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Vėlinių tikrovė
Slenkantis laikas mus užkalbina įvairiom temom, kurios iš

kyla didžiųjų švenčių, įvykių, sukakčių proga. Vienos tų temų bei 
užkalbinimų praslenka mūsų beveik.nepalietusios, kitos gi verčia 
mus sulėtinti žingsnį ir giliau pamąstyti. Viena tokių dienų, kuri 
giliau mus paliečia, yra tradicinės Vėlinės. Gal ypač todėl, kad lie
tuvis su jomis yra glaudžiai susijęs. Jo ryšiai su mirusiais ar
timaisiais yra kažkaip gilesni, mistiškesni. Ak, rodos, ir kitataučiai 
turi tas pačias Vėlines ir tuos pačius minusus, tačiau jų santykiai 
su mirusių pasauliu yra daugiau formalūs. Jie pvz. ir kapinėse 
perdaug širdies neįdeda — atlieka savo pareigą atnešta gėle, pa
prastu paminklu ir tuo rūpestis pasibaigia. Tuo tarpu lietuviui ka
pinės yra šventovė, kurioje ilsisi jo artimieji. Jis lankosi jose ne 
tiek formalinės pareigos vedamas, kiek vidinio balso skatinamas. 
Atėjęs į kapines lietuvis jaučia jį apglobiantį mistinį pasaulį, ku
ris jam atrodo mįslingas ir kartu artimas. Mirusiam žmogui jis 
teikia pagarbą, nes tas jau priklauso kitam pasauliui, dvelkiančiam 
rimtimi ir negrįžtamumu. Lietuvis rūpestingai puoselėja kapą, ne
sigaili jam ir didesnių išlaidų, kad visa aplinka dvelktų pagarbia 
rimtimi. Jam svetimas standartinis formalumas, taip įprastas vie
tinių papročių žmonėms. Užtat lietuviai nori turėti savas kapines, 
kuriose galėtų vyrauti lietuviškai mistinė nuotaika.

★ ★ ★

Labai galimas dalykas, kad lietuvio tradicinė Vėlinių mistika 
turi savo šaknis žiloje senovėje, kuri nejučiomis atgyja ir dabar. 
Ji gražiai derinasi su krikščioniškąja tradicija, ją net pagilina. 
Kaikam gali atrodyti, kad tai romantinės dvasios apraiška, nieko 
bendro neturinti su tikrove. Tiesa, lietuvis moka būti kartais ir 
romantiku, ypač ten, kur reikia atkurti savąją senovę. Bet jis mo
ka skirti tikrovę nuo fantazijos, romantiką"nuo mistikos. Susidū
ręs su tikrove, jis regi ne tiktai jos paviršių, bet ir jos gelmę. Re
gimoji tikrovė jam kalba apie neregimąją, matomasis pasaulis 
— apie nematomąjį. Tuo būdu jo mistika yra regėjimas ne tik iš
orinių ženklų, bet ir to, ką tie regimieji ženklai reiškia, kas už 
jų slypi. Tai 'matyti ir Vėlinių nuotaikos išgyvenime. Joje lietuvis 
išryškėja' ne kaip romantikas', bet kaip gilus tikrovininkas, aprė
piąs ne tik gyvenimo paviršių, bet ir-jo gelmę. Mirusių pasaulis 
jam tad nėra fantastinė romantika, atsijusi nuo gyvenimo, bet 
gilesnė tikrovė ir tai kitokia tikrovė nei apčiuopiamasis paviršius. 
.Užtat ir lietuvio ryšiai su. mirusiais yra gilesni, nes jis giliau jau
čia, nes mistinė tikrovė jam iš tradicijos lengviau prieinama. Tai 
būdinga ir tiems, kurie pamaldumu nepasižymi ir krikščioniškojo 
tikėjimo atžvilgiu yra liberališkai nusiteikę. Kitos šventės nedaug 
tesako jų širdžiai, bet Vėlinės — taip.

Lietuviui Vėlinės yra ne tik mirusių prisiminimo diena. Jos 
jam yra “memento mori” — atsimink, kad mirsi — diena, kuri 
prabyla anapusine rimtimi. Būdamas jautrus mistinei aplinkai, 
lietuvis Vėlinių proga išgirsta antgamtinės tikrovės aidą, skati
nanti pažvelgti ir i savąjį kelią, kuris vingiuoja taipgi anapus link
me. Juk tasai kelias turi būti prasmingas, kaip ir tos herojinės 
Lietuvos, kuri spindi mums tolimu atminimu iš anapus. O jis te
gali būti prasmingas tik tada, kai yra nušviečiamas amžinybės 
spinduliu ir kreipiamas “sub specie aeternitatis” — amžinybės 
linkme. Toje šviesoje Įgauna prasmę visos žmogaus dramos ir tra
gedijos, palengvėja iš esmės visa gyvenimo niūrumą. Ir jei kas 
skundžiasi savo gyvenimo neprasmingumu, savo naštos sunku
mu, savo kelio tamsumu, tai tik todėl, kad į gyvenimą nežvelgia 
amžinybės mastu ir neįsiklauso į antgamtinės tikrovės aidą. Vėli
nės yra ta proga, kuri kiekvieną pajudina sielos gelmėse ne vien 
tam, kad gedėtų savo mirusių, bet ypač tam, kad išgirstų sau pa
čiam taikomą “memento mori”. Gražu yra gedėti kitų, bet tas ge
dulas turi sujaudinti ir mus pačius. Labiausiai išganingos ašaros 
yra tos, kurios nurieda savąją sąžinę gryninant. Vėlinių tikrovė, 
kurion esame kūnu ir siela pasinėrę, yra neviskas. Ji liudija, kad 
yra kita tikrovė, kurion krypsta ir mūsų dienos. Galime ja netikė-z 
ti, bet negalime jos išvengti. Prasminga tad jai nusilenkti ir pri
imti tą antgamtinę tikrove kaip savo kelio pagrindinę linkmę.

Pr. G.

Žurnalistė Betty Lee neseniai 
lankėsi anapus “geležinės uždan
gos” ir savo įspūdžius plačiai ap
rašė “The Globe a. Mail” dien
raštyje straipsnių serijoje “Life 
int the Soviet Satellites”. Kelio
se vietose ji mini savo lankymąsi 
Vilniuje. Kitur nesilankė, nes ne
gavo leidimo. Pirmasis jos pasi
kalbėjimas buvęs su vietiniu mo
kytoju, kuris pareiškė, kad Lietu-

Kanadoj: sumažės provincijų skaičius?

Slaptos rungtynės Kremliuj

Keturios Atlanto provincijos 
svarsto susijungimą į vieną. Tai 
New Brunswick, Nova Scotia, 
Prince Edward Island ir New
foundland. Visų jų gyventojų 
skaičius siekia tik 1*9 mil. Susi
jungus būtų galima sutaupyti 
administracines išlaidas net 4 
kartus. Br. Kolumbija, kuri turi 
1,7 mil. gyventojų norėtų prisi
jungti Yukon teritoriją.

Moderni lentpjūvė, 3 mil. dol. 
vertės, buvo sovietų užsakyta 
Kanadoje. Lentpjūvės įrengimai 
gaminami Vankuveryje, B.C., ir 
Owen Sound, Ont. Užtruks 2 
metus, kol viskas bus galutinai 
paruošta transportui į Sov. Są
jungą.

Loterijos Kanadoje yra už
draustos, tačiau kai “Irish 

Sweepstakes” paskelbia laimėji
mus, kanadiečių pavardės paten
ka į dienraščių antraštes. Prieš 
keletą savaičių vienas laimėjęs 
$60.000 prieš laimėjimą mirė. 
Už loterijoje laimėtus pinigus 
nereikia mokėti mokesčių, bet 
už mirusio paliktą turtą — rei
kia. Mirties metu jo nuosavybė
je buvo tik $3 vertės bilietas. 
Atrodo, kad jo artimiesiem už 
laimėtus $60.000 mokesčių ne
reikės mokėti.
• Darbo Federacijos suvažiavi
me North Bay, Ont, pirm. D. 
Archer pareiškė, kad Kanadoje 
6,5 mil. gyventojų skursta. Pa
gal jį, 4 asmenų šeima, neuždir
banti $4.000 į metus, priskaito- 
ma prie “vargstančių”.

Tariamasi dėl konstitucijos 
federacinės ir provincinių vy
riausybių atstovų konferencijo
je. Iki šiol kiekvienas konstitu
cijos pakeitimas turėdavo būti 
patvirtintas Britanijos parla
mento. Norima rasti visiem pri
imtiną procedūrą konstitucijai 
pakeisti. Provincijų vyriausybių 
atstovai jau sutarė,* kad pakeiti
mai konstitucijoj gali būti daro
mi tik vienbalsiu visų provinci
jų sutarimu.

Ar parlamento narys, neatsi
stojęs giedant “God Save the 
Queen”, sulaužė duotą parla
mentui priesaiką? Tuo klausimu 
buvo ginčytasi parlamente, kai 
Social Credit atstovas L. Plour
de iš Kvebeko neatsistojo gie
dant karalienės himną. Jis sakė
si angliškų žodžių nesprantąs, 
negalįs pats giedoti, tad koks 
tikslas jam būtų atsistoti?

Lietuvoje apie Kremliaus pasikeitimus
Apie pasikeitimus Kremliaus 

soste lietuviai sužinojo iš sausų ir 
oficialių pranešimų, kuriuose 
skelbiama, kad Nikita pasitrau
kęs savo noru. Pastabesniam skai
tytojui, tiesa, galėjo kilti abejo
nių, skaitant “Pravdos” spalio 17 
vedamąjį: “Lenino partija — sub
jektyvizmo ir savieigos komunis
tinėje statyboje priešas. Jai sve
timi fantastiškų projektų kūri-

Vėlinių prieblandojeDail. Telesforas Valius

Kanadietė lankėsi Lietuvoje

Naujoji demokratų partija — 
NDP, kuri tikėjosi apjungti vi
sas unijas ir jų narius, pareiškė 
nusivylusi, nes unijų darbinin
kai mažai teremia. Prieš 10 m. 
NDP turėjo 25% visų darbinin
ku pritarima, o 1964 m. tik 
17%. .

Saskačevano premjeras R. 
Thatcher pareiškė, jeigu Kvebe
kas atsiskirtų nuo Kanados, tai 
Saskačevanas' prisijungtų prie 
Jungtinių Amerikos Valstybių.

“Kam pirkti kanadiškus ga
minius, jei jie yra brangesni 

ir žemesnės kokybės, negu im
portuoti?” — pareiškė buvęs 
prekybos min. G. Hees. Niekas 
nepirks tik iš tautinio sentimen
to. Kanados prekybininkai esą 
turėtų pasistengti, kad jų pre
kės būtų prieinamesnės Kana
dos vartotojams.

mas, neapgalvotos išvados ir sku
boti, nuo realybės atitrūkę nuta
rimai bei veiksmai, gyrimasis ir 
plepėjimas, susižavėjimas admi
nistravimu, nenoru skaitytis su 
tuo. ką jau parengė mokslas ir 
praktinis patyrimas. Komunizmo 
statyba — gyvas, kūrybiškas rei
kalas, ji nepakenčia kanceliari
nių metodų, vienašmenių nutari
mų, nepakenčia, kad būtų igno- 

von atvykstą lankytojai be reika
lo atsiveža maisto gaminių. Do
vanų žmonės esą nori gauti, ypač 
gerų naujų medžiagų, nes jos ga
li būti parduotos. Didžiausia sva
jonė — turėti namus, automobi
lį, magnetofoną. Pabaltijo sosti
nėse žurnalistė nemačiusi eilių 
prie krautuvių, kaip Lenkijoj ir 
kt. soviet, kraštuose. Tuose mies
tuose esą didelių maisto krautu
vių, bet- moterys mėgstančios 
pirkti rinkoje. Maisto trūkumo 
nesą, nors balta duona vėl pasi
rodžiusi tik neseniai. Kainos 
esančios vienodos Pabaltijo sos
tinėse. žurnalistei krito į akis, 
kad rusai Pabaltijį vadina “for
eign Russia”. Darbininkų mėne
sinis atlyginimas ten svyruojąs 
tarp 75 ir 120 rb. JAV doleris — 
90 kp., Kanados — 86 kp. Sovie
tų pareigūnai, kalbėję apie kai
nas, aiškinę žurnalistei, kad so
vietų darbininkas sutaupąs ant 
pigių butų, nemokamo švietimo, 
gydymo ir valstybinio susisieki
mo. Tik tie aiškintojai vis pridur- 
davę, kad Pabaltijy ilgos eilės 
žmonių vis dar laukia butų. Vie
nas pareigūnų Vilniuje prisipaži
nęs, kad jis sū šeima laukiąs bu
to jau 3 metai ir tikisi įsigyti na
mą 1965 m. Mėsa Pabaltijo kraš
tuose esanti brangi, pvz. antros 
rūšies jautienos svaro ekvivalen
tas — $1.50, vištienos — $1.00. 
Rygoj esąs pigus vaisių vynas — 
$1.50 už didoką bonką. Vietinė ir 
rusiška degtinė — $3-4. Krautu
vės soviet, kraštuose esančios vie- 

ruojamas praktinis masių patyri
mas.” Nors šios eilutės įjungtos į 
bendrą rašinį apie, komunizmo 
planus, visdėlto susidaro įspūdis, 
kad kažkas gyrėsi ir plepėjo, kū
rė fantastiškus projektus ir t.t. 
Tas “kažkas”, savaime supranta
ma. buvo “savo noru” pasitraukęs 
į užkulisi Nikita, didysis kukurū
zų. meno ir literatūros žinovas, 
palikes savo bato pėdsakus ant 
Jungtinių Tautų posėdžių stalo.

Kai trys sovietų kosmonautai 
pakilo erdvėn, viskas dar vyko 
chruščiovinio entuziazmo ženkle. 
Radijas dirigavo masiniam džiū
gavimui viduje ir reklamavo nau
ją komunizmo pergalę užsienyje. 
Pasikalbėjime. su kosmonautais 
Nikita žadėjo jiems trimfališkas 
sutiktuves Maskvoje. Per parą 
viskas pasikeitė. Kosmonautai ne
suprato, kodėl jie turi pirma lai
ko nusileisti. Į jų prašymą leisti 
dar parą pabuvoti erdvėje, atėjo 
tiesmukas paaiškinimas: “Dangu
je ir žemėje yra daugiau daly
kų, negu jūs svajojate” ... Su
ruoštame sutiktuvių parade visi 
daugiau ar mažiau pajuto politiš
kai mirusio Chruščiovo šermenų 
nuotaiką. Naujieji kolektyvinės 
vadovybės vadai, ypač Brežnevas, 
daugiau pabrėžė ne reikalą džiū
gauti, bet ryžtis,, ryžtis nugalėti 
dar laukiančius sunkius bandy
mus.

Suslovo kaltinimai
Švedų spauda iš karto labai 

abejingai priėmė oficialų prane
šimą, kad Chruščiovas pats atsi
sakęs iš pareigų. Skandinavai sa
vo akimis šią vasarą, turėjo pro
gos įsitikinti jo sveikata ir gaiva
lingumu, todėl labiau tikėjo, kad 
sveikata ir amžius čia mažiausiai 
lėmė. Chruščiovas tomis lemtin
gomis dienomis turėjo trumpą 
pasimatymą su prancūzų minis
tru Palewski, kuriam jis, patyręs 
apie gen. De Gaulle norą trauk
tis, pasakęs: “Politikas negali 
laisvu noru atsisakyti valdžios”. 
Iš tų žodžių sprendžiama, jog 
Chruščiovas atkakliai priešinęsis, 
bet šį kartą nesėkmingai — CK 
nubalsavo prieš jį. Pagrindinį 
kaltinimą, esą, pateikęs Suslovas, 
kuris Chruščiovą puolė už savojo 
asmens kulto įvedimą, giminai
čių išaugštinimą, nemokėjimą 
elgtis ir t.t. Tai tas pats Suslo
vas, kuris 1944-1946 m. Lietuvo- 

nodo tipo, nors prekės — skirtin
gos kokybės. Medžiagos Pabalti
jy esančios 100% geresnės nei 
Sofijoj ir Prahoj, bet maždaug 
tokios pat kaip Vengrijoj ir Len
kijoj. Geriausios rūšies vyriška 
ka eilutė — $100, vilnoniai mote
riški apsiaustai — $60-$75, nai
lono kojinės $3-$4. Rygoje žur
nalistė mačiusi specialią krautu
vę, kur esą išstatyti reti gaminiai: 
mėlyni skutimosi peiliukai, mani- 
kiūriniai įrankiai, elektr. skustu
vai, saulės akiniai ir kt. Sporto 
krautuvėse esą valčių motorų už 
300 rb., dviračių — už 500 rb., 14 
inčų televizijos priimtuvai — už 
170 rb. Galima visa tai pirkti sko
lon, išskyrus automobilius. Mažo 
rusiško automobilio kaina — 
5000 rb. Vilniuje sovietiniai pa
reigūnai g y r ę s i, kad vietinė 
pramonė nuo 1945 m. pakilusi 
55,5 kartų; Rygoje — kas ketvir
tas tramvajaus vagonas esąs ga
mintas Latvijoj, taip pat — kas 
šešta skalbiamoji mašina, kas 
septintas radijo priimtuvas, kas 
devinta elektros lemputė ...

Tai vis duomenys, pateikti so
vietinių propagandistų. Jais abe
joti verčia okupuotųjų kraštų 
bendra būklė. Juk kodėl sovietai 
neleidžia lankytojams nuvykti į 
krašto gilumą? Mat. bijo parodyti 
skurdą. Sostinėse jo mažiau, be 
to, rodo ką turi geriausio.

Britanijos darbiečiai, turėdami 
kad ir nežymią daugumą parla-Į 
mente, yra pasiryžę nusavinti 
plieno pramonę. Jau suvaržė im
portą ir skatina taupumo politika. Į 
Su Ispanijos vyriausybe jau spė
jo susipykti. Ispanija buvo davu
si Britanijai užsakymą pastatyti 
karo laivų už $50.000.000, bet 
dabar atšaukė. Darbiečių vyriau
sybė pasisakė taipgi prieš Portu
galijos ir P. Afrikos vyriausybes. 
Ar darbiečiai bus lygiai priešingi 
ir komunistinėms’ valstybėms, 
dar neaišku.

Prancūziia, nesutikdama su Vo
kietija dėl muito tarifų žemės 

ūkio gaminiams, grasina išstoti 
iš Europos Ūkio Bendruomenės.

JAV mirė 90 m. sulaukęs bu
vęs prez. H. Hoover.

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

je savo nuožmumu pralenkė Mu
ravjovą Koriką.

Kariuomenės laikysena
Chruščiovo n u v a inikavimas, 

sprendžiant iš pirmų atgarsių, 
siejamas iš vienos .pusės su pa
blogėjusiais santykiais tarp so
vietų ir raudonųjų kiniečių, iš 
antros pusės — su. nepasitenkini
mu kariškių sluogsniuose. Teigia
ma, kad Chruščiovas kaltinamas 
iššvaistęs gautąjį tarptautinį ko
munizmo palikimą ir nepajėgęs 
sėkmingai susidoroti su komunis
tais kiniečiais, kurie jį išmetė į 
garsųjį “istorijos mėšlyną”. Eu
ropos kompartijų ryškesnis sava
rankumo pabrėžimas taip pat ne
prisidėjo prie Chruščiovo popu
liarumo Kremliuje.

Kaikas mano, jog daugiau 
reikšmės šiame perversme turė
jo tie nuomonių skirtumai, kurie 
neseniai buvo užregistruoti so
vietų tankisto dienos proga. Rau
donosios armijos organas “Kras- 
naja zvezda” išgyrė sovietų da
bartinius tankus, kurie galį atlai
kyti branduolinių ginklų ugnį ir 
savo ruožtu suduoti priešui le
miamą smūgį. Tuo tarpu Chruš
čiovas viešai savo kalboje pasau
lio jaunimo forume Maskvoje 
viešai paneigė galimybę panau
doti tankus moderniame bran
duoliniame kare ir davė suprasti, 
kad šiai ginklo rūšiai skiriamos lino, pasitraukimas sukėlė naujo 
sumos — veltui išmesti pinigai, nerimo visiems tiek sovietinės 
Karo atveju?t&ikai suliepsnotų J sistemos viduje, tiek už jos." nes 
pasak Chruščiovo, dar nepasiekę ■ niekas nežino, kuo pasibaigs nau-
kovos pozicijų, žymūs sovietų 
karo žinovai, jų tarpe maršalas 
Sokolovskis, įtikinėjo, kad nau
jas karas gali vykti įprastinėmis 
priemonėmis, nenaudojant bran
duolinio ginklo ir dėlto negali- nebuvo. Jo globėjas — didžiaru- 
ma atsisakyti tradicinių pajėgų, sis Švernikas tuo tarpu dar išsi- 
Panašūs nuomonių skirtumai jau laikė ir toliau figūruoja naujo- 
anksčiau reiškėsi atitinkamuose sios kolektyvinės vadovybės vir- 
Amerikos ir Europos sluogsnio- šunėje. Pereinamam laikotarpiui 
se, tačiau diktatūroje, kur kova to ir pakanka.

Savaitės įvykiai
N. CHRUŠČIOVO STAIGUS PAŠALINIMAS IŠ VALDŽIOS 

SUKĖLĖ NETIKĖTĄ REAKCIJĄ UŽSIENIŲ KOMPARTIJO
SE. Dauguma jų pareikalavo nemeluotų paaiškinimų ir pabrė
žė Chruščiovo nuopelnus. Susirūpinę naujieji Kremliaus vadai 
jau turėjo slaptą pasikalbėjimą su Lenkijos kompartijos vadais 
Gomulka ir Cyriankiewicz. Į Maskvą buvo pakviesti užsienių 
kompartijų vadai — Prancūzijos, Italijos, Austrijos, Danijos ir
kt.-Kremlius įtikinėja, kad iš 
lininkai jau kelia galvas. Su
slovas, daug prisidėjęs prie 
Chruščiovo nuvertimo, esąs li
goninėje. Jam esą buvo siūly
ta I sekr. vieta. Kaikas mano, 
kad jis išsiųstas į Pekingą tar
tis su Maotšetungu. Italų kom
partijos laikraščio “Paesa Se
ra” žiniomis, Chruščiovas gyve
nąs Maskvoje tuose rūmuose, 
kur ir Molotovas. Kremlius bi
jo, kad neprasidėtų sukilimai 
R. Europoje.
Kompartijos centro komitetas 

70 m. amž. proga N. Chruščiovą 
sveikino: “Visas Jūsų gyvenimas, 
brangusis Nikita Sergejevičiau, 
yra ryškus pavyzdys, kaip reikia 
pasiaukojamai tarnauti Lenino 
partijai ir tarybinei liaudžiai... 
Jūsų veikla mūsų Tėvynės ir vi
sos pažangiosios žmonijos labui 
nusipelnė didelio tarybinės liau
dies ir viso pasaulio darbo žmo
nių dėkingumo, pagarbos ir mei
lės”. L. Brežnevas balandžio mėn. 
kalbėjo: “Jūsų nuostabūs darbai 
nupelnė Jums... milijonų dorų
jų žmonių pagarbą ir meilę...” 
čia pat L. Brežnevas Chruščiovą 
apkabino, tris kartus pabučiavo 
ir įteikė įam Lenino ordiną bei 
“Aukso žvaigždės” medalį. N. 
Chruščiovas tarė: “Ne nuo manęs 
viskas priklauso. Mes veikiame 
visi kartu, ir tai mūsų jėga. Vi
somis jėgomis stengsiuos atidirb
ti avansą, kurį jūs man duodate”. 
Spalio 14 d. dramatinėje įtampo
je vyko ck posėdis. Pagrindinę 
kalbą prieš Chruščiovą pasakė 
vyr. partijos ideologas M. A. Sus
lovas. Vokiečių spaudos atstovų 
Maskvoje teigimu, jis kalbėjęs 5 
valandas, gi jam atsakydamas N. 
Chruščiovas — 4 vai. Diktatorius 

dėl valdžios vyksta kitomis prie
monėmis, diskutuoti pavojinga, 
nes “vargas nugalėtiesiems!” Tą 
patyrė pats Chruščiovas, apie ku
rį dabar Vakaru spauda rašo, lyg 
apie mirusį.

Daugiaveidis politikas
Nėra reikalo plačiau sustoti 

ties daugybę įvairiausių nekrolo
gų, kuriais mėginama įvertinti 
Chruščiovo asmuo ir jo valdymo 
laikotarpis. Užtenka paminėti, 
kad jis iškilo globojamas Kaga- 
novičiaus, kuris jį rekomendavo 
Stalinui, o, šiam mirus, paveldė
jo pirmojo sekretoriaus vietą ir 
abiem “atsidėkojo”. Jo valdymo 
laikotarpį “Dagens Nyheter” mė
gino taip apibūdinti. Chruščiovas 
labiau pakeitė sovietijos veidą, 
negu Stalinas po Lenino. Išny
kęs (?) teroras, nors neįvesta jo
kia politinė laisvė vakarietiška 
prasme. Užsienio politikoje pa
žymėtinas Vengrijos laisvės su
kilimo sutriuškinimas rusų tan
kais, slaptos raketų bazės Kubo
je, nesutarimai su raud. Kinija ir 
branduolinių bandymų sustabdy
mo sutartis. Kaip valstybės vado
vas Chruščiovas buvo daugiavei
dis: jis buvo n u s i g i n klavimo 
šauklys ir ginklų žvangintojas, 
taikos balandis ir raketomis gra
sinantis perkūnas dievaitis, sta- 
linistas ir antistalinistas, nuotai
kingai besišypsąs ir žiaurus bu
delis Vengrijoje...

Nerimas Kremliuje
Chruščiovo, panašiai kaip Sta- 

jųjų pretendentų varžybos dėl 
Kremliaus valdžios. Nejaukiai 
jaučiasi ir Sniečkus, jau nevieną 
sunkią krizę laimingai išgyvenęs. 
Karštas Chruščiovo šalininkas jis 

esmės niekas nesikeisią, o sta- 

buvo nuverstas ir dar tą pačią 
dieną pašalinti jo portretai.

JAV susitarė su Portugalija, 
nors ir labai sunkiai, dėl oro ba
zių. Dabar Portugalija ginklus 
nerka V. Vokietijoj ir Prancūzi
joj-

Pietų Vietname Augščiausioji 
Nacionalinė Taryba iš 17 narių 
išrinko naujos vyriausybės gal
va civilį asmenį — inžinierių 
Phan Khac Suu, 63 metų.

Iš Vengrijos olimpinės koman
dos Tokijo mieste pabėgo du 

snortininkai ir mano vykti į Ame-

Ir naujieji sovietų valdovai at
sisako mokėti Jungtinėms Tau
toms užsilikusias skolas. JAV siū
lo atimti Sov. Sąjungai balsavi
mo teisę.

Sen. B. Goldwateris, kandida- 
Į tas į JAV prezidentus, nenustoja 
Į kaltinęs dabartinės valdžios dėl 
užsienio politikos. Jis tvirtina, 
kad dabar yra stiprinami komu
nistai. kurie gali būti pavojingi 
Vakarų egzistencijai.

Sov. Sąjungos augšti pareigū- 
ai lankosi Kanadoje ir nupirko 

kviečių didesnį kiekį. Taigi, ne
žiūrint skelbto gero derliaus, 
duonos vis trūksta.

Afrikoj gimė dar viena valsty
bė Zambija. Tai buvusioji bri

tų kolonija, kuri vadinosi šiaurės 
Rodezija. Ji yra Afrikos 38-ji ne
priklausoma valstybė.

Iš rytinio Berlyno 4 darbinin
kai, dirbę pasienio dirbtuvėse, 
pasidarė skylę iš fabriko ir pabė
go i vakarus.
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9 RELIGINIAME GY/EMME
* Popiežius Paulius VI, kal

bėdamas mokslininkų grupei 
dalyvavusiai studijų savaitėje 
Popiežiškoje Mokslo Akademijo
je, pareiškė, kad “kiekvienas 
tikras mokslininkas yra Bažny
čios draugas”. Esą Bažnyčia 
mielai jungiasi į pasaulio dialo
gą, džiaugdamasi mokslo vyrų 
nuostabiais išradimais, o moks
lininkai esą irgi aiškiau pastebi 
ryši tarp mokslo ir religijos. 
Praeityje mokslo pasaulis per- 
lengyai užėmė nepriklausomy
bės ir savimi pasitikėjimo pozi
ciją, kuri buvo daugelį nuvedusi 
į atsiribojimą nuo dvasinių bei 
religinių vertybių ir net jų pa
niekinimų. šiais laikais paryš- 
kėjęs pasaulio ir žmonijos prob
lemų sudėtingumas mokslo pa
saulyje sukėlė netikrumą ir abe
jingumą, kuriuos jie gali paša
linti moksliniais laimėjimais 
įžvelgdami pasaulio paslaptis ir 
pažindami šviesą, trykštančią iš 
dieviškojo šaltinio.

* V. Vokietijos radijo ir tele
vizijos vedėjams popiežius Pau
lius VI pareiškė, kad tų ryšio 
priemonių vaidmuo turi būti ly
giai svarbus mokyme ir religijo
je, kaip ir pramogose. Jis išreiš
kė didelį susidomėjimą V. Vo
kietijos darbu šioje srityje ir 
pagyrė jų pastangas toje srityje.

* N. Chruščiovas savo laiku 
siūlė popiežiui Jonui XXIII už
megzti diplomatinius ryšius ir 
įsteigti nunciatūrą Maskvoje. 
Pasiūlymas popiežiui buvo įteik
tas N. Chruščiovo žento A. 
Adžubėjaus, kuris su žmona lan
kėsi Vatikane, šią žinią paskel
bė “The Ukrainian Bulletin” 
1964 m. 17-18 nr. Esą ji buvusi 
pasakyta mons. A. Kindermann 
Vokietijoje per Tylos Bažnyčios 
suvažiavimą Koenigsteine. In
formacijos šaltiniu buvęs ukrai
niečių arkiv. J. Slipy, kuris tapo 
paleistas iš sovietų kalėjimo po 
derybų tarp Vatikano ir Sov. 
Sąjungos vyriausybės. Kiek ši 
informacija tikra, tuo tarpu nė-

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.
Be muito dovanos 

į Lietuvą.
Maisto siuntiniai geriausios kokybės 

Didžiausias pasirinkimas
GOOD AND PLENTY — $31.56 
amerik. dol.: 11 sv. kviet. miltų, 
6% sv. ryžių, 9 sv. rūk. bekono, 
4% sv. rūk. kumpio, 1 sv. kakavos, 
1 sv. ger. žuvies pamid. padaže. 
Turime standartinių siuntinių; taip 
pat galime sudaryti siuntinių pagal 
jūsų norą. Prašykite nemokamai 
siunčiamų katalogų su didžiausiu 
pasirinkimu iš maisto produktų, 
medžiagų, pasiūtų drabužių, namų 
apyvokos reikmenų ir daugybe ki
tų dovanų.

Pinigai į Lietuva
PILNAI GARANTUOTI

Kursas: 9 rubliai už $10. Mokestis: 
iki $30 — $2.75, virš $30 — 10%.
INTERTRADE EXPRESS CORP. 

125 EAST 23rd STREET 
NEW YORK, N.Y. 10010

Jau daugiau kaip dešimt metų tūks
tančiai lietuvių pilnai patenkinti 
mūsų patarnavimu. Turime užstatą, 

kad būtų apsaugoti užsakymai. *

ra žinios. Kol nėra oficialaus pa
reiškimo, yra pagrindo abejoti.

* Garsusis protestantų pa
mokslininkas dr. B. Graham pa
prašė audiencijos pas Bostono 
kardinolą Cushing, kuriam norė
jo padėkoti už moralinę para
mą ankstesnių savo misijų me
tu. Baigiantis '45 min. truku
siam pasikalbėjimui, B. Graham 
pastebėjo: “Man daug arčiau ka
talikų tradicija, negu kaikurie 
liberališki protestantai.” Kardi
nolas pastebėjo, kad katalikai, 
klausydami B. Graham pamoks
lų gali pasidaryti tik dar geres
niais katalikais. V. A.

* Dauguma Vatikano santary
bos dalyvių balsavo už katalikų 
ir ortodoksų jungimąsi šv. Kcf 
munijoje ne tiktai kaip “galimą, 
bet tam tikrais atvejais net re
komenduotiną” dalyką. Svarsty
tas projektas pabrėžė, kad nors 
ir Rytų Bažnyčia savo papro
čiais ir tradicijomis skiriasi nuo 
R. katalikų papročių, tačiau vi
sus jungia pagrindinės tiesos. 
Be to, “rytietiškoji teologija pa
pildo vakarietiškąją”. Protestan
tų atžvilgiu santarybos tėvai iš
vardijo pagrindinius tikėjimo 
punktus,, kuriuose jie sutinka su 
protestantais, kaip pvz. Kristaus 
išpažinimas ir meilė Šv. Raštui; 
Krikšto ir švč. Sakramento at
žvilgiu jie pabrėžė skirtumus, 
sykiu pripažindami puikią dirvą 
tolimesnėms diskusijoms šiuo 
reikalu.

* Vysk. F. V. Allen Kanados 
vyskupų konferencijos paskirtas 
Kanados ekumeninio komiteto 
nariu. Šio komiteto paskirtis: 
katalikų atstovavimas tarpkon- 
fesinėje veikloje. Be to, konfe
rencijoje vyskupai aptarė pla
tesnį naujųjų kalbų panaudoji
mą pamaldose. Ateityje jie žada 
paskelbti bendrą instrukciją vi
sai Kanadai, apimančią dabarti
nius liturginius patvarkymus.

* Toronto slovakų Rytų apei
gų katalikų kunigas" M. Rusnak 
paskirtas vyskupu ir apaštališ
kuoju vizitatorium visiems Ka
nadoje gyvenantiems tų apeigų 
slovakams. Be to, busimasis vys
kupas bus ir Toronto ukrainie
čių Rytų apeigų katalikų vysk. 
I. Borecky pagalbininku.

* Mons. E. T. O Meara, St. 
Louis arkivyskupijos katalikų ti
kėjimui plėsti sąjungos direkto
rius, pareiškė, jog dvasininkai 
turi išmokti klausyti “tolregių” 
žmonių, o ne smerkti jų idėjas. 
Užsispyrę katalikai, kurie prie
šinasi reikalingiems pakeiti
mams, praeityje Bažnyčios gy- 
veniman yra įnešę tikrų tragedi
jų. Jei bažnytinė vyriausybė ne
būtų priešinusis tiems, kurie no
rėjo katalikybę pritaikyti kinų 
kultūrai, pašalindami iš jos eu
ropietiškumą ir lotyniškumą, 
šiandien greičiausiai Kinija ne
būtų komunistų valdžioje.

Kun. J. Stš.

Bostonas. — Kardinolas Cush
ing, kuris dėl astmos grįžo anks
čiau iš Vatikano santarybos, su
sitikęs žinomąjį pamokslininką 
Billy Graham paklausė, kaip jis 
įstengia būti toks sveikas, šis gi 
atsakė: "I trust in the Lord Ond 
take vitamins”.

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas j namus pristatymas. 

K R A U T U VES:
Rytuose _ 2448 DANFORTH AVE. — TEL. OX 9-4444 
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE. — TEL. 537-1442 

Krautuvės atidarytos nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Keistas įvykis Maskvoje
Kompartijos nesėkmės reikalauja išpirkimo aukų

Tylusis sąmokslas Maskvoje, 
įvykdytas spalio 15 d., nuversti 
Nikitai Sergejevičiui Chruščio
vui, Rusijos vienvaldžiui, kuris 
smerkė pirmtakūno vienvaldystę, 
tebuvo pakartojimas seniai ru
suose naudoto būdo vienvaldžio 
atsikratymu išpirkti nesėkmes.

N. S. Chruščiovas per 11 metų 
stengėsi padaryti bent kelis žings
nius į tolimąją svajonę, kuri jo 
buvo įtaigota rašant naująją kom
partijos programą, pilną priešta
ravimų, kaip ir rusų tautos bū
das. Jis paskelbė šūkį — viskas 
žmogui, kuris ne tik carinės Ru
sijos, bet ir kompartijos vienval
džių tebėra engiamas. Rusas vis 
lieka sukaustytas baimės ir tebe
gyvena savu uždaru gyvenimu, 
nes politinė priespauda jam telei
džia tik svajonėse plačiai sparnus 
išplėsti.

N. S. Chruščiovas garsiai šne
kėjo, kad komunizmas neįgyven
dinamas, kai žmogus jaučia neda- 
teklius. Praeities kompartijos ne
sėkmes jis bandė primesti savo 
pirmtakūnui Stalinui, tačiau jis 
nebandė pakeisti jo įvestos kolek
tyvinės santvarkos, kurioje žmo
gus kūrėjas nustelbiamas kom
partijos biurokrato, dažnai pasi
žyminčio klaikiu proto bukumu 
ir savanaudiškumu. Stalino su
kurtoji kolchozų ir sovchozu san
tvarka buvo lopoma, pažadais 
gražinama, tačiau rikiuojama 
kompartijos skirtųjų biurokratų, 
kurie dažnai neturi net mažiau
sio supratimo apie išmintingą 
ūkininkavimą ir visai nekreipė 
dėmesio į gamybos esminį rams
tį — žemdirbį. Turtingas kraštas 
neįstengė išsiversti be grūdų įve
žimo iš užsienio. N. S. Chruščio
vo bandymai Kazachstane ir ki
tose Sibiro srityse ne tik nepatei
sino vilčių, bet kraštui padarė di
delius nuostolius, žemės ūkio ko- 
lektyvinimas, bandęs plėstis ho- 
rizontinėje plotmėje, atsidaužė į 
jo intensyvinimo nesėkmę. Inten
syvus žemės ūkis reikalauja daug 
darbo ir kapitalo. Valstybė gali 
parūpinti kapitalą, bet užgniaužu
si žmogaus kūrybą, jo sąmonin
gumą ir paskatą už savo darbą šį 
tą gauti, negali išjudinti žmogaus, 
pakelti jo našumo. N. S. Chruš
čiovas atliko didelį propagandi
ninko darbą, pasakė šimtus kal
bų, lyg jis vienas tenusimanytų 
apie žemės ūkį. Neretais atvejais 
jo pamokymai buvo prieštaringi 
ir visai netinką krašto sąlygoms; 
pvz. Lietuvoje žalienų plotus pa
keisti šakniavaisiais ir kukurū
zais.

N. S. Chruščiovo valdymo me
tais ir pramonės srityje buvo sie
kiama išsiplėtimo, kiekybinio au
gimo, bet liko nesuderintas pra
monės planavimas ir neišspręstas 
gamybos kokybės klausimas. Są
mokslininkai jam prieštarauja, 
kad pramonė per metus pagami
no už 2 bil. rublių naudojimui 
netinkamų gėrybių.

Chruščiovo prieštaravimai
Jis jau seniai pastebėjo, kad 

kompartijos dogmatiškoji progra
ma yra atšlijusi nuo tikrovės. Jo
je šnekama apie demokratiją, ta
čiau sovietų tautos laikomos su
gniaužtos kumštyje. Kompartija 
buvo ir liko mažumos partija. Ji 
gali remtis tik jėga ir diktatūra. 
Ir kai naujasis kompartijos sekr. 
L. I. Brežnevas šneka apie socia
listinės demokratijos sustiprini
mą, žmonių gerovės pakėlimą, ne
atsisako proletariato diktatūros, 
kuria remiasi kompartija.

N. S. Chruščiovas padarė kelis 
žingsnius nerusams dar labiau 
prispausti, rusiškame katile su
šutinti. Stalinas tikėjosi, kad ne
rašai savo valia įsijungs rusų sro- 
vėn, o Chruščiovas atsargiai ėmė 
naudoti gausias priemones jiems 
rusinti. Jis įsikišo ginklu Vengri
joje vykusiam sukilimui numal
šinti, jis talkino rytinėje Vokie
tijoje neramumams malšinti, ta
čiau užmezgė glaudžius santykius 
su Jugoslavija, kuri ypač JAV 
parama kūrė tautinį komunizmą. 
Liaudies respublikose, kuriose 
budi Maskvos saugumas ir ka
riuomenės daliniai, tegalėjo pasi
reikšti tautiniai polėkiai, kai ra
sai ir kiniečiai ėmė atvirai nesu
tarti. Kova tarp Maskvos ir Pe
kin padarė didelį plyšį, kurio jau

negalima dirbtinai pridengti ko
munistinių kraštų vienybe. N. S. 
Chruščiovas šį rudenį, prieš pat 
jo pašalinimą, jau atsargiau ėmė 
šnekėti apie kiniečius ir padarė 
kaikuriuos taikai atstatyti žygius.

Pekingas liko užkietėjęs. Jis 
reikalavo Chruščiovo pasitrauki
mo. Maotsetungas ėmė ne tik 
kurstyti liaudies respublikas 
prieš Maskvą, bet ir kenkti ūki
nei santarai — COMECON ska
tinti tautiškumą, net reikalauti 
kaikurių Sibiro sričių. Šiuos smū
gius skaudžiai pergyveno Mask
vos kompartija.

Suokalbininkai
N. S. Chruščiovas buvo propa

gandininkas ir tapytojas. Jis tapė 
kompartijos organizaciją šalinda
mas, bet nesunaikindamas prieši
ninkų. Jis tapė kompartijos ūkio 
politiką ir ūkinę organizaciją, ta
čiau nesulaukė teigiamų vaisių. 
Jis tapė užsienio politiką pasirė
męs taikos sambūviu, grasinda
mas ir stengdamasis išlaikyti so
vietų imperiją, kurią paveldėjo 
iš Stalino. Jis tapė kompartijos 
ideologiją, nors nekartą bandė 
atgręžti nugarą ne tik Marksui, 
bet ir Leninui. Jo pakartotinis 
šaukimasis socialistų talkos, t.y. 
užmojis kalbėtis su menševikais, 
buvo sąmoninga nuoklyda.

Suokalbininkai jį kaltina ne es
miniais klausimais, bet jo plepu
mu, nesugebėjimu panaudoti 
mokslo ūkiui skatinti. Tik netie
siogiai jam padarytas priekaištas 
dėl santykių su kiniečių kompar
tija. Šis suokalbis buvo keistas

tuo, kad vienu mostu komparti
jos centriniame komitete pavyko 
padaryti nutarimą N. S. Chruš
čiovui pašalinti, lyg už jo nuga
ros nebūtų buvę smogiamosios 
jėgos. Stebina ne tai, kad virš 
pusantro šimto c.' komiteto narių, 
kurie buvo Chruščiovo užgirti, jo 
paunksmėje naudojęsi išskirtina 
padėtimi nutarė eiti nežinomu 
keliu ir balsuoti prieš Chruščio
vą, bet nepajudėjimas kariuome
nės ir saugumo smogikų diktato
riui ginti. Bent šiuo metu nėra 
paskelbta duomenų, kurie nu
šviestų suokalbio eigą. Galima 
būtų prileisti, kad buvo suvaidin
ta atsistatydinimo komedija, jei 
ne įžūlus Chruščiovo niekinimas 
ir pašalinimas jo spaudos ir radi
jo pareigūnų.

Suokalbininkai turės nugalėti 
žymiai didesnes kliūtis už Chruš
čiovą, kai jis grūmėsi su stalinin
kais ir jiems pasmerkti turėjo 
suniekinti Staliną. Pirmieji kom
partijos sekr. L. L Brežnevo ir 
min. tarybos pirm. A. Kosygino 
žingsniai labai neryškūs. Sena 
šnekta apie žmonių gerovę nieko 
naujo nepasako, jei dar kartą bu
vo pakartota. Naujenybė, kad jie 
žymiai švelniau bylojo apie rasų - 
kiniečių santykius, ir Pekingo at
laidus atgarsis. Jei Maskvai pa
vyks suartėti su Pekingu, prasi
dės naujas užsienio politikos 
tarpsnis, žadantis vakariečiams 
didelio rūpesčio. Sovietų vidaus 
politikos ir ūkio klausimai vers 
daryti naujus šuolius, kurie gali 
nublokšti nuo vairo nūdienius 
suokalbininkus. Jų laukia sunki 
našta ir labai miglota ateitis.

DR. J. PUZINAS - 
Bendruomenės ryšininkas VLIKe

Dabartinė PLB valdyba parei
gas perėmė 1963 m. spalio 12 d. 
Š.m. spalio 15 d. posėdžiu buvo 
pradėti antrieji darbo metai. Po
sėdy dalyvavo pirm. J. Bačiūnas, 
St. Barzdukas, dr. A. Nasvytis, 
V. Kamantas, M. Lenkauskienė 
(posėdis vyko jos bute), J. Staniš- 
kis, reik. ved. E. Karnėnas; iš Fi
ladelfijos buvo atvykęs PLB Kul
tūros Tarybos pirm. dr. J. Puzi
nas. Dėl ligos negalėjo dalyvau
ti A. Mikulskis.

Buvo svarstomi šie klausimai: 
pasaulio lietuvių jaunimo kongre
sas — ref. Kamantas; PLB ryšiai 
su apsijungusiu VLIKu — ref. 
dr. Puzinas; tolimesnis “Pasaulio 
Lietuvio” leidimas — ref. St. 
Barzdukas; PLB valdybos bend
radarbiavimo plėtimas su kraštų 
bendruomenėmis — ref. Barzdu
kas; PLB Kultūros Tarybos atei
nančių metų planai ir darbai — 
ref. dr. Puzinas; ižd. Staniškis

pateikė metinę finansinę PLB 
valdybos apyskaitą ir kt.

Valdyba išreiškė padėką “Bir
želio 22 komisijos” pirmininkui 
dr. J. Puzinui už jo pastangas ir 
darbą VLIKą konsoliduojant. Jis 
pakviestas ir sutiko būti laikinuo
ju PLB valdybos ryšininku prie 
apsijungusio VLIKo. PLB valdy
bos reik, vedėju ir ateinantiems 
metams pakviestas ir sutiko būti 
E. Karnėnas.

Ryšium su pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresu, kreipiant visą 
galimą dėmesį į laisvojo pasaulio 
lietuvių išeivijos jaunimo prob
lemas ir rūpesčius, 1966 metai 
skelbiami lietuvių jaunimo me
tais. Visų kraštų lietuvių bend
ruomenės, organizacijos, ypačiai 
jaunimo, ir plačioji visuomenė 
prašoma jau iš anksto ruoštis ir 
visa daryti, kad lietuvių jaunimo 
judėjimas įgautų reikiamą mas
tą ir įtampą. V-bos inf.

KOMUNIZMAS PRANCŪZIJAI 
TEBĖRA PAVOJINGAS

Maurice Thorez ilgus metus va
dovavo Prancūzijos kompartijai, 
kuri visada buvo paklusni Mask
vos įsakymams. Prancūzų kom
partijos vadovybė visada laikėsi 
Maskvos linijos aklai, be jokių 
sąlygų; toks buvo jų principas. 
Jo laikėsi komunistai Lenkijoje, 
Jugoslavijoje, Rumunijoje, Itali
joje, bet Jugoslavija greit atskilo 
ir pasirinko pragmatišką kelią. 
Gerokai vėliau ja pasekė Rumu
nija, o Italijoje tik prieš pat Pal
mira Togliatti mirtį ėmė reikš
tis nukrypimai ir pagaliau po jo

Garsieji Č N I D A I 
pasaulio w Iv I I HI

Byla teisme
1917 m. birželio mėnesio pra

džioje per Olandiją ji atvyko į 
Vokietiją, Koelną. Kai grįžo į Is
paniją, ji nebenorėjo dirbti šni
pės darbo, bet ja prikalbėjo Ca
naris. Ji iši Canafio gavb 15.000 
pezetų čekį ir išvyko į Paryžių ir 
apsistojo Plaza viešbutyje, Mon
taigne Ave. Ji čia buvo suimta, 
kai norėjo iškeisti tą čekį, ir pa
sodinta į Saint Lazare kalėjimą, 
o po mėnesio — liepos 24 d. pra
sidėjo jos bylos svarstymas. Teis-, 
mas buvo uždaras, nors prie rū
mų rinkosi minios žmonių. Teis
mo rūmus saugojo karinė sargy
ba. Teisme ji pasisakė buvusi ma
nevruose Vokietijoj, Italijoj ir 
Prancūzijoj. Ji gavusi net du kar
tus po 30.000 markių iš Vokieti
jos užsienių reikalų ministerio Ja- 
gowo: “Tai buvo pinigai už mano 
prielankumą. Mano simpatijos 
man mažiau nepasiūlydavo. Per 
diplomatinius paketus aš siunčiu 
laiškus savo dukrai...”

Teismo narių pasitarimas buvo 
trumpas — Mata Hari pasmerkta 
mirti sušaudant. Ji teismo spren
dimą priėmė su šypsena. Jos mir
ties bausmės įvykdymas kiek už
truko — buvo sušaudyta 1917 m. 
spalio 15 d., 6 vai. ryto, Paryžiaus 
priemiestyje — Vincennes. Prieš 
sušaudant, jai buvo duota išgerti 
stiklą romo. Taip reikalavo Pran
cūzijos įstatymai. Ji buvo pririš
ta prie stiebo, bet atsisakė, kad 
jai būtų užrištos akys. Majoras 
Massard davė komandą baudžia
majam būriui, ir po salvės Mata 
Hari kūnas sušmuko — pataikė 
12 šūvių.

Šnipės karjerą vedė ir duktė 
Banda. Ji 1950 m. buvo sušaudy
ta raudonųjų korėjiečių.

CANARIS
1939 m. rugsėjo mėn. 1 d., kai 

vokiečių armijos pradėjo žygį į 
Lenkiją, Berlyne, Wilhelmo gatve 
ėjo nedidelio ūgio civilis žmogus. 
Ta gatvė buvo užtverta judėji
mui, kad kartais joje nekiltų pa
triotinių ar kitokių demonstraci
jų. Civilis praėjo tas užtvaras ir 
įėjo į Reicho kanceliarijos patal
pas. Rankos pakėlimu jį pasveiki
no čia budis augštesnio laipsnio

J. VAICELIŪNAS

karininkas: “Heil Hitler, Admi
ral!” Tai rodė, kad tas civilis ne
buvo tikras civilis, o karys civili
niuose drabužiuose. Tai buvo ad
mirolas Wilhelmas Canaris, kurs 
atvyko pas Hitlerį padėkoti už jo 
pakėlimą į admirolo laipsnį. Jis 
buvo vokiečių špionažo ir saugu
mo viršininkas.

Canaris yra paslaptingas žmo
gus vokiečių špionažo tarnyboje. 
Jis yra mūsų laikų vienas žymių
jų šnipų, teisingiau sakant, orga
nizatorių. Vokiečiai Canarį gerbia 
dėl jo noro pasukti Vokietiją ki
ta linkme, kai pakvaišęs Hitleris 
galvojo užkariauti pasaulį. Cana
ris dalyvavo sąmoksle nužudyti 
Hitlerį. Canaris, kaip Faustas, 
pardavė savo sielą naciškajam 
velniui ir tada atsisuko prieš Me- 
fisto, iki Mefisto jį sunaikino. 
Anglai sako: “Nors mes Canariui 
nemokėjome pinigų, bet jis mums 
padėjo kovoti prieš Hitlerį.”

Canaris buvo slaptas žmogus. 
Jis niekada nesirodė masiniuose 
susirinkimuose, niekada viešai ne
kalbėjo. Jo niekas neminėjo ir 
ir nacių spaudoje. Jo įstaiga buvo 
šalia kariuomenės štabo Tirpitz 
Ufer 74, Berlyno centre.

šnipo karjeros pradžia
Canaris špionažo karjerą pradė

jo 1914 m. Tada jis buvo 25 m. 
amžiaus “Dresdeno” karo laivo 
kapitonas. Pirmasis pasaulinis ka
ras jį užtiko toli nuo Vokietijos. 
Nesitikėdamas saugiai grįžti į Vo
kietijos uostą, jis įplaukė į neut
ralios Čilės uostą, kur jis su savo 
įgula buvo internuotas.

Kartą internuotų stovykloje jį 
aplankė vokiečių karininkas, kaip 
Raudonojo Kryžiaus atstovas ir 
aptarė planą pabėgti. Kai pabėgi
mas pasisekė, Canaris nuvyko į 
JAV, kur turėjo dirbti Fr. von 
Papeno ir Rr. Rintelno žinioje. 
Pastarieji buvo vokiečių špiona
žo tinklo organizatoriai ir sabota
žų vykdytojai JAV, nes vokiečiai 
žinojo, kad JAV išeis į karą są
jungininkų pusėje.

kietijos pasiuntinys Madride ba
ronas E. Stoher, kuris tose parei
gose buvo ir II D. karo metu, pa
prašė Canarį surasti moterį, kuri 
galėtų vykti į Paryžių su šnipinė
jimo uždaviniu.

Canaris buvo, galima sakyti, vo
kiečių karo laivyno atache Ispa
nijoje. Jo tikroji pareiga buvo 
surasti bazes vokiečių povandeni
niams laivams išilgai Ispanijos 
pakraščio, uostų špionažas tarp 
sąjungininkų laivų, surasti agen
tus Ispanijos karališkame dvare, 
kad būtų atsverta sąjungininkų 
įtaka neutraliame Ispanijos kraš
te. Ir svarbiausias jo darbas — 
surasti agentus, kuriuos galėtų 
pasiųsti į Prancūziją, šį kartą tas 
svarbiausias agentas buvo Mata 
Hari, kuri Čanario užrašų knygu
tėje pažymėta H-21. Ji turėjo 
vykti į Paryžių kaip olandė šokė
ja ir būti Canario pagrindiniu 
agentu Prancūzijoje. Iš anksto 
buvo numatyta, kad ji savo gro
žiu ir artistiškumu nugalės Pary
žių. Ypatingai Canariui buvo svar
bu gauti reikiamų žinių iš Pran
cūzijos armijos ir laivyno karinin
kų. M. Hari iš karto nenorėjo im
tis tos misijos, nes ji buvo pami
lusi Canarį ir norėjo pasilikti 
Madride kartu su juo, o gal ir už 
jo ištekėti. Bet Canaris galvojo 
kitaip. Ji jam buvo reikalinga jo 
tarnybinei pareigai įvykdyti. Jis 
pasakė, jog jis ją vėl greitai pa
matys, kai tapsianti žymiausia šo
kėja ne tik Paryžiuje, bet ir vi
soje Europoje.

Canario pranašavimas pildėsi. 
M. Hari užbūrė Paryžių. Susidarė 
eilės jos gerbėjų. Pinigai ėjo į jos 
kišenes, o pinigus ji mėgo. Ji pir
ko nedidelę nuosavybę prie Bois 
de Boulogne. Tai parko rajonas. 
Čia ji kiekvieno sekmadienio va
karą rengdavo vakarines progra
mas, į kurias susirinkdavo 40-50 
žymesnių vyrų, kurių skaičiuje 
buvo ir augštesnio rango kari
ninkų. (Bus daugiau)

mirties paskelbtas jo laiškas ro
do, kad P. Togliatti buvo nukry
pėlis nuo generalinės linijos. 
Apie M. Thorez’ą to negalima pa
sakyti. Kas iš komunistų kėsino
si laužyti šį absoliutišką principą 
ir bandė nurodyti Prancūzijos 
komunizmui šį tą originalaus, su
kurti tam tikros rūšies komuniz
mą su prancūziškais bruožais, — 
buvo negailestingai šalinami, iš
keikiami, išvaromi iš partijos. 
Visdėlto reikia pripažinti, kad 
nukrypėlių nuo generalinės lini
jos buvo gana daug. Thorez’o — 
Vermeersch’o vadovaujama parti
ja tik atsargiai, šaltai prisitaiky
davo prie sovietų diplomatinių ir 
ideologinių perinamų.

Thorez ir prancūzų kompartija 
buvo paskutiniai stalininkai. Jie 
visai priėmė Chruščiovo liniją 
tik tada, kai įsitikino, jog ta nau
ja linija yra visai ortodoksiška ir 
kai jau nebegalima elgtis kitaip. 
Kai Maskvos linijos posūkis bu
vo suvoktas, tada subordinacija 
buvo besąlyginė, visuotinė. Par
tijos organas “L’Humanitė” dėl
to turėjo dažnai keisti vyr. redak
torius, nes tuo laiku, kai partijos 
vadovybė dar nebuvo kaip rei
kiant supratus Maskvos generali
nės linijos posūkio, redaktoriai 
buvo praleidę “ h e r e t i š k ų ” 
straipsnių. Nuo 1945 m. dažnai 
keitėsi žymiausieji žurnalistinės 
plunksnos riteriai ir kaikurie jų, 
kaip pvz. Herve, pateko į nema
lonę ir užsitraukė didžiausią pra
keikimą.

Kai kilo didelis vaidas bei ki
virčas tarp Maskvos ir Pekingo, 
Thorez ir partijos vadovybė nė 
vienos minutės nesvyravo: buvo 
ištikimi Maskvai ir tokie pasiliko. 
Ir dabar naujoji vadovybe yra vi
sai prosovietiška, bet tai nereiš
kia, kad ji neturėtų keblumų su 
tam tikrais “kinais” partijoje ir 
ypač su komunistinių studentų 

' federacija, su “sorboniškiais”, 
kurie rodo pakrypimus į origina
lumą. Jau kelis kartus buvo jiems 
grasinta, o paskutinis komparti
jos kongresas jų adresu paskelbė 
rimtą ir nemandagų įspėjimą.

Prancūzijos kompartija ryšium 
su Pekingo schizma, tam tikra 
prasme, išgyvena vidaus krizę, 
kuri pašalinėms akims nelengvai 
pastebima. Tas nerimas nėra spe
cifiškas Prancūzijai: jis plečiasi 
visose kompartijose, reiškiasi vi
same komunistų internacionale.'

Prancūzų kompartija ir toliau 
yra Prancūzijai pavojinga. Pavo
jus pasidarytų itin rimtas, jei 
Prancūziją ištiktų ekonominė kri
zė arba jei socialistų partija su
darytų koaliciją su komunistais, 
kaip kad tai buvo įvykę prieš II 
D. karą, kai Prancūzijos vairas 
buvo atsidūręs “liaudies fronto” 
kontrolėje. Gen. De Gaulle mir
tis gali sudaryti bazę “liaudies 
frontui”, nes jis neturi pasi
rinkęs autoritetingo įpėdinio; ta
da atsirastų Prancūzijoje tam tik
ra tuštuma, į kurią galėtų įsiverž
ti “liaudies frontas” ir kurti “šeš
tą” Prancūzijos respubliką.

J. Gbs.

SOVIETAI BIJO RINKIMŲ

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

VD ApĖklAC Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DALtlNAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

Iome Owners
4---------C2 ENTRE

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, cementas, blokai
• Taip pat atliekame visus remontus:
• Poilsio kambarius, virtuves, verandas,
• Naujus priestatus, garažus, stogus.

Į Niujorką Canaris atvyko kaip 
Otto Selinger, Lenkijos žydas. 
Jis čia dirbo vienoje muzikos 
instrumentų krautuvėje. 1916 m. 
jis išvyko į Ispaniją organizuoti 
špionažo dalinio, kuris ne tik 
rinktų reikiamas vokiečiams ži
nias. bet taip pat keltų neramu
mus anglų ir prancūzų kolonijose 
š. Afrikoje. Į Ispaniją jis atvyko 
anglų laivu kaip čilietis prekybi
ninkas Reed Rosas.

Neoficialus
laivyno atstovas
Ispanijoje. Madride, Trocadero 

naktiniame klube jis susipažino 
su garsia šokėja Mata Hari. Jis į 
tą naktinį klubą ateidavo dažnai 
ir čia susitikdavo su ja. Jai pati
ko Canaris, ir ji pamilo jį. Bet 
Canaris dirbo savo tėvynei. Vo-

Ryšium su Sovietijoje paminė
tomis Pirmojo Internacionalo 
šimtosiomis metinėmis pateikta 
kompartijų ir jų narių statistika. 
Pagal Vilniuje leidžiamą “Ko
munistą” 9 nr. kom. partijų 1960 
m. pasaulyje veikė 87; jų narių 
skaičius siekė virš 36 mil? Neko^ 
munistinio režimo kraštuose na
rių daugiau kaip 5,3 mil. 1963 
m. kom. partijų skaičius pasiekė 
90, narių — 42?8 mil. ir iš jų ne
komunistiniuose kraštuose—-virš 
6 mil. Per paskutinį ketvirtį am
žiaus 26 kom. partijos buvo su
kurtos besivystančiose valstybė
se, iš jų Azijos kraštuose — 11 
kom. partijų, P. Amerikoje — 9 
ir Afrikoje — vos 6 kom. parti
jos.

Per parlamentų rinkimus Ita

lijoje 1963 m. komunistai gavo 
7,8 mil. balsų — 25% visų bal
savusių; Indijoje 1962 m.—11,5 
mil. balsų, 10,1%; Prancūzijoje 
1962 m. — virš 4 mik, 21,9%; 
Suomijoje 1962 m. — 507,1 tūks- 
tanšių, 22,1%; Japonijoje 1963 
m. — 1,6 mil., 4%. Komunistų 
čia pateiktoje statistikoje kiek 
stebina Suomijos ir Japonijos 
pavyzdžiai, nes šiuose kraštuose 
nevertėtų komunistams didžiuo
tis gyventojų simpatijomis Pvz. 
neutralioje ir sovietų grėsmėje 
gyv. Suomijoje už komunistus 
balsuojančių skaičius mažėja: 
1958 m. jie buvo surinkę 23,2% 
visų balsų. Mat, žmonės, patyrę 
komunizmo rykštę, jo daugiau 
nebenori. Kodėl gi sovietai nelei
džia laisvu rinkimų? Aišku, bijo, 
kad nenušluotų iš valdžios.
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MAŽYTĖ
Onutės tėvelis jau nuo pavasa

rio sunkiai serga, guli už miesto 
sanatorijoje. Mamytė jį dažnai 
aplanko, bet vaikučių ten neįlei
džia, ir Onutė nuo pat išvykimo 
jo dar nematė. Kai mama par
važiuoja aplankiusi tėtę, Onutė 
vis nekantraudama klausia — 
kada tėtis pasveiks? Onutė ne
paprastai myli savo tėtį ir lau
kia jo kasdien sugrįžtant. Prisi
mena, kaip jis automobiliu ją 
pavėžindavo, o grįžęs po sun
kaus darbo, rasdavo laiko ir su 
ja smagiai pažaisti.

Kartą sugrįžusi iš sanatorijos 
mamytė įteikė Onutei mažą dė
žutę, sakydama:

— Tai tėčio mažytė dovanėlė 
tau. Jis ją nupirko, kai tave 
krikštijo, kai buvai labai maža. 
Tada jis sakė atiduosiąs tau, kai 
paūgėsi, šiandieną tėtis prašė 
tą dovanėlę perduoti tau.

Onutė, palengva atidariusi šir
dies formos dėžutę, pamatė jo
je Rožinėlį, panašų kaip kad ma-

DOVANĖLĖ
mytė turi, tik mažesnį ir baltos 
spalvos, žiūrėdama į jį susimąs
tė. Mamytė, pasisodinusi ją ant 
kelių, paaiškino, kad žmonės, 
karštai mylėdami Mariją, garbi
na ją kalbėdami Rožinį. Paskui 
dar ilgai jai pasakojo apie Ber
nadetą, kuriai Liurde tarp uolų 
pasirodė Marija ir mokė ją mels
tis — kalbėti Rožinį. Baigdama 
pasakoti mamytė pridūrė:

— Marija myli visus mažus 
vaikučius ir išklauso nuoširdžių 
maldų.

Onutė atidžiai klausėsi, o jos 
akutėse iš džiaugsmo blizgėjo 
ašarėlės. Apkabinusi mamytę, 
karštai pabučiavo, tardama:

— Mamyte, padėkok tėčiui už 
šią dovanėlę ir pasakyk, kad aš 
gavau nuo jo ne mažytę dovanė
lę, bet pačią didžiausią iš visų. 
Mamyte, aš melsiuos drauge su 
tavim, prašydama tėčiui sveika
tos, nes aš nieko daugiau neno
riu, kad tik tėtis sveikas sugrįž
tų į namus. A. Abromaitienė

SPARČIAI KYLA 
JAUNIMO CENTRO PASTATAS

Geros draugės: ji mėgsta žąsis, o žąsys ją.

Gražiabalsis Andrius Chvedu- 
kas, 13 m., šv. Kazimiero rolė
je. Lapkričio 22 d. Prisikėlimo 
parapijos koncerte dainuos so
lo jaunimo choro pasirodyme.

Susipyko dėl 
baravyko

Du broliukai susipyko 
Dėl storulio baravyko. 
O ežys, pamatęs tai, 
Sumurmėjo taip rimtai:
— Kas per dyvai nematyti 
Peštis dėl šio rudo grybo? 
Ar nematote vaikai — 
Musmirių pilni miškai! 
Musmirė lieknai išaugus, 
Skrybėlėj gražiai paraudus — 
Ji puikiausia iš visų!
Aš sakau jums iš tiesų! 
Jam vaikai visi atsakė, 
Net ežys ausis pastatė:
— Tu, ežiuk, neišmanai, 
Nors dedies, kad daug žinai! 
Musmirė grakšti atrodo, 
Bet jos rauti nieks nenori. 
Ji nuodinga, nors graži, 
Vengia jos vaikai maži. 
Mums pasakė taip mamytė, 
O mes turim jos klausyti. 
Pasidžiaugt pasigėrėt,
Bet į krepšį tai nedėt! 
Tad užteks šio baravyko — 
Susitarti jiem pavyko:
— Mes išrausim jį abu, 
Valgyt bus abiem gardu.

A. Abromaitienė

Įspėkite - kas toks?
1. Groja be smuiko

Seniai planuotas Jaunimo 
Centras Hamiltone, Ont., tampa 
tikrove. Prie Aušros Vartų baž
nyčios turėtas sklypas praplėstas 
dar dviejų nupirktų namų plotu 
ir pritaikytas statybai didelio pa
stato, kuriame bus įrengtos patal
pos liet, jaunimo veiklai. Pama
tai jau išmūryti; dabar mūrija
mos sienos ir dar šį rudenį numa
tytas uždengti stogas. Spalio 18 d. 
įvyko pirmasis statytojų džiaugs
mas — pamatų ir marmurinės iš
kabos pašventinimas. Iškilmės,, 
be to, sutapo su rudens rekolek
cijomis, kurioms vesti buvo pa
kviestas Tėv. J. Vaškas, MIC, iš 
Čikagos. Iškilmės buvo pradėtos 
bažnyčioje, kur kun. kleb. mons. 
dr. J. Tadarauskas tarė sveikina
mąjį žodį, o mons. A. Giovanetti, 
Vatikano stebėtojas prie JT Niu
jorke, atlaikė sumą ir angliškai 
tarė pasveikinimo žodį. Pamoks
lą pasakė T. J. Vaškas, MIC. Gie
dojo par. choras, vad. sol. V. Ve- 
rikaicio. Po pamaldų procesija 
priartėjo prie būsimo Jaun. Cent
ro pamatų, kur šventinimo apei
gas atliko mons. Giovanetti, o kal
bą pasakė gen. Lietuvos konsulas 
dr. J. žmuidzinas, pavadindamas 
busimąjį Centrą žiburiu dabarties 
lietuvių sutemose. Iškilmėse da
lyvavo gausus būrys liet, jauni
mo ir Hamiltono liet, visuome
nės. Visų akivaizdoje Alf. Žilins
kas cementu pritvirtino marmu
rinę iškabą, pagamintą J. Lauga- 
lio, prie pamatų. Joje iškaltas už
rašas: “Lietuvių Jaunimo Cent-

ras — Lithuanian Youth Centre 
1964 — Our Lady of Mercy.” Po 
iškilmių visi buvo pakviesti sa- 
lėn, kur katalikės moterys, pirmi
ninkaujamos p. Noreikienės, pa
ruošė jaukias vaišes. Svečių tar
pe, be jau minėtų, buvo: Hamil
tono vyskupijos generalvikaras 
inons. Hinchey, mons. G. Ryan, 
Providence klebonas; T. Pr. Bra
zys, marijonų vicegenerolas, T. 
V. Rimšelis, marijonų provincijo
las, L. PI. barius, OFM, kons. dr. 
J. Žmuidzinas su ponia, “TŽ” re
daktorius ir kt.

Pats klebonas buvo užimtas iš
kilmėmis, ir iš jo mažai informa
cijų teko sužinoti. Daugiau jų tei
kė statybos komiteto pirm.* inž. 
J. Kšivickis ir vicepirm. K. Nor
kus (į komitetą įeina taip pat K. 
Meškauskas — izd. ir nariai — L. 
Klevas su K. Simaičiu). Iš pasi
kalbėjimo su jais paaiškėjo, kad 
Jaunimo Centras neišdygo per 
vieną dieną — jo statybai buvo 
rimtai ir realiai pasiruošta. Pir
miausia buvusios pradėtos telkti 
lėšos, gauti savivaldybės ir vys
kupijos leidimai, nupirkti ir nu
griauti kaimyniniai namai. Di
džiausia viso projekto atrama 
esanti pati Hamiltono lietuvių 
visuomenė. Kai buvo išsiųsti pa
rapijos vadovybės rinkėjai, dide
lė dauguma gausiai aukojo. Dalį 
šeimų aplankė ar lanko pats kle
bonas. Aukos tebeplaukia. Staty
bos komiteto nusistatymas esąs 
neiti į skolą, bet statyti palaips
niui. Pirmiausia būsianti pasta

Hamiltono Lietuvių Centro pastato pamatus ir marmurinę iškabą 
šventina mons. A. Giovanetti, Vatikano stebėtojas prie Jungtinių 
Tautų Niujorke. Bella Studio

tyta didžioji salė, uždengtas sto
gas ir įrengtas šildymas. Tikima
si, kad su augančia statyba augs 
ir lėšos, nes parama ateinanti 
jau dabar net is evangelikų ir ne
tikinčiųjų. Vykdomo projekto 
kritikų esą netrūksta, bet pozity
vus darbas ir entuziazmas esąs 
geriausias atsakymas. Toks gyvy
binės reikšmės projektas, kaip 
Jaun. Centras, esą turėtų būti vi
sų sutinkamas su džiaugsmu.

Dar teko sužinoti, kad didžioji 
salė su galerija turėsianti apie

iškeliavai perankstil

2. Verpia be ratelio

2. Kasa tunelius be kastuvo

Krinta kaštanai
Jau rudens vėjelis pučia 
Nuo šakų lapus, 
O lauke maži vaikučiai 
Renka kaštanus.

Ką darys, sunku atspėti, 
Vėjas mąsto gi rimtai — 
Gal lėlytei mažą skėti 
Padarys vaikai.

Gal spygliuotą rudą ežį 
Ir ratus mažus, 
Kur pelytę greitai veža 
Per tuščius daržus.

O kaštanai krinta krinta — 
Koks gražus ruduo!
Juos vaikai krepšin surinko: 
Bus pažaist su kuo.

A. Abromaitienė

Kur jie tinka?
Įrašykite i atitinkamus saki

nius šiuos žodžius: papūga, la
pė, bitutė, gaidys, beždžionė, 
ožka. X

1. Ona yra darbšti kaip

2. Rūta žiūri i veidrodį kaip

3. Vida yra gudri kaip

4. Mylė yra užsispyrusi kaip

5. Zita kartoja žodžius kaip

6. Vytas pešasi kaip

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė _ valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška HinTka- 
Įvairus spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai; spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
460 Roncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008

B. Naujalis, Ps.D.R.M.N.Pt.

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitus asmenis iš Lenkijos 
ar kitų kraštų, kreipkitės j

J. Kazimierą Michalski
347 BAY ST. TORONTO, II AUGSTAS, KAMB. 210, TEL. 368-9430

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietų reikalais.

SUPERTEST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS 
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI

GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI- 
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ AUTO 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
APYLINKĖS LIETUVIAI MALONIAI 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
PATARNAVIMU.

4. Duria be adatų fe

5. Dažo be teptuko

Suraskite atsakymus ir įrašy
kite į tinkamas vietas pagal 
brūkšnių skaičių. Šie atsakymai 
surašyti ne pagal eilę: kurmis, 
šaltis, ežys, voras, žiogas.

Skamba ir žvanga, gaudžia varpai, 
Skaudų ir liūdną skleisdami gandą: 
Vėl paviliojo žmogų kapai!... 
Diena Į dieną tiek jų atranda!

Maironis
Eterio bangomis iš anapus At

lanto Hamiltoną pasiekė žinia, 
kad š.m. spalio 7 d. Lietuva nete
ko dar vieno savo ištikimo sūnaus 
— a.a. kun. Benjamino Sakavi
čiaus, Pajavonio klebono. Praėjęs 
ilgą ir skausmais išpintą tėvynės 
sutemų kelią, kun. Benjaminas 
savo artimuosius ir taip numylė
tą tėvų šalį paliko pačiame savo 
amžiaus stiprume.

Kun. B. Sakavičius gimė 1911 
m. Radziškių k., Sangrūdos valse. 
Mokėsi Marijampolėje, marijonų 
gimnazijoje ir “Žiburio” g-jojė 
Vilkaviškyje. 1934 m. baigė Vil
kaviškio kunigų seminariją, buvo 
įšventintas kunigu ir paskirtas į 
Skriaudžius par. vikaru ir mokyk
lų kapelionu. 1938 m. perkeltas 
toms pačioms pareigoms į Švent
ežerį., Rytų frontui slenkant į va
karus, velionis su broliais pra
džioje traukėsi nuo raudonojo 
maro, bet vėliau nuomonę pakei
tė ir liko tėvynėje. Deja, neilgam. 
Naujasis okupantas kun. Benja
miną, kaip ir šimtus tūkstančių

Kun. B. Sakavičius, 
neseniai miręs Lietuvoje

mos autoritetas, garbė ir pasidi
džiavimas. Tad ir dabar, kun. 
Benjaminui mirus, jo sesers ir 
brolių liūdesys yra ypač gilus. 
Lietuvoje velionis paliko seserį 
Onutę Matulevičienę ir brolį Jo
ną, išeivijoje — brolius Vincą 
Hamiltone, Alfonsą ir Klemensą 
Buffalo, N.Y., ir Antaną Austra
lijoje; pusseseres Marytę Baltuš
kienę Hespeler, Ont., ir Zinaidą 
Šukienę Hamiltone.

Ilsėkis ramybėje, kun. Benja
minai, krauju ir kančiomis pa
šventintoje tėvų žemėje ir išpra
šyk pas A'ugščiausiąjį laisvę sava
jam kraštui, kurį taip labai my
lėjai! Sk. St.

600 vietų; būsianti įrengta didelė 
scena, tinkama taut, šokiams ir 
vaidinimams; salė būsianti pakan
kamai didelė' sportinėms treni
ruotėms, spektakliams, šokiams 
ir pan.

Projektas esąs paruoštas vie
nos Hamiltono architektų firmos 
pagal v i e t i n i us reikalavimus. 
Kiek jis atsieis, neteko sužinoti, 
bet, atrodo, neš virš $100.000. 
Projekto vykdytojas — rangovas 
yra A. Liaukus, parangovis — 
Alf. Žilinskas.

— O ar vyskupas kada nors ne
paims jūsų Jaunimo Centro savo 
vyskupijos reikalams? — paklau
siau komiteto pirmininką prisimi
nęs girdėtą priekaištą.

— Į tai yra atsakęs mons. Pr. 
Juras “TŽ” š.m. 42 "nr. Kol bus 
lietuvių, iš tos pusės nėra jokio 
pavojaus. Be to, mūsų Hamiltono 
vyskupas nebuvo suinteresuotas 
JC statyba; nelengva buvo jį įti
kinti JC reikalingumu. Vyskupo, 
kaip ganytojo, rūpestis krypsta į 
lietuvių ateivių dvasinį stiprini
mą bei globojimą. Kol gyvi bus 
lietuviai, tol gyvuos ir jų insti
tucijos. " \

Kartais pasigirsta baimė, kad 
neparapinės lietuvių institucijos 
ar nuosavybės gali pereiti į so
vietines rankas, žiūrint bent te
oriniai. Bet tai nepagrįstos bai
mės. Praeitis rodo: ką lietuviai 
Š. Amerikoj įsigijo, ta ir turi.

I - * ‘ Kor.

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 PUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5368 

K. STRIAUPIS
Res. tel. RO 3-2032

P. JONIKAS

kitų mūsų tautiečių, ištrėmė ne
žiniai į rytus. Pernešęs sunkiau
sius gyvenimo bandymus, po eilės 
metų velionis grįžo į Lietuvą, 
kur pradžioje buvo Gelgaudiškio 
klebonu, o paskutiniu laiku Pa- 
javonyje.

Mes, vyresnieji, puikiai prisi
mename, ką reiškė šeimoje sese
rims ir broliams iš savo tarpo 
vieną turėti kunigu. Jis buvo šei-

“KODĖL TURĖČIAU
STATYDINTIS
NAMUS

Abr.

Po pamokų reikia atsigaivinti.

Pagalvok !
Raidžių skaičių tau paduosiu, 
pasakyk, kaip Vadinuosi?

11 — vežu pieną
9 — gydau žmones
7 — kepu duoną
9 — mokau vaikus
9 — dirbu ūkyje

11 — išnešioju laiškus
Abr.

Organizuotos vi
*

Labai gausių Čikagos organiza
cijų atstovai paskelbė šį pareiš
kimą:

1. Vienbalsiai pritariame B AL 
Fo Čikagos apskrities organizuo
jamam lapkričio mėn. labdaros 
vajui varge esantiems tautie
čiams sušelpti.

2. BALFo organizuojamą lab
daros vajų laikome visos Čikagos 
ir jos apylinkių lietuvių labdaros 
vajumi.

3. Skelbiame 1964 m. lapkričio 
mėn. lietuvių labdaros mėnesiu 
Čikagoje ir jos apylinkėse.

4. Nuoširdžiai kviečiame visas 
lietuvių organizacijas, draugijas 
ir pavienius asmenis vieriingai 
prisidėti auka ir darbu prie va
jaus pasisekimo.

5. Reiškiame gilią padėką orga
nizacijoms, draugijoms ir pavie
niams asmenims, nuolat priside-

JAPONŲ FIRMA gavo iš Afri
kos didelį užsakymą plunksnako
čių, kurie nerašo. Sarbu, kad tik 
jie atrodytų, kaip JAV gaminami 
parkeriai. Vietiniai afrikiečiai 
juos nešioja kaip ornamentus; 
dažnai plunksnakotis kišenėje 
yra statuso ženklas — reiškia 
moka rašyti.

ŠIAIS LAIKAIS visur mašinos 
pakeičia žmones, tačiau atsitinka 
ir priešingai. Tarp Toronto ir Ha
miltono esančiam Burlington til
te buvo išimti automatai, kur pra
važiuoją turėdavo įmesti 15 et. 
ir pastatyti žmonės, kad surinktų 
iš pravažiuojančių pinigus. Prie
žastis: 15 et. reikėdavo mesti kai
re ranka; dažnai pinigai nukris
davo ant žemės, ir žmonės išlip
davę jieškodavo nuriedėjusio de
šimtuko, sulaikydavo judėjimą ir 
būdavo priežastimi daugelio su-

uomenės balsas
dantiems prie lietuvių šalpos 
darbo.

6. Pritariame BALFo Čikagos 
apskr. valdybos sudaryto vajaus 
vykdomojo komiteto sąstatui, lin
kime jam gero pasisekimo darbe 
ir pažadame jam visokeriopą pa
ramą.

Niujorkas. — Išrastas naujas 
prietaisas Tejelarm, kuris pri
jungiamas prie telefono ir kai pa
spaudžiamas mygtukas, tiesiai 
skambina policijai, gaisrinei, gy
dytojui ar kur kitur.

Niujorkas. — Robert F. Ken
nedy taip mėgiamas klausytojų, 
kad vienos kalbos metu Niujdr- 
ke neteko rankogalių segtukų, 
pluošto plaukų ir tapo apibraižy
tas. Manoma, kad paskutinėmis 
rinkiminio vajaus dienomis jam 
i talką ateis ir buv. prez. žmona 
Jacqueline Kennedy.

ir kitur
sidūrimų ir sužalotų automo
biliu.

KAS PAVOJINGESNIS šautu
vas ar bonka alaus? Kanadoje 
yra įstatymas pagal kurį nusipirk
ti betkokiam šaunamam ginklui 
reikia turėti 14 m., o pirkti deg
tinei ar alui reikia 18 m. amžiaus, 
daug kur — net 21 m.

MEDICI NOS PASAULYJE 
vyksta kova “drugs against bugs” 
— vaistų prieš bakterijas. Pvz. 
penicilinas, kuris prieš 10 m. bu
vo labai veiksmingas, o šiandieną 
dažnai visiškai nebepadeda, nes 
bakterijos žmogaus kūne jį nuga
li. Reikia vėl išrasti naujus vais
tus, ir ta kova turbūt niekad ne
sibaigs. Sakoma, kad patys gydy
tojai, dažnai prirašydami tokius 
vaistus padaro juos neveiksmin
gais, nes organizmas įgauna imu
nitetą.

DIDESNĖ DALIS GYDYTOJŲ 
JAV palaiko Goldwaterj, nes jis 
yra prieš socialinę mediciną. Jo 
rinkiminiame vajuje dirba 4 bu
vę JAV medikų sąjungos pirmi
ninkai. Gydytojai rinkimams su
aukojo net $150.000.

MALAJUOSE kovai prieš In
donezijos parašiutininkus anglai 
naudoja garsiuosius Indijos ka
rius — gurkas. Jie yra žinomi vi
same pasaulyje savo drąsa ir 
žiaurumu. Kartą 5 gurkų švalgai 
pastebėjo 5 Indonezijos parašiu
tininkus ir paleido į juos šūvius. 
Vienas parašiutininkas liko gy
vas. Karininkas paklausė, kuris 
gurka nepataikė. Visi tylėjo. Už 
bausmę visi turėjo žygiuoti pilno
je aprangoje 10 mylių. Jiems su
grįžus, karininkas pareiškė: bu
vote nubausti ne už tai, kad tylė
jote, bet už tai, kad nežinote, ku
ris iš jūsų nepataikėte.”

ŠIĄ ŽIEMĄ?

ŠTAI GERAS ATSAKYMAS

■ grynais 
_  _ pinigais

Gausite $500 grynais kaip paskatinimų
Norėdama pagelbėti Kanados statybos pramonei žiemos metu 
federacinė vyriausybė vėl skiria $500 grynais kaip paskatini
mą tiems, kurie statysis ar pirks žiemą pastatytus namus 
apsigyvenimui.

Kas yra žiemų statyti namai?
Pagal šią programą statyti namai yra tie, kurių statyba ligi 
lapkričio 15 d. yra pažengusi netoliau kaip iki pirmo augšto 
rėmų ir iki 1965 m. kovo 31 d. pakankamai užbaigti.

Kaip ir kur kreiptis?
Labai lengva. Pasiimkite prašymų formą tam reikalui iš savo 
Darbo Įstaigos ar Centrinės Mortgičių Korporacijų Įstaigos 
ir ją užpildę pasiųskite į artimiausią CMHC įstaigą. Jei norite 
jūsų statybininkas gali tai atlikti. Pilna informacija apie šią 
programą yra išspausdinta ant prašymų formų.

Veikite tuojau
Kreipkitės į savo statybininką ir susitarkite, kad jums pasta
tytų namus šią žiemą. Pasigelbėkite sau gaudami $500 kaip 
paskatinimą ir padėsite Kanados statybos pramonei veikti 
per visą žiemą.

Praėjusią žiemą pagal šią programą buvo pastatydinta 
virš 28.000 tokių namų.

g WMERBUĮĮĮT g
DARYKITE TAI DABAR! 
PASISTATYKITE SAU 
NAMUS ŽIEMĄ!

Issued by authority of Hon. Allan J. MacEachen, 
Minister of Labour, Canada.

W.B.1-65A

Ps.D.R.M.N.Pt


PAY E HGTOIE TEV YffiJE
KULINARINĖ ŽUVIS
Šiauliuose atidarytas kulinarinės 

žuvies perdirbimo fabrikas, kuris yra 
vienintelė tokio pobūdžio įmonė vi
soje Lietuvoje. Žada paruošti įvairius 
žuvies gaminius. Specialiai pastaty
tuose šaldytuvuose bus galima laiky
ti beveik 500 tonų žuvies.

DERLIAUS ŠVENTĖ
Spalio mėn. pradžioje Lietuvoje 

švenčiamos derliaus šventės. Jų tiks
las grynai propagandinis — pagerbti 
pasižymėjusius kolchozininkus, pasi
džiaugti pagerėjusiu derliumi ir, sa
vaime suprantama, padėkoti kompar
tijai už planus ir vadovavimą, šiemet 
didžiausia tokia šventė įvyko Kaune: 
Laisvės alėja pravažiavo ilga karna
valinė eisena, buvo pravežtas storu
lis Derlius, pusė žemės rutulio, ap
juosto užrašu “Taika”. Pirmuose 
sunkvežimiuose kauniečiams buvo 
parodyta nusipelniusi Pajiesio mel
žėja Ona VaiČiukynienė, geriausias 
veršelių augintojas Bogda Tvirbutas 
ir greičiausias kombainininkas Leo
nardas Malinauskas. Iškilmės užbaig
tos Kauno sporto halėje aktorių dek
lamacijomis, solistų dainomis, šokių 
grupių pasirodymais. Kalbas pasakė 
vyr. politrukas A. Sniečkus ir Sov. 
Sąjungos žemės ūkio ministerio pa- 
vad. P. Morozovas. Eilei Kauno rajo
no žemdirbių buvo suteiktas žemės 
ūkio pirmūno vardas. Šiomis dirbti
nėmis priemonėmis, įvilktomis į šven
tiškus rėmus, kompartija nori pri
versti kolchozininkus užmiršti lieso
kus darbadienius ir pakelti jų dar
bingumą — jeigu gerai dirbsite, mes

jums leisime pasivažinėti miestų gat
vėmis.

GAISRAS IR ŠOFERIAI
Užsidegė Kretingoje autotranspor

to sandėliai. Išvydęs į dangų kylan
čius dūmus, partinio komiteto sekr. 
J. Dagilis nubėgo prie “Gintaro” res
torano, kur paprastai stovi vietiniai 
ir iš Klaipėdos atvykę taksiai. Susi
stabdė jis klaipėdiškį šofeiį D. Veni- 
diktovą, pareikalavo vežti į nelaimės 
vietą, o šis ramiausiai susisodino iš 
restorano išvirtusią girtų grupę: 
“Esu svetimoj teritorijoj, čia man 
važinėti draudžia instrukcijos iš mi
nisterijos ir viršininkų įsakymai. Į 
Klaipėdą — prašau.” Gaisravietėn J. 
Dagilį nuvežė kitas klaipėdiškis — 
lietuvis Juozas Norvaišas. “Tiesos” 
koresp. V. Miniotui, aiškinusiam šį 
įvykį, Klaipėdos taksių eksploatavi
mo skyriaus virš. Z. Abramsonas, 
gindamas šoferį D. Venidiktovą, pa
reiškė: “Yra skirtumas vežti vieną 
žmogų porą kilometrų. O čia klien
tai į Klaipėdą, į namus. Vairuotojui 
reikalingi pinigai. Suprantate? Pi-ni- 
gai!”

SVEČIAS IŠ LENKIJOS
Vilniuje svečiavosi iš Lenkijos at

vykęs Visuomeninės Kultūros Drau
gijos Varšuvos skyriaus pirmininkas 
Mykolas Kmita. Jis dėsto Lietuvos 
geografija Varšuvos universitete; šios 
viešnagės proga rinko medžiagą 
moksliniam darbui iš Lietuvos geo
grafijos, padarė pranešimą apie lie
tuvių veiklą komunistinėje Lenkijo
je. Nauji draugijos rateliai įsteigti 
Gdanske, Slupske. V. Kst.

Canada
Savings 
Bonds

1964

LENGVA NUPIRKTI

HAMILTON
CONNAUGHT VIEŠBUTY Crystal 

Ball salėje įvyks Hamiltono ateit, sen
draugių ruošiamas tradicinis spaudos 
balius. Lapkričio 7 jau čia pat — lai
kas pradėti ruoštis. Šiemet jis bus la
bai įvairus. Atvyksta iš Čikagos sol. 
Pr. Bičkienė, iš Waterburio — akt. 
Alg. žemaitaitis, iš Toronto — muz. 
D. Skrinskaitė ir vietinė teatralinė 
pajėga — E. Dauguvietytė-Kudabienė. 
Pr. m. spaudos baliaus karalienė D. 
Domeikienė perduos savo karūną nau
jai išrinktai karalienei. Keletas mūsų 
vietos verslininkų š. m. spaudos ba
liaus karalienei parūpins sudėtinę do
vaną — taut, drabužius, čia bus trau
kiami laimingieji bilietai ateitininkų 
platintos loterijos. Tai bus vienas iš 
tų kultūrinių vakarų Hamiltone, ku
rių taip greit nepamirštama.

LIETUVIAI MOKSLEIVIAI Hamil
tone, š. m. baigę 12-tąją gimnazijos 
klasę, prašomi apie save pranešti K. 
Mileriui, LI. 5-4058, vietos Kultūros 
Fondo įgaliotiniui, žinios reikalingos 
ruošiamam abiturientų pagerbimui.

TORONTO “VYTIS” komandos va
dovybė ir nariai atsiprašomi už nesu
sipratimą, kuris įvyko spaudoj skel
biant Toronto krepšininkų dalyvavi
mą L. Dienoj. Paskutiniu momentu 
buvo susilaikyta nuo “Vyčio” pakvie
timo, kadangi nebuvo rastas jiems ly
gus priešininkas varžyboms. L. Dienai 
ruošti komitetas apgailestauja, kad 
taip turėjo atsitikti.

STELCO plieno b-vė, kurioje dirba 
daugumas hamiltoniečių, turi sunku
mų susitarti su unija dėl naujos su-|

tarties. Senoji 3-jų metų sutartis jau 
užsibAigė rugpjūčio 1 d. Derybos jau 
buvo vedamos ir prieš tai, o dabar 
reikalas yra atsidūręs Conciliation 
Board rankose. Praėjus 7 d. po taiki
nimo komisijos rekomendacijos, uni
ja gali skelbti streiką. Ateina žiema, 
Kalėdos ir visi to streiko bijo. Pasku
tiniai b-vės siūlymai buvo: 3 m. su
tartis su 4 et., 3 et. ir 4 et. vai. uždar
bio pakėlimu, 2,6 et. prisidėjimu prie 
ligoninės apdraudos ir 1/10 et. priedo 
darbo klasėms. Unija nori pilnai b-vės 
apmokamo gydymo ligoninėje, kiek
vienam galimybės mokytis naujo dar
bo, tonažo premijų, ilgesnių atostogų 
ir pakankamo pakėlimo vai. atlygini
mo. Stelco yra produktingiausias plie
no fabrikas Amerikoje ir šiemet davė 
rekordinį pelną. Sutartis visada būda
vo pasirašoma paskutiniom dienom 
prieš streiką? ' '

LIETUVIŲ DIENA ANGLIŠKAI. 
Vietos kanadiečių dienraštis “The Ha
milton Spectator” gana ilgu straips
niu paminėjo Liet. Dieną. Taip pat 
savo dienos žiniose tą įvykį kartojo

ir dvi miesto redijo stotys CHML ir 4 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 
CROC. K. M.

INŽ. J. KŠIVICKIS aktyviai daly
vauja ne tik lietuviškoj veikloj, bet 
ir palaiko ryšius su kanadiečiais, da
lyvaudamas jų socialiniame gyveni
me. Ontario chemikų dr-jos suruošta
me golfo turnyre laimėjo pereinamą
ją taurę.

FILMAS apie liet, krepšininkų gast
roles Australijoj bus rodomas lapkr.
7 d., 7 v.v., AV par. salėje. Filmas pa
ruostas J. Bulionio, seansą organizuo
ja “Kovas”.

SKAUTŲ RĖMĖJŲ valdyba kviečia 
liet, visuomenę į susirinkimą lapkr.
8 d. AV parapijos salėje.

KAT. MOTERŲ DR-JOS valdyba 
šaukia visuotinį narių susirinkimą 
lapkričio 1 d., sekmadienį, 4 v. p.p., 
parapijos salėje. Bus renkamos atsto
vės į kat. moterų suvažiavimą Toron
te ir aptarti kiti einamieji reikalai. 
Taip pat bus įdomi paskaita. Po susi
rinkimo — kavutė. Narių dalyvavimas 
būtinas, o prijaučiančios ir besidomin
čios dr-jos veikla mielai laukiamos.

Valdyba
GRANDIOZINĘ VAKARIENĘ ren

gia kat. moterys lapkričio 21 d. AV 
par. salėje. Platesnė informacija — 
vėliau.
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Mons. dr. J. Tadarauskas Hamiltone, Ont., deda cementą marmu
rinei Lietuvių Jaunimo Centro lentai įtvirtinti. Bella Studio

Savo gražiausiame gyvenimo laike

Kun. BENJAMINUI SAKAVIČIUI Lietuvoje mirus, 
reiškiu giliausią užuojautą velionies 

sesutei Onutei Matulevičienei ir broliui Jonui Lietuvoje, 
broliams Vincui Hamiltone, Alfonsui ir Klemensui, 

Buffalo, N.Y., ir Antanui Australijoje.
Hamilton, Ont. Stasys Bakšys

<9 LIETUVIAI PASAULYJE

Galite Kanados taupomuosius lakštus pirkti grynais pinigais arba 
dalimis išmokėtinai. Pirkite juos darbovietėje pagal algos taupy
mo planą arba bankuose, pas oficialius investavimo agentus, 
biržos tarpininkus, pasitikėjimo ar paskolų bendrovėse. Lakštai 
gaunami po $50, $100, $500, $1000, iki 10.000 vienam asmeniui.

A. A. ONA BAKAITIENĖ mirė spa
lio 20 d. General ligoninėje. Paliko nu
liūdime mamytė M. Augaitienė, vyras 
Simas Bakaitis, dukros: Gintra Sla
vinskienė, Lionė Grigaitienė ir sūnus 
Arūnas. Velionė buvo gimusi 1918 m. 
Jurbarko valse., Raseinių apskr. Ant
ru kartu artinantis rusams į Lietuvą 
visa šeima pasitraukė į Vakarus ir ap
sigyveno Wurzbergo mieste. 1948 m. 
atvyko į Kanadą ir įsikūrę Hamilto
ne. Velionė buvo tauraus bei ramaus 
būdo ir geros širdies lietuvė. Velionė 
dalyvavo Hamiltono liet, visuomeni
niame gyvenime, buvo KLK Moterų 
Dr-jos ilgametė valdybos narė. Šer
menyse dalyvavo keletas kunigų, daug 
giminių, draugų ir pažįstamų. Laido
tuvės įvyko spalio 23 d. iš A.V. par. 
bažnyčios. Palaidota Hamiltono mies
to kapinėse.

JAUNESNIŲJŲ IR JAUNUČIŲ A- 
TEITININKŲ susirinkimas sekmadie
nį, lapkričio 1 d., 2 v. p.p. par. salė
je. Su jaun. ateitininkais dirba E5Gu- 
dinskienė, o su jaunučiais — O. Bu- 
gailiškytė. Vaikučiai, norintieji pri
klausyti ateitininkams, kviečiami at
vykti į susirinkimą.

♦

R. JURGUTIENĖ gydosi N. F. Hen
derson ligoninėje. ' '

Z. SAKALIENĖ skindama obuolius 
susižeidė; paguldyta Simcoe ligoni
nėje. J.P-

ŽŪKLAUTOJŲ - MEDŽIOTOJŲ klu
bo lėkščių šaudymo varžybos — lap
kričio 8 d., 1 vai. p.p. Paskirtos 6 tau
rės. Penki geriausi šauliai atstovaus 
klubui tarptautiniame šaudyme. 22 
kalibro varžybos įvyks lapkričio 15 d., 
Ival. p.p. Paskirtos 3 taurės. Varžybo
se gali dalyvauti visi klubo nariai ir 
norintieji jais būti bei užsimokėję na
rio mokestį. Registruotis pas A. Šim- 
kevičių, 968 Upper James St., tel. 
383-2169. Valdyba kviečia visus da
lyvauti — jei 'ne šaudyme, tai bent 
pažiūrėti, žuvavimo sezonas baigiasi 
lapkričio 30 d. Vėliau sugautos žuvys 
bus užskaitomos kitam sezonui.

Valdyba

toliau. “Laisvė” rašo: 
pirmąjį mūšį pralai-

LIET. KATALIKIŲ

LENGVA IŠKEISTI I PINIGUS
Galite kiekvienu metu Kanados taupomuosius lakštus parduoti 
už jų nominalinę vertę ir dar gauti prisidėjusias palūkanas. Kai 
jums prireiks pinigų, užpildykite lakštų išpirkimo formą ir prista
tykite savo bankui. Pinigai bus tuoj pat išmokėti.

PATARTINA LAIKYTI
Jūs gausite už Kanados taupomuosius lakštus palūkanas kiek 
vienų metų pirmąją lapkričio dieną po Wo už pirmuosius metus 
5% už sekančius 5 metus ir 5%% už likusius 3 metus — tai yra vidur 
kį po 5% kasmet, jei išlaikysite pilną 10 metų terminą.

WINNIPEG, Man.
SUSITUOKĖ: Lidija-Bemadeta Dar- 

gužaitė ir Richard Joseph Michaelcha- 
se; Eric Samulaitis ir Mary Ann Ril
ey; Mary Regina Skamoročiūtė ir Ge
rald Alfred Scalzo.

ŠEŠTAD. MOKYKLA darbą pradėjo 
rugsėjo 12 d. Mokytojauti sutiko: kun. 
J. Bertašius, Br. Bujokienė, H. Bar- 
kauskaitė ir M. Bujokaitė. žiemos 
metu dar prisidės St. Ramančauskas 
ir J. Malinauskas. Mokiniai suskirsty
ti į 3 grupes.

ŠEŠTAD. MOKYKLOS tėvų susirin
kimas įvyko rugsėjo 27 d. Nutarta su
aktyvinti mokyklą leidžiant vyresnio 
amžiaus vaikus ir apsidėti mokesčiu 
$1.00 į mėn. nuo vieno vaiko; jei dau
giau leidžiama — $2.00 nuo šeimos.

PARAPIJOS VASAROS UŽBAIGI
MO iškyla įvyko rugsėjo 6 d. Oak 
Point vasarvietėje, kurios metu buvo 
atšvęstas Elenos Januškienės gimta
dienis.

LIET. FILMAS, apimąs laisvos Lie
tuvos vaizdus, okupacijų momentus ir 
kt. buvo parodytas parapijos salėje 
spalio 7 d.

L. BENDRUOMENĖS VALDYBA 
spalio 31 d. ruošia balių-šokius.

PARAPIJOS MUGĖ-BAZARAS — 
lapkričio 12, 13 ir 14 d. vakarais. Pa
rapijos priešadventinis baliuš-šokiai 
įvyks par. salėje lapkričio 28 d.

Kiekvienas turi kam nors laupyti

JAUNIMO ŠVENTĖ įvyko spalio 11 
d. Ją ruošė Adelaidės LSK Vytis. Jau
niausioji taut, šokių grupė pašoko ke
letą šokių. Pavyzdingiausiai lankę tre
niruotes sportininkai buvo apdovano- 
liet, krepšininkų vizito Adelaidėje. 
Sporto klubo pirm. A. šliužas iš eitų 
pareigų pasitraukė. Naujasis klubo 
pirm, yra A. Skiparis.

J. A. Valstybės
VYT. STAŠINSKAS paskirtas Lie

tuvos gen. konsulu Niujorke nuo šjn. 
spalio 1 d.

A. BIMBOS deportacijos byla fe- 
der. teisme eis 
“Vadinasi, mes 
mėjome”.

PASAULIO
MOTERŲ S-GOS suvažiavimas, įvykęs 
Niujorke, moterims Lietuvoje pasiun
tė tokį sveikinimą: “Visuose kultūrin
guose pasaulio kraštuose sąžinės lais
vė yra gerbiama, tik jūs, mielos sesės, 
komunistų pavergtoje mūsų tėvynėje 
esate dvasios vergijoje. Tepaguodžia 
jus bent tai, kad ne tik mes, bet ir 
viso pasaulio katalikės, susibūrusios į 
Pasaulinę Katalikių Moterų Organiza
cijų Uniją, nuoširdžiai užjaučia jūsų 
kančias ir kiekvienais metais spalio 
11 d. mels jums ištvermės ir jėgų pa
silikti ištikimomis Katalikų Bažnyčios 
dukromis”.

N. ŠVČ. MARIJOS PRASIDĖJIMO 
lietuvių parapija Čikagoje spalio 18 d. 
atšventė auksinę įsisteigimo sukaktį.

MARIJA MACKEVIČIENĖ-SLEŽE- 
VIČIŪTĖ, ilgai ir sunkiai sirgusi, mi
rė spalio 10 d. Alexian Bros, ligoninė
je, Čikagoje.

JAV LB CENTRO VALDYBA atei- 
nančią vasarą organizuoja ekskursiją 
į Europą lėktuvu. Lėktuvas — Super 
DC Fan Jet paims 175 keleivius. Iš 
Niujorko į Frankfurtą ir atgal kainuos 
tik $267 asmeniui. Išskris 1965 m. lie
pos 17 d., 5 v.v., ir Frankfurte bus 
liepos 18 d. 6.45 v.r. Ekskursija truks 
tris savaites. Iš Frankfurto atgal į 
Niujorką tas pats lėktuvas išskris 
rugpjūčio 7 d. Vadovaus ir visus or
ganizacinius darbus atliks St. Gečas, 
7252 S. Rockwell St., Chicago, Illinois 
60629, USA.

V. ŪSELIS, 23 m. amžiaus čikagie- 
tis, tarnaująs JAV kariuomenėj, tar
nybos metu baigė US Medical Service 
Veterinary m-klą Čikagoje. Dabar yra 
išsiųstas į Puerto Rico. Be to, V. Ūse
lis atliekamu laiku tapo paveikslus.

J. VEBLAITIS Seton Hall un-te, 
South Orange, New Jersey, gavo B.S. 
laipsnį iš pedagogikos; un-tą lankė 7 
metus vakarais, nes dieną reikėjo sau 
ir šeimai pelnytis duoną fabrike^ Da
bar, atlikęs 8 savaičių praktiką Li
vingston High School, šį rudenį pra
dėjo dirbti Warren Township mokyk
lų sistemoje, kur dėsto vokiečių kal
bą.

PLK. P. GENYS, Vyties kryžiaus 
kavalierius, dabar gyvenąs Čikagoje, 
sulaukė 70 metų amžiaus.

ČIKAGOS KR. DONELAIČIO ŠEŠ- 
► TADIENINĖJ LITUANISTINĖJ mo

kykloj, kurios vedėju yra buv. torontie- 
tis Julius širka, šiemet mokosi 375 

! mokiniai.

Argentina
J. BRIZGYS, Rosario lietuvių kolo

nijos žymus veikėjas, neseniai atšven
tė 25 m. sukaktį kaip salezietis ir kar
tu kaip spaudos darbuotojas.

KUN. A. LUBICKAS aptarnauja ne 
tik Villa del Dique lietuvius ir vieti
nius žmones, bet ir Rumipal katalikus.

DAIL. J. RIMŠA turėji savo dailės 
darbų parodą Buenos Aires, kuri pra
ėjo dideliu pasisekimu. Parodą aplan
kė ne tik gausus būrys vietos lietuvių, 
bet ir daugelis Argentinos meno mė
gėjų, svetimų valstybių kultūros sky
rių atstovai ir t.t. Dail. J. Rimšos kū
riniai randami daugely P. Amerikos 
meno muzėjų.

APIE 100 ASMENŲ vyks į P. Ame
rikos lietuvių kongresą 1965 m. vasa
rio mėn. Brazilijoje, Sao Paulo mies
te: Rambyno ansamblis, Šv. Cecilijos 
choras ir daug pavienių asmenų bei 
org-jų atstovų. Iš Urugvajaus kongre- 
san žada atvykti apie 60 žmonių.

Australija
P. AUSTRALIJOS LIET. KATALI

KŲ DR-JOS revizijos k-ja, susidedan
ti iš Br. Plokščio, A. Manelienės ir 
Pr. Pusdešrio, rugsėjo 27 d. patikri
no biblioteką ir rado, kad ji turi 683 
knygas, iš kurių 570 lietuviškos, 96 
angliškos ir 17 vokiškų. Be to, turi 
21 komplektą įvairių lietuviškų žur
nalų. Nuo bibliotekos Įsteigimo 1961 
m. birželio 18 d. ligi revizijos dienos, 
biblioteka pasinaudojo 40 skaitytojų, 
kurie per tą laiką perskatė 488 kny
gas.

MELBURNO VYR. MOKSLEIVIAI 
ATEITININKAI ruošia jaunimo vasa
ros stovyklą Mt. Evelyn Viktorijos N. 
F.C. naujai pastatytoje stovyklavietė
je; prasideda 1965 m. sausio 11 d. Va
saros stovykla nuo 7 m. amžiaus ruo
šiama netoli Adelaidės O’Sullivan’s 
Beach stovyklavietėje; prasidės sau
sio 2 d. ir baigsis sausio 10 d.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, 
pa,kola* iki 60% turto vertė,. Nemokamo, gyvybė, ir po,kolų 
draudimo*. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dieno,: pirmadieniai, — penktadieniai, 9 vol.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniai, ir penktadieniai, 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefoną, JA 8 0511

Britanija
MONS. J. GUTAUSKUI šiemet su- 

kako 30 metų darbuotės Britanijoj. 
Sukaktuvininkas aptarnauja Škotijos 
lietuvius, aktyviai reiškiasi visuome
ninėj veikloj ir redaguoja seniausią 
Britanijos liet, laikraštį “Išeivių Drau
gą”.

ATEITININKŲ DRAUGOVĖ ir Šv. 
Onos Moterų Dr-ja rugsėjo 27 d. su
ruošė ekskursiją į Aylesfordo šven
tovę.

LIET. B-NĖS TARYBOS suvažiavi
me pakeisti Bendruomenės įstatai. Ta- 
rybos kadencija palikta ta pati: dveji 
metai, o krašto v-bai vietoj vienerių 
— pakeista į dvejus.

Kolumbija
ARCHIT. EDM. KARANIAUSKAS, 

gyv. Bogotoje, verčiasi namų statyba. 
Turi 3 automobilius, augina dukre
les: Mamūnę, Gailę, Saulę ir Ritą. Vi
sos gražiai kalba lietuviškai. Bogoto
je ir apylinkėj gyvena dar elektro
technikos inžinieriai: Kostas ir Algis 
Bekeriai, inž. S. šviedrys, inž. Vikt. 
Trejus, instaliacijų inž. J. Pikčilingis, 
radaro specialistas inž. K. Gabrėnas, 
inž. P. Mockus, inž. E. Vismanas, inž. 
P. Petrulis, geodezijos inž. A. Klimas, 
arch. inž. A. Grigaliūnas, inž. A. Ra
džiūnas, veterinorius V. Stasiukynas, 
ekon. H. Černiauskas, lakūnas V. Sla
vėnas, prof. J. Zaranka, prof. R. 
šviedrys, inž. V. Didžiulis, inž. J. Kli
mas ir kt Paruošė P. Al.

WINDSOR, Ont.
BENDRUOMENĖS NARIŲ SUSI

RINKIMAS — lapkričio 8 d., 3 v. p.p. 
šv. Kazimiero parapijos patalpose, 
808 Marion Ave. Bus renkama nauja 
apylinkės valdyba ir svarstoma visa 
eilė klausimų, kaip apylinkės įstoji
mas narių į Kanados Lietuvių Fondą, 
Baltų Federacijos suorganizavimas, 
šeštad. mokyklos tolimesnis išlaiky
mas, 15 m. Bendruomenės sukakties 
paminėjimas ir t.t. Mūsų visuotiniuose 
susirinkimuose gana gausiai dalyvau
jama ir, svarbiausia, nereikia jieškoti - 
maldauti sutinkančių kandidatuoti į 
valdybą. Tikimės, kad ir šiemet taip 
bus, juo labiau, kad jame gausiau da
lyvauti žada anksčiau į Kanadą atvy
kusieji. Jų parama bendruomeninėje 
veikloje buvo jaučiama. Tai labai gra
žu ir sveikintina.

M. KIZIS išrinktas direktoriumi Es
sex County All Nations organizacijo
je. Be to, jis redaguos šios organizaci
jos mėn. biuletenį ir pagelbės Mr. 
Ciccone, radijo valandėlės “Music 
Around the World” vedėjui. Programa 
bus transliuojama iš Chatham radijo 
stoties CFCO banga 630, sekmadie
niais 8-9 v.v. Koresp.
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Jau 14-ti metai Čikagoje išei
na gražiai iliustruotas dvimėnesi- 
nis lietuvių inžinierių ir architek
tų žurnalas “Technikos Žodis”, 
kurio leidimo visą naštą neša 
PLIAS Čikagos skyrius. Šiame 
žurnale atsispindi lietuvių inži
nierių gyvenimas ir darbas, kiek 
jis turi visuomeninį pobūdį ir 
kiek pasireiškia gyvenamo krašto 
technikos srityje. Tai vienintelis 
ryšys tarp įvairiuose pasaulio 
kraštuose išmėtytų lietuvių inži
nierių. Pvz. neseniai išėjęs “Tk. 
Ž.” nr. 4 duoda įdomių žinių iš 
Kanados, JAV. G. Mitalas, gavęs 
Kanadoje magistro laipsnį ir dir
bąs Research Council Otavoje, ra
šo apie šiaurės Kanados statybos 
sąlygas, kur turima reikalo su 
nuolatiniu įšalimu — permafrost, 
siekiančiu 1000 pėdų, trumpu na
vigacijos perijodu,' sunkiu me
džiagų pristatymu ir pan. Otaviš- 
kis inž. J. Danys duoda įdomų ap
rašymą apie baravyko pavidalo 
švyturio statybą šv. Lauryno upė
je ties Saguenay žiotimis, kur 
upės plotis yra 12 mylių. Tas švy
turys su 8 pėdų betono pamatu 
buvo nuplukdytas 120 mylių ir 
pusiau paskandintas. “Grybo” 
galvoje įrengtas butas persona
lui, o viršuje aikštė nutūpti he
likopteriui. Švyturio bokštas 47 
pėdų aukščio su 300.000 žvakių 
šviesa. Miglotomis naktimis nau
dojama 32 mil. žvakių. Dr. inž. A. 
Nasvytis aprašo savo išradimą 
mechanikos srityje — apie pla
netinių frikcinių pavarų patobu
linimą. šiam išradimui daug dė
mesio ir lėšų skiria ne tik bendro

Liet, saleziečių gimnazijos mokiniai iškyloje, žiūr. aprašymą 7 psl.

Atsiųsta paminėti
Eglutė, nr. 8, spalis, vaikų laikraš

tėlis, 31 psl. Leidžia Lietuvių Kultū
ros Institutas. Redaguoja ir admis- 
truoja N. Pr. Marijos seserys.

Lietuviai Amerikos Vakaruose, nr. 
10, spalis, 8 psl. Redaguoja redakci
nis kolektyvas. Leidžia: A. Skirius, 
4366 Sunset Blvd., Los Angeles 29, 
Calif., USA.

Lietuvių Dienos, nr. 7, rugsėjis, 26 
psl. Vyr. red. B. Brazdžionis, leidžia 
A. Skirius, 4364 Sunset Boulevard, 
Hollywood 29, Calif., USA. Gausu 
iliustracijų iš lietuvių krepšininkų 
rungtynių Australijoje.

Problems of Communism, nr. 5 — 
Sept.-Oct., 1964, 80 pages, a bimonth
ly publication. Published by U.S. In
formation Agency, 1776 Pennsylvania 

vė, kurioj dr. Nasvytis dirba, bet 
ir JAV karinės technikos įstaigos. 
Autorius norėjo, kad pirmas jo 
išradimų aprašymas būtų pa
skelbtas ‘Technikos Žodyje”. 
Tam gautas b-vės sutikimas. Dipl. 
inž. A. Jasaitis tęsia toliau 
straipsnį “Nuo karaliaus dieva- 
žmogio iki technokratijos” (apie 
Egipto piramidžių ir kinų didžio
sios sienos statybas). Inž. A. Bal
sas, kaip nuolatinis Lietuvos in
žinierių darbų komentatorius, 
duoda santraukas iš sovietinio 
liet, inžinierių žurnalo “Mokslas 
ir Technika”. Inž. A. Paškevičius 
(Otavoj) rašo apie reikalą sudary
ti Kanados liet, inžinierių centri
nę oragnizaciją KLIAS, lies Ka
nadoje jau yra 3 PLIAS skyriai: 
Toronte, Montrealy ir Otavoj; pa
gal įstatus, leidžiama steigti PL 
IAS rajoninę s-gą. Esą tuo būdu 
pagerėtų informacija ir tarpusa
vio ryšys, o svarbiausia — būtų 
efektyvesnė parama straipsniais 
ir prenumerata “Tk. žodžiui”.

S.m. dar turi išeiti “Tk. Ž.” nr. 
5 ir 6. Redakcija prašo savo bend
radarbius straipsnių apie įdomes
nes statybas, technikos mokslo 
naujienas, žinių apie skyrių veik
lą, atsiminimų ir pan. Iki šiol pu
sę “Tk. ž.” užpildydavo čikagie- 
čiai, bet tai yra persunki našta 
vienam skyriui. Kanadoje gausus 
PLIAS skyrius su apie 60 narių 
yra Toronte, bet iš šio skyriaus 
“Tk. ž.” mažai straipsnių susilau
kia, nors čia yra gerai valdančių 
plunksną inžinierių ir architektui 
Visi kviečiami talkon.

P. Lelis, “Tk. ž.” atstovas

Avenue, N.WJ, Washington 25, D.C.
Tėvynės Garsai. Lithuanian Radio 

Program 1949-1964. Fifteenth Anni
versary. WXEN. FM. Išleista J. stem- 
pužio ved. liet, radijo programos Kle- 
velande.

Hymn for Amerika I ir II. Išleido 
“Muzikos žinios”. Gaidos mišriems ir 
vyrų chorams.

Šv. Pranciškaus Varpelis, nr. 10, 
spalio mėn.

The Ukrainian Bulletin, nr. 11-16, 
1964 m.

Laiškai Lietuviams, nr. 9, spalis. Tė
vų jėzuitų leidžiamas religinės ir tau
tinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Lux Christi, nr. 3, spalis. Liet, ku
nigų perijodinis leidinys. 155 Washing
ton St., Middletwn, Conn., USA.

Tuo vardu pasirodė vertinga 
knyga apie sakramentus, kurią 
parašė kun. St. Žilys, prašomas 
kunigų, švenčiančių 25 m. kuni
gystės jubilėjų. Ji gražiai iš
spausdinta seselių vienuolių (Im
maculate Press, Putnam, Conn.), 
papuošta paties autoriaus pieši
niais ir kun. A. Kezio, SJ, dary
tomis nuotraukomis. Įvado žodis 
— kun. St. Ylos.

Autorius, kalbėdamas knygo
je, teturinčioje 253 psl., apie vi
sus 7 sakramentus, negalėjo apie 
juos kalbėti plačiai. Jis teikia es
minių žinių apie kiekvieną sak
ramentą, pradžioje jų davęs 
bendrai apie sakramentus ir jų 
veikmę.

Pats dėstymas slenka aiškiu, 
išmąstytu žodžiu, nejieškančiu 
prašmatnių frazių. Jis yra ramus, 
saikingas, aiškus ir nenuobodus. 
Jaučiama augštesnė žodžio kul
tūra, jo atranka.

Šią knygą galima priskirti prie 
naujosios teologinės krypties vei
kalų, kurie rašomi ne tiek teo
riškai, kiek gyvenimiškai. Lai
kai, kada teologijoj vyravo nuo 
gyvenimo atitrūkusi sistema, nu
tarimų, aptarimų ir sąvokų rin
kinys, jau baigėsi. Tokios'kny
gos, kuriose tekreipiamas dėme
sys į kas, o ne į kaip, tik į turi
nį, o ne į formą, yra skaitytojui 
nuobodžios, ir mažai kas jas 
skaito. Gilus, aktualus turinys, 
gyvenimškai susietas su realiu 
žmogaus gyvenimu, graži, pa-

Gyvenimas filmuose

Intriguojančios naujos komedijos
 KORNELIJUS BUČMYS, OFM 

“Topkapi”. Jules Dassin, ne
sėkmingai bandęs sumoderninti 
graikų tragediją “Phaedra”, vėl 
sugrįžo prie Įtampos filmų žan
ro. Šį kartą režisorius, įjungda
mas gausius komiškus 'momen
tus, pasiekia dar didesnio pasise
kimo, negu prieš septynis metus 
surežisuotame filme “ R i f i f i ”. 
Tiek Įvykių sampyna, tiek suke
liama Įtampa -ypač išryškinama 
paskutinėse 40 minučių. Puiki 
daugelio artistų vaidyba ši filmą 
gerokai pakelia virš komercinių 
filmų vidurkio.

Linksma bastūnų grupė suma
no nepaprastos drąsos žygį — iš 
Istanbul© Topkapi muzėjaus iš
sinešti ameraldais papuoštą Sei
ko kardą. Kadangi visos durys ir 
grindys aprūpintos jautriais aliar
mo signalais, organizatoriai — 
Melina Mercouri ir Maximilian 
Schell — planuoja prasiveržti 
pro stogą ir sienas. Gauna pagal
bą iš cirko stipruolio ir akroba
to. Robert Morley, originalaus 
anglo vaidmeny parodo ypatingą 
susidomėjimą elektroniniais žais
lais, kurie irgi panaudojami bend
ram žygiui..

Filmo Įtampa prasideda beveik 
počioje pradžioje. Peter Ustinov 
turistams nesėkmingai pardavinė
ja suvenyrus ir atvirutes. Kai 
jam už gerą sumą pavedama per
vežti grupės automobili per Tur
kijos sieną, mielai pasiūlymą pri
ima. Saugumo policijai automo
bilyje radus ginklų, Ustinov, no
rėdamas išsigelbėti', prisiima šni
pinėjimo pareigą. Laikydamas 
vagišių grupę politiniais teroris
tais,'siuntinėja klaidinančius pra
nešimus. Vėliau ir jis pats sužino 
tikrąjį grupės tikslą, net Įjungia-

KUN. DR: J. GUTAS
RUOŠIAMA PROGRAMA 
MAŽOMS APYLINKĖMS

traukli dėstymo forma, yra tie 
sparnai, kurių pagalba knyga pa
siekia skaitytojo rankas, protą, 
širdi.

Autorius per yisą knygą išsi
verčia savuoju žodžiu. Tai ne
peiktina. Visgi būtų buvę gera, 
kad kaikur būtų leidęs prabilti ir 
kitiems. Sakysim, pasigendame 
dėstyme didžiųjų Bažnyčios tėvų 
ir mokytojų pasisakymų. O jie 
mokėjo kalbėti tikėjimo klausi
mais įdomiai, gyvenimiškai, tie
siai į žmogų. Jų teologija yra ke- 
rigmatinio pobūdžio, skelbiamoji, 
atremta į išganymo įvykius. Vi
siems mums patinka užtikti 
dėstyme gražus posakis, įdomi 
mintis, dvasinio smagurio “spir
gutis”, ypač pasakytas didelio 
žmogaus.

Autorius Dievo'įsakymus vadi
na Dievo įstatymais (143 p.). Ki
tose kalbose sakoma Dešimt Die
vo Įsakymų, o ne įstatymų. Dievo 
įsakymai vartojami vokiečių, 
prancūzų, anglų, ispanų ir kitų 
tautų teologinėj terminijoj. Ar 
negeriau ir mums laikytis ligi šiol 
priimto pavadinimo?

Pastaruoju laiku žodis “įžval
ga” kaikieno pradėtas vartoti vie
toje “kontempliacijos”. Sąžinės 
“sąskaita” nėra tinkamas termi
nas, bet vargu jis keistinas Į 
“maldaknygėje paduotą sąžinės 
Įžvalgą” (180 p.).

mas jon aktyviu nariu, bet anks
čiau pasiųstieji pranešimai pakei
čia sėkmę.

Šalia jau minėtų artistų trum
pesnėje rolėje pasirodo ir Akim 
Tamiroff, tačiau viso filmo cent
re išsilaiko P. Ustinov, dažnai su
gebėdamas su jam taip būdingo
mis išraiškomis išgauti žiūrovų 
juoką ar užuojautą.

Tikrai pagaunanti spalvota fo
tografija daugiausiai apsiriboja 
Istambulo miesto vaizdais. Tik 
suaugusiems.

“Send Me No Flowers”. Kele
tą metų Doris Day ir Rock Hud
son buvo minimi publikos mėgia
miausių artistų sąrašo viršūnėje. 
Jųdviejų ankstesni kartu vaidin
ti filmai “Pillow Talk” 1959 m. 
ir “Lover Come Back” 1961 m. 
susilaukė didelio komercinio pa
sisekimo. Nenuostabu, kad fil
mų gamintojai juos vėl rado nau
jame filme.

Besikankinąs dėl išsigalvotų 
ligų ir gausiai naudojas Įvairius 
vaistus, Hudson netikėtai nugirs
ta savo gydytoją kalbant su šir
dies specialistu apie kitą ligonį. 
Lieka galutinai Įsitikinęs, kad tai 
jo atvejis ir jam belikę vos pora 
savaičių gyventi. Pasirūpina ka
pinėse vietą, o taip pat su drau
go pagalba bando surasti žmonai 
tinkamą vyrą, už kurio ji po ge
dulo perijodo galėtų ištekėti. 
Nors žmona, sužinojusi apie vy
ro padėti jaudinasi ir vyrą glo
boja, bet Įprastiniu metodu Įve
dama visokių aplinkybių, kurios 
tikrąją dalykų padėtį gerokai su
maišo iki pasiekiama laiminga 
pabaiga.

Oriai pasirodo Rock Hudson 
vyro vaidmenyje, bet Doris Day

Arkivyskupo J. Skvirecko šv. 
Rašto Naujo Įstatymo vertime 
vienas apaštalo Pauliaus laiškas 
skirtas Titui, o du Timotiejui. Kai 
autorius rašo (203 psl.), kad “ne
galima praeiti nepaminėjus dvie
jų šventojo Pauliaus laiškų Titie- 
jui”, turbūt nori pasakyti* Timo
tiejui, nes ir augščiau kalba apie 
Titą, o ne Titiejų. Tai smulkūs 
trūkumai, kurių galima būtų ir 
daugiau suminėti. Autorius para
šė gerą knygą ir už tai jam pri
klauso pagarba.

St. Žilys, GYVENIMO ŠALTI
NIAI. Immaculata Press Put
nam, Conn., 1964 m., 253 psl.

SOL. J. LIUSTIKAITĖ 
atliks Leonoros rolę ištraukoje 
iš Verdi operos “La Forza del 
Destino” lapkričio 22 d. Prisikė

limo parapijos koncerte.
★ ★ ★ ,

ALEKSIS RANNIT, estų poetas ir 
meno istorikas, didelis lietuvių bičiu
lis, spalio 14 d. sulaukė 50 m. am
žiaus. Jis yra vedęs operos ir operetės 
sol. Gražiną Matulaitytę. Iki karo dir
bo mūsiškiam Valstyb. Teatre vertėju. 
Pasitraukęs į Vokietiją dėstė meno 
istoriją dailės institute Freiburge. At
vykęs 1953 m. į JAV, kuri laiką, kaip 
meno ekspertas, dirbo Scott ir Fowl- 
ess meno galerijoj Niujorke. 1956 m. 
Kolumbijos un-te Niujorke gavo ma
gistro laipsnį už disertaciją “M. K. 
Čiurlionis, an annotated, critical bib
liography of writings on his art”. 
Dirbdamas Niujorko centrinėje bib
liotekoj suruošė M. K. Čiurlionio pa
rodą, kuri susilaukė didelio pasiseki
mo amerikiečių tarpe. Šiuo metu A. 
Rannit dėsto meno istoriją Yale un-te, 
New Haven, Conn. Sukaktuvininkas 
yra parašęs keletą studijų prancūzų, 
anglų ir vokiečių kalbomis apie mūsų 
menininkus: M. K. Čiurlionį, V. K. Jo
nyną, V. Kasiulį ir daug jo straipsnių 
meno klausimais buvo atspausta lie
tuvių spaudoj. Pr. Al.

siaučia jai savitose manierose ir 
neineša jokio naujumo. Tony 
Randall, su šiais dviem artistais 
kartu vaidinęs anksčiau minėtuo
se dviejuose filmuose, pasilieka 
nuoširdus bendradarbis ir kai
mynas.

Ši paviršutiniška komedija ne
pretenduoja į meno augštybes, 
bet šiek tiek sudomins lengvo 
prasiblaškymo be j ieškančius žiū
rovus. Moraliniu požiūriu šis 
spalvotas filmas gali būti laiko
mas tinkamu ne tik suaugusiems, 
bet ir vyresniam jaunimui.

KLB Kultūros Fondo valdybos 
posėdyje patvirtintas KLB Mont- 
realio apylinkės KF įgaliotiniu 
Tėv. J. Vaišnys, SJ, Montrealio 
lietuviai yra kviečiami kreiptis į 
Tėv. J. Vaišnį visais kultūriniais, 
švietimo bei šeštad. mokyklų rei
kalais. Linkime glaudaus bendra
darbiavimo.

Dar vis pasigendama KF Įgalio
tinių kitose apylinkėse, tarp jų 
Toronte ir Hamiltone. Raginimai 
šiuo reikalu buvo išsiuntinėti š. 
m. gegužės mėn.

Tebeliaukiam atsakymų į an
ketas. Ir vėl mažiausiai stropumo 
šiuo reikalu rodo didžiosios lie
tuvių apylinkės: Hamiltonas,To
rontas, Montrealis.

KLB krašto tarybos pageidavi
mu KLB Kultūros Fondo valdyba 
paruoš Vasario 16 minėjimui 
magnetofoninę juostą, skirtą pir
moj eilėj mažesnėms KLB apy

linkėms.
Sąlygoms leidžiant, Mokytojų 

Dienos numatomos pavasari 
Montrealyje.

Pasirodžius dr. J. Girniaus kny
gai “Žmogus be Dievo”, K. Fon
das pataria, ypatingai didesnėms 
apylinkėms, suruošti šios knygos 
aptarimą, pasikviečiant patį au
torių.

Posėdyje tarp kitų diskutuo
tų dalykų buvo paliesta: lietuvių 
reprezentavimasis pasaulinėje pa
rodoje — Expo ’67 Montrealyje; 
PLB jaunimo kongreso klausi
mas; Kanados jaunimo studijų 
dienų suruošimas 1965 m. vasarą 
Kingstone.

Ypatingas dėmesys buvo skir
tas jaunimo problemoms.

Sekantis posėdis numatytas 
spalio pabaigoje.

V. žižys, KF v-bos spaudos 
ir informacijos atstovas

tl KlILHRIffiJE VEIKIOJE
RAŠYT. J. GLIAUDĄ rašo Šv. Ka

zimiero parapijos Los Angeles, Kalif., 
istoriją. Parapija 1966 m. švenčia 25 
metų jubilėjų.

ŠV. RAŠTO STUDIJAS organizuoja 
iniciatorių grupė. Studijoms vadovau
tų kun. V. Bagdanavičius, MIC. Jos 
vyktų tėvų iriarijonų vienuolyne prie 
“Draugo”. Susirinkimams yra prama
tyti trečiadienio vakarai 8 vai. Jos nu
matomos pradėti lapkričio pradžioje.

DR. J. SAVOJO knyga “Kova prieš 
Dievą Lietuvoje” išleista ispanų kal
ba ir platinama Ispanijoj bei P. Ame
rikos kraštuose. Leidinys dedikuotas 
neseniai mirusiam VLIKo pirm. dr. 
A. Trimakui. Veikalas, remdamasis 
komunistinės spaudos ištraukomis, 
įvairiais dokumentais bei nuotrauko
mis, vaizduoja religijos persekiojimą 
Lietuvoje.

EGLĖ ŽILIONYTĖ, praeitais me
tais dėsčiusi prancūzų kalbą Niujorko 
miesto un-te — City College, gavo 
Alliance Francaise stipendiją ir išvy
ko į Paryžių tęsti studijų.

KREPŠINIO RINKTINĖS išvykai 
Australijoj atžymėti ruošiamas specia
lus leidinys. Leidėjas yra PLB. Kny
gos redaktoriumi PLB pakvietė J. Šo- 
liūną. Visi, kurie turi vertingos leidi- 
nui medžiagos, kaip fotografijos, spau
doje tilpusių straipsnių iškarpos ir 
t.t., yra prašomi rašyti J. šoliūnui, 
5730 So. Campbell Ave., Chicago, Ill. 
60629, USA.

VAIZDUOJAMAM MENE lietuviai 
viršija australus, bet dainininkai tinka 
tik savam rateliui. Esą, galima būtų 
pirmauti ir mėgėjų scenoje. Lietuviš
ki chorai stovį žemiau už australiškuo
sius. Lietuviškų knygų tiražai esą di
desni negu būdavę nepr. Lietuvoje. 
Liet, laikraščių skaitymas Australijoj 
esąs patenkinamas. Dalis jaunimo pa
sigendanti lengvų pasiskaitymų, kiti 
gi jiešką senų klasikų. Liet, jaunimas 
esąs laimingas savųjų tarpe ir norįs, 
kad tėvai juos sutiktų pusiaukelėje. 
Tokias nuomones Adelaidėje išklostė: 
senimo atstovai P. Andriušis, J. Lap- 
šys ir M. Rudzenskas ir du jaunimo 
atstovai D. Maželytė ir A. Stepanas.

NAUJAS BALTISTIKOS ŽURNA
LAS — ACTA BALTICO-SLAVICA 1. 
Pamiętnik I Konferencji Nauk Histo- 
rycznych w Bialymstoku. Bialostockie 
Towarzystwo Naukowe 1964, 277 psl. 
Kaina Vokietijoje: DM 16.70.

| Sąsiuvinio pabaigoje pridėtas toks

paaiškinimas lietuvių kalba: “Metraš
tis skirtas slavų-baltų istorijos, kalbo
tyros ir materialinės kultūros santy
kiams tyrinėti. Actą Baltico-Slavica 
yra Balstogės Mokslo Draugijos (Bia
lystok, Lenkija) organas, skirtas pra
eities ir dabarties politiniams, visuo
meniniams bei kultūriniams santy
kiams tarp baltų (senųjų prūsų, lietu
vių ir latvių) ir slavų tautų (lenkų, 
gudų ir rusų) tyrinėti. Redakcija, 
skelbdama analitinio ir sintetinio po
būdžio tyrinėjimus, siekia išryškinti 
praeityje buvusių slavų-baltų, o vė
liau lenkų-gudų-lietuvių ir rusų-lat- 
vių bendradarbiavimo tradicijas, o 
taip pat keičiantis darbo patyrimu, 
diskusijomis ir dalykine kritika, re
gistruoja šių tautų pasiekimus huma
nitarinių mokslų srityje”. Medžiaga 
skelbiama lenkų kalba. Iš pirmo są
siuvinio straipsnių pažymėtini: H. 
LOWMIANSKI “Slavų ir baltų tautų 
vardų klausimas Ptolomėjaus Sarma- 
tia Europea”, J. WISNIEWSKI “Kū
rimosi evoliucija lenkų-lietuvių pasie
nyje nuo XIV a. pabaigos iki XVII a. 
vidurio”; T. ZDANCEWICZ “Lietuvių 
ir rytų slavų kalbų įtaka į lenkų tar
mes apie Seinus”. Visa eilė studijų 
nagrinėja buvusiųjų jotvingių klausi
mus. (rs) E.

Okupuoto'] Lietuvoj
ZIGMO GĖLĖS-GAIDAMAVIČIAUS 

kapui Sereikių kaimo kapinėse, Šiau
lių rajone, pastatytas paminklinis ant
kapis. Poeto 70 m. gimimo sukakties 
proga čia buvo susirinkę giminės ir 
aplinkinių kolchozų žemdirbiai. Kal
bą pasakė Meškuičių vidurinės m-klos 
literatūros mokyt. E. Juozapavičius, 
atsiminimais apie Z. Gėlę pasidalino 
jo giminaitė — į pensiją išėjusi mo
kytoja E. Radavičienė.

LIETUVIŲ GRAFIKOS PARODA 
atidaryta Rygoje. Jos apimtyje — 420 
liet, grafikų kūrinių, sukurtų 1960-64 
m. Paroda veiks ištisą mėnesį; latviai 
žada surengti platesnį išstatytųjų kū
rinių aptarimą ir pokalbius su jų au
toriais. Metų pabaigoje numatoma lat
vių tapytojų kūrinių paroda Vilniuje.

AUGUSTINAS GRICIUS - PIVOŠA 
planuoja perrašyti nepriklausomybės 
laikotarpyje sukurtą satyrinę komedi
ją “Palanga”, kurioje buvo išjuokia
ma pasipūtusi ponija: “Norėtųsi ją ge
rokai pataisius, atgaivinti. Ponijos ne
beliko, bet kartais šios dienos miesčio
nis smarkiai ją pamėgdžioja. Norėtų
si parodyti, kad jis labai neorigina
lus ...” V. Kst.

VINCAS MACIŪNAS
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Žvilgsnis į Donelaiti 
po 200 metU'

LIETUVIAMS VERTINGAS 
IR KAIP PIONIERIUS

Kitaip Donelaičio kūrybą vertino lietuvių 
literatai. Jiems Donelaitis buvo ne tik litera
tūrinio pasigrožėjimo, bet drauge ir patrioti
nio pasididžiavimo dalykas, o taip pat padrą
sinimas kurti lietuviškąją literatūrą. Anot S. 
Stanevičiaus, atsirado vyrų, kurie Įrodė, kad 
“taip gražiai ir dailiai, gali žemaitiškoj kal
boj ką nors rašyti ir aukštas giesmes ir dai
nas dainuoti, kaip ir kitose jau išdailintose 
kalbose. Ne gana to, dar anie savo raštais pa
tvirtino, kad mes žemaitiškoj kalboj, taip 
kaip senų dienų grikonai ir rymionys savo, 
eiles pėdomis, tai yra mieromis, galime rašy
ti. Tokiu vyra yra Krizas Donelaitis”. Tą pati 
tvirtino ir kitas vilniškis studentas, S. Dau
kantas: “Kas tur protą ir aukso plunksną 
Omero ar Virgilio, tas, sakau, ką norėdamas, 
tą gali gudriai gudresniai rašyti toj kalboj. 
Tą teisybę pagirtas dainis Donelaitis darodė 
savo garbingoj dainėj Metų laikai”. Po ke
liasdešimt metų (1902) panašiai rašė ir Mai
ronis: “Vienok ir XVIII amžius ne visai buvo 
bergždžias: jame gimė, pergyveno ir rašė mū
sų didžiausias poetą, kurio vardu ir darbais 
gali teisingai ir drąsiai didžiuotis prieš visas 
apšviestas Europos tautas. Tai buvo Kristijo
nas Donelaitis.” Gražių žodžių rado Donelai
čiui ir J. Šliūpas. Savo 1890 m. išspausdintoje 
knygoje “Lietuviškieji raštai ir raštininkai” 
jis neabejojo: “Kada Lietuvos vaikai pakils 

iš ilgo miego, be abejonės jie Donelaičiui pa
statys paminklą; nesakau akmenį, bet raštiš
ką, kuris ir jo vardui galės padaryti garbę, 
o ir Lietuvai naudą atnešti. Iktuolaik apie 
pagarbinimą savo didžių pranokėjų lietuviai 
nei mislyti negalėjo, patys apie jų dydį ir 
darbus nieko nežinodami. Kada šviesos gau
sas tvokstels ant Lietuvos, tada ir Lietuvos 
darbininkai taps pagodoj ami”. Tą Šliūpo lin
kėjimą vykdydami, mes su pagarba ir mini
me šiais sukaktuviniais metais Donelaiti.

SOCIALINĖS IR TAUTINĖS 
PROBLEMOS “METUOSE”

Akylai stebėdamas ir plačiai vaizduodamas 
lietuvių būrų gyvenimą, Donelaitis negalėjo 
nematyti ano meto aktualiųjų socialinių ir 
tautinių problemų. Jos teikia “Metams” di
desnio svorio, nors Donelaičio sprendimas 
mus dabar nevisai tepatenkina.

Donelaitis matė didelį baudžiauninkų var
gą, mokėjo ji savo ryškiu žodžiu pavaizduoti 
ir neslėpė savo šiltos simpatijos tiems jo va
dinamiems “vyžotiems nabagams”:

O jūs, vargdienėliai, jūs, vyžoti nabagai!
Jūs baudžiauninkai, bernai ir kaimenių kerdžiai!
Ir kas dar daugiau yr stenančių nabagėlių, 
Ramdykite ben ašaras irgi paliaukite verkę!

Tiesa, Donelaitis matė, kad kartais patys 
būrai padaugina išgerti, kaikas ir dirbti pri
tingi ar esti neišmintingai netaupus. Tokius 

Donelaitis Pričkaus ar kurio kito “viežlybo” 
būro lūpomis subara šiurkščiu gaspadorišku 
žodžiu (sakoma, kad Donelaitis gal skaityda
vęs savo poemos gabalus per pamokslus):

Eik, žioply! ta juk kasmets dėl ėdesiu skundies. 
Kas tav kalts? Kam vis, sulaukęs rudenį riebų, 
Taip nesvietiškai sugramdai savo zopostą, 
Kad prieš Mertynę tikt vos paršiuks pasiliekti? 
čėdyk, neprieteliau, kol riebų šutinį puodą,

. Tai tav kūdą nereiks prisikaist, kad vasara grįžta.

Visdėlto Donelaitis aiškiai matė ir to negalė
jo nutylėti, kad dėl būrų skurdo daugiausia 
kalti ištaigoje begyveną ponai, kuriuos nekar
tą piktai pavadina nusvilusiais ponpalaikiais, 
išputėliais pilvočiais ir panašiai. Vieno būro, 
Dočio, lūpomis Donelaitis sviedžia drąsų 
abiems laikams kaltinimą ponams. Dočys, ku
rio tarnas padegė trobą, bešaudydamas savo 
šeimininkui varnas, teisme pats puola:

Juk jūs, ponai! mus, būrus, jau taip nustekenot, 
Kad paskiaus mums ėst reiks žiurkes irgi pelėdas.

Vienas iš šaltyšių, girdėdamas Dočio žodžius, 
piktinosi, “kad šavavalnikai, drausmės n’at- 
bodami ponų, sau ir artimui biednam iškadą 
padaro”, betgi drauge ir karčiai priduria:

Rods, želėk, Dieve, mūs viešpatys maloningi 
Rūrą, vis pinigų daugiau norėdami lupa. 
Kad Dočys porelę varnų kept nusišauja 

, Ar čerpėj nešvankią jų sau šutina mėsą.
Rods, negražu girdėt ir būrui didelė gėda, 
Ale ką veiks žmogus stokodams ir badu mirdams? 
Dėl bėdos juk kartais daug dyvų nusiduoda.

SOCIALINES IŠVADAS PADARYTI 
PALIKO SKAITYTOJUI

Tačiau tokios, rodos, nuoseklios iš to viso 
socialinės išvados, kad baudžiavų tvarką rei
kia naikinti, “Metų” autorius taip ir nepada
ro. Netgi priešingai: toji visuomeninė san
tvarka esanti paties Dievo duota — Juo rei

kia ir pasikliauti šios žemės varguose.
Tič, — tarė Seimas, — ne per daug

dėl to nusiminkim!
Juk be Dievo sviete nieks negal nusiduoti.
Ponai žemės šios negal be jo ponavoti, 
O mes būrai vėl be jo negalime vargti. 
Kožnas tur, kaip Dievs jam skyręs yr, pasikakint. 
Tas, kurs užgimdams aukštai kaip pons atsisėdo, 
Mislyt tur, kurs užgimdams būru prasidėjo, 
Gėdėtis vyželių būriškų neprivalo, 
Kad tik viežlybai, kaip reik, atliekt savo darbus 
Ir labiaus, kad jis širdingai bijosi Dievo.

Taigi socialinę problemą Donelaitis stato 
ir sprendžia grynai moralinėje plotmėje, ne 
socialinėje. Iš vienos pusės jis ragina ponuš, 
kad būtų geri ir gailestingi baudžiauninkams, 
o būrams nurodo būti darbštiems, klusniems, 
sąžiningai atlikinėti prievoles ir duoda prak
tišką patarimą — protingai taikytis su savo 
likimu, nes

Dumplės yra naudingas daikts į kaminą pūsti, 
Ret prieš vėjus pūst dar jos niekad nederėjo.

fietgi skaitytojas gali ir pats iš autoriaus 
pateiktos veikale gyvenimo medžiagos dary
tis išvadas, kurios nebūtinai turi sutapti su 
autoriaus sprendimu. Taip ir Donelaitis pa
teikia tiek ryškios medžiagos, rodančios bau
džiavinės tvarkos neteisingumą ir žiaurumą, 
jog skaitytojas nė nemano sutikti, kad tokia 
socialinė santvarka paties Dievo duota ir ne
keistina.

KĖLĖ BALSĄ PRIEŠ 
NEPAGEIDAUJAMUS ATĖJŪNUS

Kita svarbi problema, kurios Donelaitis 
taip pat negalėjo nematyti savo laikų gyveni
me ir palietė savo raštuose, buvo lietuvių tau
tinė problema. Donelaičio gimtasis kraštas iš 
seno buvo lietuviškas. Bet ilgainiui gyvento
jų sąstatas ėmė keistis. Lemiamos reikšmės 
tūrėjo XVIII amž. pradžioje Mažąją Lietuvą 

nusiaubęs baisus maras. Išmirė tada bent pu
sė vietos lietuvių. Ištisi kaimai ištuštėjo. Prū
sų karalius ėmė traukti iš Vakarų kolonistus, 
teikdamas jiems Įvairių mokestinių ir kitokių 
lengvatų. Jausdamies privilegijuoti', ateiviai iš 
augšto žiūrėjo į vietinius valdžios užguitus 
lietuvius baudžiauninkus, tebegyvenusius sa
vo uždarą gyvenimą ir bent materialine kul
tūra atsilikusius. Tad Donelaitis, kaip krašto 
autochtonų atstovas, Lauro lūpomis kėlė pik
tą balsą prieš tuos nepageidaujamus ir įžū
lius atėjūnus:

Vokiečiai lietuvninką per drimeli laiko, 
O prancūzpalaikiai, į jį žiūrėdami, šypsos. 
Šypsos, rods, o tikt mūsų šauną garbina duoną 
Ir dešras rūkintas su pasimėgimu valgo. 
O štai, jau lašinių lietuviškų prisiėdę 
Ir mūsų alų su gvoltu jau visą sugėrę, 
Viežlybus lietuvninkus išpeikt nesigėdi. 
Tu, prancūziškas žioply, su šveisteriu storu 
Ir kas dar daugiaus susibastėt Lietuvą vargint, 
Kas jums liepė mus ir žmones mūsų paniekint? 
Ar negalėjot ten pasilikt, kur jus neperėjo 
Ir varles bei rupuižes jus ėst pamokino. ■

šie Donelaičio žodžiai aiškiai rodo, kad 
anuo metu buvo susidariusi tikta tautinė 
Įtampa Mažojoje Lietuvoje. Bet antra vertus, 
vyko ir tautinė asimiliacija. Donelaitis nuo
širdžiai liūsta, kad atėjūnų įtakoje lietuviai 
ėmė mesti savo senuosius papročius, net dra
bužius ir visą savo gyvenimo būdą:

Ret kaip sviets po tam didžiuotis jau prasimanė, 
Ir lietuvninkai su vokiečiais susimaišė, 
Štai, ir viežlybums tuojaus į nieką pavirto, 
Taip, kaip klapai vyžų, viežlybai padarytų, 
O mergaitės krosytų marginių nekenčia.
Klapai, kaip ponaičiai, su puikiais sopagačiais,
O nenaudėlės mergaitės su kedelačiais. 
Lyg kaip jumprovos, pasirodyt jau nesigėdi. 
Taip lietuvninkai savo viežlybnmą pražaidė.

(Bus daugiau)
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2320 Bloor St. W
INDIAN RD. — BLOOR
$4.900 įmokėti, gražus, atskiras 6 
kambarių mūrinis namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu; moderniš
ka virtuvė ir vonia; vandens Šildy
mas; ekstra kambarys rūsyje. Vie
na atvira skola balanse 10 metų. 
Tuojau galima užimti.
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

mūrinis

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.

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
AUŠROS ŽINIOS

Prasideda krepšinio sezonas, šį ant
radienį, 8.45 v.v., 23 Ferndale Ave. 
(Yonge ir St. Clair) Aušros moterų 
komanda žais su Lee Roy pirmąsias 
Toronto moterų krepšinio lygos rung
tynes. Ketvirtadienį, 8.30 v.v., mūsų 
salėje Aušros vyrų komanda žais drau
giškas krepšinio rungtynes su Tri
dents. šeštadienį Aušros mergaičių ko
manda vyksta į Hamiltoną draugiš
koms rungtynėms su Stefelco koman
da. Sekmadienį, 12.30 v., Aušros vyrų 
komanda žais su St. Vlads B-C lygos 
rungtynes.

Krepšinio treniruotės vyksta įprasta 
tvarka: pirmadieniais ir trečiadieniais 
— berniukams; antradieniais ir kevir- 
tadieniais — mergaitėms.

Stalo teniso treniruotės prasidės už 
poros savaičių. Treniruos žinomas sta
lo tenisininkas Osvaldas Rautinš.

Užgesus olimpinei ugniai Tokijo 
valstybiniame stadijone, užsibaigė di
džiausia ir brangiausiai kainavusi 
XVIII-toji olimpijada. Japonai išlei
do apie du bil. dol., kad papuoštų pa
senusį Tokijo miestą sportininkų ir 
turistų antplūdžiui.

Dvi savaites trukusios varžybos at
nešė dalyviams džiaugsmo ir ašarų.

Lietuvių skautų 
veikla

Skautai vyčiai! Spalio 30 d., penk
tadieni, 8 v.v. skautų būkle šaukiama 
Rambyno tunto skautų vyčių dr-vės 
sueiga, į kurią kviečiami atsilankyti 
visi lietuvio skauto vyčio įžodį davę 
broliai, šalia einamųjų skautų vyčių 
dr-vės reikalų, sueigoje bus nagrinė
jami vyčiavimo būdai ir priemonės 
esamose sąlygose.

Mindaugo dr-vė praveda skautiško 
pažangumo konkursą. Taškai skiriami 
už sueigų lankymą, patyrimo laips
nius, nagingumą ir pan. - Daugiausia 
surinkę taškų gaus vertingas dovanas. 
Dr-vei vaodvauja ps. E. Kazakevičius 
OX 4-6576, ps. A. Baziliauskas ir sk. 
v.v.sl. A. Valiūnas RO 2-3738.

Mindaugo dr-vė nuoširdžiai dėkoja 
kun. kleb. P. Ažubaliui už salę skautų 
pobūviui.

šį sekmadienį skautų būkle budės 
skautų vadovai ir priims bazarui fan
tus. Bazarą ruošia tėvų-rėmėjų k-tas 
lapkričio 7 d. ir bus atidarytas nuo 12 
vai. su turtingu bufetu. Vakare įvyks 
pobūvis, kuriam šį sekmadienį ir bi
lietai bus platinami. Viskas vyks Pri
sikėlimo salėje.

Sk. akademikai valdybon išrinko: G. 
Rinkūnaitę^ D. Tamulionytę, D. Jurk- 
šaitytę, J. Karką ir G. Skrinską. Nau
jai valdybai linkime sėkmės ir ištver
mės.

Skauto-tės geležinis įstatas: skautas 
sąžiningai atlieka savo pereigas: Die
vui — visus religinius įsipareigojimus; 
Tėvynei — moka jos kalbą, istoriją, 
geografiją ir kovoja dėl jos laisvės;

Artimui — paklusnus savo broliams 
bei draugams, pavyzdingas moksle ir 
kitų pareigų atlikime.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
BLOOR — JANE, $5.000 įmokėti, mūro, atskiras. 7 kambariai per du 

augštus, 8 pėdų šoninis įvažiavimas. Prašoma $21.900.
SWANSEA, ramioj, gražioj vietoj, atskiras mūro, 6 kambariai per 2 augš

tus, platus šoninis įvažiav., garažas. Prašoma $18.000. Namas išmokėtas.
RONCESVALLES — GEOFFREY, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 4 butų, 

17 kambarių namas. Pirmame augšte 3-jų miegamųjų butas. Kiekviena
me bute vonia. Mėnesinės pajamos $460. Geras įvažiavimas, 3 garažai. 
Svarus namas. Prašoma $38.000. , .....

INDIAN RD. — HUMBERSIDE, $1.500 įmokėti, mūro, 6 kambarių, dvi 
virtuv. Užpakalinis įvažiav., 4-riom mašinom pastatymas. Prašo $12.000.

RUSHOLME RD. — DUNDAS, $3.000 įmokėti, mūro, 12 kambarių, 3 vir
tuvės. Prašo $17.900. Skolų nėra.

KIPLING, $10.000 imok., 6 m. senumo, 5 butų apartmentas. Prašo $43.000.
BLOOR — KIPLING, $3.000 įmokėti. 6 kambarių bangaliukas, gražus skly

pas, privatus įvažiavimas. Prašo $16.000.
Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti 
ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina. 
Čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namu RU 3-2105

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

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

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

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

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

Aukso medalių daugiausia laimėjo 
amerikiečiai, tačiau rusai atsigriebė 
bendroje sumoje. Amerikiečiai domi
navo lengv. atletikoj, plaukime ir lai
mėjo krepšinį. Rusams geriau sekėsi 
imtynėse, sunkumų kilnojime, gimnas
tikoj ir tinklinyje. Futbolo ir vanden- 
sviedžio varžybas laimėjo vengrai. Ja
ponai laimėjo beveik visas džiudo var
žybas, gerai pasirodė gimnastikoje; 
japonės laimėjo tinklinį. Indija, kaip 
visuomet, laimėjo lauko ritulio varžy
bas, o italai — daugumą dviračio var
žybų. Kitų varžybų laimėtojai pasi
skirstė tarp 94 olimpijadoje dalyva
vusių tautų. Kanada — 21 vietoje.

Nespėjus išblėsti praėjusios olimpi- 
jados ugniai, pradėta galvoti apie 
ateinančią. Siūloma kaikurių pakeiti
mų sutrumpinant rungtis, išmetant 
komandines varžybas if'pan. Sekanti 
olimpijada įvyks Meksikos Mieste 
1968 metais.

Šios olimpijados krepšinio varžybo
se galėjome palyginti mūsų Š. Ameri
kos lietuvių rinktinės pajėgumą tarp
tautinėje plotmėje. Australai, kurie 
liko 8-9 vietoje, mūsiškių išvykos me
tu į Australiją buvo nugalėti. Taigi, 
mūsų rinktinė šioje olimpijadoje bū
tų atsidūrusi geresnėje ir pakanka
mai garbingoje vietoje. A. S.

Ateitininku žinios
Vyr. moksleivių ateitininkių mer

gaičių pirmas susirinkimas įvyks šį 
šeštadienį, spalio 31 d., 7 v.v. LV 
Namuose. Kviečiamos ir neateitinin- 
kės, kurios lanko gimnazijas ir domi
si saviauklos klausimais.

Ateitininkų jaunimo tėvų susirinki
mas — šį sekmadienį, lapkr. 1 d., apie 
H v.r. Priskėlimo muz. studijoje.

Į Sendraugių suvažiavimą lapkričio 
27-28 d. Klevelande atstovais išrinkti 
St. Dargis ir J. Matulionis; trečias 
bus surastas vėliau.

Ateitininkų Federacijos kongresas 
įvyks 1965 m. liepos 1 d. savaitgalyje 
Toronte. Rengėjų komisija, kuriai pir
mininkauja dr. J. Sungaila, jau yra 
pradėjusi darbą.

Seselė Viktorija, globojanti jaunes
nes ateitininkes, išvyksta iš Toronto 
porai mėnesių į Putnamą. Grįš apie 
Kalėdas.

Visi ateitininkai raginami paremti 
fantais ir atsilankymu Nek. Pr. sese
lių organizuojamą bazarą, kuris įvyks 
šeštadienį spalio 31 d., Prisik. parapi
jos salėje. Pelnas — Liet. Vaikų Na
mams.

Vyr. moksleivių valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. — A. Puteris, vice- 
pirm. — R. Petrauskas, sekr. R. Kry- 
žanauskaitė, ižd. J. Kvederys, narė — 
I. Bartusevičiūtė, korespondentas — 
A. Bušinskas. “Pirmyn Jaunime!” re
daguoja L. Svėgždaitė.

Ateitininkiško jaunimo skaičius šiais 
metais yra žymiai padidėjęs. Tėvai 
prašomi atkreipti dėmesį į organizaci
jų svarbą. Ateitininkai laukia daugiau 
jaunųjų, kuire norėtų stebėti, spręsti 
ir veikti krikščioniškos pasaulėžiūros 
šviesoje.

TORONTO
R. Geležiūnas savo karjerą Ka

nadoje pradėjo įmonės darbinin
ku uz 60 et. į vai. Dabar jis yra 
elektros reikmenų įmonės vedė
jas, valdybos vicepirm., kuriam 
priklauso visas trečdalis visos 
nuosavybės. Apie jį gražiai atsi
liepia jį pažįstą kanadiečiai ir 
kitų taut, grupių žmonės. Jiems 
jis yra žinomas kaip Rimas, lie
tuvis.

St. Grigaliūnas, šv. Jono Kr. 
par. komiteto narys, atšventė 50 
m. amžiaus sukaktį.

P.p. dr. A. UŽUPIENEI, dr. G. MA
LONEY ir jo asistentui už sėkmingai 
padarytą man operaciją bei rūpestin
gą globą gydymosi metu Women Col
lege ligoninėje reiškiu gilią ir nuošir
džią padėką.

Taipogi nuoširdžiai dėkoju mieliems 
giminėms bei bičiuliams už dovanas, 
gėles bei lankymą manęs ligos metu: 
V. B. H. Steponaičiams, J. J. Dobilevi- 
čiams, P. Gečui, Z. P. Morkūnams, S. 
M. Petruliams, V. Mockui su ponia. 
A. P. Senkams, J. J. Ignatavičiams, I. 
A. Ramanauskams, Br. Pr. Rekščiams, 
I. T. Rekščiams, Q. Jankauskienei, B. 
Rakauskui, Iz. Matusevičiūtei, VI. Ger
manavičiui, J. Petravičiui, S. F. Wi- 
socki, H. H. Kolars, H. Bytowska, žyw- 
ko, P. Dadič, “Sports New lane” bend
radarbiams ir kitiems, kurių pavardės 
būtų praleistos bei neatsimintos.

Su dėkingumu Jūsų:
Kazė Maculevičienė

Lietuvių studentų 
žinios

Ką veiksi penktadienio vakarą? Jei 
esi senstelėjęs, galėtum prigulti, bet 
jei dar jaunas, ateik į studentų būsti
nę, kur bus pasitarimas dėl paskaitė
lių, kavutė ir įvairybės. Laukiame šį 
penktadienį 7.30 v.v;

Lit. seminaro vadovai

Draugai ramovėnai, tautiečiai (ir 
studentai) skaitykite mūsų naujienas!

Spalio 23 d. įvyko pirmas stud, atei
tininkų susirinkimas, kuris praėjo la
bai linksmai V. Tamulaitytės namuo
se. Išrinkta. valdyba: Aid. Bušinskai- 
tė, pirm., V. Liuimaitė, sekr., Ž. Šle- 
kytė, ižd., A. Kuolaitė, koresp., V. Ta- 
mulaitytė, socialinių reikalų vedėja, 
R. žekas, narys. Sveikiname naują val
dybą!

“Lituanus” vajų praves H. Stepo
naitis. Kurie norėtų prie vajaus pri
sidėti arba žurnalą užsiprenumeruoti, 
prašomi skambinti LE 3-2522. “Litu
anus” yra lietuvių akademikų leidžia
mas žurnalas anglų kalba. Juo turėtų 
domėtis visi studentai ir stengtis -su
dominti savo nelietuvius draugus.

Norime jums priminti du dalykus 
(sukryžiuokite du drebančius pirščiu
kus!): pirmiausia ir svarbiausia — 
prašome visus užsimokėti nario mo
kesti, kad visi turėtumėte studentų 
kortelę; antra — jeigu kas nors turi 
priemonių nuvažiuoti į suvažiavimą 
Detroite ir dar yra vietos, prašome 
pranešti valdybai — vietos bus už
imtos.

Paskutinis žodis: ačiū, kad perskai
tėt taip kantriai. Dabar visi galite ei
ti žiūrėti “Mickey Mouse Show”.

Balandėlis ir Pelėda

I

Montrealio studentai savo veiklos 
metus pradeda metiniu susirinkimu 
spalio 30 d., penktadienį, 8.30 v.v. N. 
Pr. seserų patalpose. Programoje bus 
pirmininko pranešimas, valdybos rin
kimai ir dr. P. Lukoševičiaus paskai
ta. Visi Montrealiečiai studentai ma
loniai kviečiami dalyvauti. A.R.

Dalia Eidimtaitė baigusi Otavoje 
Carleton un-te humanitarinį fakulte
tą ir gilinusi studijas Paryžiuje, gavo 
mokytojos darbą St. Catharines, Ont. 
augštesnėje mokykloje, kur dėsto 
prancūzų ir ispanų kalbas.

Rūta Danytė, išlaikiusi 13 skyr. eg
zaminus vidurkiu 80,9 gavo Ontario 
stipendiją ir dabar studijuoja Otavos 
un-te humanitariniam fakultete.

Petras Butvydas, atvažiavęs prieš 
metus iš Anglijos, tęsia studijas Ota
vos un-te gamtos mokslų fakultete.

Raimundas Trečiokas studijuoja in
žineriją Otavos un-te.

Antanas Ramūnas — filosofiją Car
leton un-te.

Juozas Gutauskas — mediciną Ota
vos un-te.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

1611 Bloor St W. Toronto/ Ont.
Telefonai: LE. 6-2738z LE* 6-2664

X Vakarais — HU. 9-1543.
niom virtuvėm; nauja vandeniu šildymo sistema; garažas.

GRENADIER—RONCESVALLES, $22.900 visa kaina, įmokėti apie $6.000; 
atskiras, plytų DUPLEKSAS, 10 kambarių; vand. šildomas; garažas.

INDIAN RD. prie parko. Kaina $16.900. žemas įmok. Balansui 1 atviras 
morgičius 10 metų; 8 dideli kambariai; 2 modernizuotos virtuvės; van
deniu alyva apšildomas; garažui galimybė; naujai dekoruotas.

VERSLAS IR NUOSAVYBE $32.000 — pilna kaina, automobiliams tai- 
syti garažas plius atskiras sklypas, geras 7 kambarių atskiras namas, 
apie $10.000 įmokėti. Netoli Bloor gatvės.

8 BUTŲ APARTAMENTAS $67.000 — pilna kaina, įmokėti apie $10.000.
Visi dideli butai po 5 kambarius, geras pastatas, netoli liet parapijos.

MĖSINĖ — VERSLAS IR PASTATAS $22.000 — pilna kaina, su visais 
įrengimais* šaldytuvais ir tt Prie Lakeshore Mimico, geras pirkinys. 
Jeigu kas nusimano apie mėsinės verslą, priims mažą įmokėjimą iš pa
tikimo asmens.

TRIPLEKSAI — TRIPLEKSAI — TRIPLEKSAI:
$40.500 — 18 kambarių, balkonai. įmokėti $10.000.
$33.000 — 17 kambarių, balkonai. įmokėti $10.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Mirus ilgametei valdybos narei
A. A. ONAI BAKAITIENEI,

gilaus liūdesio valandoje jos motinai M. Augaitienei, vyrui 
Simui, dukroms Gintrai ir Lionei, sūnui Arūnui ir giminėms 
gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiame ir drauge liūdime —

Hamiltono L. Kat. Moterų Dr-jos skyrius

ONAI BAKAITIENEI minis
jos motinai Marijonai Augaitienei, jos vyrui Simui, 

dukrai ir mūsų mielai marčiai Leonidai, 
jos dukrai Gintarai, sūnui Arūnui ir visiems giminėms 

reiškiame gilią užuojautą —
Stasė ir Kęstutis Grigaičiai

ONAI BAKAITIENEI mirus, 
jos mamytę, vyrą, sūnų, dukteris, žentus ir anūką 

nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime —
J. O. čelkai
J, Gr. Kažemėkai
L. D. Mačikūnai

, JONUI PALIULIUI mirus, 
jo dukrai Onutei Senkuvienei su šeima ir giminėms 

nuoširdžią užuojautą reiškia —

Nuoširdžiai užjaučiame mielą Onutę Senkuvienę 
ir jos gimines jų brangiam tėveliui 
A. A. JONUI PALIULIUI mirus. WELLAND, Ont

Mieloms idėjos draugėms
GINTRAI SLAVINSKIENEI ir LIONEI GRIGAITIENEI 

bei jų šeimoms, mamytei mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą —

Hamiltono ateitininkai sendraugiai

A. A. KUN. B. SAKAVIČIUI, 
Pajavonio klebonui Lietuvoje mirus,

jo broliui V. Sakavičiui ir jo šeimai reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime —

Pusseserė Mary Baltuškienė ir šeima 
Hespeler, Ont.

BALIUI MIŠKINIUI Lietuvoje mirus, 
jo broliams BRONIUI ir JUOZUI nuoširdžią užuojautą 
reiškia —

LONDON, Ont
KLEBONAS KUN. B. PACEVIČIUS 

netrukus pradės kalėdinį parapijiečių 
lankymą.

DR. R. MITALAS UNIVERSITE
TE. — Londono lietuviai džiaugiasi 
galėdami matyti Vakarų Ontario un- 
te profesūros eilėse ir vieną mūsų 
tautiečių, būtent, fizikos daktarą Ro
mą Mitalą, apie 32 m. amžiaus. Ligi 
šiol iš pabaltiečių, atrodo, tik vieni 
latviai turėjo vieną profesorių — dr. 
Dreimanį, žinomą jų . veikėją ir lie
tuvių draugą. Dr. R. Mitalas baigė To
ronto un-tą; studijas gilino ir dakta
ratą gavo JAV. Daktaras iš pat pir
mųjų dienų užmezgė draugiškus ry
šius su Londono lietuviais ir mielai 
su jais kartu visur dalyvauja: tiek 
bažnyčioje, tiek ir visuomeninėje veik
loje.

Gerb. daktarui linkime sėkmės aka-

D. L. Garbaliauskai
V. V. Paškovičiai

D. J. Petronis

Paulius ir Ramutė Pretkai

deminiame darbe ir Londone pasijus
ti kaip namie.

P. RAMONAI, neseniai persikėlę iš 
North Bay, įsigijo smulkių prekių 
krautuvę prie Oxford ir Quebec gt. 
kampo. Tautiečiai, gyvenantieji tame 
rajone, kviečiami pasinaudoti jų ma
loniu patarnavimu. P. Ramonai prisi
deda ir prie parapijos ir mokyklos 
parėmimo.

GRĮŽO Iš LIGONINĖS: S. Šakys, 
VI. Bernotas ir P. Rušinskas. P. Kuo
sa dar tebeserga Sv. Juozapo ligoni
nėje. Linkime visiems pasveikti. D.E.

SUSIPAŽINIMO LINKSMAVAKA- 
RIS, rengtas Bendr. apyl. v-bos, pra
ėjo jaukioje nuotaikoje, nors dalyvių 
gausumu ir nepasižymėjo. Buvo miela 
matyti naujuosius Londono gyvento
jus ir iš toliau atvykusius. Pirmųjų 
skaičiuje — dr. R. Mitalas ir Ramo
nai, atsikėlę iš North Bay. Prie šių 
gal priskirtinas ir inž. E. Balys, užau
gęs Pembroke, Ont. Jis prižiūri už- 
tVanką ir kelių statybas Woodstock’o 
apylinkėse. Antrųjų eilėse: Greičiū
nai iš Toronto, Gudeliai iš Sarnijos, 
Pociai iš Chatham, Vitkauskai ir Vait
kus iš Woodstock, K. Gimys ir B. Ke- 
buris iš Ingersoll’o. J. Greičiūnas va
dovavo techniškam mūsų bažnyčios 
remonto darbui.

Tenka tik apgailestauti, kad mūsų 
studentės šį kartą visai nepasirodė. 
Paprastai trūkdavo berniukų. Gi šį 
kartą įvyko atvirkščiai. Kitą sykį no
rėtume matyti abejus: ir jaunuosius 
vyrus ir mergaites.

DELHI, Ont
SAULIŲ BŪRIO tarnybinis susi

rinkimas — lapkričio 8 d., sekmadie
nį, po pamaldų, liet. par. salėje. Visi 
šauliai prašomi punktualiai susirinki
me dalyvauti, nes, be kitų reikalų, 
bus aptariamas ir Lietuvos kariuome
nės ir Saulių Sąjungos 45 m. jubilėji- 
nis paminėjimas lapkričio 28 d„ 7 vai. 
vak. Delhi vokiečių salėje.

Būrio vadovybė
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.
PR. KERBERIS

RO 7-5454
Namų teL LE 5-1584

SWANSEA — BLOOR, $3.000 įmo
kėti, 6 kambarių, šiurkščių 
plytų, atskiras namas, kvad
ratinis planas, vandens aly
vos šildymas, netoli Bloor.

BABY POINT, apie $4000 įmokėti, 
7 kambarių atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas, 
garažas.

KINGSWAY, apie $5000 įmokėti, 
gražus 6 kambarių bungalas, 
užbaigtas rūsys, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

HIGH PARK, apie $6000 įmokėti, 
atskiras mūrinis originalus 
dupleksas, garažas su priva
čiu įvažiavimu.

HIGH PARK BLVD., apie $8000 
įmokėti, 14 kambarių atski
ras mūrinis namas, platus 
sklypas, dvigubas garažas su 
privačiu įvažiavimu.

HIGH PARK — RONCESVALLES, 
apie $15.000 įmokėti, origi
nalus tripleksas, 3 garažai 
su privačiu įvažiavimu.

WILCOX LAKE, apie $6000 įmokė
ti, 13 žiemai įrengtų gyven
ti vasarnamių su maisto pro
duktų krautuve, virš $7000 
metinių pajamų, ant ežero 
kranto, 20 mylių nuo Toron
to; gali keisti į narna.

BENZINO STOTIS SU GARAŽU, 
maisto produktų krautuvė, 
restoranas ir gyvenamas na
mas, metinė apyvarta apie 
S90.000; gali keisti į narna.

INDIAN RD. — BLOOR, $10.000 
įmokėt, 4-pleksas, atv. morg.

MEDŽIOTOJŲ IR MEŠKERIOTOJŲ 
Klubo “Lituanica” veikla laikotarpy
je gegužės 4. — spalio 17 d., 1964 
metais. — Vieton atsisakiusio K. Stan
kevičiaus, pabaigti pratęstos kaden
cijos klubo valdyba pakvietė mane 
pirm, pareigoms. Turėdamas labai ri
botą laiką, išsiderėjau kuo mažiausia 
pareigų. Todėl atleiskite, jei atrodytų 
permažai padaryta.

Iš atliktų darbų didžiausias tai 
'‘Kartūno balius” davęs $312.57 gry
no pelno. Įprastiniai p. .Sinkų “Crow
land Hotel” šokiai kiekvieno mėn. 
antrą šeštadienį davė $110.72 pelno. 
Paminėta Tėvo Diena užprašant Mi-

Siuntiniai i Lietuva
BE MUITO, LEIDIMŲ IR KITŲ MOKESČIŲ

Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių, esančių Sovie
tų Sąjungoje. Taip siunčiame automobilius, motociklus, dviračius, siuva
mas mašinas, akordeonus, radijo ir televizijos aparatus, medžiagas, maistą, 
svaiginamus gėrimus, cigaretes ir t.t.

Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą maistą, medžiagas 
ir kitas prekes iš Anglijos. Kviečiame pasinaudoti ir pasiųsti giminėms 
spacialų labai vertingą ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3, susidedantį iš dviejų 
atkarpų po 3 jardus dviem apsiaustam labai šiltos angliškos ULSTER 
medžiagos ir vienos atkarpos 3% jardo ekstra geros angliškos medžiagos 
žieminei vyriškai arba moteriškai eilutei tik už $75.00 (JAV) su sovieti
niu muitu ir persiuntimu.

Tap pat dar galima pasiųsti mišrų labai kaloringo maisto 22 svarų 
siuntinį M-13, susidedantį iš taukų, kakavos, miltų, kavos, šokolado, cuk
raus, arbatos, prieskonių tik už $30.00 (JAV) su sov. muitu ir pasiuntimu.

Be to, dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėjusį specialų 
tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų siuntinį V-3, susidedantį iš trijų 
atkarpų, trims eilutėms po 3% jardo, išviso 10% jardo, tik už $55.00 
(JAV) su sov. muitu ir pasiuntimu.

Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite į:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD, LONDON, E. 2, ENGLAND
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 metų.

Atstovai Kanadoje: 
f

A. Kusinskis, 124 Park Street, Sudbury, Ontario
L. Radzevičius, 61 N. Windermere Ave., Port Arthur, Ontario

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

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

TRIPLEKSAS — 14 kambarių. 
$8.000 įmokėti, 2 — 5 kambarių 
butai, 1 — 4 kambariai, karštu 
vandeniu apšildymas, dvigubas 
garažas, viskas išnuomota, vienas 
mortgičius balansui, vakarinėje 
miesto dalyje.

BLOOR — DELAWARE — $3.000 
įmokėti, plytinis 8 kamb. namas, 
2 virt, nauja krosnis, garažas, 
lO^iai metu mortgičius balansui.

VIENAAUGSTIS — BUNGALOW, 
SWANSEA, $4.000 įmokėti, at
skiras namas, mod. virtuvė, 4 di
deli kambariai, nauja krosnis, 
privatus įvažiavimas, garažas. 1 
morgitčius balansui. Prašoma 
kaina $10.000.

QUEBEC — DUNDAS — $1.000 
įmokėti, 6 did kamb., 2 virt., aly
va apšildymas, garažas, vienas 
mortgičius balansui. Prašoma 
kaina $10.500. -_

DURIE — ANNETTE — $3.000 
įmokėti, atskiras plytų namas, 10 
kamb., mod. virtuvė, 3 pilnai 
įrengtos prausyklos, nauja kros
nis, įrengtas poilsio kamb., 4 au
tomobiliams garažas.

LANSDOWNE — QUEEN —
$3.000 įmokėti, atskiras plytinis 
namas, 8 išdekoruoti kamb., 2 
modern, virt., nauja krosnis ir 
vamzdžių įrengimai, gerai ištin
kuotas, įvažiavimas. Vienas mort
gičius balansui.

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, hotelių, moteliu |vai-

Vyt. Merkis J. Koškelis A. Bliudžius

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165
BLOOR — JANE RAJONE:
$2.500 įmokėti, labai gerų plytų 7 

kambarių namas, karšto van
dens-alyvos šildymas. Gara
žas ir šoninis įvažiavimas. 
Reta proga nusipirkti gerą 
namą su palyginamai ne- 
augštu įmokėjimu.

HIGH PARK — BLOOR:
$3.000 įmokėti, atskiras, mūrinis 

namas, 9 kambariai per du 
augštus. Karšto vandens-aly- 
vos šildymas. Galimybė ga
ražui. Prašo $22.500.

HIGH PARK RAJONE:
$12.000 įmokėti Trijų šeinių pasta

tas. Du butai po 6 kamba
rius, vienas butas 5 kamba
rių. Didelis kiemas — gara
žai. Viena atvira skola ba
lansui.

RONCESV ALLES — GRENADIER 
$15.000 įmokėti už 5 butų gerą pa

statą. Visi butai išnuomoti. 
$5.600 metinių pajamų. Ga
ražai ir šoninis įvažiavimas. 
Prašo $40.000, bet galima de
rėtis, nes anglė savininkė tu
ri parduoti.

WESTONO RAJONE:
$15.000 įmokėti už 17 butų aparta- 

mentinį pastatą tik 6 metų 
seniūno. Virš $20.000 meti
nių pajamų. Pilna kaina tik 
$133.000.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

šias. Suruoštas prizinis žuvavimas prie 
Wellando kanalo. Vaikučiai buvo pa
vaišinti šokoladu, o laimingi meške
riotojai gavo prizus: už pirmą žuvį — 
A. Viskontas, už didžiausią — Br. Si- 
monaitienė, už didž. kiekį — Br. Si
monaitis. Prizinis kalakutų šaudymas 
įvyko Bieliūnų ūkyje, kur klubas tu
ri išsinuomojęs šaudyklą. Kalakutus 
laimėjo: J. Sinkus, Jr., St. Bogortas 
ir A. Viskontas. Valdyba turėjo 4 po
sėdžius. Didelė padėka p. Sinkams už 
visokeriopą paramą. Ačiū klubo val
dybos nariams, taip nuoširdžiai dirbu
siems man esant pirmininku.

Vald. pirm. A. Viskontas
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Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos, motociklai, dviračiai, siu
vamos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

foto aparatai ir Lt

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus Įvairius siunti

nius iki 17% svarų gryno svorio.
• Turime pardavimui Įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų

• Sąžiningai ir greitai patarnaujame.
• Jeigu turima neaiškumų, prašome klausti, telefonuoti bei rašyti, 

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Musu {staiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA
Telefonas LE 1-3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZĄ

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

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Parduodamos 

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College St., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO
KOOPERATYVAS visoje Kanadoje.*

Pirmas milijonas pasiektas per 20 mėnesių.
Už indėlius mokamos augščiausios palūkanos — 

4/2% -5%.
Asmeninės pask. — 7%.
Mortgičių pask. — 6/2%.
Priedo visi taupytojai gauna nemokamą gyvybės 

apdraudę.
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Tree, uždo rytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7 
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8 
Šešt. 9-12
Sekm. 9.30 - 1

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami Į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobili! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite Į v

A 296 BROCK AVE. (tarp Dun-Dioor Aurorite uarage das ir college). Tei. 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

Taupyk ir skolinkis

Toronto Lietuvių „ „
Kredito Kooperatyve PAKAMA

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

Už sutaupąs moka nuo 4^ % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6¥2%. 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.

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

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
• Darbų Įkainavimai nemokami •

Teikiama vad. “Road Service” 24 vai., klausti Adam RO 6-8503.

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

g$|PARKDALE
Benzino stotis - Garažas

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

Tel. 535-9468

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

Sav. R. STASIULIS

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

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

KANADOS L. FONDO
VALDYBAI

Apsidžiaugėm gavę iš Fondo, valdy
bos pranešimą, kad KLF pasiekė pir
mąjį $10.000. Tai reiškia, kad mūsų 
Fondas, nors pamažu, bet tvirtai žen
gia pirmyn ir stiprėja. Fondo valdy
bos užsibrėžtas tikslas pasiekti šiais 
metais minimum $10.000 — išsipildė. 
Sveikiname Fondo valdybą ir linkime 
sparčiai ir pastoviai siekti antrąją de
šimtį tūkstančių.

V. Ignaitis, KLF tarybos pirm.
P. Januška, sekr.

Fondo valdybos vardu dėkojame 
p. V. Ignaičiui ir p. P. Januškai už 
padrąsinimą ir malonų bendradarbia
vimą — Dr. A. Pacevičius,

KLF valdybos pirm.
Inž. P. Lelis, sekr.

PETICIJA
JUNGTINĖMS TAUTOMS

Nors PLB seimas buvo priėmęs nu
tarimą peticijos JT reikalu, bet su 
rezervais — kai bus susitarta su lat
viais ir estais. Atrodo, kad toji petiči-. 
ja ir rinkimas parašų taip ir pakibs 
ore, kaip mano buvo spėliota (NJL” 
29, 32, 34 nr.). Neseniai miręs buv. 
Klaipėdos sukilimo vadas, Lietuvos 
gen. konsulas Niujorke, J. Budrys 
prieš mirtį buvo atsiuntęs “Pasaulio 
lietuviui” laišką, kuriame, tarp kitko, 
ir apie peticiją rašė: “Naivūs entu
ziastai siūlo po peticijom surinkti mi
lijoną parašų. Nebūtinai lietuvių, o 
ir simpatikų amerikiečių, kurie pasi
rašytų iš mandagumo. Bet ką tuo įro
dysime? Pakartojimas to, kas jau bu
vo, kai Amerikos lietuviai patrijotai 
peticiją teikė, šiandien neturėtų reikš
mės ir efekto ir teliktų tik blanki ko
pija, rodanti, kad dabartinė karta be 
iniciatyvos. Būkime realistai, ne sva
jotojai” (“P. L. nr. 9). P. Lelis

BENDRAUTI, BET NEKOVOTI 
UŽ LAISVĘ?

Jūsų vedamasis “Saitai ir laisvė” 
“TŽ” 1964. 9. 24 nevieną skaitytoją 
nustebino, nes anksčiau Jūsų laikraš
tyje vedamieji tuo klausimu būdavo 
logiškesni ir subtilesni. Dabar Jūs ra
šot, jog kaikurios grupės “taip toli 
nuėjo, kad pirmoj eilėj pastatė saitus 
su okupuota Lietuva, o kovą už jos 
laisvę paliko nuošaly... Panašia link
me suka ir paskiri asmenys, kuriems 
pirmoj eilėj rūpi betkokia kaina at
statyti ryšius su Lietuva ir joje j ieš
koti atsparos savo išeiviniam gyveni
mui ... Deja, tos grupės bei paskirų 
asmenų pasirinkta bazė pasirodė ne
įtikinanti pirmiausia dėl pasirinkto 
klaidingo principo — bendrauti su 
Lietuva, bet nekovoti už jos laisvę”.

Šitokius tiesiog inkriminuojančius 
teigimus reikėtų įrodyti faktais, bū
tent, kas, kur, kada pasakė, kad jam 
“rūpi betkokia kaina atstatyti ryšius”, 
kas būtent vardan tų fyšių atsisakė 
nuo kovos už laisvę. Mūsų žiniomis, 
tokių lietuvių laisvam pasauly, išsky
rus komunistus, nėra.

Mes manome, kad jeigu lietuvis su
sitinka su lietuviu iš anapus be užrašo 
ant kaktos “kovoju už Lietuvos lais
vę”, tai tas dar nereiškia, kad jie abu 
atsisako nuo kovos už laisvę, kaip ly
giai nereiškia atsisakymo nuo moks
lo ar meno, jeigu susitikęs žmogų ne
užvedi kalbos šiom temom. Kiekvie
nai kalbai ir kiekvienam veiksmui yra 
savas laikas ir sava vieta, žodžiai ar 
veiksmai nevietoj ar nelaiku reikalui 
nepadeda, o kenkia. Lygiai nėra jokios 
naudos ir iš tokių kalbų, kuriose kiti 
dėl vienokių ar kitokių priežasčių ne
gali dalyvauti.

Antra, mes teigiame, kad pats ryšių 
palaikymas su tautiečiais Lietuvoje 
yra jau viena iš priemonių kovoje už 
laisvę, ir atsisakymas nuo tų ryšių yra 
kartu ir atsisakymas nuo vienos iš 
priemonių kovoje už laisvę. Ryšiai 
tarp žmonių stiprina jų dvasią, iš
tvermę ir tuo pačiu kovą už laisvę. 
Ir priešingai, izoliacija, ryšių nebuvi-

A & B TAILORS — A. BERESNEVIČIUS
Klientų patogumui persikėlė į naujas ir daug didesnes patalpas. Dabar tu
ri daug didesnį pasirinkimą vyrams ir jaunimui išeiginiu bei sportinių 
drabužių. Taip pat priimu užsakymus ir turiu labai dideli pasirinkimą im- 
portuotų naujausių medžiagų. KAINOS PASIŪTŲ DRABUŽIŲ TIKRAI 

PIGESNES KAIP KITUR. MALONĖKITE ĮSITIKINTI!
343 RONCESVALLES AVĖ., TORONTO 3, ONT. - - - - LE 1-1432

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.

OILS LTD. ATSTOVAS

Nemokamai taisome bei išvalome 
krosnis-degintuvns savo klientams.

TELFONAS LE 34908-

Internationol

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST 

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais. 

mas silpnina jėgas ir tuo pačiu kovą 
už laisvę.

Trečia, betkieno pretenzijos, kad tik 
jo pasirinktos kovos priemonės yra 
geros, kad tik jos reiškia kovą už lais
vę, o kitų priemonės reiškia net atsi
sakymą nuo kovos — yra žalingos pa
čiai mūsų laisvės kovai, nes jos skal
do mūsų jėgas. A. Rimvydas

ATSAKYMAS A. RIMVYDUI. — 
1. Straipsnių subtilumas nereiškia jų 
minčių neteisingumo. 2. Aiškūs bei 
matomi dalykai nereikalingi įrodymų, 
o tik atviro pamatymo. Faktų yra. 
Pvz. kad ir V. Vokietijoje leidžiamo 
“Nemuno Krašto” 1964 m. nr. 2 pa
reiškimas: “Mūsų veiklos pagrindu te
būnie obalsis: visų pirma — lietuvy
bė, visa kita — vėliau!” Tokios pras
mės šūkis jau anksčiau buvo pradė
tas skelbti šiapus Atlanto ir tai ne ko
munistų. 3. Ryšiai su tautiečiais Lie
tuvoje galėtų būti viena kovos prie
monių už laisvę, jeigu jie (ryšiai) eg
zistuotų. Deja, jų tikra prasme iki šiol 
nėra, neskaitant išimčių. Bandyti už
megzti ryšiai apsiriboja kompartija 
bei Inturistu.. Ryšįai su partija nėra 
ryšiai su tauta. 4. Kovoje turi būti 
bendras frontas. Nesiderinimas prie 
jo, neva geresnių priemonių priedan
ga, yra jo ardymas. Pr. G.

Jaunimo iškyla
LIETUVIŠKASIS CASTELNUOVO 

JAUNIMAS, susibūręs Naujapily iŠ 
Vokietijos, Anglijos, Italijos, Belgijos, 
Venecuelos ir JAV, naujų mokslo me
tų pradžiai suorganizavo pirmą išvy
ką į netolimą Marijos Krikščionių Pa
galbos šventovę. Ji pastatyta 1915 m. 
viso pasaulio jaunimo aukomis Don 
Bosco gimimo šimtmečiui paminėti. 
Yra ženklų, kad ir Lietuvos jaunimas 
neatsiliko. Iš lauko pusės, pastogėj, 
po kornizonu, visa pastatą juosia juos
ta su prie šventovės pastatymo prisi
dėjusių tautų herbais. Dešiniajame 
sparne gražiai švyti ir dar jungtinių 
Lietuvos-Lenkijos valstybių herbas: 
Lietuvos vytis sukryžiuotas su lenkiš
kuoju ereliu.

Kadangi šiaurinės Italijos dienraš
tis “LTtalia” šeštadieno laidoj buvo 
pranešęs, kad “Castelnuovo lietuviai 
vyks prašyti Mariją laisvės savo Tė
vyne?’, tai kiti maldininkai lietuvius 
šiltai sutiko. Pasveikino šventovės 
rektorius: “Jūs jau seniai čia laukia
mi; čia daugiau jūsų, negu mūsų na
mai; štai, kairėj, kenčiančios Bažny
čios altorius, taigi jūsų tautos alto
rius. čia kasdien už jus meldžiamės, 
o ypač gi šiandien...”

Tremties jaunimo išvykos proga bu
vo pasiųstos sveikinimo telegramos 
šv. Tėvui, Italijos prezidentui, Torino 
arkivyskupui, kard. Lercaro, ark. Sa- 
more, min. St. Lozoraičiui ir kt. Vė
liau gautas padrąsinantis Šv. Tėvo 
palaiminimas. Pr. Al.

Pajieškojimai
Prašoma atsiliepti Joana Geležiūnai- 

tė - Marcinčienė, seniau gyvenusi To
ronte. Jieško Vincas Kartonas, POB 
970, Brockton, Mass., USA.

%

Stockholmas. — žinomoji ar
tistė Greta Garbo planuoja griž- 
ti atgal i savo karjerą. Vaidins 
religiniame filme, kuris bus pra
dėtas gaminti Ispanijoje, vienuo
lyne, lapkričio mėn. Jos atlygini
mas: $1 mil.

APDRAPDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

7 Superior Ave., Room 206A, Toronto 14, Ont. Tel. 251-4864

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eienra varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 368-2846. Namų RO 6-8372

4 CII,K 8ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE, TORONTO

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J.A.V-BIŲ 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

EDVARDAS SULAITIS

“SPORTS ILLUSTRATED” žurna
las, turintis milijoninį tiražą, spalio 
12 d. laidoje paskelbė 5 psl. iliustruo
tą straipsnį apie amerikinio futbolo 
žaidėją Diek Butkų, Čikagoje gimusį 
ir augusį.

Sis žaidėjas, kuris studijuoja ir žai
džia Illinois un-te, Urbana, IU., dabar 
yra vienas garsiausių kolegijų futbo
lininkų ir jau spėjo susirinkti įvai
riausių atžymėjimo ženklų. Dar vidu
rinėje mokykloje jis buvo išrinktas į 
“All-America” rinktinę, o universitete 
jo populiarumas augo kaip ant mielių. 
Praėjusiais metais Illinois un-to ko
manda laimėjo “Big Ten” kolegijų 
pirmenybes, dalyvavo “Rose Bowl” 
rungtynėse ir jose laimėjo. Visur But
kus buvo žvaigžde. Ne be reikalo uni
versitetas jam suteikė “Athlete of the 
Year” titulą.

Butkaus tėvai gyvena Čikagos pieti
nėje dalyje. Diek yra vienas iš 9 vai
kų Butkų šeimoje. Išvaizdą atrodo di
delis ir stambus vyras: 6 pėdų, 3 co
lių, sveria — 243 sv.; vedęs ir kartu 
su žmona Elena gyvena Illinois un-to 
bendrabutyje.

“Sports Illustrated”, kurio admi
nistracija yra Čikagoje, Butkų vadina 
“member of a full-blooded Lithuanian 
family”. Straipsnis apie Butkų pava
dintas “A Special Kind of Brute with 
a Love of Violence.”

dail. A. Valeš-
- P. Pakšto, A.

KR. DONELAIČIO “METAI” išvy- 
do scenos šviesą spalio 17 d. Jaunimo 
Centre. Čia Lietuvių Scenos Darbuoto
jų Sąjunga buvo suruošus! šio kūrinio 
inscenizaciją, sutraukusią 250 žiūro
vų. Specialūs kostiumai — B. Jamei- 
kienės, dekoracijos - 
kos, muzikinis fonas
Skridulio, apšvietimas — K. Oželio, 
K. Cijūnėlio ir režisorius A. Dikinis 
kartu su 8 aktoriais sudarė neblogą 
pagrindą šiam nelengvam pastatymui. 
Daugelyje vietų matėsi mėgėjiškumo 
ženklai, nes dalis aktorių buvo naujo
kai mūsų scenoje, tačiau bendras vaiz
das, žinant nelengvas sąlygas, buvo 
pasigėrėtinas. Todėl šio darbo iniciato
riai ir atlikėjai gali būti tik sveikina
mi už jų entuziazmą ir pastangas.

Sis pastatymas buvo pakartotas se
kančią dieną — spalio 18, o vėliau 
gal bus parodytas ir kitų kolonijų lie
tuviams.

BRIDGEPORTO KOLONIJOS gy
ventojai galėjo pamatyti rasines riau
šes, nors ir švelnioje formoje, kurios 
paskutiniais mėnesiais buvo kasdieni
nis reiškinys Amerikoje. Čia neramu
mai iškilo dėl kelių negru apsigyveni
mo grynai baltųjų apylinkėje, kurioje 
nemažą gyventojų dali sudaro lietu
viai. Vienas baltasis nupirko namą ir 
jį perleido keliems negrams, šiems at
vykus Į namą, šimtai baltųjų susirin
ko reikšti protesto įvairiais būdais 
prieš tokį veiksmą. Tas truko beveik 
savaitę laiko; buvo susirėmimų su po
licija ir suėmimų. Negrai pamatę tokį 
pasipriešinimą visdėlto iš namo išsi
kraustė ir tada Bridgeporto gyventojų 
tarpe vėl įsivyravo ramybė.

Bridgeporto lietuviai prieš juodųjų 
apsigyvenimą jų tarpe protestuoja 
grynai praktiniais sumetimais, teigda
mi, jog negrų atsikraustymas gerokai 
numuša nuosavybių vertę. Be abejo
nės, yra ir kitokių priežasčių, dėl ku
rių protestuojama.

Dėmesio!
TAISO: ŠALDYTUVUS, SKALBI- 
MO MAŠINAS IR ELEKTRINES 
PLYTAS. VL. SLĖNYS

BE 9-1659

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

A. P. GARAGE
* 60 HOWARD PARK AVE.

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kus automobilių pataisymus. Pate
pimus ir alyvos keitimus.

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dyshn visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.
Sav. ANTANAS PASKEVICIUS

ČIKAGOJE LEIDŽIAMAS kuklus 
leidinėlis “Švyturys”, kuris vadinasi 
“Čikagos lietuvių jaunimo laikraščiu.” 
1964 m. spalio nr. jaunimas gerokai 
pyksta ant vyresniųjų. Vedamajame 
sakoma: “Jau atėjo laikas rasti vietą 
jaunimui lietuvių visuomenėje! Nusi
bodo kalbėti ir klausytis apie “nutau- 
tėjusį” jaunimą. Laikas veikti!”

Toliau jaunieji nepatenkinti, kad 
įsijaučiama į jaunimo dvasią. “Neno
rėk, kad jaunimas būtų toks, koks Tu 
buvai” (čia kreipiamasi i tėvą, moti
ną, visuomenės veikėją, organizacijos 
vadą). “Ar jau nelaikąs baigti verks
mą ir sielojimąsi? Ar negali gyventi 
realų gyvenimą?” — klausia jaunieji.

Londonas. — Neduok vaikams 
perdaug pinigų, ir, jei duodi, te
gu paaiškina, kaip išleidžia — 
sako britų bankininkas Edmund 
de Rothschild, giminietis žino
mosios Rotšildų šeimos. "Mes 
mokome vaikus visko: šokti, va
žiuoti ir pan., bet pamirštame 
vieną dalyką,', kuris labai svarbus 
jų ateities laimingam gyvenimui 
— kaip naudot pinigus". Rotšil
dų vaikai Kate 15 m. ir Nicholas 
13 m. kas savaitę gauna po 70 
et., dvynukai Charlotte ir Lionei, 
8 m., tegauna po 42 et.

šitas simbolis reiškia:
esame ONTARIO INSURANCE AGENTS’ Association nariai;
atlikome griežtus patikrinimus draudimų teorijoje;
laikomės nustatytos etikos.. t

PRANO BARAUSKO

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ>.

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

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

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. WM Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

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-

nevingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 COLLEGE ST., TORONTO 

Telefonas W A 1-3924

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga.

ŠYPSENOS *

Parašiutininkai
Popiežius Jonas XXIII kartą 

priėmė parašiutininkų būrį ir 
jiems tarė:

— Sveikinu, kad mokate iš 
dangaus nušokti, bet labai pagei
daučiau, kad neužmirštumėte, 
kaip sugrįžti atgal į dangų.

Kalėjime
Popiežius Jonas XXIII, lanky

damasis kalėjime, pastebėjo: 

mas, vogiau obuolius, bet buvau 
laimingesnis — manęs nepagavo. 
Žinoma, obuolių aš grąžinti nega
liu, nes seniai juos suvalgiau.

Amžius ir bilietas
Motina pamokė sūnelį, kad lip

damas į autobusą sakytų esąs 
penkerių metų amžiaus. Autobu
so šoferis tiesia jam bilietą, o tas 
sūnelis sako:

— Aš tik penkerių metų am
žiaus.

— Bet tavo ūgis rodo daugiau. 
Kada gi būsi šešerių metų? — 
klausia šoferis.

— Kai tik išlipsiu iš šio auto
buso, — atrėžia berniukas .

Parinko Pr. Al.

RO 6-0811
Commissioner

arba RO 6-0832
For Taking Affidavits.

DR. E. ZUBRIĖNt 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIO N YT t 
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 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. ME1LUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE ' 
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).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St)

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

Pritaiko akinius visiems akių de-

24 vai. pat RO 94812 
Darbo vaL RO 94131 
Namų RO 6-7132
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Toronto kronika, studentų, ateitininkų ir skautų žinios — 6 psl. 

Šv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios
— Sekmadienį — Visų Šventų

jų diena. Po įprastų sekmadienio 
pamaldų, 3 v. p.p. įvyksta miru
siųjų prisiminimas lietuvių kapi
nėse. Esant gražiarti orui, visos 
pamaldos už mirusius bus atlieka
mos kapinėse ir todėl įprastų Vi
sų Šventųjų vakare pamaldų baž
nyčioje nebus.

— Pirmadienį, lapkričio 2 d., 
Vėlinių dieną, rytinės pamaldos 
bažnyčioje prasidės 6 v.r. ir tęsis 
iki 8 v. Giedotinės Mišios su Li
bera ir pamokslu įvyks Vėlinių 
vakare 7.30 v., lapkričio 2 d.

— Šią savaitę parapijiečiai lan
komi Swansea rajone prieš tai su
siskambinant telefonu su paski
romis šeimomis.

— Parapijos choro repeticijos
— sekmadieniais po 11 vai. pa
maldų par. salėje; jaunimo choro 
repeticijos — po lietuvių mokyk
los šeštadieniais. Altoriaus ber
niukų paruošimas tarnauti Mi
šioms vyksta zakristijoje šeštadie
niais po liet, mokyklos pamokų.

— Tikybos pamokos vaikams, 
lankantiems viešąsias mokyklas, 
vyksta sekmadieniais po 9.30 vai. 
pamaldų, besirengiantiems pir
majai Komunijai — po 11 vai. 
pamaldų..

— Šį šeštadienį 9 vai. gedulin
gos pamaldos už a.a. Antaną, 
Adolfą ir Joną Mitalus. Šią savai
tę lietuvių kapinėse trijų brolių 
Mitalų kapai bus papuošti nauju 
antkapiu pagal dail. T. Valiaus 
projektą.

•— Lapkričio 2, Vėlinių dieną, 
7.30 vai. pamaldose prisimena
ma a.a. Bronius Ūkelis, vienerių 
metų mirties sukakties proga.

— Pakrikštyta: Apolonija Pa
liulytė; Melanie Maria Pichler ir 
Markus Jurgis Mican.

Stud. Rėmėjų Būrelio narių me
tiniame susirinkime spalio 24 d. 
plačiai išdiskutuoti ateities dar
bai, jų tarpe studentų namų uni
versiteto rajone Įsigijimo reika
las. Tam reikalui naujoji valdy
ba sudarys specialią komisiją. 
Nutarta pagyvinti premijų davi
mą pasižymėjusiems moksle stu
dentams ir moksleiviams. Numa
toma ir toliau padėti studentams 
organizuoti jų pramogas bei kul
tūrinius pobūvius. Studentų v-bos 
pirm. stud. A. Šileika painforma
vo apie artimiausius jų užsimoji
mus: gausiai dalyvauti Š. Ameri
kos studentų suvažiavime Detroi
te, Toronto lituanistiniame semi
nare, galutinai susitvarkyti da
bartinėje studentų būstinėje.

Išrinkta nauja rėmėjų valdyba: 
p.p. Gvildienė, Karka, Liuima, 
Sapijonienė, Tamašauskas ir Ta- 
mulionienė.

I

Savanoris-kūrėjas St. x4sevičius 
gydosi šv. Juozapo ligoninėj 402 
kambaryje; čia teks pasilikti il
gesnį laiką.

Naujai atidaryta metalinių bal
dų— chorme furniture dirbtuvė 
ir krautuvė 861 College St., prie 
Ossington, tel. 536-4767. Savinin
kai Vytautas ir Sofija Baliūnai
— Vyčio klubo nariai.

JŪRŲ -SKAUTUOS ŽINIOS
— Korespondencinės sueigos vado

vybė paprašė turinčius teisę balsuoti 
pasisakyti dėl Sąjungos vardo ir pasi
rinkti vardą iš keturių pateiktų sta
tuto projektų.

— Neringos tuntininkas lankėsi Či
kagoje, kur tarėsi su kaikuriais va
dybos pareigūnais.

— Spalio 17 d. tunto skautės-ai 
Ashbridges įlankoje j. skautų bazėje 
nuleido vėliavą ir vimpilą ir tuo už
baigė plaukiojimo sezoną, šį kartą 
vėliava buvo pakelta pusiau stiebo; 
prisiminus mirusią sn. M. Mackevičie
nę, vėliava buvo nuleista iki ateinan
čias vasaros. Vakare Prisikėlimo pa
talpose įvyko trumpa sueiga, po jos — 
kavutė ir dainos.

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.
BALTIC MOVERS

Res. Louis Temporale CR 8-4529

— Rožinis bažnyčioje kalba
mas kasdien po 8 vai. Mišių.

— Par. choro repeticija — šį 
ketvirtadienį, 7.30 v.v. muzijos 
studijoje. Visus choristus labai 
prašome stropiai lankytis, nes tik 
vienas mėnuo beliko iki pasirody
mo scenoje.

— Jaunimo choro repeticija — 
šį penktadienį, 6.30 v.v. Vaikučių 
pasirodymas scenoje — lapkričio 
22 d. Mamytės iš anksto prašo
mos pasirūpinti choristų unifor
momis.

— Kviečiame visus fantais ir 
aukomis prisidėti prie LV Namų 
naudai ruošiamo bazaro Prisikė
limo salėje šį šeštadienį. Taip pat 
visus kviečiame atsilankyti ir į 
bazaro metu vykstantį Katalikių 
Moterų Dr-jos parengimą.

— Jaunimo sekmad. šokiai-— 
Prisikėlimo muz. studijoje. Pra
džia 7.30 v.v. Pr. sekmadienį šo
kius parapijos kavinėje labai sėk
mingai pravedė ateitininkai. Jų 
pačių išdekoruotose patalpose pa
silinksminime dalyvavo per 200 
jaunimo. Buvo svečių net iš Ha7 
miltono.

— Tretininkų mėnesinis susi
rinkimas — šį sekmadienį po Su
mos. Mišios kongregacijos inten
cija — 9 vai.

— Vėlinių Mišių no venos laiš
kai su intencijomis grąžinami iki 
Vėlinių dienos. Novenos Mišios, 
pradedant Vėlinių diena, bus lai
komos kasdien per visą lapkričio 
mėnesį 8 v.r. Visus maloniai kvie
čiame novenos Mišiose dalyvauti 
ir uoliai eiti Šv. Komunijos.

— Vėlimų išvakarėse, šio sek
madienio vakare, tradicinių pa
maldų Prisikėlimo bažnyčioje ne
bus. Vietoje jų bus šv. Jono ka
pinėse bendras visos kolonijos 
mirusiųjų prisiminimas, kuriame 
visi kviečiami dalyvauti.

— Viešųjų pr. mokyklų 8-to ir 
7-to skyrių mokiniams katecheti
nės pamokos — kas antrad., 4.30 
v. p.p.; 6-to ir 5-tp — kas trečiad. 
4.30 v. p.p. Vaikučiai, kurie ruo
šiasi pirmai Komunijai ar jau 
priėmę Komuniją lanko viešųjų 
mokyklų nuo pirmo iki 4-to imti
nai skyrius, pamokas turi kas 
sekmadieni po 10 v.-Mišių. Visos 
pamokos LV Namuose. Tėveliai 
maloniai prašomi prižiūrėti, kad 
jų vaikučiai šiose pamokose re
guliariai lankytųsi.

— Viešąsias gimnazijas lankan
tiems moksleiviams religijos pa
mokos — kas sekmad. po 10 v. 
Mišių aktorių kambariuose, salė
je po scena. *

— Par. namų statybos vajaus 
laiškai išsiunčiami ateinančią sa
vaitę. Statybos našta gula ant 
parapijiečių, visdėlto aukų prašo
ma iš visų lietuvių, kadangi Pri
sikėlimo parapijos* patalpos nau
dojamos ne vien parapijos reika
lams. Prašoma aukas susiųsti 
lapkričio mėn. laikotarpyje, nes 
norima sužinoti ir aukų ir staty
bai reikalingos paskolos dydi. Pa
rapijiečius, kurie i laiškus neat
silieps, lankys statybos vajaus 
vyrai.

— Sekančią savaitę parapijie
čių lankymas: Scarboro; mieste 
— Galley Ave., Garden Ave., 
Fern Ave., Wright Ave., Ferma
nagh Ave., High Park Blvd., 
High Park Gardens, Sorauren 
Ave.

Madų paroda, rengta Prisikėli
mo katalikių moterų skyriaus, bu
vo labai sėkminga. “Knight’s 
Productions Co.” mokesčio ne
ėmė, tad skyrius padarė gražaus 
pelno. Valdyba nuoširdžiai dėko
ja: G. Rinkūnaitei už, skambinimą 
pianinu ir paaukotą honorarą 
skyr. reikalams; J. Banaičiui už 
bilietų spausdinimą; poniom už 
skanius pyragus ir talką; jaunoms 
patarnautojoms už pagalbą; lan
kytojams — už paramą.

SKULPTORIUS LOUIS TEMPORALE
(oficialus skulptorius prie Bank of Canada, 
Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia ir 
Archives Bldg.)

Atlieka įvairius kapų paminklų 
akmens ir skulptūros darbus
Skambinti dieną ir naktį!
176 Lakeshore Road West — Port Credit
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Lietuvių Vaikų Namų rėmėjai ir KLKM Dr-jos Prisikėlimo par. skyrius

Maloniai kviečiame atsilankyti į Toronto Lietuvių Skautų Tėvų - Rėmėjų ruošiamą

BAZARA
POBŪVI

Maloniai kviečiame visus į 
BAZARA^ ir RUDENS ŠOKIUS

SPALIO 31 D. PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJĄ

12 vai.—bazaro pradžia. Ten pat veiks • 7.30 v.v. — ŠOKIAI. Įėjimas $1.50, stu- 
gardžių lietuviškų valgių bufetas. Įėji- * dentams $1. Gros puikus 6 asmenų 

mas nemokamas iki 6 vai. vakaro. • D'Amico orkestras.
Bazaro pelnas skiriamas Lietuvių Vaikų Namų naudai.

Šokių pelnas — Katalikių Moterų Draugijos Prisikėlimo parapijos skyriaus veiklai.

lapkričio 7 dieną 
Prisikėlimo parapijos salėje.

TURTINGAS BUFETAS, ATIDARYMAS NUO 12 
V AL. GERAS ORKESTRAS. PRADŽIA — BA 
ZARO — 12 V AL. POBŪVIO — 7.30 V AL. V AK. 
POBŪVIO BILIETAI $1.50. STUDENTAMS $1.

LIETUVIŲ KAPINIŲ 
LANKYMAS

Vėlinių proga lietuvių kapiniiį 
lankymas Port Credit įvyksta šį 
sekmadienį, lapkričio 1 d., 3 vai. 
p.p. Kapinių aikštėje bus bendras 
mirusiųjų prisiminimas, trum
pas žodis ir maldos už mirusius. 
Po susikaupimo bus šventinami 
nauji paminklai. Kviečiama lietu
viškoji visuomenė gausiai atsi
lankyti. Kapinių taryba

Lietuvių Kredito Kooperatyvo 
“Parama” valdyba šaukia spe
cialų visuotini narių susirinkimą 
š. m* lapkričio 1 d., 4 vai. p.p. 
Ukrainiečių Kultūrinio Centro 
salėje, 83 Christie St. (kur buvo 
praeitas susirinkimas).

Dienotvarkė: 1. Susirinkimo 
atidarymas, 2. Įstatų papildymas, 
3. pranešimai: a. vaidybos pirmi
ninko, b. valdybos iždininko, c. 
revizoriaus, d. priežiūros komite
to pirmininko; 4. diskusijos dėl 
pranešimų, 5. susirinkimo užda
rymas.

Registracija prasideda 3 vai. 
Prašome atsinešti nario knygu
tes. Valdyba

Automobilio nelaimėje sunkiai 
sužeista O. čuplinskienė, inž. E. 
Čuplinsko, Toronto apyl. pirmi
ninko motina; taip pat sužeistos 
— p. Valadkienė, dr. A. Valadkos 
motina, G. Stripinienė ir jos duk
relė. O. H Čuplinskienė gydoma 
Northwest ligoninėje.

“T.Ž.” aukojo: $30 — KLB 
Wellando apyl. valdyba; $2 — A. 
Petkevičius, P. Matukienė, V. 
Bacevičius, P. Vyšnia, J. Leibe- 
ris, St. Paškaųskas; $1 — S. Ry- 
delis, J. Matulaitis, T. Uogintas, 
J. Tamošiūnas, J. D. Čėsna, E. 
Aleksiūnaitė. Rėmėjo prenume
ratą $10 atsiuntė Mind. Juodei
ka. Prisikėlimo par. bankelis pa
aukojo $25. Ačiū visiems.
Išnuomojami 2 KAMBARIAI be baldų 
ir VIRTUVE su baldais tik suaugu
siems, Sunnyside gt. Tel. CL 9-0681. /
Continental Combo — europietiškas 
orkestras šokiams ir visokiems pa
rengimams. Skambinti 532-5923.

Nuosavybių pirkimo ir 
pardavimo reikalais kreiptis:

ST. DARGIS, 
EXTRA REALTY LIMITED, 

1043 Bloor St. West, Toronto 4, Ont. 
Tel. LE 1-1161, namų tel. RO 6-8759

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PI GI A KAINA. 
P. LUBYS. Teief. WA 2-7 981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j 
Montreal^, Londoną, Windsora, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitur.

30 DEWSON ST., TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

City. Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 

TEL. LE 2-3656

TAUPYK IR SKOLINKIS "f IT ACH 
savo Kredito Kooperatyve LI IA4O

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties atveju pagal 
turimą draudimo polisą santaupos iki $2,000.00 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 4,5%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojęmo turto paskolas — 6,5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve Street: sekmad. nuo 10.30 iki 12.30 vai., 
darbo dienomis nuo 10 iki 1 vai. kasdien, išskyrus pirmad. ir šeštad., 
vakarais — trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 vai.
3907 Rosemont Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktad. nuo 1 iki 6 vai. ir 
vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

Liet. Vaikų Namų naudai baza- 
ras jau šį šeštadienį. Džiugu, kad 
mūsų Toronto menininkai parė
mė bazarą puikiais savo kūri
niais. Pažymėtina, kad bazare 
bus Įrengtas šiltnamis, kuriame 
galima pirkti papigintomis kaino
mis Įvairių gėlių: vazoninių chri
zantemų, ciklamenų, begonijų, 
kaktusinių augalų ir Įvairiu ža- 
žaliųjų augalų. Gėles parūpins 
lietuvis gėlininkas. Norintieji pa
pigintomis kainomis gėlių pinti
nių kapinėms gali užsisakyti te
lefonu per LV Namus. Kainos 
$5-$12. Visus kviečiame užsukti 
i turtingąjį bazarą. Rengėjai

Muz. St. Gailevičius yra daly
vavęs visose Kanados Lietuvių 
Dienose kaip dirigentas ir akom
paniatorius. Be jo neapsieina be
veik nė vienas lietuvių koncertas 
Toronte. Liet, visuomenė, jam at
sidėkodama, rengia jo 35 m. 
veiklos ir 60 m. amžiaus paminė
jimą lapkričio 14 d. Prisikėlimo 
salėje. Pakvietimai gaunami: 
“Dainos” krautuvėje, pas O. Ind- 
relienę HU 5-2357, pas A. Jokū
baiti RU 7-6082. Bus banketas ir 
meninė dalis. Prašome iš anksto 
apsirūpinti kvietimais.

Rengėjų komitetas

Aktualijomis perpintą paskai
tą skaitė svečias iš Klevelando A. 
J. Kasulaitis Kristaus Karaliaus 
šventės minėjime, kuriam vado
vavo ateitininkų sendraugių pir- 
min. A. Gurevičius. Invokaciją 
skaitė T. T. Garbukas, OFM, o 
meninę dalį atliko sol. J. Liusti- 
kaitė, akomponuojama muz. St. 
Gailevičiaus; taipgi dalyvavo ir 
jaunimas: R. Birgelytė, L. Švėgž- 
daitė, E. Krikščiūnas. Labai 
sklandžiai ir gražia lietuviška ta- 
rena pranešinėjo 10 sk. mokinė 
V. Kuprevičiūtė. Rengėjų vardu 
visiem padėkojo kun. P. Ą*žubalis. 
Minėjimas praėjo gražiai, tik to
kio pobūdžio šventei reikėjo gau
sesnės publikos.

Susivienijimo Lietuvių Ameriko- 
koje Toronto kuopa spalio 23 d. 
paminėjo savo 30 m. veiklos su
kakti koncertu-baliumi Prisikėli
mo salėje. Oficialiojoj daly kal
bėjo kuopos pirm. J. Strazdas, St. 
Jokūbaitis ir SLA centro pirm. 
P. Dargis iš Pittsburgo.. Iš prane
šimų paaiškėjo, kad kuopa Toron
te buvo Įsteigta 1934 m. spalio 
7 d. Prieš tai atvykusieji iš Lie
tuvos buvo Įstoję Į Sūnų ir Duk
terų Dr-ją, bet kai pastebėjo pas
tarosios komunistines tendenci
jas, išstojo ir Įsteigė SLA viene
tą. Steigėjai buvo: M. ir J. Jokū- 
bynai, O. ir J. Indreliai, E. ir A. 
Frenzeliai, O. ir Ad. Kunučiai, J. 
Juška, V. Dagilis. Kuopa šiuo me
tu turi arti 300 narių. Pasak 
pirm. P. Dargio, SLA turis apie 
$4 mil.; ikišiol yra išleidęs lietu
viškiems reikalams apie pusę 
mil. dol.; ypač buvę daug para
mos duota atsikuriant Lietuvai po 
I D. karo. Svečias P. Dargis yra 
viekšniškis; dalyvauja visoj eilėj 
liet, ir amerikietiškų org-ų; jau 
32 metai veda liet, radijo valan
dėlę Pittsburge; karo metu, buvo 
radijo programų svet. kalbom 
cenzorius; dabar — teismo koor
dinatorius; teisės mokslus baigė 
JAV; iš Lietuvos atvyko 1926 m.

Sukaktuvinio koncerto progra
mą atliko sol. N. Braziulienė-žeb- 
rauskaitė ir šokėjos — seserys 
Jokūbaitytės iš Klevelando. Įėji
mo dovaną — radijo aparatą lo- 
teriniu būdu laimėjo K. Tyla.

Ateitininkų jaunimo tėvų susi
rinkimas :— šį sekmadienį, lap
kričio 1 d., tuoj po 10 vai. Mišių 
Prisikėlimo muz. studijoj; už
truks tik apie 40 min. Bus aptar
tas jaunimo susirinkimų laikas ir 
kiti jaunimo reikalai. Visų ateiti
ninkų tėvai prašomi, susirinkime 
dalyvauti. Vadovai

Vilniaus Krašto Liet. S-gos To
ronto skyrius savo veiklos dešimt
mečiui atžymėti rengia vakarą — 
šokius lapkričio 21 d., šeštadienį, 
7 v.v. Prisikėlimo salėje. Vaka
rui paįvairinti bus staigmenų. Vi
suomenė maloniai kviečiama pra
leisti tą vakarą su vilniečiais.

Valdyba
Ontario liet, medžiotojų bei 

žūklautojų klubams pranešama, 
kad š. m. lapkričio 21 d. Toron
te ruošiamas Walkers-Hamiltono 
liet, klubo “Giedraitis” pereina
mos taurės tarklubinės trap — 
lėkščių šaudymo rungtynės. Pla
tesnė informacija teikiama ir klu
bų registracija priimama iki š. 
m* lapkričio 7 d. adresu: Z. Za
leskis, 286 Garden Ave./Toron
to 3, tel. LE. 6-7424. Iki to laiko 
neužsiregistravęs klubas bus lai
komas nedalyvaujančiu rungty
nėse.

Toronto L.M.Ž. klubo valdyba
L. ir V. Kolyčiai artimų bičiu

lių tarpe atšventė 15 m. vedybinę 
sukakti. Abu aktyviai dalyvauja 
visuomeninėj veikloj. V: Kolyčius 
pastaruoju metu daugiausia ener
gijos skiria ateitininkiškam jau
nimui. Be to, jis yra uolus spau
dos bendradarbis ir dar studijuo
ja, savo firmos siunčiamas, eko
nominį kursą.

GYVYBES
APDRAUDA

YRA

GARANTUOTAS
PINIGŲ TAUPYMAS

GARANTUOTAS 
PINIGŲ INVESTAVIMAS

Pavyzdys:
$10.000 gyvybės apdrauda asmeniui 30 metų 
kainuoja $144.50 metams.

•

Išmoka

Gali 
atsiimti 
pinigais

Apdrauda 
sustojus 
•mokėti

5 m. 722.50 270.00 750.00
10 m. 1.445.00 1.050.00 2.560.00
20 m. 2.890.00 2.810.00 5.430.00
60 m. 4.335.00 4.640.00 7.230.00

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

TEL.: 722-2472

Atstovauja:
Royal Apdraudos Bendrovei 

Tikslus ir greitas patarnavimas
P.S. Kainos gali keistis ar gali būti kitos skirtingai kla

sei, bet principas lieka tas pats. ,

Šv. Kazimiero par. žinios
— Kaukių balius — šv. Elz

bietos vakarienė spalio 31. Numa
tomas įdomus pasirodymas su 
kaukėmis. Visa tai bus palydima 
muzikos, šeimininkės turės pri- 
ruošusios gerų valgių su visokiais 
priedais.

— Vėlinės lapkričio 2. 8 v. vak. 
bus Mišios už mirusius parapijie
čius; giedos parapijos choras, 
naujai išmoktas gedulo Mišias.

— Rosemonto šeštad. mokykla 
jau turi 82 mokinius. Dar yra šei
mose vaikučių; mieli tėvai, nepa
gailėkite savo vaikams tikrojo 
turto — išmokimo savo tėvų kal
bos, papročių ir žaidimų.

— Visi parapijiečiai yra prašo
mi grąžinti bazaro knygutes. Ba- 
zaras jau čia pat, o knygučių-bi- 
lietų dar nei pusė negrįžo. Nepa
gailėkite tų $6 — tai parėmimas 
parapijos; bus lengviau apmokėti 
skolas.

— Parapijiečių lankymas: spa
lio 28 —Jeanne d’Arc, Rsmt 16, 
17 Ave., 29 d. — Maitsabre, De
Jummonville, Rsmt 18, 19, 21, 23 
Avė., 30 d. — Lacorddaire, Tu- 
renne, Guerin Lajoie, Rsmt 27, 
28 Avė., 31 d. — Louis Veilot, 
Bossuet, Rsmt 24, 25 Avė. Lap
kričio 3d. — Cadillac, Rsmt liku
sieji iš 12, 13 ir 14 Avė., 4 d-Du- 
quesne, Langelier, Rsmt 29, 31, 
32, 35 Avė. 5 d. — De Repen- 
tigny, Rsmt 36 Avė.

— Mirė a.a. Antanina Tautku- 
vienė; palaidota spalio 26 d.

— 40 valandų atlaidai praėjo 
labai gražiai; pirmą dieną budėjo 
moterys, antrą dieną — jauni
mas. Sekmadienio vakare buvo 
Mišios ir procesija. Gd.

Lietuviško radijo skelbimais 
besinaudoją svetimtaučiai pare
mia mūsų radijo programą, ta
čiau jie taip pat tikisi ir rezulta
tų sau. Ved. L. Stankevičius pri
ėmime nurodė, kad jam teko pra
rasti kaikuriuos skelbimus, nes 
jų davėjai nesulaukė atsiliepimo. 
Tad svarbu kreipiantis pas šiuos 
asmenis ar firmas priminti, kad 
skelbimą girdėjom per savąjį ra
diją. Skelbimai yra vienintelis 
šaltinis mūsų radijo programai.

PLIAS Toronto skyriaus valdy
bos posėdyje spalio 22 d. apsvars
tyta šio sezono veiklos planai. Nu
matyta suburti Toronto lietuvius 
inžinierius ir architektus; sky
riaus pelną paskirstyti lietuvybės 
tikslams, kaip ir kiekvienais me
tais, visuotiniame susirinkime.

Susižiedavo stud. Joana Juozai- 
tytė, studijuojanti Sir George 
Williams un-te Montrealyje, su 
Juozu Valevičium, hamiltoniškiu, 
dirbančiu farmacijoje. Vestuvės 
Įvyks 1965 m. birželio mėn.

Aušros Vartų par. žinios
— Lapkričio 2 d., pirmadienį 

—^Vėlinės. Mišios be pertraukos 
nuo 7 vai. r. iki 9 v. Vakare bus 
dvejos Mišios — 7 ir 7.30 vai. Vė
linių vokeliai bus padėti suoluo
se. Prašome jais pasinaudoti su
dėtinėms Mišioms už mirusius.

— Mūsų parapijos metinis pa
rengimas 1965 m. sausio 16 d.

— Antradienį ir trečiadienį T. 
K. Pečkys lankys Chomedy, o 
ketvirtadienį ir penktadienį St. 
Laurent lietuvius. T. S. Kulbis 
nuo pirmadienio iki penktadienio 
lankys Verduną (nuo 5 Avė. iki 
Atwater) ir Ponte St. Charles. T. 
J. Vaišnys nuo pirmadienio iki 
penktadienio lankys La Salle gat
ves šia tvarka: 9, 8, 7, 6 Avė.

— Lapkričio 8 d., sekmadienį, 
po Sumos Gyv. Rožinio Draugija 
ruošia kortų pobūvį. Narės prašo
mos atnešti fantus pas p. A. Stan- 
kienę. Visus kviečiame dalyvauti.

— Pr. sekmadienį po Sumos 
pas seseles įvyko visų trijų Mont- 
realio lituanistikos mokyklų mo-
kytojų susirinkimas.

— Bažnyčios fondui aukojo: \ 
$20 — D. Jurkus; $25 — J. Ber
notas; po $10 — K. Lukošius ir 
A. Beniušis. Visiems nuoširdi pa
dėka.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliavose suaukota $404.50. Vi
siems dėkojame.

— Dar kartą primename tė
vams, kad pas seseles arba para
pijoje užregistruotų vaikus pir
majai Komunijai. Keista, kad tė
vai i ši reikalą žiūri pro pirštus ir 
iki šiol, berods, tik vienas yra 
užregistravęs savo vaikus. Taip 
pat prašome visus tėvus leisti sa
vo vaikus Į šeštad. lituanistikos 
mokyklą. Jeigu mes save skaito
me patrijotais ir mums svarbu 
lietuvybė, tai neleisti vaikų i šią 
mokyklą yra visiškai nesupranta-, 
mas ir nelogiškas reiškinvs.

' Bit.
Sol. A. Stempužienė .Montrea

lyje pasirodė pirmą kartą. Gal 
dėlto ir koncerto paliktas Įspū
dis yra gilesnis, Įvertinimas ir 
priėmimas nuoširdesnis. Gausi ir 
Įvairi publika (matėsi ypač daug 
jaunimo) dainininkei nepagailė
jo plojimų, iškviesdama kartoti. 
Koncertą rengė KLK Moterų Dr - 
ja. Vaišės ir šokiai praėjo gražiai., 
ir nuotaikingai. Tai jau antras šį 
rudeni katalikių moterų parengi
mas. Neseniai moterys buvo su- 
ruošusios madų parodą. Bravo 
energingai valdybai.

AV šeštad. mokyklos mokinių 
tėvų v susirinkimas Įvyko spalio 
23 d. Aptarti kaikurie mokyklos 
reikalai ir išrinktas naujas komi
tetas: J. Bendžius, J. Burba, A. 
Gustaitienė, R. Rimšienė, inž. Z. 
Rimša ir J. Vasiliauskas, Arti
miausias naujojo ir Senojo komi
teto rūpestis — bendras Rose- 
mounto ir Verduno mokyklų pa
rengimas lapkričio 14 d. Šv. Ka
zimiero par. salėje. Laukiame, 
kad savo atsilankymu.i ši paren
gimą paremtumėt savąsias mo
kyklas.

Aukų rinkėjų gausumu įvai
riems mūsų parengimams dažnai 
girdime nusiskundimų, tačiau 
pamirštam palyginti su vietiniais 
kanadiečių vajais, kur sutelkia
mos milijoninės sumos, štai nese
niai “The Montreal Star” skaitė
me, kad per 2 mėn. Montrealyje 
Įvyks 6 didesni vajai, kaip Cath
olic Charities, United Appeal ir 
pan. O kiek bus mažesnių vajų ir 
Tag Days? Tad vargu ar mūsų 
lietuviškoji visuomenė taip jau 
sunkiai yra apkrauta, —v—

Informaciją apie studentus 
žiūr. 6 psl.

Rosemount “Lito” skyrius nuo 
lapkričio 1 d., be Įprastų valandų, 
veiks dar ir pirmadieniais nuo 7 
iki 9 v.v. Nuo tos pačios datos ne
bebus “Lito” operacijų sekmadie
niais prie šv. Kazimiero parapi
jos salės.

AV “Lito” skyrius veiks nuo 
10 iki 1 vai. kasdien, išskyrus pir
madienius ir šeštadienius. Sekma
dieninės ir vakarinės valandos 
lieka tos pačios.

Galima perkelti santaupas į 
“Litą” per visą šio mėn. paskuti
nę savaitę ir per visą pirmąją 
lapkričio savaitę, nenustojant pa: 
lūkanų dabartiniuose savo ban
kuose,* kurie jas prirašo spalio 
30 d. Pr. R.

Radijo programų paruošimas 
užima daug laiko ne tik jieškant 
skelbimų. Kiekvienas per radiją 
duodamas pranešimas, skelbimas 
ar kalba turi būti išverstas Į ang
lų ir prancūzų k. ir, pagal vyriau
sybės nuostatus, pristatytas val
džios Įstaigoms Otavoje. Tai nė
ra kokia nors mažumoms taikoma 
išimtis; tie patys nuostatai taiko
mi ir visoms kitoms radijo pro
gramoms. šis reikalavimas dar 
daugiau apsunkina mūsų radijo 
ved. J. Stankevičiaus darbą ir čia 
jam daug talkina jo žmona.

Montrealis. — AG žinių tarny
bos pranešimu, Kanada pardavė 
Britanijai dideli kiekį sviesto po 
33 et. sv., nors Kanados vyriausy
bė supirko iš gamintojų po 64 et.




