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Smėlio pamatai
Pamatai rūpi ne tik namų, bet ir gyvenimo statytojams. Or

ganizuodami bei kurdami, savaimingai jaučiame reikalą pirmiau
sia atsiremti į pastovias atramas. Kiekviena organizacija, užsimo
dama suvesti telkiriin įvairius žmones, negali apsieiti be pastovaus 
pagrindo — principų. Tuo pačiu dėsniu laikosi ir tikybinės bend
ruos. Ir jos negali gyventi vien įkvėpimu. Jos irgi turi savo pa
stovius pagrindus, kurie įgalina pastovų gyvenimą ir veikimą. Tos 
grupės, kurios susimeta praeinančio entuziazmo vedamos, išnyks
ta su to entuziazmo išnykimu. Tai rodo ilga istorinė patirtis, tei
kianti mums aiškią išvadą — ant smėlio nestatoma.

Šios akivaizdžios išvados neturėtume užmiršti ir išeivijoj. Pir
minio entuziazmo pagauti statėme viską — stengėmės atkurti 
Lietuvą. Tada buvome dar taip arti jos kamieno, mitome dar gau
siais atsineštiniais syvais ir bandėme pratęsti Lietuvą už Lietu
vos, kitaip tariant, bandėme gyventi lietuviškai be Lietuvos. Tada 
dygo viena institucija po kitos su svarbiais uždaviniais; atsirado 
daugybė organizacijų su didesniu ar mažesniu tęstinumo pagrindu; 
steigėsi periodiniai leidiniai drugelio lengvumu. Netrukus buvo 
pastebėta, kad visa mašinerija girgžda. Karšti ginčai privačiame 
gyvenime ir viešumoj smerkė čia vieną, čia kitą neigiamybę. Gau
sūs savitarpiniai kaltinimai provokavo dar gausesnius. Daug kas 
buvo pastebėta, bet nepakankamai atkreipta dėmesio į tai, kad 
gyvename nebe Lietuvoj, kad teisinė santvarka, kuria rėmėsi įvai
rūs organai, nebeegzistuoja. Ak, atkurtiem organizuotiem viene
tam statutų netrūko ir netrūksta. Pasaulio lietuvių archyve daug 
jų galėtum* rasti. Bet jie nebuvo pakankamai tvirtas laidas, nes 
rėmėsi pagrindu, kurio jau nebuvo. Tai legalizmas, kuris atsiker- 
šijo; žlugo daug' organų, o dar daugiau jų liko gyvuoti... popie
riuje. Anas teisinis pagrindas buvo geras organizuotame Lietuvos 
valstybiniame gyvenime, bet neveiksmingas išeivijoj. Ir juo toliau 
nuo Lietuvos, juo jis neveiksmingesnis. Net geriausi sentimentai, 
brangiausi atsiminimai, net ašaros negali pakeisti išnykusio teisi
nio pagrindo. Išeivinė visuomenė turi atsiremti į kitokį pamatą, 
nes kitaip ir toliau statysime ant smėlio.

Vienintelis realus ir mums galimas pamatas yra ne legalinis, 
o moralinis. Jei dar politiniai mūsų organai bei institucijos gali 
remtis teisiniu tęstinumu, tai visuomeninis mūsų gyvenimas ne
begali. Išeivinė visuomenė tini statyti savo gyvenimą ant mora
linio pamato, šiame naujame rūme kiekvienas tautietis turi būti 
plyta, vertinama ne pagal jos užrašą, o pagal jos atsparumą. 
Markė “made in Lithuania” dar nėra atsparumo laidas. Ji buvo 
patikima Lietuvos klimate, bet nebūtinai patikima išeivijos sąly-

čia turi pereiti bandomąją ugnį. Jeigu atlaiko,, reiškia tinka nau
jam rūmui, o jei ne — pasilieka nuošaliai. Užtat ir matome, kad 
išeivijos gyvenime iškilo visa eilė naujų vardų, ir tai tų asmenų, 
kurie atlaikė bandomąją ugnį. O daugelis patentuotų jos neatlai
kė ir turėjo pasilikti nuošaliai — neapmokamoj “pensijoj”.

Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimas Niujorke, kuriame dalyvavo atstovai ir iš Kanados. Pirmi
ninkauja Eligijus Sužiedėlis, gale sėdi S-gos pirm., Algis Zaparackas. Vyt. Maželis

APTARTI IR PRIIMTI PLANAI
PLB valdyba Klevelande gruo

džio 1 d. svarstė visuomeninius ir 
kultūrinius lietuvių išeivijos rei
kalus. Pirm. J. Bačiūnus padarė 
pranešimą apie savo lankymąsi 
Niujorke VLIKo suvažiavime. Dr. 
J. Puzinas ir dr. A. Nasvytis raš
tu pranešė apie dabartines pa
stangas VLIKo konsolidacijoj, o 
J. Bačiūnas pateikė informacijų 
žodžiu. Valdyba tuo reikalu suta
rė savo nuomonę, bet jos nepa
skelbė.

Švietimo, vadovas v-bos vice
pirm. Alf. Mikulskis pateikė pla
ną sudaryti švietimo skyrių prie 
Kultūros Tarybos. Planas buvo 

į priimtas ir netrukus Klevelande 
tokio skyriaus prezidiumas bus 
sudarytas iš 7 asmenų. Jis stu
dijuos liet, išeivijos švietimo rei
kalus, rūpinsis jų derinimu, in
formacija ir t.t.

Pirm. J. Bačiūnas referavo 
spaudos leidėjų ir redaktorių su-

važiavimo klausimą ir siūlė orga
nizuoti tokį suvažiavimą birželio 
6-7 Tabor Farm, Sodus, Mich., — 
pirmininko vasarvietėje. Nutarta 
aiškintis tokio suvažiavimo gali
mybės.

Vyt. Kamantas, vicepirm. in
formacijai, siūlė organizuoti jau
nimo kongresą 1966 ar 7 m. S. 
Amerikoj. Siūlymas bus pateiktas 
visoms jaunimo organizacijoms.

Buvo svarstytas peticijos JT 
reikalas ir nutarta pasitarti su 
diplomatais, kaip buvo rekomen
duota PLB seimo.

Savo teisiniu patarėju PLB val
dyba pakvietė adv. J. Smetoną. 
“Pasaulio Lietuvio” redakcinio 
kolektyvo nariu pakviestas Pr. 
Joga. Dabartinį kolektyvą suda
ro: St. Barzdukas, Pr. Joga, Vyt. 
Kamantas ir Edv. Karnėnas.

Nutarta 1964 m. pavadinti Do
nelaičio metais, nes sueina 250 
m. nuo jo gimimo 1714 m. sau
sio 1 d.

Savaitės ivykiai

Pagyvėįo Kremliaus diplomatija
Atrodo, jog šį kartą Suomijos 

prez. Kekkoneno viešnagė pas 
Chruščiovą paliks abiem malo
nius šernų medžioklės įspūdžius 
be kokių nors ypatingesnių poli
tinių pasekmių.

tas, kaip žinom.i <4iėra toks retas
’; Dabartinis Suomi jos preziden-

gose. Atsineštas diplomas; titulas, laipsnis, tarnybinis patyrimas r svečias ^Kremliuje nors kaikurie

Gali kilti klausimas: kodėl vieni atsilaikė, o kiti ne? Atsaky
mas labai paprastas: neišlaikė egzaminų. O egzaminai šiuo atveju 
reiškė moralinio atsparumo pasvėrimą. Neišlaikiusieji buvo rasti 
perminkšti. Jų moralinis nugarkaulis nebuvo pakankamai standus. 
Galbūt jis buvo suformuotas karjeros aplinkoj, ambicijos dvasioj, 
naudos atmosferoj... Jis nebuvo užgrūdintas moralinių vertybių 
ugnyje, ir neįsisavino tikrosios gyvenimo krypties. Todėl ir iš
eivijos sąlygose tokie nepajėgė jon pasukti. Kiti gi, atsinešę iš 
Lietuvos tik tautinį sentimentą, irgi neatlaikė bandomosios ug
nies. Su dylančiais metais sudilo jų seni sentimentai, atsirado 
nauji, ir tuo būdu neįsijungė išeivinio rūmo statybom Liko tiktai 
tie, kurie savo gyvenimą atrėmė į moralinį pagrindą; jiems lietu
vybės išsaugojimas bei jos perteikimas yra moralinė pareiga, ap
reiškiama vidinės sąžinės. Tai asmenybės, kurios iškyla pavojų 
metu.

Grįsdami ištikimybę Lietuvai moraliniu pradu, negalime at
skirti jo nuo šaltinio. Tai nevisų pastebimas pavojus, gresiąs ir 
pačiai ištikimybei. Kaikas bando* apeliuoti į tautinius jausmus ir 
net ašaras. Ištikimybė nėra grindžiama ašaromis. Tai moralinė 
vertybė, turinti galutinę atramą Dievuje ir Jo sukurtoje tvarkoje. 
Ištikimybė yra pareiga, nes yra kas neatmainomai Įpareigoja. Net 
ir tuo atveju pvz. jei kas neturėtų sentimento savo tėvams, vistiek 
būtų įpareigotas juos gerbti bei jais rūpintis. Ir mes, statydami 
savosios išeivijos gyvenimą, turime nenutolti nuo moralinio pa
grindo ir ji stiprinti visose srityse. Nutolti nuo jo, reiškia statyti 
ant smėlio. Pr. G.

jo vizitai anksčiau buvo daugiau 
Įtampos negu normalių santykių 
ženklas, šalia oficialių vizitų 
1958 m. pavasarį ir I960 m. ru
denį kitos trys jo kelionės pasta
raisiais metais buvo susietos su 
sovietų spaudimu mažajam kai
mynui*

. Praeities spaudimai
1959 m. pradžioje Kėkkonenui 

teko vykti Į Leningradą ir apra
minti Chruščiovo nerimą, kuri ta
riamai buvo sukėlę prieš tai Įvy
kę Suomijos seimo rinkimai. 
1961 m. pabaigoje teko vykti net 
už- Uralo, i Novosibirską, kur 
Chruščiovas atsiėmė savo reikala
vimą pradėti derybas dėl staiga 
iškilusio “pavojaus” iš V. Vokie
tijos pusės. 1962 m. rudeni susi
tikimas Įvyko prie Juodosios jū
ros, kur* buvo daromas spaudi
mas suomiams laikytis kiek gali
ma toliau nuo Europos ūkio ben
druomenės.

Ši kartą Kekkoneno - Chruščio
vo susitikimas vyko pagyvėjusios 
sovietų diplomatinės veiklos 
Skandinavijoje ženkle. Ką tik 
prieš tai Maskvoje lankėsi Dani
jos užs. r. min. Per Haekkerup 
ir susitarė dėl oficialaus vizito, 
kuri vasario mėnesį numato at
likti Danijos vyriausybės galva 
J. O. Kragh.

Kas naujo Kanadoje?
Min. pirm. L. B. Pearson sau

sio mėn. 12-18 d. lankysis Pran
cūzijoje ir susitiks su De Gaulle. 
Sausio 22 d. vyks į Vašingtoną, 
kur tarsis su prez. Johnson.

Kanados vyriausybė tiria, 
kaip į Sov. Sąjungai skirtų kvie
čių krovinius pakliuvo stiklų. 
Sovietai Kanados kviečiuose at
rado sutrintų stiklo gabaliukų 
ir dėl to smarkiai protestavo. . . v ,. _
Apie 300.000 bušeliu kviečiu cūzų parašyta knyga “Revoliu- 
grąžinta atgal. Spėjama, kad ga- cija Kvebeke”, kurioje reiškia- 
lėjo būti sabotažas arba uosto mos simpatijos prancūzų kilmės 
darbininkų neatsargumas me- kanadiečiams. De Gaulle viešai 
tant tuščias bonkas į pakrauna- aPie Kvebeką nėra išsitaręs, bet 
mus kviečius.

Mažinama Kanados kariuome
nė, taupant vyriausybės išlai
das. Bus paleista apie 4.500 re
guliarių kareivių ir 23.000 atsar
ginių ir tuo sutaupyta apie $50

mil. Ginklų rūšys pritaikomos nevisada tai pavyksta. Naujos 
prie JAV ginklų. cigarečių rūšies Įvedimas rin-

kon kainuoja $3-5 mil. Per pas
kutinius 3 metus 17 naujų ciga
rečių pavadinimų buvo įvesta, 
bet tik 2 rūšys išliko populia
rios.

Kanados Raitoji Policija—RC 
MP, kuri turi savo žinioje ir 
krašto vidaus saugumą, daro di
delę atranką, priimdama naujus

Kvebeko provincijos separa
tistu sąjūdis randa vis daugiau 
atgarsio Prancūzijoje. Per 100 
metų nuo Kanados įsikūrimo 
apie Kvebeką prancūzai mažai 
tekalbėjo. Jiems Kanada buvo 
tik raudonų obuolių, klevo su
los ir sniego kraštas*. Dabar Pa
ryžiuje platinama dviejų pran-

J. GRIKIS
Mūsų bendradarbis Švedijoj

v.v ualėjojau.. Tuo pačiu vį
porą kartų atidėtos Chruščiovo 
kelionės po Skandinaviją klausi
mas. Į atnaujintą šių kraštų vy
riausybių kvietimą oficialiai jis 
dar neatsakė, tačiau spaudoje jau 
pasirodė žinios, kad tokia kelionė 
Įvyksianti ateinančių metų bir
želyje. Kekkoneno sutikimo me
tu pats Chruščiovas tatai patvir-

tino vakariečiams laikraštinin
kams. “Svenska Dagbladet” ko
respondentui paklausus, ar jis 
planuojąs atvykti Skandinavijon, 
Chruščiovas atsakęs, jog tai turė
tų būti sekančią vasarą. Kores
pondento spaudžiamas, ar jis tik
rai galvojąs -l-Vliauti birželyje, 
klausimą patvirtino ir davė su
prasti, jog ta proga neketinąs 
lankytis Suomijoje.

Kiek tai liečia Švediją, galima 
iš anksto pasakyti, jog tokiam so
vietų vadovo vizitui vargiai galė
tų būti parinktas kitas laikas, ku
ris geriau primintų pavergtųjų 
Baltijos valstybių tragediją.

Pranešimas iš Vokietijos

Kur glūdi Kennedy populiarumas?

"TŽ" kalėdinis nr.
šių metą paskutinis, išeis gruodžio 19,

manoma, kad kvebekiečiams jis 
simpatizuoja.

Modernusis menas, nors ir 
kritikuojamas, bet randa vis 
daugiau atgarsio Kanadoje. Su
sisiekimo ministerija išleido 
$150.000 naujojo Toronto aero
dromo pastato sienų papuoši-

kandidato praeitis ir iš 20 prašy
mų 17 yra atmetama. Kanados 
Raitąją Policiją sudaro 8.500 
vyrų.

Vienas iš daugelio klausimų, 
kuriuos tuo pat metu nagrinėjo 
didesnieji vokiečių dienraščiai, 
skambėjo taip: kur j ieškoti ne
paprasto J. F. Kennedy populia
rumo priežasčių?

Netilpo Amerikos rėmuose
Hamburge leidžiamas “Die 

Welt” 274 nr. vedamajame iškėlė 
tą faktą, kad J.F.K. nuo pat pra
džios išnaudojęs prezidento pos
tą prabilti ne vien į savo tautą, 
skatinant ją naujiems žygiams, 
bet į visas tautas, į visą žmoniją. 
Toks užsimojimas nebuvo utopiš
kas, bet visiškai realus, nes, anot 
“Die Welt”, pasaulis esąs jau tiek 
susivienijęs, “kad tikrumoj turė
tume kalbėti apie pasaulio vidaus 
politiką”, o ne apie užsienio po
litikas. Kennedy žodžiais taikė į 
žmones, kurie jautęsi gyveną “su- 
gedusiame pasaulyje, kuriame 
žmoniškos vertybės tapo panie
kintos, ir kur žmogaus egzistenci
jai gręsia pavojus”.

Savo optimistinėm pažiūrom, 
jaunatviška drąsa ir nepalaužia
ma valia J. F. Kennedy teikė nau
jos reikšmės prezidento veiklai, 
kuri “uždegė ne vien savo tautie
čių vaizduotę, bet ir viso pasau
lio jaunų kartų viltį”, — pastebė
jo Koelno dienraštis “Deutsche 
Zeitung” 272 ur.

Vieno asmens reikšmė
Išsamios spaudos dėka, kuri 

kasdien užtvindo kioskus, radijo 
bei televizijos transliacijų dėka, 
nugalinčių Atlantą, žymiai pra
platėjo europiečių dėmesio hori-

zontas. Jei jau apie belgų Kongą 
būdavo čia, Europoje, diskutuo
jama, lyg tai būtų grynai europi
nė problema, tai*ką jau kalbėti 
apie Vašingtoną, apie centrinę 
Baltųjų Rūmų asmenybę, ypač jei 
ji pasiekia lokio Kennedy stipru
mo. “Tada aistringai domimasi 
iki privačiausių jo buities bruo
žų”, — rašė “Frankfurter Allge- 
meine” 273 nr. Ir tas domėjima
sis nesąs vien politinio pobūdžio. 
Jis išplaukiąs iš suvokimo, “ko
kią didelę reikšmę gali turėti to
kio asmens veiksmai, arba jų trū
kumas, jo idėjos ir i jį veikian
čios įtakos, jo svarstymai ir 
sprendimai savo paties buities at
žvilgiu tiek savame krašte, tiek 
likusiame pasauly”.

Kennedy tragiką
Gvildendamas kitą klausimą, 

būtent, J. F. Kennedy tragiką, 
“Die Welt” nurodė, kad Kennedy 
buvo “ne tik didelis humanistas 
ir idealistas..., bet kartu ir po
litikas ir valstybininkas”. Iš to ir 
kilusi jo tragiką. Jis šaukęs tautą 
pajudėti naujų ribų link, ir jo ati
tinkami žodžiai, kaip dokumen
tas tikriausiai rasią prideramą 

(Nukelta į C psl.)

skulptūros sukėlė daug triukš
mo, bet ministerija nekreipė Į

bimus, pranešimus, sveikinimus, su- Tabako bendrovės stengiasi 
sijnsius su N. Meto švente, prašome paleisti daugiau naujų cigare- 
siąsti iki gruodžio 14 d. čių rūšių į Kanados rinką, bet

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

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

Administracija

12-13 d. Britanijos premjerą Sir

SOV. SĄJUNGOJ PO NUŽUDYMO AMERIKOS PREZIDEN
TO PASTEBIMAS BLAŠKYMASIS. Pradžioj buvo paskelbta, 
kad prezidentą nužudė kraštutiniai dešinieji. Kai vėliau paaiš
kėjo, kad žudikas Oswald buvo marksistas ir net komunistas, 
ilgokai gyvenęs Rusijoj, sovietai paskelbė, kad jis buvęs Ame
rikos šnipas. Dabar jau skelbia, kad Amerikos FBI yra Įmai
šyta į ši skandalą — prisidėjo prie nužudymo. Skelbia iškreip
tas žinias ir dėl. žudiko Rubinšteino; esą policija tai žinojusi 
17 valandų prieš Oswaldo nužudymą.Atrodo, kad komunistai, 
sujaukę pasaulinę moralę, ir ši kartą jaučiasi esą kaltininkai, 
nes veikiama buvo komunisto •----------------------------------------
pagal jų teroro taisykles.

t Venecuiėoj -vykę pmidento 
rinkimai ir juos laimėjo Raul 

Leoni. Komunistai bandė rinki
mus sutrukdyti net teroru, ši kar
tą balsavo net 90% visų balsuo
tojų; taigi, komunistai pralaimė
jo viso pasaulio akivaizdoje ir sa
vo žmonių akyse, čia veikė komu- 
nistai-teroristai Kubos Castro va
dovaujami. Kubai kainavo apie 
milijoną dolerių tų rinkimų truk
dymas.

Britanijos užs. r. min. Butler 
netrukus susitiks su Vokietijos 
užs. r. min. svarstyti susidariu
sios padėties po Kennedy mirties. 
Britanija norėtų su Sov. Sąjunga 
pasiekti tam tikros sutarties jau 
ateinančiais mėnesiais. Aplamai, 
Britanija norėtų dabar perimti 
Vakarų politikos* vairą Į savo ran
kas, nes mano, kad naujasis JAV 
prezidentas nėra Įgudęs pasauli
nėj politikoj.

Popiežius Paulius VI sausio 4-
6 d. lėktuvu skris Į Palestiną ir 
Jordaną lankyti šventųjų vietų. 
Tai bus pirmasis popiežius, lan
kęs Kristaus gimimo ir gyvenimo 
vietas. Jei kelionė pasiseks, kitais 
metais mano lankyti Indiją, kur 
Bombėjaus mieste įvyks Eucha
ristinis kongresas. Konstantino
polio ortodoksų patriarchas pa
siūlė kitų kr. tikybų vadams su
sitikti su Paulium VI Palestinoje.

Kubos diktatorius Castro pyki
na Chruščiovą. Sekančią savaitę 
Kinijos premjeras lanko Egipto 
Nasserį. Castro irgi siunčia ten 
savo ministerį. Rusija šelpia Ku
bą, bet flirtas tarp Castro ir Ki
nijos rusus erzina. Chruščiovas 
buvo manęs lankyti Kubą, bet da
bar savo vizitą yra atidėjęs.

JAV prez. Johnson gruodžio 
27-28 priims Vokietijos kanclerį 
L. Erhardą, sausio 14-15 d. — 
Italijos prez. A. Segni ir vasario

Jaunimo skundas

ATVIRAS LAIŠKAS TAUTIEČIUI
šiandieną mes dažnai girdime Tave, 

Tautieti, kaltinant jaunimą jo nemo
kėjimu lietuvių kalbos, stoka patrijo- 
tiško jausmo Lietuvai, lengvai pasi
duodančiam svetimtaučių įtakai ir t.t. 
Mes, jaunosios kartos atstovai, sutin
kame su tuo. Mes esame blogi lietu
viai, mes, iŠ tikrųjų dažniau tarp sa
vęs kalbame angliškai negu lietuviš
kai; mums Lietuva, nors brangus, ta
čiau yra tolimas užjūrių kraštas, iš 
kurio mes išbėgome visai maži arba 
kurio jau visai nesame matę. Taip,

mieno, kuris, sakai, yra Tau toks bran-

gus? Ką Tu darai lietuviško žodžio, 
lietuviškos kalbos tęstinumui šiame 
kontinente? Ką Tu duodi savo Tėvą 
žemei, kuri Tau davė tiek daug — 
duoną ir mokslą, kalbą ir kultūrą, 
meilę ir džiaugsmą? Ar Tu turi teisę 
mus kaltinti tuo, ko pats neturi? Juk 
gresiant tėvynei pavojui Tu pats pa
bėgai iš savo žemės, o vėliau apsivai
nikavai garbingu tremtinio vardu. 
Koks Tu esi tremtinys ir kas Tave iš
trėmė? Mes nekaltiname tuo Tave, 
Broli. Tikriausiai ir mes Tavo vietoj 
būdami būtume taip pat pasielgę. Bet 
nekaltink Tu ir musu, nes Tavo tėvy
nės meilė baigiasi tik burnos aušini
mu ir sugiedojimu “Lietuviais esame 

(Nukelta | 5 psl.)

Bolševikų okupuotuose kraš
tuose blogai su maistu; Veng

rijoj šią žiemą trūksta kiaušinių, 
kiaulienos ir vaisių; duonos ir 
miltų, importo dėka iš Amerikos 
pakaks. Bulgarijoj visada buvo 
kviečių perteklius ir jų išvežda
vo; šiemet duonos užteks tik im
porto dėka iš Kanados. Bulgarija 
yra duonos valgytojų kraštas: į 
metus vienam asmeniui duonos 
išeina 575 sv.; reiškia nėra pa
kankamai kito maisto. Čekoslo
vakijoj jau seniau Įvedė pasnin
ko dienas, t.y. vieną dieną į sa
vaitę be mėsos. Juodoji rinka pa
plitusi visame krašte. Trūksta net 
ir bulvių. Š.m. grūdų derlius 250. 
000 tonų mažesnis už normalų 
derlių. Lenkijoj 5 metų planas 
neįvykdomas ir žemės ūkio pro
duktų pagaminta daug mažiau.

JAV kviečių rusams dar nepar
davė; vis dar nesusidera dėl 

kviečių pristatymo. Dabar Ame
rika stato sąlygą, kad bent pusė 
tų kviečių turi būti pervežama 
Amerikos prekybos laivyno. At
rodo, kad visdėlto tų kviečių ru
sai pirks bent už $250 mil.

JAV prez. Johnson ligi naujų 
prezidentų rinkimų 1964 m. lap
kričio 3 d. laikysis velionies Ken
nedy politikos ir jojo parinktų 
žmonių. Po rinkimų, kuriuos 
Johnson mano laimėti, prasidės 
nauja politika su naujai parink
tais žmonėmis. Spėjama, kad nau
jasis prezidentas daugiau dėme
sio kreips į vidaus reikalus.

Europoj gali iširti ūkinė bend
ruomenė jei ligi N. Metų nebus 

susitarta dėl kviečių kainos. Ne
nori nusileisti nei Vokietija, nei 
Prancūzija.

Indijoj sunkumai jau didėja. 
Penkių metų ūkio planas šlubuo
ja. Pajamų gaunama tik pusė to, 
kas užplanuota. Gyventojų skai
čius auga pagal planą. Taigi, 
ūkio pajamos, pagal asmenų skai
čių mažėja. Plieno pagaminama 
daug mažiau. Maisto gaunama dėl 
blopo oro irgi mažiau. Planuoto
jai kaltina privatinę gamybą. Pri
vatūs verslininkai kaltina visą In
dijos biurokratiją. nasineŠUSią į 
socialistinį ūkio tvarkymą.

JAV dolerisirpo Kennedy 
mirties nesusvyravo. Centrinis 

bankas ėmėsi atsargumo priemo- * 
nių dėl galimos spekuliantų ini
ciatyvos numušti dolerio vertę. 
Europos centrinių valiutų ir emi
sijų bankai net pasiūlė Amerikos. 
bankui savo pagalbą, kad tik do
leris išsilaikytų.

Turkijos premjeras Ismet Ino- 
nu po apsilankymo Kennedy 

laidotuvėse atsistatydino ir nesu
tinka sudaryti naujos vyriausy
bės.
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Religiniame gyvenime
• Metinis JAV vyskupų pa

reiškimas. Lapkričio 17 d. Va-
‘ šingtone buvo išleistas metinis 
JAV vyskupų jungtinis ganyto
jiškas laiškas, kuriame atkrei
piamas visų amerikiečių dėme
sys į dabarties gyvybingiausias 
problemas. Vyskupai tai sutrau
kia Į keletą svarbių klausimų: 
“Ar mes žvelgiame į Dievą ir re
ligiją, kaip bereikšmius dalykus 
kasdieniniam gyvenimui? Ar 
mūsų materialinė gerovė ir tech
nikos pažanga nenustelbia mūsų 
rūpesčio dvasiniais žmogaus rei
kalais? Ar mes stengiamės tiks
liai išspręsti socialinio teisingu
mo reikalus, o gal vietoje Dievo 
valios vadovaujamės žmogiškuo
ju patogumu?” Pats ganytojiš
kas laiškas suskirstytas į tris pa
grindines dalis: “Mūsų paliki
mas”, “Mūsų problemos” ir 
“Mūsų siekimai”. Vyskupai per
spėja, jog tautinės sąžinės pa
tikrinimas visiems parodytų, jog 
patogaus gyvenimo susilpninti, 
sekuliarizmo įtakoje daugelis 
apsileidžia ir moraliniame gyve
nime. Atkreipiant dėmesį į kai- 

' kurias viešąsias silpnybes, vys
kupai nusiskundžia, jog auklėji
mo sistemoje. vis labiau išstu
miamas religinis momentas; mo
terystė vis labiau traktuojama 
tyg grynai civilinė sutartis, o ne 
dvasinis dviejų asmenų ryšys; 
įvairūs užsiėmimai, viesasis gy
venimas ir pasilinksminimai 
bandoma pravesti tokioj dvasio
je, lyg Dievo įsakymai galiotų 
vien tik sekmadienio pamaldų 
metu. Vyskupai atkreipė ypatin
gą dėmesį į šeiminio gyvenimo 
lygio pakėlimą, o taip pat pakar
totinai pabrėžė broliškumo min
tį ir visų žmonių lygybę moky
tis, dirbti, įsigyti nuosavybę ir 
pan., atmetant betkoki išskyri
mą, paremtą rasės, religijos ar 
kitokiais skirtumais.

• Augščiausias teismas ir Die
vo vardas. Augšciausiam JAV 
teismui nustačius, jog Šv. Rašto 
skaitymas ir malda viešose mo
kyklose esą nesuderinami su 
konstitucija, kaikurie kongreso 
atstovai sumanė priminti, kad ir 
patys teisėjai yra valdomi augš- 
tesnio autoriteto. Pietinės Karo
linos atstovas Robert T. Ash
more kongresui pasiūlė projek
tą, kad augščiausio teismo rū
muose virš teisėjų suolo būtų 
įtvirtinta marmurinė lenta su 
įrašu: “In God We Trust”. Vy
riausias teisėjas Earl Warren, 
išreikšdamas savo kolegų nuo
monę, šį projektą atmetė, nes. 
girdi, bėtkoks naujas papuoši
mas kenktų viso pastato pirmi
nei išvaizdai.

• Slapti vienuolynai už geleži
nės uždangos. Maskvos žurnalas 
“Ogonek” paskelbė duomenis 
apie naujai susektus slaptus mo
terų vienuolynus. Sovietų pilie
tė Leontina Domanasevič, per
einant Lenkijos - Rusijos sieną, 
buvo sulaikyta ir pas ją rasta 
3000 kryželių ir medalikėlių. 
Religiniuose lapeliuose buvo 
rasta slaptų vienuolynų adresai. 
Sovietų agentai Lvivo mieste su
rado tris tokius vienuolynus. Se-

serys vienuolės dirbo kaip slau
gės ligoninėse, bet namuose tu
rėjo savo slaptas koplyčias ir ve
dė bendruomeninį gyvenimą.

• Popiežiaus kalėdinė kalba. 
Šv. Tėvo Pauliaus VI pirmoji 
kalėdinė kalba bus transliuoja
ma visame pasaulyje per dauge
lį televizijos ir radijo stočių 
gruodžio 23 d., 8 vai. vak., Ro
mos laiku (2 vai. p.p. Toronto 
laiku).

• Vatikano santaryba, baigda
ma II sesiją, paskelbė pirmąjį 
dekretą, patvirtintą popiežiaus 
Pauliaus VL Dekretas liečia 
apeigų reformą. Jame pabrėžia
ma Šv. Rašto svarba, aktyvus ti
kinčiųjų dalyvavimas pamaldo
se. Leidžiama vartoti tautines 
kalbas, bet vietos vyskupui pa
liekama teisė nuspręsti kur ir 
kiek jos vartotinos. Vyskupų 
dekretai tuo reikalu turi būti 
patvirtinti Apašt. Sosto. Mišių 
apeigos suprastinamos; jose gali 
būti vartojama gimtoji žmonių 
kalba, bet tiktai tose dalyse, ku
rios liečia tikinčiųjų dalyvavi
mą. Komuniją leidžiama priimti 
abiem pavidalais ne tik dvasi
ninkams, vienuoliams, bet ir pa
sauliečiams tam tikrais atvejais, 
kuriuos nustatys Apašt. Sostas.

Gimtosios kalbos vartojimas 
praplečiamas sakramentų ir sa
kramentalijų teikime. Sutvirtini
mo ir atgailos apeigos bus per
žiūrėtos ir jų esmė labiau išryš
kinta. Paskutinis patepimas va
dintinas ligonio patepimu arba 
ligonių sakramentu, nes tai nė
ra vien mirštančiųjų sakramen
tas.

Sekmadieniai ir Kristaus gy
venimo misterijų šventės turi 
pirmenybę prieš šventųjų šven- > 
tęs. Visuotinai švenčiami tik tie 
šventieji, kurie turi visuotinės 
reikšmės, kiti paliekami švęsti 
paskirom tautom ar bendruo
menėm.

Liturginėj muzikoj priimtinos 
ir vietinės tradicijos. Religinia
me mene priimtini visokie sti
liai, žinoma, jeigu derinasi su 
dievnamių rimtimi.

Paruošė
Kornelijus Bučmys, OFM

GEDIMINAS GALVA

Lietuvos pavergimas ir prisikėlimas 16
Lietuvių priešinimasis

Eidamas ta linkme, Lopajevas 
bando sutrypti ne tik savaimin
gą lietuvių tautos dabartį, bet ir 
praeitį: “Buržuazinių nacionalis
tinių pažiūrų recidyvų, vertinant 
kultūrinį palikimą ir istorinę pra
eitį pasitaiko ir Tarybų Lietuvo
je. ideologinio pobūdžio klaidų 
vertinant Lietuvos praeitį, buvo 
atskleista Lietuvos TSR Statybos 
ir architektūros reikalų komiteto 
veikloje, taip pat leidybiniame 
darbe. Kaikurie draugai mūsų 
respublikoje idealizavo lietuviš
kąjį XIX a. pabaigos ir XX a. pra
džios buržuazinį nacionalinį judė
jimą. Jie nepagrįstai pervertino 
liberalinės lietuvių buržuazijos 
veikėjus ir ideologiją, vaidinusią 
vadovaujantį vaidmenį “Aušros” 
ir “Varpo” laikraščiuose. Kaiku- 
riuose tarybų Lietuvos mokslinin
kų darbuose dar pasireiškia bur
žuazinių nacionalistinių konsep- 
cijų įtakos” (55 psl.).

Lopajevas tuo būdu paaiškino, 
kaip kompartija supranta tautų 
lygybę ir jų apsisprendimo tei
ses. Jis paryškino jau seniai žino
mą tiesą, kad kompartija viso
mis priemonėmis tesiekia vieno 
tikslo — lietuvių tautos kuo sku
biausio surusinimo. Kompartija 
skuba, bet dažnai nusivilia savo 
veiklos būdais, nes lietuvių tauta 
kietai laikosi lietuviškumo. Šio
je lietuvių tautos žūtbūtinėje ko
voje laisvėje gyvenančių lietuvių 
uždaviniai žymiai didesnį už rū
pesti išlikti lietuviais svetimose 
pakelėse. Deja, iki šio meto mes 
neturime priemonių broliams 
tvirtai ištiesti ranką* jiems su
stiprinti žūtbūtinėje kovoje už 
lietuviškumą savo žemėje.

Kai po komunistiniu rusišku 
vožtuvu gniuždinama lietuvių tau
ta,mes neprivalome pamiršti bu-, 
vusio ir nūnai vykstančio jos fi
ziško paikinimo. Pradžioje kom
partijos smūgis palietė sąmonin
gus lietuvius, vėliau ūkininkus, 
kurių nemažos dalies kaulai trū- 
nyja tundros srityje. Vergų sto
vyklų skaičius sumažintas, tačiau 
krašte liko skurdas, turįs įtakos 
į gyventojų prieauglį. Jaunimas 
varomas dirbti rusinamose srity
se" pvz. Kazachstane. Ir šiuo me
tu, kai teroras kiek apvaldytas, 
lietuvių tauta nėra tikra net dėl 
netolimos ateities. Ji pergyvena 
nerimą dėl savo fizinės, ūkinės, 
kultūrinės būties, tautiškumo ir 
ir tikėjimo išlaiky/no. Šiuo metu 
vyksta tyli kova <iėl teisės būti 
sąmoningu lietuviu. Laisvėje gy
veną lietuviai gali atvirai prisipa
žinti, kad jie dažnai savo kalbas 
apie pagalbą pavergtai lietuvių 
tautai jau laiko veikla.

Lietuvių tautos nedalia
Mes didžiuojamės Lietuvos 

valstybės istoriniais laimėjimais, 
lyg norėdami nustelbti skausmą 
dėl lietuvių tautos nedalios. Mes 
neturime tikslių duomenų apie

lietuvių tautos skaičių istorinės gyvenę savoje valstybėje, parodė 
valstybės kūrimosi metu, tačiau kietą nusistatymą eiti lietuviškuo- 
sprendžiant iš anuometinio lietu- ju keliu, nors retas temokėjo ra
viu gyventojų santykio su jų kai- šyti. Mes žinome išeivių lietuvių
mynais, dabar lietuvių turėtų bū
ti nemažiau 30 mil.

Ilgame karų tarpsnyje buvo iš
naikintos ištisos gentys, didelės 
sritys nulietuvintos, o pati lietu
vių tauta pateko vergovėn. Dide
liuose plotuose užtinkame lietu
vių gyvenviečių žymes, užsiliku
sius lietuviškus vietovardžius, ku
rie teliko lietuvių nelemties liu
dytojais. Į lietuvių gyventas sri
tis įsismelkė mūsų kaimynai.

Svetimųjų įtakos ir galop ru
sų priespauda neleido atsikratyti 
atgyventos socialinės ir ūkinės 
santvarkos. Ilgai užsitęsusi bau
džiava, kuri paliko kaikurių ne
lemtų žymių iki šio meto, kultū
rinis atsilikimas ir skurdus žemės 
ūkis privertė lietuvių tautą sve
tur jieškoti duonos.

Praėjusio amžiaus antroje pu
sėje bandymai Lietuvoje ugdyti 
pramonę, pelno sumetimais, ne
panaudojo darbo rankų pasiūlų. 
Carinės priespaudos metu lietu
viams, jau nesutapusiems žemės 
ūkyje, teliko dvi galimybės: kur
tis artimesniuose pramonės telki
niuose Rusijoje ar jieškoti kelio 
į JAV. Lietuvių išsiblaškymo ne
laimės neišvengėme net nepri
klausomos Lietuvos metais, kai 
dalis stiprių darbininkų išvyko 
nepasiruošę į pietinę Ameriką.

Lietuvių blaškymasis paliko ap
gailėtinų pėdsakų Noromis - ne
noromis vyko lietuvių tautos nu- 
trupėjimas. Mes turime reikšti di
delę pagarbą išeiviams duonos 
kąsnio jieškojusiems, kad jie, ne-

gerus norus, tačiau neturime 
slėpti ir didžios žalos — jų vai
kai greitai buvo nutautinti. Net 
ir lietuviškai šnekantieji nebesu
gebėjo Įsijausti į lietuviškuosius 
gyvybinius reikalus.

Lietuvių tautos blaškymasis ir 
nutautėjimas tėra istorinio vyks
mo pasekmė. Didžiausioji trage
dija vyko ir nūnai tebevyksta, kai 
lietuvių tautos kaimynai, per 
šimtmečius išaugę į galybes, sie
kė ir tebesiekia lietuvių tautą 
nuo žemės paviršiaus nušluoti.

Aleksandr Feodorovič Hilfer- 
ding prieš šimtmetį, sukilimo me
tais, skelbė lietuvių tautos suru
sinimą: “Mes siekiame, kad Lie
tuvoje plistų švietimas, rusų kal
ba ir rusų dvasia” (Straipsnis 
“Litva i Žmudz”, paskelbtas 1863 
m. ir randamas jo raštuose “Sob- 
ranije sočinineje”, 2 tm., 361-85 
psl., 1868 m.). Carinė Rusija ne
sugebėjo šios svajonės įgyven
dinti.

Ruso nacionalisto Hilferdingo 
svajonė buvo nesvetima ir Berly
nui. Vokiečiai du kartus sukėlė 
karą, kad Įsigalėtų rytuose. Prieš 
pradedant žygį buvo paruošti 
smulkūs vokiečių kolonizavimo 
planai Lietuvoje. Jų vykdymas 
skirtingas, tačiau tikslas tas pats 
— išnaikinti lietuvių tautą.

šiame šimtmetyje vokiečiai te
bevertino Lietuvą, kaip erdvę, 
kuri esanti užimta atsilikusios 
tautos. Turinti būti nešama vo
kiečių kultūra, bet jau ne lietu
vių tautai, o lietuvių sričiai.

Apsvarstytos kaikurios reformos
PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

Istorinė diena
Lapkričio 22 galima sakyti yra 

II Vatikano santarybos antrosios 
sesijos istorinė diena. Tą dieną 
santarybos tėvai priėmė galutinai 
išdiskutuotą, atbaigtą ir paruoš
tą skelbti apeigų reformą — li
turginę schemą. Jos projektą, ku
ris buvo santarybai pateiktas 
svarstyti pirmosios sesijos ketvir
to posėdžio metu 1962 m. spalio 
22 d., sudarė aštuonių skyrių li
turginių klausimu kompleksą, bū
tent: L bendri principai, .2? eu
charistinė paslaptį©, 3. sakramen
tai ir sakramentalijos, 4. brevi
jorius, 5. liturginiai metai, 6. li
turginiai drabužiai ir reikmenys, 
7. bažnytinė muzika ir 8. bažnyti
nis menas. Besvarstant buvo pa
daryta mažų pakeitimų. Kaikurie 
punktai, kaip Įvedimas i apeigas 
gimtųjų kalbų, Komunija dviem 
pavidalais, mišiolo ir brevijoriaus 
reforma bei vyskupų teisė leisti 
liturgijoj kaikuriuos vietos papro
čius, buvo sukėlę gyvas diskusi-

jas ir pareikalavę ilgesnių svars
tymų. Lapkričio 22 d. bendrame 
posėdyje įvyko balsavimas visos 
liturginės schemos klausimais. 
Posėdyje dalyvavo 2178 santary
bos tėvai, kurių 2158 balsavo už 
schemą, 19 prieš ir vienas balsas 
buvo negaliojantis. Tokiu būdu 
liturginė schema buvo priimta be
veik vienbalsiai. Ji, kaip santary
bos konstitucija, buvo gruodžio 4 
d. iškilmingame posėdyje popie
žiaus Pauliaus VI patvirtinta ir 
paskelbta galiojanti ir saistanti 
visoj Katalikų bažnyčioj.

Prieš ateizmą ir
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A. SLAPŠIUI tragiškai žuvus, 
jo broliui v.v. M. Slapšiui ir giminėms 

užuojautą reiškia —

Jūrų Skautijos Neringos Tuntas

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

gilią užuojautą reiškia —
D. B. Baranauskai

A. SLAPŠIUI tragiškai žuvus,

sunkiose valandose jo žmoną,

tėvus, seserį, brolį ir jų šeimas

užjaučia

M. B. Stundžiai

Inž. ALGIRDUI SLAPŠIUI tragiškai žuvus, 
dideliame nuliūdime likusiems tėvams, žmonai, vaikams, 
sesers V. Petrauskienės, brolio Mykolo šeimoms ir kitiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime — 
Oakville, Ont. E. J. Juzėnai

Inž. ALGIRDUI SLAPŠIUI tragiškai žuvus, 
jo tėvams, šeimai, broliui Mykolui ir seseriai 

giliausią užuojautą reiškia 
ir kartu liūdi —

Rūta ir Algis Simanavičiai

Inž. ALGIRDUI SLAPŠIUI tragiškai žuvus, 
' *

žmonai, vaikučiams tėvams, sesutei ir broliui 
su šeimomis

gilią užuojautą reiškiame —

H. V. Gumauskai

EI

Inž. ALGIRDUI SLAPŠIUI tragiškai žuvus,

Įvairus

SUKILIMAS roT'OMK'NO LA'VC
JUOZAS VAIČELIŪNAS

Sugedo naikintojas
“Stremitelny” naikintojas iš 

Feodosijos uosto pilnu greičiuj 
plaukė į pietus. Kai buvo netoli 
Jaltos, laivo tarnyba pastebėjo to
lumoje laivą, kuris buvo panašus 
i karo laivą — trimis kaminais. 
“Stremitelny” laivo kapitonas ne
galvojo, kad tai galėtų būti kitas 
karo laivas. Jis nudžiugo, kad 
“Potiomkino” laivas greitai bus 
jo rankose ir kad greitai jis iš sa
vo viršininkų gaus tinkamą atly
ginimą: Jis savo naikintoją pilnu 
greičiu pasuko į laivą ir įsakė pa
ruošti torpedas.

Kai pagaliau priartėjo arčiau,

• . • • • į Lietuva. Latvija
SlUTltlTliai Estija, Ukraina

|X 1/J-.,. . Siunčiame ___ — Jūsų sudarytus ir ap- 
IS IxQnaaOS* paprastu ir OFO POSTU draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairiu medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA. 

SINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

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

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

SAVININKAI S. ir A. KALOZA

Į pamatė, kad tai buvo senas apmo- 
!kymo laivas “Pamiat”t Bet jis ir 
j dabar norėjo pavyti laivą ir gauti 
i žinių apie “Potiomkiną”.

“Pamiat” laivo tarnyba taip pat 
pastebėjo, kad kažkoks karo lai
vas artėja prie jų. Laivo kapito
nas ir visa Įgula nežinojo apie 
“Stremitelny” naikintojo slaptą 
misiją. Tik žinojo, kad kartu su 
“Potiomkino” laivu veikia ir tor
pedinis laivas. “Pamiat” laivas 
didino greiti. Bet “Stremitelny” 
priartėjo ir per šviesos signalus 
išsiaiškino padėtį. Pagaliau “Pa
miat” sumažino greiti. Ltn. Jano- 
vičius atvyko pas laivo kapitoną.

Kai po pusvalandžio Janovičius 
rengėsi grįžti į savo laivą, pama
tė, kad jo naikintojas pranyko ga
rų debesyse. Po 12 dienų plau
kiojimo didelio spaudimo sugedo 
laivo katilai, susprogo vamzdžiai. 
“Stremitelny” misija atpuolė.

Sukilėlių ir jų 
laivo likimas

Viceadmirolas Pisarevsky, Įsa
kytas adm. Cuknino, “Ratislavo” 
“šventosios Trejybės” ir “Sino
pe” laivais taip pat išvyko gaudy
ti “Potiomkino” laivo. Jis, kaip ir 

j “Stremitelny” laivo kapitonas, 
tikrino vakarinius Juodųjų jūrų 

’pakraščius iki paaiškėjo, kad su
kilėlių laivas nuplaukė į Konstan
cos uostą. Jis su savo eskadra į 
Konstancos uostą atplaukė pavė
lavęs 24 valandas — liepos 9 d. 
rytą-

“Potiomkino” laivas nebuvo 
pilnai paskandintas. Per porą die
nų jis buvo išpompuotas ir iškel
tas. Liepos 11d. jis išplaukė į Se
vastopolį. Tais pat metais, spalio 
9 d., caras įsakė tą laivą pavadin
ti “Pontelymon” — Prastas kai
mietis. Tas vardas nepakėlė mo
ralės naujai laivo Įgulai.

Po dviejų šūvių, paleistų iš 150 
mm. kalibro patrankų į Odesos 
miestą, tas laivas nebeturėjo pro
gos šaudyti į priešą. Jis buvo pa
skandintas to pat laivo karininkų

1919 m. balandžio 25 d., nes ne
trukus būtų patekęs į bolševikų 
nagus.

Karo lauko teismas, kuris teisė 
sukilėlius jūrininkus, prasidėjo 
1905 m. rugpjūčio 7 d. Sevasto
polio dokuose ir truko iki rugsė
jo 9 d. Teismo sprendimas toks: 
septyni sukilėliai buvo sušaudyti, 
19 jų buvo išsiųsta sunkiems dar
bams į Sibirą ir 35 gavo po 20 
metų kalėjimo.

Kalėjimu buvo nubaustas Ko- 
šuba, kuris sužeistas buvo išgrieb
tas iš vandens Feodosijos uoste, 
ir Feldmanas. Kaliniai buvo pa
talpinti “Pruto” laive, kuris buvo 
paverstas kalėjimu. Feldmanas 
buvo laimingesnis. Jis, kaip civi
lis, buvo perkeltas į civilini kalė
jimą, iš kurio jam pavyko pabėg
ti i Austriją.

Užbaigus liturginę schemą, 
santarybos tėvai pradėjo svarsty
ti Bažnyčios visuotinumo ir vie
nybės klausimą. Problema milži
niško pločio ir svarbos. Ją paju
dinus, savaime susiduriama su re
ligijos laisvės, ateizmo ir komu
nizmo klausimu. Visa eilė, santa
rybos tėvų pareiškė noro kalbėti 
šiais klausimais. Jau pats pirmas 
kalbėtojas ispanas vyskupas J. 
Pont pabrėžė, kad santaryba tu
rės rimtai pagvildenti šiais lai
kais itin aktualią ir svarbią reli
gijos laisvės problemą. Prancū
zijos vyskupas G. Huyghe kėlė 
minti, kaip palengvinti atsiskyru- 
siems broliams Įeiti i Katalikų 
Bažnyčią. Tam reikią visų krikš
čionių širdžių atsivertimo, visuo
tinės maldos ir artimo meilės 
darbų.

Svarbiausias klausimas — 
ateizmo plitimas
Šiuo metu yra dvi visiškai skir

tingos nuo Bažnyčios atsiskyru- 
siųjų brolių kategorijos. Vieni jų 
yra atsiskyrę nuo Katalikų Baž
nyčios ir nuėję i kitas krikščioniš
kas bendruomenes, kiti gi atsi
skyrę ir nuėję i indiferentizmą ir 
ateizmą. Šių pastarųjų skaičius’ 
diena iš dienos didėja' Santary
bos tėvai jaučia ir mato šios pro
blemos tragiškumą ir deganti rei
kalą ją svarstyti ir spręsti. Tai 
pabrėžė savo kalboj Muensterio 
vyskupas J. Hoefner, sakydamas, 
kad ne Romos kurijos reforma, 
ne naujas vyskupijų padalinimas 
yra patys svarbiausi ir degą vys-
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jo žmoną Apoloniją Slapšienę, vaikus

ir gimines Užjaučiame

ir kartu liūdime —

J. S. Poškai

A. G. Žemaitaičiai

Tragiškai žuvus
inž. ALGIRDUI SLAPŠIUI

jo žmonai Apolonijai Slapšienei ir šeimai, 
tėvams, seseriai Vandai Petrauskienei, 

broliui Mikui ir jų šeimoms 
gilią užuojautą reiškia ir 

kartu liūdi —

N. J. Adomavičiai
E. Z. Kazlauskai

Likusieji Rumunijoje gyveno 
gerai iki 1906 m. Jie gavo darbus 
Konstancos dokuose ar fabrikuo
se ir žemės ūkiuose. Dalis jų ve
dė rumunes ir gyveno neblogai.

1906 m. Rumunijos socialistai 
sukėlė ūkininkų riaušes prieš val
džią. Tada ir 85 “Potiomkino” lai
vo sukilėliai buvo suimti ir be 
teismo patalpinti į kalėjimą. Nu
malšinus riaušes, jie iš kalėjimo 
buvo paleisti. Bet po to visiems 
“Potiomkino” laivo sukilėliams 
buvo pritaikyti didesni suvaržy
mai. Jie negalėjo keisti darbo nei 
gyvenvietės. Kurie tų nuostatų 
nepildė, buvo grąžinti į Rusiją, 
kur jie buvo išsiųsti į Sibirą dar
bams.

Kai 1907 m. buvo paskelbta ca
ro amnestija, Matušenko su kele
tu kitų sukilėlių grįžo į Rusiją. 
Jis buvo tuojau suimtas ir pa
kartas, o jo draugai išsiųsti Į Si
birą.

Dimičenko su 30 draugų bei 
šeimomis 1908 m. iš Rumunijos 
išvyko į Angliją, o vėliau — į Ar
gentiną.

(Pabaiga).

Regina. — Saskatčevano pro
vincijos įvesta ligonių apdrauda 
rodo didelį pasisekimą. Atsiran
da ir daugiau praktikuojančių gy
dytojų, kurie pradžioje smarkiai 
priešinosi. Mokėjimo įnašai su
mažėjo perpus. Gyventojų dau
guma patenkinti privaloma ap
drauda.

Otava. — Kanados obuolių der
lius pereitais metais pakilo 20.7 
% ir siekė 27,8 mil. vertės — 
praneša Dominijos Statistikos 
.Biuras. Ontario rinkos apyvarta 
sudarė $6,5 mil., Quebeco — $7,3 
mil., Britų Kolumbijos — $10,8 
mil.

LIETUVIAI ATIDARĖ 
NAUJĄ AUTOMOBILIŲ ATSTOVYBĘ

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

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

BOLTON
ALBION 

TORS

HWY 401

Taip pat parduodami naudoti automobiliai ir priimami kaip trade-in.
Atstovybė yra prie 50 plento, į pietus nuo Bolton miestelio, ir turi didelį 
parodomąjį kambarį (show room) bei atsarginių dalių sandėlį. Taip pat 
atliekami mechaniški pataisymai. 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 STALIORAITTS G. McCALLEN
Namu tel. RO 2-2407 Tel. Bolton 857-1030

Telefoniniai pasikalbėjimai iš Toronto apmokami 
Albion Motors Ltd. pasakius “collect charge”.
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MŪSŲ TĖVYNĖ TAIP PAT LIETUVA
JAV-bėse išrinkta vilniečių valdybai 

eina centro valdybos pareigas iki atei- į 
nančių metų suvažiavimo. Ta proga ji 
paskelbė savo pareiškimą, kuriame 
formuluoja savo veiklos pagrindus ir 
gaires. Jame sakoma:

“Naujai išrinktoji JAV krašto valdy
ba savo darbo pradžioje pabrėžia, kad 
Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjunga yra 
nepartinė politinės kovos organizacija 
ir veikia kaip teisėta savojo krašto po
litinės minties reiškėją ir vykdytoja. 
Kaip anuo lenkų okupacijos metu po
grindyje veikusieji veiksniai turėjo 
visuotinį pritarimą formuoti ir vykdy
ti viso krašto politinę mintį, taip ir 
čia išeivijoj, kaip rezistencinio viene
to tęsinys, su tuo pačiu pasitikėjimu 
ir su ta pačia teisine galia dabartinė 
Sąjunga atstovauja savajam kraštui. 
Lietuviškoje išeivijos bendruomenėje

NAUJOSIOS VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ VADOVYBĖS 

PAREIŠKIMAS

mes, vilniečiai, nepretenduojame pir
mumo teisės į Vilnių, kaip į Lietuvos 
sostinę, tačiau norime lygių teisių nu
statant tautos laisvės kovos būdus, nes 
in-s esame tos pačios tautos sūnūs ir 
mūsų tėvynė taip pat yra Lietuva.

Kai laisvojo pasaulio gyvenimas ir 
laiko tėkmė pradeda statyti vis dides
nius ir didesnius reikalavimus dėl lie
tuvybės išlaikymo, mes gyvename ne
palaužiamu savo užsigrūdinimu ir ne
sibaigiančiomis vidinio atsparumo at
sargomis. Nors kartais, kaip ir kitos 
organizacijos, stokojame organizacinio 
veiklumo, bet visdėlto ištikimybės 
jausmas savajam kraštui pas mus yra

Naujoji Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjungos valdyba JAV. Iš kairės 
pirmoj eilėj: M. šnapštys — teis, patarėjas, E. Bulotienė — infor
macijai, K. Veikutis — pirm. Antroj eilėj: A. Misiūnas — sekr., 
V. Gurka — ižd.; trūksta — M. Buroko, v-bos nario.

nemarus. Mes šventai tikime, kad 
anksčiau ar vėliau didžiųjų pasaulio 
įvykių eigoje nušvis mūsų tautai lais
vės rytojus. Bet taip pat esame prama
tė ir įsitikinę, kad pasaulio įvykiams 
plėtojantis, mūsų kaimynai lenkai yra 
pasiruošę diplomatiniu klastos keliu ir 
jėgos būdu vėl pagrobti mūsų Vilnių 
ir Vilniaus kraštą. Ir kaip šiandien 
atrodo, vien tik mūsų teisė negalėtų 
sulaikyti lenkų, šia proga mes kviečia
me lietuviškąją visuomenę visu rimtu
mu jungtis į vieningą kovą. O kai bū
sime visi reikalo svarbą supratę ir iš 
anksto pasiruošę betkokia kaina at
gautąją tautos laisvę išlaikyti, tada ir 
Vilniaus kraštas su sostine Vilnium 
užtikrintai bus neatskiriama Lietuvos 
dalimi; tada ir spalio 9-ji niekada ne
bepasikartos.

Savo veiklos apimtyje esame prama
tė ir jaučiame pareigą pasisakyti:

1. Rūpinsimės Vilniaus krašto kil
mės lietuvių prieauglio apjungimu.

2. Stengsimės sudaryti iš mokslo 
vyrų, politikų ir teisės žinovų pataria
mąjį organą — tarybą.

3. Veiksime Vatikaną dėl Vilniaus 
krašto išjungimo iš Lenkijos bažnyti
nės sudėties.

4. Išplėšime bendradarbiavimą su 
ukrainiečiais.

5. Pagaminsime Lietuvos sostinės 
ženklą — emblemą, kaip meilės ir tau
tinės stiprybės simbolį.

6. Artimiausiu laiku susirinksime 
Kanados ir JAV kraštų valdybos ir ki
ti Sąjungos pareigūnai dėl centro val
dybos įteisinimo, Sąjungos įstatų pra
plėtimo ir šiame pareiškime nesumi
nėtų reikalų aptarimo.

Šiomis mintimis mes pradedame sa
vo organizacijoj atsakingas pareigas ti
kėdami, kad visi vilniečiai, apjungę 
savo jėgas, protus ir širdis, Lietuvos 
sostinę Vilnių ir savo mieląjį kraštą 
apginsime.

Buvusiai krašto valdybai, kuri ėjo į 
ir centro valdybos pareigas, tariame 
nuoširdų brolišką ačiū.

VKLS-gos JAV krašto valdyba”

Išteisinta tik 50%

Mažlieluvis - Lietuvos politikas
LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIS DR. POVAS ZAUNIUS DR. M. ANYSAS

Mažas ministeris ir 
didelis sekretorius
Įvyko savo rūšies stebuklas. 

Savo nepaprastai korektiška lai
kysena, teisės, prancūzų ir anglų 
kalbų žinojimu bei diplomatiniu 
patyrimu dr. Zaunius greitai pa
sidarė nepakeičiamu asmeniu už
sienio reikalų ministerijoje; grei
tai buvo paskirtas teisių-adminis- 

.iracijos ir ekonominio departa
mento direktoriumi ir tapo nuo
latiniu prof. A. Voldemaro paly
dovu įvairiose konferencijose 
Tautų Sąjungoje. A. Voldemaro 
laikotarpyje paaštrėjus Vilniaus 
klausimui, beveik kiekvienoje 
Tautų Sąjungos sesijos darbo
tvarkėje buvo įrašyta ir Vilniaus 
byla. Nepaprastai ilgai kalbąs, 
mažo ūgio Voldemaras ir jo mil
žiniškas sekretorius “huenenen- 
hafter Sekretaer”, kaip vokiečių 
spauda juodu vadindavo, kuris 
be pertraukos kalbančiam minis- 
teriui pimininkui pakišdavo rei
kalingas citatas, pasidarė žinomi 
Tautų Sąjungos posėdžių salėje.

Turbūt senesnio amžiaus skai
tytojų dar kas atsimena ir pran
cūzų laikraščiuose tilpusią kari
katūrą: mažiukas Voldemaras 
stovi kalbėtojų tribūnoje, o augš- 
tas Zaunius (šalia mažo Voldema
ro atrodė milžiniškas) jam be 
petraukos kiša lapelius su užra
šais ir citatomis. Mažasis Volde
maras be savo augaloto sekreto
riaus Tautų Sąjungos posėdžiuo
se buvo neįmanomas. Reikia pa
sakyti, išskyrus pasiuntinį V. Si
dzikauską, D. Zaunius buvo tas. 
asmuo, kuris su min. pirmininku 
Voldemaru ir vėliau vienas dau
giausia yra dalyvavęs Tautų Są-

jungos posėdžiuose ir kitose kon
ferencijose.

Santykiai su vokiečiais
Aštrėjant ginčui su Lenkija, 

prof. A. Voldemaro ir Zauniaus 
bendradarbiavimo metu buvo su- 

i daryta pirmoji žymi prekybos su
tartis su Vokietija, kurią Berly
ne pasirašė pats min. pirminiu-

nes jis nepajėgė išvystyti Volde-: šiai jis buvo diktuotas pačių Lie- 
maro politinės energijos šiuo rei-! tuvos viršūnių.
kalu prieš Lenkiją. Be to, šis i D. Zauniaus ministeriavimo pa
klausimas jam nebuvo taip arti- baigoj įvyko Neumano ir Sasso 
mas, kaip jo pirmtakūnui. Bet 
tarptautiniame teisme iškeltoji
byla Vilniaus klausimu palaikė strofiškas santykių pablogėjimas 
Lietuvos nusistatymą neužmėgz- su Vokietija. Po Suvalkijos ūki- 
ti normalių santykių su Lenkija ninku sukilimo 1934 m. birželio • > • v • t y • i • ii • — _ *_ • i • • i j • i « • •

partijų organizavimas, guberna
toriaus Navako valymas ir kata-

ir tuo pripažino Vilniaus klausi- 
kąs A. Voldemaras. Kiek teko' mą esant neišspręstą.
girdėti, šios sutarties sudaryme 
A. Voldemarui stipriai padėjo 
ekonominio departamento direk
torius dr. D. Zaunius.

Sutarties pasirašymo proga 
Lietuvos pasiuntinys Berlyne V. 
Sidzikauskas suruošė arbatėlę, 
kurioje dalyvavo visa eilė augštų 
vokiečių valdininkų. Daugiakal
bis prof. A. Voldemaras tuomet 
pasakė laisvai, gana taisyklinga 
vokiečių kalba, pasveikinimą su
sirinkusiems svečiams.

Konfliktai su Vokietija
Pradėjo reikštis atkuntančios 

Vokietijos kėslai Klaipėdos kraš
te. Iš pradžių min. D. Zaunius 
laikėsi kiek rezervuotai, jam bu
vo pradėtas prikišti nuolaidumas I 
Vokietijai. Gal iš pat viršūnės 
spaudžiamas, jis kartą pasakė 
kalbą Vokietijos adresu primin
damas, kad Tolminkiemio bažnyt
kaimio varpai tebeskambą lietu
viškai. Šita kalba labai suerzino

Lietuviškoji šeima kaltinamųjų suole
Plataus atgarsio susilaukė lie

tuviškosios šeimos teismas, su
rengtas Toronte vietos ateitinin
kų sendraugių. Teisme dalyvavo 
apie 20 asmenų, kurie analizavo 
lietuvių išeivių šeimos misiją, o 
juos Įdėmiai sekė apie 400 žiūro
vų ištisas 4 valandas. Čia patei
kiame to teismo eigos aprašymą, 
kad ir nedalyvavę matytų keltas 
idėjas ir opas.

Atidarymo žodi tarė -Toronto 
sendraugių pirm? V. Kolyčius, 
klausdamas, kiek lietuviškoji šei
ma Kanadoje dar lietuviška, kaip 
ilgai dar išsilaikys? Kas darytina, 
kad ji išliktų lietuviška? Nusta
tyti, kur liet, šeima nusikalsta 
lietuviškiesiems reikalavimams ir 
kokiomis priemonėmis ją išlaiky
ti lietuvišką? Tam ir ruošiamas 
šis teismas.

Teismo antstolis A. Bumbulis 
paprašė publiką atsistoti, kai tei
sėjai užėmė vietas. Oficialioji 
teisminė procedūra suteikė teis
mo eigai rimties bei orumo, nors 
neretas bandė tai pridengti šyps
niu. Teismo pirm. V. Užupis ap
klausinėj o kaltinamųjų šeimą — 
K. J. Kaknevičius, kurie pareiškė 
nesą kalti. Po priesaika apklausi
nėti ir liudininkai. Toliau teismo 
sekr. Al. Kuolas skaitė kaltina
mąjį aktą. Remdamasis Lietuvių 
Charta kaltino, kad liet, šeima 
nusikalsta lietuviškumui dauge
liu požiūrių:

1. Tautiniu neatsparumu bei nutau
tėjimu.

2. Bendruomeniniu , apsileidimu ir 
tautinio solidarumo atšalimu.

3. Nedalyvavimu lietuviškoje veik
loje ir vengimu atlikti visuomeninių 
ir organizacinių įsipareigojimų savai 
bendruomenei ir Lietuvos laisvinimui.

4. Stoka pastangų tautinei kultūrai, 
spaudai ir draugijoms išlaikyti.

5. Maišymu svetimos kalbos žodžių 
j savo kasdieninę kalbą.

6. Neišmokymu vaikų lietuvių kal
bos ir su jais kalbėjimu svetima kalba.

7. Neišauklėjimu vaikų sąmonin
gais lietuviais.

8. Nesirūpinimu vaiku auklėjimu, 
paliekant juos gatvei ir televizijai.

9. Neišmokymu vaikų gražaus el
gesio.

10. Neleidimu vaikų j lietuvišką vai
kų darželį ir šeštadieninę mokyklą.

11. Nesudarymu sąlygų vaikų moks
lo pažangai ir veržlumui".

12. Nebranginimu tautos praeities, 
atsižadėjimu tautinių papročių ir pa
sidavimu svetimų papročių įtakai.

13. Tėvo autoriteto pažeminimu ir 
motinos nuoširdumo atsižadėjimu.

14. Šeimyninio pobūdžio švenčių pa
niekinimu ir ruošimu vadinamų “šau- 
erių” bei “staigmenų”.

15. Mišrių šeimų sudarymu ir tauti
nės gyvybės žlugdymu.

16. Girtavimo ir azartinių lošimų ke
liama nesantaika šeimose, išsiskyri
mais ir bylinėjimais viešuose teis
muose.

17. Tikinčiųjų nerūpestingumu lie
tuviškoms parapijoms ir vaikų kate- 
kizavimu svetimtaučių parapijose.

. Savo kalboje kaltinamasis K. 
Kaknevičius kaltinimus atmetė, 
šeštadieninės mokyklos esančios 
perpildytos; girtuokliaujama, nes 
medžiaginiais sumetimais daromi 
organizacijų parengimai. Esą, juo 
daugiau juose išgersi, tuo dau
giau paremsi lietuvišką veiklą.. 
J. Kaknevičienė papildė, sakyda
ma, kad vad. “showeriai” atstoja 
Lietuvoje rengtus mergvakarius; 
tuo neprasilenkiama su liet, tra
dicijomis.

Liudininkų parodymai
B. Mažeikienė: Liet, šeimas ga

lima skirstyti grupėmis: 1. lietu
viškumu visai nesisieloja, tenki
nasi parengimais, šešt. baliais, do
vanomis ir kitomis pramogomis; 
2. rūpinasi vaikais, bet pilnai ne
pajėgia; vaikai kalba silpnai lie
tuviškai; remia liet, organizaci
jas; skrybėlių pirkimui daugiau 
skiria laiko nei vaikų mokymui 
lietuviškai skaityti; 3. šeimos vai
kai gerai kalba lietuviškai. Į tei
sėjos B. Birietienės paklausimą, 
ar lietuvių k. kenkia anglų k. iš- 
mokymui, pareiškė, kad ne; prie
šingai, net padeda; pailiustravo 
pasikalbėjimą su savo vaiku, ku
riam liet, žodis “minutė” padėjo 
prisiminti angliškąją “minute”.

A. Gurevičius: šeima imtina 
trejopu požiūriu: tautiniu, auklė
jimo ir doriniu. Tremties šeima 
pranoksta liet, šeimą Lietuvoje, 
nes anai mažiau pavojų teko per
nešti. Tremties šeima turi būti 
kur kas sąmoningesnė. Tautiniu 
atžvilgiu tenka kaltinti tautą ir 
valstybę, o ne liet, šeimą. Praei
tyje mes sėmėmės silpnybės, ne 
stiprybės. Auklėjimas jaunosios 
kartos šlubuoja visose srityse: 
moralinėje, socialinėje, kultūri
nėje ir bendruomeninėje. Jauni 
žmonės neparuošiami vedybiniam 
gyvenimui. Vienuolyno motina, 
girininkas, agronomas ruošiami 
savo pašaukimui ir profesijai il
gus metus. Net ir kursų jokių ne
ruošiama jaunosioms poroms. 
Šeimą reikia ne kaltinti, o teisin
ti. Neparuošta vis dėlto atlieka 
savo atsakingąjį vaidmenį gerai. 
Dalis kaltės už tai kliūva ne vien 
valstybei, bet ir Bažnyčiai. Dori
nė šeimos pusė šlubuoja, nes ne
turima gyvų dvasios pavyzdžių, 
dvasinės karinės mokyklos. Lite
ratūra, kinai, paveikslai, atviru
tės žlugdo jaunų žmonių moralę. 
Milijonai žmonių pūva verslo su
metimais suruoštuose parengi
muose. Už tai atsakingos vyriau
sybių galvos.

L. Imbrasienė savo liudijime 
pastebėjo, kad negerovių liet.

šeimoje yra, bet netrūksta ir ge
rų savybių. Turime lietuviškas 
parapijas, mokyklas, kuriose vai
kai mokosi pažinti ne tik lietuvių 
kalbą, bet ir kraštą. Platus bend
ruomeninių organizacijų tinklas. 
Vien Toronte virš 50. Vaikų sto
vyklos kasmet tobulėja. Vaikai 
dainuoja liet, dainas, žaidžia spor
to aikštėse, dalyvauja choruose, 
taut, šokių grupėse. Rengiamos 
Lietuvių Dienos. Turime savų 
menininkų, spauda rodo gyvą ir 
veiksmingą liet, šeimą tremtyje. 
Viena blogybė šalintina iš liet, 
šeimos, tai “showeriai” grynai 
komerciniais sumetimais rengia
mi. Jei kviesti i juos, tai tik pa
žįstamus.

V. Ignaitis iš Rodney: šeima yra 
uždara institucija, nusipelno ir 
pagyrimo, ir papeikimo. Vyrų 
girtuokliavimas ir moterų mode
liavimas — demonstravimas dai
liųjų linijų nekelia liet, šeimos 
autoriteto. Perdėtas puošimasis. 
Liet, šeima nusikalsta nesudary
dama liet, aplinkumos. Namuo
se nematysi lietuviškos vėliavos, 
ant sienų nekabo vytis. Sienas 
puošia tarptautiniai, nelietuviški 
paveikslai, šeima yra išplaukusi 
i tarptautinius vandenis. Liet, šei
ma nesuteikia vaikams lietuviško 
užsiėmimo, amato, kaip: nėrimas, 
siuvimas, modeliavimas, techni
ka, elektrotechnika ir pan. šiais 
šalutiniais užsiėmimais būtų ga
lima jaunuomenę išmokyti gerai

ir liet, k., taip pat tinkamai ir 
laisvalaikius sunaudoti. Kitas mi
nusas, tai trūkumas bendrabučių, 
kur vaikai auklėtųsi ir mokytųsi 
lietuviškai, žydai Į tai labai krei
pia dėmesį.

Alf. Paukštys pareiškė, kad šei
ma netokia bloga, kaip kaltina
ma. Liet, jaunimą pažįstąs iš dar
bo organizacijose. Tenka tik pri
siminti liet, jaunimą Windsoro 
Lietuvių Dienoje arba St. Cath
arines sportuojant ir šokant.

Advokatas E. Sudikas paklausė 
liudininką, ar jis žinąs šeimų, ku
rios atsisakė lietuvybės. Atsakė 
— ne. Prokuroras J. Matulionis 
citavo skautų susirinkimą iš “T. 
Ž.”, kur dalyvavo tik 18 asmenų. 
Alf. Paukštys paliudijo, kad tai 
tiesa. Teisėjas dr. J. Yčas klau
sė, ar šeima ugdo lietuvius vai
kus. Atsakymas — taip.

(Bus daugiau) *
J. Augutis

Vankuveris. — Grey Cup tau
rės futbolo žaidimai atnešė mies
tui daug verslinės apyvartos. Visi 
svečiai išleido apie $1 mil., o van- 
kuveriečiai papildomai — $635. 
000.

Otava. — Fed. prov. turizmo 
konferencijoje buvo pranešta, 
kad Japonija atstovauja didžiu
lei turizmo rinkai. Japonai laukia 
balandžio mėn., kada bus paša
linti suvaržymai kelionėms.

Apsvarstytos kai kurios reformos

mėn., kuris įvyko dėl pablogėju
sios rinkos su Vokietija ir guber
natoriaus Navako politinio valy
mo įkarštyje, dr. Zaunius atsi
statydino. Jo įpėdiniu t.p. metais 
birželio 13 d. buvo paskirtas tuo
metinis politinio departamento 
direktorius Stasys Lozoraitis.

D. Zaunius pereina

SVEIKATOS KLINIKA -
HEALTH CLINIC
Vienintelė valdžios registruota, natūralaus gydymo, lietuviška 
klinika. Įvairus 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.

(Atkelta iš 2 psl.) 
kupams uždaviniai, bet faktas ir 
realybė, kad daugelis krikščionių 
šiandien atsipalaiduoja nuo Baž
nyčios ir tragiškai krinta į ateiz
mą. Komunizmo inspiruojamas 
kovojantis ateizmas komunisti
niuose kraštuose yra išyystęs bai
sią teroro akciją, kad žmogų nu- 
krikščionintų. Tas pats vyskupas 
Hoefner toliau pastebėjo, kad ka
talikai šiandien yra visai kitokioj 
situacijoj, negu XVI amžiuje. Jei 
tada žmogus atsiskirdavo nuo Ka
talikų Bažnyčios, pereidavo į kitą 
konfesiją, latd ir protestantišką, 
bet vis tik dy krikščionišką, tuo 
tarpu dabbr žmogus atsitolinęs 
nuo katalikybės dažniausia nuei
na į bedievybę ir į komunizmą. 
Tai tragiškas procesas, kurio su
laikymui reikia visų gerųjų jėgų 
mobilizacijos. Ukrainiečių vysku
pas Andriejus Sapelak priminė 
santarybos tėvams: “Jei šioj san
taryboj norima svarstyti religijos 
laisvės ir tikėjimo vienybės pro
blemos, santarybos tėvai pirmiau
sia turi aiškiai pasisakyti prieš 
komunistų varomą tikėjimo per
sekiojimą”.

Komunistų šnipai 
santarybos artumoj
Dar prieš santarybos antrosios 

sesijos atidarymą rugsėjo mėn. į 
Romą pradėjo plūsti iš komunis
tinių kraštų dešimtimis ir šimtais 
įvairių korespondentų, žurnalis
tų, stebėtojų, palydovų, aprūpin
tų diplomatiniais pasais ir valiu
ta. Ir iš Lietuvos rūgščio mėn. į 

atvyko du žurnalistai: V. 
Grigaliūnas ir M. Jackevičius. Jie

visi tvirtina esą katalikai ir dau
giausia yra atstovai taip vadinmo 
“judėjimo už taiką”, bandžiusio 
anuo metu savuose kraštuose su
kelti skilimą katalikų tarpe. Jie 
visi stengiasi kuo giliau įsiveržti 
į santarybą, pamatyti viską, iš
girsti viską, užregistruoti viską. 
Jie gaudo iš santarybos informa
cijas, žinias, projektus, planus, 
nutarimus, dokumentus, paslap
tis, nuotaikas ir visą tą medžia
gą perduoda už geležinės uždan
gos. Ten visa ta medžiaga deda
ma į komunistų archyvus, panau
dojama antireliginei propagan
dai, kalama iš jos ginklai, kuriais 
bus puolama Katalikų Bažnyčia 
ir jos hierarchija. Italų laikraščio 
“Il Borghese” nr. 47, lapkričio 21 
d. žiniomis, keli Lenkijos vysku
pai, prieš išvykdami į santarybą, 
turėję duoti Gomulkos valdžiai 
ištikimybės priesaiką ir pažadą 
pranešinėti viską, kas bus svars
toma santaryboj. Laikraštis nu
rodo net pavardes dviejų vysku
pų — J. Mazur ir L. Kulik, kurie 
esą perduoda visas žinias Lenki
jos valdžiai. Komunistų šnipai ne
sitenkina tik žiniomis iš santary
bos, jie bando smelktis iki pačių 
Vatikano diplomatijos politinių 
paslapčių. Taip betriūsiantiems 
komunistų šnipams netikėtai 
trinktelėjo ir griausmelis. Nese
niai paskelbtas visų Italijos vys
kupų laiškas prieš bedieviškąjį 
komunizmą ir santarybos tėvų 
paskutinieji pasisakymai prieš 
ateizmą ir komunizmą verčia ko- 
mvnistvs susirūpinti
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Klaipėdos žvejys Baltijos jūroj

Trečiojo Reicho valdančius 
sluogsnius, kurie į ją žiūrėjo kaip

D. Zaunius -
tampa ministeriu
Laikui bėgant prof. A. Volde-i į Lietuvos pasikėsinimą į kaiku- 

maras darėsi vis labiau neken- ■ riuos vokiečių valdomus Mažo-
čiamas Lietuvos užsienio ir vi
daus politikoje. Jo žvaigždė pra
dėjo leistis ir jis pradėjo sirgti 
persekiojimo manija. Jam kartą 
iš Ženevos Lietuvon grįžtant, dar 
nepasiekus Lietuvos sienos, buvo 
paskelbtas prezidento A. Smeto
nos aktas, kuriuo A. Voldemaras, 
prieš jo norą, atšaukiamas iš 
min. pirmininko pareigų. 1929 
m. rugsėjo 9 d. dr. D. Zaunius 
buvo paskirtas Lietuvos užs. rei
kalų ministeriu.

Zauniaus ministeriavimo metu 
nurimo Voldemaro taip įtempti 
santykiai su Lenkija dėl Vilniaus,

sios Lietuvos kraštus. Dr. Zau
nius palaikė ir gubernatoriaus 
Merkio žygius prieš direktorijos 
pirmininką Boettcherį. Ši byla 
pateko į tarptautinį teismą 1931- 
32 m. ir buvo išspręsta jau mi- 
nisterio Lozoraičio ministeriavi- 
mo metu. Nors bylos sprendimas 
iš dalies palaikė Lietuvos nusista
tymą, bet jis sukėlė stiprią reak
ciją hitlerinėje Vokietijoje, kuri 
griebėsi ekonominių sankcijų 
prieš Lietuvą. Sunku tikėti, kad 
politinis nelankstumas Vokietijos 
atžvilgiu buvo paties užs. r. mi- 
nisterio nusistatymas; greičiau-

Po atsistatydinimo iš užsienių 
reikalų ministerio pareigų; dr. 
Zaunius, gal ir jo paties pageida
vimu, negavo jokio paskyrimo už
sienyje. Kurį laiką jis dirbo vals
tybės tarnyboje ir kiek vėliau bu
vo paskirtas Lietuvos banko di
rektoriumi. Įvedus Lietuvoje va
liutų suvaržymą, jis ėjo tos komi
sijos pirmininko pareigas, kurio
se jis išbuvo ligi mirties.

Lietuvos banke Kaune, kur bu
vo įsikūrusi valiutų komisija, tu
rėjau pakartotinai progos tarny
biniais reikalais susitikti su buvu
siu ministeriu. Jis čia, kaip ir 
anksčiau, visuomet liko šaltas, 
mažai, prieinamas diplomatas, 
niekuomet nerodąs nei mažiausio 
intymiškumo. Kauniečiai jį va
dindavo “šaltuoju prūsu”, o vo
kiečiai jį pravardžiuodavo “Feld- 
febel Zaun”. Pačiam Klaipėdos 
kraštui ir jo žmonėms, nors jis 
buvo kilęs iš Mažosios Lietuvos, 
taip pat liko šaltokas. Jis, kaip 
ir augštieji Lietuvos politikai, pa
čiame krašte beveik visai nesi
lankė. Artimų pažįstamų, išsky
rus kelis gimines, jis Lietuvoje 
neturėjo.

Nesėkminga išvyka
1935 m. Klaipėdos krašto rin

kimų proga iš centro vyriausy
bės buvo pageidaujama, kad bu
vęs ministeris dr. Zaunius su bu
vusiu pasiuntiniu Sidzikausku įsi
jungtų į politinę kovą kaip agita
toriai. Pirmame politiniame susi
rinkime Plikiuose, kur man tuo
met prisiėjo aiškinti Klaipėdos 
krašto direktorijos politiką, norė
jo prabilti ir minimi politikai. 
Jiems pradėjus kalbėti, iš opozi
cijos pusės' kilo toks triukšmas, 
jog reikėjo susirinkimą uždaryti. 
Lietuviškų organizacijų komite
tas sekančią dieną nutarė tokius 
augštoje politikoje pasižymėju
sius asmenis išskirti iš rinkimi
nės kovos. Abu politikai grįžo 
Kaunan.

(Bus daugiau)

Fort Lauderdale. — Toronto 
milijonierius Charlie Pitts Flori
doje atidarė viešbutį, kuriame 
nepardavinėjami svaiginamieji 
gėrimai. Kasdien laikomos pa
maldos, giedami himnai valg. 
kambary ir yra specialus kamba
rys Šv. Rašto skaitymui. Viešbu
tis turi labai didelį pasisekimą.

TINKAMU 
MOMENTU

SVETINGUMAS

— šiltam atspindy importuoto Paari Ruby 
Port, Tawny Port ar Muscatel vyno. Su de
sertu, vakaro sumuštiniais ar prie televizijos 
užkandžiaujant puikus Paari vyno pasirinki
mas teikia vaišingą nuotaiką. Tai puikios 
importuoto vyno rūšys už stebėtinai prieina
mą kainą.

R.M.N.Pt
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ONTARIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ 

IR ODONTOLOGŲ DRAUGIJOS na
riai kasmet aukoja Vasario 16 gimna
zijai. San. vajus dar nesibaigė, tikima- 
si dar daugiau auką. KLB Šalpos Fon
dui išsiųsta $288. Aukojo daktarai: J. 
Baltrušaitis (North Bay), V. Baltru
šaitis (Comber), R. Ciplijauskienė, A. 
Dičpinigaitis, E. Galiauskienė, O. Gus
tainienė, J. Yčas, A.z Kazlauskienė 
(Oakville), A. Kaveckas ($24, Lon
don),.A. Matukas (Woodstock), J. Ma- 
tulionytė, V. Meiluvienė, P. Morkis, 
A. Pacevičius, S. Pacevičius, L. Ru
dis (Brampton), V. Sadauskienė, J. 
Songaila, M. Ulickienė, J. Urbaitis, A. 
Užupienė, A. Valadka, E. Zubrienė. 
Draugijos valdyba aukojusiems nuo
širdžiai dėkoja.

KATALIKIŲ MOTERŲ ŠVENTĖS 
PROGA gruodžio 8 d. Šv. Jono Kr. pa
rapijos skyriaus narės dalyvavo pa
maldose. Parapijos salėje įvyko agapė, 
kurios metu kalbėjo skyr. pirm. Pet- 
raitienė, c. valdybos narė S. Butkevi
čienė, p. Sekonienė ir kun. P. Ažuba
lis. Pastarasis, be kitko, davė paaiški
nimą dėl kunigą pasikeitimo šioje 
parapijoje. Apgailestaudamas, kad 
kolonijoje yra įvykę tam tikrą ne
sklandumą, pabrėžė šios parapijos va
dovybės norą, kiek tai nuo jos pri
klauso, spręsti iškilusias problemas 
savitarpiu susipratimu. P. Sekonienė 
ragino visas salėje buvusias moteris 
įsirašyti į katalikių moterų draugiją ir 
tuo sustiprinti jos veiklą.
X JURŲ SKAUTUOS ŽINIOS

— Gruodžio 4 d. įvyko tunto tėvą 
ir rėmėją susirinkimas.

— Patyrimo laipsnių egzaminai 
įvyks gruodžio 18 d. Apie vietą pra
neš vienetų vadovai-vės.

— šeštadienį, XII. 7., tunto atsto
vai buvo nuvykę į 51 bazę pasitarti su 
ten veikiančiais kanadiečių jūrų skau
tą atstovais.

— Primename, kad sausio mėn. vi
duryje bus pradėti jūrininkystės ir 
bendrosios locijos kursas jūrų skau- 
tams-ėms ir šiaip mėgėjams. Šiuo me
tu jieškoma tinkamų patalpų.

KALĖDINĖS LIETUVIŠKOS 
ATVIRUTĖS
TORONTE GAUNAMOS:
“Time Cigar and Gift Store” — J. 

Beržinsko prekyboje, 1212 Dundas St. 
West;

“Margis Drug Store” — 408 Ronces- 
valles Avė.;

“Daina Variety” — J. Simanavičiaus 
dovanu krautuvėje, 974 College St.;

“Danna Shop” — p. Baikauskie- 
nės ir dukros Danos dovanų krautu
vėje, 1613 Bloor SL W.;

“Tony’s Variety” — 373 Roncesval- 
les Avenue;

Abiejų parapijų spaudos kioskuose;
Spaudos b-vėj “žiburiai”, 941 Dun

das St. West.
MUTUAL COOPERATION LEAGUE 

iniciatyva gruodžio 8 d. buvo padėtas 
vainikas ir atliktos apeigos prie Ne
žinomo Kario paminklo Toronto cent
re, prie rotušės. Susikaupimui vadova
vo tos organizacijos pirm. Toronte p. 
Jakobec. Dalyvavo įvairių tautų de
legacijos su vėliavomis ir plakatais. 
Lietuviams šiame susikaupime atsto
vavo M. Abromaitis, Saplys, Dabkus, 
Empakeris ir keletas kitų. Tuo bū
du žmogaus teisių deklaracijos 15 me
tų proga buvo priminta, kad tų teisių 
sovietų pavergtos tautos neturi.

J. IR E. BEPIRŠČIAMS, ilgame
čiams torontiečiams, pr. šeštadienį šv. 
Jono Kr. par. salėje buvo suruošta gra
žios vaišės jų 50 m. vedybinei sukak
čiai atžymėti. Vaišėse dalyvavo su
kaktuvininkų dukros ir sūnaus šeimos, 
giminės ir apie 150 svečių. Programai 
vadovavo Pr. Motiejūnas.

A.a. A. URBONAS, pasirgęs ilgesnį 
laiką namuose, d vėliau tris savaites 
šv. Elzbietos ligoninėje Toronte, mirė 
sulaukęs 74 m. amžiaus. Velionis iš 
Lietuvos kilimu nuo Papilės, Šiaulių 
apskr. Kanadoje gyveno nuo 1908 m. 
Ilgiausiai jis gyveno Winnipeg© mies
te, kur daug paslaugumo parodė nau
jai atvykstantiems lietuviams. Palai
dotas iš šv. Jono Kr. bažnyčios lietu
vių kapinėse gruodžio 7 d. Velionies 
ligoje daug rūpestingumo parodė jo 
žmona Ona Urbonienė.

PAPILDYMAS. N. Pr. M. seserų pa
dėkoje “Tž” 49 nr. praleistos šios pa
vardės: p.p. J. Vingėlienė, Gudaitienė 
ir p-lė O. Pabedinskaitė.

MINDAUGO 700 M. MIRTIES SU- 
KARTIES MINĖJIMAS Toronte įvyko 
gruodžio 8 d. Bloor Collegiate patal
pose. Po apyl. pirm. dr. J. Matuliony- 
tės žodžio ir kun. P. Ažubalio invoka- 
cijos, paskaitą skaitė svečias iš Kleve- 
lando istorikas dr. J. Jakštas. Savo pa
skaitoje prelegentas kritiškai peržvel
gė istoriniuose šaltiniuose randamas 
žinias apie tą pirmąjį Lietuvos kara
lių, kuris sugebėjo apjungti Lietuvą 
į vieną valstybę ir paversti ją tokia 
stipria, kad ji pajėgė suduoti kalavi
juočiams Saulės mūšyje mirtiną smū
gį. Krikštą jis buvo priėmęs politiniais 
sumetimais. Ne tiek krikšto priėmi
mas, kiek Lietuvos apjungimas yra pa
grindinis Mindaugo atliktas darbas.

Po paskaitos meninę programą at
liko sol. V. Žiemelytė, akompanuoja
ma muz. D. Skrinskaitės, ir R. Merke- 
lytė, paskaičiusi ištraukų iš V. Mačer
nio “Idilijų”. Prie gražiai nuskambė
jusių dainų R. Merkelytės gerai atlik
tas deklamavimas maloniai derinosi. 
Patartina jaunutei deklamatorei šio 
meno neapleisti.

Liūdniausią vaizdą šiame minėjime 
sudarė publika, kurios buvo tik sau
jelė didokoje kolegijos salėje. Dalinė 
kaltė už tą tenka ir rengėjams — To
ronto apylinkės valdybai, pakankamai 
šio minėjimo neišreklamavusiai. A.

ĮKURTUVIŲ STAIGMENĄ pereitą 
sekmadienį suruošė draugai M. ir V. 
Meiliūnams, netikėtai suvažiavę į jų 
naujuosius namus Etobicoke priemies
tyje.

SERGA. — šv. Mykolo ligoninėje 
gydosi V. Rutkauskas, Iz. Simonavičie- 
nė ir iš tabako ūkio prie Simcoe p, 
Janušauskas. Doctors ligoninėje serga 
P. Sabas ir E. Beinorienė. Northwest
ern ligoninėje Keele gt. sveiksta L. 
Gudžiauskas.

“TŽ” ADMINISTRACIJOJE yra laiš
kas Jonui Lebedžiūnui.

LIET. EVANGELIKŲ parapijos baž
nyčioje gruodžio 1 d. darytoje laisvės 
kovų invalidams sušelpti rinkliavoje 
surinkta $26,75. Gerb. kleb. kun. A. 
Žilinskui, maloniai leidusiam bažny
čioje rinkliavą, taria nuoširdų ačiū —

Toronto kūrėjų-savanorių sk. v-ba
ELIGIJUI NARU ŠIŲI liet kapinė

se pastatytas dėmesio vertas antkapis. 
Antkapio pastatymu rūpinosi velionies 
našlė Ona Narušienė, sūnus ir dukra.

DR. ST. HAIDASZ fed. parlamente 
iškėlė kompensacijos klausimą nacių 
aukoms, gyvenančioms Kanadoje. V. 
Vokietijos parlamentas ruošia atitin
kamą įstatymą, ir Kanados užs. r. min. 
P. Martin pažadėjo, kad kanadiečių 
interesai bus apsaugoti.

Pranešama Toronto lietuviams 
evangelikams, kad kun. Alg. Ži
linsko naujas adresas yra 65 Ste
phen Dr., Toronto 18, Ont. Tel. 
259-1828.

KLB Toronto apyl. solidarumo 
įnašų vajuje, kuris buvo organi
zuotas lapkr. mėn., surinkta: prie 
Prisikėlimo bažnyčios $396, prie 
Šv. Jono Kr. — $130, prie evang. 
“Vilties” par. b-os — $30, “Para
moj” — $18, Prisikėlimo par. 
bankelyje $14; iš viso $598. So
lidarumo Įnašai ir toliau priima
mi abiejuose liet, bankeliuose.

Ižd.
Inž. dr. A. Kulpavičius lankėsi 

JAV. Liet. Tėvu pranciškonų vad. 
Bridgeville, Pa* parapija pakvie
tė suplanuoti naują bažnyčią.

Lietuviai aktoriai, nori vaidin
ti anglų k., kviečiami kreiptis i 
režisorių estą Mr. Andre tel. HŪ 
5-7823. Jis ruošia su naujais atei
viais naują veikalą.

Toronto “Daily Star” karikatū
ristas Duncan Macpherson išleido 
trečią laidą savo karikatūrų, ku
riose vykusiai atsispindi Kanados 
politinis ir visuomeninis gyveni
mas. Autorius yra laimėjęs ne
mažai premijų už savo piešinius.

Toronto simfoninis orkestras 
pirmą sykį 75 m. laikotarpyje 
buvo išvykęs koncertuoti Į JAV. 
Niujorko kritikai gana teigiamai 
atsiliepė.

Delhi, Ont., šaulių būrio nariai Lietuvos kariuomenės šventės proga rikiuojasi dalyvauti pamaldose 
su vėliava už žuvusius dėl Lietuvos laisvės.

DELHI, Ont.
LAPKRIČIO 23 D„ Delhi šaulių bū

rys iškilmingai paminėjo Lietuvos Ka
riuomenės šventę, kuri buvo kartu at
švęsta su parapijos metiniu parengi
mu. Parapijos parengimą atidarė, su
kalbėjo maldą ir paprašė atsistojimu 
pagerbti nužudytą Amerikos prez. J. 
F. Kennedy, parapijos klebonas kun.

dr. J. Gutauskas. Šaulių būrio pirm. 
Stepas Jakubickas paprašė atsistoji
mu pagerbti įnešamą šaulių garbės 
sargybos lydimą tautinę vėliavą. Stp. 
Jakubickas apžvelgė Lietuvos kariuo
menės 700 m. didvyriškus žygius kovo
se su vokiečiais, švedais ir danais, pa
minėjo 100 metų sukaktį nuo koriko 
Muravjovo siautėjimo Lietuvoje, 45 
m. sukaktį nuo Lietuvos kariuomenės

atkūrimo, Lietuvos kariuomenės ir 
šaulių žygius nepriklausomybės kovo
se ir partizaninį karą prieš dabartinį 
okupantą Sov. Sąjungą. Apžvelgęs tų 
visų įvykių ir kovų laikotarpius, pa
skaitininkas paprašė atsistojimu pa
gerbti visų laikų kovotoją Lietuvos 
karį, šaulį, partizaną. Po paskaitos su
giedotas Tautos himnas ir iškilmingai 
išnešta tautinė vėliava. S. J.

SUDBURY, Ont.
N. METŲ SUTIKIMAS. — LB val

dyba gruodžio 31 d. vakare ruošia 
bendrą visų lietuvių ir jų draugų N. 
Metų sutikimą. Šokiai, turtingas bufe
tas, gera ir skani vakarienė, kurią pa
ruoš lietuvės šeimininkės, loterija ir 
daug kitų įvairenybių.

Naujų Metų sutikimo pobūvis įvyks 
serbų salėje, Bloor St LB valdyba 
šiuo kartu nesiekia pelno, todėl įėjimo 
mokestį nustatė labai mažą — $5 as
meniui įskaitant ir vakarienę. Kadangi 
vietų skaičius ribotas, bilietus prašo
ma pasirūpinti iš anksto. Vietas prie 
stalų galima užsisakyti ir grupėmis. 
Dėl vietų užsakymo kreiptis pas LB 
valdybos narius. LB valdyba

REIKIA LIETUVIO GYDYTOJO. — 
Sudburio lietuvių koloniją sudaro apie 
500 asmenų, įskaitant ir šeimas. Visa
me mieste yra apie 100.000 gyvento
jų. Dauguma lietuvių, su mažomis iš
imtimis, dirba International Nickel 
Co. Sveikatos reikalais anksčiau rū
pinosi INCo sveikatos centras, bet nuo 
š.m. lapkričio 15 d. 12.000 darbininkų 
ir jų šeimų narių gydymą pervedė 
PSI planui. Vietiniai gydytojai labai 
perkrauti darbu. Tą matydama LB vai-" 
dyba kreipiasi į visus Kanadoje gy
venančius lietuvius gydytojus ir kvie
čia gal kuris jų galėtų tolimesnei me
dicinos praktikai atvykti į Sudbury.

iš anksto turime pagalvoti apie nau
jos LB valdybos kandidatus. O jų tu
rėtų atsirasti. Turime daug augštesnį 
mokslą išėjusių žmonių, atsakingas 
pareigas turėjusių tėvynėje, taip pat 
turime energingų, darbščių vyrų, ypač 
moterų, kurios turėtų rimtai pagalvo
ti ir sutikti, nors vienus metus pakeis
ti tuos, kurie jau nuo senesnių laikų 
tą vežimą veža. Kandidatai neturėtų 
abejoti dėl nesugebėjimo, nes tas pa
reigas gali atlikti visi, tik reikia geros 
valios ir noro dirbti.

Naujos jėgos, nauji planai pagyvins 
mūsų bendruomeninę veiklą, atneš di
desnę naudą mums, o ypač mūsų pri
augančiai kartai. ' J. Kručas

SUAUKOJO S313. Tautos Fondo va
jui Sudbury apylinkėje aukojo šie as
menys: $13 — Remeikis J.; $10 — 
Jackevičius St., Kibickas J., Rimas K. 
ir Vaičeliūnas J.; $8 — Kulnys; $5,50 
— Jutelis; $5 — Bataitis J., Braškys 
A., Bružas I., Daunys K., Jasinskas J., 
Mazaitis P., Poderis K., Raškevičius 
A., kun. Sabas A., Semežys P., Šadrei- 
ka V., Šleinius J., Tutinas K., Vens- 
kevičius P., žemaitis M., Žilėnas, Žiū
kas J.; $3 — Bružas V., Gutauskas V., 
Indriulaitis A., Gabrėnas P., Griško- 
nis P., Gustas P., Jasiūnas A., Juoza
pavičius A., Juška V., Kusinskis A.,
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Lietuviai pasaulyje
J A Valstybės

LIETUVOS ATSTOVAS VAŠING
TONE J. RAJECKAS, patyręs apie 
prez. Kennedy mirtį, pasiuntė užuo
jautos telegramas prezidento našlei, 
valst. sekr. D. Rusk ir visai vyriausy
bei su naujuoju prez. L. Johnson prie
šakyje. Lietuvos atstovas buvo infor
muojamas apie įvykius valstybės de
partamento kaip ir visi kiti diploma
tai. Jis dalyvavo pamaldose šv. Mato 
katedroje, laidotuvių procesijoj ir pa
sirašė užuojautų knygoje valst. dep-te. 
Taip pat J. Rajeckas su ponia daly
vavo jungtiniame JAV kongreso posė
dyje, kuriame naujasis prez. L. John
son pasakė pirmąją savo kalbą.

ALBINAS S. TREČIOKAS, iš New- 
ark, NJ., visuomenės veikėjas, mini 
trigubą sukaktį: 70 m. amžiaus, 50 m. 
nuo išvykimo iš Lietuvos ir 50 m. vi
suomeninės veiklos. Poniai Trečiokie
nei taip pat suėjo 70 m. amžiaus gruo
džio 8 d. šiuo metu Albinas ir J. Tre
čiokai, savo 70 m. amžiaus ir 40 metų 
vedybinės sukakties proga aplankė 
Europą.

A. ŠANTARAS, čikagiškis, prieš 
keletą dienų buvo sustabdytas mies
to centre korespondento ir paklaus
tas, kaip jis žūrįs į Oswaldo žudiką 
Ruby. A. šantaras atsakė, kad, kaip 
komunistams įsakoma, Oswaldas turė
jo pats nusišauti, o kadangi bijojo — 
tai nušovė kitas. A. šantaro nuotrau
ka ir atsakymas buvo išspausdintas 
“Chicago Tribune” dienraščio lapkr. 
25 d. laidoj.

DR. GIEDRĖ IR ROMAS SIDRIAI, 
gyv. Straton, HL, paukojo BALFui 
$500. Dr. Romas dirba vienas, o dr. 
Giedrė augina 9 vaikus.

EUFRAZINA IR VLADAS VESE- 
LAUSRAI, gyv. Brighton Parke, Či
kagoj, lapkričio 24 d. atšventė 25-rių 
metų vedybinę sukaktį. Jie yra vedę 
Argentinoje ir prieš keletą metų at
vykę Amerikon. Jie gavo iš Romos 
specialų popiežiaus palaiminimą.

Vladas Veselauskas yra lietuviškos 
spaudos bendradarbis, nemažai rašęs 
ir “TŽ” iš Argentinos. Prie sveikini
mų ir linkėjimų jungiasi ir “TŽ”.

ANTANAS ZDANIS, ilgametis se
nosios kartos Rlevelando lietuvių ko
lonijos veikėjas, mirė lapkričio 10 d. 
Hollywood, Floridoje, netoli Miami. 
Zdaniai išvyko Floridon prieš keleris 
metus. Tenai jis veikė Miami Liet. 
Klube ir SLA kuopoje. Velionis į 
Ameriką buvo atvykęs 1916 m. būda- 
mas dar jaunas vaikinas.

MIRĖ SENIAUSIAS LIETUVIS 
KUNIGAS. Kun. Kazimieras Skripkus 
mirė sulaukęs 94 m. amžiaus. Palai
dotas lapkričio 22 d. Englewood, Fla. 
Velionis yra klebonavęs Westville, 
ni^ §v. Jurgio parapijoj Detroite, 
Binghampton, N.Y. Jis buvo a4L kun. 
Aleksandro Skripkaus, Šv. Kryžiaus 
parapijos steigėjo, ilgamečio klebono 
ir gražiosios bažnyčios statytojo, bro
lis. Kun. Kazimieras buvo įšventintas 
1892 m., pernai jis atšventė 70 metų 
kunigystės sukaktį. Dėl silpnos svei
katos, su vyskupo leidimu, nuo 1960 
m. iš pareigų buvo pasitraukęs.

Paruošė Pr. Al.

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

♦

V. BAČĖNAS Visais kelionių reikalais, visame pasau
lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

Darbui sąlygos čia būtų geros, o lie
tuviai būtų labai patenkinti turėdami! 
gydytoją savo tautietį.

Sudburio LB valdyba
LIUDA GENOVAITĖ PODERYTĖ 

ištekėjo už Andriaus Jono Karklinš, 
latvio, neseniai perėjusio į katalikų 
tikėjimą. Per jungtuvių Mišias gražiai 
giedojo jauna solistė S. Keenan. Ves
tuvių puotoje dalyvavo apie 200 žmo
nių Vaišės buvo rūpestingai ir turtin
gai paruoštos. Vyriausia šeimininkė 
buvo J. Labuckienė. Jaunieji povestu- 
vinėn kelionėn išskrido į Acapulco, 
Meksikon. Linkime jaunajai porai lai
mingo gyvenimo. Krsp.

LAUKIAM NAUJŲ JĖGŲ. — Kaip 
šeima, taip ir bendruomenė, tik di
desnėje plotmėje, gyvena bendrą gy
venimą. Tarp gražių dienų ir džiaugs
mo tenka pergyventi ir liūdnumų bei 
šeimyninių nesusipratimų. Bet tai yra 
normalu, nes bendruomenės nariai nė
ra ir negali būti vienos nuomonės, bū
do savybių, įsitikinimų. Kaip šeimai 
atstovauja tėvai, taip didesniam šeimų 
ar pavienių asmenų junginiui, vadina
mam “bendruomenė”, atstovauja de
mokratiškai rinkta vadovybė. Per eilę 
metų mūsų bendruomenei atstovavo 
valdybos. Vienos buvo energingesnės, 
kitos pasyvesnės, bet kiekviena savo 
įsipareigojimus atliko. Valdybų darbas 
nėra taip jau lengvas ir malonus. Dar
bų daug, pareigos nėra taip jau ma
lonios: “nors ir plikas liksi, bet vi
siems neįtiksi”, — sako lietuvių prie
žodis. Todėl tų pareigų imtis dauguma 
sugebančių bei pasiekusių augštesnį 
mokslą, kratosi, vengia ir visai atsisa
ko. Taip pat daugelis nepasiekusių 
didesnio mokslo, bet labai darbščių ir 
energingų, nors kuklių asmenų, to dar
bo imtis nedrįsta, galvodami, kad ne-

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

pajėgs. Tuo būdu kiekvienais metais 
ir pas mus LB valdybų klausimas sun
kiai sprendžiamas. Metai jau baigiasi, 
esame naujų rinkimų išvakarėse, todėl

Be muito
dovanos Į Sov. Sąjungą: 

automobiliai, siuvamos mašinos, 
dviračiai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos ir daug kitą dalyką.

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. džiovintą vaisią.

AUGSTOS KOKYBĖS TEKSTI
LĖS. Reikalaukite mūsą pilno są
rašo.

| Pinigai į 
Sov. Sąjungą

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

Siuntiniai ir pinigai siunčiami 
{ Vakarą ir Rytą Vokietijas, 
Lenkija, Rumuniją, Vengrija, 
Čekoslovakiją ir Lt.

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

NOTARAS 
ANTANAS LIUDŽIUS, B.L. 

savo Įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
į naujas patalpas — 

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

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

Krivickas St., Liumbis V., Liumbis 
Vk., Liaudinskas St., Narbutas K., 
Petrėnas J., Poderis L., Poderys K., 
Poderys G., Pranckūnas M., Ramonas 
K., Rukšys A., Sakalauskas E., Sen- 
kauskas A., Skilandžiūnas J., Skrip
kus V., Svireckas V., Stankus J., Step- 
šys V., Stapčinskas J., Staškevičius A., 
Striška J., Šereiva K., Tolvaišą St. ir 
Žukauskas K., $2 — Baltutis L., Dani
levičius Z., čiplys J., Eidukevičius B., 
Gatautis A., Jutelis P., Kraujalis P., 
Kriaučeliūnas V., Martišius J., Milčius 
A., Paulaitis J., Stonys V., Strakaus- 
kas A., Sulmistras J., Šviežikas K. ir 
Valančius J.

Be augščiau išvardintų dar aukojo 
po $1 — 20 asmenų. Tokiu būdu Sud
burio apylinkėje TF-dui iš viso suau
kota $313.

Tautos Fondo ir savo vardu nuošir
džiai dėkoju Sudbury lietuviams už 
aukas pavergtos Tėvynės vadavimo 
reikalams.

TF-do Atstovybė Kanadoje

Otava. — Wellando kanalo pla
tinimas atsieis $180 mil. ir laivai 
galės judėti abiem kryptim. Kiek
vienais metais vis daugiau prekių 
pravežama kanalu.

St. Catharines, Ont.
PADĖKA

Už taip didelę ir reikšmingą man 
staigmeną, suruoštą š.m. spalio 26 d. 
mano 60 metų sukakties proga, nega
lėdamas kiekvienam asmeniškai dėko
ti reiškiu bendrą padėką.

Gilus ir nuoširdus ačiū iniciatoriams 
bei organizatoriams E. Pūslienei ir K. 
Jonušui už įdėtas pastangas ir darbą 
šį pagerbimą ruošiant.

Nuoširdžiausiai dėkoju P. ir P. Pol- 
grimams, E. ir L. Pūsliams, R. ir P. 
Pretkams, M. ir J. Grigams, K. ir J. 
Grigams, E. ir P. Baronams, M. ir J. 
Tarvydams, A. Klimui, K. Galdikui, J. 
Girevičiui, J. Kolainiui, P. Meškaus
kui, Z. Jakuboniui, J. Diliui ir J. Mor- 
kuškiui — pagerbimo dalyviams už

sveikinimus ir už apdovanojimą taip 
gražiomis ir vertingomis dovanomis.

A. ir I. Sajaukoms, P. ir J. Skei- 
velams, M. Kasperui ir A. Panumiui, 
prisidėjusiems lėšomis prie dovanų 
pirkimo.

A. ir J. Alšauskams už prisiųstas 
gėles ir sveikinimą. J. R. Simanavi
čiui, sveikinusiam per radiją. S. ir A. 
Švažams už davimą nemokamar savo 
patalpų ir jų papuošimą. SLA 278 
kuopos valdybai už taip man mielą ir 
brangią dovaną.

Jūsų suteiktas man malonus prisi
minimas liks neišdildomai ilgai mano 
mintyse. Tai dar kartą iš širdies tariu 
ačiū, ačiū visiems.

Juozas Kavolėlis

WINNIPEG, Man.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖ- 

JIMAS įvyko lapkričio 26 d.. Jį rengė 
KLB Winnipego apyl. v-ba.

11 vai. šv. Kazimiero bažnyčioje pa
maldas atlaikė kunigas iš šv. Pauliaus 
kolegijos, nes parapijos kleb. kun. J. 
Bertašius iš Romos grįžo tik gruodžio 
7 d. Pamaldų metu Lietuvos trispalvę 
laikė Mykolas Januška, o jos grabės

sargyboje stovėjo: H. Barkauskaitė, 
Timmermanaitė ir dvi sesutės Jančiu- 
kaitės. Po pamaldų į parapijos salę 
tautiečiai rinkosi išklausyti kariuome
nės šventės minėjimo programos. Prie 
įėjimo Wpg. Tautos Fondo atstovas J. 
Demereckas rinko aukas. Minėjimo 
programą atidarė ir pravedė pats B- 
nės v-bos pirm*, agr. J. Malinauskas. Į 
garbės prezidiumą pakviesti 1918-19 
m. Lietuvos kariuomenės savanoriai-

HAMILTON, Ont.
JAUNIMO ORGANIZACIJOS planuo
ja Hamiltono ir apylinkės jaunimui 
suorganizuoti N. Metų sutikimą para
pijos salėje. Jų tikslas, kad jaunuoliai 
galėtų susirinkti, pabendrauti ir sa
vo tarpe praleisti laiką.

“EGLUTĖ” — geriausia dovana mū
sų mažiesiems šv. Kalėdų proga, šis 
vaikų laikraštis leidžiamas Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserų Putnam, 
Conn. Jame daug medžiagos apie tė
vynę Lietuvą, pasakų bei eilėraščių 
ir įvairių nuotykių. Tėveliai, kurie no
rite, kad vaikai iš mažens priprastų 
prie lietuviškos spaudos, yra kviečia
mi šią “Eglutę” savo mažiesiems už-: 
sakyti. Prenumerata metams tik $4. 
“Eglutę” galite užsiprenumeruoti ar-! 
ba prenumeratą atnaujinti kiekvieną 
sekmadienį po 10 ir 11 vai. pamaldų 
spaudos kioske, parapijos salėje.

McMASTER UNIVERSITETE studi
juoja šie lietuviai studentai: V. Sta- 
niutė — sociologiją; J Grabošaitė, L. 
Mačiulaitytė, A. Mikelėnaitė — kal
bas; A. Stonkus — chemiją; G. Breich- 
manas, K. Gužas — gamtos mokslus; 
R. Kronas, A. Viskontas — elektros 
inžineriją ir A. Gražys — kūno kultū
rą. Be to, kiek yra žinoma, dar kele
tas mergaičių lanko gailestingų sese
rų mokyklą, mokytojų kolegiją. Tai 
gražus jaunimo būrys. Galėtų sudary
ti lietuvių studentų sąjungos Hamil
tono skyrių ir įsijungti į studijuojan
čio lietuviško jaunimo veiklą. Reikia 
tik iniciatoriaus, kuris visus juos su
jungtų į vieną darnų vienetą. J. P.

PAMALDOS EVANGELIKAMS. —

mę praeityje.
Kuopa, žengdama į trečius metus, 

aptarė veiklos planus; vienas jų — 
paminėti 3-jų metų sukaktį. Susirinki
mas praėjo labai darnioje nuotaikoje. 
Po susirinkimo kuopos pirm. Pulia- 
nauskas pakvietė prie kavos.

' SLA narys
TRADICINIS N. METŲ SUTIKI

MAS, kuris visada yra rengiamas Ben
druomenės, šiemet įvyks toj pačioj 
salėj kaip ir pernai — Queen’s Ban
quet, 1069 Barton St. East, netoli Ot- 
tawos. Tai didžiausias metų parengi
mas, sutraukiąs rekordinį skaičių sve
čių. šiemet tam parengimui nemažai 
ruošiamasi. Pasirinkta salė erdvi ir 
puošni. Orkestras — dar niekam čia 
negirdėtas. Turėsime vadinamą “Floor 
Show”. Staliukų rezervavimo šiemet 
nebus. Geriausius staliukus pasirenka 
tie, kurie pirmieji atvyksta.

Šiemet ir N. Metų sutikimo niekas 
privačiai neruošia. Visi einame

Queen’s Banquet salę. Nesulįskime į 
rūsius tokį iškilmingą vakarą. Būkime 
visi kartu, kai laikrodis muš 12 vai.

K. M.

OAKVILLE, Out.
DR. PR. ANCEVIČIUS, gruodžio 1 

d. vakare grįždamas autobusu iš To
ronto susirgo — buvo ištiktas širdies 
^smūgio. Autobusu važiavusi gail. se
suo paprašė autobuso vairuotoją va
žiuoti į Trafalgar Memorial ligoninę 
Oąkvillėje. Tuo būdu susirgusiam bu
vo suteikta skubi pagalba. Po poros 
dienų jo sveikata pagerėjo. Vietinis 
laikraštis “Daily Journal-Record” ap
rašė tą įvykį, pažymėdamas, kad dr. 
P. Ancevich yra ekonomistas ir buvęs 
Oakvillės mokyklų komisijos nariu. 
Laikraštis priduria, kad tai jau nebe 
pirmas širdies smūgis.

M. RAMANAUSKAS, kurį laiką gy- 
, dėsi ligoninėje. Dabar abu ligoniai jau 

į' grįžo į namus.

Europietiška drabužiu valykla 
HIGH PARKO RAJONE

Greitai ir gerai valo prieinamomis kainomis. 
PAIMA IR PRISTATO J NAMUS.

Įsitikinkite skambindami RO 2-1382
TRU-VAL CLEANERS

388 Keele St. (i šiaurę nuo Dundas-Keele kampo)

kūrėjai: Albertas Nolius ir Mykolas 
Januška. Tai dienai pritaikytą paskai
tą skaitė buyusi mokytoja Br. Bujo- 
kienė. Jos tema buvo: '“Lietuvos Ka
ralius Mindaugas ir jo nuopelnai”. Pa
skaitai baigiantis ji pasiūlė, kad Win- 
nipego šeštadieninė mokykla būtų pa
vadinta: “Karaliaus Mindaugo Ainių 
Lietuvių Šeštadienine Mokykla Wiri- 
nipege”. Po to sav.-kūrėjas A. Nolius 
papasakojo savo prisiminimus iš 1918 
49 m. kovų dėl Lietuvos laisvės bei 
nepriklausomybės. Mykolas Januška 
pasiūlė, kad lietuvių šeštad. mokyklo
je būtų iškabinta Povilo Lukšio, kai
po pirmoji laisvės kovų kraujo auka, * 
kar. Juozapavičiaus, Eimučio ir kt. žu
vusių nepriklausomybės kovose pa
veikslai ir su jais giliau: supažindina
mi vaikučiai. Po to sekė meninė da
lis. Virkutytė pagrojo akordeonu,- o 
V. Balčiūnaitė pasakė eilėraštį: “Po 
penkių valandų” — Brazdžionio. VI. 
Virkutis pagrojo akordeonu, kuris jau 
winnipegieciams gerai žinomas, todėl 
nemažai susilaukė plojimų.

Winnipego un-to studentas Margis 
Matulionis paskaitė keletą eilėraščių: 
Rytas, Pūtinas ir Prologas I Gedimino 
kapą.

Po to programos vedėjas J. Mali
nauskas pristatė tautinių šokių gru
pę ir jos mokytojus H. Barkauskaitę ir 
Margį Matulionį. Užbaigai pašokamas 
“Gyvataras”, kurį išmokė Margis; pu
blika jam kėlė ovacijas. Tautiniams šo
kiams akordeonu pritarė vargonininkė 
Danguolė Januškaitė. šokius šoko še
šios poros lietuviukų ir lietuvaičių.

Tenka džiaugtis, kad jaunoji karta 
jau gražiai jungiasi į lietuvišką veiklą 
ir palengva užpildys spragas senųjų, 
kuriems ateina laikas likti stebėtojais 
ir džiaugtis jaunosios kartos našiu dar
bu. Valio lietuviškas jaunimas!' Kstr.

Sekmadienį, gruodžio 15 d., 5.30 v. 
P P-. įvyks lietuviams evangelikams 
pamaldos Christ Latvian church, 18 
Victoria Ave. So., Hamilton. Pamaldų 
metu bus dalinama šv. Vakarienė. Vi
si Hamiltono ir apylinkės lietuviai 
evangelikai kviečiami dalyvauti. Pa
maldas laikys kun. A. Žilinskas.

SLA 72 K. IŠRINKO NAUJĄ VAL
DYBĄ. — Gruodžio 1 d. LN įvyko su
sirinkimas, kuriame išrinkti į valdybą: 
Z. Pulianauskas pirm., P. Ročys vicep., 
V. Pašilys prot. sekr., A. Kaušpėdas 
ižd., G. Melnikas fin. sekr., J. šarap- 
nickas organizatorium. Iždo globėjais 
išrinkti K.- Mikšys ir J. Sarapnickas. 
Susirinkimas nominavo kandidatus į 
vykd. tarybą. Kuopos pirm. Z. Pulia
nauskas išsamiai nušvietė SLA reikš-

SVARBUS PRANEŠIMAS VISIEMS 
VAIRUOTOJAMS IR PĖSTIESIEMS

EISMO SAUGUMAS PRIKLAUSO NUO JŪSŲ.
AR VAŽIUOJATE AR PĖSTI EINATE — EISMAS YRA JŪSŲ 
INDIVIDUALI ATSAKOMYBĖ.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

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

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

Važiuok ir vaikščiok saugiai!
PRAEITAIS METAIS 14 GYVYBIŲ PRARASTA EISMO NELAIMĖSE 
TORONTO GATVĖSE GRUODŽIO MĖNESĮ.
ŠIEMET PADĖK IŠVENGTI EISMO NELAIMIŲ IR BRANGINK 
ŽMONIŲ GYVYBES.

Negerk ir važiuok
Važiuok ir vaikščiok ypač atsargiai
Tebūna saugios ir linksmos šventės

METROPOLITAN TORONTO TRAFFIC SAFETY COUNCIL
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jisai atkeliavo iš policijos nuova
dos ar kitos valdžios įstaigos. Bu

te ant staliuko ir sėdosi v; 
niauti.

klausė Buroką žmona, pildama 
lėkštėn sriubą. — Gal kokia sena 
meilė iš Lietuvos pagalbos šau
kiasi ir nailono prašo senoms sva
jonėms apgaubti?....

Burokas piktai pažvelgė į savo 
gyvenimo draugę, kurios augštu 
kuodu sukelti plaukai ir gerų še
šių colių ilgio noselė anaiptol ne
rodė nei mažiausių ženklų, kad 
toji asaba turėtų kokių nors ro
mantiškų įnorių. Ji, prastai ta
riant, norėjo su Buroku pasibar
ti, nes visą dieną išbuvo viena ir 
tasai vienatvės jausmas ją dabar 
smaugte smaugė.

— Perskaityk pati,— Perskaityk pati, — piktai 
tarė Burokas, — juk turbūt užsi
sakei mostelės išnaikinti plau
kams ant blauzdų ir panosėje, tai 
saliamonai ir siunčia sąskaitą...

— Nesirūpink mano plaukais 
panosėje, o srėbk bulvienę! Atsi
rado, mat, angelėlis! Mano plau
kai, mano blauzdos, nekvaršink 
ir taip jau slobnos savo galvelės...

Tai tarusi, Burokienė žengė 
prie stalelio ir sugriebė laišką. 
Vienu mostu jį atplėšė ir ėmė go
džiai skaityti. Beskaitant jos ran-

siu puikybės pasireiškimu šioje 
žemėje,

3. kas link angelsko liežuvio 
vartojimo šventoriuje, tramvaju
je ir kitose viešose vietose. Die
vas leido mus į svietą su žemaitiš
ku liežuviu ir žemaičių kalbos 
maišymas su angelska šnekta ro
do Tamstų didelį palinkimą į pui
kybę bei nuodėmingą užmačią su
sigiminiuoti su karališka šeima,

4. kas link davimą liuosybės 
vaikams šokti tvistą ir dar vi
siems dantims neišdygus pasi
rinkti sau žmoną,

5. kas link perdidelį negerbi
mą savo gazietų ir kito drukavoto 
gimta kalba rašto ir,

6. kas link perdidelį šeimos ži
dinio nepilrievojimą, pasireiškian
tį sėdėjimu karčiamoje ir griešnu 
mirksėjimu svetimoms moterims 
bei vyrams ...

{ visus tuos čia suminėtus 
kliauzelius Tamstos turite atsa
kyti šūdui ščyrai, neapsunkinant 
savo sumnenės falšyvais išsisuki
nėjimais ir tokiu būdu užsitrau
kiant didžią sūdo nemalonę ir pa- 
kūtą...”

Paskui sekė galybė raitytų pa
rašų, net ir pačio klebono buvo 
pasirašyta.

— Matai, — lėtai tarė Burokas, 
— sakiau tau, kad tu su tais za- 
granyčnais kailiais užsitrauksi 
Dievo rūstybę. Juk per švento 
Petro atlaidus su jais net bažny
čioje buvai!...

— Aje, — braukdama rasotą 
nosį verkšleno Agnieška, — versk 
dabar visą kaltybę ant manęs! O 
patsai tai negundei, esą, Agnieš- 
kėl, dėk tuos kailinius, nepadūk- 
si per tas kelias adynas, va, tegu 
visi mato, kad ir Burokas gali pa
čiai šešių šimtų dolerių vertą pa- 
leriną ant sprando užkarti!... O 
dabar jau tai aš, mat, kalta ... O 
kas angelskai kalbėjo per vysku
po sutikimą?... .

— Žinai ką, — tarė Burokas 
glostydamas apvalų Agnieškos 
petį, — ne laikas mums dabar 
bartis. Reikia rodą daryti. Sūdąs 
šūdu lieka ... Aš mislinu, bus ge
riausia tą kailinę paleriną paau
koti Suvalkų trikampio lietuvai

tei, aš užsirašysiu visas lietuviš
kas gazietas, Aldutei pasakysiu, 
jei nesiliaus šokti tvisto, tai taip 
išpersiu kailį, kad jį niežės net 
po smerčiai...

— O su Grigiene, — atsigavo 
Agnieška, — pažadėk man dau
giau kryžaunai negerti. Dabar 
man prieš svietą sarmata: neiš
geri dar dviejų stiklelių, pilną 
protą turi, o jau prie tos Grigie
nės limpi kaip smala, kaip kok
sai žydelis zirzi, esą, Pupyt, iš
gerkime kryžaunai... Matai, ir 
sūdo žmonės pajuto tą tavo silp
nybę ...

— Ale, Agnieškėl, tu čia jau į 
lankas... -> >.

— Je, tau teisybę pasakyk, tai 
jau į lankas...

— Gerai, jau gerai. Nevadinsiu 
Grigienės Pupyte ir kryžaunai ne
begersiu ...

Vėlai tą vakarą Burokai nuėjo 
poilsio, tačiau visos apsigynimo 
priemonės prieš tą baisų sūdą bu
vo smulkiai apgalvotos ir net pat
sai peklos karalius negalėjo jų 
sugriauti. Burokas su Agnieška 
taip šūdui atsakys, kad tiems raš
to žinovams net ausys paraus!...

Kai vidurnaktis užliūliavo 
miestą ir bažnyčių bokštuose, gal
vas po sparnais "pakišę, saldžiai 
miegojo karveliai, Burokai sapna
vo, kad skaisčiai apšviestoje pa
rapijos salėje, juos, gausiai susi

Prof. J. BRAZAITIS, vienas žymiausių lietuvių literatūros 
profesorių ir kritikų, buvęs sukilėlių vyriausybes faktinasis 
premjeras, Lietuvių Fronto Bičiulių tarybos pirm, ir “Dar
bininko” redakcijos narys. Gruodžio 9 d.suėjo 60 m. amžiaus.

Vyt. Maželis

Gyvenimas filmuose

Trejetas komercinio lygio komedijų
 KORNELIJUS BUCMYS, OFM

Kultūrinėje veikloje
ui" ......... . ............................................ 'I I 'ITF-IT ............................... " n. i. ■»

linko, kol pagaliau jinai bejėgiš
kai susmuko į čia pat stovinčią 
kėdę.

— Tėvai, — jos balsas buvo 
toksai gailus, kaip kačiuko, iš
traukto iš prūdo, — tiktai pažiū
rėk, ką čia rašo!... O Viešpatie, 
ko mes susilaukėm!...

Burokas žinojo, kad jo Agnieš
kos betkuo neišgąsdinsi ir jeigu 
baimė įsisunkė į jos pakinklius, 
tai laiške, vadinasi, tikrai juokų 
nėra! Jisai pastūmė į šalį lėkštę 
ir vienu šuoliu atsidūrė šalia žmo
nos. Dabar jis pamatė, kad Ag
nieška nejuokais susijaudinusi, 
nes jos viršutinė lūpa drebėjo, 
kaip epušės lapas vėtroje, o pano
sėje jau formavosi stambus rasos 
lašas. Agnieška turėjo tokį pri
gimtą charakterį, kad didžio susi
jaudinimo akimirksniuose jai 
ašaros pirma pradėdavo byrėti iš 
nosies ir tik vėliau, visiems jaus
mams įsisiūbavus, imdavo rasoti 
akys.

— Tvardykis Agnieška, — ta
rė Burokas, — duok man šį laiš
ką. Visi mes esame Dievo ran
koje ...

Laiškas buvo surašytas ant 
blizgančio popieriaus ir baisiai 
juodomis raidėmis, kurios, tarsi 
katino nagai, draskė Buroko širdį.!

Be to, laiško pradžioje buvo ke- i 
turkampė pečentė, o apačioje —i

__ t 
daugiau grėsmingą. Laiške buvo 
rašoma: _

“Augščiausias Toronto lietuvių 
sūdąs, susidedantis iš žemiau iš
vardintų garbingų asabų — teisių 
prieš Dievo ir pasaulinę valdžią 
— įsako Tamstai ir Tamstos ger
biamai Agnieškai šį sekmadienį 
atvykti į parapijos salę. Suminė
toje vietoje Tamstos privalėsite 
atsakyti į šiuos sūdo klausimus:

1. kas link perdidelės meilės 
karalienės atvaizdui, atmuštam 
visokio dydžio sidabriniuose ir 
popieriniuose šio krašto pini
guose,

2. kas link perdaug raškažno 
gyvenimo, ypač gerbiamos Ag
nieškos, kuri dangstosi minkų 
kailiais gerai prikūrentose salėse* 
O taip pat kartais net liepos rnė- į-0 mes norėjome, tai Jūsų moralinės 
nesi, kada ir katinai, Dievo leisti 
į šią žemę kailiniuoti, vaikšto lie-

teisėjais priešakyje, apvainikavo 
kaip geriausią ir pavyzdingiausią 
šeimą. Lietuvaitė, iš Suvalkų tri
kampio, pasipuošusi Burokienės 
minkais, uždėjo Agnieškai tokią 
blizgančią karūną, o mūsų laik
raščio redaktorius, laikydamas 
Buroko garbės prenumeratos kvi
tą rankoj, užmovė ant Buroko gal
vos laurų vainiką. Vainikas buvo, 
atrodo, permažas Buroko galvai 
ir kietai spaudė smilkinius. Bu
rokas, to malonaus skausmo spau
džiamas, pabudo. Jo galva buvo 
įkliuvusi į geležinius lovos galo 
pinučius. Agnieška, džiaugdama
si karalienės garbe, trankiai knar
kė, ir to knarkimo pažadinta ne
ramiai savo narvelyje suspurdė
jo kanarėlė...

Atviras laiškas tautiečiui
(Atkelta iš 1 psl.)

mes gimę” krikštynų ar vestuvių pro
ga. Tu esi tiek pat nutautėjęs, kaip 
ir mes! Nekaltink mūsų neskaitymu 
lietuviškų laikraščių, nes ir Tu jų ne
skaitytum, jeigu geriau angliškai mo
kėtum. Atvirai šnekant, juk ne iš mei
lės savai spaudai juos skaitai. Juk la
bai mažai arba visai neperki lietuviš
kų knygų ir žurnalų. Juk net ir savo 
vaikus pats nemokai lietuviškai skaity
ti ir rašyti arba labai mažai, o šešta- 

j dieninė vargo mokykla dažnai yra Tau 
: pertoli arba bereikšmė ...

— __ T i Taip, Tautieti, yra skaudu šiuos žo-
apskrita ir tatai darė tą rastą dar ^ius rašyti ir ne su pagieža išplau-

kia jie iš mūsų burnos, bet taip jau 
yra: Tu jaunimo akyse esi “šiaudinis 
patrijotas”.

Prieš keletą savaičių Montrealy bu
vo suruoštas jaunimo savaitgalis su 
įdomia ir įvairia programa. Buvo pa
skaitos, buvo diskusijos, buvo sporto 
rungtynės, buvo šokiai, buvo koncer
tas. Ir visa tai mūsų “didžiųjų patrijo-: 
tų” buvo šimtu procentų ignoruota. ’ 
Mes, rengėjai, supratome, kad, esant 
daugybei parengimų, yra sunku į juos 
apsilankyti, todėl visos egzistuojan
čios jaunimo organizacijos nutarėme 
suruošti tik vieną, kad nebūtų vėliau 
prikaišiojama. Nepasipinigauti ir ne 
išmaldos prašyti buvo to savaitgalio 
tikslas. Juk į pagrindinį koncertą — 
balių įėjimas buvo tik vienas doleris 
(tai labai retai šiom dienom pasitai
ko). Nebuvo didelio baro, viliojančio 
iš Jūsų dolerį. Vienintelis dalykas,

galvą, tačiau Jums tai neįdomu, nes 
Jūs mokate tik kaltinti ir praeities pa
saka gyventi. Mes norėjome, kad Jūs 
išgirstumėte jau Lietuvos nemačiu
sio poeto širdgėlą, verkiantį smuiką 
jauno talento rankose, vikriai laks
tančius pirštus akordeono klavišais, 
partizanų dainas išplaukiančias iš 
jaunų lūpų... Tačiau Jums tas jau 
neįdomu...

Nekaltinkite mūsų nutautėjimu, ne
kaltinkite mūsų stoka meilės Jūsų 
gimtinei, nekaltinkite ... nekaltinki
te... O mes paliksime Jus ir toliau 
miegoti letargo miegu ir sapnuoti apie 
praeitį, kaip gera ir šilta tenai buvo. 
Mums praeitis neaktuali, mums praei
tis tai įdomus istorijos lapas, iš kurio 
mes mokomės, bet mes norime žiūrėti 
į ateitį. Mes žiūrime į ateitį.

H. Celtorius 
A. Keturka 
A. Lukoševičiūtė 
V. Piečaitis 
V. Šipelis

TekutisE.

paramos, norėjome pabendrauti su Ju
mis. Mes norėjome Jums parodyti,

Atsiųsta paminėti
Laiškai Lietuviams, nr. 11, lapkri

tis, 1963. Religinės ir tautinės kultūros 
žurnalas. Leidžia Tėvai jėzuitai Čika
goje.

Ateitis, nr. 8, spalis, 1963. Lietuvių 
katalikiškojo jaunimo žurnalas. Lei
džia Moksleivių Ateitininkų Sąjunga: 
5725 So. Artesian Ave., Chicago 29, 
Ill., USA.

Pasaulio Lietuvis, informacinis biu
letenis, nr. 1, lapkritis, 1963, 20 psl. 
Leidžia Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba, 1118 Rutherford Rd., Cle-ŽUVĮ per aršiną iškišę. Toki Ag- kaip šių dienų lietuviškas jaunimas 

nieškos elgesį sūdąs laiko aršiau-1 galvoja, kokios problemos suka jo veland Hts., Ohio 44112, USA.

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!

“ATEITIES ŽINGSNIAI” Australi
jos ateitininkų organas, leidžiamas 
prie “Tėviškės Aidų”, sulaukė viene- 
rių metų gyvavimo sukakties.

“PASAULIO LIETUVIS” — PLB 
v-bos biuletenio 1 nr. (lapkričio mėn.) 
išėjo iš spaudos. įžangoje pabrėžiama, 
kad tai nei laikraštis, nei žurnalas, 
bet “informacinis biuletenis Pasaulio 
Lietuvių B-nės reikalams. Taigi jam 
visu pirmiausia ir visų daugiausia rū
pės šios B-nės siekimai, gyvenimas, 
darbai”. Redakcinį kolektyvą sudaro: 
St. Barzdukas, V. Kamantas, Ed. Kar- 
nėnas. Techniškasis redaktorius — J. 
Ęr. Palukaitis. Titulinę vinjetę paga
mino Alg. P. Muliolis. Spaudžia “Vil
ties” spaustuvė.

BRONYS RAILA apie londoniškę 
“Nidą” rašo: “Kai Pasaulio Lietuvių 
B-nė buvo dar tik ‘chartoje’, o Kultū
ros Tarybos dar visai nebuvo, Londo
ne, lietuviškųjų namų pastogėje, prie 
“Europos Lietuvio” redakcijos ir 
spaustuvėlės susibūrė entuziastų būre
lis, vardu Nida, toks kaip kooperaty
vas ar klubas knygoms leisti ir išpla
tinti rašto šalininkų tarpe.

Amerikoje kone visos lietuviškų 
knygų leidyklos silpnėja ir visai nyks
ta. Ne dėl to, kad truktų žmonių, no
rinčių būti'leidėjais, ir panašių ide
alistų, bet kad nuostolių perdaug, nes 
skaitytojai mažėja. O Nida jau kelinti 
metai sau smėlį ir spalvotus akmenu
kus vis barsto ir barsto! Su vėliausiuo
ju J. Krūmino ‘šeštojo medžio’ roma
nu šį rudenį jau išleido ir išplatino 
štai jau 45-tą knygą”. Pr. AL

MINSKO MIESTE per eilę metų ko
munistų partija leido savo organą at
skirai gudų k. ir atskirai rusų k. Bet 
skirtumas tiraže: “Kamunist Biela- 
rusi” gudiškai — 598 egz.!, o “Kom- 
munist Belorusii” rusiškai — 18.000 
egz. šiemet gudišką leidinį sustabdė.

PASAULINIS GUDŲ ARCHYVAS 
JAV-bėse buvo įsteigtas prieš 10 me
tų. Prie senesnės kartos mokslininkų 
prisijungė dabar nemaža jaunesniųjų, 
JAV mokyklų auklėtinių. Bendromis 
pastangomis tyrinėjama Gudijos pa
dėtis. Rengiami spaudai “Letapis aku- 
pacyi” (Okupacijos metraštis) 1952- 
1962 m., “Letapis emihracyi” (Išeivi
jos metraštis), kuris apims ir prieška
rinių laikų gudų išeivijos užjūryje gy
venimą ir veiklą. Surašyta apie 12 
tūkst. bolševizmo aukų, sunaikintų ar 
ištremtų gudų rašytojų, mokslininkų, 
politikų, visuomenininkų ir t.t. Veda
mos atskiros kartotekos žemės ir tau
tos ūkiui, švietimui, istorijai, litera
tūrai, politikai, susisiekimui, pramo
nei, karybos reikalams nušviesti. Tai 
labai palengvina žinovų studijas. Ve
damos taip pat rašytojų, mokslininkų, 
dailininkų ir dainininkų kartotekos. 
Surinkta apie 10.000 foto nuotraukų 
iš Gudijos ir gudų išeivijos užjūryje. 
Bibliotekoje jau yra per 8.000 gudiškų 
knygų ir Albaruthenicos, t.y. knygų 
apie Gudiją ir gudus, gudų veikalų 
svetimomis kalbomis rašytų. Daug pe- 
rijodiniu leidinių iš pavergtos Gudi
jos ir išeivijos.

RYGOS KONFERENCIJOJE, kurio
je dalyvavo Pabaltijo ir Gudijos gy
dytojai, 14 lietuvių gydytojų skaitė 
pranešimus virškinamojo trakto gydy
mo klausimais. Jų tarpe buvo Kauno 
medicinos instituto prof. J. Kupčins
kas, vyr. moksliniai bendradarbiai N. 
Indiilienė, J. šiniauskas, medicinos 
mokslų kanditatė J. Kondrackienė ir 
kt.

“SKULPTŪRA” — liaudies menui 
skirtoji knyga jau pasirodė knygynų 
lentynose. Leidinį redagavo J. Mikė
nas, L. Vaineikytė ir A. Venclova. Di
deli nuopelnai dėl šios knygos išleidi
mo priklauso liaudies meno tyrinėto
jui prof. P. Galaunei, kuris reproduk
cijoms parinko eksponatus ir paruošė 
rašinius. Iš recenzijos susidaro įspū
dis, kad šį karta buvo užmiršta ko
munistinė propaganda, nes kalbama 
apie Rūpintojėlius, šv. Jurgius bei ki
tus šventuosius ir jie netgi rašomi di
džiosiomis raidėmis. Keliama mintis, 
kad pvz. Rūpintojėlyje liaudies kūrė
jams rūpėjęs ne tiek religinis pradas, 
kiek lietuvių tautos kančios išreiš
kimas.

SOVIETINĖS DAILĖS PARODOJE 
JAV buvo išstatytyti ir keleto lietuvių 
grafikų kūriniai: V. Jurkūno “Jūra
tė ir Kastytis”^. “Neringoje”, “Būsiu 
melžėja”, K. Donelaičio portretas; A. 
Makūnaitės grafikos darbai iš ciklų 
“Rugio daina”, “žalčio pasaka”, “Eže
rinio” iliustracijos; B. Demkutės J. 
Janonio eilėraščių rinkinio iliustra
cijos.

M. SLUCKIO RINKTINES NOVE
LES išleido Latvijos valstybinė lei
dykla. Knyga pavadinta “Uvertiūra ir 
trys veiksmai”. Novelės suskirstytos 
į keturis skyrius: “Slogi vaikystė”, 
“Karo audroje”, “Kovų atgarsiai” ir 
“Giedras dangus”. Jas parinko ir į 
latvių kalbą išvertė Alfonsas Sukovs- 
kis. Knygą iliustravo latvių dail. M. 
Mazuolinis. —vkst—

Visi čia minimi filmai spalvo
ti, komedijos žanro, tačiau be di
desnių meninių nuopelnų ir ne
pakylą virš komercinio lygio.

“McLintock“. Vakarietiškų ar
ba kaubojiškų filmų žanro nepri
lygstamais genijais laikomi reži- 
sorius John Ford ir artistas John 
Wayne. Daugelis su nostalgija 
prisimena jų bendrų pastangų 
žavią išdavą “The Quiet Man”. 
Tiek platūs Amerikos vakarų 
gamtovaizdžiai, tiek pagrindiniai 
artistai pasikartoja ir naujame 
vakarietiškame filme “McLin- 
tock”, bet, deja, vietoj John 
Ford, šį filmą režisavo Andrew 
V. McLaglen, artisto Victor Mc- 
Laglen sūnus ir dar vos pradedąs 
režisoriaus karjerą bei patirtį.

Didžių plotų ir gausių bandų 
savininkas George Washington 
McLintock ištaigiai gyvena jo pa
ties vardo miestelyje. Netaip jau 
sklandžiai jam sekasi sugyventi 
su vis priekaištaujančia žmona. 
McLintock — geraširdis turtuo
lis, nusprendęs savo nuosavybę 
palikti parkui dėl visų gerovės. 
Tai taip pat turėtų išeiti į naudą 
ir jo bręstančiai dukrai, nes ge
riau esą padėti su mažiau ir ište
kėti už mylinčio jaunuolio, o ne 
už besivaikančio jos milžiniško 
kraičio. Po eilės komiškų situaci
jų, filmas sumezga laimingą pa
baigą, net trims poroms.

John Wayne pasirodo savo 
įprastiniame, didingame, nors 
kartais kiek grubiame stiliuje. 
Maureen O’Hara savo rolę išpil
do kiek silpniau ir be didesnio 
įtikėtinumo. šiaip neužgaulus fil
mas gali būti laikomas tinkamu 
visiems šeimos nariams.

“The Wheeler Dealers”. 106 
minučių filme, pasinaudojant 
George Goodman to paties vardo 
romanu, režisorius Arthur Hiller 
satyrinių žvilgsnių eilėje paliečia 
daugelį * dabartinio amerikiečių 
gyvenimo aspektų.

Bostonietis jaunuolis su Yale 
universiteto išsilavinimu bando 
laimę Texas aliejaus šaltiniuose. 
Pagaliau turi j ieškoti progų Niu
jorke išlyginti milijonihiams 
nuostoliams. Jo skubaus pralobi-

mo žygyje iš komiškos pusės vaiz
duojamas Wall Street finansinin
kų gyvenimas, didi ir galinga rek
lamų įtaka, kai į augštybes iške
liamas neegzistuojąs ir paslaptin
gas gaminys. Tenka satyrinių sce
nų ir moderniam menui, o ypač 
to meno kritikams ir vertinto
jams.

Panašaus lengvų komedijų žan
ro filmuose daug kartų stebėjus 
Rock Hudson ir Doris Day, nuo
bodulį gana sėkmingai gali pra
blaškyti nauja pora — James 
Garner ir Lee Remick. Šalutinė
se rolėse jiems stengiasi pagelbė
ti Jim Backus, Phil Harris ir kt. 
Filmas teikia keletą nuotaikingų 
momentų vyresniam jaunimui ir 
suaugusiems.

“Under The Yum Yum Tree”.
1960-61 m. sezono Broadway 

komedija filminiame pavidale 
daug ko stokoja. Kaikurios, nors 
ir komiškos situacijos, dėl per- 
gausaus pasikartojimo, nustoja 
dominančios galios.

Paprastučiame turiny pora ko
legijos studentų nutaria atidėti 
savo vedybų datą ir prieš tai at
likti vieną bandymą. Kad geriau 
galėtų pažinti vienas kito charak
terį ir įsitikinti, kad tarp jųdvie
jų jaučiama meilė nėra vien fi
zinių instinktų padarinys, abu nu
taria apsigyventi tame pačiame 
bute, miegant atskiruose kam
puose. Namų savininkas, iki šiol 
nuomojęs butus tik merginoms, 
nusivilia pastebėjęs kitą vyriškį. 
Neva norėdamas padėti jaunuo
liams geriau vykdyti pramatytą 
planą, savininkas nuvargina nuo
mininką įvairiuose sportuose, 
kad pats turėtų daugiau laisvės 
su jo mergina. Po įvairių nesusi
pratimų pora išsikelia.

Režisavo David Swift. Artistų 
tarpe puikiai pasirodo Jack Lem^ 
mon, Carol Lynįey ir ypaš Imo
gene Coca sargienės rolėje. Nors 
pati filmo “platoninės meilės” 
bandymo idėja savyje nekelia do
rinių priekaištų, tačiau dėl nau
dojamų dviprasmiškų išsireiški
mų ir "nekuklių situacijų filmas 
toleruotinas vien pilnai "subren- 
dusiems žiūrovams.

ŠKKAL£D(Į-cr

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.

TEISINGUMO 
MINISTERIJA

Padeda įstatymų leidime 
Ontario prov. įstatymus leidžia savarankus par
lamentas. Jis turi išimtinę galią provinciniuose 
reikaluose pagal Britų š. Amerikos Akto 92 
sekciją.

Ontario vyriausybė apima karūnos kabineto mi- 
nisterius, paskirtus premjero iš savo rėmėjų tar
po parlamente.

Teisingumo ministeris pagal tradiciją yra ka
bineto vyresnysis narys su ypatinga atsakomybe, 
tarp daugelio kitų — ir vyriausybės įstatymų 
paruošime bei leidime savo nurodymais ir pačiai 
vyriausybei teisiniuose dalykuose.

Pagrindiniai ministerijos pareigūnai yra atsa
kingi kaip: patarėjai įstatymų leidime, savival
dybių, privačių įstatymų ir registracijos reika
luose bei potvarkiuose.

HON. FRED M. CASS, Q.C., MINISTER

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

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

VERTINGA IR GERA KALĖDINĖ 
DOVANA MAŽIESIEMS: “Dievo vai
kas” — maldaknygė —<■ $1.85; “Kregž
dutė” I dalis (elementorius) — $2.50; 
“Kregždutė” II dalis $3.00; “Kregž
dutė” III dalis $325.

Gaunama Sp. B-vėj “žiburiai”, 941 
Dundas Ss. W., Toronto 3, Ont. ir pas 
visus lietuviškos spaudos platintojus 
Kanadoje ir JAV.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
M. K. ČIURLIONIO MUZĖJUJE 

surengta Žemaitijos dailės darbų pa
roda. Didžiąją dalį eksponatų davė 
Klaipėdoje, Telšiuose, Palangoje, Ra
seiniuose gyvenantieji liaudies daili
ninkai. Lankytojų dėmesį patraukia 
klaipėdiečio V. Majoro skulptūra 
“1863 metų sukilėliai”, O. Norvilie
nės satyra “Kyšininkas” ir V. Vilko 
“Žemė sveikina kosmonautus”. Paro
doje atstovaujama tapybai, tekstilei ir 
keramikai.

SKAITOVŲ KONKURSE neatsirado 
nė vieno pajėgaus aktoriaus, kuriam 
už dailųjį skaitymą būtų buvę galima 
paskirti I-ją vietą. II-ji vieta teko E. 
Kunavičiui ir Vilniaus rusų dramos 
teatro akt. V. Kostariovui. Dvi trečią
sias vietas laimėjo taip pat rusų te
atro aktoriai. Vertinimo komisijai pir
mininkavo lietuviškosios scenos vete
ranas A. Mackevičius.

Padeda teismams
Teisingumo ministerija tiesiogiai padeda kiekvie
nam? teismui Ontario prov., ar tai būtų jaunuo
menės ar šeimos teismai magistralinių teismų ži
nioje, apylinkės, apygardos teismai prie pavel
dėjimo bylų ir Ontario tribunolas. Per senesniuo
sius pareigūnus ir skyrių viršininkus prižiūri 
darbą: teismo raštininkų ir reporterių, šerifų, 
antstolių, registrarų, tyrimų pareigūnų, žemes
niojo magistrato, prokuroro ir kitų teisingumo 
funkcijų Ontario provincijoje.

Pagrindiniai ministerijos pareigūnai, padedą 
teismams yra: viešųjų kaltinimų direktorius, pa
tarėjas advokatams, apygardos teismų administ
ratorius, teisės įstaigų inspektorius, pataisos tar
nybos direktorius, tyrimų pareigūnų prižiūrėto
jas, vyresnysis valdininkas, registrams ir bank
rotų registrams prie Ontario prov. tribunolo.

Padeda piliečiams
Kiekvienas teisingumo ministerio ir 
jo pareigūnų tikslas yra viešoji tar
nyba, bet jie taip pat yra tiesioginiai 
atsakingi už viešą ir privatų teisinių 
dalykų saugumą specialiose srityse, 
surištose artimai su teisingumo admi
nistravimu.

štai šios tarnybos: Ontario provin
cinė policija, Ontario gaisrų mar
šalas, pavojaus meto organizacija, On- 
trio vertybių komisija, teisingumo 
ministerijos laboratorija,. Ontario po
licijos komisija, viešųjų patikėtinių 
įstaigos, oficialus saugas nuosavybės 
dokumentams ir apdraudos departa
mento skyriai.

ONTARIO
PROVINCE OF OPPORTUNITY

THE DEPARTMENT OF THE ATTORNEY GENERAL
HON. J. P. ROBARTS FOR ONTARIO HON. FRED M. CA$S, Q.G

Primo Minister Minister



Mann & Martel
REALTORS 

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

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

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

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOST

Krepšinio pirmenybėse. Parapijų ly
gos pirmenybėse berniukai “C” po at
kaklios kovos įveikė savo pirmąjį prie
šininką St. Christopher krepšininkus 
49:47. Žaidė: Duliūnas 6, Ignatavičius 
10, Česėkas 3, Strimaitis 21, Laurina
vičius 7, Sepulis 2, Supronas, Jotautas, 
Vanagas, Uogintas. Berniukai “D” tos 
pačios lygos pirmenybėse įveikė Auš
ros “A” krepšininkus 27:12. Rungty
nes nulėmė pavykę M. Karaliaus 10 ir 
G. Rautinš 11 metimai. Komandoj dar 
žaidė: Akelaitis 2, Nacevičius 4, R. 
Kaknevičius, R. Karalius, V. Kaknevi
čius. Vytis II pralaimėjo prieš USH 
pasekme 80:31. Žaidė: A. Šileika 12, 
J. Šileika 2, Bacevičius 7, Račinskas 6, 
Baliūnas 2, V. Staškevičius 2, Kaspe
ravičius.

CYO lygos pirmenybėse Vyčio mer
gaitės antrą kartą įveikė St. Vincent. 
Rungtynių pasekmė 26:2. žaidė: Bal
sytė 6, Nacevičiūtė 13, I. Čirvinskaitė 
2, J. čirvinskaitė 5, Aušrotaitės, Ker- 
niūtė, Ramanauskaitė, Žukaitė, Zub- 
rickaitė.

TLBL pirmenybėse Vyčio moterys 
pralaimėjo latvėms 35:23. Žaidė: Ja- 
sinskaitė 3, Kalvaitytė 6, V. Žolpytė 1, 
Baliūnienė 7, Z. žolpytė, I. Renkaus- 
kaitė, R. Renkauskaitė 6. Vytietės už
baigė pirmąjį pirmenybių ratą su 4 
pralaimėjimais ir 1 laimėjimu. Vytie
tės prarado daug gerų žaidėjų, tačiau 
antrame rate tikisi geresnės sėkmės.

Metro lygos pirmenybėse Vytis I 
pasiekė antrą laimėjimą įveikdamas 
Toronto Latvians 55:39. Žaidė: Klimas 
26, Juozaitis 14, V. Zadurskis 7, Staš
kevičius 2, Juodikis 2, R. Zadurskis, 
Maskeliūnas 4.

Krepšinio treniruočių Ryerson m-los 
salėje Kalėdų atostogų metu nebus. 
Paskutinė treniruotė toje salėje bus 
gruodžio 20 d. A. S.

HAMILTONO KOVO KREPŠININ
KĖS lapkričio 30 d. nugalėjo Delta ko
mandą 34:8. Taškus laimėjo: L. Stane
vičiūtė 12, D. Jankutė 10, T. Tumaity- 
tė 8, D. Vaitonytė 2, B. Kybartaitė 2, 
M. Arštikaitytė 0 ir J. Kaminskaitė 0. 
Tuo pasiekta graži pažanga mergaičių 
komandoje. Sėkmės ir toliau. V. P. %

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

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

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

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

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply- 
3 apartamentinis pastatas — four- 

ex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės. Pirmad., 

7 v.v., St. Chris patalpose Aušra B 
“A” žais su St. Chris B ir 8 v.v. mūsų 
salėje Aušra M žais su Woodgreen; 
antrad., 7.15 v.v., 23 Ferndale Ave. 
Aušra Sr. žais su Cicconnes; trečiadie
nį, 7 v.v., mūsų salėje Aušra M.B. “A” 
žais su Aušra M.B. “B” ir 7.30 v.v. 
Pape Recreation Center patalpose C. 
Y.O. plaukimo baigmės; penktad., 7.45 
v.v., Ryerson P.S. Aušra B “B” žais 
su Vyčio B. ir 8 v.v. 33 Robert St. 
Aušra Juvl. žais su St. Gabriels; šeš- 
tad., 3.30 v.p.p., Oakwood mokykloje 
Aušra M. žais su St. Pauls; sekmad., 
tuoj po pamaldų, mūsų salėje Aušra 
Sr. žais su estų Sr. ir 3 v.p.p. St. Vlads 
salėje Aušra Jr. žais su estų Jr.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. C.Y.O. lygoje Aušra J. dėl pavė
lavimo pralaimėjo St. Ansėlms, o Auš
ra M. nugalėjo St. Leos 20:15. Aušra 
M. komandoje žaidė: J. Urbonaitė 10, 
R. Kairytė 4, J. Ignatavičiūtė 2, B. 
Deimantaitė 2, A. Deimantaitė, R. 
Birštonaitė 2, D. Puodžiukaitė 2, R. 
Radžiūnaitė;
C.Y.O. plaukimo pirmenybių užplau
kimuose N. Kėkštaitė išsikovojo I v. 
l.s., 1 v. krūtine, I v. peteliške ir II v. 
nugara.

Rytų Kanados atvirose plaukimo 
pirmenybėse, įvykusiose praėjusį šeš
tadienį Hamiltone, N. Kėkštaitė išsi
kovojo bronzos medalį 100x4 estafetės 
plaukime.

Praėjusį sekmadienį Aušros mer
gaičių vyr. ir jaunių komandos turėjo 
išvyką į Hamiltoną ir ten sužaidė 
draugiškas rungtynes su Stefalco ko
mandom. Abejas rungtynes laimėjo 
stipriosios Stefalco komandos, suda
rytos iš geriausių Hamiltono ir To
ronto žaidėjų (23:15 ir 59:31). Žaidė: 
Aušra Sr. komandoje — G. Kalvaity
tė 14, A. Sapijonytė 4, A. Grigaitė 5, 
R. Bilkytė 1, I. Romanovaitė 5, A. 
Kalvaitytė 2, R. Narušytė ir L. Kve- 
deraitė; Aušra J. komandoje —- T. Du- 
bininkaitė 2, V. Bekerytė, V. Jurevi
čiūtė 9, J. Simonaitytė 2, M. Roma
novaitė 2, M. Gutauskaitė, A. Čepo
nytė ir I. Jeneliūnaitė.

Lietuvių studentų žinios
dybų posėdis. Toronto studentų valdy-LSS SUVAŽIAVIMAS NIUJORKE 

LAPKRIČIO 28-30 d. — Trečiadienio 
vakare prie Prisikėlimo parapijos kle
bonijos Toronte susirinko 8 studentai, 
pasiruošę ilgai kelionei. Atsisėdę ant 
lagaminų, visi pilnį entuziazmo, ne
kantriai klausė tėvelių paskutinių per
spėjimų. Iš viso važiuojančių buvo 9: 
T. Kornelijus, OFM, ir studentai — 
Tadas Gurevičius, Audronė Kuolaitė, 
Giedrė Rinkūnaitė, Aldona Sapokaitė, 
Dalia Skrinskaitė, Dana Tamošauskai- 
tė, Vida Tamulaitytė ir Stefa Vėly- 
vytė. Paminėti reikia Rimą Karką ir 
Kęstutį Skrupskelį, kurie išvyko tą pa
tį vakarą autobusu. Pagaliau 9 vai. 
sunkiai pakrauta mašina išjudėjo iš 
Toronto. Kelionė gerai pasisekė, nors 
retas gavo progos pamiegoti.

Suvažiavimo parengiamieji darbai 
prasidėjo Niujorke ketvirtadienį 12 
v. su registracija ir kiekvienos ideolo
ginės organizacijos atskira programa. 
Akademikai skautai, ateitininkai, neo- 
lituanai ir santariečiai turėjo savo va
karo šokius. Girdėjom, kad sėkmin
giausiai ir linksmiausiai šokiai pra
ėjo pas ateitininkus. Akademikai turė
jo apie 100 studentų, bet trūko geros 
šokių muzikos.

Penktadienį 10 v. ryto suvažiavimas 
buvo oficialiai atidarytas su mandatų 
komisijos ir suvažiavimo prezidiumo 
rinkimais. Iškilmingi pietūs buvo 12 
v. Juose dalyvavo apie 130 studentų. 
Kalbėjo svečias profesorius Aginsky, 
kuris yra vyriausias antropologijos ir 
sociologijos departamento profeso
rius iš City College Niujorke. Pagrin
dinis jo paskaitos punktas buvo kon
fliktas tarp dviejų kultūrų šios gene
racijos jaunime. Po skanių pietų se
kė V. Bražėno paskaita “Tremties stu
dentija ir komunistiniai metai”. Prele
gentas pabrėžė, kad studentija nelauk
tų nieko iš vyresniųjų vadų, bet veik
tų patys. Apie tarptautines studentų 
organizacijas kalbėjo dr. V. Vygantas. 
Jis ragino lietuvišką studentiją prisi
dėti prie šių organizacijų ir padėti už
blokuoti komunistines pastangas per
imti tarptautines organizacijas. Po to 
sekė simpoziumas “Keliai į tarptauti
nę veiklą per LSS”. Jame dalyvavo iš 
Toronto Kęstutis Skrupskelis. Vakare 
Įvyko linksmi susipažinimo šokiai.

šeštadienį iš ryto buvo uždaras LSS i 
centro ir ideologinių organizacijų val-

Ateitininku žinios c
ATEITININKAI SENDRAU GIAI 

gąusiai dalyvavo Prisikėlimo par. vyru 
ir moterų ruoštose uždarose rekolekci
jose. Ypač praėjusį savaitgalį įvyku
siose vyrų rekolekcijose didesnė pusė 
dalyviu buvo at-kai sendraugiai.

ČIKAGOJE ĮVYKUSIAME mokslei
vių kuopų atstovų suvažiavime buvo 
aptarti veiklos reikalai, išrinkta centro 
valdyba ir sudarytas planas ateinan
tiems dviem metam. Suvažiavime da
lyvavo daugumas dvasios vadų ir kuo
pų globėjų. Buvo pabrėžti veiklos me
todų keitimai, prisitaikant prie laiko 
sąlygų.

KALĖDŲ ATOSTOGŲ METU pa
prastai yra ruošiami moksleivių ide
ologiniai kursai. Į juos vyksta kelių 
apylinkių kuopų moksleiviai, šiais me
tais, tie kursai įvyks Ročesteryje, į ku
riuos taip pat vyks moksleivių grupė 
iš Toronto.

ŠĮ SEKMADIENĮ Prisikėlimo muzi
kos studijoje šie susirinkimai: 2 vai. 
— jaunučių, o 3 vai. — jaunesniųjų 
at-kij.

JAUNESNĖS AT-KĖS IR KITOS 
MERGAITĖS, dalyvaujančios kalėdi
nėj programoj, renkasi repeticijom ši 
KETVIRTADIENĮ, gruodžio 12 d., 6 
v.v.: angelai; 6.30 bendra visų repe
ticija LV Namuose.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, gruodžio 14 d., 
12.15 v. p.p. Prisikėlimo salėje — GE
NERALINĖ REPETICIJA, kurioje vi
sos dalyvauja punktualiai ir atsineša 
vaidinimui reikalingus drabužius. __  

ba buvo pakviesta dalyvauti, čia mūsų 
valdyba iškėlė klausimą apie prisijun
gimą prie JAV LSS. Vėliau LSS pirm. 
A. Zaparackas viešai susirinkime pri
pažino Kanados Montrealio ir Toronto 
skyrių studentu^ kaip pilnateisius na
rius. Toliau sekė “Lituanus” ir šalpos 
Fondo pranešimai. “Lituanus” vajus 
šiais metais buvo pravestas Ročesterio 
skyriaus, kuris iš viso surinko $16.000, 
$6.000 virš reikalautos sumos. A. Za
parackas skaitė apie “Lietuvių Stu
dentų Sąjungos susipratimą”. Kaip pa
vyzdį jis nurodė Detroito skyrių, ku
ris šiemet esąs labai veiklus, turi LSS 
centro valdybą ir išleidžia vienintelį 
studentų laikraštį “Studentų Gairės”.

Vakare įvyko koncertas, kurį išpil
dė sol. S. Baras ir soL Stankaitytė. 
Koncertas ir šokiai buvo ruošiami kar
tu su Lietuvių Bendruomene. Atsilan
kė nemažai vyresniųjų, šitie šokiai 
silpniau praėjo. Ne tik reikėjo už įėji
mą užsimokėti, bet ir savo stalus iš
sinuomoti. Būriai studentų susigrūdo 
prie durų, nežinodami ką daryti.

Sekmadienį dar buvo pamaldos ir 
suvažiavimo uždarymas. Gaila, bet 
daugumas studentų išsiskirstė ankstį 
rytą į namus. Taip ir prabėgo savait
galis, pilnas įspūdžių. Liko tik atsimi
nimai ir viltys ateičiai. G. R.

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ 
STUDENTŲ SUVAŽIAVIME Niujor
ke dalyvavo iš Kanados apie 15 stu
dentų iš Hamiltono, Montrealio ir To
ronto.

TORONTO LIETUVIŲ STUDENTŲ 
BŪSTINĖ rūsys bus remontuojamas 
per Kalėdų atostogas. Valdyba laukia 
vyrų talkos.

A. t A. . •
Inž. ALGIRDUI SLAPŠIUI tragiškai žuvus,

jo žmoną, vaikučius, tėvelius, brolį ir seserį 
jų skausmo valandoje 

nuoširdžiai užjaučiame —
L. A. Kuzmickai
V. V. Gečai
Z. E. Gečai
P. I. Gečai

Mylimam ALGIRDUI SLAPŠIUI

tragiškai žuvus,

jo žmoną; vaikučius, tėvelius, sesutę ir brolį

jų gilioje skausmo valandoje

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Z. O. Stasiuliai

A. t A.
Inž. A. SLAPŠIUI tragiškai žuvus, 

jo. žmoną, vaikučius, tėvus ir 
visus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame —

A. V. Kvedarai 
A. P. Kvedarai 
V. J. Paršeliai

ANTANINAI KLEVINIENEI mirus,

Kur glūdi Kennedy 
populiarumas?

(Atkelta iš 1 psL)

vietą istorijoje. “Bet per 3 me
tus savame krašte jis nepajėgė 
pravesti nė vieno savo didžiųjų 
planų ir įstatymų forma juos įgy- 
vendintį. Jis buvo patekęs į ak- 
ligatvį įstatymus leidžiančių or
ganų, kurie atsisakė juo sekti ir 
garantuoti reikiamą daugumą”.

Jis šaukęs į naujus tikslus ir 
Vakarų pasaulio žmones. “Bet 
jam nepavyko sukurti vakariečių 
sąjungoje anos vienybės, kuri bū
tų buvusi jo karinių, politinių ir 
ūkinių tikslų sąlygą”.

Kreipdamasis į žmoniją, neiš- 
skyręs Kennedy ir priešų. “John 
F. Kennedy buvo Vakarų valsty
bininkas, kuris grūmėsi, kaip ne- 
viltin puolęs žmogus, su kitais pa
saulio galiūnais dėl tikro ir rim
to išlyginimo, ir kuris, to siekda
mas, ryžtingai ėjo iki dar pakelia
mu reikalavimu ribos”, — dėstė 
“Die Welt”.

O vienok Kennedy yra įspau- 
dęs nenykstančių žymių pasauli
nės politikos arenoje. “Pasaulis
— draugai lygiai kaip ir priešai
— pradėjo įrašyti į savo sąskai
tas ir JAV tokias, kokios jos buvo 
vairuotojo Kennedy rankose”, — 
aiškino “Frankfurter Allgemei- 
ne”. — “Pasaulinės problemos 
Rytų—Vakarų Įtampos rėmuose 
įgavo bruožų, kurių be Kennedy 
nebūtų įgavusios”. J. Pipiras
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R. CHOLK AN
& 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, į 
6 kambarių bungalas, van- , 
dens alyvos šildymas, kvad- < 
ratinis planas, recreation - 
kambarys, garažas.

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

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

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

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

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

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

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Padėka
Tėvu pranciškonų parapijos chorui nuoširdžiai dėkoja

me už didelę staigmeną ir sveikinimus mūsų 25 metų vedy
binės sukakties proga ir už gražią; brangią dovaną. Visiems 
giesmės bei dainos broliams ir sesėms tariame nuoširdų 
ačiū už parodytą mums nuoširdumą. Taip pat mūsų didele 
padėka T. Placidui, OFM, ir kun. Br. Jurkšui už sveikini
mus.

A. M. Danieliai

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 įmokėjimu 
nusiprikti didėlį ir pelningą 
pastatą. Pilna kaina $590.000

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

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

WELLANDE, ONT.
$20.000 įmokėti, benzino stotis — 

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

) /

HIGH PARK
$4.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 

7 kambarių namas. Dvi mo
dernios virtuvės. Garažas ir 
šoninis įvažiavimas. Dideli ir 
gražūs kambariai. Savinin
kas pirko ir turi 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 dideli pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 24404

1 Namų telefonas LE. 6-9165

DĖMESIO!

Naujai atidaryta moteriškų drabužių

SIUVYKLA
• Siuvame priešpietines, popietines, vakarines, ves- •
• turines suknias ir moteriškas eilutes pagal nau- •
• jausiąs madas. Taip pat atliekami įvairus persiu- •
• rimo ir pataisymo darbai. Kainos prieinamos. •
• Prašome atsilankyti ir įsitikintu Darbo valandos •
• kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 v.v., išskyrus šventes; ♦
• šeštadieniais — pagal susitarimą. •

MARY SELMYS
Dressmaking and Designing

1649 Bloor St. W. Tel. 533-6440
(Tarp Dundas ir Indian Rd.)

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. W. . Tel. LE. 1-1161
Didžiausias pasirinkimas namu, fanus, žemės sklypą, apartamentu, bizniu.
SWANSEA NETOLI BLOOR, $5.000 {mokėti, mūro, atskiras, 18 metų se

numo, 5 kamb. bangaliukas, garažas, 9 pėdų šoninis įvažiavimas. $15.900.
DOVERČOURT — COLLEGE, $2.000 įmokėti, mūro, 12 kambarių, 2 augš- 

tų namas, garažas, privatus šoninis įvažiavimas. $16.000.
JANE — ANNETTE, $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 metų senumo, po 

5 kambarius tripleksas. $29.000.
RONCESVALLES — HEWITT, $4.000 įmokėti, mūro, atskiras, 8 kamba

rių, didelis gražus kiemas, garažas, privatus 10 pėdų įvažiavimas, pigiai 
parduodamas.

WINDERMERE — BLOOR, $6.000 įmokėti, atskiras, mūro, 6 kambarių 
bangaliukas^ baigtas rūsys, alyva vandeniu apšildomas, gražus kiemas, 
dvigubas garažas, geras šoninis įvažiavimas. $18.900.

SWANSEA — DEFOREST, $5.000 įmokėti, atskiras, gražių plytų, 6 kam
barių, 2 augštų, privatus šoninis įvažiavimas, 2 garažai. $15.900.

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

Kreipkitės visais reikalais. Čia gausite rimta b sąžiningą patarimų.

Lietuvių skautų 
veikia

SVEIKINAME IR LINKIME DAR
BINGŲ METŲ NAUJAI IŠRINKTAI 
PLS S-GOS VYR. VADOVYBEI. Bend
ru sąrašu išrinkti: v.s. K. Palčiauskas, 
s. A. V. Dundzila, ps. dr. A. Avižienis, 
ps. adv. A. Kėželis, v^. A., Saulaitis, 
v.s. A. Matonis. Brolijos sąrašu: v^. 
B. Gurėnas, ps. dr. T. Remeikis, ps. K. 
Cijūnėlis, s. J. Raškys. Seserijos są
rašas: s. J. Bobinienė, s. I. Vilkienė, 
s. F. Kurgonienė, v.s. S. Gudauskienė. 
Garbės teismas: s. M. Naujokaitis, s. 
V. Barmienė, s. V. Kamantas. Brolijos 
garbės gynėjas—v.s. P. Karalius. Bro
lijos vyr. skautininkas, j^. Br. Juode
lis, pavaduotojas s. J. Bružinskas. Se
serijos vyriausia skautininke, va O. 
Zailskienė, pavad. s. M. Jonikienė.

KALĖDŲ PROGA stovyklavietės 
fondui aukojo ir pirko pėdas po $25: 
S. A. Bobelis, V. G. Butkys, S. A. Cip
lijauskas, V. L. Matulevičius, S. A. Šle
kys, J. B. Stalioraitis, V J. Yčas; $30 
sumokėjo už dviejų savaičių stovykla
vimą nepasiturinčiam skautui L.R. Cip
lijauskai; $10: A. E. Zubrys. Visiems 
aukotojams nuoširdus šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga skautiškas ačiū.

ŠATRIJOS TUNTO jūros skautės 
pradėjo darbą. Jaunesniosios j. skau
tės skuba pasiruoši kalėdiniam pasiro
dymui, kurį režisuoja Regina Pacevi- 
čiūtė ir Jonė Yčaitė. Sueigos iki Kalė
dų vyks kas savaitę. Laikas ir vieta 
bus pranešta vėliau, susitarus su tė
vais.

NAUJAI IŠRINKTAS tėvų-rėmėjų 
komitetas pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas J. Adomavičius, pav. B. Sap- 
lys, sekr. B. Geležiūnienė, ižd. E. Jur
kevičienė. G. Stanionis pirm, tik sto
vyklavietės reikalams, visi kiti išrinkti 
nariai įeina į parengimų komisiją.

TĖVŲ RĖMĖJŲ SUSIRINKIMAS 
1963 m. gruodžio 1 d. priėmė rezoliu
cijas, kuriose dėkoja t. rėmėjų komi
tetai, vadovams,-ėms, organizacijoms 
ir visiems lietuviams už darbą bei pa
ramą liet, skautams ir linki naujam 
komitetui bei visiems vadovams sėk
mės tolimesnėje veikloje.

gilią užuojautą reiškiame 
jos sūnui ir žmonai, dukroms, žentams, 

anūkams ir giminėms —
A. J. E. Valeškos

Ponams PARŠELIAMS,

mirus jos mylimai mamytei, 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

Julius ir Elena Gipai

Mylimam vyrui
A. t A.

ALEKSANDRUI URBONUI mirus, 
žmoną ONUTĘ URBONIENĘ ir gimines 
liūdesio valandoje giliai užjaučiame —

A. J. Brajai
P. Kalesinskas
V. Būčys

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mieloms ponioms už suruoštą man 

priešvestuvinį pobūvį - šauerį, už taip puikias ir brangias do
vanas, kurios visada man primins jūsų visų geras širdis. La
bai mane nustebino pilna salė brangių viešnių. Sujaudinta 
esu jūsų visų maloniu atsilankymu.

Ypatinga padėka priklauso brangioms pobūvio rengė
joms: A. Juškienei, S. Aušrotienei, P. Bacikauskienei, M. 
Berškienei, B. Cirūnienei, Kondrotienei, O. Andrulienei, 
M. Gordon, A. Gužauskienei, Grinskienei, A. Grubienei, A. 
Grubienei, O. Jonaitienei, p. Karpai, O. Kuniutienei, L. Kra- 
kauskienei, B. Lenartienei, O. Margelienei, D. Martin, Z. 
Stankienei, Masiokienei, I. Simanavičienei, Petterson, B. 
švelnienei, O. Pavilonienei, I. Sileman, J. Thomas, O. Sa
vickienei, O. Vilkelienei, A. Vektorienei.

Dar kartą nuoširdus ačiū — Silvija Gudžiauskaitė

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių 

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

Už santaupas moka nuo 4į4% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7Vfc%. Už paskolas - morgičius — 6W%>. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER 

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

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

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

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

. išnuomavimas.

Investacinė nuosavybė
$3.000 metinių pajamų, prašoma 

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

$21.500 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.

Turime krautuvių, tarnų, vasarviečių, kotelių, motelių įvairiose vietose ir 
įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų - morgičių.
Vyt. Morkis J. Koškelis A. Bliudžius
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JAMES B. GILBERT REALTOR
1495 KIPLING AVE. NORTH. KIPLING PLAZA. REXDALE , 

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

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

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

1 ...... 1 ■ ■ ■■ ■■ !■■■■■—i—y

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse tarime diliausią pasirinkimą vasarnamių, farmą, gazolino 

stočių, garažų, motelių, {vairių biznių ir tX

V. (Vic) BUTRIMAS
DEL INFORMACUŲRASYKITE: 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 ' 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų. DCrCSnCYICIUS
Parduodami vyriški kostiumai, megztiniai, viršutiniai marškiniai ir kita.

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

George BEN, BJL 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

| naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
telefonas LE. 4-8431

AUGŠTŲ KVALIFIKACIJŲ MECHANIKAI 
Sav. Bill Bartha ir Frank Petit

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

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

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

Telefonas LE. 2-5191

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

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — 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 Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

Tel. 532-7733

DU F F ERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

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

Pirkdamas B /A produktus, perki geriausius!

PARKDALE
Benzino stotis - Garažas

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

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

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE. 7-2815

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

Savininkas STAN MŪRAS 
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

LIETUVIO ADVOKATU 
į ĮSTAIGA
NEIMAN, BiSSETT

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

Telef. įstaigos; Telef. namų: 
YVĄ. 4-9501. BE. 3-0978

Provincija

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 O, čekis □, pinigų perlaida □. Ačiū.

Pavardė _________
Adresas____ __ ___

Miestas

SPECIALUS 
KALĖDINIS 

PASIŪLYMAS
ŠVĘSKITE 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!

Z V

Pasinaudokite žemiau dedamu kuponu- 
užsisakykite kol jų dar yra!

Skaitytojai pasisako
KARIO LAIŠKAS RĖMĖJAMS
Toronto kūrėjai-savanoriai šven

čių progomis kasmet organizuoja 
paramą Vokietijoj pasilikusiems ka
ro invalidams. Čia dedame ats. ma
joro Gudelio laišką, atsiliepiantį į 
torontiškių duosnumą. Red.
“Nuoširdžiai dėkoju Jums už man 

Vokietijoje skyriaus valdybos perduo
tą sveikinimą ir tradicinę dovaną Ve
lykoms. Iš tiesų, nors tas apdovanojo- 
mas kartojasi daug metų ir suspėjo
me prie jo priprasti, tai širdis tebe
virpa iš susijaudinimo, kaip kad atsi
tiko pirmąkart, bet man šiemet jis ta
po reikšmingiausiu Velykų švenčių I 
įvykiu. .

Mat, sunegalau ir turėjau šventes: 
praleisti lovoje. Atpuolė pamaldų lan-j 
kymas, svečiavimasis bei kiti švenčių! 
įvairumai. Liko daug laiko apmąsty
mams. Po kelis kartus perskaičiau 
gautus sveikinimus ir pasvajojau apie 
manęs dar nepamirštančius artimuo
sius asmenis, su kuriais Tėvynėje bei 
tremtyje bendravau.

Tačiau visai kitos mintys kilo gal
vojant apie Jūsų sveikinimą ir dova
ną. Esu tikras, kad Jūsų tarpe gal tė
ra tik vienas - kitas, su kuriuo būčiau 
seniau pažįstamas. Taigi, ryšiai tarp 
mūsų nėra asmeniški, bet dvasiniai — 
prieš daugiau kaip 40 metų mus sujun
gė bendri Nepriklausomybės kovų sie
kiai ir žygiai. Tačiau tas neišsprendžia 
klausimo, kodėl Jūs, Toronte susispie
tę kūrėjai-savanoriai, esate virtę mū
sų Vokietijoje užkliuvusių karo inva
lidų ir kūrėjų-savanorių rėmėjais bei 
globėjais. Juk yra ir kitose šalyse net 
gausingesnių kūr.-savanorių padalinių,

OILS LTD. 
Atstovas

H.ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams.
Telefono* LE. 3-4900.

VALAU FOTELIUS 
m įvairius kilimus.

Automatinis eieura vaiymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

International 
Driving School

WALDI
<159 COLLEGE ST.

Tekinas LE. 2-5461
Mokome su st? 'durtinėmis, au
tomatinėmis traiKVteijomis ir 
Volkswagenats.
1 vai. važiavimo ir teaŲ’* pa* 
mokos nemokamai.

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

tačiau jiems toks dalykas neateina į 
galvą. Esu girdėjęs kas buvo to labda
ringo darbo iniciatorius, tik jis esąs 
perkuklus tuos nuopelnus sau vienam 
skirti. Gal ir teisingai, nes ‘vienas lau
ke ne karys. Kai du stos, visados dau
giau padarys’. Tad aišku, kad šis gra
žus sumanymas rado tinkamą dirvą vi
sų Jūsų skyriaus narių tarpe, nes 
Jums nenusibosta per metus duosniai 
aukoti. Mes gerai suprantame, kad tai 
ne turtuolių aukos, bet broliškai iš
tiesta paguodos ranka. Mes žinome, 
kad Jūs, viską praradę Tėvynėje, di
delėmis pastangomis turėjote nugalė
ti daug sunkumų, kol įsikūrėte Nau
jame Pasaulyje. Tas ir stebina mus 
visų daugiausiai, kad Jūs, žilagalviai, 
ne tik rūpinatės savo gerove, bet nuo 
savęs nutraukdami dar taip duosniai 
paremiat mus. Tuo tarpu spaudoje už
tinkame žinių, kad daugelis tautiečių 
šalinasi nuo lietuvių bendruomenės ir 
pasineria vien tik savo biznių reika
luose.

Aš visuomet priimdavau Jūsų do
vanas su dideliu dėkingumu, o šiemet 
turėjau progos nuodugniai apmąsty
ti Jūsų prakilnų darbą ir įvertinti jo 
didelę tautinę prasmę. Mes vertiname 
ne tiek gaunamos sumos dydį, kiek pa
tį Jūsų pasiryžimą mus paremti ir 
paguosti.

Aš drįstu pareikšti Jums padėką vi
sų tų paliegėlių karo invalidų ir kū
rėjų-savanorių vardu, kurie jau ilges
nius metus serga. Jie, be abejonės, jau 
daug kartų apmąstė ir įvertino Jūsų 
darbų kilnumą. Tik visa bėda, kad iš
reikšti tai raštu nėra taip lengva. Kai 
aš metu bendrą žvilgsnį ant savo šio 
laiško, turiu konstantuoti, kad jame 
tik dalimi atsispindi mano samprota
vimai. O apibūdinti jausmų, kuriuos 
sukelia Jūsų daugiau negu broliškas 
elgesys, aš nerandu tinkamų žodžių.

Teatlygina Jums Augščiausias už 
Jūsų pasiaukojimą ir mums suteikia
mą paguodą, o Jo palaima telydi vi
sus Jūsų darbus ir žygius.”

A.P. GARAŽAS 
persikėlė

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

NAUJAS ADRESAS:
60 Howard Park

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

A. ČIŽIKAS

ALFA RADIO & TV
PARDUODAM IR TAISOM TELEVIZIJAS. RADIJAS 

TllSOM ŠALDYTUVUS. KROSNIS, SKALBIMO MASINAS
Tel. LE. 14165 « 672 lAttsdowne Ave.

namų, 
automobilių, 
baldų ir t.t.

OTTAWA, Ont.
KRAŠTO VALDYBOS PIRMININ

KAS APLANKĖ OTAVOS LIETU
VIUS. — Metinio susirinkimo proga 
krašto v-bos pirm. dr. P. Lukoševičius 
apsilankė Otavoje. Ta proga sveiki
no, padarė pranešimą aktualiais B-nės» 
klausimais ir atsakė į paklausimus.

Prieš susirinkimą otaviečiai turėjo 
retą progą išklausyti prof. Ir. Luko
ševičienės paskaitos apie lietuviškos 
šeimos problemas.

NAUJĄ APYLINKĖS V-BĄ sudaro: 
Paškevičius, Vilčinskienė ir Trečiokas. 
Apylinkės v-bos adresas: Mr. A. Paške
vičius, 659 Alesther Str., Ottawa 7, 
Ont. Tel. 746-6956.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS įvyks 
gruodžio 15 d., 12 vai. vyskupijos rū
mu koplyčioje. Po pamaldų 13 vai. — 
KALĖDŲ EGLUTĖ. Vaikučiai atliks 
programą. Kalėdų Senelis ketina atsi
lankyti su dovanėlėmis. Visi yra kvie
čiami atsilankyti.

OTAVOS LIETUVIAI įstojo nariu 
į Kanados Lietuvių Fondą, įnešdami 
pirmąją šimtinę. Dar neaukojusieji 
tam reikalui kviečiami tai padaryti — 
įteikti savąją auką betkuriam apyl. 
v-bos nariui.

KITAS PARENGIMAS — Naujųjų 
Metų sutikimas; vieta ir laikas bus 
pranešta vėliau. A. P.

Niagara pusiasalis
NIAGAROS PUSIASALIO SKAUTŲ 

rėmėjų valdyba 1964 m. balandžio 4 
d. Slovakų salėje (Page ir Welland 
gatvių kampas) ruošia pasilinksmini
mą — šokius. Šio vakaro pelnas yra 
skiriamas vasaros stovyklautojams — 
skautams. Todėl prašome organizaci
jas atkreipti dėmesį į šią datą, o vi
suomenę savo atsilankymu paremti 
mūsų jaunimą.

Smulkesnės informacijos bus pa
skelbtos vėliau. Skautų rėmėjų v-ba

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visą rūšių elektros 
įrengimai ir pataisymai.

Tel RO. 7*9947
’ 24 Rnmberview Rd. Toronto

DR. E. ZUBRIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

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

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

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS - NOTARAS

100 ADELAIDE ST. W 
Roc;«i 107 

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

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

DRAUDIMO IŠTAIGA
AL DŪDA

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

Soult S. Marie, Ont.
PRIESKALRDINIS SUSIKAUPI

MAS bus gruodžio 15 d., sekmadienį, 
Blessed Sacrament parapijos bažny- . 
ėioje. Išpažinčių bus klausoma jau 
nuo 7 v. vak. Po to — pamokslas ir 
šv. Mišios. Neturėjusieji progos at
likti išpažintį sekmadienio vakare ga
lės tai padaryti pirmadienio rytą 8 
vai. Maloniai kviečiu visus lietuvius 
gausiai dalyvauti ir gražiai pasiruošti 
Kristaus gimimo šventei.

Kun. Ant. Sabas 
lietuvių kapelionas

MUSŲ LIGONIAI. — Lapkričio 25 
d. beskubėdamas į darbą tautietis I. 
Gvidzevičius paslydo ant laiptų ir 
kildamas nusilaužė dešinę ranką prie 
riešo. Ligoninėje net dvi su puse va
landa buvo išlaikytas operacijų kam- 
baryje, kur ranką įdėjo į gipsą. Po 
keturių dienų grįžo į namus ir gydosi 
namuose.

Jau daugiau kaip mėnuo laiko ser
ga ir guli ligoninėje M. Duobienė. Li
gonė jau gerėja ir tikisi neužilgo grįž
ti į namus.

O. Motuzienė, išgulėjus ligoninėje 
daugiau kaip mėnesį laiko, grįžo į na
mus ir jau baigia pasveikti.

Linkime visiems ligoniams greito 
pasveikimo.

TAIKLUS SAULYS. — Juozas Sen- 
džikas jau treti metai iš eilės parveža 
po vieną ar du “mūsus”, tuo įrodyda
mas savo šaudymo meną. Šių metų 
laimikis buvo užregistruotas 'Depart
ment of Lands and Forests” kaip vie
nas geriausių visame Algoma distrik- 
te ir tikisi gauti pirmą premiją. Pa
gal oficialų apmatavimą, ragų ilgis 
rastas 56,5 colio.

TURĖJOME SVEČIŲ. — V. V. A. 
Skaržinskų ūkyje, Amerikos Padėkos 
Dienos proga, iš Čikagos buvo atvykę 
ir viešėjo Viktoras ir Petronėlė Sta
niai su šeima.

VYKDOMOS RINKLIAVOS. Kaip 
ir kas metai, artinantis Šv. Kalėdoms, 
baigdama savo kadenciją senoji valdy
ba daro rinkliavas, kurių yra net trys. 
Reikia, kad tautiečiai duosniai prisi
dėtų prie rinkliavų bendriesiems mū
sų reikalams. Būtų geriau, jei valdy-. 
bos ateityje nelauktų taip ilgai — 
lengviau būtų ir aukotojams ir valdy
boms. V. S.

Frederickton, N.B.
A. D. SIDNEY - SIDARAVIČIUS 

tarnauja Kanados kariuomenėje ir yra 
pasiekęs seržanto laipsnio. Šiuo me
tu su štabu apsistojęs Fredericktone. 
Jis yra “Tž” skaitytojas.

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

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

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritoiko akinius visiems okių defek 
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir nėr 
vingumų. Kolba slavų kolbomis.
470 COLLEGE ST., Toronto

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms
..a ■ a vi c11 ASKAS,popieris! šepečiai,

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

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

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132



Tradicinė Kalėdų Eglutė 
vaikučiams

įvyks š.m. gruodžio 15 d., 3 vai. p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje.

ĮDOMI PROGRAMA. DOVANĖLIŲ IŠDALINIMAS. 
(Dovanėles parūpina patys tėvai ir pristato į LV Namus).

KVIEČIAMI VISI TORONTO VAIKUČIAI SU TĖVELIAIS.
Rengia Nek. Pr. M. seserys

TORONTO, Ont.
TORONTO KRONIKA 4 PSL., studentų, at-kiį skautų žinios—6 psl.

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS 
ŽINIOS

— Praėjusį sekmadienį jaunimo pa
maldų metu jaunimo choras giedojo ir 
atsakinėjo dialogines mišias būdami 
pirmuose bažnyčios suoluose. Ateityje 
prašoma visus parapijos vaikus, kiek 
galima, siųsti dalyvauti 9.30 vaL pa
maldose ir visiems užimti pirmąsias 
suolų eiles. Būdami prie altoriaus pa
maldų metu vaikai daug geriau įsijun
gia į pamaldas, geriau supranta pa
mokslus ir bažnyčioje būna geresnė 
tvarka. Vyresniuosius prašome pirmo
je vietoje prie Komunijos leisti taip 
pat vaikus.

— Gražiai praėjo katalikių moterų 
draugijos, šio par. skyriaus, šventė. 
Pusryčiuose dalyvavo arti 200 asmenų.

— šia savaitę lankomi parapijiečiai 
šiose gatvėse: Constance, Geoffrey, 
Westminster, Wright, High Park 
Blvd., Galley ir Pearson.

— Tikybos pamokos mokyklos vai
kams sekmadieniais vyksta įprasta 
tvarka: po 9.30 vai. ir 11 vai. pamaldų 
muzikos studijoje.

— šeštadienį po iškilmingų gedulin
gų pamaldų par. bažnyčioje palaido
tas a.a. Aleksandras Urbonas. Velio- 
nies našlei žmonai ir giminėms gili 
užuojauta.

— Šią savaitę prieš Kalėdų šventes 
taisomi bažnyčios vargonai.

•— Sekantį sekmadienį po visų pa
maldų salėje gaunamos kalėdinės plot- 
kelės.

— Prašoma klebonijai pranešti apie 
ligonius, kad prieš šventes juos būtų 
galima aplankyti.

— Parapijos suaugusiųjų ir jauni
mo chorai ruošia Kalėdoms naujus 
giesmių repertuarus. Jaunimo choro 
repeticija vyksta šeštadieniais po šeš
tad. mokyklos pamokų.

ŠV. JONO KR. PASALPINĖS DR- 
JOS susirinkime pasiskirstė pareigo
mis rengėjai, ruošia N. Metų sutiki
mą. Bilietai platinami per dr-jos val
dybos narius, t.p. gaunami Šv. Jono 
Kr. par. knygyne sekmadieniais po pa
maldų. Bilietų kaina S3 asmeniui.

RADIJO PROGRAMOS “Tėvynės 
Prisiminimai” rengiamame N. Metų 
sutikime Prince George viešbutyje da
lyvaus ir Lietuvos gen. konsulas dr. J. 
Žmuidzinas su ponia ir 12 vai. pasa
kys pasveikinimo kalbą. Rezervuoti 
vietas galima 974 College, “Dainos” 
dovanų krautuvėj, tel. LE 4-1274. Pa
kvietimai $5.50 asmeniui.

“Tėv. Prisiminimai”

KLK MOTERŲ DR-JOS CENTRO 
VALDYBOS pirmininkė L. Imbrasie- 
nė ir vicepirm. S. Aušrotienė gruodžio 
8 d., sekmadienį, buvo nuvykusius į 
Delhi, Ont., kur dalyvavo vietinio ka
talikių moterų skyriaus penkmečio su
kakties minėjime. Pirmininkė pasvei
kino skyriaus nares centro valdybos 
vardu ir skaitė paskaitą apie katalikės 
moters uždavinius. S. Aušrotienė pa
darė pranešimą apie “Moters” žurna
lą. Išilmėje dalyvavo ir c. v-bos dv. 
vadas kun. Pr. Gaida.

Kanados latvių kultūrinės die
nos rengiamos 1964 m. sausio 25 
—vasario 29 d. centre, Toronte ir 
visose kolonijose.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
ŽINIOS

— Nuoširdžiai užjaučiame Oną Ur
bonienę, mirus jos vyrui Aleksandrui 
Urbonui. Mišios už velionies vėlę — šį 
ketvirtadienį, gruodžio 12 d., 730 v. r.

— Praėjusį šeštad. iškilmingai pa
laidoti a.a. inž. Algirdo Slapšio, žu
vusio lėktuvo nelaimėje prie Montrea
lio, palaikai. Bažnyčioje dalyvavo per 
500 žmonių. Tai bene didžiausios lai
dotuvės šios liet, kolonijos istorijoje.

— Par. choro bendra repeticija — 
šį antrad., 730 v.v. muz. studijoje.

— Jaunimo choro bendra repetici
ja — šį penktad., 630 v.v. bažnyčioje 
prie vargonų.

— Religijos pamokos gimnazistams 
—šį sekm. po 10 v. Mišių aktorių kam
bariuose.

— Katechetinės pamokos jaunimui 
ir vaikučiams šį sekm-: lankantiems 8, 
7 ir 6 skyrių — 9 v. ryto. Po pamokų 
šių skyrių mokiniai dalyvauja Mišiose 
10 vai.; visi kiti mokiniai, pradedant 
nuo pirmai Komunijai besiruošiančių 
iki 6 skyr. ir kaikurie net iš 6-to sky
riaus, pamokose dalyvauja po 10 v. 
Mišių. Visos katechetinės pamokos 
vyksta LV Namuose; dėsto N. Pr. M. 
seserys.

— Ir šį sekmadienį, atsižvelgiant į 
tradicinę Advento rimti, mūsų para
pijoje jaunimo pobūvio nebus.

— Visus kviečiame atkreipti dėme
sį į šį šėštad. Prisikėlimo salėje vyks
tantį neeilinio lygio solistų P. Bičkie- 
nės ir J. Vaznelio koncertą, kuri ren
gia Pr. par. Kat Moterų Dr-ja. Daly
vaukime gausiai!

— Kalėdinės plotkelės šiokiadieniais 
gaunamos par. raštinėje, o sekm. — 
prie bažnyčios durų.

— Šį sekm. Prisikėlimo salėje — 
eglutė vaikučiams vaikų darželio am
žiaus, kt. sekm. šeštad. mokyklos 
mokiniams.

— Nuoširdžiai dėkojame prel. dr. 
Vyt. Balčiūnui už nepaprastai gražiai 
ir sėkmingai pravestas uždaras savait
galio rekolekcijas moterims ir vyrams. 
Jose dalyvavo 24 moterys ir 23 vyrai. 
Visi dalyvavusieji buvo sužavėti rėk. 
vedėjo giliomis ir aktualiomis minti
mis ir suteikta proga susikaupti. Jau 
dabar keliama mintis tas uždaras sa
vaitgalio rekolekcijas padaryti kasme
tiniu dalyku. Šios savaitės viduryje 
mons. V. Balčiūnas išvyksta į Montre- 
alį pravesti kitų uždarų savaitgalio re
kolekcijų — Montrealio liet, moterims.

— Kt. savaitę par. kunigai lankys 
parapijiečius: Toronte—Glenlake Av., 
Oakmount Rd. ir Pacific Avė.; be to, 
Concord, Richvale ir Thornhill mies
tuose gyvenančius.

VIETOJE KALĖDINIŲ SVEIKINI- 
MŲ Toronto Lietuvių Caritui aukojo: 
dr. A. Valadkų šeima $20 ir D. J. Kau- 
naitės $10.

Dail. Vikt. Bričkaus kūrinių 
paroda atidaryta gruodžio 6 d. 
North York Main Library 5126 
Yonge St., Willowdale. Ji bus ati
daryta iki gruodžio 21 d. Lanko
ma antradieniais — penktadie
niais nuo 10 v. r. iki 8.30 v. v., 
šeštadieniais nuo 10-5.30 v.v.

$1000 PAAUKOJUSIO Liet. Fondui
inicialai yra J. M. P., ne T. M. P.

HOME OWNERS CENTRE

STATYBINIU MEDŽIAGŲ 
PREKYBA

• Įvairios medžiagos namų remontams 
bei priestatams.

• Faniera virtuvėms ir poilsio (recreation) kambariams.
• Plytelės grindims ir luboms.
• Aliuminijaus langai, durys ir medžiaga izoliacijai.

Sav. B. Saulėnaš
Tel.: biznio 769-5171 

vakarais 762-9759
2 MULOCK AVĖ., TORONTO 
(prie Dundas • Keele)

AL GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

SWANSEA. 516.900 visa kaina, atskiras, originalus “Duplex” 10 kambarių, 
vandeniu alyva apšildomas, 2 garažai. Įmokėti tik apie $3.000. Balansas 
atviras morglčius.

JANE — ANNETTE. $30 J00, atskiras naujas “Triplex”. Viso 14 kambarių, 
didelis kiemas, vandeniu alyva šildomas. Šoninis įvažiavimas Įmokėti 
apie $8.000. Vienas atviras morgičius balansui.

PRIE HUMBER UPĖS. $31300, 17 kambarių naujas “Triplex”. Balkonai, 
dideli butai, pajamos $355 į mėnesi, 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.

Naujųjų Metu sutikime

jMaJoniai kviečiame 
visus dalyvauti

KLB TORONTO APYLINKĖS 
RENGIAMAME IŠKILMINGAME

antradienį, gruodžio 31 d.. Prisikėlimo parapijos salėje
Pradžia 8 v.v., pabaiga 2 v. ryto. Gros lietuvių “Trimito” orkestras iš 8 as
menų. Meninę dalį atliks sol. B. MARIJOŠIUS. Puiki vakarienė. • Bilietų 
kaina S6 asmeniui. Bilietus galima gauti parapijų knygynuose, arba pas V" 
Bačėną LE 6-4681 vakare ar CR 8-7261 dienos "metu ir pas K. Manglicą 
RO 3-1957. KLB Toronto apylinkės valdyba

šeštadieninėje mokykloje šį 
šeštadienį, gruodžio 14 d., bus 
Tėvų Diena. Tėvai yra prašomi 
atvykti į mokyklą 10 vai. 40 min. 
ir pasikalbėti su klasės auklėto
ju. Po to tuojau pat vaikai su tė
vais galės grįžti namo.

Vedėjas
Į Torontą atvyksta du. lietu

viams gerai žinomi solistai — P. 
Bičkienė ir J. Vaznelis, kurie 
gruodžio 14 d., šeštadienį, 7.30 
v.v. Prisikėlimo salėje atliks įdo
mią programą. Kviečiame visus ir 
tikimės gausaus Toronto visuo
menės atsilankymo. Reng.

Toronto vaikučiams Kalėdų 
“Eglutė” — šį sekmadienį, gruo
džio 15 d., 3 vai. p.p. Prisikėlimo 
par. salėje. Programa Įdomi. 
Kviečiame kuo daugiau vaikučių 
su savo tėveliais dalyvauti šioje 
“Eglutėje” ir pajusti artėjančių 
Kalėdų džiaugsmą. Dovanas pra
šom sunešti į LV Namus su tiks
liai užrašytu vardu ir pavarde.

Nek. Pr. M. Marijos seserys
Medžiotojų ir žuvautojų klubo 

metinis susirinkimas šaukiamas 
gruodžio 15 d., sekmadienį, 2 v. 
p.p., Liet. Namų patalpose. Da
lyvavimas visiems privalomas. 
Bus sprendžiamas klubo nuosa
vybės įsigijimo klausimas.

TLM ir Ž. klubo valdyba
Liet. gen. konsulas dr. J. Žmui

dzinas gruodžio 29 d. liet, radijo 
programoj pasakys sveikinmo žo
dį Kalėdų ir N. Metų proga.

DR. A. MUSTEIKIS iš Buffalo skai
tė labai vertingą paskaitą apie lietu
viškąją kultūrą. Paskaitininkas buvo 
kviestas Toronto Akademikų Dr-jos. 
Plačiau — kitame nr.

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
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. Morkis LE 44459

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte Ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę | 
Montreal}, Londoną, Wlndsorą, Hamil
toną. North Bay, Sudburi Ir kitur.

39 DEWSON ST. TORONTO
Telefonas LE. 4-1493

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pildą kaina. P. Lu
bys. TeL WA. 2-7981. Namų AM. 
14587.
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MONTREAL Que.
ŠĮ SEKMADIENĮ, gruodžio 15 d., 

įvyksta rinkimai į KLB Montreąlio 
seimelį. Visi lietuviai, gyveną Mont- 
realyje ir jo apylinkėse ir sulaukę 18 
m. amžiaus, turi teisę ir pareigą bal
suoti. Balsavimai vyksta AV parapi
jos salėje, 1465 de Seve, nuo 9 vaL 
ryto iki 6 v.v. ir Šv. Kazimiero para
pijos salėje, 3426 Parthenais, nuo 9 
vjr. iki 2 v.p.p. t

Visi lietuviai maloniai kviečiami at
vykti balsuoti ir tuo atlikti savo tau
tinę pareigą. Rinkiminė komisija

BALSUOTI — TAUTINE 
PAREIGA

Kas dveji metai Montrealio KLB 
valdomiesiems organams sudaryti yra 
renkamas seimelis, kuris kartu su or
ganizacijų atstovais iš savo tarpo iš
renka seimelio prezidiumą.

Gruodžio 15 d., sekmadienį, įvyks 
seimelio rinkimai. Maloniai kviečia
me visus Montrealio lietuvius gausiai 
dalyvauti, tuo parodyti gyvą bendruo
meninį solidarumą ir atlikti kiekvie
nam lietuviui privalomą tautinę pa
reigą.

Tenebūnie apvilti tie, kurie sutiko 
kandidatuoti suprasdami šių dienų 
lietuviškos veiklos svarbą.

Tikėkime, kad nebūsime apvilti, 
matydami daugelį naujų visuomeninį 
darbą pajėgiančių dirbti žmonių. Jie 
mūsų apylinkės ribose yra taip reika
lingi. KLB Montrealio seimelio 

prezidiumas

DAILĖS IR TAUTODAILĖS PARO- 
DA įvyksta gruodžio 15 d. AV par. 
salėje nuo 10 var. iki 6 v.v. Parodoje 
dalyvauja dailininkai: R. Bukauskas, 
V. Remeika, A. šablauskienė, A. Va- 
zalinskas, č. Januškevičius, A. Dani
liauskas, Pr. Baltuonis. Su įvairiais 
rankdarbiais bei suvenyrais: J. Ada- 
monienė, M. Adomaitienė, A. Avižie- 
nė, V. Balčiūnaitė, p. Blauždžiūnienė, 
Bogušienė, G. čapkauskienė, M. Ga- 
putytė, V. Gražienė, II. Gražytė, Gur- 
činienė, J. Kęsgailienė, J. Kizerskie- 
nė, M. Leknickienė, A. Morkūnienė, 
O. Mylienė, E. Navikėnienė, Palubins- 
kieiiė, B. Peleckienė, G. Rudinskienė, 
Smilgevičienė, M. šiaučiukienė, Vaza- 
linskienė sj., A. Zubienė, Alb. Blauž- 
džiūnas, M. čapkauskas, E. Dikaitis, 
Pr. Kizerskis, Skaisgiris.

šia reta proga mielai kviečiame vi
sus Montrealio lietuvius ir svečius pa
rodoje atsilankyti. Joje bus galima pa
matyti mūsų gražųjį meną ir įsigyti 
mūsų dailininkų įvairių meno kūrinių.

KLB Montrealio seimelio 
prezidiumas

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS 
ŽINIOS

— Rekolekcijos moterims, organi
zuojamos Liet. Kat. Moterų Dr-jos, 
įvyks seselių namuose. Rekolekcijas 
praves mons. Vyt. Balčiūnas, Romos 
lietuvių kolegijos dvasios vadas. Nu
matoma ši tvarka: penktadienį, gruo
džio 13 d., 7.30 v.v. pirmoji konferen- 
ei ja. šeštadienį, gruodžio 14 d. prog
rama prasidės Mišiomis 9 vjr. ir truks 
iki 5 v. p.p. Visos moterys labai kvie- 
čiamos šiose rekolekcijose dalyvauti.

— Buvo pakrikštytos — Teresė 
Gražina, J. ir A. Keršių dukrelė ir De
borah Ann Eleanor, J. ir E. Intų 
dukrelė.

— Ruošiasi moterystės sakramentui 
St. Matulis iš La Salle su Louise Te
resa McHugh.

— šią savaitę T. klebonas antradie
nį lanko Verdun, 6 Ave. Kitomis die
nomis ~ dar neaplankytus La Salle ir 
kitur. T. St.* Kulbis lanko Verdune: 
4 Ave., Edna, Evellyn, Church, At
water ir Des Marchais. T. L. Zaremba 
— Verdun 5 Ave. antradienį; trečia
dienį dar stengsis, aplankyti nerastus 
namuose.

— Bažnyčios fondui aukojo po $10: 
J. O. Barisai, O. Biliūnienė, V. Gele
žiūnas, B. Jaugelis, P. Jotkus, V. Kiš- 
kis, S. Vaicekauskas, P. Valančiūnas; 
po S20: J. Gražys, K. žemaitis; $25: 
A. ir S. Banaičiai. Ačiū mieliems au
koto jams.

— Užpraėjusio sekmadienio rinklia- 
va — $188.50.

EĮĮ3IŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
ŽINIOS

— Parapijos komiteto posėdis įvyks 
gruodžio 22 d., sekmadienį, tuojau po 
Sumos. Bus renkamas naujas komi
tetas.

— šv. Orios Draugijos susirinkimas 
įvyko praeitą sekmadienį. Išrinkta 
nauja valdyba. E; N.

Maloniai pranešame, kad jau priimame užsakymus

KALĖDINIŲ KALAKUTŲ, 
KUMPIŲ, PARŠIUKŲ.

PAS^ MUS GAUTEJSAUTI^

Įvairių rūšių silkių • Gerai rūkytų kumpių • Skilandinę dešrą 
• Kaimišką sūrį ir sviestą. • Turime gerą šviežių ir rūkytų mėsų 
pasirinkimą • Taip pat šviežių vaisių ir daržovių • Prekiaujam 
importuotais delikatesais, kurie šių švenčių stalą tikrai turtin

gesnį padarys. • PRISTATYMAS NEMOKAMAS.

PARKSIDE MEAT MARKET
335 Roncesvalles Ave. Tel. LE 5-1258

Savininkai: E. PUNKRIS ir J. KRASAUSKAS

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.

DĖKOJAME
Mūsų vedybinio gyvenimo sidabri

nės sukakties šventei praėjus, su giliu 
dėkingumu prisimename visus tuos, 
kurie tą staigmeną mums suruošė bei 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo 
prie jos pasisekimo.

Pirmoje eilėje nuoširdžiausia padė
ka priklauso rengėjoms — p.p. B. Sa- 
pijonienei, J. Augustinavičienei, T. 
Balnienei, O. Jonaitienei, A. Jurkšai- 
tienei, M. Karkienei, J. Kaunaitei, E. 
Kėkštienei, G. Kuchalskienei, E. Lo- 
rencienei, S. Matulevičienei, A. Ma
tulionienei, S. Sakalauskienei, E. Sen
kuvienei, V. Simanavičienei, K. šle- 
kienei, E. Stepaitienei, B. Tamulio- 
nienei ir mūsų dukrelei Giedrei, pa
dėjusioms daug darbo ir rūpesčio, kad 
toji šventė įvyktų ir gerai pasisektų.

Dėkojame šv. Jono Kr. parap. kleb. 
kun. P. Ažubaliui, atlaikiusiam iškil
mingas pamaldas, sol. L. šukytei, gra
žiai giedojusiai bažnyčioj, p. O. Beres- 
nevičienei, akompanavusiai ir groju
siai vargonais, Prisikėlimo par. kleb. 
Tėv. Placidui, OFM, leidusiam pasi
naudoti parapijos salėmis, kun. dr. P. 
Gaidai, pasakiusiam jautrią pagrindi
nę sveikinimo kalbą, G. Balčiūnui, 
gyvai vadovavusiam pobūviui, St. Šet- 
kui, sukūrusiam vertingą adresą, ir J. 
Tumosai, padėjusiam parūpinti do
vaną.

Lietuviškas ačiū priklauso asme
nims ir organizacijoms, muš ta proga 
sveikinusiems telegramomis, laiškais 
ir žodžiu — J.E. vysk. V. Brizgiai, D. 
G. kons. dr. J. žmuidzinui ir poniai, 
Pasaulio LB valdybai, Kanados LB 
valdybai, KLB Kultūros Fondui, eilei 
Toronto organizacijų, mūsų buvusiems 
mokiniams bei šeimos draugams, o 
taip pat prel. dr. J. Tadarauskui ir 
kun. P. Patlabai, išrūpinusiems mums 
Šventojo Tėvo palaiminimą.

Padėka priklauso mūsų giminėms, 
suvažiavusiems iš arti ir toli: seserims 
S. Mereckienei iš Brockton, Mass., ir 
E. Sabalienei iš Miami, Fla. bei jų šei
moms, broliui J. Rimkūnui ir seserė
nui inž. Z. Mereckiui iš Čikagos, pus
broliui P. Rimkūnui iš Hamiltono, gi
minaičiams O. ir A. Mikulskiams ir 
N. ir V. Mozoliauskams iš Klevelando, 
o taip pat ir kitiems giminėms, nega
lėjusiems atvykti, bet sveikinusiems 
mus raštu ir atsiuntusiems dovanas.

Galiausiai dėkojame visiems, šiame 
pagerbime dalyvavusiems ir mus ap
dovanojusiems. Jūsų, mieli mūsų šei
mos draugai, buvo tiek daug, kad pa
vardžių čia nebegalime suminėti, ta
čiau mūsų širdys bus nepamirštamai 
su Jumis. Dar karta giliausias ačiū.

Jūsų —
Juzė ir Antanas Rinkūnai

KATALIKIŲ MOTERŲ DR-JOS me
tinė šventė praeitą sekmadienį atšvęs
ta kartu su N. Pr. M. seserimis ir 
Marijos Sambūrio mergaitėmis. Iškil
mingose pamaldose AV bažnyčioje mo
terys ir mergaitės dalyvavo su vėliava, 
kleb. Tėv. K. Pečkys pasakė šventei 
atitinkamą pamokslą. Po pamaldų se
selių namuose įvyko iškilmingas minė
jimas, į kurį atsilankė ne tik dr-jos 
narės ir sambūrietės mergaitės, bet ir 
ypatingai gausus būrys viešnių.

Dr-jos pirm. V. Ottienė trumpu žo
džiu apibūdino skyriaus veiklą ir pa
kvietė minėjimo prezidiuman: G. 
Kudžmienę — pirm., D. Staškevičie- 
nę ir A. Zubienę — sekr. Labai pras
mingą ir įdomią paskaitą skaitė M. Jo- 
nynienė, panaudodama amerikietės ra
šytojos Morrow - Lindenberg knygos 
“Jūros dovana” ištraukas. Toliau prog
ramoje pasirodė Marijos Sambūrio
mergaitės, kurios savo montažu per
kėlė klausytojus į kenčiantį kraštą. 
Vienuolyno vyresnioji sės. M. Margari
ta sveikino savo ir Motinos M. Augus
tos iš Putnam vardu.

čia pat atsisveikinta su Tėv. L. Za
remba, SJ, greitai išvykstančiu į P. 
Ameriką. Pirm. V. Ottienė Dr-jos var
du išvykstančiam T. Zarembai įteikė 
piniginę dovanėlę. Dėkodamas Tėv. 
Zaremba prašė prisiminti jį maldose 
išvykstant į naujas pareigas ir naujas 
sąlygas. Buvo perskaitytas KLK Mo
terų Dr-jos centro valdybos atsiųstas 
sveikinimas ir priminta apie ateinanti 
savaitgalį įvykstančias pusiau uždaras 
rekolekcijas šiose pačiose patalpose 
mielų seselių globoj.

Po minėjimo sekė valdybos rūpes
čiu paruoštos jaukios vaišės. Visos 
skirstėsi namo likdamos dėkingos val
dybai, seserims vienuolėms ir Sambū
rio mergaitėms už tokią jaukią ir gra
žia popietę. A. Z.

SOL. P. BIČKIENE iš Čikagos 1964 
m. gegužės 2 d. dainuos Montrealyje. 
Koncertą rengia N. Pr. M. seserų rė
mėjų būrelis vienuolyno Montrealyje 
įsikūrimo dešimtmečiui paminėti. Pra
šoma šią datą rezervuoti šiai gražiai 
sukakčiai ir neeiliniam koncertui.

A. Z.
PR. RUDINSKAS, prisitaikant prie 

naujojo provincijos kooperatyvų įsta
tymo, pakviestas “Lito” vedėju; lig
šiolinis vedėjas D. Jurkus, vadovavęs 
bankui 9 metus, bus atskaitomybės 
vedėju.

PASITARIMAS KLB MONTREA
LIO LIET. JAUNIMO STOVYKLOS 
reikalu įvyko gruodžio 8 d. Tito” pa
talpose. Pranešimą padarė Pr. Rudins- 
kas. Nutarta įgyti stovyklą Liet Sei
melio vardu. Pareiškimo rėmėjais pa
sirašytų abi parapijos ir apie 10 svar
besniųjų Montrealio liet organizaci
jų. Stovykla numatyta prie Lac Sy- 
vere, netoli St Donat, kur kuriasi 
apie 30 lietuvių. Plotas — 48 akrai. 
Stovykla bus Bendruomenės žinioje.

District Estate 
Brokers Inc. 

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

TAUPYK IR SKOLINKIS
. Savo Kredito i-rA 

Kooperatyve Ll f
Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 2d, P.Q., tel. 76M827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turima draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitas mokama 4%, už šėre — 4^5%. Už asmenines pasko
las imama 74%, už nekilnojamo tarto 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 flrl 8 vai. 3997 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare, tel. 722-2472.

Plienas iš Afrikos
Dideli augštos rūšies rūdos klo

dai atrasti Mauritanijoje — S. 
Afrikoje. Tai reiškia konkurenci
ją Amerikos plieno gamybai. Bri
tanija ims 1,1 mil. tonų plieno 
rūdos kasmet, Prancūzija — 1 
mil. t., Italija — 800.0001 ir Vo
kietija — 250.000 t. Neseniai 
Prancūzijoje susijungė keli plie
no fabrikai valdžios leidimu ir 
gamins 2 mil. tonų plieno kasmet.

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 
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