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Lietuvos pilnatis
Lietuvos vizija mūsų vaizduotėje yra nevienoda. Savo senąja 

praeitimi ji mums atrodo didelių plotų ir kunigaikščių kraštas — 
nuo marių iki marių; nepriklausomybes laikotarpyje ji mums iš
kyla? kaip nedidelis, bet mielas kraštas, pasiryžęs kovoti ir gyven
ti; savo dabartimi Lietuva atrodo mums kaip kolektyvinės bau
džiavos, rusų primestos, šalis, kuriai iki šiol vis negalime ištiesti 
laisvinančios pagalbos. Kadaise dail. A. Žmuidzinavičius savo “Re
gėjime” vaizdavo iš miglų kylantį vyti, simbolizuojantį ir būsimą 
Lietuvos pakilimą. Jame įžiūrėjome ateities Lietuvą, kuri vėliau 
pakilo, bet ir vėl buvo nublokšta nelaisvėn. Lietuva, kaip nepri
klausoma valstybė, krito, tačiau jos regėjimas, išreikštas minėto 
dailininko, liko nepaliestas. Tasai regėjimas tebeegzistuoja visų 
lietuvių širdyse ir sudaro nepavergiamą Lietuvos dalį, kurios prie
varta niekas negali išplėšti, ypač po to, kai Lietuva pagyveno ne
priklausomu gyvenimu ir praeities puoselėtą regėjimą pavertė 
sava tikrove. Jeigu laisvos Lietuvos vizija išsilaikė daugiau kaip 
šimtmetį trukusioj rusų vergijoj, juo labiau ji išsilaikys dabar, 
kai tautinė lietuvių sąmonė ne tik atbudo, bet ir savo laiku įsisiū
bavo. Tai bendras reiškinys visoj Europoj, neišskiriant nė sovietų 
pavergtų kraštų. Tautinė sąmonė juose tebėra gyva ir kelia daug 
rūpesčių pavergėjams. Ji gali staiga prasiveržti, nes yra stipresnė 
už primestą dirbtinę komunistinę mintį.

★ * *
Lietuva mūsų vizijoj yra neišdildomai gyva. Bet kokia? Kon

kretaus jos vaizdo šiuo metu mes negalime turėti. Ilgesio ir tik
rovės Lietuva gali nesutapti ir nevieną apvilti, kaip kad buvo ir 
nepriklausomybės laikotarpyje. Daugelis kovotojų už laisvą Lie
tuvą pasijuto nusivylę, nes jų vizijos ir tikrovės Lietuvą išsiskyrė.
Kaip ten bebūtų, dabartiniame mūsų regėjime Lietuva yra gyva 
kaip pilnatis — su senąja sostine Vilniumi bei plačiąja jo sritimi, 
su Kaunu, su Klaipėda ir visa vadinamąja etnografine Mažosios 
Lietuvos sritimi. Atgimstančios Lietuvos aušrininkų ir jų sekėjų 
regėta Lietuva išsipildė tiktai iš dalies. Naujojoj vizijoj Lietuva 
yra regima vėl kaip pilnatis. Mes nežinome nei kada, nei kaip ji 
išsipildys, bet tikėti turime pagrindo. Jei išsipildo laisvės vizijos 
daugeliui Afrikos ir Azijos tautų, kodėl tad negali jos išsipildyti 
Europoj? Taigi, mūsų Lietuvos vizija nėra utopija. Ji yra siekia
moji tikrovė, kurios ilgesį turime perteikti ir mūsų jaunajai kar
tai, užkrėsti ją magnetizmu, traukiančių tėvų šalin. Lietuva jai 
turi tapti Jeruzale, kurion grįžtama ir po daugelio metų. Dabar 
pats laikas aprūpinti mūsų jaunimą, ypač studentiją, pajėgiančią 
domėtis Lietuvos ateitimi, tinkama literatūra jam prieinamom kal
bom. Juk svarbu, kad ir jaunoji karta regėtų Lietuvą pilnatyje ir 
mokėtų veikti jos įgyvendinimui.

★ * *
Ir tai nėra tik ilgesio pažadinta svajonė. Busimiesiems lietu

vių veikėjams teks susidurti su įvairiom problemom. Jau vien 
teritorinė Lietuvos pilnatis nėra be problemų. Jaunoji mūsų karta 
jau dabar susitinka su įvairių tautybių žmonėmis, kurie iškelia 
vieną ar kitą Lietuvos klausimą- Pvz.' tebėra gyva ir Vilniaus 
problema. Lenkai ją iškelia įvairiomis progomis; visame pasau
lyje. Štai neseniai JAV lenkai savo kongrese Čikagoje priėmė re
zoliuciją, kurioje mini rytines Lenkijos sritis: “Jos atnešė atsili- 
kusiem ir tamsiem (ignorant) Rytam Vakarų katalikybės civiliza
ciją žibintais, uždegtais Stepono Batoro universitete Vilniuje, ku
ris buvo įkurtas 16 šimtmetyje, ir Krzemeniec licėjuje Volynijoj.” 
Deja, ta lenkų nešama šviesa, gauta iš Vakarų, nebuvo grynai 
apaštališka. Didele dalimi ji prisidėjo prie lietuviškų sričių lenki
nimo ir kartu Vilniaus problemos sudarymo. Tokiose tad nuotai
kose išeivijos lietuviai negali sudėti rankas ir ramiai atsidusti: 
Vilniaus problemos nebėra! Faktai rodo, kad ji tebėra. Busimosios 
Lietuvos, ir aplamai Rytų Europos, atgimime neabejotinai daug 
lems laisvasis pasaulis, kuriame lenkų šaltiniai randa apie 10 mil. 
savų tautiečių. Mums svarbu Vilniaus, ir aplamai Lietuvos pilna
ties,' problemą rodyti pasauliui iš tikrosios pusės, kad lemiamu 
momentu turėtume atramą pasaulio opinijoj. Todėl visi darbai, 
kurie yra nukreipti šia linkme, yra labai remtini. Jie negali būti 
palikti vien vilniečiams, nes tai nėra koks provincinis, siauro rato 
klausimas, o visu lietuviu, besisielojančiu Lietuvos pilnatimi.

Pr. G.

Pasauliečiu klausimas 
b 

santaryboje
Specialus pranešimas iš Romos

Kanada tebeįieško savo vėliavos
Parlamento komisija vėliavai 

išrinkti baigė savo darbą ir par
lamentui pristatė savo pasiūly
mus. Jų rekomenduojama vėlia
va yra raudonas klevo lapas 
baltame fone su raudonais kraš
tais vėliavos galuose. Komisijoje 
dalyvavę konservatoriai projek
tui nepritarė. Opozicijos vadas 
J. Diefenbakeris jau pasisakė 
prieš jį. Partijos tariasi dėl toli
mesnės procedūros.

Kanados ekonominės proble
mos negalės būti išspręstos 

tik eksporto padidėjimu. Kana
dai reikia daugiau gyventojų, 
kad ekonominė gerovė galėtų 
augti. Ekonomistai sako, kad 
kraštas tol negalės kilti, kol 
kas metai nebus įsileidžiama 
200.000 ateivių.

Kalėjimų sistemos reformą 
pradėjo teisingumo min. G. Fav- 
reau. Iki šiol daugelis Kanados 
kalėjimų maišydavo įvairius nu
sikaltėlius kartu. Vieniems ka- 

j Įėjimas turėtų būti bausmės vie- 
'* ta, kitiems — pataisos namai. 

Daugelis kalėjimų yra pasenę. 
Reikia juos perstatyti ir page
rinti. Tain pat siūloma daugiau 
kalinių išleisti bandymui, kurie 
būtų specialių tarnautojų — 
probation officers — žinioje ir 
galėtų patys sau užsidirbti pra
gyvenimą.

Kvebeko provincijoje, kuri 
ekonomiškai buvo atsilikusi nuo 
Ontario, kuriasi vis daugiau pra
monės. Ne tik Kanados įmonės 

investuoja savo kapitalą, bet ir 
užsienio firmos jieško sąlygų 
įsikurti. Netoli Montrealio sta
tomi prancūziškų automobilių 
Peugot ir Renault fabrikai.

Kvebekas yra atsidūręs kryž
kelėje: ar sukti į didesnę atsi
skyrimo nuo Kanados politiką, 
stiprinti ryšius su feder. vyriau
sybe. Premjeras J. Lesage ir li
beralų partijos atstovai vyriau
sybėje pareiškė, kad reikia stip
rios ir vieningos Kanados.

Kanados ekonominė padėtis 
paskutiniu metu žymiai pagerė
jo. Finansų min. W. Gordon pra
nešė, kad valstybės iždas gavo 
$500 mil. daugiau, negu iki to 
laiko praėjusiais metais. Daug 
kas tikisi pajamų mokesčių su
mažinimo. Bedarbių skaičius yra 
žemiausias, koks yra buvęs pas
kutinių 16 m. laikotarpyje. Įvai
riu specialistų jaučiamas net 
trūkumas. Visos provincijos ska
tina naują pramonę.

Gydytojam gali būti uždrausta 
emigruoti į JAV. Kadangi kiek
vienas mokesčių mokėtojas pri
sideda netiesiogiai prie gydyto
ju paruošimo universitetuose ir 
ligoninėse, tai norima priversti 
gydytojus pasilikti Kanadoje, 
nes iki 1971 m. krašte bus 7000 
gydytojų trūkumas.

Mokslas turėtų būti nemoka
mas tiems, kurie sugeba bei 

nori mokytis, bet nėra finansiš
kai pajėgūs, — pareiškė min.

Santarybos moderatoriai: kard. Agagianian, kard. Lercaro, kard. Doepfner ir kard. Suenens.

Sukrėtimas komunistinėje stovykloje
Kodėl ir kaip N. Chruščiovas 

buvo išmestas iš Kremliaus rū
mų tiesiog į “istorijos šiukšlyną”, 
iki šiol taip ir nepaaiškėjo, nors 
vakarietiškoji spauda labai tuo 
domėjosi ir mėgino iššaukti nau
jųjų viešpačių atoveikį, šiuo at
veju daugiausia pasako' pati tyla. 
Na, ir užsienio kompartijų ner
vingumas, kurį turės išblaškyti iš 
Maskvos sugrįžusios jų delegaci
jos. Tikimasi, jog tada kas nors 
prasitars. Belaukiant tokios pro
peršos, čia tuo tarpu dėmesį pa
traukė kompartijos žurnalo “Par- 
tijnaja žizn” pasisakymas, kad 
joks vadovaujantis komunistas 
negali būti peraugštas kriti
kai ir kad vietinės partijos orga
nizacijos privalo pasekti viršū
nių pavyzdžiu ir pakeisti netiku
sius vadovus, šitas raginimas iš
aiškintas galimu plačios apimties 
valymu. Dar peranksti pasakyti, 
kiek tas spėjimas teisingas. Spau
da atkreipė dėmesį į tai, kad pas
tarosiomis dienomis buvo pasi
gesta viešumoje Suslovo, kuriam 
buvo priskiriamas pagrindinis 
vaidmuo Chruščiovo nuvainikavi
me. Niekas tačiau nereiškė nuo
monės, kad tai būtų Suslovo liep
to galas. Vieni spėjo jį esant Ki
nijoje, kiti sveikatą betaisantį. 
Tuo tarpu apie Frol Kozlovą, ku
ris savo metu daugelio vakarie
čių stebėtojų buvo laikomas tik
ru Chruščiovo įpėdiniu, bent jau 
ilgesnį laiką nesirodė viešumoje 
ir buvo laikomas rimtu ligoniu, 
dabar jau kalbama netekus malo
nės naujosios kolektyvinės vado
vybės akyse.

pirm. L. Pearson. Tai negali bū
ti pasiekta greitu laiku, bet prie 
to einama, š.m. feder. vyriausy
bė universitetam paskyrė $232 
mil. paramos.

Moterys negali išnešioti laiš
kų? Br. Kolumbijoje, Viktori

joje, vietinis paštas priėmė mo
terį kaip laiškanešę. Paštų de
partamentas pareikalavo ją at
leisti. Priežastys neskelbiamos.

Gimimų skaičius Kanadoje 
kas metai'mažėja ir 1963 m. bu
vo žemiausias nuo 1945 m. Miri
mų skaičius yra maždaug pasto
vus. 1963 m. mirė 143.700 kana
diečių, beveik pusė jų — širdies 
ligoninis, 17% — vėžiu. Mirtinų 
nelaimingų atsitikimų 1963 m. 
buvo 10.300.

KANADOS LIETUVIŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS
Kanados liet u v i u s apjungia 

Bendruomenė, kurios vyriausioji 
vadovybė — taryba sudaryta iš 
demokratiniu būdu rinktų atsto
vų. Vykdomasis organas — val
dyba, renkama tarybos, kartas 
nuo karto sušaukia tarybos posė
džius bendriesiems Kanados lie
tuvių reikalams spręsti. Dabarti
nė valdyba, kuriai pirmininkau
ja dr. Petras Lukoševičius Mont- 
realyje, kviečia KLB penktosios 
tarybos III sesija Delhi, Ont., a- 
pylinkėje š. m. lapkričio 28-29 
d. Harlington viešbutyje, 200 
Broadway St., Tillsonburg, Ont.

J. G R I K I S , 
Mūsų korespondentas Švedijoj

Griežti pasisakymai
Chruščiovo pašalinimas švedų 

komunistų tarpe iššaukė gana 
griežtų atsiliepimų. Jau anksčiau 
turėjau progų paminėti vieną ki
tą jaunojo Švedijos kompartijos 
vadovo išsireiškimą, kurie smar
kiai skyrėsi nuo jo pirmtako ir 
vargiai suderinami su tradiciniu 
nuolankumu Maskvai, šia proga 
C. H. Hermansson, kalbėdamas 
švedų komjauąĮąlįsms^ pareiškė 
esąs sukrėstas ir .’nefamųs, kad 
valdžios pasikeitimas sovietuose 
įvykęs tokiu būdu. Jis pats sakėsi 
apie tai sužinojęs tik iš spaudos 
pranešimų. O partijos dienraštis 
“Ny Dag” pabėrė Maskvos adre
su labai nepatogių klausimų: Ko
dėl nė vienu padėkos žodeliu ne
buvo paminėti Chruščiovo nuo
pelnai? Kodėl jis pats negalėjo 
sovietų piliečiams pranešti savo 
apsisprendimo pasitraukti? Jeigu 
buvo reikalinga tuojau pakeisti 
partijos vadovybę, tai kodėl ne
buvo sušauktas ypatingas partijos 
suvažiavimas, kaip 1959 m.?

Nesiderina su konstitucija
Dar įdomiau, kad švedų komu

nistų dienraštis tiesiog nurodė, 
jog Chruščiovo pašalinimas prieš
tarauja konstitucijai. Pagal SSSR 
konstitucijos .70 straipsnį, minis- 
terių tarybos pirmininką skiria 
augščiausias sovietas. O tas so
vietas šį rudenį posėdžio neturė
jo. Chruščiovą atleido ir jo įpėdi
nį patvirtino sovieto prezidiu
mas. Tačiau pagal tos pačios 
konstitucijos 49 str., prezidiu
mas gali tik SSSR ministerių ta
rybos pirmininko pasiūlymu at

TAUTINIŲ GRUPIŲ SUVAŽIAVIMAS
Jau anksčiau buvo keliama 

mintis organizuoti Kanados taut, 
grupių suvažiavimą ryšium su 
dvikultūriškumo komisijos suda
rymu, bet iki šiol ji nebuvo įvyk
dyta. Belaukiant iškilo kito po
būdžio planas — organizuoti tau
tinių grupių kultūros tarybą vi
sos Kanados mastu. Tas planas 
išaugo iš Toronto etninio meno 
tarybos, kuri įsisteigė miesto sa
vivaldybės globoje. Čia kilo su
manymas organizuoti tau t i n i ų 
grupių dalyvavimą Kanados šimt
mečio iškilmėse 1967 m. Tuo tiks
lu Otavoje lapkričio 8 d. šaukia
mas suvažiavimas^ kuriame bus 
sudaryta tautinių grupių tary-

(keletas mylių nuo Delhi mieste
lio). Posėdžių pradžia — lapkri
čio 28 d„ šeštadienį, 10.30 v. ryto. 
Darbotvarkėje numatyti praneši
mai: kr. valdybos pirmininko, iž
dininko, Kult. Fondo. Šalpos Fon
do, politinio komiteto, Kanados 
Liet. Fondo. Baltų Federacijos, 
Pavergtų Europos tautų atstovy
bės, Tautos Fondo, garbės teis
mo. kontrolės komisijos ir apy
linkių valdybų. Sesijoj bus nu
tarta sekančios Liet. Dienos vie
ta ir apsvarstyti jaunimo šventės 
reikalai.

Krašto tarybos proga yra ren- 

leisti ir skirti ministerius. Tuo 
tarpu konstitucijoje įsakmiai ski
riama tarp ministerių ir ministe- 
rio pirmininko bei jo pavaduoto
jų ... Nesiimu spręsti, ar šitas 
sovietų konstitucijos aiškinimas 
tikslus, tačiau taip ją išaiškino 
savo skaitytojams švedų kompar
tijos organas.

Kaip ten bebūtų, demokratinė 
spauda gyvai stebi vietos komu
nistų pastangas pabrėžti savo ne
priklausomybę Maskvos atžvilgiu. 
Vieniems tatai atrodo, kad nau
jasis kompartijos vadas sąmonin-' 
gai nori pereiti iš komunizmo į 
kairiojo socializmo kelią. Kiti, la
biau skeptiški, abejoja jo gera 
valia ir klausia, kokioje pusėje 
tas pats Hermansson buvo tada, 
kai sovietų tankai triuškino Veng
rijos laisvės sukilimą, o tuometi
nis “Ny Dag” redaktorius savo 
laikraštyje tam pritarė.

Žmogus ar ginklas?
Raudonųjų kiniečių susprog

dintoji atominė bomba sukėlė ne
mažiau atgarsių, negu Chruščio
vo pašalinimas. Kaikas laukė, jog 
tuo pačiu Pekingas pakeis savo 
ligšiolinį nusistatymą. Todėl jo 
santūrumas padarė juo didesnį 
įspūdį. Ir toliau atominis gink
las vadinamas “tigru iš popie
riaus”. Ir toliau galioja senas 
principas, kad žmogus reiškia 
daugiau, negu ginklas. Tačiau 
stockholmiškis “Dagens Nyheter” 
mano, jog tas principas tik tol 
galios, kol Kinijai lengviau su
telkti milijonus karių, negu iš
sviesti į orą saują branduolinių 
krovinių. Visdėlto laikraštis pri
pažįsta, jog pirmasis atominis 
sprogimas padidino Kinijos reži
mo prestižą Azijos ir Afrikos 
kraštuose.

ba — National Inter - ethnic Cul
tural Council. Suvažiavime daly
vauti pasižadėjo Kanados šimt
mečio minėjimo tvarkytojas J. 
Fisher, kultūrinio planavimo va
dovas A. J. Cormier ir kt. Vienas 
vadovaujančių suvažiavimo orga
nizatorių yra Toronto žurnalistas 
L. Kossar, ukrainiečių kilmės. Į 
suvažiavimą yra pakviestas KLB 
valdybos pirm. dr. P. Lukoševi
čius ir J. R. Simanavičius, kuris 
Toronto etninio meno taryboje 
atstovauja B ai t ų Federacijai. 
Taipgi pakviestas Baltų Federa
cijos dabartinis pirm. p. Kulon- 
go, estas, ir latvių bei estų Bend
ruomenių pirmininkai.

giamos specialios diskusijos — 
simpoziumas tema: “Jaunoji kar
ta ir lietuvybės išlaikymas”. Jis 
įvyks sekmadienį po pamaldų; ja
me galės dalyvauti ir plačioji vi
suomenė. Simpoziumo dalyviais - 
pranešėjais pakviesti: K. Baro
nas iš Hamiltono, kun. Pr. Gai
da. “T. ž.” red., stud. G. Rinkū- 
naitė ir stud. A. Šileika. Toronto 
liet, studentų sąjungos pirm.

Tarybos narių registracija pra
sidės lapkričio 28 d., 9.30 v. ryto, 
Harlington Hotel, 200 Broadway 
St, Tillsonburg, Ont. Krašto ta
rybos nariai, kurie norėtų, kad

Viena aktualiųjų schemų visuo
tinėje Vatikano santaryboje yra 
pasauliečių apaštalavimas. Jos 
svarstymui' buvo paskirti 5 bend
rieji posėdžiai, kurių metu savo 
pastabas pareiškė 67' santarybos 
Tėvai. Esseno vysk. Fr. Hengs- 
bach, pristatydamas šią schemą, 
trumpai nusakė jos turinį. Dau
gelis kalbėtojų pasigedo schemo
je tikslaus pasauliečių apaštala
vimo aptarimo. Kaik'uriems ši 
schema atrodė perdaug “klerika- 
liška”, suvaržanti pasauliečių vei
kimo pobūdį bei plotmę. Esą', rei
kia daugiau pasitikėti atitinka
mai paruoštais pasauliečiais, ku
rie net galėtų atstovauti Bažny
čiai įvairiuose tarptautinio pobū
džio sambūriuose arba dirbti baž
nytinėse įstaigose, kaip pvz. Va
tikano kongregacijose - ministeri
jose. Taip pat pasauliečiai galėtų 
būti panaudojami Šv. Sosto diplo
matinėje tarnyboje, o kunigai ga
lėtų geriau atsidėti grynai savo 
pašaukimo darbui. Tačiau, čia, 
kaip ir iš viso apaštalavimo dar
be, — pabrėžė čenstachavos vys
kupas St. Barela, — reikia at
kreipti dėmesį į asmenų paruoši
mą bei jų sąžiningumą, kad ne
siektų savanaudiškų tikslų. Kro
kuvos arkiv. K. Wojtyla aiškiai 
pastebėjo, jog visi tikintieji turi 
jaustis turį teisę dalyvauti pasau
liečių apaštalavimo darbe, bet, 
kaip paprastai visur ir visada, tu
ri būti tuoj pašalinami tie, kurie, 
prisidengdami apaštalavimo veik
la, siektų Bažnyčiai svetimų tiks
lų. Paryžiaus* arkiv. koadjutorius 
P. Veuillot pabrėžė, jog kaip šv. 
Dvasios valia vyskupai valdo Baž
nyčią, taip lygiai Ji įkvėpia ir 
pasauliečiams apaštalavimo dar
bo iniciatyvą. Taip pat už laisvą 
pasauliečių iniciatyvą apaštalavi
mo darbe bei jų asmeniniame 
gyvenime pasisakė ir Lusakos, 
Rodezijoj, arkiv. A. Kozlowiecki.

MISIJOS IR SOCIALINĖ 
SRITIS
Taiwan vysk. St. Lokuang pa

stebėjo, jog kalbamoje schemo
je reikia paliesti ir misijų kraš
tų pasauliečius, o ypač tų kraštų, 
kur pasauliečių organizacijos yra 
uždarytos ir jie patys yra atskir
ti nuo savo ganytojų. Ir šitokiose

Savaitės Įvykiai
KOMUNISTINIO VIETKONGO PARTIZANAI SUNAIKINO 

AMERIKIEČIŲ AVIACIJOS BAZĘ P. VIETNAME. Bazė tėra 
15 mylių nuo P. Vietnamo sostinės Saigono. žuvo 4 JAV ka
riai, sužeista 19; sunaikinti 5 modernūs bombonešiai, apgadin
ti 22, jų tarpe B-57 Canberra bombonešiai. Nuostoliai — mili
joniniai; Sužeistieji kariai nugabenti ligoninėn Saigone. Va
šingtonas įsakė sustiprinti saugumą prieš partizanus ir pakeis
ti sunaikintus lėktuvus naujais. Keisčiausia, kad Vietkongo 
partizanai panašiems puoli
mams naudoja iš amerikiečių 
atimtus ginklus. Pasak ameri
kiečių gen. Westmoreland, už
pultoji aviacijos bazė buvusi 
P. Vietnamo kariuomenės 
kontrolėje ir ją saugojęs viet
namiečių batalijonas.
JAV prezidentinių rinkimų iš
vakarėse daugumos pranašys

tės pasisakė už L. B. Johnson. 
Viešosios nuomonės institutų 
duomenimis, pastarasis turėjo 
laimėti 64%, o Goldwateris pra
laimėti 26%. Šį kartą daug lėmė 
negrų balsai — jų buvo įregist
ruota 2 mil. daugiau nei praeity
je. Negrai balsavo už Johnsoną.

Naujieji sovietų vadai savo 
laiške Kinijos valdovams pareiš
kė norį glaudesnio bendradarbia
vimo. Užsienio politikoje jie esą 
norį tęsti koegzistenciją, vidaus 
politikoje — plėsti ūkinę gerovę 
remiantis daugiau pasiūlos-pa
klausos dėsniu, kurį jau buvo pra- 

jiems būtų parūpinta nakvynė, 
prašomi pranešti iki lapkričio 18 
d.: B. Stonkus, R.R. 1, Delhi, Ont. 
arba telefonu 875 - 2405 Area 
Code 519. per Langton, Ont. Tuo 
pačiu adresu turi kreiptis ir tie, 
kuriems bus reikalingos priemo
nės parvažiuoti iš geležinkelio 
stoties.

nepalankiose sąlygose jie. nepai
sydami persekiojimų ir kalėjimų, 
dirba sunkų apaštalavimo darbą. 
Tokie yra tikroji pasauliečių 
apaštalavimo garbė ir pavyzdys^

Vysk. L. Civardi, italas,' ypač 
pabrėžė pasauliečių apaštalavimo 
reikalą socialinėje srityje — ji 
esanti tikrai gera šiam apaštala
vimui dirva. Esą, daugelis pasi
davė ir pasiduoda marksizmo pro
pagandai ne dėlto, kad jie būtų 
įsitikinę šios ideologijos tikrumu, 
bet dėl grynai ekonominių moty
vų. Taigi, rūpinantis siela, neuž
mirštinas ir kūnas; pasauliečių 
apaštalavimo centre turi būti vi
sas žmogus — su siela ir kūnu. 
Šią mintį pakartotinai iškėlė ir 
kiti santarybos kalbėtojai.

PRABILO PASAULIETIS
Keliolika Tėvų pabrėžė reika

lą schemoje padaryti aiškų skir
tumą tarp Katalikiškosios Akcijos 
ir pasauliečių apaštalavimo: Kat. 
Akcija esanti' tik viena pasaulie
čių apaštalavimo formų. Iš viso, 
reikia pastebėti, jog santarybos 
Tėvai pasauliečių apaštalavimo 
klausimui parodė didelio dėme
sio. Egipto melchitų patriarchi- 
nis vikaras vysk. E-'-Zoghby net 
davė pavyzdį iš Kaire ir Alek
sandrijoje veikiančios patriarchi- 
nės komisijos iš 24 asmenų, ku
rių du trečdaliai yra parinkti pa
čių tikinčiųjų, ir tik trečdalis pa
skirtas vietos' patriarcho.

Pagaliau, baigiant šios schemos 
svarstymą, pirmą kartą žodį gavo 
vienas! pasauliečių stebėtojų Pat
rick Keegan — Pasaulinio Krikš
čionių Darbininkų Sąjūdžio pir
mininkas. Jis padėkdjo savo ir 
kitų .pasauliečių stebėtojų vardu 
santarybos Tėvams už parodytą 
jiems dėmesį, o ypač svarstant 
pasauliečių apaštalavimo sche
mą. Jis taip pat pareiškė, jog pa
sauliečiai šiame susirinkime pui
kiai supranta savo įsipareigoji
mus parodyto jiems pasitikėjimo 
atveju ir tikisi, kad pasauliečiai 
ateityje Bažnyčios apaštalavimo 
darbe galės būti geri padėjėjai.

Pasauliečių apaštalavimo sche
mą rengusi komisija yra įparei
gota šias ir visą eilę iškeltų pasta
bų paimti dėmesin ir atitinkamai 
jomis pasinaudoti. V. D.

dėjęs skelbti N. Chruščiovas. To
kį kapitalistinės ūkio sistemos 
motyvo įvedimą pasiūlė Charkovo 
ekonomistas Y. G. Liberman 
prieš dvejus metus.

200,000 berlyniečių iš vakari
nės srities buvo įleisti rytinėn 
aplankyti savo artimųjų per pir
mąsias 3 dienas. Leidimų aplan
kyti rytiečius išduota apie vieną 
milijoną. Tuo būdu vakariečiai 
galės aplankyti savo artimuosius 
rytinėje srityje 3 kartus dviejų 
savaičių laikotarpyje iki lapkri
čio 12 d. ir Kalėdų proga. Rytie
čiams irgi leista aplankyti savuo
sius vakar, srityje, bet tik 60-65 
m. amžiaus asmenims. Tarpusa
vio dovanoms nustatyta riba — 
$12.50. Rytiečių valdžia aiškina, 
kad jauniems žmonėms pavojin
ga lankytis vakaruose, esą, gali 
suimti. Vakarinio Berlyno val
džia ragina šiuo metu rytiečius 
nebėgti' į vakarus ir grasina net 
kalėjimu, nes tokie pabėgėliai 
gali pakenkti susitarimui dėl abi
pusio apsilankymo.

Argentinos peronistų partijos 
atstovai atvyko į Madridą pas 
buv. diktatorių J. Peroną, kuris 
ten gyvena kaip tremtinys. Pero- 
nistai ir darbo unijos norėtų ji 
susigrąžinti ir veda tuo reikalu 
derybas.

(Nukelta į 8 psl.)
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Atnaujintasis * 
dijakonatas ir tikrovė

T. AMBROZIJUS PRAKAPAS, OFM.

Paskutinių kelių metų laiko
tarpyje buvo labai plačiai disku
tuojamas pastovaus dijakonato 
įvedimas. Dijakonatas, kaip iki 
šiol ji supratome, buvo paskuti
nis šventimų laipsnis prieš ku
nigystę. Ligi šiol buvusioje baž
nytinėje santvarkoje klierikas, 
gavęs dijakono šventimus, po il
gesnio ar trumpesnio laiko buvo 
visuomet šventinamas Į kunigus. 
Tad dijakonatas būtų, tarsi, pas
kutinis laiptas kunigystėn. Ta
čiau jis toks nėra. Kaip farmaci
ja nėra laiptas medicinon, bet 
paskira specialybė, taip ir dija
konatas buvo apaštalų Įsteigta at
skira tarnyba. Apaštalai, norėda
mi labiau pasišvęsti Dievo žodžio 
tarnybai, vargšų aprūpinimui į- 
steigė pagalbininkų kadrą-dijako- 

. nūs. Be pirmųjų dijakonų, gar
sesnieji buvo šv. Laurynas* ir šv. 
Pranciškus Asyžietis. Jie buvo di- 
jakonais visą savo gyvenimą. Di
jakonatas, kaip pastovi tarnyba 
buvo aktuali bei reikalinga ilgus 
šimtmečius. Tik XI š. pradėjo 
silpnėti dijakonato reikšmė; jo 
pareigos pamažu buvo perimtos 
kunigų.

Bus mažiau kunigų?
Diskutuojant pastovaus dijako

nato grąžinimą, buvo baimintasi, 
kad tuo sumažesią pašaukimai 
kunigystėn, ši baimė vargu ar 
turi rimtą pagrindą. Juk parapi
jos kunigai be savo tiesioginių 
pareigų, kaip teologinės studijos', 
pamokslų sakymas, sakramentų 
teikimas, išpažinčių klausymas^ 
dvasinis organizacijų vadovavi
mas ir pan., turi atsidėti ir dau
geliui kitų darbų, kaip katekiz
mo mokymas, vasaros stovyklų 
organizavimas ir t.t. Tai, tiesa', 
kilnūs darbai, tačiau jų atliki
mui nereikia septynerių filosofi- 
nių-teologinių studijų metų pasi
rengimo: tuos darbus gali labai 
lengvai paimti dijakonas. Jauni
mas. matydamas labiau speciali
zuotą kunigystę, jaus jai didesnį 
patraukimą.

Dijakonato Įvedimas gali būti 
ypač naudingas katalikų akcijai 
bei kat. organizacijoms, nes dija
konams atliekant nemaža kunigų 
turėto darbo, šie pastarieji turė
tų daugiau laiko atsidėti dvasi
niam šių organizacijų vadovavi
mui.

Tai naudinga ir misijų kraš
tams. Ten labai svarbią rolę vai
dina katekistų kadrai, kurių vis 
trūksta. Katekistai neturi oficia
lios padėties Bažnyčioje. Kodėl 
nepadaryti jų dijakonais? Bažny
čia senovėje,' uždedama atsako
mybę, duodavo ir atitinkamą po- 
augšti. Tuomet, be abejonės, bū
tų daugiau norinčių užimti šias 
vietas.

Ypač didesnių ginčų buvo su
kėlęs klausimas, ar šie dijakonai 
galėtų būti vedę. Rytų bažnyčia 
turi taisyklę, kad po dijakonato 
šventimų. negalima vesti, tačiau 
galima įšventinti vedusį vyrą, ši 
taisyklė yra daugelio laikoma 
priimtina.

Pastovaus dijakonato įvedimas 
buvo svarstomas praeitais me
tais Vatikano santaryboje. Po dis
kusijų buvo leista balsuoti. Du 

' trečdaliai visų balsų pritarė di
jakonato įvedimui. ‘ Tačiau tas 
balsavimas nebuvo sprendžiama-

sis. Šiemet minėtos santarybos 
sesijoj buvo galutinai nuspręsta 
grąžinti pastovų dijakonatą. Di- 
jakonais galės būti šventinami 
ir vedę vyresnio amžiaus vyrai.

Paruošimo problema
Grąžinimas pastovaus dijakona- 

to iškelia keletą problemų, kurios 
turės greit būti išspręstos. Pir
miausia reikės specialių semina
rijų. Vedusiems dijakonams rei
kės surasti galimybes išlaikyti 
savo šeimą. Pagaliau sunkiausias 
dalykas bus dijakonų tvarkymas. 
Jei dijakonai priklausytų grynai 
nuo parapijų, yra pavojaus, kad 
jie gali tapti tik pirmos klasės 
zakristijonais. Atrodo, kad ge
riausias sprendimas būtų, jei di- 
jakonus, kaip ir kunigus* tvarky
tų ir jų paruošimu rūpintųsi vys
kupijos.

Kažkam gali atrodyti, kad di- 
jakonato Įvedimas yra techninis 
naujų kadru organizavimo klau
simas. Tačiau taip nėra. Dijako- 
natas yra artimai surištas su Eu
charistijos paslaptimi. Bažnyčia, 
kuri yra atsakinga už Eucharis
tiją ir bendruomenę, kuriai ši 
konsekruota duona yra teikiama, 
nustato dijakonato pareigas. Di- 
jakonato šventinimų apeigų teks
tas labai aiškiai pasako, kad čia 
neturima tikslo švenčiamąjį pa
rengti kunigystės šventimams, 
bet suteikti Dievo malonę ir Įpa
reigojimą. Vienas XIX š. rašyto
jas gražiai charakterizavo dija- 
kono tarnybą:

“Kaip Bažnyčia Įžvelgė netur
tingame žmoguje pięvo-Žmogaus 
asmenį, taip ir dijakonai ėjo Į 
vargo vietas ne kaip paprasti 
žmonės, bet kaip Dievo pasiunti
niai. kaip Bažnyčios tarnai, kurių 
darbas prasidėjo šventykloj 'ir 
buvo tęsiamas vargšų namų židi
niuose? Tarnyba vargšams buvo 
tuo pakelta i Dievo tarnybą ir ta
po neatskiriama nuo jos”.

Tarp Kristaus, Bažnyčios ir 
vargšų yra paslaptingas ryšys, ku
ris niekad nebuvo aiškiai, išreikš
tas, bet daugelio darbais Įrody
tas. Ateities dijąkonatas sieks tar
nauti šiam ryšiui, kuris dar dau
geliui yra visai nežinomas.

Pirmasis internacionalas sukur
tas socialistų, išeivių liberalų, ko
votojų dėl tautų laisvės, bet jo 
trumpą amžių apsprendė socia
listų tarpusavio nesantarvė.

1864. IX. 28 Londone, St. Mar
tin Hali, susirinko anglų, italų, 
lenkų ir prancūzų darbininkų at
stovai, ano meto socialistai ir 
skirtingo nusiteikimo politiniai 
išeiviai. Tarp jų įvyko ryškus ne
sutarimas. Darbininkai siekė į- 
kurti tarptautinę organizaciją sa
vo teisėms ginti, kai įvairaus nu
siteikimo radikalai, liberalai ban
dė j ieškoti prieglobsčio Mazzini 
1834'm. Įkurtoje jaunoje Euro
poje, kuri siekė ne ūkinių, socia
linių, bet politinių tikslų. Darbi
ninkų suvažiavime vyko kova tarp 
senų organizacijų. Ne tik Centri
nis Europos komitetas, bet ir De
mokratų Sąjunga, kuri 1848 m. 
revoliucijos išvakarėse Briusely, 
jau pasivadinusi Komunistų Są
junga, nesugebėjo anuomet gi
liau šaknų Įleisti.

Anglų profesinių sąjungų at
stovai, suvažiavimo šeimininkai, 
su nepasitikėjimu sutiko atvyku
sius svečius. Geriausiai buvo pa
siruošę prancūzai, kurie kartą 
jau buvo nudegę pirštus. Prieš 
aštuonerius metus, 1856 m., bū
relis prancūzų ir anglų buvo nu
tarę Įkurti Tarptautinę. Darbi
ninkų Sąjungą, kuri sunyko 1859 
m. Po šios pamokos prancūzai 
rimtai ruošėsi minėtai sąjungai 
atgaivinti. Prancūzų delegacijoje 
dalyvavo ne tik darbininkai, bet 
ir kiti, kaip pvz. kunigaikštis Je
rome Bonaparte. Prancūzų dele
gacija gavo finansinės paramos 
iš liberalinės pakraipos dienraš
čio “Le Temps”, kuris nustojo 
ėjęs tik II D. karo metu. Prancū
zai Įtikino anglus, kad yra būti
nas reikalas atgaivinti Tarptau
tinę Darbininkų Sąjungą. Suva
žiavimas šiam siūlymui pritarė, 
ir buvo įkurtazsąjunga, kuri va
dinama pirmuoju internacionalu.
XIX amžiaus polėkiai ir lūžiai

I internacionalas — ne atsitik
tinis reiškinys. Ji iššaukė ano me
to ne tik ūkinis, socialinis Įsibė
gėjimas, socialistų teorijos^ bet 
ir šūkiai: laisviau, turtingiau ir 
patogiau gyventi.

Technikos išradimai padarė 
perversmą Europos pramonėje: 
prm. Įmonės kūrėsi ir augo. Jos 
negalėjo išsiversti be darbininkų, 
kurie atskiruose kraštuose, skir
tingos gamybos ir socialinės są
lygos siekė darbo ir pragyvenimo 
sąlygų pagerinimo. Viena prie
monių buvo darbininkų tarptau
tinis bendravimas. Tarp kapita
listų ir darbininkų prasidėjo at
vira kova. Kapitalistų tarptauti
nis bendravimas, vadinamas auk-, 
so—geltonasis internacionalas, te
buvo paskatinimas darbininkams 
apsijungti. Ar jie tikėjo savo jė
ga? Jie tik bandė galimybes šv. 
Martyno salėje. Atskirų kraštų 
darbininkai jau buvo išbandę Į- 
vairiaš kovos priemones, ir neiš
skiriant nė tautinio pobūdžio re
voliucijų.

žiavime, jie organizavo interna
cionalo padalinius Europoje ir 
buvo priversti Prancūzijoje ir 
Belgijoje 1867 m. įvykusio strei
ko slogutį pakelti.

I internacionalo saulė greitai 
pakilo ir netrukus ėmė leistis. Jo 
padaliniai buvo visur persekioja
mi, prancūzų - prūsų karas suar
dė dviejų svarbių šalių darbinin
kų bendravimą, o menkas rusų 
padalinys, tarpusavyje neradęs 
sutarimo, netrukus išugdė rimtų 
painiavų didžiajame sąjūdyje. Ba- 
kunino anarchizmas, valstybinės 
galios paneigimas, kurstymas ko
vų valstybėse perversmui įgyven
dinti įvarė pleištą, kurio pradė
tas skilimas ėmė didėti, kai socia
listai tarpusavyje ėmė nesutarti 
dėl taktikos.

Internacionalo žlugimas
Socialistinė stovykla anuomet 

ėmė tarpusavyje kovoti. K. Mark
sas neilgai tesidžiaugė 1872 m. 
Haagos suvažiavimo laimėjimais, 
kai jam pavyko pašalinti anar
chistus. Marksas tvirtino, kad Ba
kuninas visai nenusivokia apie 
socialinę revoliuciją, ūkines sąly
gas ir jis težinąs tik kaikuriuos 
politinius šūkius. Juos skyrė re
voliucijos samprata. Marksas rė
mėsi ūkinėmis sąlygomis, o Ba
kuninas žmonių valia. Visdėlto 
Marksas laimėjo tik popieriuje. 
Tarpusavio nesutarimai toliau vy
ko socialistiniame sparne. Inter
nacionalas, Markso pastangomis, 
buvo perkeltas į Niujorką apsau
goti jį nuo žalingų įtakų. Tačiau 
perkėlus į naująjį pasaulį, prasi
dėjo naujo pobūdžio merdėjimas. 
1876 m. Įvyko Filadelfijoje pas
kutinis jo suvažiavimas, nes ten 
jis buvo viešai palaidotas dėl ne
turėjimo sąlygų veikti.

Pirmojo internacionalo tarpu
savio nesutarimai privertė persi
tvarkyti į II internacionalą, nū
nai nerodantį gyvastingumo. Tre
čiasis buvo Lenino suorganizuo
tas 1919 m. Jo likimas priklausė 
nuo Kremliaus. Pastarajam visuo
tiniam karui prasidėjus, 1941 m. 
jis buvo oficialiai Kremliaus pa
laidotas.

Ketvirtasis — trockininkų in
ternacionalas taip pat suskilo Į 
tarpusavyje kovojančias stovyk
las. 1948 m. Belgrade Įkurtasis 
Kominformas sunyko dėl Sovie- 
tų-Jugoslavijos nesutarimų.' Sta
linui mirus, sovietų kompartija 
tarėsi su komunistinės stovyklos 
vadove iki prasidėjo ryškus ne
sutarimas tarp Maskvos ir Pekin- 
go. Šio tarpsnio komunistinei sto-

pašau!
Meilė ir žvalgyba
Canaris į M. Hari žiūrėjo kito

mis akimis, negu ji žiūrėjo Į ji. 
Ji nėra vokietė, todėl vedybų 
klausimas atpuola. Ji jam buvo 
agentas H-21, kuris gerai atliko 
savo darbą. Ji sužinojo daug pa
slapčių: Prancūzijos kariuomenės 
dalinių judėjimą, numatomas 
ofenzyvas, fortifikacijas, gynimo 
planus ir t.t. Ji Teartais nuvykda
vo į Olandiją, kur turimas žinias 
perduodavo vokiečių karinin
kams.

1917 m. pradžioje ji per Olandi
ją atvyko į Vokietiją, į Koelną. 
čia ji operos ložėje susitiko su 
vienu augšto rango vokiečių ka-
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rininku iš vyriausiojo štabo.' Ji 
jam pasakė apie naujus sąjungi
ninkų kariuomenės kontingentus, 
atvykstančius iš Anglijos Į Pran
cūziją, ir davė jam detales apie 
sąjungininkų gynimosi planus. 
Atsitiktinai tą jos susitikimą pa
stebėjo prancūzų žvalgybos agen
tas.

Jos padėtis susikomplikavo, 
nors be mažiausios baimės ji sė- 
dd Į laivą, kurs ją vežė pro Dani
ją ir Angliją Prancūzijon. Angli
joje vienas- muitininkas jai pa
šnabždėjo: “Neišlipk Prancūzijo
je. Plauk tiesiai Į Ispaniją.” M. 
Hari suprato, kad ji išaiškinta. 
Laimė, kad ji buvo neutralaus 
krašto laive. Ji nuplaukė į Ispa
niją. Prancūzų ir anglų agentai 
susidomėjo jos kelionėmis i Olan
diją. Jie pradėjo ją atidžiau sekti. 
Vokiečiai taip pat veikė aktyviai. 
Tas anglų muitininkas buvo vo
kiečių žvalgybos agentas.

Ispanijoje ji nuvyko Į vokiečių 
ambasadą ir susitiko su Canariu. 
Ji pasisakė, kas jai atsitiko ke
lionėje, ir ji nebenorėjo vykti į 
Prancūziją. Bet Canaris ją vėl 
prikalbėjo vykti i Paryžių, aiškin
damas jos didelį pasisekimą te
nai ir garbę. M. Hari suprato sa
vo padėtį, bet šnipas negali pa
bėgti. Kai ji nuvyko į Paryžių, 
buvo suimta. Faktinai ją išdavė 
pats Canaris per savo neatsargu
mą. Kai M* Hari išvyko į Pary
žių, jis slaptu kodu perdavė ži
nias apie ją vokiečių žvalgybai 
Amsterdame. Prancūzų žvalgyba 
tą pranešimą perėmė, ir tokiu bū
du buvo nulemtas M. Hari liki
mas.

Pramonės augimas palietė 
kraštų socialines santvarkas. Ma
sių brendimas jau buvo prasidė
jęs. Pramonės kraštuose ne tik 
kaimų, bet ir amatininkų bend
ruomenės ėmė irti. Darbininkai 
suprato, kad jie nesusiorganizavę 
savo įmonėje, savo krašte ir ne
palaikydami santykių su kitų 
kraštų darbininkais kovoje neiš
tvers. Nepasitenkinimas esama 
socialine santvarka, jos negero
vės išugdė karingą nusiteikimą 
griauti. Pirmojo internacionalo 
metu susirinkusieji negalėjo ras
ti kelio. K. Marksas bandė įtai
goti savo sampratos “mokslinį” 
socializmą, šis posūkis ne tik jo 
dalyviams, bet ir daliai darbinin
kų rodėsi dar miglotas. Kuriuo 
keliu eiti? šis klausimas buvo pa
liktas atviru. Jis nėra ir nūnai iš
spręstas. šiuo sprendimu buvo vi
si nusivylę: socialistai žvairavo 
į buržuazinius liberalus, o darbi
ninkai veikė savo kraštuose pa
miršę tarptautini jungini, kuris 
netrukus ėmė irti. Svajotojų vil
tys nepasiteisino. Ir kai šiuo me
tu Maskvos kompartija bando nū
dieni savo galvojimo būdą pri
mesti pirmajam internacionalui, 
Įrodo tik vieną savo sugebėji
mą — viską klastoti. Istorijos 
klastojimas ją neišvengiamai ve
da į dabarties klastojimą: kalbė
ti apie pažangą, pamiršus atsili
kimą, norus sutapdinti su prieš
taringa tikrove. Jau pirmasis in
ternacionalas Įrodė, kad šalia ap- 
sijungimo vyksta griovimas ne 
priešo, bet savosios pilies.

Ką nutyli “Pravda”?
Sovietų kompartija ne tik vi

sai raudonai nudažo I internacio
nalą; jos dienraštis “Pravda” 
1964. IX. 11 nepaprastai ilgame 
straipsnyje bando Įrodinėti, kad 
jis turėjęs Įtakos i revoliuciją Ru
sijoje. Tiesa, K. Marksas interna
cionalo suvažiavime pirmininka
vo, pradinę kalbą pasakė ir rūpi
nosi jo Įstatais. Marksas anuomet 
kalbėjo apie internacionalą, kad 
jis turįs būti “pasaulio proletari- 
jato partija”, siekianti Įgyvendin
ti “mokslini socializmą”. Bet ten 
Marksas buvo vienas iš daugelio 
ir net nebandė naudotis proleta
ri jato diktatūros nūdiene takti
ka— primesti savo valią kitiems. 
Sovietai nutyli, kad internaciona
le vyko laisvas pasikeitimas nuo
monėmis ir jose veikliai dalyva
vo politiniai išeiviai — italai, vo
kiečiai, pranaūzai, kurie tarėsi 
esą jakobiniško paveldėjimo tę
sėjais.

Suvažiavimo metu vyravo dvi vykiai smo'gė ne tiek ideologiniai 
aiškios kryptys. Viena buvo hu- nesutarimai, nors ir dalis komu- 
maniškoji. demokratinė, antroji nistu ėmė praregėti, kad daug 
socialistinė, pasaulinio proletari-1 kur ' ju ideologija prieštarauja 
jato apjungimo šalininkė. Mark-1 žmogaus prigimčiai, — bet tauti- 
sas ir jo pasekėjai prisitaikė prie I nis savaimingumas, kuris tik lai- 
demokratų ir leido laisvai klausi- i kinai buvo apvaldytas dar demo- 
mus svarstyti. Tarp šių dviejų I kratiškai šnekėjusiame I interna- 
linkmių skilimas buvo aiškus. Ne-! cionale.

M

Jie sako
Iš N. Chruščiovo paskutinių pasisakymų: “AŠ neturiu 

turto ir jo niekad neturėsiu. Turiu tik namą, automobilį ir 
dar kaiką, bet tai priklauso mano tarnybai. Kai neteksiu 
tarnybos, tai ir tų daiktų neturėsiu. Kokia nauda iš pinigų? 
Jų į kapą juk nepaimsi.”

“Jeigu gyveni tarp vilkų, tai ir pats turi elgtis kaip 
vilkas.”

“Jeigu liaudį maitinsi tik gražiais revoliuciniais šūkiais, 
tai jie klausys tavęs šiandien, klausys rytoj ir poryt, bet ket
virtą dieną jie tau sušuks: “To hell with you!”

P. Frederick: “Kai vyras išeina kalbėti, žmonės klauso
si, o paskui Į jį žiūri ir stebi; kai moteris atsistoja kalbėti, 
visi pirmiausia žiūri ir jei jiems patinka tai, ką mato, tada 
klausosi.”

K. Marksas: “Rusija turi vieną priešą — demokratinių 
idėjų siekiančią jėgą, tą Įgimtą žmonių rasėje jausmą, kuris 
visą laiką siekia laisvės.”

Fulton Sheen: “Labai didelis žingsnis padaromas prie
kin, kai žmogus pastebi, kad dar yra daug dalykų, kurių jis 
nežino.”

B. Mažeikienė “Laiškų Lietuviams” nr. 9: “... šiais lai
kais išvirti košę kartais būna įdomiau, negu būti didelės 
kompanijos vykdomuoju viršininku. Verdant, košę gali į ją 
pridėti prieskonių, kokių tik nori, ir, ją maišydama, gali gal- ’ 
voti mintis tokias, kokias tik tavo fantazija išneša.”

Suomija Kremliaus

Mūsų korespondentas Švedijoj

galima sakyti, kad socialistai bu
vo vieningi. Kiekvienos tautos so
cialistai šnekėjo savo kalba. Pro- 
udhono pasekėjai, prancūzai so
cialistai buvo veiklūs ne tik suva-

Suomijos savivaldybių rinki
mai pasibaigė aiškia socialdemo
kratų pergale. Iš trečiosios vie
tos, kurią jie turėjo iki šiol, suo
mių socialdemokratai prasimušė 
i pirmąją ir pralenkė žemiečių 
— agrarų ir komunistų partijas, 
kurios šiuose rinkimuose nieko 
nepelnė iš konservatorių pralai
mėjimo. Normaliai rinkiminė 
pergalė sustiprina partiją iš vi
daus, tačiau suomių socialdemo
kratams šiuo metu visai priešin
gai iškilo rimtas vidaus kovos pa
vojus. Savaime aišku, jog didžiau
sios suomių politinės partijos kri
zėje atsispindi viso krašto politi
kos sunkumai, kurių šaknys glū
di būtinybėje išlaikyti, “draugiš
kus kaimynystės santykius” su 
sovietais.

NAUJI RINKIMAI?
Savivaldybių rinkimai, tiesa, 

neturi tiesioginės politinės reikš
mės. Dabartinio seimo kadencija 
pasibaigs tik už dvejų metų. Ta
čiau politinių jėgų santykio pa
sikeitimas viešojoje nuomonėje 
yra toks ryškus, kad socialde
mokratų reikalavimas paleisti sei
mą pirma laiko ir pravesti nau
jus rinkimus rado platų atgarsi. 
Galia paleisti seimą priklauso 
prezidentui Kekkonenui. Ar. jis 
ja pasinaudos, tai priklauso nuo 
to. kiek' jam pavyks paveikti suo-

Pftl
Sąmokslų dalyvis
Po karo Canaris prisidėjo prie 

Vokietijos laisvųjų korpų organi
zavimo bei visokių pučų planavi
mo. Jis dalyvavo ir alaus rūsio 
puče 1923 m. Nuo 1926 m. jis 
dirbo karo ministerijoje. Ant jo 
Įstaigos durų buvo užrašas: “Lai
vyno Transporto Departamen
tas”, bet faktinai tai buvo laivy
no žvalgybos Įstaiga. Kuri laiką 
jis finansavo vieną vokiečių fil
mų bendrovę, kuri gamino filmus 
iš vokiečių laivyno žygių.

Vėliau jis išvyko i Ispaniją, kur 
rūpinosi povandeninių laivų sta
tyba Echeveria dokuose, čia jis 
draugavo su Ispanijos ginklų 
fabrikantu Juan March. Jie tarėsi 
apie ginklų pardavimą Vokietijai 
ir jų sandėliavimą Ispanijoje.

Nuo 1929 m. Canaris vėl dirbo 
Berlyne. Jis kartu su Fr. Papenu 
išvertė gen. Schleicheri iš Vokie
tijos kanclerio kėdės, kad Į ją 
būtų galima pasodinti Hitlerį. 
Schleicherio pašalinimas pavyko, 
nes Canaris turėjo galimybę pa
siekti dokumentus ant Schleiche
rio stalo. Pastarasis buvo numa
tęs pravesti žemės reformą, ypač 
Prūsijoje, kur buvo daug dvarų. 
Hitleris su tokio projekto foto 
kopiją, kurią padarė Canaris, nu
vyko pas Voiketijos prezidentą 
Hindenburgą ir pasakė, kad Vo
kietijos valdžioje sėdi komunis
tai. Taigi, religingas Schleicheris, 
kurs rūpinosi neturtingaisiais, bu
vo palaikytas komunistu. Hitleris 
nežinojo, kad žemės reformą ga
li daryti tik nekomunistai. Ko
munistai bežemiams žemės ne tik 
neduoda, bet ją atima ir iš maža
žemių, suvarydami visus žemės 
nuosavybių savininkus i kolcho
zus ar sovchozus. Hindenburgas

Šiame tarpsnyje komunistine į socialdemokratus užimti nau-
stovykla tesutaria vienu klausi-į poziciją, kuri nebeerzintų
mu, kad komunistai tegali vyrau-1 Maskvos. Praktiškai tatai reiškia, 

kiek jam pavyks paremti pagei
daujamas jėgas partijos viduje. 
Pats Kekkonen priklauso žemie- 
čiams ir turi ne nuo šiandien 
Kremliaus pasitikėjimą. Vienoje 
savo rinkiminių kalbų jis aiškiai 
pareiškė norįs, kad socialdemo
kratai sugrįžtų i vyriaiisybę. Iš 
savo pusės, sakė jis, esąs pasiruo
šęs padaryti didesnių nuolaidų. O 
kokias nuolaidas turėtų padaryti 
socialdemokratai? Pirmoj eilėj 
— išjungti Maskvai nepageidau
jamus partijos vadovus.

VARŽYBOS PARTIJOJ
Kas yra tie pageidaujamieji ir 

nepageidaujamieji? Tai du varžo
vų dvejetai: naujoji partijos 
žvaigždė Pekka Kuusi su parti
jos pirm. Rafael Paasio ir Hel
sinkio socialdemokratų vadovas 
Vaeinoe Leskinen su jam artimu 
partijos sekr. Kaarlo Pitsinki. 
Ypač Maskvos nekenčiamas yra 
Leskinen už tai, kad dar 1944 m. 
jis sukliudė komunistams kelią į 
valdžią. Nuo to laiko galingojo 
kaimyno veto trukdo šiam suo
mių politikui išeiti į priekį. Da
bar jis susilaukė rimto varžovo 
savo paties partijoje. Pekka Kuu
si, jaunas visuomenės mokslų 
daktaras, tik šiemet įstojęs parti
jom yra užsimojęs Suomiją išves
ti Į modernų gerovės kelią. Pir
moji sąlyga tam esanti turėti pa
stovią vyriausybę, nes tik tada,

ti pasirėmę proletari j at o — ma
žumos diktatūra.

taip pat norėjo apsaugoti turtin
gus Prūsijos junkerius, todėl 
šchleicheriui teko pasitraukti iš 
Vokietijos kanclerio posto. Nau
ju kancleriu buvo paskirtas Hit
leris. Už tą paslaugą Hitleris Ca- 
nari paskyrė, žvalgybos ir kontr- 
špionažo viršininku.

Ispanijos civilinio 
Canaris keletą kartų 
Danijoje ir palaikė 
ryšius su sukilėlių 
Franco ir jo štabo viršininku gen. 
Molą. Kai vėliau Canaris susikir
to su Hitleriu, Franco kvietė ji 
atvykti Į Ispaniją. Canaris tuo 
kvietimu nepasinaudojo ar nega
lėjo pasinaudoti. Po karo i Ispa
niją atvyko Canario žmona ir 
duktė, kurias globoja Franco.

Suklaidino Staliną
Vienas didesnių Canario triu

kų — sukėlimas sąmyšio Sovietų 
Sąjungoje. Dėl to Stalinas išžudė 
daug savo karininkų ir kitų žy
mių pareigūnų. Canaris sumaniai 
įteikė “slaptus” dokumentus bol
ševikų agentams. Tuose doku
mentuose buvo pažymėta, kad so
vietų maršalas Tuchačevskis ir 
septyni kiti generolai rengiasi 
nužudyti Staliną ir su vokiečių 
parama perimti Sovietų Sąjungos 
valdžią i savo rankas.' 1937 m. 
birželio mėn. pradžioje Tucha
čevskis ir septyni generolai buvo 
sušaudyti. Vėliau buvo sušaudyta 
ir daugiau karininkų. Sakoma, 
kad 1937-41 m. laikotarpyje Sta
linas sušaudė bei sugrūdo i kace- 
tus per 20.000 karininkų. Tame 
laikotarpyje žuvo trys pirmieji 
Sovietų Sąjungos maršalai iš pen
kių: Tuchačevskis, Bliucheris ir 
Egorovas. Liko Vorošilovas ir Bu- 
diony. Po taip gerai surežisuoto 
triuko Canaris iš Hitlerio gavo 
naują vilą Berlyne, Schlachten- 
see, ir ordiną.

(Bus daugiau)

karo metu 
lankėsi Is- 
draugiškus 
vadu gen.

kaip rodo Švedijos pavyzdys, ji 
gali planuoti ir vykdyti ilgalaikę 
reformų politiką. Socialdemokra
tų atėjimas valdžion turėtų pada
ryti galą vyriausybiniam nepasto
vumui. Tačiau partijai toks ke
lias bus atviras tik tada, jei jos 
viduje bus nutildyti tie, kurie, 
kaip Leskinen, nesivaržo viešai 
deklaruoti savo priešingumo so
vietams. Kuusi tiesiog apkaltino 
Leskineną, jog tasai sabotuojąs 
partijos vienybę ir drauge suda
rąs kliūtį grįžimui vyriausybėn, 
kurią jie prez. Kekkoneno spau
dimu turėjo palikti 1958 m. “Sa
botažu” prieš vienybę reikia su
prasti Leskinėno laikyseną at
skilėlio Simoneno atžvilgiu. Ta
sai suomių milijonierius socialde
mokratas laiko sovietų “draugys
tę” būtinybe, tačiau jo šalininkai 
šiuose rinkimuose smarkiai nu
kentėjo ir dabar jieško kelio at
gal. Tuo tarpu sunku pasakyti, 
kuo pasibaigs suomių socialde
mokratų vidaus krizė. Viena aiš
ku: kokia bebus jos atomazga, ji 
nepakeis fakto, kad ir toliau Suo
mijos politikos vienintelė galimy
bė tebėra vad. Paasikivi - Kekko
nen linija, būtent, neutralumas 
sovietų šešėlyje.

ŠVEDAI APIE KANADĄ
Karalienės Elzbietos apsilanky

mas Kanadoje pažadino tokius 
stockholmiškio “Dagens Nyhe- 
ter” samprotavimus. Laikraštis 
pritaria anglų spaudos balsams, 
kad tai buvo nelaimingas pasi
rinkimas vizitą išplėsti į Kvebe
ko provinciją, kuri savo metu bu
vo vadinama “Naująja Prancūzi
ja”. Toliau ten pat sakoma, kad 
pusšešto milijono prancūziškai 
kalbančiųjų kanadiečių esą rim
tai nepatenkinti savo būkle, ku
rią jie laiką pažeminimu prieš 
angliškąją krašto dalį.

“DN” reiškia nuomonę, kad 
patys Kanados prancūzai dalimi 
neša atsakomybę už tai, jog Kve
beko provincija turinti blogesnes 
sąlygas, nes jie leido savo provin
ciją 25 metus valdyti “reakcinin
kams”, kurie buvo priešingi re
formoms, pramonės plėtrai ir už
kietėjusiai laikėsi gyventojais 
perpildyto žemės ūkio. Prieš kele
tą metų valdžion atėję naujieji 
Kvebeko valdžios pareigūnai, esą, 
daugiau pyksta ant angliškai kal
bančiųjų, negu ant savo pirmta
kų. Laikraštis mano, jog demon
stracijos ryšium su karalienės vi
zitu išeisiančios į gera, nes Kve
beko padėtis būsianti rimčiau 
svarstoma negu ligi šiol. Sunku 
Įžiūrėti, kodėl prancūziškai kal
bančiosios mažumos nepasitenki
nimo įvairūs laipsniai negalėtų 
būti pašalinti iš kelio tokiame 
krašte kaip Kanada su jos milži
niškomis galimybėmis užtikrinti 
greitą ūkinį išsivystymą visiems 
gyventojams, baigia “DN”.

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL D , ...
323 LAKESHORE RD. EAST, “OlT VredlT

Vp A A ė KI A C Yisais kelionių reikalais, visame pašau-• DAVtrXAj iyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 Namų LE 6-4681

I—Iome Owners

Maskva. — Sovietų S-ga įieško 
prieš ją veikusių “nusikaltėlių” ir 
no 20 metų. Dabar ii reikalauja 
iš Kanados ukrainiečio Kupiak.

ST. CLAIR ST. W.

JUNCTION RD.

h
5Statybinės medžiagos

2 MULOCK AVE./769-5171 vak. 762-9759

• įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera; cementas, blokai
• Taip pat atliekame visus remontus:

• Taip pat atliekame visus remontus:
• Poilsio kambarius, virtuves, verandas,
• Naujus priestatus, garažus, stogus. Sav. B. Saulėnas

2MUL0CK 
AVL
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Skyrių veda IRENA LUKOŠEVIČIENĖ

Asmeny skirtybėse rasti vienybę
Kiekviena šeima išgyvena vi

są eilę tarpsnių, kurie iškelia 
kartais nuomonių skirtumus, 
kartais konfliktus ir nesantaiką, 
o kartais brandina ir ugdo vyro 
ir žmonos asmenybes. Yra fak
tas, kad vyras ir moteris turi 
skirtingą fizinę, psichologinę ir 
socialinę paskirtį. Susitikę šei
moje jie turi suvesti tuos skirtu
mus į harmoningą visumą, ku
rioje vienas kitą papildo, jei no
ri sukurti ir atrasti savo šeimo
je tikėtąją laimę.

Vyro pasaulis
Šiandien yra skiriama labai 

daug dėmesio j profesinį pasi
ruošimą, į gyvenamų sąlygų pa
žinimą, į socialinio gyvenimo su
sikūrimą. Tuo tarpu į šeimos 
gyvenimą, į vedybas yra įšoka
ma dažnai be didelio galvojimo, 
juo labiau be pasiruošimo, čia 
susitinka dvi būtybės, kurių gal
vojimas, pažiūros, priėjimų bū
das prie visos eilės kasdieninių 
dalykų yra skirtingi. Kyla sun
kumai iš nežinojimo, nesuprati
mo. Pavyzdžiui, kad ir meilės 
supratimas bei išgyvenimas turi 
savo niuansus ir tai dažnai le
miamus. Tikra meilė tiek vyrui, 
tiek moteriai reiškia savęs atsi
davimą, prisitaikymą, pasiauko
jimą vienas kitam. Prieš vestu
ves ir pradinio tarpsnio metu 
vyras, paprastai, reiškia savo 
meilę, jausmus ypatingu dėme
siu moteriai, komplimentais ir 
kitais matomais būdais. Augant 
šeimos atsakomybei, vyro dėme
sys koncentruojasi daugiau dar
be. rūpesčiuose šeimai išlaikyti, 
gerovei ir patogumams užtikrin
ti. šių laikų sąlygose tai nevi- 
suomet lengvai pasiekiame. Daž
nai tai pareikalauja ilgų darbo 
valandų, kartais ir antro darbo. 
Vyras grįžta namo pavargęs, iš
sisėmęs, jieško poilsio, ramybės. 
Jis nebereiškia savo meilės", net 
nebekalba apie ją, nes vyrui vi
sa tai. ką jis daro savo žmonai, 
savo šeimai yra jo meilės pa
reiškimas. Jis užmiršta, o dažnai 
ir nežino, kad moteriai yra sun
ku gyventi ir tikėti meile, kai ji 
nereiškiama jausmais ir neišsa
koma žodžiais. Vyro pasaulis yra 
platesnis negu žmona, namai ir 
vaikai. Po darbo jis jaučia rei
kalą domėtis ir kitais dalykais: 
sportu, visuomenine veikla, te
levizija ir pan.

Moters pasaulis
Šeimose, kur vyras užmiršta 

arba iš viso skaito vaikiška iš
reikšti moteriai savo meilę ki
taip negu intymiajame gyveni
me, žmona dažnai jaučiasi vie
niša. nesuprasta. Pareiga, o ne 
meilė būna pagrindinis ryšys 
tokiose šeimose. Tai kaikada. o 
dabar vis dažniau veda į neei
linius konfliktus ir net neištiki
mybę.

Moteris, nesuprantanti savo 
vyro elgesio, jo psichologijos, 
pasidaro neatiaidi, priekabinga, 
pradeda abejoti vyro meile. Mo
teris pradeda skirti mažiau dė
mesio savo išvaizdai, savo nuo
taikai. Dažnai jos visas meilės 
ir jausmų pareiškimas tenka vai
kams. Ji viduje jaučiasi nelai
minga, bet tyla ir užsidarymu 
savyje mėgina spręsti proble
mą. Dažnai vyras ir žmona gyve

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

J. Kazimierą Michalskį
347 BAY ST. TORONTO, II AUGŠTAS, KAMB. 210, TEL. 368-9430

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietų reikalais.

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

S U P E R T ES T 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS 
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI 

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainorrtis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363

K. STRIAUPIS
Res. tel. RO 3-2032

P. JONIKAS

na lyg atskirose salose, ir ka
dangi abu nemoka “plaukti”, 
eina per gyvenimą nesusitik
dami.

Abiejų suartėjimas
Kyla klausimas, kaip ištrūkti 

iš to užburto rato? Išeičių gali 
būti daug ir įvairių, taip kaip 
margas ir nevienodas yra visas 
pasaulis ir jį sudarantys asme
nys bei šeimos. Visų, pirma mo
teris galėtų daugiau laimėti pa
naudodama savo įgimtą sponta
niškumą, jautrumą, sukurdama 
namuose jaukią nuotaiką ir iš
reikšdama vyrui savo jausmus, 
savijautą, vidinius troškimus. 
Jieškojimas ir kūrimas bendrų 
interesų, lavinimasis kultūriniu 
ir intelektualiniu atžvilgiu tai 
vis dalykai, kurie mažina mono
toniją, pripratimą, rutiną. Iškė
limas ir ramus išdiskutavimas 
vienas kito charakterio bruožų 
veda prie didesnio abipusio su
pratimo ir ugdymo. Karts nuo 
karto išeiti abiems ir pabūti kar
tu, palikus namus, vaikus ir rū
pesčius, padeda atrasti vienas 
kitą vėl mielą ir nekasdienišką.

Paprastai laimingos ir nelai
mingos šeimos pergyvena švie
sių ir tamsių valandų. Skirtu
mas yra tik tas, kad vieni nuo 
pat pirmo konflikto jieško pozi
tyvios išeities, o kiti užkliuvo 
už neigiamybių ir užsikirto. Vie
ni, pradėdami bendrą gyvenimą, 
tikėjo, siekė harmonijos ir kas
dien atsimušdami vienas į kitą 
šlifavo bei dailino perdaug ašt
rius kampus. Kiti priešingai — 
gilino vagas ir augino ragus, vis 
laukdami nuolaidų, pataikavi
mų, prisitaikymo tik iš kito, ar
ba vis blogai suprasdami ir in
terpretuodami kito elgesį.

Kai viena pusė nesukalbama
Dažnai pasitaiko, kad pastan

gos iš vienos pusės nesulaukia 
atsakymo iš kitos. Ar verta ir to
liau tesėti? Gal geriau abiems 
nuleisti rankas ir leisti gyveni
mui tekėti kaip jam išeina? Pa
vyzdžiui, vyras geria. Žmona mė
gina viską — gražiuoju, piktuo
ju, pašaline pagalba. Nėra page
rėjimo — karts nuo karto vyras 
vistiek pasigeria. Aišku, reikia 
j ieškoti išeities, bet negalima su
telkti visos energijos ir dėmesio 
tik šiame taške, užmirštant, kad 
yra šeimoje 'dar daug kitų pozi
tyvių dalykų, kuriems žmona - 
motina yra nepamainoma. Jei ji 
išsieikvos ir palūš, visa šeima 
pradės irti.

Kitas pavyzdys — žmona irz
li, nepatenkinta, priekaištinga, 
bara visus: vyrą, vaikus, kaimy
nus. Aiškinimasis, diskusijos su
kelia dar didesnius ginčus. Kyla 
noras viską palikti ir kaip gali
ma mažiau namuose būti. Bet ar 
tai padės? Priešingai! Tokiu at
veju reikia daugiau ramaus dė
mesio. daugiau laiko namams, 
daugiau dėmesio žmonai ir vai
kams, nejieškant būtinai įtikin
ti ją klydus. Tai gali nuraminti 
bendrą atmosferą ir privesti 
prie mažiau nerviško bendra
vimo.

Visa eilė nesusipratimų ir 
konfliktų nepasiektų kritiško 
laipsnio, jei vyras ir moteris at
eitų į vedybinį gyvenimą su mi- 
nimaliniu pasiruošimu. I. L.

GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ ROSIU AUTO 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
APYLINKES LIETUVIAI MALONIAI 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
PATARNAVIMU.

Hamiltono, Ont., Jaunimo Centro užrašas, iškaltas marmurinėje lentoje.

Lietuviškos radijo programos
Į Kanadą atvyksta žmonių iš R. 

Europos. Čia pateikiame pasisaky
mus tokių asmenų. Red.

Apie “Amerikos Balsą” vienas 
jų pareiškė: “Jis tiek įdomus, 
kiek žinios perduodamos lietuviš
kai. Programos atžvilgiu — nuo
bodus ir neįdomus. Visų pirma, 
visas pusvalandis yra skirtas ži
nioms, kurios hevisos ir nevisuo- 
met turi reikšmės bendrai politi
kai, o tik vidujiniam Amerikos 
gyvenimui. Be to, ilgi komenta
rai skirti tik to krašto gyvenimui. 
Lietuvių reikalams paskiriama 
tik 10, o dažniausiai tik 5 min. 
laiko. Be to, pati stotis yra labai 
toli nuo Europos, Lietuvos ir 
Lenkijos; trukdymai kliudo ją su
gauti. Atrodo, kad jos tikslas — 
aptarnauti tik lietuvius, gyv. Š. 
Amerikoj ar kituose jos kaimy
niniuose kraštuose.”

Seniau esą buvo galima girdėti 
liet, programas iš Laisvosios Eu
ropos radijo Miunchene (turbūt iš 
“A. Balso” ten buvusio skyriaus, 
Red.). Ten programa buvusi ge
resnė ir geriau girdima.

Apgaillestaujama, kad negali
ma sugauti pasaulinės politikos 
žinių: “Nustatytomis valandomis 
galima girdėti pvz. lenkų kalba 
perduotų žinių iš V. Vokietijos,' 
Prancūzijos, Anglijos, Kanados 
ar iš kur kitur. Tai kodėl gi ne
galima klausytis lietuviškai, jei
gu jos tik būtų iš tų kraštų per
duodamos? Kartais net pyktis 
ima, kad erdvėje negalima su

Dabartinė ateitininku sendraugių centro valdyba, kurios 
iniciatyva šaukiamas kuopų atstovų suvažiavimas Klevelan- 
de š.m. lapkričio 26-29 d. Iš kairės I eilėj: dv. vadas kun. 
B. Dagilis, p. Kundrotienė, pirm. prof. dr. J. Pikūnas; II ei
lėj: St. Keblys. inž. J. Mikaila, inž. L. Bajoriūnas.

NIUJORKO PASAULINE PA
RODA uždaryta iki 1965 m. ba
landžio 21 d. Parodą per vasarą 
aplankė 30 mil. žmonių — daug 
mažiau, negu kad buvo tikėtasi. 
Miestui tačiau tai davė daugiau 
pelno nei 1000 įvairių suvažiavi
mų. Populiariausias paviljonas 
buvo General Motors, kurio “Fu- 
turamą” aplankė 15 mil. parodos 
lankytojų.

BRITANIJA NETURI MAIS
TO pertekliaus ir riebalų trūku
mas dar vis jaučiamas nuo pra
ėjusio karo. Britų kalėjimuose 
betgi kaliniai gauna į dieną 3683 
kalorijas, nors minimumas gyvy
bei palaikyti yra tik 2500. Kali
niai dažnai būna susirūpinę, kaip 
numesti svorį.

CHRYSLER IR FORDO UNI
JOS išsikovojo darbininkams dar 
vieną nedarbo dieną — kiekvieno 
darbininko gimtadienį. Jau ir ki
tos didžiosios unijos ateityje to 
reikalaus. Darbdaviai bijo, kad 
nereikėtų duoti laisvą dieną ir 
žmonos, b gal ir vaikų gimtadie
niams.

ŽMONĖS KEIČIAMI Į SVIES
TĄ. R. Vokietija prieš keletą sa
vaičių išleido 800 politinių kali
nių V. Vokietijon. Už kiekvieną 
kalinį V. Vokietija turėjo duoti 
$10.000 vertės sviesto. R. Vokie
tija dabar norėtų panašiai pada
ryti su žmonomis ir vaikais, ku

rasti. nei vieno žodelio lietuviškai. 
Jeigu pvz. lenkų išeiviai čia pat, 
savo tėvynės pašonėje, iš Miun
cheno gali, iki valios kalbėti į sa
vo kraštą nuo ryto iki pusiaunak
čio, o taip pat. ir rusai, vengrai, 
rumunai, čekoslovakai ir kt., tai 
kodėl lietuviai nors sumažintu 
mastu negali taip elgtis? Argi 
mūsų tėvynė yra ne tais pačiais 
raudonųjų pančiais suvaržyta, 
kaip ir kitos Maskvos “sateliti
nės” tautos? Juo labiau, kad pvz. 
Lenkija, Čekoslovakija ir kt. turi 
šiokią tokią “laisvę”. Žinoma, 
esu labai toli nuo šovinistinių 
minčių, atvirkščiai, džiaugiuosi, 
kad jos kovoja su mūsų bendru 
priešu, bet pavydžiu joms ir gai
la man, kad lietuviai neturi lygių 
teisių ir negali užimti atitinkamų 
pozicijų kovos mūšio lauke.

Tik jūs galite tuos reikalus su
tvarkyti. Mes laukiame ir prašo
me — darykite viską, kas yra jū
sų galioje, kad lietuviškas žodis 
atrastų vietą tarp kitų tautų, o 
leidžiamų lietuviškų žodžių į erd
vę būtų kas kartas daugiau ir 
daugiau. Skelbkite pasauliui tie
są apie mūsų tėvynės “nepriklau
somybę”, demaskuokite mūsų 
priešų darbus ir neleiskite jiems 
atsikvėpti ne tik ant žemės, bet 
ir erdvėje. Jūsų žodžiai mums 
yra kaip auksinė rasa, o pavergė
jams akis graužiantieji dūmai. 
Tegul jie neduoda ramybės ir vi
sados persekioja. Visi gerai žino
me, kad užjūrio lietuviai visuo- 

rių vyrai ir tėvai gyvena vaka
ruose.

Vokiečiai toje prekyboje nėra 
pirmieji. Praėjusio karo metu 
Eichmanas norėjo iškeisti 1 mil. 
žydu į 10.000 sunkvežimių. Cast
ro iškeitė 1100 belaisvių į 53 mil. 
dol. vertės JAV vaistų ir maisto.

KAiKAS TVIRTINA, kad atei
tininkai prez. Smetonos buvo už
daryti tik jiems gero norint. Tas 
jiems išėjęs į naudą, nes pogrin
dinėje veikloje jie sustiprėję ir 
labiau užsigrūdinę. Išeitų, kad 
turėtumėm būti dėkingi Nero- 
nui, variusiam krikščionis į liū
tų areną — juos užgrūdino; rei
kėtų dėkoti komunistams Lietu
voje' — jie grūdina tikinčiuo
sius ...

KALBAMA apie jaunimo kon
gresą. Jis reikalingas ir, žinoma, 
sutelktų daug jaunimo. Tačiau jo 
pasisekimui yra reikalinga viena 
sąlyga. Jį turi ruošti pats jauni
mas, o ne vyresnieji.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranką masažai; spindulinis ir 

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

B. Naujalis, Ps.DJLM.N.PL

menininkai nesėdi sudėtomis ran
komis, bet daug dirba tėvynės iš
laisvinimo labui. Taip pat yra su
prantama, kad darbas yra sunkus, 
o svarbiausia, kad neduoda kol 
kas tokių vaisių, kurių visa tauta 
laukia ir‘apie tai svajoja. Bet apie 
visus nuveiktus darbus, pasiseki
mus ir nepasisekimus bei apie to
limesnius planus reikia supažin
dinti mūsų tautiečius, gyv. ko
munistiniame pasaulyje. Tegul 
jie žino, kad gyvenimas nestovi 
vietoje, kad laisvėje gyvenantie
ji tautiečiai, kartu su visu lais
vuoju pasauliu, nesutinka mūsų 
krašto palikti komunistinėje ver
gijoje. Tokiu būdu mūsų tautie
tis, klausydamas kraštui skirtų ži
nių per radiją, jausis, kad nėra 
vienas, užmirštas ir visų apleis
tas. Reikia, kad jis nejaustų mir
tinos kapų tylos.”

Apie laiškų rašymą: “Kitas ry
šių palaikymo būdas — laiškai. 
Kiekvienas laiškas iš Amerikos, 
Kanados, Anglijos, Prancūzijos ir 
iš kitur lietuvio šeimon atneša 
tiek džiaugsmo ir laimės, kad 
sunku net apsakyti. “Jie dar ne
pamiršo” —- tokiais ir kitokiais 
žodžiais sutinka laiško pasirody
mą.

Laiškų rašymas nebūtinai turi 
būti surištas su pagalbos prašy
mu. Ten žmonės labiausiai lau
kia nuoširdaus žodžio, kuris gali 
būti vertingesnis už medžiagos 
gabalą.

Kad ne tik savieji, bet ir Lie
tuvos jaunimas trokšta vesti įvai
riais klausimais susirašinėjimą, 
galima spręsti iš skelbimų lenkų - 
rusų draugystės organe savaitraš
tyje “Draugystė” — “Przyjazn”. 
Beveik kiekviename jo numeryje 
jaunos lietuvaitės ir lietuviai — 
vidur, mokyklų mokiniai, studen
tai. tarnautojai ir kt. — kreipia
si į tokius pat jaunuolius Lenki- 

! joj susirašinėjimo reikalu. Kodėl 
Į tad lietuviškas užjūrio jaunimas 
į negali susirašinėti su savo bro
liais ir seserimis tėvynėje? Juk 
tai naudingas abiem pusėm lietu
viškas apaštalavimas.”

Apie Chruščiovo nuvertimą: 
Sensacinė žinia Varšuvą pasiekė 
vėlai vakare spalio 11d. Kas dė
josi rytojaus dieną, sunku apsa
kyti. Visų pirmą visi, kas tik tu
rėjo jėgų, bėgo prie laikraščių 
kioskų užimti vietas. Jau nuo 4 
vai. ryto laukė didžiausios žmo
nių eilės, o vos tik laikraščiai ta
po pristatyti, po pusės valandos 
jų jau nebuvo nė ženklo. Toji 
diena praėjo kalbomis apie Mask
vos įvykius; - vieni tikėjo oficia
liems Tasso žodžiams apie Chruš
čiovo “atsisakymą”, kiti priėjo 
išvados, kad jis buvo išverstas 
prieš jo valią ir norą.

Mums, lietuviams, ir mūsų 
kraštui kol kas nedaro jokio 
skirtumo kas sėdės Kremliaus
diktatoriaus soste — Josifas, 
Aleksiejus ar koks Ivanas. Nei 
vienas iš jų nesutiks duoti mūsų 
kraštui laisvės. Ją atgausime tik 
tada, kai komunistinis žvėris ne
turės jėgų valdyti savo pavergtų 
tautų. Sekdami komunistų žvė
ries judesius galime prieiti išva
dos, kad jie jau netokie kaip bu
vo dvidešimt metų atgal. Dėlto, 
kad jo organizmą pradėjo naikin
ti “vėžio liga”. Turėkime vilties, 
kad nepajėgs išsigydyti, nors jieš- 
kos visokių priemonių sulaikyti 
vidujiniam puvimui. Laikas dirba 
mūsų tautos laisvės labui ir visų 
tautų, kurios yra nelaisvėje, ir 
ir tų, kurioms nori nelaisvę pa
šalinti. X.Y.

K. DONELAIČIO “METAI” 
yra išversti anglų kalbon; turėtų 
neužilgo pasirodyti. Tą darbą at
liko adv. Nadas Rastenis, seno
sios kartos imigrantas, gyvenąs 
Baltimorėje. Jis taip pat yra iš
vertęs “Anykščių šilelį”, parašęs 
eiliuotą poemą “trijų rožių šven
tė” — pasaką apie nuotykius tri
jų išvietintų lietuvaičių senovės 
laikais. V. K.

Spalio 23-25 d. Toronte įvyko 
Kanados tautinių grupių spaudos 
darbuotojų suvažiavimas vokiečių 
Club Harmonie patalpose. Di
džiausia delegacija atvyko iš 
Winnipego, kuri drauge su toron- 
tiečiais ir sudarė suvažiavimo 
daugumą. Buvo atstovų iš Ed- 
montono, Vankuverio, Montrea- 
lio. Pirmoji diena buvo skirta 
įvairių organų pranešimams. Il
gesnę kalbą apie taut, grupių 
spaudos reikšmę pasakė Ontario 
pilietybės min. J. Yaremko. Va
kare įvyko banketas, į kurį atsi
lankė federacinės valdžios, Onta
rio prov. ir Toronto savivaldybės 
atstovai. Banketo metu įteik
tas garbės nario diplomas min. 
J. Yaremko. Sveikino telegrama 
premjeras L. B. Pearsonas, užs. 
r. min. P. Martin; žodžiu — To
ronto m. burmistras Givens, On
tario prov. — min. Yaremko ir 
min. Grossman ir kt. Banketo 
metu buvo įteiktos premijos už il
giausius aprašymus kelionės po 
Ontario prov. — I kun. Chomyn, 
ukrainiečiui, II — Lysniak, ukr., 
ir III Zyniak — gudui. Taipgi bu
vo parodytas filmas iš tos kelio
nės pr. pavasarį, kurią suorgani
zavo Ontario turizmo ministerija. 
Banketas buvo labai gausus sve
čiais, bet patalpa tam nebuvo tin
kama.

Ateities veikla
Antrąją dieną daugiausia su

stota ties trimis klausimais: Ka
nados šimtmečio minėjimas, biu
letenio ir informacinės knygos 
leidimas. Kanados šimtmečio rei
kalu, vyr. komisijos pageidavi
mu, artimiausiu laiku bus Otavo
je sudaryta tautybių meno tary
ba,, kuri ir nustatys' įvairių tau
tybių įsijungimą. Biuletenis pa
siūlytas išleisti porą kartų per 
metus. Jis būtų grynai informa
cinis taut, grupių spaudos fede
racijai priklausančių laikraščių 
reikalams ir painformuotų apie 
svarbiausius įvykius tautybių gy
venime. Jo redakcija numatyta 
Winnipege. Įdomus pasiūlymas 
buvo išleisti vienkartinį didesnį 
leidinį, kur kiekviena tautybė tu
rėtų bent vieną puslapį, kuriame 
būtų labai trumpa informacija 
apie tautybės įsikūrimą Kanadoje 
ir pagrindinės žinios apie senąją 
tėvynę.

Naujosios valstybės V. ZALATORIUS

Zambija gavo nepriklausomybę
Kai rytų ir vakarų pasaulis ku

ria stambesnius politinius viene
tus, tai Afrikoje naujosios valsty
bės dygsta kaip grybai. Spalio 
24 d., per Jungtinių Tautų meti
nes. Zambija gavi iš Britanijos 
nepriklausomybę. Ji yra 36-ta 
valstybė juodajam kontinente ta
pusi nepriklausoma po II-jo pa
saulinio karo.

Zambijos nepriklausomybė nė
ra pagrįsta vien tik gyventojų 
sentimentais, bet ir stipriu ekono
miniu pagrindu, kuri sudaro šio 
krašto varis. Tik JAV ir Čilė pa
gamina daugiau vario pasaulyje. 
Zambija jo 1963 m. eksportavo 
už $330 mil. Geologai tvirtina, 
kad Zambijoje yra vienas penkta
dalis viso vakarų pasaulio vario 
rezervų.

Naujoji valstybė laiminga ir 
tuo. kad ji mažiausiai kentėjo 
dėl rasinių maištų praeityje, o ir 
nepriklausomybę atgaunant tik 
3.000 baltųjų pabėgo iš 74.000 
ten gyvenusių. Juodųjų yra tru
putį daugiau kaip 3,5 mil.

Netiki į prievartą
Zambijos prezidentu tapo K. 

Kaunda, vadas “Suvienytos tauti
nės nepriklausomybės partijos”, 
kuri turi 55 iš 75 vietų parlamen
te. Kaunda yra Gandhi pasekė
jas ir smerkia prievartą politiko
je bei valstybės tvarkyme. Prieš 
nepriklausomybę atgaunant jis 
pažadėjo:

“Mūsų kraštas gali duoti 
prieglobstį visiems, kurie no
ri jame gyventi, nežiūrint 
kokios rasės tie žmonės bū
tų. Tik jie turi pripažinti, 
kad valdžia turi būti daugu
mos rankose ir kad visi žmo
nės yra gimę lygūs.” 
Zambijos nuosaikumą diktuoja 

ir jos geografinė padėtis. Ji yra 
apsupta kontinento vidutyje Kon
go respublikos, Tanganikos, Ma- 
lavijos, Mozambiko, P. Rodezijos,

Vadovybės rinkimai
Federacijos vadovybės rinki

mas dvejiem metam sukėlė var
žybas dėl valdybos pirmininko 
būstinės: Toronte ar Winnipege. 
Po ilgesnių diskusijų nutarta pir
mininko būstines kiloti iš Toron
to į Winnipegą kas dveji metai. 
Kadangi pereitas pirmininkas bu- 
yo iš Toronto, tai naujuoju pir
mininku išrinktas iš Winnipego 
čekas C. Dojack, kelių vokiškų, 
ukrainietiškų ir kroatiškų laik
raščių leidėjas. Pirmuoju vice- 
pirm.', kuriam po dvejų metų tu
rėtų tekti pirmininko postas, iš
rinktas F. Glogowski iš Toronto, 
lenkas. Antruoju vicepirm. iš
rinktas L. Lesak iš W., sekr. J. 
Syrinik iš W., ižd. Hawlik iš Tor.

Diskusijos su ministeriais
Šalia organizacinių posėdžių, tą 

dieną buvo ir diskusijos įvairiais 
klausimais, į kuriuos atsakinėjo 
Kanados imigracijos min. Rene 
Tremblay, prekybos min. Sharp, 
atstovai iš sveikatos ir kr. apsau
gos ministerijų. Imigracijos mi- 
nisteris papasakojo apie ruošia
mą naują imigracijos įstatymą, 
o prekybos ministeriui daugiau
sia teko teisintis dėl prekybos su 
komunistiniais kraštais. Jo many
mu, šioji prekyba, palaikydama 
su kom. kraštais šiokį tolį ryšį, 
tarnauja taikai. Suvažiavimo da
lyviai siūlė, kad ta proga būtų iš
siderėta ko nors daugiau, sakysi
me, pašto suvaržymų palengvi
nimo.

Suvažiavimas atkreipė valdžios 
dėmesį į faktą, kad trečdalį Ka
nados gyventojų sudaro neanglai 
ir neprancūzai, kad trečio ele
mento pajėgumas auga. Valdžiai 
teks vis daugiau skaitytis su 
stiprėjančia Kanados trečiąja jė
ga, kurią taip regimai išreiškia 
taūt. grupių spauda: 54 laikraš
čiai, spausdinami 23 kalbom ir 
turį 1.085.343 prenumeratorius. 
Jau anksčiau taųt. grupių spau
dos federacija yra pasiūliusi su
daryti prie Kanados imigracijos 
ministerijos taut, grupių pataria
mąją tarybą ir įsteigti jų kultūrai 
tirti bei saugoti institutą. Taipgi 
ji yra įteikusi platų memorandu
mą karališkajai dvikalbiškumo ir 
dvikultūriškumo komisijai. Tuo 
būdu taut, grupių spauda tapo 
balsu, girdimu ir' Kanados val
džios.

P. Afrikos respublikos ir Ango
los. Paskutinėse keturiose vyrau
ja didelė rasinė įtampa, baltųjų 
mažumai valdant dideles juodu
kų daugumas. Tie kraštai nepa
kęstų juodukų arogancijos Zam
bijoje ir galėtų užblokuoti' ją 
ūkiškai. Zambijos varis į pasaulio 
rinkas keliauja per P. Rodezijos 
ir portugalų kolonijų — Angolos 
ir Mozambiko uostus. Net ir pa
čiose mažiausiose Zambijos pro
vincijų krautuvėlėse pilna pre- 
prekių iš P. Afrikos respublikos.

Kaunda visai aiškiai davė su
prasti savo juodiesiems broliams 
neseniai įvykusioje neutraliųjų 
konferencijoje Kaire, kad jo vals
tybė turi geruoju gyventi su sa
vo kaimynais pietuose ir vaka
ruose. Jis nesutiko, kad karinges- 
nieji afrikiečiai Zambiją padary
tų baze savo rasės broliams išlais
vinti Portugalijos kolonijose ir 
P. Afrikoje.

Karinga sekta
Zambiečių galvojimo lygį ge

rai paryškina vyriausybės sunku
mai su Lumpos religine sekta. 
Tos sektos pranašė yra Alicija 
Lemšina, kuri su “dievu” kalbasi 
per bambuko vamzdį ir, dide
liems skeptikams tarp savo 70. 
000 pasakėjų įtikinti, dar kartais 
nuo magnetofono juostos pagro- 
ja kokią Churchillio kalbą, kuri 
yra neva paties “dievo” balsas.

Alicija neseniai susirūpino, 
kad dauguma jos pasekėjų įstojo 
į Kaundos partiją ir nustojo lan
kyti religines apeigas. Tada ji sa
vo tikintiesiems įsakė boikotuoti 
visus vyriausybės darbus. Tas boi
kotas praeitą rugpjūčio mėnesį 
privedė prie ginkluoto susirėmi
mo tarp Alicijos šalininkų ir vy
riausybės dalinių. Tuose susirė
mimuose žuvo 350 žmonių, buvo 
sužeista 350 ir mažiausiai 5.000 
neteko pastogės. Savo rėmėjų 
drąsai padindinti Alicija išduoda 
“pasus į dangų”, kurie paprastai 
yra per ousę perplėšti sąsiuviniai 
su Alicijos prašu ir sektos štam
pu.

Tik dvi savaites prieš nepri
klausomybės paskelbimą sostinė
je Lusakoje ir vėl įvyko tų lum- 
piečių sukurstytos riaušės, kurio
se žuvo 60 žmonių. Policijai pasi
sekė Aliciją suimti, bet jos pase
kėjai dar tebekelia rūpesčių 
naujajai vyriausybei.

Zambija yra buvusi Siaurės Ro- 
dezija ir priklausė Rodezijos ir 
Niasijos federacijai. Ta federaci
ja iširo, kai Niasija š.m. liepos 
mėn. iš jos išstojo ir pasiskelbė 
nepriklausoma Malavijos vardu. 
Šias sritis Anglijai 1888 m. buvo 
laimėjęs garsusis Afrikos tyrinė
tojas C. Rodas.

Ps.DJLM.N.PL


PAVERGTOJE TEVfflEJE
KOMUNIZMO TRUBADŪRAS
“Šviesos” leidykla išleido naują 

akademiko J. Žiugždos knygą “Lietu
vių ir rusų tautų santykiai istorinio 
vystymosi eigoje”. Sovietinio komu
nizmo didysis pataikūnas ir istorinių 
faktų klastotojas J. Žiugžda šį kartą 
mėgina įrodinėti amžiną draugystę 
tarp lietuvių ir rusų tautų. Tos drau
gystės kulminacija jis laiko Lietuvos 
nepriklausomo gyvenimo metus: 
“Lietuvą gaubė tamsi buržuazijos sa
vavaliavimo naktis. Ir šią gūdžią 
naktį Lietuvos darbo žmonių žvilgs
niai krypo į Tarybų šalį, į nauju ke
liu einančią didžiąją rusų tautą. O 
Tarybų šalis, rusų tauta ir tuomet 
nuoširdžiai rėmė lietuvių tautą, tarp
tautinėje arenoje gynė jos nacionali
nius interesus nuo imperialistų pasi
kėsinimo” (S. Laurinaitis, Per amžių 
tolius, “Tiesa” nr. 231). Būdamas iš
tikimas kompartijos linijai, “istori
kas” J. Žiugžda nutyli Maskvos siųs
tus partiečius, kurie kaip pikti kirmi
nai graužė nepriklausomybės pama
tus, Lietuvą norėdami padaryti so
vietinio imperializmo kolonija. Neuž
simena jis nė Stalino-Hitlerio įvyk
dyto Lietuvos pasidalinimo. Toliau, 
savaime suprantama, seka Vilniaus 
sugrąžinimas, 
vos įsijungimas į Sov. Sąjungą, jos 
“išvadavimas” iš hitlerinės vergijos 
ir amžina “draugystė” su rusų tauta. 
Savo laiku tautos prakeikimo yra su
silaukęs “prezidentas” J. Paleckis, 
bet jis, tenka pripažinti, pastaruoju 
metu nutilo, pasitenkindamas menka
vertėmis poezijos knygutėmis ir ke
lionių įspūdžiais. J. Žiugžda, deja, te- 
besirausia duobėje, ardydamas Lietu
vos nepriklausomybės sugriauto pa
stato akmenis. Buvo žmonių, geriau 
kvalifikuotų pereiti į istorikus, ta
čiau jie atsisakė istorijos reformų ko
munizmo naudai, šį nedėkingą išda
viko vaidmenį pasirinko J. Žiugžda, 
augęs ir brendęs nepriklausomoje 
Lietuvoje.

GRŪDAI IR MĖSA
Sovietų kompartijos ck ir ir minis- 

terių taryba sveikina Lietuvą, sėk
mingai įvykdžiusią grūdų atidavimą 
didžiajai “tėvynei”. Kolchozai ir sov- 
chozai valstybei šiemet pristatė 7. 
304.000 pūdų grūdų— 4% daugiau, 
negu buvo užplanuota. Iki spalio 1 d. 
mėsos pristatymas, lyginant jį su pr. 
metais, padidėjęs 245fc, o pieno — 
12%. Mėsos gamybos padidėjimas 
primeną jau prieš porą mėnesių “Tie
soje” pasirodžiusius graudžius kom
partijos rašinius, kuriuose buvo skun
džiamasi nepakankamu kiekiu paša
rų ateinančiai žiemai. Taigi, labai 
galimas dalykas, gyvuliai skerdžiami 
dėl iš anksto pramatomo pašarų trū
kumo. Toks mėsos gamybos “padidė
jimas” gali turėti liūdnų rezultatų 
sekančiais metais.

T. TILVYTIS BE “KUNTAPLIO”
Satyrikas Teofilis Tilvytis, kadai

se išgarsėjęs gabiai redaguotu “Kun- 
tapliu”. išleido eiliuotų satyrų rinki
nį “Deja, dar pasitaiko”, kuriame, 
tiesa, dar pasitaiko vienas kitas “kun- 
taplišku” aštrumu ir lengvumu spin
dintis posmas:

LONDON, Ont
“VISKAS KITAIP” LINKSMAVA- 

KARIS. — Tokiu šūkiu rengiamas pa
silinksminimas šešt. mokyklos tėvų 
k-to lapkričio 14 d., šeštadienį, 8 v.v. 
Išskyrus loteriją, tikrumoje ir bus vis
kas kitaip. Įėjimas — laisva auka. Šo
kių metu — lietuviški paįvairinimai. 
Bus ir daugiau tų “kitaip”, bet juos 
patirsite tik atėję. Tai bus pirmi šo
kiai nuosavoje parapijos salėje! Visi 
kviečiami atsilankyti ir paremti šešt. 
mokyklą. Tėvų k-to dabartinė sudėtis: 
S. Keras, L. Dūda ir L Dragūnevi- 
čienė.

JUO DAUGIAU PAMOKŲ, JUO 
GERESNI PAŽYMIAI! — Ir šiais me
tais lietuviai gerai užsirekomendavo 
katalikų mokyklų “žvaigždžių parade”. 
Pasižymėjimo ženklai įteikti už pr. m. 
metus. Apdovanoti aukso medaliais 
gavusieji pažymių vidurkį 85 ir dau
giau, o sidabro medaliais — tie, kurie 
gavo 75-84 ribose. Septintuose skyriuo
se aukso medalį gavo 8 mokiniai, ku
rių viena lietuvaitė Lydija, Stasio ir 
Birutės Kerų duktė. Iš šių 8 tik pora 
mokinių grynai angliškomis pavardė
mis. Aštuntame skyriuje Liucija, And
riaus ir Onos Petrašiūnų dukrelė, bu
vo atžymėta sidabro medaliu. Abi yra 
vienos pavyzdingiausių šešt. mokyklos 
mokinių ir jos dažnai dar turi antra
eilių pamokų. Panašūs rezultatai ir 
gimnazijoje. Devintame skyriuje Kris
tina, Jono ir Janinos Brazlauskų d., 
ir Leonas, Jono ir Onos Butkų sūnus, 
gavo sidabro medalius. Be to, Kristi
na, kuri, be gimnazijos dar lanko pia
nino, smuiko, muzikos teorijos ir pran
cūzų klb. pamokas, gavo premiją už 
prancūzų k. Ji taip dalyvauja ir liet, 
parap. chore. Taigi, juo daugiau pa
mokų, juo geresni pažymiai, šį teigi
mą patvirtina ir dešimtojo sk. moki
nio Eugenijaus, Leono ir Uršulės 
Blyškių sūnaus, pavyzdys. Be gimnazi
jos, jis dar lanko šias pamokas: akor
deono, pianino, muzikos teorijos, var
gonų ir dainavimo! Ir visada jis yra 
geras mokinys, šį kartą jis gavo si
dabro medalį ir premiją už dainavi
mą. Be to, jis dažnai pavaduoja Sv. 
Petro bazilikos vargonininką ir yra 
liet. taut, šokių grupės akordeonistas. 
Jis talkina klebonui ir vaikų choro pa
ruošime. Visi suminėti mokiniai yra 
skautai, vieni pavyzdingiausių liet, pa
rengimų lankytojai, taut, šokių šokė
jai ir pan. Jie visur spėja ir viską ge- 

“Gražūs žodžiai bulvių nenukas, — 
Teks patiems supurvinti rankas.
Restoranas vidury aikštės
Nepaduos gerovės ant lėkštės.”

Tačiau šiuos gabaus satyriko žybtelė
jimus nustelbia propagandiniai pos
mai — dirbtiniai, gremėzdiški, nevy
kusiai sueiliuoti, kaip pvz. šis pabė
gėliams lietuviams skirtas šešiaeilis:

“Susitelkę vilkai už Atlanto 
surūdijusias iltis galanda;
jie norėtų ir vėl viešpatauti, 
ant lavonų ir kaulų puotauti, 
kraują tėvo ir motinos lakti, 
trečią gaisrą pasauly padegti..

LENTVARIO KILIMAI
Už gaminių grobstymą Lentvario 

kilimų fabrike buvo nubaustas gamy
bos viršininkas V. Tetianskas, vyr. 
meistro padėjėjai — J. Jasinskas, P. 
Staniulionis, P. Žemaitis; į kaltina
mųjų suolą pasodinti ir pavogtų ga
minių realizuotojai — V. šelkauskas, 
A. Michailovas, S. Gurinova ir M. 

. Gamatkevičius. Kilimai ir kiti audi
niai būdavo išmetami į kiemą per ga
mybos virš. V. Tetiansko langą, o 
pardavus, baliai vykdavo paties fab
riko dir. P. Jurkūno ištaigingame ka
binete. Vogimui sąlygas sudarė vi-

“spontaniškas” Lietu- siška apskaitos stoka. Vyr. buhalte
ris G. Želvys, bandęs sutvarkyti ap
skaitos reikalus, užrūstino viršinin
kus ir buvo atleistas iš darbo. Teismo 
mętu paaiškėjo, jog trūksta net 25 
tonų vilnonių verpalų 62.000 rublių 
vertės.

SILKIŲ PARUOŠIMAS
Klaipėdoje baigiama statyti stam

biausia Pabaltyje silkių paruošimo 
įmonė, kuri per dieną prekybos tink
lui parūpins 300 tonų Atlanto silkių. 
Jau užbaigti šaldytuvai, sumontuoti 
silkių sūrymo valymo įrengimai. Ši 
naujoji įmonė savo šaldytuvuose ga
lės laikyti 5.000 tonų paruoštų silkių.

KEGŲ MOKYKLA
Tarp Žarėnų ir Luokės, įamžintų 

Maironio posmuose, stovi Kegų kai
mas, išgarsėti spėjęs mokyklos per
statymu. Prieš porą metų prie mo
kyklos buvo prilipdyti du priestatai, 
bet dar dažams nenudžiūvus planuo
tojai nutarė nugriauti visą mokyklą 
ir pastatyti naują. Kai praėjusių me
tų rudeni vaikai susirinko į mokyk
lą, rado tik jos pamatus. Mokytis te
ko grupėmis krautuvėje ir direkto
riaus kabinete, kol pagaliau buvo 
Įrengta pora klasių nebaigtame sta
tyti pastate. Mokykla neužbaigta ir 
ši rudenį; kad į cementą neįstrigtų 
kojos, mokinukai vaikščioja ant grin
dų paklotomis lentomis. Pastate te- 
besikrapšto du statybos darbininkai, 
kurie, atrodo, yra pasiryžę čia dirbti 
iki amžiaus galo. M-klos direktorė T. 
Stalmokienė mėgino darbus paspar
tinti protesto raštais, bet toks jos el
gesys nepatiko partinio komiteto 
sekr. V. Duobai, vykd. k-to pirm. Z. 
šešplaukiui, švietimo skyr. ved. V. 
Kryževičiui, ir ji buvo atleista iŠ di
rektorės pareigų, o jos vyrui — mo
kyt. E. Stalmokui sumažintas pamokų 
skaičius.

V. Kst.

rai atlieka. Jų tėveliai yra irgi vieni 
aktyviausių liet. veiklos dalyvių.

D. E.
ne Kriaučiūnas yra
asmens, suminėto

ŠIAUČIŪNAS, 
tikroji pavardė 
straipsnelyje “Ar verta mokytis lietu
vių kalbos?” Už šią nemalonią klaidą 
labai atsiprašau. Daniliūnas

Sault S. Marie, Ont
OKUPACIJOS DVIDEŠIMTMETIS. 

Bendromis pabaltieČių pastangomis 
surengtas 20 m. bolševikų okupacijos 
ir tremties minėjimas praėjo su di
džiausiu pasisekimu. Tą patį vakarą 
miesto “Memorial Gardens” vyko 
“Western Show” ir miesto kareivinė
se Dono kazokų grupės pasirodymas, 
tačiau mūsų didžiulė plieno darbinin
kų salė buvo perpildyta. Trumpą ati
darymo žodį tarė latvių bendruome
nės pirm. T. Jurenovskis. Miesto bur
mistro J. L. McIntyre ir miesto tary
bos vardu sveikino aldermanas N. 
Trbovich. Estų bendruomenės pirm. 
V. Kaldma, šio parengimo didžiausias 
iniciatorius, pristatė pagr. kalbėtoją 
svečią Ilmar Heinsoo, ėstų tautinės 
tarybos Kanadoje užs. reik, pirminin
ką iš Toronto. Baigiant oficialiąją da
lį estas A. E. Ambel pristatė šio mi
nėjimo rengėjus: estus — V. Kaldma, 
A. Lubeck, H. Kiivit; latvius — P. Zo
rins, T. Jurenovskis; lietuvius — Vyt. 
Skaržinską ir Ig. Girdzevičių.

Meninę programą pradėjo liet. taut, 
šokių grupė, vad. A. Albrechtienės ir 
akomponuojama A. Gataučio. Pašoko 
tikrai gražiai. Estų choras padainavo 
tris dainas. Latvių taut, šokių grupė 
pasirodė taip pat su 3 šokiais. Su di
deliu pasisekimu pagrojo akordeonu 
A. Kusinskas iš Sudbury. Estų ir lat
vių berniukų grupės pademonstravo 
savo šokius. Publikai buvo naujas da
lykas: trys lietuvaitės kanklininkės, 
paskambinusios 3 dainas. Pabaigai pa
sirodė estų choras. Danutė Poškutė 
puikiai pranešinėjo programą.

šio neeilinio minėjimo pasižiūrėti 
buvo atvykę: G. E. Nixon su ponia — 
Kanados parlamento narys, E. Clarke 
— miesto policijos virš. ’ su ponia, 
Wance — televizijos ir radijo atsto
vas. K. Storch — vokiečių-austrų są
jungos pirm, su ponia, R. L. Curran, 
prezidentas ir direktorius dienraščio 
“The Sault Daily Star” ir kt.

ŠEŠTADIENĮ, lapkričio 7 d., 
Connaught viešbučio Crystal Ball salėje 
įvyksta Hamiltono ateitininku ruošiamas 
TRADICINIS SPAUDOS BALIUS,

Koncerto programoje: sol. Pr. Bičkienė, akt. Alg. Žemaitai
tis, muz. D. Skrinskaitė ir akt.-rež. E. Dauguvietytė- Kuda

bienė. Vakaro programoje dar yra rinkimas š.m. spaudos 
baliaus karalienės, traukimas at-kų platintos loterijos lai
mingųjų bilietų ir pristatymas mūsų abiturientų.

S HAMILTON
PRANEŠIMAS

Su dideliu liūdesiu pranešame giminėms, draugams, 
pažįstamiems ir visiems tautiečiams, kad š. m. lapkričio 8 d., 
sekmadienį, visos trejos Mišios — 9.30, 11 ir 12 vai. — bus 
laikomos už š. m. spalio 7 d. Lietuvoje eismo nelaimėje 
tragiškai žuvusio mūsų mylimo brolio, Pajavonio klebono, 
KUN. BENJAMINO SAKAVIČIAUS SIELĄ. Pamaldos 
įvyks Sv. Jono Kr. lietuvių bažnyčioje Toronte, 941 Dundas 
Street West.

Nuliūdę broliai: Vincas, Alfonsas ir 
Klemensas Sakavičiai su šeimomis

DOMENIC FERRI ORKESTRAS. BUFETAS. LOTERIJA. KONCERTO PRADŽIA — 7 VAL. 
VAK. PUNKTUALIAI. ĮĖJIMAS — $2, MOKSLEIVIAMS — $1.
DALYVAUKIME VISI SU JAUNIMU ŠIAME
KULTŪRINIAME PARENGIME! Hamiltono at-kai sendraugiai

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ su
sirinkimas savo skaičium nebuvo gau
sus, bet darbingas. Kun. dr. J. Vaškas 
susirinkusiems kalbėjo apie jaunimą. 
Prelegentas savo žodyje pabrėžė, kad 
turime suprasti jaunimą ir mokėti 
jam įskiepyti patrauklia forma į jų 
jaunas širdis lietuviškumą ir įsiparei
gojimą lietuvių tautai.

Susirinkimo metu buvo pasidalinta 
tolimesnės veiklos klausimais. Kiek 
ilgiau sustota prie spaudos baliaus — 
koncerto parengimo darbų.
Visi ateitininkai sendraugiai susirin

kime įsipareigojo bazarui-loterijai su
rinkti po 10 fantų, kuris bus baliaus 
metu. Valdyba tiki, kad visi ateitinin
kai sendraugiai atliks savo pareigą. 
Fantus prašome atnešti sekmadienį, 
lapkričio 1 d., į spaudos kioską po vi
sų pamaldų. Bus atidarytas. Taip pat 
valdyba prašo ir visų kitų paaukoti 
po vieną kitą fantą šiam bazarui. Mie
lai juos priims ir bus nuoširdžiai dė
kingi už fantus.

ŠALPOS FONDO VAJAUS užbaigi
mo šokiai įvyks š.m. lapkričio 28 d. 
Programoje A. Gustaičio linksma ko
medija “Šilkiniai pančiai”, kurią stato 
dramos teatras “Aukuras”.

VAKARIENE, ruošiama kat. mote
rų, įvyks lapkričio 21 d. AV par. salė
je. Rengėjos tikisi daug svečių. Net 
pavieniai asmenys kreipiasi į dr-jos 
valdybą, pageidaudami šeimyninių

Už šį pasisekusį minėjimą didžiau
sia padėka priklauso Sudbury apylin
kės valdybai su jos pirm. J. Kruču. 
Didelė padėka meninių grupių vado
vams, programos vykdytojams, jų tė
veliams it visai Sudburio bendruome
nei, išpildžiusiai lietuvių programą. 
Tai jau nepirmas kartas, kad mūsų ko
lonijai atstovauja Sudburio jaunimas.

Linksmoji dalis truko iki 1 vai. nak
ties. Stalai buvo apkrauti skaniais lie
tuviškais skanėstais, kuriuos suvežė 
be atlyginimo vietos lietuvės šeiminin
kės. Grojo 5 asmenų orkestras. Salėje 
matėsi gana nemažas skaičius lietuvių 
iš Sudburio. šį kartą mūsų kaimyni
nei Wawos kolonijai atstovavo vos po
ra tautiečių. Visiems mūsų svečiams 
nuoširdi padėka. V. S.

CALGARY, Alto.
KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTE 

buvo paminėta pamaldomis, kurias 
atlaikė kun. I. Grigaitis. Kalgariečiai, 
kaip visada, gausiai dalyvavo pamal
dose.

KELIONES ĮSPŪDŽIAI. — Kada 
tik sąlygos leidžia, kun. I. Grigaitis 
atvyksta iš Edmontono į Calgary at
laikyti pamaldų vietos lietuviams. Sj 
kartą gerb. kunigui teko laikyti pamal
das Calgary grįžtant iš tolimos kelio
nės. Po *pamaldų gerb. kunigas papa
sakojo, kad Argentinos lietuviai per 
šeimas ir organizacijas su pasiauko
jimu sugeba išlaikyti priaugančioj kar
toj lietuviškumą. Argentinoj dirban 
čiųjų atlyginimai yra menki, o pragy- 
nimas nepigus. Lietuviai ten daugu
moj ekonomistai, pakenčiamai susi
tvarkę.

Bažnytinio komiteto pirm. T. An
dersonas, padedamas vietos šeiminin
kių, suorganizavo gražų, kultūringą 
pobūvį. B. I. Yaugos užleido savo pa
talpas visiems susirinkti ir prvaedė 
visą vaišių tvarką. V;

KONCERTAS
ŠOKIAI

pobūvių. Čia svečiai ne tik skaniai pa
valgo, bet ir pasižiūri įdomios meni
nės programos, visi kartu padainuoja, 
pašoka, pabando savo laimę turtingoj 
loterijoj.

Šiai dr-jai daugiausia priklauso mo
terys — motinos, kurios nori, kad jų 
vaikai ne tik kalbėtų lietuviškai, bet 
ir galvotų ir ateityje išliktų lietuviais. 
Todėl jos, suprasdamos reikalingumą 
Jaunimo Centro, ryžosi imtis šio di
delio darbo — ruošti vakarienę ir pel
ną skirti Jaunimo Centro statybai.
Šokiams gros B. Ferri orkestras. Pra

džia 7 vai. v. Tad neužmirškime! Z.
SKAUTŲ TĖVŲ, RĖMĖJŲ ir pri

jaučiančių metinis susirinkimas — 
lapkričio 8 d., 5 v. p.p., AV par. sa
lėje. Prašoma gausiai dalyvauti.

Valdyba
S800 TAUTOS FONDUI. TF v-ba, 

vad. Alf. Vainausko, pasiuntė TF at
stovybei Kanadoje $800 čekį. Pinigai 
buvo surinkti darant rinkliavą po na
mus ir ruošiant vakarus. Buvo sureng
ti du vakarai, bet jie ypatingo pelno 
nedavė. Daugiausia buvo surinkta lan
kant lietuvių namus. Tai atliko TF 
v-ba dar pasikvietusi talkon kitus pa
slaugius tautiečius. Iš viso buvo su
rinkta $756.50. Dabar valdyba svarsto 
naujus būdus tam įnašui dar padidin
ti. Hamiltoniečiai vienu laiku yra pir-

MENO VAKARAS HAMILTONE
Hamiltono ateitininkų sendrau-1 Muz. Dalia Skrinskaitė, jauna ..__ ___ _ ' cfoRi mu71V6 atnmnnnnnęgių ruošiamas tradicinis spaudos 

baliaus koncertas įvyksta šį šešta
dienį, lapkričio 7 d. Programą iš
pildo žymieji mūsų scenos meni
ninkai.

Sol. Prudencija Bičkienė į šį 
koncertą atvyksta iš Čikagos. Ji 
savo koncertais yra garsi ne tik 
Amerikoje, bet ir kituose kraš
tuose. Prieš keletą metų koncer
tavo V. Europos kraštuose, o šią 
vasarą buvo išvykusi į Kolumbi
ją, P. Amerikoj. Ji yra daug kar
tų koncertavusi ir amerikiečių 
publikai, dalyvavusi visoje eilėje 
operų.

Akomp. D. Skrinskaitė

Aktorius Alg. Žemaitaitis 

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortgičių 
paskolos iki 60% turto vertės. Nemokomos gyvybes ir paskolų 
draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vaf.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vol. p.p. — 8 vai. vakaro •
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-05T1

mavę Kanadoje savo įnašais TF.
ŠIEMET TIK 7 LIET. ABITURIEN

TAI. Pernai jų turėjome 14. Vieni jų 
tęsia mokslą 13-toje klasėje ir rengia
si un-to studijoms, kiti — perėjo į 
specialias mokyklas.

S. P. EISMANTAI per “T. Žiburių” 
pajieškojimo skyrių susirado savo gi
minaitį B. Girucką Australijoj, apie 
kurį nebeturėjo žinių jau 17 metų.

K. M.
AUKOJO TAUTOS FONDUI: $15 — 

J. G. Skaistys; $10 — mons. J. Tada- 
rauskas, B. Kronas, A. Dirsė; $7 — 
A. Kaušpėdą; $6 — R. Mileris; $5 — 
V. Navickas, A. Obcarskas, L. Bacevi
čius, J. Andriukaitis, D. Kochanka, P. 
Kanopa, B. Steponavičius, E. Lengni- 
kas, K. Gudinskas, A. Vainauskas, A.' 
Pilipavičius, St. Bakšys, L. Skripkutė, 
G. Melnykas, G. Martišius, K. Stanai
tis, A. Patamsis, J. Mačiukas, V. Le- 
parskas, A. Krakaitis, V. Sakas, A. 
Petkevičius, S. Normantas, J. Mikšys, 
J. Bulionis, G. Skripkutė, J. Stanaitis, 
V. Kybartas, E. Sudikas, A. Kybartas, 
A. Žulys, P. Sakalas, J. Asmenavičius; 
$4 — J. Gimžauskas, R. Banaitis; $3 
— L. Gutauskas, Br. Aselskis, E. Apo- 
navičius, V. Aponavičius, B. Orvydas, 
J: Naujokas, St. šešelgis, L. Klevas, 
J. Krištolaitis, St. Dalius, V. Perkaus- 
kas, dr. O. Valaitienė, J. Pleinys, J. 
Liaugminas, V. Kežinaitis, J. Stonkus, 
Pr. Kažemėkas, J. Norkus, J. Petrai
tis, VI. šešelgis, A. Juodgalvis-Judd, 
J. Kamaitis, K. Mikšys, R. Rožanskas, 
J. Zurlys, P. Savickas.

Kiti aukojo mažesnėmis sumomis. 
Iš viso surinkta $771.50. Skyriaus val
dyba taria nuoširdų ačiū visiems tau
tiečiams už taip gausias aukas mūsų 
brangios Tėvynės išlaisvinimo kovai 
paremti.

Ypatingą padėką norime pareikšti 
mūsų rinkliavos talkininkams: V. Ke- 
žinaičiui, V. Navickui, St. Pilypavičiui, 
M. Lazdučiui, Ig. Varnui, G. Vindašiui, 
A. Bugailiškiui, V. Kazlauskui, A. 
Kaušpėdai. Jie kartu su skyriaus val
dybos nariais sąžiningai talkino lėšų 
telkime. Valdyba

gabi muzikė, akomponuos sol.
Pr. Bičkienei. Ji yra baigusi To

ronto muzikos konservatoriją; 
šiuo metu gimnazijoje dėsto mu
ziką.

Aktorė E. Dauguvietytė-Kuda- 
bienė mums daugiau pažįstama 
kaip talentinga, gabi režisorė irgi 
dalyvauja koncerto programoje. 
Aktorė scenoje pradėjo reikštis 
Lietuvoje Kauno Jaunimo Te
atre. Prieš 15 m. atvykusi į Ha
miltoną, suorganizavo Dramos

(Nukelta j 7 psl.)
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© LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

A.A. J. IŠGANAITIENt mirė spalio 
17 d. Šv. Jurgio ligoninėj, Čikagoj, su
laukusi 60 m. amžiaus.

R. BILIŪNAS, aviacijos kapitonas, 
yra išskridęs į P. Vietnamą viene- 
riems metams laiko. Jis yra baigęs 
Illinois un-te inžineriją.

TĖVAI PRANCIŠKONAI, “Darbi- 
ninko” leidėjai, atžymėdami 50 m. to 
laikraščio sukaktį, ryžtasi pastatydinti 
lietuvių kultūros centrą Niujorke. To
se patalpose bus vienuolynas, koply
čia, spaustuvė ir Įvairios salės visuo
meniniams reikalams. Didžiausia salė 
numatoma 800 žmonių.

DR. A. TYRUOLIS - ŠEŠPLAUKIS, 
anksčiau dėstęs Columbia un-te, Niu
jorke, persikėlė dėstyti germanistikos 
Į Notre Dame un-tą South Bend, Ind. 
_ “CHICAGO TRIBUNE” spalio 19 d. 
laidoj atspaude latvių veikėjo dr. L. 
V. Streips laišką, klausiantį, ar H. 
Humphrey atsisakė savo politikos Pa
baltijo kraštų atžvilgiu? Mat, sen. H. 
Humphrey savo kalboje, pasakytoje 
Minneapolyje First Congregational 
Church, 1945 m. sausio mėn. sakė: 
“... Mes turime pagalvoti apie rusų 
norus ir reikalavimus. Aš juos iš ei
lės išvardinčiau šitaip: patvirtinimas 
sienų su Lenkija ir Rumunija, įjungi
mas Pabaltijo valstybių į Sovietų Są
jungą — viskas, kas labai gražiai tin
ka į saugesnę ir labiau stabilizuotą 
Rusiją”.

ALG. DAUKANTAS, atlikęs trejų 
metų karinę prievolę ir įsigijęs Fi
nance Specialist laipsnį, apsigyveno 
Niujorke.

BALFas lapkričio mėnesį skelbia 
šalpos mėnesiu. Vajaus vykdytojai: J. 
Ąrštikys, Ign. Petrauskas ir Zen. Ašok
lis. Jie kreipiasi į liet, visuomenę au
kų šalpos reikalingiems tautiečiams.

LIETUVIŲ DIENAI rengti komite
tas Niujorke paskelbė apyskaitą su 
spalio 6 d. data: pajamų gauta $26. 
507,66, išlaidų turėta $22.428, 41. Ko
mitetas išsiuntinėjo liet, spaudai raš
tą, kuriame prisimenami įvairūs ren
gimo trukdytojai ir reiškiama padėka 
atėjusiems į talką darbu, ir lėšomis. 
Keliami nuopelnai Lietuvos vyčių, ku
rie lietuvių kryžiui surinko S2585; F. 
ir A. Daukai Čikagoje surinko $3403. 
Rengėjų komitetas taip pat dėkoja 
dainų bei šokių festivalio rengėjams 
ir visiem kitiem, kurie vienokiu ar ki
tokiu įnašu praturtino L. Dieną Niu
jorke.

Visuomenė iš savo pusės yra dėkin
ga rengėjų k-tui, ypač jo vadovams 
už neįkainojamas pastangas, kurios 
buvo vainikuotos didžia sėkme.

NAUJA BALFo VADOVYBĖ. Spa
lio 18 d. mons. dr. J. Končius išrink
tas garbės pirmininku, kun. V. Martin- 
kus — pirmininku, vicepirmininkėm: 
dr. E. Armanienė, Br. Spūdienė, E. če- 
kienė; N. Gugienė — sekr., A. Seni- 
kas — ižd., St. Dzikas — protokolų 
sekr.; reikalų ved. — kun. L. Jankus. 
Revizijos komisija: M. Klimas, A. Oš- 
lapas, L. Virbickas. Naujasis pirmi
ninkas yra energingas visuomeninin
kas, Providence, R.I., liet. par. kle
bonas, daug dirbąs liet, šalpoje. Gi
męs 1909 m. kovo 15 d. Lietuvoje; 
kunigu įšventintas 1935 m. Jo vadovy
bėje šalpos darbas dar labiau pagyvės.

KUN. A. SABALIAUSKAS, misijo- 
nierius salezietis, sugrįžo į savo nuo
latinę gyvenvietę ir čia pabus iki 
gruodžio vidurio. Jo nuolatinis adre
sas: P.O. BOX 353 — Cedar Lake, In
diana, USA.

A. VARTŲ KOPLYČIA RAUPSUO
TIESIEMS. Kolumbijoje — P. Ameri
koje — tėvų saleziečių vedama didžiu
lė 6.000 Agua De Dios raupsuotųjų 
kolonija nekartą yra patyrusi lietuvių 
paramą, š.m. ten raupsuotuosius slau
gančios seselės ėmėsi statyti prie chi
rurginio skyriaus ligoninės 90x30 pė
dų koplyčią, kuri yra ten būtinai rei-

WINNIPEG, Man.
N. METŲ sutikimą ruoš parapija 

savo salėje. Gros visų mėgstama “As- 
trada-Shurma”. įėjimas $2.50.

PAKRIKŠTYTA: 1, Mary Ann Ril
ey; krikšto tėvai — K. Mažeika ir A. 
Malaškevičienė. 2, Rūta Ona Kuras; 
krikšto tėvai — J. Andriukaitis ir Vyš
niauskienė; abu per įgaliojimus. 

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

Margis Drug Store 
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

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

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944

MARGIS DRUG STORE
ŠknC — Nylon seamless — reg. $1.00 poralYlOrcriSKOS KO J mes —speciali nuolaida—2 poros už $L00

kalinga. Jos prašo, kad lėšas parūpin
tų geraširdžiai JAV ir Kanados lietu
viai. Sutikau pagarsinti per lietuviš
kuosius laikraščius ir sutarėme tą kop
lyčią pavadinti Aušros Vartų koply
čia; ispaniškai tai būtų — Nuėsta 
Senora de Vilna (turėtų būti Vilnius, 
o ne slaviška forma Vilna, Red.).

Koplyčios statyba pradėta. Dalis 
tam tikslui skirtų aukų jau pasiųsta. 
Toje koplyčioje didįjį altorių sutiko 
įruošti čikagietė Marija Rupšlaukis 
savo mirusiojo vyro Antano ir savo 
šeimos atminimui, tam tikslui paau
kodama $1.500. Aukas galima siųsti: 
Kun. A. Sabaliauskas, P.O. Box 353 
— Cedar Lake, Indiana, USA.

Australija
LIETUVIAI IR VYSK. GAWLINOS 

MIRTIS.— Rugsėjo 21 d. Romoje mi
rė lenkų arkiv. J. Gawlina. “T. Aidai” 
40 nr. priminė, kad 1958 m. lankyda
masis Geolonge jis pasitarnavo lietu
viams. Vietos dvasiškija nenorėjo leis
ti lietuviams atskirų pamaldų. Lietu
viai kreipėsi i svečią, kuris padaręs 
skubius žygius ir lietuviškos pamal
dos buvo leistos.

Britanija
A.A. PETRAS KRIAUČIŪNAS mi

rė spalio 11 d.
V. SIDZIKAUSKAS lankėsi Londo- 

ne ir Vienybės klubo nariams padarė 
pranešimą.

“BARN DANCERS” PROGRAMOJE 
BBC televizija per dvi savaites iš ei
lės rodė lietuvių ir latvių tautinius 
šokius. Lietuvių šokius šoko Notting- 
hamo jaunimo grupė, o latvių — 
Leeds.

Vokietija
“ALLGEMEINE ZEITUNG MANN

HEIM” paskelbė platoką F. Skėrio ra
šinį apie Vasario 16 g. statybą: “Lie
tuviai plečia savo kultūrinį centrą”.

VASARIO 16 GIMNAZIJA yra lie
tuvių nuosavybė, tvarkoma PLB Vo
kietijos krašto valdybos. Turimasis 
sklypas, senieji rūmai ir barakai — 
Įsigyti viso pasaulio lietuvių lėšomis. 
Nuosavybė nėra apsunkinta jokiomis 
skolomis, išskyrus 1956 m. užtrauktą 
DM 30.000 hipoteką, išmokamą po DM 
300 per metus. Naujieji rūmai stato
mi sutelktinėmis lietuvių ir vokiečių 
lėšomis. Vokiečiai savo paramą skiria 
po lygiai iš dviejų šaltinių: DM 250. 
000 iš feder. ministerijos pabėgėlių 
reikalams ir DM 250.000 iš Baden - 
Wiierttembergo kr. vidaus reikalų mi
nisterijos. Toji suma Įrašoma Į nuo
savybės knygas kaip benuosimtinė ir 
negrąžinama parama, skirta lietuvių 
m-klos namų statybai. Parama gali 
virsti ilgalaike paskola, -jei iš esmės 
pasikeistų namų paskirtis. Be to, buv. 
PLB kr. v-bos pirm. J. Rugieniu! ir 
ižd. A. Mariūnui atsakingas ministe
rijos pareigūnas yra pareiškęs, kad 
tokia parama po 8 m. gali būti visiškai 
nurašyta^ jei per tą laiką nepasikeis 
namų paskirtis.

VOKIETIS APIE LIETUVIŲ KOM
POZITORIUS. Katalikų Dienos proga 
surengtame koncerte Stuttgarto radio
fono stygininkai grojo M. K. Čiurlio
nio kūrinius. Dirigavo radiofono cho
ro dirigentas dr. Dahmen. Jis pareiš
kė: “Dovanokit, kad jums įpiršau 
šiuos kūrinėlius. Esu vienas nedauge
lio vokiečių * muzikų, pažįstančių lie
tuvišką muziką, žinančių, kokia didelė 
asmenybė buvo jūsų Čiurlionis. Ir 
man pikta, kai pasklido nuomonė, esą, 
lietuviai turi folklorą, bet neturi kom
pozitorių. Štai, išgirdo pasaulis Vai
niūną, Lapinską, Dambrauską su Nau- 
jaliu; aš pridėjau Čiurlionį, kurio mi
niatiūras aprėdžiau čia vienais, čia ki
tais instrumentiniais drabužiais. Ma
lonu man girdėti vokiečių muzikos ži
novų nustebimą ir džiaugiuos, kad lie
tuviams patiko”.

INŽ. L. PROSINSKIS mirė spalio 
18 d. Stuttgarte - Bad Cannstatte. Ke
lis kartus buvo Stuttgarto PLB apylin
kės pirm., nuo 1957 m. dirbo Lietu
vos R. Kryžiuje, buvo PLB Vokietijos 
kr. tarybos narys ir 1959-60 m. Vokie
tijos kr. valdybos pirm. Pastaruoju 
metu velionis buvo ELTOS dr-jos 
kontrolės komisijos nariu ir PLB 
Stuttgarto apylinkės valdybos vice- 
pirm. Palaidotas spalio 21 d. Stutt
garto-Bad Cannstatto kapinėse.

Paruošė Pr. AL
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SKAITYTOJAI PASISAKO
DAUGIAU DĖMESIO VAIKAMS!
Čikagoje med. dr. J. Adomavičius 

1958 m. kovai su jaunimo nusikalti
mais įkūrė organizaciją ALVUDAS — 
Amerikos Lietuvių Vaiko Ugdymo 
Draugija, INC. Jos tikslas auklėti lie
tuvių vaiką doru, kilniu žmogumi, Jis 
sutelkė būrį psichiatrų, psichologų, 
biologų, pedagogų, menininkų, muzi
kų ir kt. auklėjimo specialistų ir pa
gal specialią programą ruošia tėvams 
vaikų auklėjimo temomis paskaitas; 
įkūrė vaikų teatrą, mažųjų muzikantų 
ansamblį, baleto ir šokių grupes, ku
rioms vadovaują sukviesti atitinkamų 
sričių specialistai-pedagogai. Vaikams 
vasaros metu Čikagos miesto parkuo
se organizuojamos žaidimų aikštelės, 
kurias veda pedagogės mokytojos. Ru
dens ir žiemos metu ALVUDAS ren
gia salėse vaikams pramogėles su 
specialiomis programomis. Be to, vai
kai skatinami ir mokomi gražių dar
belių: paišybos, karpymo, lipdymo ir 
kt. Tų darbelių įvertinimui būna spe
cialios parodėlės, kuriose darbeliai 
specialistų įvertinami ir mažiesiems 
“menininkams” duodamos premijos 
įvairių gražių naudingų daiktelių pa
vidalu.

Artimiausioje ateityje ALVUDO į- 
kūrėjas ir ideologas dr. J. Adomavi
čius yra užsibrėžęs įgyti vaikų namus, 
kur būtų įsteigta nuolatinis vaikų dar
želis, teatras, muzikos ir baleto stu- 
studijos ir 'paiL ALVUDO “studentų” 
amžius — nuo 3 iki 14-15. m.

Be dr. J. Adomavičiaus, ALVUDE 
dirba dr. Ona Vaškevičiūtė, mokytoja 
Stasė Vanagaitė-Petersonienė, valdy
bos pirm., mokytojos: M. šulaitienė, 
p. Sobieskienė, p. A. Kirvaitytė ir kt.

Tai paskatinimas ir kitoms lietuvių 
kolonijoms labiau susirūpinti doriniu 
ir tautiniu vaikų auklėjimu.

Kalpas Uoginius

VILNIAUS DIENA
“TŽ” nr. 42 mano didž. gerb. Pet

ras Viščinis rašo: “... Tai vis aplinky
bės, kurios pastato Vilniaus Dieną 
naujoje šviesoje. Visdėlto joje ryškus 
spalio 9-sios bruožas, kaip simbolis 
prieš 44 metus panaudotos lenkų klas
tos ir jėgos prieš atgimusią Lietuvą. 
Jį sunku, tiesiog neįmanoma, išskirti 
iš Vilniaus Dienos. Ir tai ne todėl, kad 
būtume neatlaidūs ir degtume kerštu 
dėl senų skriaudų. Ne. Lietuviai yra 
pakankamai atlaidūs. Juk Vytautas at

leido Jogailai už Kęstučio nužudymą. 
Nepriklausoma Lietuva draugiškai, 
netgi broliškai priėmė Lenkijos karius 
ir pabėgėlius po pralaimėto karo 
prieš hitlerinę Vokietiją. Vilniaus 
krašto lietuviai nerodė lenkams jokio 
keršto ar neapykantos, kai Lietuva at
gavo Vilnių...”

Ir aš ne už kerštą, bet prieš betko- 
kį nuolaidumą lenkams, nes už nuolat 
darytą nuolaidumą lenkai mus laiko 
kvailiais.

Niekuomet neužmiršiu gerb. F. Ju
cevičiaus 13. 9. 1961. “N. Lietuvoje” 
išreikštos tiesos: “... Mes irgi kovo
jame už gyvenimą, nes žinome, kad jis 
įgalina mus tapti nevertais išnykti. 
Tačiau didžiai nelaimei, ne visus mus 

- degina lietuviško nemarumo trošku
lys. Kodėl? Kadangi daugelio mūsų 
lietuviška dvasia (mano pabr. —JDč) 
jau apmirusi ar užslopinta”.

Ir todėl Vilniaus Dienos proga, atro
do, būtina minėti tik tą didingą lie
tuvišką dvasią, klaikioje kovoje dėl 
išlikimo susikristalizavusią Mindaugo 
asmenyje ir ilgais laikais pasireiškusią 
tieąiog neįtikėtinuose, bet istorijos 
ryškiai užfiksuotuose žygiuose... į li
mento ežero pakrančių gyvenvietes 
1220 ir sek. mt.; į Jaroslavo kunigaikš
tiją 1245 m. — apie 1000 km nuo Lie
tuvos širdies; net į Eželio salos tvir
toves 1262 m., į maskolijos centrą 
Maskvą ir net į Juodosios jūros pa
krantes! Ir ne užkariavimo bei paver
gimo tikslu tie didingi žygiai atlikti, 
bet dažniausiai kvietimu valdovų Di
džiojo Naugardo, Kievo ir kt., kurie 
prašė pagalbos.

Šiais metais Čikagoje minint mū
sų Vilniaus gedulo dieną, didis patri- 
jotas Tėvas J. Kubilius pasakė: “Sta
čiau Lauryno upes krante bažnyčią 
Aužros Vartų vardu..., kad visi lie
tuviai vis prisimintų mūsų širdį!..., 
nes aš neužmirštu, kai dar vaikais bū
dami mokykloje dieną pradėdavome 
malda: “Mes be Vilniaus nenurim
sim. Ne!”

Gaila, kad ši T. J. Kubiliaus įtaiga 
mūsų vieno žurnalisto tebuvo paminė

ta tik kaip... šventei pritaikytas pa
mokslas. Kitas visai nieko apie tą 
reikšmingą pamokslą savo “reportaže” 
neužsiminė. Štai ir nuovoka apie Auš
ros Vartus...

Reiškiu pagarbą —
Jonas D. Čėsna

Amerikos skaudulys - negrai
JUOZAS KARAMBA

Nors JAV konstitucija užtikri
no teisių lygybę piliečiams, ta
čiau gyvenimas ką kita rodė. 
Ypač visą laiką vyko trintis ir šių 
teisių nerespektavimas tarp bal
tųjų ir negrų pietinėse valstijose. 
Dabartinė JAV valdžia priėmė 
teisių suvienodinimo Įstatymą, 
kuriuo atitaisomas laisvės pažei
dimas, anuomet iškilmingai ga
rantuotas savo piliečiams. Kaiku- 
rių valstijų gubernatoriai — 
Mississippi, Alabamos ir kt. tam. 
Įstatymui priešinasi ir ragina gy
ventojus jo nevykdyti; esą, jis tu
ri būti dar teismo išbandytas. Jie 
nori ši Įstatymą paskelbti nesu
derinamu su konstitucija ir jį ap
skųsti aukščiausia j am teismui. 
Kiti vėl taria — tegu ji vykdo vie
toje federacinės valdžios atsto
vai etc. Reiškia, rasinė kova su 
Įstatymo priėmimu dar nėra pa
sibaigusi. Negrai vis daugiau 
Įgauna svorio ir pripažinimo tei
sių krašto gyvenime. Jie atlieka 
tokius darbus, kurių dabar balta
sis baidosi. Užtat stambūs pramo
nininkai juos noriai samdo, ir 
taip kuriasi jų kolonijos. O ir 
krašto politikams jie reikalingi, 
ypač per prezidentinius rinkimus 
balsams žvejoti.

Negrų organizacijos stiprėja, ir 
krašto gyventojai su nerimu ste
bi, kaip "bus galima Įgyvendinti 
abiejų rasių ir skirtingo kultūri
nio lygio bendradarbiavimą. Nors 
jie ir turi gausybę visokių organi
zacijų, tačiau kol kas nėra stip
riai apsijungę juoba, kad daug 
kur dėl pačios veiklos taktikos ir 
politinio ėjimo nesutaria. Kaip ir 
kitur, jų vadai rungiasi dėl pir
mumo ir geresnio sau gyvenimo 
susidarymo, tas nemažai kenkia 
masių apjungimui.

Negrų problema aštri
Jau seniai jų lenkiamas!. Dar

bovietėse nemėgink su jais kiek 
šiurkščiau elgtis, nukentėsi. Kur 
jie Įsiterpia į baltųjų gyvenvie
tes, pastarieji dėl jų gyvenimo 
būdo traukiasi toliau. Aišku, yra 
ir išimčių, tačiau jos visumos ne
sudaro. Jų jaunimas primena kai
menę: kur eina, viskas užkliūva 
— turi pasukinėti gatvių rodyk
les, iškabas, Įtvirtintus cemente 
Įspėjamuosius ženklus iš jų liz
dų išjudinti ar nulenkti, pasi
karstyti ant paminklų etc., o 
miesto tvarkos dabotojai nuduo
da to nematą. Už tokius darbus 
baltąjį, atrodo, tuoj čiuptų. Dėl 
netinkamo auklėjimo mokyklose 
ir baltųjų visokių randasi. Toks 
svetimo turto nebranginimas ir 
tokių laisvių davimas veda kraš
tą ne į gera. Jau ir asmens sau
gumas atsidūrė pavojuje, ypač 
dienos šviesai užsibaigus. Pasku
tiniuoju laiku einama dar toliau. 
Piliečių teisių suvienodinimo 
įstatymo priedangoje (civil right) 
negrai, prieš prezidento rinki
mus, ėmė jau tikrai vandališkai 
siausti ir dūkti. Pradėję nuo Niu
jorko, Ročesterio, staiga persime
tė į Čikagą, o iš čia per New Jer
sey į "Filadelfiją. Radę net ma
žiausią priežastį, puola daužyti 
prekyviečių langus ir iš jų grob
ti turtą. Pridaro milžiniškų nuos
tolių ir gyventojuose sukelia 
baime lenktis prieš siaubo nešė
jus. žinoma, krašte netrūksta pa
jėgų tokiam šėlimui kelią užkirs
ti, bet prezidento rinkimo metais, 
priešingoms krašto partijoms be- 
sirungiant, yra be galo svarbu 
jų balsų neprarasti. Čia viskas 
taip jaukiasi ir tokioj valandoj 
atsiranda siundytojų chaosą kel
ti. Kaip žinių agentūros skelbia, 
tokiais kurstymais iš Kubos užsi
ima radijo siųstuvas “Progresso”, 
kuris anglu kalba šaukia negrus

Čikaga. — Amerikos Chemikų 
Dr-jos suvažiavime dr. Johann 
Schroeder iš Aacheno, V. Vokie
tijos, Philips centrinės tyrimų la-
boratorijos, pademonstravo elekt
ros lemputę, kuri naudoja mažiau 
srovės ir šviesiau dega. Į lempu
tę įleidžiama šviečiamųjų dujų, 
kurios teikia 300% daugiau švie
sos ir lemputė tarnauja ilgiau.

sukilti ir nušluoti kapitalizmą. 
Kartu iš ten per Kanadą patenka 
glėbiai proklamacinės medžiagos 
ir kitokios kurstomos literatūros.

Amerikos galybė palaužiama
Nors Amerika ir turi persvarą- 

gėrybių ir jėgos prieš proletari
ni pasaulį, tačiau jos ištekliai la
bai išsklaidyti visame pasaulyje. 
Pvz. anais metais buvo gerokai 
susirūpinta dėl aukso rezervų 
mažėjimo krašto lobyne ir tuoj 
buvo griebtasi atšaukti iš užsienio 
dali savo žmonių, o taip pat su
mažinti importuojamų prekių 
kiekį. Ir šaltojo karo palaikymas, 
be medžiaginių nuostolių, neigia
mai veikia žmones ta prasme, kad 
dilgina nesaugumo jausmą. Ame
rikos silpnybė dar yra ir ta, jei 
kokiam priešui pavyktų atskrai
dinti i milijoninius žmonių mies
tus atitinkamo dydžio atominį 
sprogmenį, kiltų didelė suirutė. 
Jau automobilių nelaimės miesto 
tvarkos saugotojams daug vargo 
sukelia, kol susisiekimą Į tvarką 
atstato, o kas būtų dideliems dan
goraižiams griuvus? Kol kas prie 
Amerikos šiuo metu nelengva 
prieiti, tad per koegzistenciją in
filtruojamas kraštui ardyti ele
mentas, ypač per negrus.

Tvirtos viltys
Šiandieną didžios viltys sudė

tos i ši rudeni sudarysimą naują 
Amerikos valdžią. Jei ji paims 
kietą politinį kursą, nukreiptą 
prieš komunizmo plitimo sulai
kymą ir i savo krašto nuo jų ap
valymą, tai bus galima tikėtis il
gesnės ramybės ir gerovės. Kitaip 
šis galingiausias pasaulyje kraš
tas iš savo augštos civilizacijos 
viršūnės gali pradėti laipsniškai 
leistis žemyn į neįsivaizduojamą 
susmukimą.

Visdėlto kiekvienu atveju yra 
dar blaiviai galvojančių žmonių ir 
tam blogiui sulaikyti jėgų,' tad 
reikia tikėti ir linkėti, kad iški
lusios Įvairios krašte problemos 
bei negerovės ir laisvę glemžian- 
čios žalingos jėgos bus sutramdy
tos ir Amerika liks kaip buvus 
pavergtų kraštų laisvės švyturiu.

Niagaros pusiasalis
ST. CATHARINES RAMOVĖNAI 

rengia Lietuvos kariuomenės minė
jimą lapkričio 21 d., šeštadienį, 7 v.v. 
slovakų salėje, Welland-Page gt. san
kryžoj. Paskaitai pakviestas teis. J. 
Ktygeris iš Klevelando. Meninę dalį 
atliks sol. J. Sriubiškienė, sol. V. Ve- 
rikaitis ir D. Skrinskaitė iš Toronto. 
Bus loterija ir bufetas, gros geras or
kestras. Ramovėnų valdyba kviečia 
visus tautiečius dalyvauti.

St. Catharines, Ont.
PADĖKA

Po 20 metų prievartinio išskyrimo 
mano mieloji žmona Petronėlė Kalai- 
nienė š.m. spalio 23 d. atvyko iš Lie
tuvos. Už malonų sutikimą ir jos pa
gerbimą nuoširdžiai dėkojame visiems 
dalyviams.

Labai nuoširdžiai dėkojame didžiai 
gerb. pranciškonų vienuolyno viršinin
kui Tėvui Benediktui Bagdonui; po
nams: M. B. Satkevičiams, P. P. Pūs- 
liams, P. Galdikams, P. Panumiui, P. 
Meškauskui, P. Skeivelams, P. Visoc
kui, P. Stundžiams, P. Kazragiams, P. 
Klimui, P. Stankams, P. Grigams, P. 
Butkams, P. Lengiams.

Visiems dalyviams už tokį gražų ir 
malonų sutikimą ir už tokias puikias 
ir brangias dovanas labai nuoširdžiai 
dėkojame.

Petronėlė ir Jonas Kalainiai

f ■ • v .f • »j f imu pastangų. Per trumpą laikąLesų stoka silpnina veikla, ssM*

cijų remi-

Kanados Liet. Bendruomenės 
iniciatyva arba jos globoje vyks
ta visos svarbesnės mūsų organi
zacinio ir kultūrinio gyvenimo ap
raiškos: įvairūs‘.minėjimai, šven
tės, jaunimo organizacijų rėmi
mas, lėšų telkimas įvairiems fon
dams, pagalba šeštad. mokyk
loms ir t.t. Visiems tiems dar
bams atlikti reikalingi ne tik 
žmonės, bet ir lėšos. PLB kūrė
jai numatė, kad kiekvienas dir
bantis lietuvis savanoriškai kas
met Bendruomenės reikalams 
duotų $2 solidarumo įnašą. Su
rinktas solidarumo įnašų sumas 
numatyta paskirstyti: 40% palik
ti apylinkėje, 40% persiųsti kr. 
valdybai ir 20% — Kultūros Fon
dui. PLB valdybai numatyta 15% 
iš visų kr. valdybų pajamų. Taigi, 
teoriškai lėšų liausimas buvo 
gražiai išspręstas, tačiau prakti
koje jų surinkimas labai šlu
buoja.

Per paskutinius 4 metus Kana
dos kr. valdyba gavo iš apylinkių 
sekančias- solid, inašu sumas: 
1960-61 m. $494.20, 1961-62 m. 
$903.60, 1962-63 m. $987.55, 
1963-64 m. $1,185.10, iš viso 
$3,570.45.

Ketverių metu vidurkis tesie- : 
kia $892.61. Tą sumą sudaro 40% 
visų surinktų solid. Įnašų. Juos 
perskaičiavus* i bendrą surinktą 
sumą, išeitų, kad kasmet viduti
niškai surinkta tik po $2230 ar
ba iš 1115 asmenų. Prileidus, kad 
iš 30,000 Kanados lietuvių apie 
pusė yra dirbančių, tenka kons
tatuoti, kad solidarumo įnašą te
moka tik apie 7.5% lietuvių.

Dabar gaunamų lėšų kr. valdy-

Canada 
Savings 
Bonds

1964

lengva nupirkti
* * *

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

LENGVA IŠKEISTI I PINIGUS
S

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

PATARTINA LAIKYTI
Jūs gausite už Kanados taupomuosius lakštus palūkanas kiek
vienų metų pirmęję lapkričio dienų po 4%% už pirmuosius metus; 
5% už sekančius 5 metus ir 5%% už likusius 3 metus - tai yra vidur
kį po 5% kasmet, jei išlaikysite pilnų 10 metų terminų.

*

Kiekvienas turi kam nors taupyti

bai vos užtenka raštinės išlai
doms ir vienai-antrai kelionei į 
metus palaikyti ryšiui su pasau
lio, JAV bendruomenių valdybo
mis ir, būtinam reikalui iškilus, 
nuvykti į kurią nors Kanados lie
tuvių apylinkę. Apie kokį nors 
atlyginimą net ir nerinktiems kr. I 
valdybos bendradarbiams už raš
tinės ir kitus darbus negali būti 
nė kalbos.

Blogiausia, kad solid. įnašų rin
kimas auga labai pamažu. Už 
1964 m. lig šiol gauta: Montreal 
$90, Sudbury $75, London, Ont., 
$125, St. Catharines $60, Delhi 
$50, Edmonton $40, Sault Ste uždavinių, nes tik šitas pajamų 
Marie $35, Fort William $26.40, ' "
Welland $22.40, Oakville $18.40, 
Rodney $15, Lethbridge $4, Win
dsor $34, iš viso $595.20.

Proporcingai imant, mažosios 
kolonijos žymiai geriau surenka 
solidarumo įnašus, kaip didžio
sios. Didžiųjų kolonijų Įnašų su
mos kasmet labai svyruoja ir vi
sai priklauso nuo to, kas tais me
tais solidarumo Įnašų rinkimu rū
pinasi.

Pernai Montrealio apyl. pirm. 
J. Šiaučiulis Įvedė labai patogų, 
efektyvų solidarumo įnašų rinki
mą Montrealyje. Jis atspausdino 
pareiškimus, pagal kuriuos kredi
to unijos “Litas” nariai leidžia iš 
savo sąskaitos pervesti kasmet 
solid. įnašą i apylinkės sąskaitą. 
Tokie pareiškimai galioja tol, kol 
pasirašiusieji jų neatšaukia. Tai
gi, praktiškai vieną kartą iš to 
asmens gavus parašą ant pareiš
kimo, iš jo kasmet solid. Įnašas 
automatiškai pervedamas i apy
linkės sąskaitą be jokių papildo-

iš prezidiumo, atrodo, ir rinki, 
mas pasibaigė.

Šitoks solid. įnašų rinkimo bū
das puikiai turėtų tikti visoms 
toms kolonijoms, kurios turi lie- 

Įtuviškas kredito unijas. Reikėtų 
tik susitarti su kredito unijų va- 

j dovybe ir tuoj pareiškimus pra
dėti rinkti. Tuo reikalu esu rašęs 
“NL” ir “T2” š.m. sausio mėn. 
Ta pati mintis neseniai buvo vėl 
iškelta Kanados kr. vald. pirm. 
P. Lukoševičiaus ir P. Lėlio, ta
čiau, atrodo, vis dar tų didesnių
jų kolonijų nesudomino.

Solidarumo Įnašų rinkimas yra 
Į vienas svarbiausių visų apylinkių

1
Į šaltinis yra pastovus ir, tani tik
ra prasme, vienas ryškiausių or
ganizacijos gyvybės Įrodymų.* Or
ganizaciniu požiūriu Kan. "Liet. 
Bendruomenė gali būti pavyz
džiu daugeliui kitų kraštų. Būtų 
jau laikas jai sustiprėti ir* finan
siškai. Su dabartinėmis pajamo
mis krašto valdyba nėra pajėgi 
reikiamoje augštumoje Kanados 
lietuviams atstovauti ir jų kultū
riniais, sportiniais ir kitais būti
nais reikalais tinkamai rūpintis. 
Gi lietuvybės išlaikymas yra nė 
kiek nemažesnis uždavinys, kaip 
tolimos ateities planai, kurie lik- 
viduosis kartu su mumis, jeigu 
tik jaunoji karta ištirps svetimų
jų jūroje. Užtat jau pats laikas 
daugiau lėšų skirti tai organiza
cijai, kuri rūpinasi mūsų bėga
maisiais kultūriniais ir švietimo 
reikalais, kurie kaip tik ir yra 
pagrindiniais ramsčiais lietuvybei 
išlaikyti. .

Pr. Rudinskas, 
KLB krašto valdybos ižd.

William L. Archer, Q.C., 
Toronto savivaldybės kont
rolierius, palaikąs glau
džius ryšius su lietuvių vi
suomene. Jis yra nuomo
nės, kad miesto savivaldy
bė turėtų užmegzti glau
desnius ryšius su Toronto 
taut, grupėmis ir spauda.

TORONTO PLOTUOSE 
GYVENO INDĖNAI

22 metų juodaplaukė Kahn Ti- 
neta Harn iš Caughnawaga pra
ėjusiais metais buvo paskelbta ‘ 
kanadiečių indėnų princese. Jau
na mergina savo tautiečiams yra 
žinoma kaip kovotoja už indėnų 
teises. Neseniai ji priminė, kad 
dabartinių indėnų sentėviai iš 
Mississauga genties pardavė že
mės plotą, kuriame dabar stovi 
Toronto miestas, už 800 anglų 
svarų. Iš tos sumos 500 svarų 
buvo išskaityta skurstančių airių 
ir škotų imigrantų šalpai. Ji taip 
pat priminė, kad augštosiose Ka
nados mokyklose testudijuoja 50 
indėnų ir kad kas dešimtas indė
nų kūdikis miršta nesulaukęs 4 
metų amžiaus.



TORONTO “VARPAS“ PLOKŠTELĖSE

Toronto lietuvių “Varpo” cho
ras, pradėjęs neseniai savo veik-

kiekvieną lietuvišką pastogę. Šia 
proga nuoširdūs sveikinimai 
gerb. dirigentui muz. S. Gailevi- 
Čiui, akomp. D. Skrinskaitei ir vi
siems varpiečiams. Padėka ir pa
garba visų Toronto lietuvių, ku
rie sielojasi mūsų kultūros rei
kalais!

Šiam “Varpo” koncertui plokš
telėse reikėjo ne tiktai laiko ir 
kantrybės, ne tik išlaidų neskai
čiuojančio darbo, bet, svarbiau
sia, užsidegimo ir meilės. Ir visa 
tai sklinda iš kiekvieno dainos 
takto ir žodžio. Tai meilė lietu
viškai dainai, muzikai, tai nuosta
biajai simbolių kalbai, kuri taip 
augštai iškelia gyvenimo dvasinę 
prasmę.

Tikras kūrėjas myli savo dar
bą. Dantė sako, kad meilė palaiko 
saulę ir žvaigždes, žmogus taip 
pat kuria žvaigždes, kurios švie
čia šiame sukomercintame ir sa
vanaudiškame pasaulyje, šie žmo
gaus darbai taip pat spindi, kaip 
ir Kūrėjo darbai, nes abiejų pa
grinde yra meilė. Tokią žvaigždu
tę mums šiandien pateikia “Var
pas”, kaip gyvas, kuriantis, su 
kantrybe kovojantis ir laimintis 
lietuviškos kultūros židinys.

Pirmoje plokštelės dalyje yra 
7 lietuvių kompozitorių dainos. 
Čia, po tradicinių varpo dūžių, 
praskrenda žyginė Lituanicos 
nuotaika, praslenka ramūs Tėvy
nės gamtovaizdžiai, piemenėlių 
raliavimas ... Antroje plokštelės 
dalyje — penkių pasaulinio mas- 

’ to operų ištraukos. Tai juoko, 
džiaugsmo, ilgesio, skausmo ir 
vilties muzika, baigiama laisvės 

. šaukiančia malda.
j. Gerb. dirigentas ir visi varpie- 
čiai iš viso šio rūpesčio turės ne
lengvai užsitarnauto malonumo, 
nes plokštelėje įrašyti svarbesni 
pirmajame dešimtmetyje dainuo
ti dalykai. Tai yra lyg praeitų die
nų veiklos įamžinimas. Mums, 
kurie esame daugiau ar mažiau 
“Varpą” scenoje girdėję, plokš
telė duos progos klausytis jo dai
nų savoje pastogėje, leis gaivin
tis ir nuo kasdienių dulkių gintis. 
Mūsų jaunąją kartą “Varpo” dai
nos riš prie chorų, kuriems neiš
vengiamai bus reikalingos naujos 
jėgos, čia kyla mintis, kad mūsų 
muzikos mokytojai -galėtų atlikti 
dideli darbą, jei rastų progos at
kreipti jaunųjų didesnį dėmesį į 

■ liestuvišką dainą. Daug tam pa
dėtų jaunimo auklėjimo ir stu
dentų organizacijos, jei kartais Į 
savo susirinkimų programas 
Įtrauktų ir kolektyvinį dainų 
klausymą ir aiškinimą.

Kalbant apie Įdainuotą kon
certą muzikiniu atžvilgiu, nebū
tų tikslu jį statyti šalia didžiųjų 
pasaulio operų Įdainuotų koncer
tų. Jau vien tik tai, kad operinė
je dalyje palydėjimui yra naudo
jamas ne orkestras, bet fortepijo
nas. žymiai apriboja muzikinio 
vaizdo pilnumą. Operinis kūrinys 
skamba lyg paruošimo stadijoje. 
Nėra tos visumos, kokios nori 
kompozitorius. Visiems aišku, tik 
ekonominiai motyvai turėjo nu
lemti ši pasirinkimą, bet už tai ir 
tenka tenkintis tik "daliniais vaiz
dais.

iš savųjų mėgėjų - entuziastų rei
kalautume to, kas turi būti reika
laujama iš profesionalinių cho
rų, kur kiekvienas dalyvis yra 
baigęs dainavimo stuidjas, kur 
pagaliau medžiaga yra parenka
ma varžybų keliu iš milijonų 
krašto gyventojų, čia joks tauti
nis super-sentimentas neturėtų 
mus varžyti pažvelgti realiai į tai, 
kas galima sios dienos sąlygose 
padaryti, ir savo atsiekimus taip 
vertinti.

Mes žinome taip pat, kad visa 
ši didelė programa buvo Įdainuo
ta vienos dienos būvyje, t.y. kiek
vieną dainą kartojant bent 4-5 
kartus ir geriausią versiją atren
kant plokštelei. Tokios darbo są
lygos muzikinei pastangai yra tik
rai virš visokio Įsivaizduojamo 
nenormalumo. Fizinis ir nervinis 
nuovargis galėjo būti priežastimi 
kaikurių pasitaikančių intonaci
nių netikslumų.

Dar vienas dalykas. Būtų labai 
naudinga turėti atskiru priedu 
dainuojamų dainų tekstus. Tas 
žymiai prisidėtų prie kūrinių se
kimo ir supratimo.

Viršelis Vyt. Pačkausko sko
ningas. Plokštelės pagamintos 
John B. Ralis Custom Recording 
(lietuviška firma) Čikagoje.

Toronte įsteigta klinika, kuri importuoja mineralinį purvą iš gar
siosios gydyklos Piestany, Čekoslovakijoj, ir gydo reumatizmą, at- 
ritį ir pan. ligas. Klinika vadinasi “Thermal Therapy Clinic” ir yra 
980 Yonge St. Nuotraukoje matyti gydomas pacientas. Klinika 
yra naujai įsisteigusi ir šį faktą praneša skaitytojams skelbimais 
ir kitokiais pranešimais. Lietuvoje panašaus pobūdžio gydykla bu
vo įsteigta Birštone. Latvijoje tokia gydykla garsėja Kemeri vie
tovėje.

LIETUVIŲ LITERATŪROS VAKARAS 
BUFFALO UNIVERSITETE

Valstybinio Buffalo universite
to klasinių kalbų prof. R. Sealey 
pastangomis š.m" lapkričio 23 d., 
pirmadienį, rengiamas liet litera
tūros vakaras, kuris įvyks univer
siteto patalpose — Norton Union 
pastate, 231 kambary. Pradžia 
8 vai. vakaro.

Bus skaitoma lieuviškų dainų 
bei lietuvių autorių veikalų ver
timai Į anglų kalbą. Be tb, bus 
padainuota ir liet, liaudies dainų 
lietuvių kalba.

Skaitys valstyb. Buffalo un-to 
studentai: Ch. Boer, K. Brover, 
Ch. Doria, A. Masiulionytė ir 
prof. R. Sealey.. D’Youville kole-

gijos prof. dr. A. Musteikis pa
deklamuos lietuviškai, p. Mary 
Lisniack padainuos. Po progra
mos svečiai bus pavaišinti kava 
ir lietuviškais pyragaičiais. Įėji
mas neapmokamas. Buffalo uni
versitetas yra Main ir Bailey gat
vių kampe. Į un-to rajoną įvažia
vimas yra iš abiejų gatvių. Buf
falo un-te studijuoja apie 17.000 
studentų, lietuvių kilmės studen
tų skaičius neprasoka nė 10.

Maloniai kviečiami artimieji 
kaimynai kanadiečiai, ypač stu
dentai, atsilankyti i šį literatūros 
vakarą.

Lietuvių klubo valdyba

ONAI BAKAITIENEI mirus, 
jos vyrui, motinai, sūnui Arunui, 

dukroms Slavinskienei ir Grigaitienei su šeimomis, 
bei artimiesiems

reiškiame gilią užuojautą ir drauge liūdime —

Oakville, Ont. Ramanauskų šeima

JONUI VAŠKEVIČIUI ir šeimai, 
jo brangiai sesutei Lietuvoje mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškia —

Z. Z. Rėvai
J. S. Černiauskai
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SUNKI PRANCŪZIJOS KOVA SU AMERIKONIZMAIS
J. GOBIS

KANADOS ITALŲ 
ĮSIKŪRIMO ŠIMTMETIS

Kanados italai savo skaičiumi 
labai greitai auga, ypač Toronto 
mieste. Protestantai prisibijo, 
kad nesumažėtų tradicinė jų dau
guma. Jeigu "italų daugėjimo 
sparta nesumažės, tai 1980 m. 
Toronte katalikai turės persvarą.

Kanados italai minėjo savo įsikū
rimo šimtmeti. Ontario premje
ras J. Robarts įteikia sveikinimo 
adresą atstovams italų, kurių Ka
nadoje yra 325.000." Jubilejaus 
proga buvo nukaldinta 100 sidab
rinių medalių, kurie buvo įteikti mą pavadino 
įvairių sričių įžymybėms. " r ” ’

Lietuvių kolonijose JAV lietu
viai kalba maišyta lietuvių ir ang
lų kalba, kurią galima vadinti 
“Lithenglish”. Nenuostabu, kai 
darosi tokia kalba svetimam kraš
te, kur pvz. lietuviai yra labai 
“praskiesti” nelietuviais, kalban
čiais angliškai, bet daug blogiau, 
kai Paryžiuje, Prancūzijos sosti
nėje, kalbama f rangiais (“frank- 
liškai”), atseit, atsirado tiek ame- 
rikonizmų prancūzų kalboje, jog 
Sorbonos universiteto profeso
rius Rene Etiemble paskelbė kry
žiaus karą, reikalaudamas net 
griežtų bausmių tiems, kurie ter
šia amerikonizmais prancūzų kal
bą. Žinomas kalbininkas Rene 
Etiemble spaudoje atkreipė pran
cūzų dėmesį, jog tokie kalbiniai 
amerikonizmai, kaip call girls, 
fairways, missile gaps, upper - 
cuts ir kt. tiesiog užplūdo bend
rinę prancūzų kalbą. Be to, pran
cūzų sociologų kalboje įsigalėjo 
tokie terminai^ kaip melting pot, 
out-groups, ego-involvement, o 
prancūzų pramonininkų ir preky
bininkų "kalboje atsirado ameri
konizmai — boom, fifty-fifty, su
permarket ir kt. Prof. R. Etiem
ble suskaitė, jog prancūzų kalbos 
“apyvartoje” cirkuliuoja per 5. 
000 amerikonizmų, o mokslinėje 
technikos kalboje jų skaičius sie
kiąs net 30.000. Net ir rami, au
toritetinga Prancūzų Akademija 
pakėlė aliarmą ir ryžosi išleisti 
populiarų žodyną, kuriame bus 
netinkamų terminų bei žodžių 
“juodasis sąrašas”." Amerikiečių 
žurnalas “Time” netiki į šio kry
žiaus karo pasisekimą ir mano, 
kad tai būsianti “donkichotiškiau- 
sia kova su vėjo malūnais Pran
cūzijos istorijoje”, nes angliciz- 
mų ekspansija po II D. karo pa
stebimame vien Prancūzijoje, bet 
ir kituose Europos kraštuose. Gal 
-būt amerikonizmo įsigalėjimas 
verčia ir Prancūzijos prezidentą 
Charles De Gaulle aštrinti kam
paniją ir per televiziją kreiptis į 
tautą, kad ji gelbėtų “Prancūzi
jos prancūziškumą”.

Nepaslaptis, kad De Gaulle ne
mėgsta amerikiečių, laiko juos 
geraširdžiais, bet nesubrendusiais 
jaunuoliais, kuriuos reikia gelbė
ti nuo jų pačių kvailumo. Nese
niai De" Gaullė antiamerikoniz- 
mas pasiekė augščiausią laipsni: 
Paryžiaus vyriausybė paskelbė, 
.kad nei jos prezidentas, nei mi- 
nisteris pirmininkas nedalyvaus 
invazijos į Normandiją 20-se iš
kilmėse birželio 6 d., bet ne visi 
prancūzai tam pritarė, ir popu
liarus dienraštis “Le Figaro” ŠĮ 
Prancūzijos vyriausybės sprendi- 

' i “vertu pasigailėji
mo”. Vyriausybinė spauda Pran-

cūzijoj nuosekliai rašo, kad Ame
rika — tai rasinio smurto, gangs- 
terizmo ir politinių skandalų ša
lis. Neseniai savaitraštis “Can- 
dide” rašė apie Ameriką kaip 
apie kraštą, kiaurai korupcijos 
pergriaužtą ir “negalintį tiesiai 
pasauliui į akis pažvelgti”. Nuo 
spaudos neatsilieka ir vyriausy
bės kontroliuojama televizija. Ne
seniai joje pasirodė afrikine ap
ranga negras ir pasakojo, kad 
JAV nesugebančios Įvykdyti rasi
nės integracijos ir per tai degra
duojančios save į “trečios klasės 
valstybės” vietą."

Kas iš amerikiečių skaitė pran
cūzo Emile Zola romanus, tas 
vargu bepatikės, kad Amerikoje 
moralinio puvimo ir korupcijos 
daugiau, negu Prancūzijoje. Ir 
nevisi prancūzai tiki, kad JAV ir 
amerikiečiai būtų tik tokie, kaip 
juos pavaizduoja De Gaulle vy
riausybės spauda ir televizija. 
Štai neseniai viešosios prancūzų 
nuomonės tyrimai parodė, kad 
50%
JAV

prancūzų teigiamai vertina 
ir amerikiečius, o prieš 7

metus tokią nuomonę tereiškė 
20% prancūzų.

Amerikonizmas nuolat veržia
si ir įsiveržia į prancūzų gyveni
mą kaip pažangos simbolis. Pran
cūzijoje jau yra per 300 ameriki
nio stiliaus supermarketų, o prieš 
10 metų nė vienos tokios parduo
tuvės Prancūzijoje nebuvo. Dide
lės prancūzų firmos kasmet siun
čia į JAV savo agentus, kad jie 
stebėtu “amerikinį gyvenimo ke
lią” ir šio to mokytųsi iš jo. Pran
cūzų spauda jaunimui imituoja 
tokią pat amerikiečių spaudą ir 
įkvepia meilę ne vien tik ameri
kiniams šokiams, bet ir ameriki
nei mechanikai.

Galimas daiktas, jog ir prezi
dento De Gaulle užsienio politika 
taip dažnai nesiderina su JAV 
dėl to, kad jis ir jo adjutantai tu
ri savotiškas pažiūras į ameriko- 
nizmą plačia to žodžio prasme. 
Gelbėdamas “Prancūzijos prancū- 
ziškumą” viduje, De Gaulle ne
gali būti amerikonizmo “paverg
tas” užsienio politikoje, kurią jis 
varo pasauliniu mastu.

STEBĖTI, SPRĘSTI, VEIKTI

MIRĖ SKULPTORIUS J. MIKĖNAS

Kokiu keliu eiti i besikeičian
ti pasaulį? Toki klausimą pasku
tiniu laiku gvildena ateitininkai. 
Moksleivių ateitininkų sąjungos 
dvasios vadas kun. Ged. Kijaus- 
ka, SJ, lankydamas moksleivių 
kuopas JAV ir Kanadoje supažin
dina visus su nauju, jo paties pa
ruoštu veikimo planu. Tas pla
nas susideda iš 3 žodžių: stebėti, 
spręsti, veikti.

STEBĖTI
Klausiame: “Kokia yra dabar

tinė padėtis?” Paimame vieną 
mažą problemą ar temą. Pavyz
džiui: jaunimas, šokiai, mokyk
la; laisvalaikis ar pan. Per porą 
savaičių kiekvienas moksleivis 
stebi, kalbasi su. žmonėmis, drau
gais ir renka faktus, kad nustaty
tų, kokia yra padėtis. Svarbiau
sia, jieško faktų, kad nereikėtų 
kalbėti bendrybėmis “visi taip 
daro” ar pan. Jieško priežasčių, 
kas sukelia šią problemą. Pašali
nimui problemos reikalinga paša
linti priežastis, kuri tą problemą 
sukelia. Kai vanduo bėga per sto
gą, neužtenka pastatyti kibirą vi
duryje kambario, reikia užtaisyti 
stogą. Jieško pasekmių: kas atsi
tinka dėl šios problemos? Jei su
naudoji visą laiką žaisdamas 
krepšinį, žiūrėdamas televiziją, 
neišmoksti pamokų — tai pasek
mės. Taigi, stebėdami gyvenimą 
jieškome trijų dalykų: faktų, 
priežasčių ir pasekmių.

SPRĘSTI
Klausiame: kaip turėtų būti? 

Kalbant pvz. apie laisvalaikį 
klausiame: koks yra laisvalaikio 
tikslas? Ar jis skirtas tik poilsiui? 
Ir taip daugybė klausimų pasi
rinktąja tema.

Čia yra svarbiausia gyvenimo 
tyrimo dalis. Jei nėra veiksmo, 
tai visas stebėjimas ir sprendimas 
yra bevertis. Mechanikas stebi 
automobilio motorą, nusprendžia, 
ką daryti ir tada veikia — taiso. 
Be veiksmo visos diskusijos lie
ka bevertėmis. Veiksmas logiškai 
plaukia iš stebėjimo ir sprendi
mo.

Būrelis, geriausia 10-12 asme
nų,- kad visi galėtų įsijungti, pa
sirenka temą ir jai per porą sa
vaičių pasiruošia. Susirinkime vi
si iš "eilės pasako stebėjimo fak
tus, diskutuoja Sprendimus ir nu
taria veikti — visi tą patį daly
ką arba pasiskirsto atskirais kon
krečiais darbais. Sekančiame su
sirinkime kiekvienas praneša, ar 
jis atliko darbą, kuris buvo nu
spręstas praėjusiame susirinki
me. Jei neatliko, tai kodėl? Ko 
trūko: praktiškumo, organizaci
jos, ar pan;? Kaip išvengti pana
šių klaidų ateityje?

Moksleivių ateitininkų globė
jai tikisi, kad šis metodas bus 
Įdomus jaunimui ir kartu veiks
mingas. Juo tikimasi atsiekti dau
giau, negu paskaitomis. V. K.

GRAMERCY 
SHIPPING 
COMPANY

Įsteigta 1945 m.
TURINTI VNEŠPOSYLTORG

LEIDIMĄ
Parduoti maisto ir dovanų siunti
nius iš sandėlių, esančių SSSR. Vi
dutinės kainos. Pristatymas 34 sa
vaitės. Jokio muiti. Gavimas pakvi
tuojamas. Pilnai garantuota.
Maskovich — 4 vietų automobilis 
45 P.H. 
Zaparožets 
27 P.H. 
Motociklas “Planeta” dvi 
sėdynės ..._____ —___
šaldytuvas “Oka” (125 ltr.)-$179.66

_ $1.626.03
4 vietų automobilis
_ ____ _ $1.064.00

_ $351.38

Didelis pasirinkimas puikių dovanų. 
Įvairių rūšių gardaus maisto 

siuntiniai.
GR—23 Economy Giant $21.00 

11 sv. kvietinių miltų, 11 sv. ry
žių, 5% sv. taukų, 2,3 sv. degin
tos kavos pupelių, 400 grm. dar
žovių alyvos.

GR—31 Housewifes choice $26.77 
41 sv. kvietinių miltų, 11 sv. ry
žių, 4.6 sv. gabalinio cukraus. 5.6 
olandiško sūrio, 1.4 sv. puikiau
sios rūšies arbatos.

Rašykite angliškai ar lietuviškai ir 
gausite pilną katalogą.

He
ap- 
iŠ-

PINIGAI | S.S.S.R.
Pilnai garantuota. Turi banku 
partmento (NJ.) leidimą ir 
drausta iki $20.000.00. Pilnai 
mokama. Jokių atskaitymų. Pasira
šyti kvitai. įteikiama per 2 savaites. 
Nuo 1946 tiesioginis Bank For Fo
reign Trade Maskvoje agentas.
Vertė: 9 rubliai už $10.00. Persiun
timas iki $30.00 — $2.75; per 
$30.00 — 10%.

GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 East 28 Street, New York, NJ. 

MU 9-0598
Atidaryta 9 —5JO. Šeštd. 9 — 1.

GRAMERCY SHIPPING INC. 
744 Broad Street, Newark, NJ.

BAKAITIENEI ONAI mirus, 
jos vyrui Simui Bakaičiui, jo šeimai 
ir velionės motinai M. Augaitienei 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —
L. VI. Kybartai
O. Kybartienė

BRANGIAM TĖVELIUI 
Lietuvoje mirus, 

IRENĄ KAIRIENĘ užjaučia —

L. C. Senkevičiai

ONAI BAKAITIENEI mirus,
jos motinai M. Augaitienei, jos vyrui Simui, 

mūsų mylimai marčiai Gintarai, 
dukrai Leonidai, sūnui Arūnui ir visiems giminėms 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —

Stasė ir Domas Slavinskai

Mirtis šienauja ir šiapus, ir ana
pus Atlanto. Po jos dalgiu krinta 
mūsų senosios kartos menininkai, 
visuomenininkai ir kiti tautai nu
sipelnę vyrai. Š.m. spalio 23 d. 
Vilniuje mirė vienas iškiliausių 
mūsų skulptorių ir dailės pedago
gų — Juozas Mikėnas.

"Velionis buvo gimęs 1901 m. 
vasario 12 d. Skardupyje, Aknys- 
tos vlsč., Rokiškio apskr. Anksti 
pajutęs menininko pašaukimą, 
1921 m. Įstojo i Kauno meno mo
kyklą ir ją baigė 1926 m. Meno 
horizontus plėtė ir studijas gili
no Paryžiuje, o grįžęs i gimtąjį 
kraštą ėmėsi pedagoginio darbo 
ten, kur buvo pradėjęs savo pir
muosius žingsnius — Kauno me
no mokykloje.

Jau nepriklausomybės laikotar
pyje J. Mikėnas parodė neeilinį 
skulptoriaus subrendimą, ryžtin
gą tikro kūrėjo dvasią, meilę lie
tuvių tautos liaudies kūrybai. Tai 
liudija tuo metu sukurti jo kūri
niai: “Vincukas”, “Motina”, “Bir
bynė”, “Poilsis”, “Auka” ir dau
gelis kitų.

Pokario metais, vadovaudamas 
Vilniaus dailės instituto skulptū
ros katedrai, velionis didelį dė
mesį skyrė portretinei skulptūrai: 
“Kompozitorius A. Račiūnas”, 
“Dail. V. Jurkūnas”, “žvejas, žve
jo duktė ir aš”, “Kolūkietė” ir kt. 
Monumentinė skulptūra šiame 
laikotarpyje atsidūrė didesnėje 
ar mažesnėje kompartijos kontro
lėje. Todėl jau pirmasis šios rū-

šies velionies darbas buvo dviejų 
raudonarmiečių skulptūrinė kom
pozicija Kaliningrado “Pergalės” 
paminkle. Zarasuose jam teko pa
statyti paminklą kompartijos die
vinamai Marytei Melnikaitei. Il
gus metus draugavęs su rašytoju 
P. Cvirka, velionis jam sukūrė 
antkapinį paminklą. 1960 m. gi
mė išraiškinga skulptūra “Tai
ka”, vėliau teko atiduoti duoklę 
kosmonautų žygiams skulptūra 
“Pirmosios kregždės”. Paskutinis 
jo darbas, nespėtas užbaigti, tai
pogi buvo erdvių užvaldymo tema 
— “Į žvaigždes”.

Kompartija velioies nuopelnus 
menui Įvertino ordinais, meda
liais, garbės vardais. Tačiau ir be 
šio vienpusiško pagerbimo J. Mi
kėnas yra nusipelnęs didelio kū
rėjo pjedestalo mūsų tautos is
torijoje. V. Kst.

Miunchenas. — Išleidžiamas 
auksinis pašto ženklas, replika 
pirmojo pašto ženklo Britanijoje 
prieš 125 m. su karalienės Vik
torijos paveikslu. Ženklus, kurių 
išleidžiama 10 serijų po 1000 vie
netų, galima įsigyti" bankuose ir 
kainuos 125 DM ($37.50) kiek
vienas.

Vyrų yra daugiau Kanadoje, 
negu moterų. Statistikos biuro 
duomenimis, birželio 1 d. buvo 
19.237.000 gyventojų, iš kurių 
9.699.200 vyrų ir 9.537.000 mo
terų.

Gyvenimas filmuose

Kaimo ir miesto jaunimas
 KORNELIJUS BUČMYS, OFM 

REUMATINIŲ, SCIATINIŲ, ARTRITINIŲ IR 
MUSKULINIŲ SKAUSMŲ PALENGVINIMAS 

ĮMANOMAS PANAUDOJANT 
KARŠTO PURVO VONIAS

THERMAL
THERAPY CLINIC

980 YONGE STREET, Toronto — Tel. 922-1200

The Therminal Therapy klinika naudoja aktyvų vulkanišką pur
vą, importuotą iš Piestany, Europos garsiausio kurorto, pasižy
minčio savo karštų versmių ir karšto purvo gydomąja jėga.

Dabar gydymas yra labai pigus, prižiūrimas klinikos gydy
tojo ir apmokamas daugumos sveikatos grupinių apdraudų.

Informacijų teiraukitės tel. 922-1200
Ledo ritulio naujo sezono proga Molson bendrovės vadovai 
pagerbė Toronto Maple Leaf žaidėjus. Iš kairės: P. T. Mol
son. b-vės vicepirm. ir reikalų ved.; Davey Keon ir Bob 
Pulford.

“Girl With Green Eyes”. Pa
kartotinai filmų kūrėjai Įrodo, 
kad ne išleistų milijonų daugybė 
nulemia filmo vertę. Smulkaus 
biudžeto filmas, kaip “Girl With 
Green Eyes” sugeba daugiau pa
traukti žiūrovą, negu auksu ir do
leriais perkrauta “Cleopatra”. 
Paprastutis turinys, kuklūs Airi
jos gamtovaizdžiai, dar papras
tesnė veikėja, savo puikia vaidy
ba perduodanti kaimo mergaitės 
dramą miesto sūkuriuose. Rita 
Tushingham, puikiai užsireko
mendavusi pirmame savo filme 
“A Taste of Honey”, Įtikinančiai 
ir jautriai pavaizduoja mergaitę, 
iš Airijos laukų atvykusią i Dub
liną.

Po atsitiktinio susitikimo, kiek 
palaidas rašytojas tampa mergai
tės svajonių idealu. Ji veikia, 
j ieško progų su juo susitikti, pa
galiau net sugeba pažadinti jo su
sidomėjimą. Ne tik dėl griežto 
tėvo perspėjimų, bet ir savo pa
čios patirties mergina supranta, 
kad ne vien amžius, bet ypač re
liginių Įsitikinimų skirtumai pa
stos kelią jos laimingai ateičiai. 
Tragiškai laimingoje pabaigoje 
jaunuolė jieško draugystės bend
raamžių tarpe, kai tuo tarpu rašy
tojas išvyksta i Ameriką pas savo 
žmoną. Peter Finch rašytojo ro
lėje ir Lynn Redgrave draugės 
Baba vaidmenyje prisideda prie 
filmo natūralumo ir pasisekimo. 
Filmas tinkamas pilnai subrendu- 
siems žiūrovams.

“Where Love Has Gone”. Prieš 
keletą metų garsios Hollywoodo 
artistės duktė, mirtinai nudarda
ma motinos meilužį, pateko Į 
tarptautinių dienraščių pirmuo
sius puslapius. Neilgai trukus 
Harold Robbins tuos Įvykius pa
naudojo kaip medžiagą romanui 
“Where Love Has Gone”. Paga
liau pasirodė ir to paties vardo 
filmas, kurį sukūrė Joseph E. 
Levine ir surežisavo Edward 
Dmytryk. Tai ta pati grupė, kuri 
ši pavasarį pateikė sensacingą

šlamštą “The Carpetbaggars”.
Perkeldamas veiksmą iš Holly

woodo i San Francisco" ir vietoj 
filmų artistės pristatydamas 
augštosios klasės ponią, susido
mėjusią skulptūra, naujasis fil
mas iš dalies sentimentaliai, iš 
dalies sensacingai bando spręsti 
nepasisekusių vedybų problemą. 
Viską valdančios ir tvarkančios 
močiutės Įtakoje, jos dukters vy
ras paskęsta alkoholio ydoje, gi 
pati dukra skulptorė jieško užsi
miršimo kūryboje ir nelegaliose 
draugystėse. Nenuostabu tad, jog 
be tėvų meilės ir priežiūros pa
likta anūkė įvairiomis ydomis 
greičiau auga, negu metais.

Bette Davis ir Susan Hayward 
senelės ir motinos rolėse turi pui
kių progų parodyti savo vaidybi
nius gabumus, kai tuo tarpu Mi
chael Connors ir Josey Heather
ton neišvengia žymaus dirbtinu
mo. Filmas toleruotinas tik suau
gusiems.

“The Young Lovers”. Samuel 
Goldwyn Jr. debiutuoja su šiuo 
kūriniu ne tik kaip filmų staty
tojas, bet ir kaip rezisorius". Artis
tai taip pat tik pradeda reikštis 
jaunuoliai — Peter Fonda, Shar
on Hugueny, Nick Adams, Debo
rah Walley. Turinys — kolegijos 
studentų meilė, pasibaigianti ne
lauktu nėštumu. Tiek vaidyba, 
tiek filmo meninis apipavidalini
mas pasilieka mėgėjiškame laips
nyje ir nei kiek neprisideda prie 
aštrios problemos teigiamo iš
sprendimo. Tik suaugusiems.

“False Shame”. Netekėjusios 
motinos studentės problemą 
svarsto ir šis vokiškas filmukas, 
plačiai išreklamuotas ne tik per 
spauda, bet ir po namus nešioja
mais lapukais. Visas šis filmas 
yra persunktas naiviu pamoks
lavimu, gi vaidyba grynai mėgė
jiško pobūdžio. Kaikurios neva 
instruktyvinės scenos perkrautos 
grubiu realizmu. Labai abejotina 
filmo vertė net ir suaugusiems, 
nekalbant jau apie jaunimą.



MOŠŲ CHORŲ ATEITIS - MŪSŲi RANKOSE”
Muziko St. Gailevičiaus sukaktį minint

Tik dalis žmonių gimsta su ta
lentais moksle, mene, muzikoj. 
Mūsų jubiliatas yra iš prigimties 
apdovanotas muzikos talentu, ku
rį savo tėvelių ir paties didelio 
darbo dėka sėkmingai išugdė ir 
plačiai panaudojo Lietuvai.

Kai mes atsidūrėm tremtyje ir 
norėjom savo tautos skausmus iš
lieti kitiems, pradėjom nuo dai
nų, muzikos. Mūsų jausmų ir tau
tinės kultūros reiškėjais buvo 
ypač muzikai su chorais, solistais, 
kvartetais...
*■ Vienas tokių reiškėjų buvo ir 
yra muz. Stasys Gailevičius, ku
riam š.m. lapkričio 28 d. sueina 
60 m. amžiaus ir daugiau kaip 
35 m. muzikinės veiklos.

Baigęs muzikos mokslus, St. 
G. pradėjo dirbti Lietuvos opero
je, Kaune, kaip akomponiatorius, 
vėliau — dirigentas, mokytojas. 
1944 m. St. Gailevičius atsidūrė, 
kaip ir daugelis tremtinių, Vo
kietijoje, kur organizavo chorus.

1951 m. St. G. atkilo į Kanadą 
— Montreal}, o 1952 ni. — To
rontą. Čia pasinėrė muzikiniame 
darbe iki kaklo, nežiūrėdamas sa
vo sveikatos. Iš pilkos masės dai
nos mylėtojų įvairiausio pasiruo
šimo muzikoj suorganizavo “Var
po” chorą ir iškėlė iki galimų 
augštybių. “Varpas” lietuviškos 
dainos grožį atskleidė ne tik lie
tuviams, bet ir ' šio kontinento 
tūkstančiams įvairiausių tautybių

J. KARKA

žmonių. Daugelis per lietuvišką 
dainą pirmą kartą sužinojo apie 
“Lithuanian people”.

Muz. St. G. turi muzikos studi
ją Toronte, kurioje moko jauni
mą skambinti pianinu. Per jo 
rankas šimtai jaunų lietuviukų 
pradeda ugdyti savo muzikinius 
talentus. Dalis jo paruoštų jaunų 
talentų yra žinomi jau ir plačiai 
visuomenei.

Taigi, “Varpas”, muzikos stu
dija, Šv. Jono Kr. parapijos cho
ras, vyrų kvartetas, akomponavi- 
mas per įvairiausius koncertus 
Toronte ir kitur, paminėjimų ruo
šimas, kūrimas muzikos kūrinių 
St. Gailevičiui užima net ir poil
sio valandas. Per eilę metų taip 
dirbdamas, jis davė lietuviškajai 
išeivijai didelį įnašą. Visi dides
nieji muzikiniai parengimai, ypač 
Kanados Lietuvių Dienos, neapsi
ėjo be jo talkos" Toks pasinėri
mas praktiniame darbe jam ne
daug laiko ir jėgų tepaliko muzi
kinei kūrybai. Lietuviškoji visuo
menė užtat jam yra nuoširdžiai 
dėkinga ir linki geros sveikatos 
bei ištvermės ateičiai.

Sukakties proga pateikiau muz. 
St. Gailevičiui keletą klausimų.

— Ar Lietuvoje dirbote savo 
mėgiamą darbą pasirinktoj muzi
kos šakoj?

Labai naudingas darbas
VINCAS TRUMPA

Istoriko Zenono Ivinskio prieš 
keletą metų Čikagoje L.K.M. aka
demijos suvažiavime skaityta pa
skaita, vėliau atspausta suvažia
vimo Darbų V tome, o dabar, 
1964 m., atskiru atspaudu išleis
ta su šiek tiek papildymų, api
mančių pastarųjų dvejų metų 
kaikuriuose Lietuvos istorijos šal
tinių ir studijų leidinius, yra la
bai naudingas įnašas į lietuvių is
toriografiją. Reikia tiesiog stebė
tis, kaip smulkiai ir kruopščiai 
autorius sugebėjo maždaug 80 
psl. brošiūroje suregistruoti ir 
apibūdinti beveik viską, kas pa
skelbta Lietuvos praeities klausi
mu tiek pačioje Lietuvoje, tiek 
ypač užsienyje visomis kalbomis 
ir visų kraštų istorikų.

Tiesa, tai liečia ne visą Lietu
vos praeitį, bet tik daugiausia 
tai. kas per kelis šimtmečius bu
vo žinoma kaip Didžioji Lietuvos 
Kunigaikštystė — Magnus Duca- 
tus Lithuaniae. Plačiausiai ir pil
niausiai mūsų autorius apžvelgia 
XIII-XVI a. problematiką, kuri 
iškilo pastarųjų poros dešimtme
čių istorikų darbuose. Daugiau 
apgraibomis jis sustoja ties XVII 
ir XVIII a. Lietuvos istorijos pro
blemomis (palikdamas jų apžval
gą. kaip pats sakosi, kitai progai, 
559 psl.) ir beveik visiškai ap
leisdamas 1795 - 1918 m. laiko
tarpi. Tai yra šios studijos, gali 
sakyti, beveik vienintelis trūku
mas, ypač atsižvelgiant i jos pa
vadinimą.

Viduramžinės Lietuvos tyrinė
tojui šis dr. Z. Ivinskio darbas 
bus nepamainomas pagalbinin
kas. Jame jis ras ne tik visų svar
besnių šaltinių leidinių ir studi
jų (iki žurnalinių ir net laikraš
tinių imtinai) metriką ir juose 
keliamų problemų charakteristi
ką, bet ir institucijų, kurios dau
giau ar mažiau domisi Lietuvos 
praeities problemomis; ras ap
žvalgą, perijodinių leidinių sąra
šą ir net kaikurios dar Vakarų 
pasaulio archyvuose esančios li
tuanistinės medžiagos apibūdini
mą. Istorikas užtiks čia ir naujų 
pažiūrų, pvz., kad Bychovco kro

nika nebuvo XIX a. istoriko Nar
buto falsifikatas, kaip dar taip 
neseniai rašė bostoniškė Lietu
vių Enciklopedija, kad Grunau 
kronika verta rimtesnio istoriko 
dėmesio, kad prieš Kriavos uni
ją su Lenkija Lietuvai grėsė uni
ja su Maskva ir t.t. Visa tai ir 
daug kitų dalykų galės paskatin
ti dabarties ir ateities istorikus 
rašyti diplominius ir kitokius 
darbus.

Mano galva, dr. Z. Ivinskis la
bai gerai padarė Įspėdamas kai- 
kuriuos “triuškinančių atradimų” 
mėgėjus (598 psl.), kurių pasta
ruoju metu emigrantinėje spau
doje gana daug, kad jie būtų la
biau kritiški ir nedarytų taip 
greitai pertoli siekiančių išvadų. 
Kiekvienas tokių mėgėjas turėtų 
paskaityti šią Ivinskio studiją, iš 
kurios jis pamatys, koks sunkus 
ir daug darbo bei vargo reika
laujantis yra darbas istoriko, ku
ris, pasak Leopoldo Rankės, mi
nimo ir Ivinskio, stengiasi vaiz
duoti praeiti, kokia ji iš tikrųjų 
buvo.

Šia proga jis galbūt būtų ga
lėjęs tarti vieną kitą žodi ir gar
siosios karalių bylos, kurią, tie
sa, iškėlė ne istorikai, bet kuria, 
man atrodo, visiškai be reikalo 
norėta sukompromituoti mūsų 
garbingus istorikus ir praeities 
tyrinėtojus.

Dr. Z. Ivinskis atliko dideli 
darbą, ir norisi tik tikėti, kad jis 
ir toliau taip kruopščiai ir sąži
ningai seks visa, kas tik kur yra 
daroma Lietuvos istorijos srity
je ir po kokio dešimtmečio vėl 
padarys panašią apžvalgą. Ne 
kiekvienas, ir norėdamas, tą gali 
padaryti. Mano pageidavimas tik 
būtų, kad gal dar kruopščiau ir 
be jokio ira et studio jis pasektų 
ir Lietuvoje atliekamus sios sri
ties darbus.

Prof. dr. Z. Ivinskis, Lietuvos is
torija naujų šaltinių ir pokarinių 
tyrinėjimų šviesoje. Atspaudas iš 
L.K.M. Akademijos Suvažiavimo 
Darbų V tomo. Roma, 1964 m., 
523 - 600 psl.

— Gyvenimo aplinkybės pri
vertė mane pasirinkti tą muzikos 
šaką, kurią galėčiau praktiškai 
panaudoti savistovų gyvenimą ku
riant.

— Girdėjome, kad jau Lietuvo
je pradėjote kurti muzikos kūri
nius. Kurioje srityje daugiausia 
reiškėtės?

— Bandymus kūrybos srityje 
pradėjau Lietuvoje. Buvau nuo
latinis bendradarbis Kauno Valst. 
Radiofono — rašiau muziką vai
kų valandėlėms ir kitiems vaidi
nimams. Tolimesni bandymai bu
vo Kauno Valst. Dramos Teatre, 
kur keliems pastatymams pritai
kiau savo kūrybą. Jaunųjų Ūki
ninkų organizacija yra išleidus 
kelias jiems specialiai sukurtas 
dainas. Tremtyje esu parašęs so
linių dainų, duetų, šiek tiek cho
rui ir harmonizavęs bažnytinių 
giesmių. Tai tiek iš mano kūry
binių darbų balanso, kuris, kaip 
matote, yra labai kuklus ir paro
do, kad šioje srityje nebuvau la
bai produktingas. Kas liečia mū
zą, tai tuo tarpu jinai neranda 
vietos mano rūpesčiais apkrautoj 
galvoj.

— Kas darytina, kad išeivijoj 
gyvuotų lietuvių chorai?

— Teoretiškai atsakyti yra la
bai lengva: papildyti jų retėjan
čias eiles, raginti jaunimą Įsi
jungti į tą gražų lietuviškos dai
nos puoselėjimo darbą, kad lai
kui atėjus galėtų mus pavaduoti 
ir toliau tęsti mūsų pradėtas tra
dicijas. Mūsų dabar egzistuojan
čių chorų likimas yra mūsų pačių 
rankose. Jei būsime tam pasy
vūs, jei nepapildysim jų eilių, 
jei nepalaikysime moraliai, lan
kydami jų koncertus, savaime 
aišku, chorai yra pasmerkti išny
kimui. Taigi, kartoju, kad lietu
vių chorų tolimesnis likimas yra 
mūsų lietuviškosios visuomenės 
rankose.

Dėkui, Maestro, už atsakymus. 
Geriausios sėkmės ateities dar
buose!

NIUJORKAS
' O. B. AUDRONĖ

Visi keliai subėga
Į tave taip dideli,
Į tave taip platų — gyvą,
Kaip mano likusios
Tėvynės trys —
O jos vienos aš nemainyčiau
Į tave — kelis.

Ji man ir didelė —
Plati ir žydinti —
Ir be dangoraižių gera —
Ji mano protėvių
Atšlaitė kylanti,
Kaip obeliskas —
Kitos tokios visoje žemėje nėra.

Kai pavargau nuo tavo milžino 
Plačių ir dundančių pėdų — 
Į anas lygumas,
Į žydinčių laukų harmoniją
Savo pėdas sapnų
Ir savo ilgėsi nemirštamą 
Vedu.

Imigracijos archyvas Minneso- 
tos un-te, JAV, paprašė siųsti ne
mokamai “TŽ”. Gavęs pirmuo
sius nr., archyvas rašo: “Turime 
daugiau kaip 20 Amerikoj leidžia
mų svetimom kalbom laikraščių, 
bet jūsiškis yra pirmasis lietuvių 
kalba laikraštis. Mes jau turėjo
me vieną prašymą juo pasinau
doti asmens, studijuojančio lietu
vių kalbą. Mūsų archyvas tikisi 
surinkti kiek galima pilnesnį rin
kinį darbų bei leidinių iš įvairių 
tautybių”/ Atsiliepdamas į anks
čiau paskelbtą prašymą, p. Gin
čius sutiko perleisti archyvui sa
vo “TŽ” rinkinį nuo 1954 m.; ki
tų metų rinkinius sutiko perleisti 
inž. P. Lelis ir St. Dargis. Jiems 
nuoširdus ačiū.

Muz. St. Gailevičius, žvelgiąs į savo muzikinio darbo 35 metų 
derlių ir 60-ties gimtadienių eilę
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je inscenizavo K. Veselka, režisavo A. 
Dikinis. Dekoracijas paruošė dail. Va- 
leška. Aktoriai: Briedienė, Kežeiienė, 
Barauskas, Bernatavičius, Grėbliūnas, 
Veselka ir A. Dikinis.

PABALTIEČIŲ KONCERTAI Bosto
ne yra rengiami Jordan Hall patalpo
se ir kviečiamos geriausios pajėgos. 
Vienas tokių koncertų įvyks gruodžio 
4 d., dalyvaujant sol. J. Vazneliui. Se
kančiuose koncertuose dalyvaus estų 
pianistė Ingerman Bergman iš Švedi
jos ir latvių instrumentalistas Ingutis 
Noruns iš Kanados. Gruodžio 11 d. — 
sol. L. Šukytės rečitalis.

IŠ SPAUDOS IŠĖJO vertimas pran
cūzų egzistencialistų filosofo ir rašy
tojo Jean Paul Sartre “The Words”. 
Veikalas plačiai recenzuojamas. Ame
rikiečių ir britų intelektualai atkrei
pė dėmesį į Sartre nenuoseklumus gi
nant kaikurių koloninių valstybių lais
vę, bet ignoruojant Baltijos valstybių 
laisvės siekimus. Sartre atsisakė No
belio premijos ir visų atžymėjimų, nes 
esą nori likti laisvas; neprašąs nė bul
vių maišo.

J. RIMŠOS DARBŲ PARODA BUE
NOS AIRES buvo surengta rugsėjo- 
spalio mėn. “Argentinos Liet. Balso” 
1239 nr. paskelbtame pasikalbėjime 
J. Rimša pasakoja, kad pirmąją paro
dą jis organizavęs prieš 32 m. būda 
mas Buenos Aires Meno Akademijos 
studentu. Tapytojo J. Rimšos darbus 
yra įsigijęs Bolivijos bankas, Istorinis 
Tautos Muzėjus, Wildestein galerija 
Argentinoje, Čiurlionio Meno galerija 
Čikagoje, privatūs meno rinkėjai Įvai
riuose P. Amerikos kraštuose, lietuviai 
keliuose kontinentuose ir kt. Būda
mas Valst. Bolivijos Meno Akademi
jos direktorium ir joje profesoriauda
mas, J. Rimša algą išdalindavęs ne
turtingiems studentams. Jo paruoštų 
nienininkų yra visoje P. Amerikoje.

Okupuotoj Lietuvoj
VIRGILIJUS NOREIKA, Vilniaus 

operos kylantis lyrinis tenoras, davė 
dainų ir operų arijų rečitalį filhar
monijos salėje. Recenzentas Vyt. Ma
žeika rašo: “Ką bedainuotų V. Norei
ka — vokalinę miniatiūrą ar sudėtin
gą ariją — klausytojas visur jautė 
meninį išbaigtumą, atliekamo kūrinio

MENO VAKARAS HAMILTONE
(Atkelta iš 4 psl.)

mėgėjų Teatrą, kuriam energin
gai vadovauja. Jinai dalyvauja 
“Aukso žąsies” filmo pastatyme,

Sol. Prudeneija Bičkienė

kuri greitu laiku matysime kino 
ekrane.

Algis Žemaitaitis, jaunas, ta
lentingas aktorius, pirmą kartą 
Kanadoje išpildys programą 
spaudos baliaus koncerte. Jis yra 
baigęs dramos studijas Connecti
cut un-te. šio universiteto veika
lų pastatymuose dalyvavo kaip 
aktorius ir režisorius.* Jis apvaži
nėjo lietuviškas kolonijas su po

ezija ir veikalų ištraukomis visą 
rytinį JAV pakraštį. Paskutinis 
jo didesnis koncertas buvo Bosto
ne kartu su sol. L. Šukyte. Jauna
sis aktorius dalyvauja ir ameri
kiečių scenoje. Porą metų dirbo 
Niujorko teatre šių veikalų pa
statymuose: “Snow Maiden”, 
“The Celebration”, “The Mar
riage Proposal”, “Shadow of He
roes” ir kt. Beveik visuose veika
luose vaidino pagrindines roles. 
Taip pat jis dalyvavo šių filmui 
pastatymuose: “Young Savages”*, 
’’Revolution in Cuba” ir “Green
wich Village Story”, televizijoje 
— “I spy” ir “This is UCONN”.

Šį šeštadienį tuos menininkus 
girdėsime Hamiltone, Ont. Smul
kesne informacija žiūr. skelbime.

J. P.

Akt. E. Dauguvietytė-Kudabienė

Atsiųsta paminėti
Alė Rūta, GYVENIMO LAŠAI, eilė 

raščiai, 58 psl. Spaudė Nida Press, 
London, W. 11, England.

Bronius Milašius, ŽVILGSNIS AT
GAL, 173 psl. Redagavo ir kalbą tai
sė Juozas Kralikauskas. Išleido “Rū
tos” leidykla, 89 Napier St., Hamilton, 
Ont., Canada. Kaina $2.00.

St. Vanagaitė - Petersonienė, NU
LAUŽTA ŠAKA, trijų vaizdelių pynė, 
81 psl. Viršelis VI. Vijeikio. Išleido 
Amerikos Lietuvių Vaiko Ugdymo 
Draugija, 2319 West Garfield Blvd., 
Chicago, Ill. 60636, USA. Kaina $2.00.

ACEN News, nos. 111-113, July-Sep 
tember. A monthly review of the ac
tivities of the Assembly of Captive

East Europe, nr. 10, October, 56 p. 
A monthly Review of East European 
Affairs.

Šv. Pranciškaus Varpelis, nr. 11, 
lapkritis.

Skautų Aidas, nr. 10, spalis.
Vytis, nr. 6, spalis.

Niujorkas. — The Metropoli
tan Museum of Art, kuris prieš 
porą metų nupirko Aristotelio 
biustą už 2.3 mil., tiki, kad in
vestavimas apsimokės. Spausdin
tos reprodukcijos, kurios kainuo
ja 25 et. — $12.50, perkamos la-

J. KUZMICKIS “Europos Lietuvio” 
atkarpoje literatūriškai nagrinėję K. 
Donelaičio. “Metus”.

DR. K. VALTERIUI “Europos Lie 
tuvyje” savo “mąstymuose” užsiminus, 
kad lietuviai neturi garsenybių, S. 
Kuzminskas jam atsakė nurodydamas 
nemaža reikšmingų pavardžių ir savo 
išvedžiojimus šitaip baigė: “Klausyk, 
Daktare, jeigu škotai, dėvėdami sijo
nus, sugebėjo įtikinti pasaulį, kad jie 
yra vyrai (ir dar kokie šaunūs!) ir, 
pūsdami pro avinų pūsles, irgi įtikino, 
kad jų birbynės yra muzika, tai negi 
mes, lietuviai, dėvėdami kelnes ir dai
nuodami puikias dainas, turėtumėm 
sunykti žemės dulkėse?!..'. Pr. AE

“KNYGŲ LENTYNA” — bibliogra
finis periodinis leidinys vis nesurandą 
pastovaus leidėjo. Kol kas sutiko ne
mokamai atspausdinti po vieną nr. 
šios leidyklos: VI. Vijeikio Vi Vi 
Printing Co. Čikagoje, J. Kapočius 
Bostone, “Time Press” Toronte, N. Pr. 
Marijos seserys Putnam, Conn.

DAIL. AD. VARNAS išsiuntinėjo 
liet, laikraščiams pareiškimą, kuriame 
atskleidžia nesutarimą tarp LA Meni
ninkų klubo valdybos, tvarkančios M. 
K. Čiurlionio galeriją Čikagoje, ir šios 
galerijos steigėjų.

NAUJŲJŲ ATEIVIŲ menininkų 
inašą Kanados kultūrai nagrinėja žur
nalas “Citizen”, leidžiamas Kanados 
imigracijos ir pilietybės ministerijos 
Otavoje. Jis š.m. 4 nr. sumini daugy
bę pavardžių, jų tarpe ir šių lietuvių: 
dail. T. Valiaus, dail. Vikt. Bričkaus, 
dail. J. Račkaus, skulpt. J. Dagio ir 
dail. A. Tamošaitienės.

WISSENSCHAETLICHER DIENST 
FUER OSTMITTELEUROPA. Heraus 
gegeben vom Johann-Gottfried-Herder- 
Institut, Marburg an der Lahn. Jahr- 
gang 14. August 1964. Heft 8. Atskiro 
numerio kaina DM 2. Dr. R. Grenz iš 
lenkų šaltinių informuoja apie “Ar
cheologinius tyrinėjimus Žalgirio mū
šio teritorijoje”. Kasinėjant nuo 1958 
m. rasta visa eilė ginklų, Ordino, Lie
tuvos, Prūsijos ir Lenkijos monetų, 
jaunų vyrų skeletų. Vietovėje Faulen, 
Osterodės apskr., kur buvo lietuvių 
kariuomenės stovykla, rastas XV a. 
masinis kapas. Dar nepavyko rasti 
buv. Tannenbergo bažnyčios, kurioje 
Jogailos įsakymu buvo palaidoti žuvę 
bajorai (psl. 281-283). Skyriuje “Zei- 
schriftenschau” dr. P. Rėklaitis apra
šo “Gimtosios Kalbos” žurnalo nr. 1-18 
(1958-1962) turinį, iškeldamas šio žur 
nalo reikšmę lietuvių dvasiniam gyve
nimui užsienyje ir lietuvių kalbos kul
tūrai aplamai. To paties bendradarbio 
parūpintas ištrauktinis vertimas “Nau
jos instrukcijos paminklų apsaugai 
Lietuvoje”, paskelbtas kitame šio žur
nalo nr. (September 1964. Heft 9., psl. 
339-341). rs.

stiliaus suvokimą, būdingą tik subren
dusiam vokalistui.” Šio K. Petrausko 
buv. mokinio ateities planuose — kon
certai Leningrado M. Glinkos, Mask
vos P. Čaikovskio ir Kremliaus suva
žiavimų rūmų salėse. Maskvos didžia
jame teatre jis dainuos Lenskį P. Čai
kovskio op. “Eugenijus Onieginas”. 
Viešėdamas Maskvoje, V. Noreika ža
da įdainuoti keletą arijų plokštelių, 
kurios, tenka manyti, pasieks ir šią 
Atlanto pusę, duodamos progos susi
daryti išsamesnį vaizdą apie jo daina
vimą, Sekančių metų pradžioje V. No
reika siunčiamas pasitobulinti į gar
sųjį Milano operos teatrą La Scala.

KAUNO DAILININKŲ darbų paro
da atidaryta muzikinio teatro vestibiu
lyje. Lankytojų dėmesio centre esan
čios drobės — A. Krištopaičio “Balti
ja”, E. Survilos “Vakaras Nidoje”, V. 
Povilaičio Kauno peisažai.

KOMPOZ. JULIUS JUZELIŪNAS 
baigė ruošti koncerto vargonams, 
smuikui ir styginiam orkestrui parti
tūrą. Vasaros mėnesiais jis sukūrė ap
matus keturių dalių simfonijai — cho
rui, bosui solo ir simfoniniam orkest
rui. Įkvėpimo šaltiniu buvo E. Mieže
laičio poezijos rinkinys “žmogus”, 
ypač 4 eilėraščiai — “Lyra”, “žmo
gus”, “Mintys” ir “Rankos”. Simfoni
ja pavadinta “žmogaus lyra”? J. Ju
zeliūnas yra Vilniaus valstybinės kon
servatorijos docentas: “Šis darbas, kad 
ir atimantis nemaža laiko, man labai 
brangus. Jis verčia gilintis į teorines 
problemas, žadina vis naujus ieškoji
mus,' samprotavimus, atveda į moksli
nius apibendrinimus.”

ESTRADOS ARTISTŲ KONKURSE 
laureato vaidas suteiktas valstybinio 
pramoginio orkestro solistui Ch. Mac
koniui ir ansamblio “Nemuno žibu
riai” žonglieriui V. Dereškevičiui. I 
laipsnio diplomais įvertinti: “Nemuno 
žiburių” sol. Z. Jurgutytė, valst. pra
moginio orkestro baleto šokėjai V. Be- 
rezinia ir V. Baltrušaitis, statybos inž. 
R. Jovaiša. II laipsnio diplomas pripa
žintas filharmonijos ksilofonistui J. 
Jofei, II laips. dipl. — “Nemuno ži
burių” sol. A. Jaruliui ir 15 m. ksilo
fonistui D. Gitelmanui.

ROMANAS MARIJOŠIUS, Vilniaus 
operos solistas, 50 m. amžiaus sukak
ties proga susilaukė Lietuvos “liau
dies artisto” vardo. Nepriklausomybės 
laikotarpyje jis yra dainavęs operos 
chore, nevengdamas pramoginės muzi
kos dainų kavinėse ir kt. parengimuo
se. Pokariniais metais sukūrė eilę 
vaidmenų Vilniaus operoje: Tonio 
“Pajacuose”, Bartolo “Sevilijos kirpė
joje”, Kvieslį “Gražinoje”, Benua “Bo
hemoje”, Moralesą “Carmen” ir kt. 
Tačiau ir šiuo metu jis didžiausią pa
sisekimą turi lengvojo žanro dainose 
— tai liudija jo dažni koncertai įvai
riose Lietuvos vietovėse ir tūkstančiai 
parduotų plokštelių. V. Kst.European Nations. *bai noriai.

Žvilgsnis į Donelaiti 
po 200 melu VINCAS MACIŪNAS

garbės vertais žmonėmis”. Kitoje vietoje Vy
dūnas pabrėžė, “kad žmogus pertraukdamas 
sąryšį su savo kilme, savo tėvais-protėviais, 
gadina dorovę ir intelektą, trukdina savo dva- 
sios-sielos tarpimą, praleidžia veltui 
amžių”.

savo

Ak, kur dingot jūs, lietuviškos gadynėlės, 
Kaip dar Prūsai vokiškai kalbėt nemokėjo...

Ir dabar, kai mes patys nuogąstaudami žiūri
me į mūsų jaunosios kartos nutautėjimą šia
me krašte, cituotieji Donelaičio žodžiai su
skamba degančiu aktualumu.

PLAKĖ LIETUVNINKŲ DORINI 
SMUKIMĄ

Pikčiausia buvo Donelaičiui, kad lietuviai, 
besimaišydami su kitataučiais, ir doroviškai 
ėmė smukti. Tai būdingas visuomeninis fak
tas. Sakysim, Amerikos sociologai yra paste
bėję, kad tos etninės grupės Amerikoje, ku
rios yra labiau išlaikiusios bendruomeninio 
gyvenimo ryšius, duoda mažesni nusikaltėlių 
procentą. Ta proga buvo, rodos pacituotas ir 
Čikagos lietuvių pavyzdys. Suprantama, kad 
atsipalaiduodamas nuo savo grupės, paskiras 
individas atsipalaiduoja nuo jos tradicijų ir 
kitų jos moralinių varžtų, tad darosi mažiau 
atsparus blogiui. Skundėsi Donelaitis:
Mes, lietuvninkai, pirm to nepažindami svietą. 
Dingojom vis, kad tik šveisteris ir prancūzas 
žmones su svetimais savo mokslais moka supainiot, 
Ir kad vokiečiai tikt vogt ir keikt nesigėdi. 
O štai, tarp lietuvninkų taipjau nusiduoda, 
Kad lietuviškas tūls smirdas irgi bedievis 
Lietuvai ir lietuvninkams mums gėdą padaro.

Arba kitoj vietoj:

Ale nepyk, gaidau! kad žodi dar pasakysiu. 
Tarp lietuvninkų daugsyk tūls randasi smirdas, 
Kurs, lietuviškai kalbėdams ir šokinėdams, 
Lyg kaip tikras vokietis, mums gėdą padaro. 
Daug tarp mūs yra, kurie, durnai prisiriję, 
Vokiškas dainas dainuot ir keikt pasipratin 
Ir kaip vokiečiai kasdien i karčiamą bėga.

įdomu, kad tą tautybės išlaikymo ir doro
vės sąsają lietuviuose įžvelgė ir kiti Mažosios 
Lietuvos autoriai. Antai Rėza augštai kėlė lie
tuvių liaudies dainų, kurių rinkinį 1825 m. iš
leido, moralinį lygį. “Pažymėtina, — rašė jis, 
— jog dainose vyrauja skaisti dorovė, pagar
ba moralumui ir padorumui. Nerasime nė 
vienos, net mažos, dainos, kurioje nepadorio
mis užuominomis būtų peržengtos padorumo 
ir kuklumo ribos. Priešingai, jose dažnai ma
tyti augštas moralinis jautrumas, kuris rodo 
tautos būdo taurumą”. Ir labai nuogąstavo 
Rėza, kad bendraujant su vokiečiais toji lie
tuvių dora nekristų. “Taigi reikia bijoti, — 
rašė jis, — kad vokiečių dorovės ir ypač že
mos kareiviškos dvasios įtakoje ir anasai lie- 

< tuvių liaudies dainos skaistumas, jei ir nevi-

sai išnyks, tai bent gaus didelį smūgį”. Gali
me priminti ir garsųjį filosofą Kantą (mano
ma, kad jis savo kilmė daugiau ar mažiau su
sijęs su lietuviais). K. Milkaus žodynan (1800) 
įdėtoje pratarmėje Kantas labai pabrėžė rei
kalą išlaikyti lietuvių kalbą, nes nuo jos tu
rėjo, jo manymu, priklausyti ir gerųjų lietu
vio charakterio savybių, kurias Kantas ten 
pat iškėlė, išlaikymas.

Toji mintis ypač Vydūnui buvo artima. 
Viename autobiografiniame straipsnyje jis ra
šė: “Vaikas būdamas ir pastebėjęs, kaip do
riškai silpninami yra lietuviai vokiečių, kaip 
jiems apreiškiama panieka, pasiryžau savo 
amžių tam skirt, kad lietuviai galėtų jaustis

MYLĖJO SAVO KRAŠTĄ, 
BET NEUŽSIMINĖ

APIE JO SAVARANKUMĄ r
Taigi, nuo Donelaičio ligi Vydūno ėjo ta 

pati mintis, kad tautybės išlaikymas grindžia 
žmogaus moralę, čia mažiau pabrėžiamas (ar 
net visai praleidžiamas) politinis momentas. 
Vydūnas tvirtino: “Dar svarbiau, negu politi- 
kinė. yra dvasios gyvenimo nepriklausomy
bė”. Pas Donelaitį visai nerasime net užuomi
nų apie lietuvių politinį savarankumą, nera
sime kokio pasididžiavimo (tokio būdingo Di
džiosios Lietuvos patriotiškiesiems XIX amž. 
literatams ir net Donelaičio jaunesniojo amži
ninko K. Milkaus “Pilkalnio” poemoje paste
bimo) Lietuvos istorijos garbe ar kunigaikš
čių šauniais karo žygiais. Betgi jis buvo ne
mažiau nuoširdus savo tautos mylėtojas, kai 
ilgėjosi tų, anot jo, barzdotų gadynių, kai lie
tuviai, dar svetimų įtakų nepaliesti ir sveti
mų madų nesivaikydami, laikėsi sveikos tau
tinės tradicijos, papročių ir kalbos:

Ak, kur dingot jūs, barzdotos mūsų gadynės, 
Kaip lietuvninkės dar vokiškai nesirėdė 
Ir dar vokiškus žodžius ištart negalėjo!

Arba,

Praėjo daug metų nuo tų laikų, kai ramia
me Tolminkiemyje klebonavo Donelaitis ir 
skambiais hegzametrais aprašinėjo lietuvių 
būrų gyvenimą. Seniai nustojo Tolminkiemy
je skambėjusi lietuvių kalba. Ją ilgainiui iš
stūmė vokiečių kalba, o dabar ten gyvena ru
sai. Ir pats Tolminkiemio vardas išnyko. Jau 
prieš karą vokietinant Rytprūsių vietovar
džius, jis buvo sutrumpintas į Tolmingen. o 
po karo pavadintas grynai rusiškai: iš pradžių 
Iljinskoje,’o dabar — čistyje Prudy. Betgi 
Donelaičio poezija mums amžinai bylos, kad 
ta žemė, kurią prakaituodami arė Donelaičio 
Pričkai, Seimai, Laurai ir kiti Vyžlaukio bū
rai, yra tikroji lietuvių tautos žemė. Sunkią 
baudžiavą kentė Vyžlaukio būrai. Dabar dar 
sunkesnė baudžiava prislėgė lietuvių tautą. 
Ir štai iš už poros šimtų metų uždangos kaip 
viltingas linkėjimas suskamba lietuviams šie 
Donelaičio žodžiai:
Taip, Dieve, duok kožnam, kurs mūsų Lietuvą garbin 
Ir, lietuviškai kalbėdams. baudžiavą seka,
Tam, Dieve, duok sulaukt kasmets pavasari sveiką, 
Ogi pabaigus tą, po tam ir vasarą linksmą.

(Sukaktuvinė paskaita Filadelfijoje 1964 m. 
balandžio 12 d. Antraštės tekste — “TŽ” re
dakcijos).



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

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

$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Kanados Lietuvių Fondo vajus
Kanados Lietuvių Fondo Va

jus. Be anksčiau skelbtų aukoto
jų, dar aukojo: Antanas Diržys 
Toronte $100; V. Nastajienė Ed- 
montone $100. Narių skaičius pa
siekė 60. Aplamai, Fondo vajus 
eina silpnai; ypač iš kitų koloni
jų apie Lietuvių Fondą mažai

Lietuvoje tėveliui mirus, 
jo sūnui BRONIUI SAPLIUI ir SEIMAI 

gilią užuojautą reiškia -—

Laima ir Petras Būtėnai 
Aldona ir Danius Siminkevičiai

P. BRONIŲ SAPLĮ SU ŠEIMA, 
jo tėveliui mirus Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame —

ANTANUI VASILIAUSKUI mirus, 
jo dukrai Aldonai Kutkienei ir jos šeimai 

reiškiame nuoširdžia užuojauta —
N. J. Šimkai
A. O. Tamošauskai

Nuoširdžiai užjaučiame p. Ireną Kairienę ir šeimą 
jos brangiam tėvui A. t A. TADUI VAIČIULĖNU1 

Lietuvoje mirus —

Mieliems bičiuliams
BRONIUI ir JUOZUI MIŠKINIAMS, jų broliui 

BALIUI MIŠKINIUI Lietuvoje mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

A. O. Skrebūnai 
K. B. Kareckai

FELIKSUI SAPLIUI Lietuvoje mirus, 
jo sūnui B. SAPLIUI ir ŠEIMAI nuoširdžią 

užuojautą reiškia —

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

1043 BLOOR ST. WEST
Didžiausias pasirinkimas namų, farmu, žemės sklypų, apartamentu, 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, 
švarus 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 Įmok., 6 m. senumo. 5 butų apartmėntas. 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 Jnms bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina, 
čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

TORS

Tel. RO 2-8255
BLOOR — JANE

$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 
augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
demiška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

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

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

$10.000 įmokėti, gražus rupių ply
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.

girdėti. Torontas irgi negali daug 
pasigirti. Iš čia 30 gydytojų kol 
kas tik 4 įstojo Į Fondą nariais; 
iš 60 inžinierių — tik 4, iš 60 or
ganizacijų tik 3 (B-nės apylinkė, 
“Parama” ir SLA). Abi katalikų 
parapijos yra Fondo nariais nuo 
pradžios. P. Lelis, F.V. sekr.

J. V. Skrebutėnai

O. J. Gustainiai
A. J. Sungailos

Šatrijos ir Rambyno tuntai

Socialinių Reikalų Informaci
nis Biuras veikia gan plačiu mas
tu gražiose L. V. Namų patalpo
se, 57 Sylvan Ave., Toronto 4; 
tel. 534-5773. Biuras bus atdaras 
lapkričio 5 d. ir kas antrą ketvir
tadienį nuo 7.30 iki 9.30 v. vak. 
Interesantai kreipiasi įvairiais 
klausimais: šeimos, pašalpų, pi
lietybės, imigracijos ir pan.

Jei informacijos reikalingos 
vaikų problemomis, tėvai ar bent 
vienas tėvų, turi ateiti su tokiu 
vaiku. Tikimės, ir toliau lietuvių 
visuomenė naudosis biuro veikla.

Ved.
Pranešama T. L. M. ir Ž. klu

bo nariams, kad lapkričio 8 d., 
sekmadienį, York Skeet Club šau
dykloje ruošiamos “trap” — lėk
štelių šaudymo rungtynės. Daly
viai registruojasi: Z. Zaleskis, 286 
Gardene Avė., Toronto 3. Telef. 
LE. 6-7424 iki lapkričio 5 d.

Penki pirmieji laimėtojai at
stovaus Walker’s Hamiltono liet, 
klubo “Giedraitis” pereinamosios 
taurės varžybose.

Vasario 16 gimnazijai pasiųsta 
$100 — 107 būrelio įnašai už š. 
m. rugpjūčio-gruodžio mėn.; po 
$12: V. Bačėnas, V. Balsys, Al. 
Banelis, kun. B. Pacevičius; $9 
J. Bersėnas; po $6: A. Diržys, J. 
Kaškelis, K. Rusinas, J. R. Sima
navičius, J. Stanaitis, A. Stepai- 
tienė; $4 P. Lelis; $3 J. Šipelis. 
Visi nariai moka po $1 į mėn. Į 
būrelį š.m. įstojo: A. Diržys, V. 
Balsys ir J. Šipelis. Kl. Dalinda 
išvyko į JAV. Būrelyje yra 22 na
riai. Už šiuos metus su gimnazi
ja atsiskaityta. Dėkoju rėmėjams 
ir iki pasimatymo kitų metų ko
vo mėn.

P. Lelis, būrelio vadovas
Meno galerijoje Eatono Colle

ge St., II augšte, vyksta Kanados 
dailininkų paroda “Prominent 
Canadian'Artists from Coast to 
Coast”. Joje yra išstatyti 2 dail. 
Vikt. Bričkaus paveikslai. Paroda 
gausiai lankoma.

Vyrų choras Carl Tapscott Sin
gers, pagarsėjęs savo radijo dai
nomis, su sol. V. Verikaičiu šį 
sekmadienį, lapkričio 8 d., 6.30 
v.v. per CBL padainuos vieną J. 
Strolios dainą ir “Panis Angeli- 
cus”.

“Knygų Lentyną”, A. Ružanco- 
vo red. bibliografijos trimėnesi- 
nis leidinys, prašo “T. ž.” leidė
jus išleisti bent vieną “K. Lenty
nos” laidą nemokamai. Jei kas 
sutiktų finansuoti šį svarbų lie
tuvišką darbą, malonėkite atsi
liepti “T. Ž.” redakcijoj. Leidi
nys atseitų apie $200.

United Appeal didysis metinis 
labdaros vajus pasibaigs už 
savaitės. Jau surinkta $7 mil. Rei
kia surinkti $10.238.000. Royal 
York viešbutyje vajaus vadovai 
surengė vajaus talkininkams pie
tus, kuriuose dalyvavo arti tūks
tančio asmenų. Pagrindinę kalbą 
pasakė M. Chambers, moksleivis, 
laimėjęs Ontario iškalbos kon
kursą. Vaišių mecenatas — Impe
rial Oil Co. Vajaus pirm. W. F. 
Mitchell. United Appeal remia 
daugybę miesto labdaros įstaigų.

M. K. Baltuškų ir sūnaus J. 
Murausko viešbutis Hespeler Ho
tel. Hespeler, Ont. vietovėje ne
toli Kitchener prie 401 kelio nau
jai atremontuojamas. Gali sutal
pinti apie 300 asmenų. Lietuviai 
maloniai laukiami. J. Murauskas 
lankėsi “T.ž.” redakcijoj ir pa
pasakojo apie savo verslą.

Viešojoj bibliotekoj, 1303 
Queen St. W., yra įvairių kalbų 
skyriai, jų tarpe ir lietuvių. Pas
tarajame yra visa eilė naujų ver
tingų liet, knygų, nors yra įmai
šytų ir komunistinės - ateistinės 
propagandos leidinių, kaip J. Ra
gausko. J. Kaškaičio ir kt., kurie 
lietuviams garbės nedaro. Biblio
tekos vadovybė kviečia lietuvius 
naudotis turimomis knygomis.

A L G ARBENS I
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

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 NUOSAVYBĖ $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 t.t. Prie Lakeshore Mimico, geras pirkinys. 
Jeigu kas nusimano apie mėsinės verslą, priims mažą įmokėjimą iš pa
tikimo asmens.

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

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

TORONTO Savaitės įvykiai
Allan A. Lamport, Toronto 

miesto savivaldybės kontrolie
rius, praneša, kad jo pastangos 
palengvinti n. ateiviams teismo 
procedūrą dėl anglų kalbos ne
mokėjimo buvo sėkmingos. Esą 
dabar nustatyta, jei nemokantis 
anglų kalbos patenka į teismą 
ir tuo momentu nėra atitinkamo 
vertėjo, byla galės būti atidėta 
keliom valandom, kol bus suras
tas vertėjas. Iki šiol tokiais atve
jais teisėjai atidėdavo bylą vie
nai savaitei. Tai išeidavo teisia
mųjų nenaudai, nes dažnai tokie 
asmenys būdavo laikomi dabok
lėje. Tiems, kurie paliekami lais
vėje, tenka grįžti į teismą, gaišti 
laiką. Abiem atvejais susidaro be
reikalingų nuostolių. Dabar to 
esą bus galima išvengti.

Vėlinių iškilmės Šv. Jono kapi
nėse Port Credit buvo gausios da
lyviais iš Toronto, Hamiltono, 
Oakvillės ir kt. lietuvių apylinkių. 
Ant specialiai įrengto altoriaus, 
papuošto Lietuvos trispalve, degė 
prieš 20 m. iš Lietuvos atvežta 
žvakė. Pamaldose dalyvavo abie
jų Toronto liet, parapijų kunigai, 
gėn. konsulas dr. J. Zmuidzinas 
su ponia ir kt. pareigūnai. Po pa
maldų artimieji lankė savųjų ka
pus ir uždegė žvakes. Iki šiol liet, 
kapinėse palaidoti 135 tautiečiai. 
Pastaruoju metu pastatyti pa
minklai: O. Janušauskienei, D. 
Vaičiūnui, J. Baumgartui, P. Sa
bui ir broliams Mitalams — Anta
nui, Adolfui, Jonui. Pastarie
siems paminklą pastatė giminės 
pagal dail. T. Valiaus projektą. 
Paminklas pašventintas spalio 31 
d. po gedulingų pamaldų, atlai
kytų Šv. Jono Kr. bažnyčioje.

“Paramos” specialus susirinki
mas įvyko lapkričio 1 d. ukrai
niečių kultūros centre Christie 
St. Pirmininkaujant H. Stepai- 
čiui, buvo išklausyta valdomųjų 
organų pranešimai. Gausiai susu 
rinkę nariai parodė didelį dėmesį 
bankelio reikalams, ypač diskusu 
jų metu. Visiems rūpėjo išsiaiš
kinti nuomonių skirtumus bei 
juos išlyginti. Remiantis augštes- 
nių instancijų pageidavimu, pri
imtas įstatų papildymas, pagal 
kurį kasmet kviečiamas oficialus 
buhalteris patikrinti metinės fi
nansinės apyskaitos. Numatyta, 
kad tokį buhalterį — chartered 
public accountant pasiūlo “Para
mos” valdyba, o tvirtina visuot. 
susirinkimas, šiems metams pa
kviestas p. Welch. Susirinkimas 
užtruko apie 5 vai. B.

Į p. Mažeikų Delhi, Ont., 25 m. 
vedybinę sukaktį iš Toronto buvo 
nuvykę keliolika asmenų. Iškil
mėse dalyvavo labai daug apylin
kės lietuvių ir nelietuvių. Banke
tui vokiečių salėje vadovavo p. 
Augustinavičius, jun. Sukaktuvi
ninkai yra seni “Tž” skaitytojai. 
Šia proga juos nuoširdžiai sveiki
name.

Dail. J. Bakis dalyvauja religi
nio meno parodoje Waterloo, 
Ont.. kur yra nusiuntęs porą sa
vo kūrinių.

Dail. Tel. Valius baigia piešti 
aplanką St. Ylos knygai “Dievas 
sutemose”, kurią leidžia “Tž”. 
Knyga jau atiduota į presą. Tiki
masi dar prieš Kalėdas išleisti 
viešumon.

P. Bražukas laikinam darbui 
perkeltas į Montrealį. Praėjusį 
sekmadienį buvo atvykęs į To
rontą.

Naujos kalėdinės kortelės, tin
kamos sveikinimams, yra at
spaustos “žiburių” spaustuvėje ir 
gaunamos Toronto lietuviškose 
parduotuvėse bei abiejų parapijų 
spaudos kioskuose.

Sol. V. Verikaitis pakviestas 
dainuoti lapkričio 21 d., šešta
dieni, St. Catharines, Ont., ramo- 
v ė n ų rengiamoj kariuomenės 
šventėje.

(Atkelta iš l psl.)
Danijos kompartijos vadas, grį

žęs iš Maskvos pareiškė, kad N. 
Chruščiovas turėjęs pasitraukti 
dėl sklerozės ir politinių klaidų. 
Kodėl taip staigiai nutrenktas, 
net be padėkos žodžio, negalėjo 
paaiškinti.

Amerikos rinkimų vajuj smar
kiai dalyvavo kandidatų žmonos 
ir vaikai, net nepilnamečiai. At
rodytų, kad tais rinkimais yra už- 
interesuotos ir šeimos. Pirmoj 
vietoj ir šia prasme ėjo ponia 
Johnson. Iš Kennedy šeimų net 
5 moterys dalyvavo propagandoj.

Vengrija su Austrija sutarė sa
vo pasiuntinybes pakelti į amba
sadų laipsnius. Sutarta taip pat 
dėl Austrijos piliečių turto, esan
čio Vengrijoj; norima padidinti 
prekybinius mainus.

Portugalija tariasi su Vokieti
ja dėl paskolos ir dėl prekybos 

sutarties. Kreditai Portugalijai 
siektų $30 milijonų.

Katalikų spauda Ispanijoj ke
lia aliarmą dėl kainų kilimo ir 
kritikuoja Franco ūkinę politiką.

Ateina prie vairų nauji valdo
vai, nauji pavojai, naujos gali

mybės. Rusija nori taikintis su 
Kinija ir siūlyti didoką ūkinę pa
galbą. Kinijos prestižas po iš
sprogdinimo atominės bombos di
dės Afrikoj ir Azijoj. Amerikos 
sunkumai nemažės P. Vietname, 
Kuboj ir Europoj. Vokietijos 
kancleris Erhardas vis daugiau 
tolinasi nuo Prancūzijos ir laiko
si arčiau Amerikos. Britų nauji 
valdovai, nors ir laikysis Ameri
kos, bet kartu dairysis ir i komu
nistinius kraštus, didindami su 
jais prekybą, ilgindami kreditus 
ir jieškodami taikaus sugyvenimo 
formulės. Indija labai susirūpino 
savo saugumu, nes Kinija agre- 
syvės, o Rusija gali laikytis Kini
jos politikos.

“Dainos” pobūvis — arbatėlė 
ruošiama lapkr. 22 d., 5 v. p.p., 
šv. Jono Jono par. salėje; šį kar
tą ne pelnui, bet prisiminimui 
bei pagerbimui visų narių, nuo 
pat įsikūrimo ir visų mielų tautie
čių, kurie sekė dainiečių pastan
gas šalpai ir visokiais budais rė
mė jų darbus. Kviečiame atsilan
kyti ir tuos, kurie susidomėję 
“Dainos” veikla, ir visus, kas tik 
norėtų kartu tą popietę praleisti. 
Bus trumpa programa ir vaišės.

Praeitas “D” susirinkimas pas 
V. Rasiulienę buvo labai jaukus. 
Jau artinasi Šv. Kalėdos, ir dova
nos Vokietijoje likusiems sene
liams bei ligoniams yra pirmas 
“Dainos” rūpestis šiuo metu. 
Ačiū mielai šeimininkei už tokį 
šiltą susirinkimo priėmimą. Se
kantis susirinkimas — pas narę 
L. Novogrodskienę, 87 Winder- 
mere Ave., RO 9-8846. lapkr. 29 
d. 3 v. p.p. M. F. Y-nė

Sol. L. Šukytė sutiko duoti re
čitalį Prisikėlimo salėjo lapkričio 
29 d., sekmadienį, Kanados L. 
Kat. Moterų Dr-jos visuotinio su
važiavimo proga. Gruodžio 11 d. 
ji koncertuos Bostone ir turės 
pasikalbėjimą vietinėj televizijoj 
bei radijo programoj.

Lietuvių studentų žinios
Nutarėme, kad gal bus gera idėja 

jums visiems pranešti, kas įvyks atei
nančią savaitę ir kas įvyko praeitą. 
Tiesa, — neperdaugiausia iš abiejų 
pusių, bet reikia „vistiek pasakyti.

Penktadienį, spalio 30 d., būrys stu
dentų (maždaug 16) susirinko savo 
būstinėje nustatyti tvarkos ir temų li
tuanistiniams kursams. Sėdėdami dre- 
bėjom, nes krosnis neveikė, bet vis- 
tiek išrinkom temas ir priėjom išva
dos, kad aštuntą valandą geriau pra
dėti paskaitas. Bet reikės užmiršti se
ną lietuvišką tradiciją — pavėlavimą! 
Apsiverkit, jeigu norit, bet, mieli ko
legos NEPAVĖLUOK IT, nes privile
gijos žiūrėti “Mickey Mouse Show” 
bus rimtai pašalintos.

Kas įvyks? — O dabar papasakosim, 
kas įvyks šį penktadienį, lapkričio 6 
d., studentų būstinėje 8 vai. Bus šo
kiai visiems studentam, kad visi galė
tumėte susitikti senus draugus, pasi
bučiuoti su visais priešais ir gal tru
putį pašokti. Pobūvis bus labai infor- 
malus, tai neateikite apsirengę kaip 
į dėdės vestuves! Norime visus pama
tyti, tad pasirodykite su savo links
mom šypsenom.

Pasirodykite ir sekmadienį, lapkr. 
8 d., su mielais tėveliais po vienuolik
tos valandos Mišių pagraužti pyragai
čių, išgerti lašelį kavutės ir šiltai pa
spausti pirmininko rankelės. Nuošir
džiai visų laukiam!

Balandėlis ir Pelėda
ASS spalio 25 turėjo pirmą susirin

kimą. Pirmininkavo jnr. G. Skrinskas 
ir sekr. t.n. G. Rinkūnaitė. Fil. S. Kaz
lauskas pasveikino dalyvius, kurių bu
vo apie 25. Fil. S. Kairys paaiškino 
akademikų skautų istoriją ir ideolo
giją. Išrinkta valdyba: G. Rinkūnaitė 
— vicepirm.; D. Tamulionytė — sekr.; 
D. Jurkšaitytė — koresp.; R. Karka — 
ižd.; Skrinskas — Korp! Vytis atsto-
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

RO 7-5454 
Namų teL LE 5-1584

SWANSEA — BLOOR, $3.000 įmo 
keti, 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 namą.

BENZINO STOTIS SU GARAŽU, , 
maisto produktų krautuvė, , 
restoranas ir gyvenamas na- , 
mas, metinė apyvarta apie ' 
$90.000; gali keisti į namą. '

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

Ateitininku žinios
L. *

Moksleivių susirinkimai: jaunučių 
berniukų — sekmadienį, lapkričio 8 
d., 3 vai., Prisik. par. muzikos studi
joje; jaunesniųjų berniukų — ten pat 
4 vai. sekmadienį.

Vyr. moksleivių berniukų ir mer
gaičių bendras susirinkimas — šį sek
madienį, 6 vai., muzikos studijoje.

Minėtuose susirinkimuose kviečia
mi dalyvauti ir neateitininkai. Tėvai, 
kurių vaikai dar nėra įsijungę į jo
kias organizacijas, prašomi atkreipti 
dėmesį. Vaikai, nepriklausą lietuviš
kom organizacijom, prisijungs prie 
gatvės grupių.

Tėvų susirinkimas praėjusį sekma
dienį praėjo šeimyniškoje nuotaikoje. 
Buvo paaiškinta tėvams apie Toronte 
veikiančius ateitininkų būrelius, pa
sikalbėta apie susirinkimų laiką ir ki
tais klausimais. Tėvų pageidavimu, pa
našūs susirinkimai turėtu būti dažnes- 
ni.

Lietuviu skautu veikla
ši šeštadieni nuo 12 vai. dienos pra

sideda bazaras. turtingas Įvairiais fan
tais. kurių tarpe bus dail. J. Dagio ir 
kitų paveikslai. Veiks bufetas. Vakare 
nuo 7.30 vai. balius-šokiai. Abu paren
gimus ruošia skautų-čių tėvų-rėmėjų 
komitetas. Kviečiami visi gausiai at
silankyti ir paremti skautų veiklą.

vas. Buvo aptarta žiemos stovykla, ku
ri įvyks Caberfae, Mich., nuo gruodžio 
29 d. iki sausio 3 d. Norintieji važiuo
ti prašomi paskambinti G. Rinkūnai- 
tei 535-9397. D. J.

Lietuvių Studentų Sąjungos centro 
valdybą 1964-65 mokslo metams suda
ro: Algis Zaparackas — pirm., 4120 
Yorba Linda Drive, Royal Oak, Mich. 
48072, USA; Algimantas V. Bublys — 
vicepirm.; Jūra Gailiušytė — sekr., 
645 Marrick Apt. 21, Detroit 2, Mich.; 
Algis Zlantas — ižd.; Birutė Augusti- 
navičiūtė — tarptautinio skyriaus va
dovė; Rimantas Griškelis — spaudos 
bei informacijos reikalams ir “Studen
tų Gairių” redaktorius.

Visuotinis lietuvių studentų suva
žiavimas įvyks lapkričio 26-30 d. Det
roite. '

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, 
10-čiai metu mortgičius balansui. 

VIENAAUGŠTIS — 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.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA

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 šeimų pasta

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

RONCESVALLES — 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 
senumo. Virš $20.000 meti
nių pajamų. Pilna kaina tik 
$133.000.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

^Loterijų knygutėm grąžinti terminas 
baigiasi lapkričio 13 d.

Stebėti, spręsti, veikti — pagalvoki
te, ką buvote pasižadėję padaryt: iki 
ateinančio susirinkimo!

Pirmasis vyr. mergaičių susirinki
mas šį rudenį įvyko spalio 31 d. Iš
rinkta būrelio pirm. Rūta Urbonaitė, 
jos padėjėja — Jūratė Urbonaitė. Se
kantis susirinkimas — šį šeštadienį, 
lapkričio 7 d., 7 vai. vak., L. Vaikų 
Namuose. Į susirinkimus kviečiamos 
visos mergaitės — ir neateitininkės.

Jaunesniųjų at-kių “Gintarių” būre
lio susirinkimas — šį sekmadienį, 
lapkričio 8 d., 2 v. p.p. LVN.

Jaunučių at-kių susirinkimas — lap
kričio 8 d., 2 v. p.p. LVN.

Jaunesniųjų at-kių “Vaidilučių” bū
relio susirinkimas — 4 v. p.p. LVN. 
Susirinkimuose kviečiame gausiausiai 
dalyvauti, nes bus pradėta ruoštis ka
lėdinei programai.

Lietuvos skautų Įsteigimo sukaktis 
lapkričio 1 d. proga buvo minima kiek
vieno vieneto sueigose.

Rambyno tuntas, kariuomenės šven
tės proga, ruošiasi dalyvauti 10.30 
vai. pamaldose lapkričio 15 d. Prisikė
limo parap. bažnyčioje.

Artėjant Kalėdoms, skautais-ės ruo
šiasi eglutės programai. Dalyvaus vi
sas skautiškas jaunimas. Pasiruoši
mui bus šaukiamos dažnesnės sueigos.

Skautų stovyklai reikalingas motori
nis pjūklas. Kas iš tėvų-rėmėjų turė
tų ar žinotų kur toks gaunamas už pri
einamą kainą, prašoma pranešti ps. 
G. Stanioniui RU 1-7861.

Stovyklavietės fondui aukojo: $60: 
dr. J. Yčas (jis taip pat padovanojo 
ir vieną kabiną, kuri bus nugabenta į . 
“Romuvą); $25 St. Catharines tėvų- 
rėmėjų k-tas; $10: A. Liorencas, A. Se- 
tikas, V. Švedienė ir J. D. Kaunaitės. 
Visiems aukotojams nuoširdus skau
tiškas ačiū.

Skautai vyčiai ruošia iškylą i “Ro
muvą” šį savaitgalį.

Skautas-tė yra tiesus ir laikosi savo 
žodžio. Tai pirmasis sk. įstatas. Žino
me gerai, būti tiesiu ir nemelagiu yra 
sunku, bet skautai iš mažens yra auk
lėjami būti tiesiais ir visada sakyti 
tiesą. Tiesos sakymas yra drąsos pažy
mys. Jei skautas ar skautininkas nesi
laiko šio įstato, nėra tikras skautas.

Turime krautuvią, namą, vasarvieiiq, hotellą, motelią įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mns. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolą—mortgiėlą.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latvija, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir tX
• 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 
pranešimą.

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

mielai paaiškinsime ir duosime patarimą.
• Mūsų įstaiga labai daug kam patarnavo ir pasiruošusi patar

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
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 vai. p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

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 — Dirbtuvę

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

Toronto Lietuvių Sporto Klubo "Vyčio"
pasiruošimai šio sezono krepšinio bei stalo teniso veiklai jau prasidėjo. Kiekvieno 
penktadienio vakarą jau matome gausų būrį mūsų jaunųjų krepšininkų nuomojamoje 
mokyklos salėje. Netrūksta nei mūsų veteranų, negailinčių savo laiko vaikų trenira
vimui bei priežiūraL

TORONTO KREPŠINIO PIRMENYBĖSE . . .
. matysime net septynių Vyčio krepšinio vienetų uniformas, o kartu su musų jaunaisiais

— būrį tėvų-rėmėjų bei klubo vadovų. Stengsimės vėl apginti turėtas Toronto miesto 
meisterystes.

STALO TENISININKAI,
turį Toronte gausiausią vaikų grupę, varžysis įvairiose miesto lygose. Tikimės jog ir 
šiais metais matysime vytiečius Toronto, Ontario ir Kanados stalo teniso meisterių tar
pe. Matysime gal ir vytietę, atstovaujančią Kanadai stalo teniso rinktinėje net ir pa
saulio pirmenybėse JUGOSLAVIJOJE!

BE JŪSŲ nuoširdaus PRITARIMO, talkinimo prižiūrint mūsų jaunimą ir materialinės paramos minėta veikla 
bus neįmanoma. Metinis klubo biudžetas siekia $3000 (vien salės nuoma vakarui $22).

Paremkime sportuojančio lietuviško jaunimo veiklą!
Pasiųskime auką arba pirkime sidabrinį T.L.SJi. “Vytis” nario rėmėjo ženkliuką ($10). 
Klubo iždininkas — J. Uogintas, 354 Windermere Ave., Toronto 3, Ont.

TJL3-K. “VYTIS”

SPORTAS

ŠYPSENOS
Nehru ir Chruščiovas

Chruščiovas kartą per pasima
tymą su velioniu Indijos min. 
pirmininku Nehru pasiūlė išger
ti stiklelį “vodkos”. Nehru man
dagiai atsisakė, nes jam religija 
neleidžianti.

— Ką norėtumėte gauti už iš
gėrimą stiklelio “vodkos”? — pa
klausė Chruščiovas. — Vieną 
plieno liejyklą? Dvi? Tris, ketu
rias, penkias?...

— Na, už penkias plienp lie
jyklas, aišku, aš išgersiu, — pa
sakė Nehru ir išgėrė.

Chruščiovas pradėjo juoktis.
— Negražu iš manęs juoktis,

Amerika nemėgsta ateivių iš R. Europos

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO
KOOPERATYVAS yra vienas greičiausiai augančių 

visoje Kanadoje.
DARBO VALANDOS:
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7
Antr. 10-1.30
Tree, uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30*-7 
Penkt. 10 - 1.30 ir 4.30-8 
Šešt. 9-12
Sekm. 9.30 - 1

Pirmas milijonas pasiektas per 20 mėnesių.
Už indėlius mokamos eugščiausios palūkanos — 
- 4/2% -5%.
Asmenines pask. —- 7%.
Mortgičių pask. — 61/2%.

Priedo visi taupytojai gauna nemokamą gyvybės 
apdraudę.

999 COLLEGE ST.Z TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

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

Bloor Autorite Garage das ir College). Tel. 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

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių **n j n j y j 5? 

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

Už sutaupąs moka nuo 4^2 % 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.

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio sezoną pirmosios pradėjo 

moterys. Užpraeitą antradienį TLB 
lygos pirmenybėse jos pralaimėjo pra
eitų metų meisteriui Ciccones 27:45. 
Komanda dar tebėra “pavasariškoj” 
formoj, tačiau džiugu buvo vėl maty
ti žaidžiančią O. Balsienę (12). Ko
mandoje dar žaidė Jasinskaitė, Pent- 
hor 2, Kalvaitytė 5, Supronaitė 4, žol- 
pytė, Astrauskaitė 2, Čirvinskaitė 2. 
Rungtynės vyksta kiekvieną antradie
nį toje pat Deer Park mokykloje, prie 
Yonge ir St. Clair gatvių.

CYO lygos pirmenybėse praeitą šeš
tadienį jaun. krepšininkės, žaidžian
čios 12 m. grupėje, nugalėjo St. Vin
cent 38:0. Žaidė: Balsytė 16, Žukaus
kaitė 2, Zubrickaitė 1, Nacevičiūtė 13, 
Aušrotaitė 1, Simonavičiūtė, Rama
nauskaitė, čirvinskaitė 7. Šį šeštadienį 
2 vai. jos vėl žais pirmenybių rungty
nes su Canadian Martyrs žaidikėmis. 
Rungtynės vyksta Oakwood mokykloj.

Vyrų komanda šiemet žais Metro A 
grupės pirmenybėse, kurios prasidės 
lapkričio pabaigoj.

Berniukų trys komandos dalyvaus 
Toronto parapijų lygos pirmenybėse. 
Šios pirmenybės prasidės artimiausiu 
laiku.

Stalo tenisininkai praeitą savaitgalį 
dalyvavo W. YMCA suruoštose pirme
nybėse. Geriausiai pasirodė jaunieji 
stalo tenisininkai. Berniukų iki 18 m. 
grupėje I vieta laimėjo A. Krasaus
kas, II — E. Zabiela. Mergaičių to pa
ties amžiaus grupėje I vietą laimėjo 
E. Sabaliauskaitė, II — L. Gustainy- 
tė. Jaunesniųjų mergaičių grupėje I 
vieta atiteko V. Nešukaitytei, II — F. 
Nešukaitytei. Moterų grupėje E. Saba
liauskaitė. pusbaigmyje įveikusi latvę 
B. Adminis; baigmėje įtemptoje 5 se
tų kovoj pralaimėjo B. Gvinėjos žai- 
dikeį B. Deabreu.

Mūsų rėmėjams — J. Margiui, iš
nuomojusiam salę krepšinio treniruo-Įma padengti kelionės išlaidas. P-bių 
tėms. R. Stasiuliui ir J. M. Zubrickams 
nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės. Antradieni 

8.45 v.v., 23 Ferndale Aušros mergai
čių Sr. komanda žais su Vyčio moteri
mis; sekmadienį, tuoj po pamaldų, mū
sų salėje Aušros vyrų komanda žais 
su Andy's ir Aušros jauniai — su Tri
dents jauniais. CYO lygos rungtynių 
laikas bus praneštas vėliau.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. Bathurst — College lygoje Auš
ros vyrai nugalėjo St. Vlads 95:63 ir 
Aušros jauniai nugalėjo St. Vlads jau
nius 54:36. Toronto moterų lygoje 
Aušros mergaitės nugalėjo Lee Roy 
48:33. CYO lygoje Aušros merg. Jr. 
komanda nugalėjo St. Anselms Jr. 
42:35: Aušros* M. Juvl. nugalėjo St. 
Anselms M. Juvl. 24:20; Aušros M. 
M. pralaimėjo St. Leos M. M. 7:28 ir 
Aušros Bantam (11-9 m.) nugalėjo St. 
Leos B. 21:2. Draugiškose rungtynėse 
Aušros vyrai pralaimėjo Tridents 
76:85 ir Aušros mergaitės (17-16 m.) 
nugalėjo Kanados čempijones Hamil
tono Stefelco 16:10. Plaukimo pirme
nybėse Angela Kučinskaitė išsikovojo

I v. 50 y. nugara (37.7), I v. 100 y. 
indv. medlay (1,27.1), II v. 50 y. l.s. 
(33.6) ir, kaip daugiausiai surinkusi 
taškų, gavo individualinės čempijonės 
taurę; J. Glenartaitė išsikovojo I v. 
50 y. l.s. (33.2 sek.); prieš dvi savai
tes Buffalo įvykusiose pirmenybėse 
laimėjo sidabro medalį 50 y. plaukime 
krūtine.

SPORTAS LIETUVOJE
Ričardas Tamulis, pusvidutinio svo

rio lietuvis boksininkas, Tokijo olim- 
pijadoje laimėjo antrą vietą ir sidab
ro nedali. Tai buvo geriausias lietu
vio pasirodymas šiose žaidynėse.

Vilniaus boksininkų rinktinė buvo 
nuvykusi i Azerbaidžano sostinę Ba
ku, kur turėjo rungtynes su vietine 
rinktine. Rungtynės baigėsi lygiomis 
5:5. Be kitų, rinktinei taškus laimėjo 
I. Muraška ir T. Daukša.

Lvove įvyko darbo rezervų stalo te
nisininkų pirmenybės, kuriose vėl pa
sirodė A. Saunoris ir laimėjo antrą 
vietą.

Vilniaus Žalgirio aštuonvietė valtis 
atstovavo Sov. Sąjungai Tokijo olim- 
pijadoje. Po geros pradžios baigmėje 
vilniečiai liko penktaisiais, čia pirmą 
vietą laimėjo amerikiečiai, palikdami 
favoritus vokiečius antroje vietoje.

ŠACHMATAI
Š. A. lietuvių šachmatų individuali

nės p-bės įvyks Čikagoje per Padėkos 
savaitgalį,, lapkričio 27-29 d. Pirme
nybės pradedamos penktadienį, tačiau, 
jei jose Kanados šachmatininkai neda
lyvautų (paaiškės po įrašymo termi
no, lapkričio 12 d.), pirmenybės bus 
pradėtos ketvirtadienio vakare, lap
kričio 26 d. Dalyvauti kviečiami visų 
klasių šachmatininkai. Pirmenybių va
dovas— V. Karpuška. 3622 W. 71 St., 
Chicago. Ill. 60629. Dalyviai bus ap
rūpinti nakvyne. Nugalėtojams žada-

nugalėtojui skiriama simbolinė Lietu
vos laisvės dovana (iš juodo ąžuolo, 
gauto iš Lietuvos, prof. L Končiaus 
kūrinys). 1961 m. ją laimėjo P. Taut- 
vaišas. Kita pereinamoji dovana — dr. 
Alg. Nasvyčio. 1961 m. ją laimėjo —

Pagal dabartinę JAV imigraci
jos sistemą, nustatytą 1929 m., 
kasmet gali imigruoti 156.987 as
menys. Imigracijos kvota nusta
tyta pagal tautybių sudėtį JAV 
1920 m. Ji labai palanki šiaurinės 
ir vakarinės Europos kraštams, 
bet labai apriboja imigraciją iš 
pietinės ir rytinės Europos. An
tai, Britanijos metinė kvota — 
65.361; pastaraisiais metais ja pa
sinaudojo tik 28.291. Vokietijos 
kvota — 25.814, be to, amerikie
čių karių žmonos vokietės gali 
imigruoti ne kvotos keliu. Airijos 
kvota — 17.756, bet tik 6.054 ja 
pasinaudojo. Lenkijai nustatyta 
kvota tik 6.488; eilės laukiančių 
lenkų yra 61.293. Italijos kvota 
— 5.666, laukiančių — 132.435. 
Graikijos kvota — 308, laukian
čių — 96.538. Taigi, Britanijos 
ir Airijos piliečiai gali emigruoti 
Amerikon labai lengvai, praktiš
kai kada tik nori, o Lenkijos, Bal
tijos valstybių, Vengrijos ir kitų 
panašių kraštų piliečiai turi ilgus 
metus laukti eilės. Tokia sistema 
buvo nustatyta, matyt, todėl, kad 
norėta išlaikyti tą pačią tautybių 
proporciją, kuri buvo 1920 m. 
Net buv. prez. H. Trumanas, ve
tuodamas 1952 m. imigracijos ir 
pilietybės Įstatymą, pareiškė: “Už 
tos diskriminacinės politikos sly
pi, atvirai tariant, mintis, kad 
amerikiečiai su angliškom ar ai
riškom pavardėm yra geresni pi
liečiai už tuos amerikiečius, kurie 
turi itališkas, graikiškas ar len
kiškas pavardes ... Tokia nuomo
nė yra visai neverta mūsų tradi
cijų ir mūsų idealų.”

Dalis amerikiečių politikų siū
lo keisti imigracijos sistemą ir 
atremti ją ne i kilmės kraštus, o 
i ateivio kvalifikacijas. Pasak jų, 
kvotos sistema esanti neteisinga. 
Pvz. mažytė valstybėlė Andorą 
Pirenėjų kalnuose su 6.500 ispa
niškai kalbančių gyventojų turi 
imigracijos kvotą — 100, o Ispa
nija su 30.000.000 ,gyv. — tik 
250. Be to. JAV piliečiai turi me: 
tų metus laukti savo giminių, nes 
60.000 kvotos numerių paprastai 
neišnaudoja perdideles kvotas tu-

žvelgti i JAV piliečių šeimų na
rius, kad tuo būdu būtų sujungia
mos šeimos; 3. remtis registraci
jos pirmenybe. Pasiūlymai tebėra 
kongrese. Spaudoje, kaip “Satur
day Evening Post”, kyla balsų už 
imigracijos reformą. Be kitko, 
primenama, kad ir pirmumo tei
sė, dabar praktikuojama, esanti 
keistina. Pvz. dabartiniai Įstaty
mai teikia pirmumą specialis
tams, profesoriams, bet tik nusta
tytos kvotos ribose. Pasak refor
mos šalininkų, imigracijos siste
ma turinti būti lanksti.

Algirdas Leonavičius. Atskiros dova- rį kraštai. O pervesti neišnaudo-
tas kvotas kitiems kraštams nesą 
galima.

Velionis prez. J. F. Kennedy 
1963 m. liepos 23 d. siūlė kong-

nos paskirų klasių laimėtojams. Pir
menybėse dalyvauja FASKe registruo
ti šachmatininkai: jei neregistruoti, 
tai galės atlikti prie įsirašymo. Daly
vio mokestis $2. neregistruotiems — resui pakeisti imigracijos siste- 
plius FASKo mokestis S2.50. Jau- mą; 1. pirmiausia atsižvelgt į atei- 
niam — gimimo riba 1945 m. vio kvalifikacijas bei derinti jas 

Kazys Merkis Įsu JAV pareikalavimu; 2. atsi-

APDRAUDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIU • NAMU • 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

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

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

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

BE 9-1659

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.

©
Pirkdamas B /A produktus, perki geriausius!

PARKDALE
Benzino stotis - Garažas

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

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

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

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

OILS LTD. ATSTOVAS

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klientams.
TELFONAS LE 34908

International

Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eie&ira varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

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

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
dysiu! visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body ir dažymo darbai.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

A — ALfA RAD|O & TV

Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVEn TORONTO

kad taip padariau, — pastebėjo 
Nehru.

— Aš juokiuosi ne iš jūsų, o iš 
Ulbrichto, pagalvojęs, kokia bus 
jo veido išraiška, kai sužinos, kad 
jis turės Indijoj pastatyti penkias 
plieno liejyklas...

Karinė tarnyba
— Neturi, supratimo, pone 

Margi, kiek man kainuoja karinė 
tarnyba.

— Kaip tai?
— Mano sūnų Baltrų paėmė i 

kariuomenę. Pradžioje buvo pės
tininkuose; parašė laišką, kad 
prisiųsčiau pinigų batams pirkti. 
Paskiau rašė, jog perkeltas i rai
telius, ir jam reikalingas arklys. 
Prieš keletą dienų gavau žinią, 
kad jis pereisiąs i laivyną ir tu
rės pirktis laivą ...

Čiurlionis gyvas?
Teatre žmona šnabžda vyrui:
— Man atrodo, jog asmuo, sė

dintis prieš mus, yra Čiurlionis.
— Neplepėk niekų, juk jis jau 

negyvas.
Po kiek laiko žmona vėl prisi

lenkia prie vyro ir triumfališkai 
sušnabžda:

— Klysti. Jis gyvas, mačiau 
kaip jis sujudėjo ...

Parinko Pr. Al.

ŠITAS simbolis reiškia,
kad esame savistovūs — independent — visų APDRAUDOS 
reikalų tvarkytojai, profesinės sąjungos nariai.

PRANO BARAUSKO

RO 6-0811 arba RO 6-0832
Commissioner For Taking Affidavits.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OD. DR. E. ZUBRIENĖ 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

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 vai. 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 BENZ B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., 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
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTfc 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEiLUVIENĖ 
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 SL)

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių nervus, kurie 
dažnai sukelia galvos skaudėjimą ir 
nevingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 COLLEGE STn TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

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

24 vaL pat RO 94612 
Darbo vai. RO 94121 
Namą RO 6-7112
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Maloniai kviečiame atsilankyti į
Toronto Lietuvių Skautų Tėvų-Rėmėjų ruošiama
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K MONTREAL
Šv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

— šį penktadienį, pirmąjį lap
kričio mėn., po rytinių pamaldų 
lankomi ligoniai. Vakarinės pa
maldos — 7.30 vai.

— Šį sekmadienį 11 vai. pa
maldose solo giedos sol. Lilija 
Šukytė.

— KL Kat. Moterų Dr-jos Šv. 
Jono Kr. par. skyr. susirinkimas
— šį sekmadienį, 3 v., par. salė
je. Paskaita — p. Sekonienės. Ma
loniai prašomos parapijietės dau
giau įsijungti į draugiją.

— Šią savaitę lankomi parapi
jiečiai Warren parko rajone.

— Lapkričio 14 d., šeštadienį, 
Įvyksta muz. St. Gailevičiaus pa
gerbimas. Įvertinant garbingojo 
Sukaktuvininko tylų darbą bei di
delius nuopelnus muzikinėje sri
tyje Toronte ir kitose kolonijose, 
visi tautiečiai skatinami savo 
gausiu dalvavimu atsidėkoti jam. 
Šv. Jono Kr. parapijiečiams da
lyvavimas pagerbime muz. Gaile
vičiaus, kaip parapijos vargoni
ninko, turėtų būti maloni parei
ga-
berniukai šią savaitę renkasi 
bernuikai šią savaitę renkasi 
penktadienį 6 v.v. Po repeticijos 
jie pirmą kartą turės progos tar
nauti Mišioms penktadienio va
kare .

— Parapijos choro repeticijos
— sekmadieniais po 11 vai. pa
maldų. Maloniai prašomi visi cho
ristai kiekvieną sekmadienį da
lyvauti tiek 11 vai. pamaldose, 
tiek repeticijose. Mokyklinio am
žiaus jaunimo choro repeticijos 
vyksta po liet, šeštadieninės mo
kyklos pamokų. Jaunimo choras 
aktyviai dalyvauja sekmadienių 
9.30 vai. pamaldose — giedojimu 
ir dialoginėmis maldomis.

— šeštadienį 9 v.r. pamaldos 
už a.a. Klemenso Dargio vėlę. Pa
maldas užprašė velionies giminių 
bičiuliai. Ateinantį sekmadienį 
pamaldose prisimenamas a.a. 
kun. Benjaminas Sakavičius, ne
seniai tragiškai miręs Lietuvoje.

Ona Cuplinskienė, sužeista au
tomobilio nelaimėje, sveiksta 
North Western ligoninėje. Josios 
dukra ir anūkė, nukentėjusios to
je pačioje nelaimėje, iš ligoninės 
grįžo į namus. Westono sanatori
joje gydosi Samas Bonikis, 81 m. 
amžiaus, ir Petras Straupė.

Šv. Jono Kr. Pašalpinės Dr-jos 
susirinkimas — šį sekmadienį, 
lapkričio 8 d., 3 v. p.p., salėje 
virš “T. Žiburių”.

Filmas “Lietuvos tragedija”, 
kuris turėjo būti rodomas Hamil
tone lap kr. 8 d., atidėtas vėles
niam laikui.

Lituanistinis seminaras studen
tams ir vyr. moksleiviams buvo 
pradėtas spalio 30 d. studentų 
būstinėje. Susirinko gražus bū
rys studentų. Vadovaujant semi
naro vadovui ped. A. Rinkūnui ir 
reikalų vedėjai mokyt. E. Krikš
čiūnienei, buvo nustatyta visa ei
lė temų būsimoms diskusijoms. 
Pirmoji tema, gavusi daugiausia 
balsų, buvo: “Ar studentui reika
linga religija?” Ji bus diskutuo
jama lapkričio 13 d., penktadie
nį, stud, būstinėje, šiuo semina
ru vertėtų susidomėti visiem liet, 
studentam. Sekančiam kartui bus 
sutvarkytas šildymas ir kt. ūki
niai reikalai.

Padėka
Nuoširdus ačiū dr. A. Užupienei už 

suteikimą pagalbos man susirgus, už 
greitą vietos parūpinimą Women’s Co
llege ligoninėje ir už dažną lankymą. 
Taip pat kitiems gydytojams ir F. Lu
tau už taip rūpestingą gydymą.

Nuoširdus ačiū visiems mano arti
miesiems ir bendradarbėms - biams už 
taip gausų lankymą ligoninėje ir na
muose; už siųstas užuojautas paštu ir 
telefonu, už dovanas, gėles ir už vis
ką, kas buvo suteikta man ligos metu: 
mano vyrui J. Kvederiui, sūnui J. Kve- 
deriui, S. V. Vaitkams, O. S. Dačkams, 
A. L. Krakauskams, A. O. Kanapkoms, 
V. Dranginienei, O. Indrelienei, L. V. 
Wasilewski, p. Žutautienei, B. Poškie
nei, Z. Martinaitienei, J. M. Danusevi- 
čiams, R. Bekerienei, M. L. Malinaus
kams, J. O. Genaučiams, M. Kralisz, 
H. Jekabsons, H. Karmiol, L. Jendri- 
jewski, E. S. Maskowitz, Mr. David, 
darbovietės form. Mr. J. Bova ir se
niūnui Mr. Geceall. Visų parodytą 
taip didelį nuoširdumą bei rūpestin
gumą atsiminsiu visuomet.

Emilija Kvederienė

— Lietuvoje mirus jo tėveliui, 
Bronių Saplį ir jo šeimą giliai už
jaučiame. Mišios už velionies sie
lą — šį sekm., 11 vai. Taip pat 
užjaučiame Brunardą Mackevičių 
ir jo šeimą, Lietuvoje mirus jo 
tėveliui. Mišios už velionies sielą
— lapkr. 9 d., pirmad., 9 vai. r. 
Reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą Irenai Kairienei ir jos šei
mai, Lietuvoje mirus jos tėveliui; 
Jonui Mardosui ir jo šeimai, Lie
tuvoje mirus jo mamytei.

— Vėlinių novenos Mišios bus 
laikomos kasdien per visą lapkri
čio mėn. 8 v.r. Kurie gali, labai 
kviečiami dalyvauti ir priimti šv. 
Komuniją.

— Viešųjų pr. mokyklų 8-to ir 
7-to sk. mokiniams katechetinės 
pamokos — kas antrad. 4.30 vai. 
p.p.; 6-to ir 5-to sk. — kas tre- 
čiad. 4.30 v. p.p. žemesnių skyrių 
mokiniams ir tiems, kurie' ruošia
si pirmai Komunijai, pamokos 
kas sekmad. po 10 v. Mišių. Visos 
pamokos yra Liet. Vaikų Namuo
se. Jas dėsto seselės.

— Par. choro bendra repetici
ja — šį ketvirtad., 7.30 v.v. muz. 
studijoje.

— Par. jaunimo choro repeti
cija — šį penktad., 6.30 v.v. muz. 
studijoje.

— šią savaitę — pirmas mėn. 
penktadienis. Mišios, išpažintys ir 
Komunija — 7, 7.30, 8 vai. ryto 
ir 8 vai. vak. Ligoniams Komuni
ja išvežtojama iš anksto susitarus.

— šį sekm. po Mišių par. ku
nigai išvyksta į Brooklyną daly
vauti vienuolyno metinėse reko
lekcijose. Rekolekcijos truks 1 
savaitę. Klebono pareigas laikinai 
eis T. Tarcizijus, o jam talkins 
kun. B. Jurkšas. Kunigai Toron- 
tan grįš lapkričio 17 d. naktį.

— Ryšium su kunigų metinė
mis rekolekcijomis, kt. savaitę, 
lapkr. 9-14 d.d., parapijiečių lan
kymo nebus.

— Jaunimo šokiai — kas sek
madienį 7.30 v.v. muzikos studi
joje. Visą lietuviškąjį jaunimą 
kviečiame atsilankyti.

— Šią savaitę Prisikėlimo pa
rapijos namų statybos reikalu To
ronto lietuviams išsiunčiamas 
laiškas. Jame nusakoma namų pa
skirtis ir reikalingumas. Aukų 
prašoma iš visų, kadangi ir šios 
patalpos, kaip ir anksčiau staty
tos, tarnaus ne vien parapijos, bet 
ir plačiosios visuomenės reika
lams. Jei šis laiškais pravedamas 
vajus bus sėkmingas, kito vajaus
— nuo durų iki durų — nebebus. 
Atrodo, kad statyba yra susilau
kusi ir parapijiečių, ir Toronto 
liet, visuomenės pritarimo. Va
jus pradedamas su minėto laiško 
išsiuntimu. Iki šiol jau sulaukta 
nemaža aukų.

— Parapijos jaunimo ir suau
gusių chorai visus kviečia atsilan
kyti į jų koncertą-spektaklį Pri
sikėlimo salėje šio mėn. 22 d. 
Gautą pelną chorai skirs naujų 
parapijos namų statybai. Bilietai 
platinami ir jaunųjų, ir suaugu
siųjų choristų iš anksto, šiam 
koncertui abu chorai ruošiasi la
bai intensyviai, nes programa bus 
plati ir įdomi.

— Savo parapijos statybai pra
vesti Prisikėlimo parapijos vado
vybė paskolą ims iš bankų JAV, 
nes Prisikėlimo par. bankelis ir 
dabar vos spėja aptarnauti savo 
mažesnių paskolų reikalingus na
rius. Parapijai ateinantį pavasa
rį iš karto reikės apie $100.000 
paskolos. Be to, JAV paskola bus 
gauta prienamesniu nuošimčiu; 
pvz. prieš keletą metų paskola 
gauta iš 41/2-5%.

KLK Moterų Dr-jos centro val
dybos pirm. L. Imbfasienė aplan
kė naujai įsisteigusį skyrių Lon
done, Ont., kur aptarė veiklos rei
kalus. Taip pat ji aplankė ir Ha
miltono skyrių, besiruošiantį Dr - 
jos suvažiavimui. Visuotinis atsto
vių suvažiavimas šaukiamas To
ronte lapkr. 28-29 d. Ta proga 
bus paminėtas Dr-jos 15 metų 
veiklos jubilėjus, specialia iškil
minga akademija - koncertu. Pa
skaitai pakviesta p. Ir. Lukoševi
čienė iš Montrealio, o koncertui
— sol. L. Šukytė.

Ligoniai šv. Juozapo ligoninėj: 
p. Gensilaitis, P. Milys, Br. Ser
gantis, J. šventoraitienė, p. Kalū- 
zienė, St. Asevičius, V. Stukas, J. 
Zenkevičius; šv. Mykolo ligoni
nėj: p. Pilkauskienė, p. Balcevi- 
čius, p. Kažemėkienė.

“T. ž.” aukojo: $1 — A. Tamu- 
lionis. V. Gustainienė. Rėmėjo 
prenumeratą $10 atsiuntė V. Iva
nauskas. Ačiū už paramą.

lapkričio 7 dieną 
Prisikėlimo parapijos 

salėje

BAZARA
POBŪVI

Turtingas bufetas atidarytas nuo 12 vai. Geras orkestras. Pradžia — bazaro — 12 vai. 
Pobūvio — 7.30 vai. vak. Pobūvio bilietai $1.50. studentams — $1.

Muz. Si. Gailevičiaus

PAGERBTUVES
> s

60-ojo gimtadienio ir 35 metu muzikinio darbo
proga - lapkričio 14 d., 8 v.v., Prisikėlimo salėje.

PAGRINDINIS KALBĖTOJAS — J. MATULIONIS.
MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS: SOL. V. ŽIEMELYTĖ, SOL. V. VERIKAI- 

TIS, TORONTO VYRU KVARTETAS, “VARPO” CHORAS. 
VAIŠĖS IR ŠOKIAI.

PAKVIETIMAI GAUNAMI: abiejų parapijų spaudos kioskuose, “Dainos” krautuvėje, 111 Roncesvalles Avė., 
Parkside Meat Market (E. Punkrys), pas O. Indrelienę— tel. HU 5-2357, V. Staškevičiūtę RO 9-4642, J. Rači 
LE 3-8685, J. Šarūną LE 3- 0342. PASKUTINIS TERMINAS PAKVIETIMUS ĮSIGYTI — LAPKRIČIO 8 D.

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI! RENGĖJŲ KOMITETAS

Prisikėlimo parapijos jaunimo.ir suaugusiųjų chorai 
maloniai kviečia jus į

KONCERTĄ
SPEKTAKLIU

lapkričio 22 d., sekmadienį, 5 vai. p.p. punktualiai 
Prisikėlimo parapijos salėje.

NEPRALEISKITE 
PROGOS PAMATYTI 
RETĄ, ĮDOMŲ, 
DIDINGĄ PARENGIMĄ!

PELNAS SKIRIAMAS PARAPIJOS NAMŲ STATYBAI. Įėjimo auka: $2.00, moksleiviams $1.00. 
Prašome įsigyti bilietus iš anksto. Jie gaunami parapijos raštinėje ir pas visus choro narius.

Muz. St. Gailevičiaus pagerbtu- 
vių meninėje dalyje dainuos vy
rų kvartetas, duetas — sol. V. 
žiemelytė su sol. V. Verikaičiu; 
“Varpo” choras, dirig. V. Verikai- 
čio, atliks du sukaktuvininko kū
rinius; T. Gurevičius paskambins 
pianinu.

236 SLA kuopa Toronte šau
kia savo narių susirinkimą spalio 
8 d., 1 vai. p.p., Lietuvių Namuo
se. šis susirinkimas yra labai 
svarbus, todėl nariai prašomi 
gausiai dalyvauti. Po susirinki
mo — vaišės, kavutė. Valdyba

Liet. Vaikų Namų bazaras bu
vo labai sėkmingas/Toronto lie
tuviai parodė šiuo atveju didelį 
duosnumą. Dar nesu vestos visos 
sąskaitos, bet, apytiksliu apskai
čiavimu, surinkta apie $1000. Tai 
palengvins LVN skolas. Taipgi 
sėkmingas buvo ir katal. moterų 
parengimas.

Sės. Paulė, LVN vyresnioji, iš
vyko keletui dienų į savo vienuo
lijos centrą Putname. ,

Jei per "Taurą" užsakysit, 
gimines su šventėm pradžiuginsit 

ir pinigų sutaupysit!
Visais siuntiniu reikalais mielai patarnaus ‘‘TAURO” atstovas ST. PRA- 
KAPAS — TEL. RO 7 9088, 18 BROOKSIDE AVE., TORONTO 9, ONT. 
Turiu gavęs naujus pavyzdžius eksportinės medžiagos kostiumams, nailono, 
brokados ir kt. Maisto siuntiniai 22 svarai tiesiai iš Anglijos. Akordeonai 
iš Švedijos. Viskas apdrausta. Pristatymas per 4-5 savaites. Vaistai Į Len

kiją ir kt. Paskambinus atvažiuoju Į namus.

Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę { 
Montrealį, Londoną, Windsorą, 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

PROGRAMOJE: 100 vaikų su inscenizuotomis dainomis. 
Vyrų choras su sol. J. Liūsti kaitė vienuolyno scenoje iš Ver
di operos "La Forza del Destino". 50 mišrių balsų choras 
su nuotaikingomis dainomis. Jungtinis vaikų ir suaugusių
jų choras. Pritaikytos dekoracijos.
Parengimo vadovas — kun. Br. Jurkšas.
Akompaniatorė — D. Skrinskaitė.

A. Obcarskis iš Hamiltono, pre
numeruojąs “T. Ž.” kitiems, gyv. 
ne Kanadoj, atsiuntė duosnią pa
ramą $50. Nuoširdžiai dėkojame.

Padėkoje K. Maculevičienės 
“T. Ž.” 44 nr. vietoje Iz. turi bū
ti Ir. Matusevičiūtė.

J. Aukštaitis su ponia išvyko 
aplankyti kaikurių Europos kraš
tų.

SIUVAMA MAŠINA UŽ $45, o taip 
pat dviračius, motociklus, automobi
lius ir t.t siunčia į Lietuvą: Baltic 
Stores Ltd., 421, Hackney Rd., Lon
don, E. 2. Great Britain, — seniausioji 
lietuvių Įmonė Anglijoje!

MAISTO SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
siunčiami be jokių suvaržymų iš Angli 
jos. čia Jums mielai patarnaus seniau
sioji Anglijoj lietuvių įmonė: Baltic 
Stores Ltd., 421, Hackney Rd., London, 
E. 2. Gt. Britain.

V-l mišrus augštos kokybės 22 svarų 
maisto siuntinys tik $30 su pasiunti
mu ir muitu.

Parduodami nauji Lietuvoj austi tau
tiniai drabužiai augšto ūgio moterims 
ar panelėms. Tel. 769-8448.

Išnuomojamas butas iš 2-jų kambarių, 
modernios virtuvės ir verandos (sun
room). Tel. 921-3574.

FILATELISTAI, Lietuvos pašto ženk
lai siunčiami jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P.O. Box 127, To
ronto 19, Ont.

Reikalingas vairuotojas su šoferio lei
dimu lengvam paėmimo ir pristatymo 
darbui. 5 dienos savaitėje. Teirautis 
Mr. E. Lejins, tel. EM 3-6496.

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse arba mažuose 
parengimuose. Europietiška muzika. 

Senas telefonas LE 5-0466. 
Dabar naujas telefonas 767-7084.

A. ZAREMBA

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 PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namų telefonas AM 1*053 7.

BALTIC MOVERS

Šv. Kazimiero par. žinios
— Šv. Elzbietos vakarienė ir 

kaukių balius praėjo labai sėk
mingai. šeimininkės paruošė la
bai skanių valgių, atrodo, visus 
patenkino? Vakarienės programa 
buvo pradėta duetu, kuris apdai
navo visas nelaimes “vargšo” 
žmogelio. Paskui labai gražiai pa
grojo dviem akordeonais jaunieji 
studentai. Loterija davė gryno 
pelno $239; iš viso gauta pelno 
apie $800. Šv. Elzbietos Dr-ja jau 
nupirko didelį šaldytuvą, dauge
lį lėkščių, puodukų, du didelius 
puodus ir visa paaukojo parapijos 
svetainei. Didelis ačiū draugijai 
ir visoms šeimininkėms!

— Bilietai į Naujų Metų sutiki
mo vakarienę jau gaunami pas 
komiteto narius ir pas platinto
jus. Visi prašomi įsigyti bilietus 
iš anksto — ne vėliau gruodžio 20 
dienos.

— šv. Onos Dr-jos susirinki
mas yra nukeliamas į gruodžio 
13 d. Dr-jos vakarienė bus 1965 
m. sausio 23 d.

— Didysis parapijos bazaras — 
sekančią savaitę; prasideda penk
tadienio vakare, lapkričio 6 d., 
nuo 6 vai. iki 10 vai.; šeštadienį 
nuo 2 vai. iki 10 vai. ir sekma
dienį nuo pietų iki 9 vai. Didelis 
pirkimų pasirinkimas, įvairūs 
žaidimai; veiks lietuviškas bufe
tas; užbaigimo loterija, kurioje 
bus galima laimėti: televiziją, ra
dijo aparatą, elektrinį laikrodį 
ir t.t. Visos gerosios šeimininkės 
yra prašomos iškepti pyragaičių 
ir saldumynų ir paaukoti parapi
jos bufetui. * Parapija tikrai di
džiuojasi ir džiaugiasi jūsų duos- 
numu ir nuoširdžiu parėmimu. 
Ačiū.

— Nepamirškite atsilankyti į 
šeštadieninės mokyklos vaikučių 
koncertą, kuris įvyks lapkričio 14 
d. Jūsų atsilankymas padrąsins 
jaunuosius, be to, pamatysite 
koks gražus auga jaunimas!

— Per spalio mėnesį paaukojo 
parapijos skoloms padengti šie 
parapijiečiai: S. Andraitytė $30, 
Barauskas' $30, K. Gentemann 
$25, Bandžiuvienė $20; po $10: 
A. Janušas, P. Skirka, Karpavi- 
čiai, A. Bielskas, S. Bartašius, 
Jackienė.

— Parapijiečių lankymas: lap
kričio 9 Rsmt 38 ir 39 Avė., 
Mont-Sabre; lapkr. 10 Rsmt 40, 
42 Ave., De Rebantigny; lapkri
čio 11 Rsmt 43, 44 Avė. Gd.

“Fantų lietus” N. Pr. M. sese
rų bazarui — šį sekmadieni, lap
kričio 8 d. Tai paskutinis sekma
dienis prieš bazarą ir paskutinė 
proga prie šio metinio parengimo 
prisidėti. N. Pr. M. seserys visa
da susilaukdavo nuoširdžios mūsų 
pagalbos, tad tikimės, kad ir šį 
kartą, įvertindami seselių sunkią 
padėtį ir nuoširdų darbą koloni
jos gyvenime, jas paremsite kiek 
galėdami. “Fantų lietum” pasi
naudos visi, kurių fantų rinkė
jai nesuspėjo aplankyti, arba ap
lankę nerado namuose, arba rado 
nepasiruošusius. Fantus seserys 
priims savo namuose visą dieną 
sekmadienį.

Bazaro proga N. Pr. M. sese
rims paaukota ir meno darbų. 
Dail. R. Bukauskas ir dail. V. Re
meika, visada jautrūs mūsų kolo
nijos reikalams, seselėm dovano
jo po vieną savo paveikslą. Labai 
gražų medžio drožinį dovanojo P. 
Baltūonis. Tai jau nepirmas kar
tas, kad mūsų menininkai parodo 
palankumo seserų darbu, -v-

Lietuvių Fo n d o Įgaliotinis 
Montrealyje Juoz. Lukoševičius 
specialiu laišku kreipėsi į tautie
čius, ragindamas prisidėti savo 
įnašais. Į lėšoms telkti komitetą 
sutiko įeiti Sofija Masevičienė. 
Įgaliotinis kviečia talkon visas 
montrealietes ir montrealiečius. 
Kas galėtų ateiti į talką, prašo
ma paskambinti tel. 769-0631. 
Gražiame laiške sakoma, kad Ka
nados Liet. Fondas jau turi sukė
lęs $10.000; Montrealis prisidėjo 
tik $1.000. šio Fondo gaunamos 
palūkanos skiriamos lietuvybei. 
Įnašus prašoma įmokėti “Lite” 
D—889 sąskaiton arba Lėšoms 
telkti komisijos nariams. Komisi
ją sudaro: T. K. Pečkys, SJ, D. 
Norkeliūnas, inž. Iz. Mališka, Pr. 
Rudinskas, P. Adamonis, J. šiau- 
ciulis, A. Mylė ir J. Lukoševičius.

Alf. ir B. šimonėliai prieš kele
tą mėnesių persikėlė į Los Ange
les, Kalifornijoj. Laikinai yra ap
sigyvenę pas p. Gricius. A. šimo- 
nėlis, A. Jocas ir A. Budriūnas 
įkūrė statybos b-vę ir stato mo
dernius penkių butų namus.

Aušros Vartų par. žinios
— Šią savaitę pirmąjį mėnesio 

sekmadienį bus Mišios 7.30 vai. 
vak.

— T. K. Pečkys trečiadienį ir 
ketvirtadienį lankys Dorvaf ir 
Town of Mount Royal lietuvius, o 
penktadienį — Cote de Neige ir 
Snowdown. T. S. Kulbis nuo pir
madienio iki penktadienio lankys 
Lachine, Montreal West lietuvius. 
T. J. Vaišnys nuo pirmadienio iki 
penktadienio lankys paeiliui šias 
La Salle gatves: 5, 4, 3, 2, 1 Avė.

— Gyv. Rožinio Dr-ja šį sekma
dienį, lapkričio 8 d., po Sumos 
parapijos salėje ruošia kortų po
būvį. Fantus prašome atnešti pas 
p. A. Stankienę.

— Šv. Onos Dr-jos susirinki
mas sekmadienį po Sumos posė
džių salėje.

— Praėjusį sekmadienį po 10 
vai. Mišių seselės savo namuose 
pradėjo ruošti vaikus pirmajai 
Komunijai. Visus tėvus, kurie tu
ri to amžiaus vaikų, prašome juos 
atvesti.

— Lituanistinės mokyklos tė
vų buvusioji ir naujoji valdyba 
posėdžiavo po 10 vai. Mišių posė
džių kambaryje.

— Mūsų parapijos metinio pa
rengimo meninę programą atliks 
Klevelando vyrų oktetas. Oktete 
dainuoja šie asmenys: Algirdas 
Gylys, Mindaugas Motiejūnas, 
Petras Kudutis, Gytis Motiejūnas, 
Džiugas Staniškis, Mečys Aukš
tuolis, Vytautas Raulinaitis ir Ed
vardas žiedonis. Oktetui vadovau
ja Rytis Babickas. Šie vyrai dai
nuos parapijos parengime sausio 
16 d., o kitą sekmadienį giedos 
bažnyčioje. Jei kas galėtų apnak- 
vydinti kurį nors šių okteto da
lyvių, prašome pranešti klebonui.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $250.

Didieji bankai moka 3% palū
kanų už taupomąsias sąskaitas ir 
jas skaičiuoja nuo trijų mėn. ma
žiausios sumos. Kai reikia skolin
tis, ima neva 6%, tačiau priskai
to gyvybės apdraudą, patarnavi
mus ir galutinėje sąskaitoje susi
daro tarp 9,5-10,5%. “Litas” už 
einamąsias sąskaitas moka 4% ir 
juos skaičiuoja nuo mėnesinės 
santaupų sumos. Be to, duoda ne- 
mokamą" gyvybės apdraudą iki 
$2.000, kuri verta nuo 3,4% iki 
2% pagal taupytojo amžių. Iš ei
namųjų sąskaitų išrašytus čekius, 
po apmokėjimo, “Litas” grąžina 
išdavėjams. Už tokias sąskaitas r' 
kiti bankai jokių palūkanų ne
moka. Tad ar negeriau laikyti pi
nigus ten, kur jie duoda daugiau 
naudos ir kur, reikalui iškilus, 
žymiai lengviau pasiskolinti ir iš
simokėti? Tad dabar yra laikas 
apsispręsti.

Bėgamąją apyvartą daugelis 
“Lito” narių vis dar atlieka per 
kitus bankus. Būtų labai geistina, 
kad ir smulkios santaupos būtų 
dedamos į “Litą” ir visiems mo
kėjimams būtų naudojami “Lito” 
čekiai. Dviejų metų praktika ro
do, kad “Lito” čekių sistema vei
kia be priekaištų. Nariai, kurie 
gyvena toliau, depozitus į “Litą” 
gali daryti paštu, prisiųsdami sa
vo čekius kartu su knygutėmis. 
Padarius įrašus, knygutė grąžina
ma atgal. Per dešimt metų nėra 
buvę atsitikimo, kad dėl pašto 
operacijų bent vienas čekis būtų 
dingęs. ■

Pr. R.

ROYAL-LONDON 
& LANCASHIRE 

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos: 

Adamonis Insurance 
Agency Inc.

Quebec Insurance Brokers 
Association nariai 

3907 Rosemont Blvd.
Tel..: 722-2472

GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

Tikslus ir greitas patarnavimas 
Sąskaitos “Lite” Nr. D-752

District Estate 
Brokers Inc.

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 739-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

Šiam savaitgaliui speciali kaina:
RŪKYTI PIKNIKO KUMPIUKAI ....... 39 centai svaras
ŠVIEŽIOS LYDEKOS __ __ _________ __- 35 centai svaras
VIŠČIUKŲ KOJOS ___ 49 centai svaras

Turime didelį pasirinkimą įvairiu šviežių ir rūkytų mėsų, paukštienos, 
importuotų maisto gaminių, šviežių daržovių ir vaisių, lietuviškų sūrių, 
palaido sviesto, silkių ir jaunu paršiuku. • Nemokamas pristatymas.

PARKSIDE MARKET
Sav. Edvardas ir Irena Punkriai „

335 Roncesvalles Avenue. Tel. LE 5*1258
- / r , ___________

TAUPYK IR SKOLINKIS tų it A 
savo Kredito Kooperatyve LI f A4O

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 nekilnojamo 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.




