ini
ciatoriai kviečia visus dalyvauti. Per
nai keturios etninės grupės tą minė
jimą piketavo. >

Antikomunistinė Mutual Coopera
tion League gruodžio 8 d., sekmadie
nį, 3 v. p.p. rengia demonstraciją prie 
miesto rotušės. Tuo būdu norima pa
brėžti, kad žmogaus teisių deklaraci
ja netaikoma pavergtoms tautoms.

DR. LECH IVANAUSKAS, prof. Ta
do Ivanausko giminaitis, gyvenąs Var
šuvoj, lankėsi “TŽ” red. Jis buvo at
vykęs iš Lenkijos gilinti medicinos sta
dijų JAV. Po 8 mėn. studijų grįžta at
gal į Lenkiją. Toronte jis aplankė sa
vo' giminaitę p. Kriščiūnienę-Paškaus- 
kaitę, Vytauto Kriščiūno žmoną ir iš
vyko į MontrealL Iš ten “Batoiy” lai
vu išplauks Į Lenkiją. Dr. L. Ivanaus
kas yra studijavęs Kauno un-te ir ka
ro metu pasitraukęs Lenkijon. Dabar 
jis dirba klinikoj kaip specialistas 
neuropatalogas. Anksčiau jis yra lan
kęsis Kanadoj irgi studijų tikslu. Lie
tuviškai gerai supranta, bet kalbėti 
yra primiršęs. Pasakojo, kad Lenkijoj 
gyvenimas .pastaraisiais metais gero
kai palengvėjo. Religinio persekioji
mo fiziškais metodais nebesą, tik mo
ralinis. K. Bažnyčia tebesanti stipri, 
bet jaunimas darosi indiferentiškas. 
Kaikurių užsienio laikraščių, kaip 
“Times ir “N. Y. Times” galima gauti 
kioskuose.

St. Jokūbaitis, žymus Bendruo
menės, SLA ir kitų organizacijų 
veikėjas, kandidatuoja į SLA 
vykd. tarybos vicepirmininkus. 
Bent vieno Kanados lietuvio da
lyvavimas taryboj būtų, ypač ka
nadiečiams nariams, labai pagei
daujamas.

Piktadariai apvogė pr. savaitę 
Broniaus Rakausko namus 205 
Humberside Ave. Šeimininkams 
nesant namie tarp 6-10 v.v., jie 
Įsilaužė iš kiemo pusės pro du
ris ir išsinešė radijo aparatą, 2 
rankinius laikrodžius, kišeninę 
lempą ir užvalkalą.

J. YAREMKO, Ontario prov. sekre
toriui ir pilietybės ministerial, Toron
to General ligoninėj padaryta tulžies 
operacija. Ligonis palengva sveiksta.

J. M. GOULD, Q.C., MPJ*., Toronto 
advokatas ir Bracondale apyL atsto
vas parlamente, mus informuoja, kad 
yra pasiryžęs būti kandidatu Į Ontario 
prov. liberalų partijos vadus. Buv. va
das J. J. Wintermayer per paskutinius 
rinkimus nebuvo išrinktas savo apy
linkėj ir pasitraukė iš partijos vado 
pareigų.

UKRAINIEČIŲ KULTŪROS SA
VAITĖ Įvyko lapkričio mėn. 16-23 d. 
Jos metu suorganizuota dailės paroda, 
simfoninis koncertas, retų rankraščių 
paroda ir kt. Savaitės atidaryme King 
Edward viešbutyje dalyvavo daug žy
mių kanadiečių. Buvo pakviestas ir 
Lietuvos gen. kons. dr. J. žmufdzinas.

PADĖKA
Toronto liet, visuomenė atrodo vi

suomet duosni ir šilta lietuvių vaikų 
bei jaunimo reikalams. Bet ypatingai 
tai parodė lapkričio 16 d. įvykęs Lie
tuvių Vaikų Namų skolom mažinti ba- 
zaras. Jo pasisekimui daug širdies, jė
gų, laiko ir darbo įdėjo visas Lietuvių 
Vaikų Namų Rėmėjų Būrelis ir visa 
eilė talkininkų. Todėl mūsų nuoširdi 
padėka pirmiausiai tenka būrelio pir
mininkei A. Kuolienei už ypatingą pa
sišventimą organizuojant šį. parengi
mą. Taip pat visom kitom poniom, ku
rios ne tik gausiais fantais, bet ir dar
bu prisidėjo prie bazaro pasisekimo. 
Dėkojame poniom: S. Dervinienei, M. 
Tamulaitienei, Nekrošienei, P. Urbo
nienei, Didžbalienei, B. Pabedinskie- 
nei, A. šapokienei, S. Miniotienei, I. 
Vadauskienei, Poškienei, Vilimienei, 
Būmbulienei, G. Dubininkienei, Ža- 
bienei, Mardosienei, Juknevičienei ir 
Jurėnienei. Taip pat šiem talkinin
kam: p.p. Sondai, Puteriui, Abromai
čiui, Vilimui, J. Šarūnui, V. Urbonui, 
Karaliui, Bumbuliui, Sendžikui, Imb- 
rasui, K. Vaičiūnui, Virkučiui. Didi 
padėka tenka mūsų menininkams p. 
Žmuidzinienei, p.p. Dagiui, Marijo- 
šiui, Skrebutėnui už vertingus jų pa
veikslus, kurie praturtino bazarą. Taip 
pat P. Misevičiui ir Abromaičiui už 
meniškus medžio drožinius. Ir visoms 
lietuvių krautuvėms bei paskiriems as
menims, kurie savo fantais-dovanomis 
sudarė taip nepaprastai gausų ir tur
tingą bazarą. Dėkojame “Tėvynės Pri
siminimų” radijo valandėlei už skel
bimus. Taip pat nemažesnė padėka 
tenka Tėvams pranciškonams už salę 
ir visokeriopą pagalbą. Ir visiems už 
gausų atsilankymą ir tuo pačiu prisi
dėjimą prie gražaus pasisekimo.

Ta pačia proga tariame nuoširdų 
ačiū visiems, kurie atsiliepė į mūsų 
prašymą ir atsiuntė savo aukas sta
tybos skolų mažinimui ar pianino įsi
gijimui.

Jūs savo parama ne tik finansiškai, 
bet ir morališkai stiprinate mus sun
kiame lietuviško auklėjimo darbe. Te
gul Jums Viešpats gausiai atlygina už 
visą Jūsų parodytą gerumą.

Nek. Pr. M. Marijrs seserys

Vaikų choro nariai, prasidėjus adventui, jau ruošiasi Kalėdoms ir 
adventiniam giedojimui. ‘

Antikomunistinė tautų konferencija
V. Sidzikauskas, kaip Pavergtų

jų Europos Tautų Seimo atstovas, 
dalyvavo Azijos Tautų Antikomu
nistinės Sąjungos konferencijo
je, kuri Įvyko Saigone, P. Vietna
mo sostinėj, spalio 23-31 d. Po 
konferencijos jis, drauge su ki
tais delegatais, buvo pakviestas į 
Formozą—Taiwaną, kur susipaži
no su antikomunistine veikla ir 
aplankė Quemoy salą. Juos pri
ėmė prez. Ciangkaišekas, prem
jeras Cheng-Cheng ir kiti vyriau
sybės pareigūnai. Jis patyrė, kad 
laisvosios Kinijos vadai yra labai 
gerai informuoti apie padėti Vi
durio ir Rytų Europoje.

Grįžęs iš kelionės V. Sidzikaus
kas davė platesnių informacijų 
apie azijiečių antikomunistinę 
konferenciją. Pasak jo, Antiko
munistinė Azijos Tautų S-ga 
Įsteigta 1955 m. P. Korėjoj buv. 
prez. Syngman Rhee iniciatyva. 
Jos tikslas — išlaisvinti tautas iš 
komunizmo nelaisvės, apjungti 
laisvąsias tautas bendrai kovai už 
demokratinę santvarką.

Sąjungos uždaviniams vykdyti 
sudaryta taryba ir pastoviai vei
kiantis sekretoriatas, o sąjungos 
veikimui programą priima meti
nės konferencijos, šiuo metu są
jungos nariais yra: Australija, 
Kinija, Hong Kongas, Iranas, Ja
ponija, Jordanas, Korėja, Makao, 
Malezija, N. Zelandija, Filipinai,

Tailandija, Turkija, Vietnamas. 
Šių metų konferencija sąjungos 
nariu priėmė Indiją'. Sąjunga yra 
pusiau valstybinio pobūdžio orga
nizacija, glaudžiai bendradarbiau
janti su atitinkamų valstybių vy
riausybėmis.

Konferencijos darbotvarkėje 
buvo tokie klausimai, kaip komu
nistinės Kinijos dabartinė strate
gija ir taktika Azijoje, Kinijos— 
Sov. Sąjungos konfliktas ir jo po
veikis satelitams ir neutralie
siems, komunizmo ekspansija 
Azijoje ir P. Amerikoje. Konfe
rencijos išvadoms formuluoti bu
vo suadrytos keturios komisijos. 
Konferencija priėmė specialią re
zoliuciją Centro ir Rytų Europos 
klausimu. Joje konferencija “pa
reiškia savo visišką solidarumą 
sovietų pavergtų Centro ir Rytų 
Europos tautų kovai dėl savo išsi
laisvinimo iš komunistinės prie
spaudos ir dėl savo nepriklauso
mybės bei laisvės atstatymo”, .ir 
“reikalauja laisvųjų valstybių vy
riausybes: nesudarinėti su Krem
lių jokių saugumo sandėrių, kurie 
galėtų reikšti sovietų agresijos ir 
sub versijos veiksmais sudaryto 
Centro ir Rytų Europoje status 
quo Įtvirtinimą; b. pasmerkti Sov. 
Sąjungos ir raudonosios Kinijos 
kolonizmą ir per Jungtines Tau
tas visuotinai taikyti tautų apsi
sprendimo teisę be skirtumo ra
sės, spalvos ar tikėjimo”. Kor.

Pašalpos šeimoms Kanadoje
Jei išgyvenote Kanadoj mažiau kio, arba gavę ji pametėt, arba 

kaip vienerius metus, pagal ista- kas pavogė, reikia pranešti regi- 
tyma, negalite gauti šeimai'pa- j°n? direktoriui, bet ne ministe- 
/. 4’ b/ rijai Otavoj. Jei persikeliate ki-
salpos. Tačiau pagal kitą progra- ^ur gyventi, reikia pranešti savo 
mą — Family Assistance Kana- naują adresą tai pačiai įstaigai, 
dos vyriausybė moka tas pačias. p0-metų gyvenimo Kanadoje 
pašalpas ir per pirmuosius metus jau galite'gauti vaiku priedus 
šeimoms, kurios atvažiavo nuola-' “Family Allowances (ne Assist- 
tiniam apsigyvenimui, būtent, ance), kurią tvarko skirtinga mi
škams ligi 10 m. $6 men., nuo. nisterija National Health and 
10 ligi 16 m. $8. I Welfare. Registruotis reikia de-

Atvažiavę Į Kanadą turėjote šimto mėnesio pabaigoje, skai- 
gauti žalią blanką, kuris yra var-. tant nuo jūsų buvimo Kanadoje, 
tojamas šeimos pašalpoms gauti. Blanką galite gauti betkurioj paš- 
Jeigu jo neturite, rašykite į Cit- to įstaigoj. Jei blankas yra įteik- 
tizenship and Immigration mi- (tas ministerijai prieš metams pa

sibaigiant, jūs turėtumėt gauti 
pirmąją šeimos pašalpą vieno mė
nesio laikotarpyje, po pasibaigi
mo “Family Assistance”. .

Yra viena išimtis šioje visoje

jono direktoriui, bet ne ministe
rijai Otavoj. Jei persikeliate ki-

nisteriją Otavoje, kad atsiųstų. 
Ją reikia užpildyti ir grąžinti mi
nisterijai.

Pilietybės ir imigracijos minis
terija Otavoje yra vyriausia Įstai-
ga šeimų pašalpoms, tačiau, pa- tvarkoje: kiekvienas vaikas, gi- 
tenkinusi jūsų prašymą, siunčia męs Kanadoje, net ir iš tėvų imi

grantų, neišgyvenusių Kanadojregijono direktoriui sostinėje tos į,__ i .
provincijos, kurioje gyvenate.!nė vienerių metų, gali gauti vai- 
Šeimos pagalbos čekį gausite iš į kų priedus — Family 'Allow- 
vietinės Įstaigos. Jei negavote če- ances. Can. Scene

GEDULO DIENOS VOKIETIJOJE

Elektrinės kepurės
Kaskart vis daugiau ir daugiau 

išrandama būdų elektros naudo
jimui. Namų šildymas elektra už 
keleto metų pradės išstumti aly
vą iš rinkos. Reklamuojamos 
elektrinės pirštinės, žinoma, šil
domos baterija. Gaminami elekt
riniai užklotai ir galvos uždengi
mai, kad ausys ir galva žiemą ne
šaltų. Jau yra net elektrinių mau
dymosi kostiumų.

(Atkelta iš 1 psl.)
21 d. iškilmingai atidaryta Miun
cheno opera atsižadėjo Kennedy 
laidotuvių dieną R. Strausso “Ro- 
senkavaliėr” pastatymo. Mokyk
lose ir susirinkimuose buvo žuvęs 
prezidentas pagerbtas tylos minu
te ir prakalbom. Eilėj miestų 
studentai surengė tylos eisenas. 
O sekmadienį/ kuris ir šiaip jau 
buvo švenčiamas kaip mirusiųjų 
sekmadienis, visose bažnyčiose 
meldėsi tikintieji už a.a. Kenne
dy. lyg jis būtų buvęs ne tolimų 
JAV, bet pačios Vokietijos val
džios galva. Ir kur tik ėjai, su kuo 
tik kalbėjai — vis tie patys pasi
baisėjimo šūksniai: “kaip tai ga- 

I Įėjo atsitikti?”, “neįtikėtina”,

“liūdna, skaudu” ir t.t.
Kennedy aikštė Berlyne

Iš visų Vokietijos miestų, ku
riuose Kennedy svečiavosi birže
lio mėn., didžiausią liūdesį išreiš
kė Berlynas. Vos tik pasklido bai
si žinia, tūkstančiai jaunuolių su 
liepsnojančiais deglais traukė 
prie rotušės mirusiojo paminėji
mui. šeštadienio vakarą berlynie
čių languose degė žvakės, o tuo 
pat laiku, kai laidotuvių eisena 
Vašingtone judėjo Arlington ka
pinių link, 200.000 berlyniečių 
dalyvavo gedulo mitinge, o di
džioji Rudolf - Wilde - Platz prieš 
rotušę buvo naujai pavadinta 
John F. Kennedy Platz.
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LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO 700 METŲ MIRTIES

Meninėje programoje dalyvauja sol. V. Ėiemelytė, akomponuojama 
D. Skrinskaitės, ir R. Merkelytė. Kviečiame visus tautiečius gausiai 
dalyvauti šiame reikšmingame svarbiame minėjime.

, KLB Toronto apylinkės valdyba

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį, Marijos Ne

kalto prasidėjimo šventėje, KLK 
Moterų Dr-jos šio? par. skyrius 
švenčia savo Globėjos metinę 
šventę. Iškilmingose pamaldose 
11 vai. draugijos narės su vėliava 
dalyvauja pamaldose. Po 11 vai. 
pamaldų par. salėje įvyksta para
pijos agapė — bendri pusryčiai, 
kuriuos ruošia kat moterų dr-jos 
skyrius.

— Marijos Nekalto Prasidėji
mo išvakarėse, šeštadienį, pagal 
bažnyčios nuostatus susilaikoma 
nuo mėsiškų valgių.

— šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Rytinės pamaldos 7.30 
ir 8 vai. Po to lankomi namuose 
ligoniai ir išvežiojama šv. Komu
nija. Penktadienio vakare pamal
dos įvyks ne įprasta tvarka, kaip 
anksčiau būdavo 7.30 vai., bet ly
giai 7 vai Pamaldos pradedamos 
susikaupimo konferencija Nekal- 

- to Prasidėjimo šventės proga. Ją 
pasakys svečias iš Romos mons. 
dr. Vyt. Balčiūnas.

— Šią savaitę lankomi parapi
jiečiai: Indian Trail, Redford, Ho- 
ward Park Ave., Duke ir Grena
dier Rd.

— Kalėdinės ploteklės gauna
mos klebonijoje.

— Tragiškai žuvus lėktuvo ne
laimėje a.a. inž. Algirdui Slapšiui, 
gili'užuojauta velionies žmonai 
Apolonijai, vaikučiams, broliui, 
seseriai ir velionies tėveliams. 
Velionies našlei linkėtina tokio 
pat ryžto ateičiai, kokį ji parodė 
savo brangiam vyrui einant 
mokslus Toronto un-te.

— Ryšium su Nekalto Prasidė
jimo švente, šį sekmadienį tiky
bos pamokų parapijoje nebus.

— Dėkojame dail. Tel. Valiui, 
suprojektavusiam vinjetes para
pijos, kapinių vadovybės ir Cari
tas laiškų blankams ir vokams.

— Parapijos vaikų pobūvis, 
įvykęs praėjusio sekmadienio po
pietę, praėjo gražioje nuotaikoje. 
Apie šimtas vaikų dalyvavo prog
ramoje.

— Jaunimo klubo sekmadienio 
pobūviai su programa įvyksta 
sekmadienių vakarais par. salėje.

— Sutuokta: Allan H. Robbins 
ir Silvija Gudžiauskaitė.

— Pakrikštyta: Elaine Karen 
Stasiulytė, Marija Segovia ir Jo
nas Viktoras Ivanauskas.,

Kariuomenės šventės išvakarė
se, lapkričio 23 d., ?v. Jono Kr. 
par. salėje kūrėjai-savanoriai bu
vo surengę savo tradicinį-metinį 
pobūvį su šokiais. Dėl suruoštų 
kitų pobūvių, šį kartą pas savanoj 
rius publikos buvo neperdaugiau- 
sia, bet rengėjai turėjo šiek tiek 
pelno. Skyriaus valdyba nuošir
džiai dėkoja klebonui kun. P. 
Ažubaliui, nuoširdžiai ir daug re- 

, miančiam kūrėjus-savanorius ir 
šį kartą davusiam salę nemoka
mai. Skyriaus valdyba

Susižeidė. — Praėjusią savaitę 
darbovietėje prie statybos darbų 
susižeidė Leonas Gudžiauskas. Li
gonis paguldytas North Western 
General ligoninėje 608 kambary
je. Krisdamas nuo kopėčių ant 
žemės susižeidė galvą. Praėjusį 
šeštadienį įvyko jo dukros Silvi
jos vestuvės, kuriose tėvas, deja, 
dėl nelaimės negalėjo dalyvauti.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Lėktuvo nelaimėję žuvusio 

a.a. Algirdo Slapšio žmoną, vaiku
čius, tėvelius, brolį, sesutę bei jų 
šeimas ir visus artimuosius giliai 
užjaučiame. Gedulo Mišios uz ve-

kitose salėse, kviečiame susilaiky
ti nuo šokių.

— Nuoširdžiai sveikiname Kat. 
Moterų Dr-ją, šį sekm., per Mari
jos Nekaltą Prasidėjimą, šven- 
čiąnčią savo metinę šventę. Mi
šios dr-jos intencija — 11 v. ly- 
to. Narės kviečiamos gausiai eiti 
sakramentų ir dalyvauti agapėje, 
kuri bus tuoj po paskutinių Mišių 
muzikos studijoje. Kviečiamos ir 
viešnios.

— Nuoširdžiai sveikiname N. 
Pr. M. seseris, šį sekmad. šven
čiančias jų Globėjos šventę.

— šį sekm. per visas Mišias 
prie bažnyčios aukas seneliams 
Vokietijoje sušelpti rinks “Dai
nos” grupė.

— Gražiai praėjus uždaroms 
savaitgalio rekolekcijoms mote
rims, linkime sėkmės ir Dievo pa

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

♦* 
aplankyti jų dirbtuvę .ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO

A L G ARBENS 
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

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

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

PRIE HUMBER UPES. $31500, 17 kambarių naujas “Triplex”. Balkonai, 
dideli butai, pajamos $355 į mėnesį, vandeniu alyva apšildomas, dide
lis sklypas. Įmokėti $10.000.

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

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

rajonuose. 

ras savaitgalio rekolekcijas turės 
nuo šio penktad. vakaro iki sekm. 
pavakario. Vietų dar yra. Prašom 
registruotis. Rekolekcijos bus 
specialiuose rėk. namuose, King 
City, netoli Toronto. Joms vado
vaus mons. dr. Vyt. Balčiūnas.

džio 7 d., 10 v. ryto. Velionies ir 
šeimos bičiulius kviečiame daly
vauti. , '

Mirus a4. Rozalijai Jasapovi- 
čienei, nuoširdžiai užjaučiame p. 
Jasapovičių, dukrą V. Paršelienę 
ir jos šeimą bei visus artimuo
sius.

— šį šeštadienį, 9 v. r. laiko
mos šeimos užprašytos šv. Mišios 
už a.a. Eliziejų Narušį, pirmų 
mirties metinių progą, šeimos bi
čiuliai kviečiami dalyvauti.

— šis penktadienis — mėnesio
pirmasis. Mišios, išpažintys ir Ko
munija — 7 ir, 8 y. r. ir 8 v.v. Lir 
goniams Komunija išvežiojama iš 
anksto susitarus. \ -

— Choro repeticijos: antradie
nį — moterys, ketvirtad. — vy
rai. Ruošiamas kalėdinis repertu
aras. Repeticijos labai svarbios. 
Pr. šeštąd., šv. Cecilijos šventės 
proga, buvo tradicinė chorui pa
gerbti arbatėlė. Kartu buvo pa
gerbtas chorų veteranas Antanas1 
Danielius su ponia, jų 25 m. ve
dybinio gyvenimo sukakties pro
ga. Išrinkta nauja choro valdyba: 
pirm. — K. Žulys, vicep. — L. 
Baziliauskas; atskirų balsų seniū
nai — A. Kuolienė, A. Vilimienė, 
V. Buragas ir B. Vrublevičius. 
Sveikiname!

— Jaunimo choro repeticija — 
šį penktad., 6.30 v.v. bažnyčioje 
prie vargonų.

— Religijos pamokos gimnazis- 
tams — šį sekmad. po 10 v. Mi-_ 
šių aktorių kambariuose.

— Katechet. pamokos jauni
mui ir vaikučiams sekmadieniais: 
lankantiems 8, 7 ir 6 skyrių — 9 
v. r., o visiems kitiems, pradedant 
nuo pirmai Komunijai besiruo
šiančių iki 6 skyriaus ir kaiku- 
riems net iš 6-to sk. — po 10 vai. 
Mišių. Pamokos vyksta L. Vaikų 
Namuose, ir jas dėsto-N. Pr. M*, 
seserys. Visi vaikučiai, kurie lan-

Su- 
aga- 

ios visos narės ir

šias religijos pamokas būtinai tu
ri lankyti. Taip pat jas turi lan
kyti tie, kurie šį pavasari nori pri
imti pirmą Komuniją.

— Ryšium su Advento rimti
mi, mūsų parapijoje jaunimo sek
madieniniai pobūviai iki Kalėdų'

vaitę iki,rekolekcijų praleis pas 
T. pranciškonus.. : ■

— Šią savaitę kleb. T. Placidas 
išvyksta į JAV; grįš šios sav. pa
baigoj. Kleboną pareigas eis T- 
Paulius.

— Praėj. sekm. Š. Amerikos 
Liet. Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungos visuotinio suvažiavimo 
proga Klevelande už nuopelnus 
lietuviškam sportui T. Paulius, 
OFM, buvo apdovanotas FASK-to 
atsižymėjimo plakėte. Sveikina
me ir kartu džiaugiamės! .

— Kt. savaitę par. kunigai lan
kys: Clendenan Ave., Gothic Av., 
High Park Ave., Humberside Av., 
Pine Crest Rd.

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo skyrius gruodžio 8 d. p- 
mos parapijos salėje ruošia 
pę. Kviečiame: 
viešnios gausiai dalyvauti.

Valdyba;
~SLA 236 kp. metinis susirinki
mas — gruodžio 8 d. Liet. Na
muose. Bus nominacijos, renka
ma kuopos valdyba ateinantiems 
metams ir aptariami kiti reikalai. 
Pertraukos metu nariai tyus pa
vaišinti, Pradžia 1 vai. p.p.

Visų organizacijų atstovus kvie
čiame gruodžio 8 d., 3 vai. p.p., 
išklausyti pranešimą apie gami
namą istorinį-dokumentinį filmą 
iš kultūrinio ir ekonominio lietu
vių gyvenimo Kanadoje. Praneši
mą darys dail. T. Valius ir arch. 
V. Petrulis Liet. Namuose.

Verslo s-ga
Lietuviškos šeimos teismas, su

rengtas ateitininkų sendraugių 
gruodžio 1 d., Prisikėlimo salėje, 
vispusiškai buvo įdomus. Jį sekė 
apypilnė salė tautiečių. Teismas 
užtruko apie 4 vai., tačiau nuo
bodumu niekas nesiskundė. Visi 
gerai atliko savo vaidmenis, kai- 
Kurie dargi su gražiu humoru. 
Tik iš liudininkų būtų pageidau
tina daugiau konkretumo. Šis 
teismas parodė, kad tokia forma 
galima vispusiškai išgvildenti pa
siimtą konkrečią problemą. Dide
lį darbą atliko V. Užupis jį orga
nizuodamas. Taip pat daug darbo 
įdėjo ateitininkų sendraugių pir
mininkas V. Kolyčius, prokuroras 
J. Matulionis ir kt. Teismas rado, 
kad 50% liet, šeimų nėra kaltos, 
30% turi pasitaisyti ir 20% din
gusios lietuvybei; jas reikia su
rasti ir grąžinti L: Bendruomenei. 
Platesnis teismo eigos aprašymas 
bus paskelbtas vėliau.

Kanados Lietuvių Fondo To
ronto komitetas šiomis dienomis 
susilaukė naujų įnašų. Naujais 
nariais tapo KLB-nės Toronto 
apylinkė su $100 įnašu, inž. P. 
Lelis $100 ir T. M. P. $1000. Vi
siems nuoširdi padėka. Aukoda
mi LF sudėsime nejudinamą ma
terialinę paramą, o sudėto kapi
talo procentais išlaikysime lietu
vybę tremtyje. Norintieji susipa
žinti su LF įstatais, tesikreipia į 
Fondo įgaliotinį Toronte J. R. Si
manavičių, 974 College St., To
ronto 4, Ont.

Abu Dargiai, persikėlę iš Kana
dos į Los Angeles sužeisti auto
mobilio nelaimėje; ypač nukentė
jo jų žmonos, kurios keliom die
nom* buvo paguldytos ligoninėj.
Puiki proga brandaus sprendimo jau
nai moteriai dirbti kredito departa
mente, knygvedyba ar sekretorės pa
tirtis naudinga, bet nebūtina. Geras 
atlyginimas, puikios galimybės, nuo* 
latinis darbas. Skambinti EM. 8-2391, 
Mr. Groper.

PAJIESKOMA MOTERIS prižiūrėti 
3^ m. vaiką dienomis High Parko ra
jone. Skambinti RO 6-7984.

JAVA restoranui reikalingi patarnau- 
tojai-jos pilnam laikui arba savaitga
liais. Kreiptis: LE 24)256, 555 Bloor 
St. W.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais, lietuviškų bažnyčių rajone. 
Pageidaujama moteris. Tel. LE 2-0256.

Išnuomojamas'kambarys ir virtuvė ar
ba 2 kambariai ir virtuvė su baldais, 
TeL LE 4-8056.

Patyręs groti vestuvėse, piknikuose, 
arba mažuose parengimuose.

Tel. LE 54)466. A. Zaremba

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

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte Ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j

36 DEWSON ST„ TORONTO 
Telefonas LE. 4-14M

Liehiviška baldų , 
dirbtuvė

Daromi nnji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tek WA. 2-79R1. Namu AM 
1-6537.

. Kviečiame gausiai atsilankyti 
į seniai girdėtų

solistą P. Binkienės ir J. Vaznelio

KONCERTĄ 
"4 **• . ’ * 4 4

^Prisikėlimo parapijos salėje 
gruodžio 14 d., šeštadienį, 7.30 v.v.

PROGRAMOJE lietuvių ir kitų tautų 
kompozitorių kūriniai—dainos bei arijos.

BILIETŲ KAINOS: $2.00; $1.50; $1,00. Bilietai gaunami J. R. Simanavi
čiaus “Dainos” krautuvėje, šv. Jono Kr. parapijos knygyne pas V. Aušrotą 
ir prie'įėjimo, r

KLK Moterų Dr-jos Prisikėlimo parapijos skyrius

Metinę šventę, drauge su para
pija, rengiasi iškilmingai paminė
ti KLK Moterų Dr-jos sv. Jono 
Kr. par. skyrius. Gruodžio 6 d., 
penktadienio vak. 7 v. Mišios ir 
pamokslas mons. dr. Vyt. Balčiū
no; gruodžio 8 d., sekmadienį, 11 
vai. Mišios ir bendra Komunija 
draugijos intencija. Bažnyčioje 
dalyvaujama su draugijoj vėlia
va. Narės, kurios tik gali, daly
vauja tautiniais drabužiais. Po pa
maldų bendra visos parapijos 
agapė parapijos salėje.

Kviečiame pasinaudoti prieška
lėdiniu susikaupimu ir jame gau
siai dalyvauti.

Skyriaus išlaikoma .sekmadie
nių KAVUTE vėl atidaryta žie
mos sezonui. Kviečiame susišildy- 
ti, pasivaišinti ir pasišnekučiuoti.

Valdyba
Toronto L. Namuose kas penk

tadienį vykstančiuose pobūviuose 
vėl pradedama rodyti kultūriniai.

IS “DAINOS” VEIKLOS
Lapkričio 24 d. įvyko mėn. susirin

kimas pas narę V. Lapaitienę. Pirm. 
K. Butienė paprašė atsistojimu pa
gerbti JAV tragiškai žuvusį prez. J. F. 
Kennedy. Atliktas skirstymas kalėdi
nių dovanų Vokietijoje likusiems sene
liams, vargstančioms šeimoms bei pa
vieniams asmenims

Pirmininkė pranešė, kad abiejų pa
rapijų vadovybė leido tam reikalui 
padaryti rinkliavas prie bažnyčių. Jos 
bus — gruodžio 8 d. prie Prisikėli
mo ir gruodžio 15 d. prie šv. Jono Kr. 
bažnyčios. Nuoširdžiai dėkojame gerb. 
klebonams už leidimą, o parapijie
čiams paremti vargstančius tautiečius.

“Dainos” ruoštas bazaras atideda
mas iš gruodžio 6 d. vėlesniam laikui.

Ačiū mielai V. Lapaitienei už labai 
gražų dainįečių priėmimą.

Sekantis ir metinis susirinkimas 
įvyks sausio 19 d. pas nares E. Ali
šauskienę ir E. Aleksienę —.534 Win
dermere Ave. * —MT.Y.

Torontas. — The Canadian Ad
vertising Research Foundation 
paskyrė $1000 premiją 1964 m. 
už originalų įnašą ar sumanymą 
skelbimų srityje.

Torontas. — Miesto centre — 
King-Bay-York gatvių sankryžo
je Toronto-Dominion bankas sta
tys 60 augštų pastatą. Statyba 
kainuos $60 mil.

Akademinė paskaita. — Dar 
kartą primename, kad šį šeštadie
nį, gruodžio 7 d., 7.30 v.v. Prisi
kėlimo parapijos muzikos studijo
je Toronto Akademikų Draugija 
ruošia paskaitą lietuvių kultūros 
išlikimo tema. Paskaitininkas dr. 
A. Musteikis iš Buffalo yra žino
mas mūsų sociologas, Buffalo ko
legijos profesorius ir sociologijos 
katedros vedėjas, kultūriniais ir 
sociologiniais klausimais paskel
bęs daug straipsnių lietuvių bei 
anglų spaudoje, Liet. Enciklope
dijos bendradarbis.

- VAIKUČIAMS x 
KALĖDŲ EGLUTĖ

; Visiems Toronto ir apylinkės 
vaikučiams Kalėdų eglutė įvyks 
gruodžio 15 d., 3 v. £.p. Prisikė
limo par. salėje. Programą atlie
ka darželio auklėtiniai, jaunesnės 
ir jaunutės at-kės ir keletas kitų 
mergaičių.

Kviečiame vaikučius su tėve
liais gausiai dalyvauti. Tėveliai 
prašomi sunešti SAVO vaikučiam 
dovanas į LV Namus, 57 Sylvan 
Ave., nevėliau gruodžio 14 d.; kas 
nesuspėtų, gali atnešti prieš prog
ramą tiesiai į salę. Ant dovanų 
turi būti aiškiai užrašyta vaiko 
pavardė ir vardas. Eglutę ruošia 
N. Pr. M. seserys.

N. Metų sutikimas. — šv. Jo
no pašalpinė draugija, talkinama 
par. komiteto, parapijos salėje 
rengia iškilmingą N. Metų suti
kimą. Bilietai jau gaunami pas 
draugijos valdybos narius ir para
pijos knygyne. Kaina vienam as
meniui $3. Šį. sekmadienį, gruo
džio 8 d., 3 v. p.p., salėje virš “T. 
Žiburių” įvyksta-draugijos mėne
sinis susirinkimas.

Iškilmingas N. Metų sutiki
mas, kaip ir kiekvienais metais, 
rengiamas liet, radij'o programos 
“Tėvynės Prisiminimai”, įvyks 
Prince George'viešbutyje didžio
joj atnaujintoj salėj. Radijo prog
rama nuoširdžiai kviečia visus pa
remti ją savo atsilankymu.

Torontas. — Universiteto prof. 
David Gauthier teigia: studentų 
skaičius kasmet kyla, tačiau dės
tytojų kokybė menkėja. Viena 
priežasčių: išvykusieji studijų gi
linti į JAV nebegrįžta.

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
kampas Hovard 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

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito CCf IT A C** 
Kooperatyve fcl f

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turima draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4,25%. UI asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 64%. 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 8 vak 3967 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare, tel. 722-2472.

an

I4K

suvenirą ir (vairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

MONTREAL, Que.
Sv. Kazimiero parapijos žinios
— Šis penktadienis — mėne

sio pirmasis. Išpažinčių bus klau
soma ketvirtadienį 7 v.v. Penkta
dienį šv. Mišios rytą 7.30 ir 8 v., 
o vakare 8 v.

— Šį šeštadienį Marijos Nekal
to Prasidėjimo šventės vigilija. 
Tą dieną susilaikoma nuo mėsiš
kų valgių. Sekmadienį — Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šventė.

— Parapijos jaunimo susirinki
mas įvyko praeitą sekmadienį. Iš
rinkta nauja valdyba ir nustatyta 
metų programa.

— Susituokė inž. Justas Ki
birkštis su Noele Couture. Gra
žios vaišės įvyko Kibirkščių na
muose. Palinkėta gražaus gyve
nimo.

— Pakrikštyti: Jono ir Elenos 
Valiulių sūnus Jono, Vytauto ir 
Donato vardu; J. ir E. Piečaičių 
sūnus Ard ir Vinco vardu; Edgar- 
do ir Marijos sūnus Antano ir 
Karolio vardu.'

— Praeitą šeštadienį šv. Elz
bietos dr-jos vakarienė, nežiūrint 
blogo oro, pasisekė neblogai. Da
lyvavo apie 200 asmenų. E. N.

Aušros Vartų parapijos žinios
— Gruodžio aštuntoji yra Ne

kaltai Pradėtosios Dievo Motinos 
šventė. Ypatingu būdu ją mini 
Nekaltai Pradėtosios Marijos se
serys ir Liet. Katalikių Moterų 
Draugija. 11 vai. Mišios bus lai
komos LK Moterų Dr-jos inten
cija. 12.30 seselių namuose ren
giamas šventės paminėjimas; bus 
p. Jonynienės paskaita ir monta
žas, kurį išpildys vyresnės Mari
jos sambūrio mergaitės. Po to ka
vutė. Visi kviečiami dalyvauti.

— Pasninkas šį šeštadienį, 
gruodžio 7 d., Nekalto Marijos 
Prasidėjimo šventės vigilija.

— Lietuviškas radijo pusvalan
dis buvo transliuojamas pr. sek
madienį 10 v.v. iš stoties CFMB, 
banga 1410.

— šv. Onos dr-jos susirinkimas 
— šį sekmadienį, gruodžio 8 d., 
po 11 vai. Mišių klebonijoje.

— Skautų vadų posėdis, įvykęs 
AV klebonijoje, nutarė pagyvin
ti veiklą.

— Pirmasis mėnesio penkta
dienis — gruodžio 6 d. Bus lai
komos ir vakarinės Mišios 7.30 v.

— Buvo pakrikštyti: David Al
phonse, Alfonso ir Eleonoros Gu
dų sūnelis; Karen Rūta, Edmundo 
ir Wavel Baltuonių dukrelė.

— Lanko parapijiečius T. K. 
Pečkys, SJ, trečiadienį Verdun 
Ave., 2 ir 3 Ave.; ketvirtadienį: 
Bannantyne St.; penktadienį: 
Champlain Blvd. T. St. Kulbis 
lanko Ville Emard: Emard, Joli- 
coeur, De Maricourt, De Bien- 
court, De Seve gatves. T. Zarem-

Šv. Jono Kr. parapijos choro 
pobūvis Įvyko lapkr. 30 d. parapi
jos salėje. Ta proga buvo pagerb
tas choro vadovas muz. St. Gaile
sčius specialiu žodžiu ir dova
na. “Varpo” vardu sveikino J. Ra- 
čys; priminė, kad maestro ką tik 
atšventė savo gimtadienį ir jam 
taipgi Įteikė dovaną. Pobūviui va
dovavo p. Elijošius, Šv. Jono Kr. 
par. choro seniūnas.

Toronto universiteto bibliote
kos vedėjas — latvis. Šioje Kana
dos bibliotekoje nuo 1945 m. dir
bąs istorijos mokslų mag. R. 
Bregžis paskirtas bibliotekos 
techniniu direktorium, šioje bib
liotekoje dar dirba 16 latvių mo
terų. Biblioteka turi apie 1 mil.

apie, 2 mil. E.
Pagal architekto dr. Janišo pro

jektą Toronto mieste statomi 17 
augštų medicinos rūmai kaštuosią 
apie $6 mil. Juose praktikuos 200 
gydytojų. Minėtas latvis architek
tas yra pastatęs keletą bažnyčių 
ir dabar projektuoja fedėr. val
džios numatytą psichiatrinės ligo
ninės statybą netoli Toronto. E.

District Estate 
Brokers

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

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

10 METŲ PATIRTIS

ROYAL-LONDON 
& LANCASHIRE

APDRAUDOS BENDROVĖS
yra atstovaujamos:

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai

3907 Rosemont Blvd.

Tel.: 722-2472
GAISRAS — AUTOMOBILIAI

— NELAIMINGI ATSITIKIMAI - 
Tikslus ir greitas patarnavimas 

ba Verdune: antradienį — Man
ning Ave.; trečiadienį — Beatty, 
ketvirtadienį — Woodland, penk
tadienį: Osborne ir Argyle Ave.

— Bažnyčios fondui aukojo. 
$10: S. Balsienė, A. Čepulis, V. 
Gečas, V. Glaveckas, M. Mikulė- 
nienė, J. R. Milakniai, V. Mileris, 
S. Markūnas, J. Petrulis, O. Ru- 
gienienė ir J. šeidys; $9: V. R. 
Rozmack.

— Užpr. sekmadienio rinklia
voje surinkta $246.50. Labai dė
kojame visiems mieliems auko
tojams.

Lituanistinių mokyklų tėvų ko
miteto rengtas metinis pobūvis 
mokyklos paremti įvyko pr. šeš- 
tad. AV par. salėje. Programą 
pradėjo jaunimas, buvę mokyklos 
mokiniai: G. Latvaitis pagrojo 
akordeonu, stud. E. Knystautas— 
smuiku, stud. R. Klyčius, nuola
tinis vargonininkas AV bažnyčio
je per jaunimui skirtas 10 vai. 
Mišias, meistriškai paskambino 
pianinu. Įdomu, kad abu pasku
tinieji studijuoja gamtos moks
lus, tačiau nepamiršta ir meno — 
muzikos. Po jaunųjų išgirdome 
pažįstamus, bet seniai girdėtus 
solistus A. Stravinskaitę-Paškevi- 
čienę ir A. Keblį, kurie dainavo, 
solo ir duetą. Publika solistus la
bai šiltai priėmė, o rengėjai nepa
miršo įteikti gėlių.
- Programai vadovavo buv. k-to 
pirm. H. Adomonis ir čia pat pri
statė naujo k-to pirm. V. Lukaus- 
ką. Naujasis pirm, kvietė, kad vi
si vaikai lankytų lietuviškas mo
kyklas. Šiuo metu V. Kudirkos 
mokyklą lanko 87, o AV parapi
jos — 65 vaikai. Šiemet sueina 
15 metų nuo mokyklų įsteigimo 
ir k-tas numatęs šią sukaktį ati
tinkamai paminėti. Parengimą 
pradedant kalbėjo AV par. kleb. 
ir mokyklos globėjas Tėv. K. Peč- 
kys, SJ, nurodydamas lituanisti
nių mokyklų reikalingumą. Pobū
vis praėjo gražiai ir jaukiai, nors 
svečių galėjo daugiau būti. Ypač 
moterys turbūt išsigando pirmo
jo sniego, kuris Montreal} netikė
tai padengė šeštadienio popietę. 
Prie turtingo bufeto neatrodė, 
kad vyrai būtų nuobodžiavę dėl 
šokėjų stokos/..

Jaunimo pobūvis NMP seserų 
namuose pr. sekm. sutraukė gra
žų būrį vaikučių iš visos koloni
jos. Pažaista, pasivaišinta seselių 
mieloj, globoj ir priežiūroj. Re
čiau atsilankantieji turėjo progos 
pasižiūrėti gražios dainų ir šokių 
programos, kurią išpildė mergai
tės, kurios kas sekmadienį renka
si vienuolyno patalpose po 10 vai. 
Mišių, -v-

“Lito” valdybos ir komisijų po
sėdis įvyks ateinantį sekmadienį, 
gruodžio 8 d., 8.30 vai. ryto ban
ko patalpose.

“Lito” kišeniniai kalendorėliai 
1964 m. jau gauti ir dalinami dar
bo metu.

Pareiškimai paskoloms įteikia
mi iki penktadienio vakaro, jei 
norima greito jų išsprendimo. Ne
kilnojamo turto ir didesnėms as- 
meninėriis paskoloms geriau užsi
rašyti iš anksto, nes nevisada tu
rima pinigų visiems patenkinti.

gyvina apyvartą ir labai geistini. 
iš visų “Lito” narių. Įvedus čekių * 
sistemą daugelis galėtų su viso
mis bankinėmis operacijomis per
sikelti Į savo kredito uniją. Lig 
šiol “Lite” čekiais naudojasi tik 
57 nariai, taigi vos 7%.

Žiemos sezonas pats geriausias 
naujų “Lito” narių verbavimui. 
Palūkanos už šėrus ir depozitus 
“Lite” skaičiuojamos kas metų 
ketvirtį, todėl gruodžio mėnuo la
bai patogus santaupų perkėlimui 
į “Litą. Pr. R.

Montrealis. Kanados 1964 m. 
krašto gamyba sieks $44.6 bilijo
nus. Tai pranašauja žymieji eko
nomistai.

TREMTINIŲ SPAUDOS 
PARODA BONNOJE

Lapkričio 15-19 d. Bonnoje su
rengta tremtinių spaudos paroda 
gausiai lankyta. Jos atidaryme da
lyvavo Fed. Vokietijos kanclerio 
įstaigos ir kt. žinybų pareigūnai, 
parlamento, kaikurių pasiuntiny
bių atstovai ir kt. J. Kairio rū
pesčiu lietuviai parodoje buvo iš
statę per pusantro šimto spaudos 
vienetų. Apie parodą plačiai rašė 
ir paskelbė nuotraukų Bonnos 
dienraščiai. “Gen. Anzeiger” lap
kričio 16-17 d. rašė apie emigran
tus, turinčius šaknis dviejuose 
pasauliuose. ‘Bonner Rundschau’ 
lapkr. 16 nurodė, kad esą aišku, 
jog ta spauda gali būti laikoma 

dalyse išsklaidytu Įvairių tauty
bių gyventojų. E.

Helsinkis. — Prez. Urbo Kok- 
konen paskyrė Karl Torsten Ti- 
kanvaara, suomių komercinės at
stovybės šefą ir gen. konsulą 
Koelne. Vokietijoj. Suomijos am
basadorium Otavoje.
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