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Kintanti mozaika Laisvosios Rusijos pogrindis
Jungtinės Amerikos Valstybės gavo “tirpinančio katilo” var

dą, o Kanada — mozaikos. JA Valstybėse tautinės grupės, kurios 
dar nesulydytos, egzistuoja ir tai laisvai, tačiau amerikonizmo jė
ga tokia didelė, kad jai atsispirti nė viena nepajėgia. Jei ten būtų 
vartojama prievarta, galimas daiktas, sukeltų didesnę reakciją bei 
atsparą, bet dabar, kai amerikonizmo jėga remiasi ne prievartine, 
o patrauklumo jėga, tautinės grupės žymiai greičiau amerikonėja. 
Kitaip yra Kanadoje. Čia tokio stipraus kanadiškumo nėra ir nie
kas dar nežino kas yra tas kanadiškumas. Prancūziškoji Kanados 
dalis save vadina “kanadiečiais”, o kitus anglais. Jos patrauklu
mas naujiesiems ateiviams yra labai nedidelis — net atvykę iš 
prancūziškų kraštų nebūtinai įsikuria prancūziškose srityse, žy
miai didesnė trauka angliškosios Kanados dalies. Bet ir ši atmieš- 
ta visa eile kitų tautinių grupių, kurios išmoksta anglų kalbos kaip 
būtino rakto bendram gyvenimui taip dideliame krašte, bet su 
angliškąja visuomene nesutampa. Jos ir toliau gyvena savitą gyve
nimą dirbdamos tai pačiai Kanadai Įvairiose srityse. Jos puoselė
ja savo kalbą, papročius, meną, įkvėpiamą ne kanadiškųjų, o savų 
versmių. Tokių gyventojų Kanadoje šiuo metu yra 26%. Taigų 
skaičius, su kuriuo nesiskaityti jau negalima.

Pastaraisiais metais Kanadoje prasidėjo atbudimas dviejų ele
mentų — prancūzų ir vadinamųjų etninių grupių. Prancūzai, bū
dami ekonomiškai mažiau pajėgūs, o ir skaičiumi mažesni, visą 
laiką jautė tvirtą anglų persvarą, ypač valstybiniame gyvenime. 
Po pastarojo pasaulinio' karo, ypač generolui De Gaulle atėjus į 
Prancūzijos sostą ir atgaivinus prancūziškąją didybę, pradėjo 
augščiau kelti galvas ir Kanados prancūzai. Juose atsirado sąjū
džiai, kurie supurtė gilų prancūziškojo Kvebeko tradicingumą ir 
tautiniu, ir religiniu požiūriu. Iškilo netgi visiško atsiskyrimo nuo 
angliškosios Kanados mintis — separatistų sąjūdžiai. Ar jie pa
sieks ir plačiąsias prancūzų mases, dar peranksti pranašauti, bet 
viena jau aišku, kad prancūzų laikysena pasikeitė — jie tapo žy
miai karingesniais bei atkaklesniais.

Beveik lygiagrečiai vyksta ir kitas atbudimas — kitų, mažes
nių -tautinių grupių. Po pastarojo karo ėmė busti bendra sąmonė 
tų,'kurie nepritampa nei prie anglų, nei prancūzų. Pasirodė, kad 
yra trečiasis elementas, jieškąs bendro vardiklio. Bene pirmas to
kios bendros sąmonės švystelėjimas buvo tautinių grupių spaudos 
susitelkimas į klubus Toronte ir Winnipege, kurių inspiravimu ga
lėjo įvykti prieš porą metų Otavoje pirmasis redaktorių suvažiavi
mas, pažadinęs bendrumo idėją.

TAUTINIŲ GRUPIŲ DISKUOSTai buvo tik bendros sąmonės švystelėjimas, toli gražu dar ne- 
išryškėjęš. Panašiu švystelėjimu laikytinas ir tautinių-grupių atsto- 
vUykad ir nevisų, suvažiavimas Otavoje, kuris š.m. lapkričio 8-9 d. 
sudarė Kanados'etninio meno tarybą. Tiesa, pastarajame gerokai 
maišėsi anglai ir prancūzai, tačiau visiems buvo aišku,’ kad trečiojo 
elemento ignoruoti jau negalima. Prasidėjusi evoliucija, kad ir lė
ta, vargiai leisis besustabdoma. O ji turi riedėti bendrosios sąmonės 
išryškinimo linkme. Jeigu anglai su prancūzais sudaro atskirus Ka
nados elementus, kodėl tad turėtų tylėti trečiasis? Jo uždavinys šiuo 
metu turėtų būti — parodyti savo svori Kanados gyvenime — kul
tūriniame, ekonominiame ir valstybiniame. Tas svoris dar permažai 
jaučiamas, kol tautinės grupės nesudarys bendros savo atstovybės 
-— tarybos ar panašaus bendro organo, derinančio visų pastangas Į 
vieną bendrą frontą. Antra, tas trečiasis elementas turėtų sugriauti 
dabar Kanadoje vyraujančią nuomonę, kad joje tėra dvi kalbos bei 
kultūros, ir įtikinti plačiąsias mases, jog Kanada yra daugiakultū
ris kraštas. To neturėtų bijoti nei anglai, nei prancūzai, nes iškilus 
trečiajai grupei paaiškės, kad dvikova tarp anų dviejų yra bepras
mė. Be to, išryškėtų bendrasis Kanados vaizdas — mozaika nauju 
savo veidu, kuris per pastarąjį šimtmeti esmingai pakitėjo, bet vie
šumoje dar neišryškėjo. O išryškėjimas turėtų eiti ta linkme, kuri 
veda į plačios apimties kanadiškumą, nieko neišskiriantį, bet visus 
apimanti; nieko neatstumiantį, bet visus integruojanti; nieko nenai
kinantį, bet paliekantį atsineštini tautinį charakterį. Pr. G.

Kanadoje: sovietai grobsto žemėlapius
Topografiniai Kanados žemė

lapiai, kuriuos išleidžia Kanados 
vyriausybė, yra labai perkami 
sovietų ir kitų komunistinių 
kraštų ambasados tarnautojų' 
Kiekvienas žemėlapis rodo iki 
smulkiausių detalių visus kelius, 
geležinkelius, aerodromus, kai
mus, miškus, parkus net elek
tros tiekimo linijas ir didesnius 
pastatus. Mastelis: 2,5 colio — 1 
mylia. Visa Kanada taip pavaiz
duota 926 žemėlapiuose, kurių 
vienas kainuoja 50 et. Sovietų 
ambasada perka juos dideliais 
kiekiais, tuoj išėjus iš spaustu
vės.

Karo veteranams ir invali
dams padidintos pensijos ir pa
šalpos. Vyriausybe per metus iš
moka jiems $250 mil. Pašalpų 
pakėlimas biudžetui atsieis apie 
$34 milijonus.

Social Credit partijos vadas 
R. Thompson užs. reik, ministe
rijos buvo išsiųstas Į Kongą ir 
kitas Afrikos valstybes derėtis 
dėl 800 baltųjų išlaisvinimo, ku
riuos kaipo Įkaitus nelaisvėje 
laiko Kongo sukilėliai. Jų tarpe 
yra ir kanadiečių. Thompson bu
vo parinktas dėlto, kad jis 15 
metų yra gyvenęs Etiopijoje ir 
pažįsta daugelį Afrikos diplo
matų.

Kanados senato reformos bijo 
kiekvienas min. pirmininkas, 
nors prieš rinkimus visi žada se
natą reformuoti. Senatan yra 
paskiriami dažnai partijai nusi
pelnė asmenys. Jų atlyginimas 
— $15.000 metams, šiuo metu 
yra 99 senatoriai, kurių 62 yra 

liberalai, 34 konservatoriai ir 3 
nepriklausą jokiai partijai.

Televizija daugiausia priside
da prie jaunuolių nusikaltimų. 
Tokią išvadą padarė Kanados 
jaunuolių teismų teisėjai. Esą 
mažai tėra programų, kur nebū
tų kas nušautas ar kitaip nužu
dytas. Jaunuoliai pradeda many
ti, kad jėgos pavartojimas ir ki
to užpuolimas reiškia drąsą, o 
nusikaltimas — heroizmą. To
ronte 20% visų nusikaltimų yra 
padaroma iki 20 metų jaunuolių.

Britanijos min. pirmininkas 
H. Wilson atvyks Kanadon gruo
džio 9 d. Bus aptarti prekybos ir 
Atlanto S-gos reikalai: naujasis 
min. pirmininkas nori gana di
deliu reformų.4 *

Emigracija iš Kanados i JAV 
kas metai vis didėja. 1963 m. iš 
Kanados išvyko 50.509 asmenys, 
kurių 36.000 buvo Kanadoje gi
mę, o kiti atvykę Kanadon po 
praėjusio karo. Didesnė dalis 
vykstančių i JAV yra profesio
nalai ir įvairūs specialistai.

Konservatorių partijoje vėl 
jaučiamas nerimas dėl partijos 
šefo Diefenbakerio. Jo pavad. 
L. Balcer iš Kvebeko viešai pa
reiškė nesutinkąs su partijos va
do vedama politika. Diefenbake- 
ri palaikančiu konservatorių 
skaičius vis mažėja.

Darbdavių ir darbininkų san
tykiams tvarkyti konferencijoje 
Otavoje buvo rasta, kad padėtis 
yra taisytina. Kai darbdaviai ir 
unijos nenori bendradarbiavi
mo. tenka Įsikišti vyriausybės 
organams.

s'.

Pirmą kartą ministeris Hellyer... Aviacijos It. Dick Feakes, 
Karališkosios Aviacijos karininkas, padeda gynybos ministerui 
Paul Hellyer pasiruošti pirmam jo skridimui nauju RCAF's Tutor 
sprausminiu mokomu lėktuvu Winnipege. Minsteris padarė 130 
mylių skridimą j Rivers, Man., lankydamas vakaruose karinius 
Įrengimus.

Toronto taut, grupių veikėjai 
ir redaktoriai lapkričio 12 d. vo
kiečių Harmonie klubo patalpose 
turėjo progą susitikti su Kanados 
dvikultūriškumo komisijos na
riais ir ilgokai padiskutuoti dvi- 
kalbiškumo bei dvikultūriškumo 
klausimą. Diskusijas organizavo 
etninės spaudos sąjunga, kuriai 
pirmininkauja Fr. Glogowski. 
Diskusijoms vadovavo dr. Kirsch- 
baum,. slovakas. Karališkosios ko
misijos sudėtyje buvo pora ang
lų, prancūzas Gagnon ir ukrainie
tis prof. Rudnickij iš Winnipego. 
Pradžioje komisijos atstovas pa
aiškino, kad jos uždavinys ištirti 
faktus ryšium su Kanados dvikal- 
biškumu bei dvikultūriškumu, iš
klausyti pasiūlymus, kaip išsau
goti kitas kalbas bei kultūras. 
Diskusijose dalyvavo apie 35 as-

Rūkymo žala turėtų būti aiški
nama jaunimui, — pareiškė 
sveikatos ir viešosios gerovės 
min. J. LaMarsh. Iš visų 15-19 
m. jaunuolių net 27% jau rūko.

Lėktuvo nelaimė, kurioje 
prieš metus žuvo 118 asmenų, 
dar tebetiriama. Montrealyje 
apklausinėjami liudininkai, ma
tę lėktuvą krintant ir kiti asme
nys, kurie galėtų prisidėti prie 
katastrofos 
mo.

priežasčių nustaty-

PROPAGANDINIAI SVEČIAI IŠ PABALTIJO
Sovietinis kultūrinių ryšių ko

mitetas, vykdydamas Maskvos už
mačias, pradėjo siųsti savo agen
tus i laisvąjį pasauli neva už
megzti ryšių su išeivijos rašyto
jais ir paruošti dirvą komuisti- 
nės propagandos leidiniams. Vie
nas tokių agentų jau apkeliavo 
JAV ir Kanadą — lankėsi su gru
pe sovietinių agentų Niujorke. 
Toronte, Montrealyje ir kituose 
miestuose. Jo pavardė — Rudol
fas Sirgę, komunistinės literatū
ros leidyklos Estijoje augštas pa
reigūnas. Jis yra 60 m. amžiaus. 
Nepriklausomybės laikais buvo 
kairus socialistas, o komunistam 
atėjus perėjo pas juos ir buvo pa
skirtas žinių agentūros bei spau
dos šefu. Toronte jis lankėsi š.m. 
rugsėjo 19 d,, tačiau atgarsiai nė
ra nurimę ir dabar. Pasiteiravus 
Toronto estų laikraščio “Meie 
Elu” redakcijoj, buvo sužinota, 
kad R. Sirgę, be kitko, lankėsi 
viešojoj bibliotekoj ir siūlė jai 

menys; iš lietuvių — kun. Pr. 
Gaida ir mokyt. ,4. Rinkūas. Dau
gumos buvo pasisakyta, kad be 
prancūzų - anglų yra ir trečiasis 
elementas, nors politiškai neorga
nizuotas, kad jo žmonės negali 
tapti nei anglais, nei prancūzais. 
Pageidauta, kad fedr. vyriausybė 
padėtų išlaikyti šeštad. m-las; nu
rodyta, kad tokia pagalba teikia
ma Kvebeke provincinių švietimo 
valdybų. Niekas nekėlė klausimo 
Įvesti Kanadoje daugiau oficialių 
kalbų šalia prancūzų ir anglų, bet 
kad Kanada nėra dvikultūris, o 
daugiakultūris kraštas — visiems 
buvo aišku. Buvo siūlyta gimna
zijose ir un-tuose skirti daugiau 
dėmesio tom kalbom, kurios nau
dojamos Kanados taut, grupių, 
taip pat — padaryti lengviau pri
einamus taut, grupėms — radiją 
ir televiziją. Daugiausia pritari
mo rado A. Rinkūno iškelta min
tis — steigti kiekvienoj provinci
joj kultūros rūmus, kuriuose bū
tų telkiama taut, grupių kultūri
nė veikla. Kiti kalbėtojai šią min
ti praplėtė iki feder. kultūros mi
nisterijos, kuri rūpintųsi bend
raisiais krašto kultūros reikalais, 
Įjungiant ir vad. etnines grupes. 
Atrodo, kad karališkoji komisija 
ši projektą vykdyti siūlys feder. 
vyriausybei savo pranešime.

Diskusijose visi dalyvavo labai 
gyvai ir solidariai, išskyrus bene 
du, kurie pageidavo gryno kana- 
diškumo, nepaisančio etninės kil
mės. Komisijos atstovas po treje
to valandų diskusijų pareiškė pa- 

dovanų, žinoma, sovietinių leidi
nių. Be to, jis turėjo slaptą pasi
tarimą su keletu Toronto estų 
privačiame bute. Mat, svečias at
vežė rašytojai Ekbaum siuntinėli 
nuo sesers iš Estijos, ir ta proga 
buvo sukviesti pokalbiui keli estų 
rašytojai, jų tarpe rašytojų s-goš 
pirm. H. Oja ir p. Erme, estų 
Bendruomenės valdybos narys ir 
kultūrinio archyvo vedėjas. Ka
dangi jie yra oficialūs asmenys, 
vėliau pasipylė priekaištai ir net 
anoniminiąi spausdinti lapeliai, 
smerkią pobūvio dalyvius. Reika
lui ištirti estų Bendruomenės val
dyba paskyrė komisiją, kuri ne
taikus ketina pradėti darbą. Prie
kaištai kilo ypač dėlto, kad ofi
cialieji asmenys dalyvavo susiti
kime nepasitarę su savo vadovy
bėmis. Estų Bendruomenės val
dyba yra nuomonės, kad susitiki
mas su oficialiais komunistų as
menimis nėra geistinas dalykas. 
Taipgi ji nerekomenduoja kelio
nių Estijon, nors privatūs asme-

Švedų spauda su pasiteikinimu 
sutiko žinią, kad L. B. Johnson 
triuškinančia balsų pergale per
rinktas JAV prezidentu. Retai ka
da taip vienbalsiai buvo prana
šaujama pergalė, kuri pasitvirti
no. Stambiausias valdančios so
cialdemokratų partijos organas 
“Stocholms-Tidningen” Amerikos 
rinkimų rezultatus pavadino pro
to laimėjimu ir išreiškė linkėji
mą, kad būtų įgyvendinta pernai 
nužudytojo prezidento Kennedy 
politikos linija. Tos pačios parti
jos populiarusis dienr. “Aftonbla
det” daugiau reiškė džiaugsmą 
Goldwaterio pralaimėjimu, nes 
jis, laikraščio žodžiais, atstovavęs 
blogiausios rūšies “sistemingam 
moraliniam konservatyvizmui”, 
kokį savo metu Vokietijoje sklei
dęs Hitleris, Prancūzijoje Pou- 
jade ir Švedijoje... KDS (Krikš
čionių Demokratų Sambūris)!!!

ŠVEDŲ NUOMONĖS
Konservatorių partijos dienraš

tis “Svenska Dagbladet” rašė, jog 
Goldwaterio iškėlimu į preziden
tinius kandidatus “visa partijos 
vadovybė pateko į plėšikų ran
kas”. Atsakomybė suversta bu
vusiam prez. Eisenhoweriui, kuris 
nepasistengęs tai kandidatūrai su
kliudyti. Panašią mintį išreiškė 
ir liberalų dienr. “Upsala Nya 
Tidningen”, kad su Goldwaterio 
pralaimėjimu pasibaigęs ir Eiesn- 
howerio vaidmuo. Tuo tarpu tos 
pačios partijos “Dagens Nyheter” 
nuo savęs dar palinkėjo, kad res
publikonai atsiribotų ir nuo tre
čiojo savo politiko — Nixono. 
Laikraštis pripažino, kad prez. 
Johnsonas ir demokratai laimėjo 
pačią stambiausią rinkiminę per
galę naujaisiais laikais, tačiau 
pabrėžė, kad “laimėjimas palie
ka daug beatsakytų klausimų”. 
Reiškiama susirūpinimo ir dėlto, 
kad “daugiau negu kas trečias 
amerikietis balsuotojas” atidavė 
baisa už sen. Goldwateri.

JĖGA TEISEI GINTI
Aplamai spaudos atgarsiai, 

kaip jau šios ištraukos rodo, dau
giau buvo užsitęsusios polemikos 
pratęsimas ir galutinis atsiskaity
mas su nemėgiamu Goldwaterio 
asmeniu, negu mėginimas Įžvelg
ti tikrąją prez. Johnsono perrin
kimo reikšmę tiek Amerikos, tiek 
viso pasaulio politikai. Gaila, jog 
šia proga nebuvo prisimintos tos 
gražios mintys, kurias pernai, 
prieš pat Kennedžio nužudymą, 
lankydamas Skandinaviją, tuome
tinis viceprez. Johnson skelbė. 
Kalbėdamas Helsinkyje 1963. IX. 
7, jis sakė tarp kitko: “Mes neti
kini, kad teisę apsprendžia galy
bė. Mes tikim, kad laisvosios tau
tos turi būti pasiruošusios panau- 

sitenkinimą, kad jos buvo labai 
pozityvios. Esą. komisija dalyva
vusi daugybėje posėdžių, bet to
kio naudingo dar neturėjusi. Tik 
prof. Rudnickij nebuvo visai pa
tenkintas, nes vad. trečias ele
mentas nebuvęs pakankamai iš
ryškintas ir jam nesurasta pozity
vaus pavadinimo. Esą ir toliau 
tas elementas būsiąs vadinamas 
neigiama forma — nebritais ir 
neprancūzais.

niniai apsilankymai, ypač senes
nių asmenų, pasak “Meie Elu” 
redakcijos, esą toleruojami.

Panašus Įvykis buvo Londone, 
Britanijoj, kur sovietų ambasa
dos tarnautojų tarpe yra vienas 
latvis, bandąs varyti propagandą 
latvių išeivių tarpe. Tai Druves- 
kalums. Latvių federacija Brita
nijoj apie jo kėslus informavo vi
są latvių išeiviją.

Propagandinių svečių pasiun
čia ir okup. Lietuvos valdovai. 
Turimomis žiniomis, Į JAV atvy
ko rašyt. Juozas Baltušis. Iš Vil
niaus i Maskvą išvyko laokr. 10 
d., o iš ten i Niujorką išskrido 
lapkr. 12 d. Pasak komunistinės 
spaudos, J. Baltušis dalyvauja 
Sov. Sąjungos kultūros veikėjų 
delegacijoj, kuri atvyko susipa
žinti su JAV kultūriniu gyveni
mu ir visuomenės veikėjais. Esą 
J. Baltušis pasimatys ir “su savo 
tėvynainiais imigrantais”. Ar jo 
misija panaši i kitų pabaltiečių, 
netrukus paaiškės.

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

doti savo galybę teisei paremti. 
Dirbdami taikai, mes triūsiam tei
sės, ne jėgos pergalei”. Prisime
name tas mi utis čia su nuoširdžiu 
linkėjimu naujajam Amerikos 
prezidentui, kad jo vadovaujama 
pirmoji pasaulio galybė pajėgtų 
tikrai veiksmingai ir lemiamai 
paremti teisę visur pasaulyje, kur 
ją dar trypia jėga, ypač Pabal
tijy-
ŽINOVAS APIE CHRUŠČIOVĄ

Spaudoje su nemažėjančiu dė
mesiu toliau stebima sovietų vi
daus raida ir naujosios vadovy
bės pastangos sulipdyti subyrėju
sią tarptautinio komunizmo vie
nybę. Nors Chruščiovo pašalini
mas sukūręs naujas palankesnes 
sąlygas sovietams tartis su raudo
naisiais kiniečiais, tačiau bendrai 
linkstama manyti, jog to pašalini
mo priežastys iš esmės lietusios 
vidaus politikos sunkumus. Blai
vus sovietinių reikalų vertintojas 
Sven Vallmark rašo, kad pervers
mas prieš Chruščiovą tik todėl 
ir pavykęs, kad pastaruoju metu 
nepasitenkinimas jo politika ap
ėmęs net jo šalininkus centro ko
mitete. Esą paaiškėjo eilė faktų, 
kurie tą nepasitenkinimą sukėlė. 
Garsieji “plėšiniai” 1954-57 m. 
pareikalavo labai daug medžiago
mis ir žmonėmis. Chruščiovas to 
nenorėjęs pripažinti ir rėmęsis 
“frizuotais” pranešimais, kai tuo 
tarpu šimtai tūkstančių tėvų ne
galį jam atleisti už tai, kad į plė
šinius “savanoriais” pasiųsti jų 

gų. Visi gerai žino, kaip beatodai
riškai Chruščiovo buvo reikalau
jama auginti kukurūzus. Kai tas 
viskas pasibaigė katastrofa, jis 
teisinosi niekad nereikalavęs au
ginti kukurūzų ten, kur jie neau
ga. Nors ir buvo pažadėta labiau 
rūpintis kasdieninių reikmenų ga
myba, tačiau ir toliau ji buvo au
kojama sunkiajai pramonei. Mili
jardus rublių surijo ambicinga 
erdvių tyrimo programa, kuri pri
sidėjo prie smarkaus kainų kili
mo. Augštos maisto gaminių kai
nos ypač palietė miestų gyvento
jus. Partijos organizacinė refor
ma, pravesta 1962 m., kai buvo 
sukurti lygiagrečiai žemės ūkio ir 
pramonės vadovavimo organai, 
neatnešė lauktų vaisių, tik dar di
desnį chaosą. Didelio nepasitenki
nimo kariuomenės sluogsniuose 
kėlė Chruščiovo vienašališkas ra
ketinių ginklų vertinimas, maži-

Savaitės įvykiai
NAUJIEJI SOVIETŲ VALDOVAI JIEŠKO TAIKOS SU 

RAUDONĄJA KINIJA. Chruščiovas buvo besukąs V. Europos 
link, siekdamas užtikrinti taiką šiame fronte, kad turėtų lais
vas rankas konflikto atveju su Kinija. Pagrįstai spėjama, kad 
dar nežinoma grupė, nusodinusi Chruščiovą, slaptai vieke, siek
dama sukliudyti posūkį i Vakarus. Tai matyti ir iš to fakto, 
kad vienas agentų nuodais apdegino V. Vokietijos diplomatą 
prieš Chruščiovo numatytą vi- 
zitą Bonnoje. Vienas tos sovie
tų grupės vadų minimas slap
tosios policijos virš. Semičast- 
ny, dalyvavęs Chruščiovo nu
sodinime. Dabar Brežnevas su
ka Kinijos link. Jis pažadėjo 
remti Kiniją kovoje už Formo- 
zą ir kitas jos Įtakos sritis. To
limesnėm derybom su Kinija 
sudaryta delegacija, kuriai va
dovaus V. Grišin.
JAV ir V. Vokietija pasirašė 

labai svarbią sutarti, liečiančią 
ateities karo reikalus. Čia Įeina 
bendros strategijos reikalai, gink
lų užpirkimai Amerikoje, ir tyri
mų projektai, ši sutartis Įgalina 
Amerika ir ateity pirmauti Euro
poj su Vokietijos dalyvavimu. Už
pirkimai Amerikoj sieks $700 
mil. kasmet. Sutarti pasirašė JAV 
gynybos sekr. McNamara ir Vo
kietijos kr. aps. min. Von Hassel. 
Turi ratifikuoti parlamentai.

Tarp Izraelio ir Sirijos Įvyko 
nasienio ginkluoti susidūrimai, 
kuriuose dalyvavo net aviacija. 
Abi šalys kreipėsi i JT Saugumo 
Tarybą. Sirijos kaimynai pasisiū
lė ateiti i talką prieš Izraeli.

Nežiūrint sovietinės opozicijos, 
JAV yra pasiryžusios organizuo
ti daugiatautę atominę pajėgą,

nimas kitų ginklo rūšių, karinin
kų kadro. Kiek jam buvo naudin
ga, jis leidęs kritikuoti Staliną, 
tačiau jokiu būdu nebuvo galima 
paliesti pačios komunizmo siste
mos. Net tokį “šarlataną”, kaip 
Stalino laikais iškilusį Lysenko, 
jis toliau globojo. Vienu žodžiu, 
Chruščiovas nebuvo mėgiamas, ir 
todėl sovietijoje jo niekas negedi. 
Tiek ano švedų žinovo aiškinimų.

POGRINDIS RUSIJOJ
Juos kiek Įdomesne, mažiau ži

noma medžiaga papildė neseniai 
Švedijoje atsilankęs rusų antiko- 
munistų veikėjas dr. V.' D. Po- 
remskij', kuris priklauso NTS 
(Liaudies Darbo Sąjunga) organi
zacijai. Jo teigimu, tos organizaci
jos pogrindis veikia visoje Rusijo
je. Apie 90% jos narių esą jau
nuoliai 18-25 m. amžiaus, taigi, 
ta karta, kurią sovietai jau laiko 
komunistiškai išauklėta. Tai ro
do, koks galingas ir nepalaužia
mas yra laisvės ilgesys. Tas^po- 
grindis, anot dr. Poremskio, esąs 
panašus į ledkalnį, kurio tik pati 
viršūnė matoma paviršiuje. Va
karuose veikianti tik labai nežymi 
dalelė. Jos užduotis išlaikyti atvi
ras angas, pro kurias būtų galima 
“kvėpuoti”, nes “nelegaliom 
spaustuvėm ir radijo stotim oras 
sovietijoje vis dar tebėra nepake
liamas”.

PASIPRIEŠINIMAS AUGA
NTS centras užsienyje esąs 

Frankfurte prie Maino, iš kur 
siunčiami spaudiniai, tvarkomas 
keliaujantis radijo siųstuvas — 
“Laisvoji Rusija”; Jis taip pat rū
pinas palaikyti “ryšius” (aišku, 
“kultūrinius”/-— m.p.) su tais so—- ; > 
vietų piliečįafc, kurie išleidžiami 
keliauti užsienin. Aplamai NTS 
siekimas yra paremti ir derinti 
pasipriešinimo komunistiniam re
žimui valią ir skleisti laisvės min
tį. šiuo metu standartinė bausmė, 
kurią skiria sovietiniai teismai už 
dalyvavimą pogrindžio veikloje, 
“sušvelninta” iki 15 m. darbo 
stovykloje. Toliau tas pats šalti
nis nurodė, kad pasipriešinimas 
režimui sovietijoje smarkiai auga; 
NTS nesanti vienintelė pogrin
džio organizacija, daug esą pana
šiai veikiančių laisvės sąjūdžių. 
Gaila, kad nebuvo pasakyta, ko
kie tie kiti sąjūdžiai. Nėra abejo
nės, jog tai visų pirma nerusiškų- 
jų tautų laisvės sąjūdžiai, ku
riems, deja, Vakaruose nei prie 
Frankfurto, nei kitur nesistengia
ma taip padėti, kaip NTS. Ir vis- 
dėlto, ar tik ne šie sąjūdžiai dau
giausia prisideda prie sovietinio 
režimo braškėjimo.

kurioje sutinka dalyvauti Brita
nija, V. Vokietija ir kiti Š. At
lanto S-gos nariai.

Konfliktas tarp JAV ir Sov. Są
jungos dėl finansinių Įnašų JT 

kariuomenei didėja. JAV grasina 
iškelti klausimą JT visumos posė
dyje ir siūlyti, kad pagal JT kons
tituciją Sov. Sąjungai, kaip nesu
mokančiai savo Įnašų, būtų atim
ta balsavimo teisė. Sovietai Įieško 
draugų P. Amerikoje ir kitur. 
Amerikiečiai siūlo sovietams Įmo
kėti bent dali skolos. Nepadarius 
nei to, jie grasina sulaikyti savo 
Įnašus, kurie sudaro 40% arba 
$60 mil. Kanada šiame konflikte 
laikosi neutraliai.

‘ Kongo sukilėliai, paskelbę liau
dies respubliką su sostine Stan
leyville. laiko suėmę apie 1.000 
Įkaitų Įvairiu tautybių. Jų tarpe 
yra apie 30 kanadiečių, daugiau
sia misijonierių. Jiems vaduoti 
Kanados vyriausybė pasiuntė kre- 
ditistu vadą R. Thompson. įkai
tai vra pavojuje, nors sukilėlių 
radijas pranešė, kad neutraliu 
valstybių įkaitams nesą pavojaus. 
Centrinės vvriausybės kariuo
menė niošiasi pulti sukilėlius: bi- 
iomasi. kad tai nepagreitintų Įkai
tų išžudymo.
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LIETUVIŲ DIENAI PRAĖJUS
• - Štai jau praėjo keletas savaičių 

nuo X Kanados Liet. Dienos Ha
miltone. Su džiaugsmu tenka pri
pažinti, kad ir š.m. LD praėjo su 
pilnu pasisekimu.

Nuostabu, bet dar ligi šiol nie
kas nepasireiškė su vienos ar ki- 
tis rūšies kritika spaudoje! O juk 
žinome, kad mūsų tarpe niekada 
nereikėdavo skųstis kritikų trū
kumu. Tas dar nereiškia, kad ne
buvo vertų kritikos dalykų ar ne
buvo trūkumų,.Gal todėl niekas 

' nepasireiškė su savo kritika, nes 
visiems yra žinoma, kad kas ką 
bedarytų, niekada visko tobulai 
nepadarys. Buvo trūkumų ir ne
tikslumų ir šios šventės eigoje, 
nes to negalima buvo išvengti.

Hamiltono apyl. valdyba žino
jo, kad viena pati to padaryti ne
galės, todėl tam buvo'sudarytas 
Liet. Dienai rengti komitetas. Į jį 
buvo pakviesta visa eilė žmonių, 
turinčių patyrimo organizacinia
me darbe. Ypač buvo stengiama
si Įtraukti tuos žmones, kurie jau 
anksčiau buvo dalyvavę LD ren
gime. Iš pakviestųjų dauguma 
sutiko dalyvauti. Buvo" stengiama
si, kad visi parengiamieji darbai, 
kiek galima, ir pati programa bū
tų atlikta vietos lietuvių. Hamil
tone juk yra užtenkamai patyru
sių žmonių, kurie gali atlikti svar
bius darbūs, todėl buvo numaty
ta, kad nereikės kr. valdybos pa
galbos. Krašto valdyba yra užim
ta savo tiesioginiais darbais ir ne
gali būti nuolatiniu patarėju ar 
globėju kiekvienai kolonijai, kad 
ir didesnio masto parengimuose. 
Buvo numatyta, kad kr. valdybos 
atstovai bus pakviesti garbės sve
čiais, kad jie, viską pamatę, galė
tų pareikšti savo nuomonę. Buvo 
paskelbta, kad iš_yisų mielai lau
kiami visoki patarimai. Patarimų 
atsirado nemažai: riek iš kr. vaL 
dybos, tiek iš atskirų asmenų. 
Nors ir ne su visais patarimais 
galima buvo sutikti, bet dėl visko 
buvo išsiaiškinta ir prieita vieno
dos nuomonės.

Rengimo eigoje buvo sutikta 
visokių kliūčių. Norint atsikvies
ti iš kitur meninių pajėgų, pasi
rodė netaip jau lengvas dalykas, 
žmonės vasaros atostogų metu iš
siblaškę ir juos sugaudyti yra 
gana sunku. Kartais jau ir pasi
žadėję dalyvauti, paskutiniu mo
mentu atsisako, ir todėl rūpes
čius sekė rūpestėliai. Bet tik vi-

siems atsidėjus dirbant buvo ga
lima visas sutiktas kliūtis nuga
lėti. Tas dar kartą įrodė, kad žmo
nių grupė, turėdama gerus no
rus ir siekdama bendro tikslo, 
daug ką gali padaryti.

Apyl. v-ba, kvietusi žmones Į 
komitetą, rado visų didelį palan
kumą. Kiekvienas atėjęs dirbo 
pagal savo išgales. Dar ir šiaip 
reikėjo visokių talkininkų, kurių 
niekada nebuvo sunku rasti.

Ypatinga padėka priklauso vi
siems, kas dalyvavo LD rengti ko
mitete ir atliko visus parengia
muosius darbus. Visur gana ak
tyviai dalyvavo panelės ir ponios-, 
ir jų darbas komitete buvo labai 
svarbus.

Būtų neįmanoma yisų talkinu
sių išvardinti, bet visiems, kas 
bent kuo prisidėjo, reiškiamas 
nuoširdžiausias ačiū. Nuoširdi pa
dėka visiems garbės svečiams, ku
rie savo dalyvavimu padidino šios 
šventės reikšmę ir įnešė didin
gumo. Visų didžiausia pagarba ir 
dėkingumas tenka visai dalyvavu
siai visuomenei, visiems daly
viams iš arti ir toli. Galima juk 
būtų paimti gražiausias sales, su
organizuoti gražiausias progra
mas, sukviesti visą‘būrį garbės 
svečių, bet jeigu bus tik saujelė 
publikos, tai vaizdas bus labai 
liūdnas. Juk ir karalienės vizito 
metu kaip skaudžiai buvo pajus
tas publikos trūkumas, o gi ten 
pakviestų ir pasiųstų iš augštos 
visuomenės atstovų buvo daugy
bė. Taigi, dar kartą pagarba vi
siems: dalyvavusiems šeštadienio 
sporto rungtynėse, visiems taip 
gausiai atsilankiusiems šeštadie
nio šokiuose, visiems gausiai da
lyvavusiems sekmadienio pamal
dose ir tai visai gausiai publikai 
sekmadienio koncerte.

Ligi pasimatymo*kitaje Lietu
viu Dienoje.

Hamiltono apyl. valdyba

Garsieji

Laimėiimas ir didele
Gražios vasaros ore jau buvo 

juntama milžiniška politinė įtam
pa. Ją ugdė jau seniai pradėta 
vidaus politinė kova. Prieš pat 
rinkimus abi partijos pradėjo 
nuožmias varžybas, kurios vyko 
ne tik susirinkimuose, per radiją, 
televiziją. Kiekvienoje įmonėje 
ar prie jų durų, ypač demokratai, 
kaišiojo ranką kiekvienam praei
viui ir ragino balsuoti už L.B.J. 
— Lyndon Baines Johnsoną.

Pagrindiniai •rinkiminiai vė
liavnešiai buvo kandidatai į pre
zidentus ir jų padėjėjai.’ 
tesi po kraštą, kartojosi savo kal
bose, o spauda, bent suglaustai, 
perteikė jų esmines mintis. JAV 
spaudos laikysena skiriasi nuo eu
ropinės. Europos partinė spauda 
terašo apie savuosius ir puola 
priešininkus. JAV laikraščiai per
teikia ir priešininkų mintis, o po
litiniuose straipsniuose tešneka 
apie savuosius.

Prieš pat rinkimus ne tik vie
šosios nuomonės tyrinėtojai, bet 
ir dienraščiai ėmė skelbti duome
nis apie varžovų galimybes rinki
muose laimėti. Galimas dalykas, 
kad kaikurie laikraščiai numaty
mais stengėsi palaikyti savo pu
sę, tačiau jų pateikti duomenys 
apytikriai atitiko rinkimų išda
vas. Aišku, demokratai laukė dar 
didesnės persvaros rinkimuose, 
o respublikininkai puoselėjo ne
pagristas viltis laimėti.

Skirtingos taktikos
JAV politinės partijos yra pra

eities, patirties, nūdienių sieki
mų, svarbiausių veiksnių — kapi
talo ir darbininkų — reikalų deri
nimo ir nelengvai aptariamų ide
ologinių nuotaikų mišrainė. Res- 
publikininkų padėtis buvo ne
lengva. B." Goldwaterio, kurio 
proseneliai kilę iš Konino Lenki
joje, grįžimas i šio amžiaus pra
džią, jieškojimas atsparos viduti
niškai pasiturinčiuose miestelė
nuose, šnektos apie valstybės įsi
kišimo bergždumą, kai daugelyje 
sričių tiesiog jis prašyte prašosi, 
neatsargūs žodžiai darbininkų or
ganizacijoms, rasinio klausimo 
apėjimas, socialinio klausimo nu
tylėjimas aiškiai vedė Į vaikšty
nes Arizonos dykumose, kurių 
metu, jau po rinkimų, svarstė sa
vo padėtį. Nors Goldwateris suk
tais ėjimais sugebėjo įsipiršti par
tijos suvažiavime, tačiau prieš 
rinkimus nepajėgė daugelio rin
kikų i ’savo pusę palenkti. Res- 
publikininkų partijoje Įvyko ryš
kus skilimas"; dalis7jų balsavo už 
demokratus. Jo gėra išorinė lai-

atsakomybė
kysena, talentas kalbėti mažai te- 
patarnavo spirtis prieš LBJ, kuris 
tebuvo partijos mašinos garsia
kalbis. Jo taktika buvo — visiems

muš palikti atvirais. Juodu yra 
tipiški JAV politikos veikėjai, 
abu kiek studijavę, bet be augšto- 
jo mokslo, abu plaukią paviršiu
mi. B. Goldwateris aštriai puolė 
JAV užsienio politikos nesėkmes, 
tačiau amerikiečių neišjudino. 
Jei amerikiečiai būtų domėjęsi 
užsienio politika, tai nelauktas 

Jie švais-[jiems smūgis Bien Hoa, pietinia
me Vietname, ir Maskvos skatini
mas vietos komunistų balsuoti už 
demokratus bei apgailėtinas JAV 
n u s i g yyenimas tarptautiniame 
santykiavimę būtų juos privertę 
daryti išvadas. Goldwaterio ry£ 
kus komunizmo puolimas nepa
darė įspūdžio, nes praeityje res- 
publikininkas gen. Dwight D. 
Eisenhoweris,-prieš rinkimus pa
siskelbęs pavergtųjų tautų lais- 
vintoju, rinkimus laimėjęs jau 
aiškino, kad tik politiniai nesu
brendėliai gali svajoti apie sovie
tų išstūmimo galimybes iš viduri
nės ar rytinės Europos: Tik JAV 
politikoje nesusigaudantys gali 
stebėtis respublikininko Eisenow- 
erio labai keistais posūkiais, ku
riuos vėliau tęsė demokratai. -

Šioji politinė kova nebūtų ap
tarta, jei būtų nutylėtas vieno 
garbingo lietuvio, ne JAV pilie
čio, viešas skatinimas balsuoti už 
partiją, kuri lietuvių tautos reika
lams lygiai svetima, kaip ir kita. 
Dar tragikomiškesnis vaizdas, kai 
lietuviai, įmonės darbininkai, 
priešrinkiminėje kovoje išbandė 
kumščių stiprumą į galvas, kurios 
kovos Įkarščio metu skambėjo 
kaip puodynės;

Ryškus laimėjimas
L. B. Johnsonas šiuose rinki

muose gavo 61,3% balsų, be 
Goldwaterio valstijos Arizonos, 
kurios persvara kėlė abejones. 
Jis laimėjo 486 prezidento rinki
minius atstovus, kai Goldwateris 
tik 47 pietinėse penkiose valstijo
se, kuriose dar neseniai vyravo 
demokratai. Demokratų partijos 
laimėjimas tiesiog svaiginantis, 
nes iš perrenkamų 35 senatorių 
ji laimėjo 26, atstovų rūmuose ji 
laimėjo 30 naujų vietų, o iš per
renkamų 25 gubernatorių — 17 
demokratų.

L. B. Johnsonas neturi iškal
bingumo dovanos. Jis varganai 
skaitė, partijn^mkiminės maši
nos paruoštu^RSnius. Tačiau jis 
buvo santūrus? Svarbiausias jo
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PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
L • 

hemorojus
Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per keletą minučių sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagreiti
na uždegimo pažeistų audinių gijimą.

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

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

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

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

Lavrenti Pavlovič Berija, kaip 
ir Canaris, buvo vienas didžiau
sių špionažo organizatorių Euro
poje. Toje srityje jis turėjo gali
mybės pasireikšti, nes bolševikai 
špionažui išmeta milžiniškas pi
nigų sumas. Komunistinėje Rusi
joje veikia daugybė nerašytų Įsta
tymų, ypač saugumo srityje. Be
rija ilgą laiką buvo Sovietų Są
jungos saugumo viršininkas, to
dėl jo galia buvo neribota. Jis 
faktinai buvo antras pareigūnas 
po Stalino,, nors oficialiai Stali
nas turėjo kitus padėjėjus.

Berija gimė 1899 m. Tiflise, 
Gruzijos sostinėje. Jis iš mažens 
pasireiškė kaip revoliucininkas. 
1915 m., kai jis buvo dar tik 16 
m. amžiaus, buvo nuteistas mir
ties bausme už skleidimą revo
liucinių idėjų karių tarpe. Tuo 
metu ėjo pirmasis pasaulinis ka
ras, todėl ir teismo sprendimai 
buvo aštresni. Bet jam iš kalėji
mo pavyko pabėgti. Jis slapstėsi 
kalnuose ir netrukus susisiekė su 
Stalinu, kuris taip pat kovojo 
prieš carą. Vėliau jis sudarė 
ginkluotą gaują, kuri vykdydavo
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PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI

SKALBIMO MASINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

KRAUTUVĖS:^
Rytuose — 2448 DANFORTH AVE. — TEL. OX 9-4444
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE. — TEL. 537-1442

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

apiplėšimus valdinių Įstaigų, nes 
reikėjo pinigų sau ir komunistų 
partijos reikalams.

Kai 1917 m. Rusijoje ėmė žieb
tis revoliucija, Berija prisidėjo 
prie Baku žibalo srityje dirban
čių darbininkų. Bet jis čia buvo 
greitai išaiškintas. Jam pavyko 
pabėgti persirengus totorės mo
ters drabužiais. Vėliau jis atvyko 
Į Balkanus, kur Albanijos sosti
nėje susitiko su J. Broz-Tito.

Iš Balkanų Berija su padirbtais 
dokumentais", kaip Garabet Aba- 
malek, grįžo i Rusiją prisidėti 
prie tuo metu jau pilnai vykstan
čios revoliucijos, čia jis vadova
vo 500 austrų belaisvių, kurie ko
vojo prieš baltuosius. Kartą jis 
pasiuntė pas baltuosius keletą 
savo “dezertyrų”, kurie baltie
siem davė “geni informacijų”. 
Tai buvo Berijoš pirmas žygis 
kaip šnipų organizatoriaus. Vė
liau jis ir dirbo toje srityje.

1920 m. Berija jau buvo Pra
hoje, Čekoslovakijos sostinėje. 
Čia jis, kaip ukrainiečių organi
zacijos narys, galėjo vykdyti špio
nažą, nes ten teko sutikti daug 
nuo raudonųjų iš Rusijos pabė
gusių žmonių. '

Kurį laiką Berija veikė Kauka
ze, vykdydamas kolektyvizaciją. 
Kai 1924 m. Gruzijoje ir aplinku
moje pasireiškė kontrrevoliucija, 
jis ją žiauriai numalšino, o tūks
tančius gruzinų bei Kubanės ka
zokų užkaltuose gyvuliniuose va
gonuose išsiuntė į Sibiro kacetus. 
Kaip savo tautiečių gruzinų žudi
kas jis atvyko i Maskvą, kur jis 
buvo gruzino Stalino apdovano
tas ordinu ir paskirtas Gruzijos 
komunistų partijos sekretorium.

Sovietų pasiuntinybėje
Paryžiuje
Vėliau Berija buvo išsiųstas Į 

užsieni kaip šnipas bei jų vadch 
vas. Kurį laiką buvo Paryžiuje 
bolševikų pasiuntinybės saugumo 
skyriaus "viršininkas. Jis pasiun
tinybės rūmų rūsyje turėjo Įren
gęs ir žmonių kankinimo kamba
rį. Jis su savo pagalbininkais gau
dydavo ir žudydavo svarbesniuo
sius Į Prancūziją pabėgusius bal
tuosius rusus. Jis kartais Champs

Elysees gatvių kavinėse pasirody
davo caro laikų karininko unifor
moj, kad tuo būdu pritrauktų ne
atsargius pabėgėlius baltuosius 
rusus, žinoma, jis rodėsi kaip ar
šus baltasis, kuris nekentė Stali
no režimo. Tuo būdu jis nema
žai pagavo aukų. Taip pat jis pa
laikė ryšį su Įvairiais fašistiniais 
agentais, kad tuo būdu galėtų pa
sodinti savo agentus kaikurių 
kraštų valstybinių pareigūnų kė
dėse. "Jo pastangomis Vokietijoje 
veikė Raudonoji kapela, Japoni
joje, vokiečių ambasadoje — dr. 
Sorge, o Italijoje jis veikė per 
paties Musolinio simpatiją Klarą 
Petacci. Taip pat jis rinko žinias 
iš baltųjų rusų, kurie dirbo ati
tinkamų kraštų saugumo Įstaigo
se. Tuo" būdu jis išaiškino daug 
antibolševikinių šnipų. Jis orga
nizavo persekiojimą ir net žudy
mą žymesniųjų Rusijos baltųjų 
generolų bei kitų Stalino priešų, 
Įskaitant ir Trockį, kuris buvo 
nužudytas Meksikoje.

1930-37 m. Berija važinėjo po 
Europą, tikrindamas bolševikinį 
šnipų tinklą, šnipinėjimui steng
davosi parinkti nekomunistus, 
kad tuo būdu lengviau užmaskuo
tų pati šnipinėjimo darbą. To
kiems šnipams gerai apmokėda
vo. 1938 m. jis nuvyko i Ispani
ją, kur ėjo civilinis karas, čia jis 
sekė vokiečių ginklus, kurių pa

laimėjimas buvo atsiektas ne su
sirinkimuose, o užkulisyje Nėra 
abejonės, kad jis, būdamas val
džioje, galėjo padaryti spaudimą, 
kad jo ramsčiai, pvz. negrai neda
rytų išsišokimų.

Demokratų rėmėjai
Pirmiausia negrai. Jie, praėju

sią vasarą pradėję riaušes dauge
lyje vietų, buvo sutramdyti, kad 
neramumais nesudarytų progos 
priešininkui laimėti. Laikinė ra
sinė taika leido tikėtis baltie
siems, kad ateityje rasių klausi
mas bus išspręstas.

Antroji jėga — organizuota 
darbininkija. Jei iš 13,5 mil. or
ganizuotų darbininkų kaikuri 
nuotrupa balsavo už respubliki- 
ninkus, padėties negalėjo pa
keisti.

Trečioji srovė — katalikai, po
litiškai svyruojantys ir balsuoją 
žiūrint krašte vyraujančių nuo
taikų už nujaučiamą laimėtoją. 
Šį kartą didesnis nuošimtis katali
kų balsavo už protestantą ir ma
soną Johnsoną, kaip prieš ketve
rius metus už kataliką Kennedy.

Ketvirtoji organizuota tvirtovė 
— žydai, valdantys ne tik žymią 
kapitalo dalį, bet ir spaudą, radi
ją, televiziją. Jie aiškiai pasuko 
prieš žydų kilmės Goldwaterį (jo 
senelis vadinosi Goldwasseriu). 
Kitos mažumos svyravo, tačiau 
nedaugelis jų balsų tenutrupėjo 
balsuojant už respublikininkus.

Didžioji galybė — kapitalas, o 
ypač susibičiuliavęs su demokra
tų valdžia, aiškiai rėmė Johnso
ną, kad nenutrūktų ryšys, ir atei
tyje galėtų daryti "pelningus san
dėrius su "valstybės Įstaigomis, o 
ypač Pentagonu.

Nereikia pamiršti ir valstybės 
įtakos. Retais atvejais rinkimuo
se pralaimi kandidatas, kuris jau 
prezidentauja. Jis savo rankose 
turi daug priemonių ne tik spau
dimui daryti, bet ir išsigarsinti 
krašte. Ir šį kartą,’ prieš pat rin
kimus, prezidentas paskelbė eilę 
sumanymų: švietimui tvarkyti, 
ūkininkų reikalams spręsti, kraš
to turtais rūpintis, imigrantų 
skaičiui padidinti ir mokesčiams 
sumažinti. Nereikia pamiršti ir 
Pentagono Įtakos, kuri tiesiog ar 
netiesiog paliečia penktadali 
krašto gyventojų.

Negeroves nutylėjo
Kaikurios negerovės prieš rin

kimus buvo nutylėtos. Ir kai rin
kiminių varžybų metu jos buvo 
nurodytos, Johnšonas išdidžiai at
kirto: leiskite man šiuos klausi
mus; spręsti; aš pasakysiu, ar 
juos Įgyvendinti leis politinės ir 
Tikinės sąlygos. Jis patraukliai ap
tarė savo uždavinį: aš prašau 
amerikiečių Įgaliojimo ne užbaig
tai programai vadovauti, bet nau
jai pradėti. Bet kas ta naujoji 
programa? Apie ją Johnsonas net 
nekalbėjo. Nūdienė JAV tikrovė 
lydima daugelio negerovių: rasių 
nesutarimas, mokėjimų balanso 
nesuvedimas, atsilikimas sociali
nių klausimų sprendime ir didelis 
spaudimas užsienio politikos ba
re. Jau šiuo metu galima nuogąs
tauti dėl rasinės kovos, vykstan
čios infliacijos, dolerio pirkimo 
galios mažėjimo, JAV pralaimėji
mo pietrytinėje Azijoje, Afriko
je ir pasibaisėtino pažadų netesė
jimo pavergtoms tautoms, kurios 
priverstos tenkintis viltimis, pa
gal mūsų patarlę: iki saulė pate
kės, rasa ir akis išės.

vyzdžiai buvo naudingi ir bolše
vikams.

Stalinas atsikviečia Kremliun
1938 m. Stalinas atšaukė Beri

ją iš Ispanijos ir paskyrė jį So
vietų Sąjungos saugumo viršinin
ku vietoje sunaikinto Ježovo. 
Tuo metu Stalinas vykdė didelius 
valymus kariuomenėje, partijoje, 
vyriausybėje ir bendrai krašte 
darė “čistką”. Berija iškart tapo 
galingiausiu žmogum Rusijoje po 
Stalino. Jis buvo nekarūnuotas 
caras kacetų, kasyklų, naktinių 
suėmimų ir teismų, kurie būdavo 
vykdomi slaptai.

Berija dabar turėjo du uždavi
nius: namie ir užsienyje. Ir užsie
nyje jis stengėsi turėti savo agen
tų ne tik svarbiose pramonės vie
tovėse, bet ir stengėsi savo agen
tus infiltruoti ir į tų kraštų val
džios aparatą.

(Bus daugiau^

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

ST. CLAIR ST. W.

• *.

Sav. B. Saulėnas

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL D . ...
323 LAKESHORE RD. EAST, "OIT Credit

f RAAcKIAC Visais kelionių reikalais, visame pašau- • DHvtINAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

A. t A. 
GUSTAVUI SMITUI MIRUS,

-įo žmonai, sūnums Herbertui ir Leonui, dukterims
p. Petersonienei, p. Sepetienei ir p. Bumelienei bei jų 

šeimoms reiškiame nuoširdžių užuojautų —
I. O. Delkai

A. t A.
GUSTAVUI SMITUI MIRUS, 

jo žmonai ir dukteriai Bumelienei su šeima 
gilių užuojautų reiškia —

Oakvillės Lietuvių Bendruomenė

P. Aldonai Kutkienei ir jos šeimai,
JOS TĖVELIUI ANTANUI VASILIAUSKUI MIRUS,

reiškiame nuoširdžių užuojautų —

A. A. Zinaičiai 
V. Zinaitis 
J. Samas

A. V. Karaliai
E. P. Bersėnai

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju už man suteiktą medicinišką pagalbą ir rūpestį 

mano ligos ir operacijos metu dr. J. Urbaičiui, dr. Sullivan, dr. Mac 
Collum ir dr. Philips. Ačiū T. Placidui ir T. Kornelijui už dvasinius 
patarnavimus ir lankymą.

Taip pat nuoširdi padėka visiems lankiusiems ligoninėje bei namuo
se, atsiuntusiems gėles, užprašiusiems šv. Mišias, užjautusiems kortelė
mis bei telefonu, už gražias ir mielas dovanėles: mano sesutėms Mari
jai ir Bronei, kun. J. Staškevičiui, p. Urbaitienei, p. Undraitienei ir jos 
sūnui Aloyzui, ponioms — Urbonienei, Girdauskienei, Gurevičienei, 
Mačiulienei, Budrevičienei, Underienei, Vaštokienei, Mašalienei, Mita- 
lienei, Kripienei, Manglicienei, p-lei B. Strikaitytei, p. Treigiams ir vi
siems mano bendradarbiams-bėms.

Jūsų parodytas nuoširdumas, kurio aš niekad nepamiršiu, teikė man 
stiprybės ligoje.

Regina Kybartaitė

PARTIJA, KURI KOMPROMITUOJĄS!
J . G O B I S

Stalinas savo epochoje buvo la
biau garbinamas, negu partija. 
Kaikurie komunistai poetai kūrė 
jam himnus arba tiesiog rašė 
jam maldas. Ir mūsų Salomėja 
Nėris “Poemoje apie Staliną” sa-. 
kė, kad jis savo galingais pečiais 
pralaužęs vartus i saulę. Tokie 
komplimentai perštiprūs mirtin
gam žmogui, tai kažkas panašu Į 
Herkulesą^r kitą antikinių grai
kų dievaitį. pTo dievaičio garbini
mas baigėsi'tuo, kad pagaliau su
kėlė maištą įįrieš jį jo artimiau
sieji adjutantdi. (Kaikas tvirtina, 
kad Malenkovas nušovė ji per 
kompartijos prezidiumo posėdi; 
plg. M. S. Pauki, žizn za kulisami 
krasnago Kremlia. Buenos Aires. 
162 m. 13 psl.)

Stalino garbinimas
Chruščiovui Įsistiprinus val

džioje, pagaliau" Stalinas buvo 
viešai apkaltintas savo “asmeny
bės kultu”, jo valdymo epocha 
buvo pasmerkta kaip “asmenybės 
kulto” epocha. Jis buvo apkaltin
tas geriausių komunistų išžudy
mu. Faktiškai Staliną reikėjo va
dinti kriminališkiausiu vadu, ku
riam labiau tinka criminalissimus 
negu generalissimus, nes vargu 
berasime istorijoje piktesnį, žiau
resni ir klastingesnį valdovą už 
J. V. Staliną.

Chruščiovas valdė partinio ko
lektyvo vardu. Kolektyvas ji pa
darė šefu, kolektyvas jį ir nuša
lino, o poetai rašė himnus ne 
Chruščiovui, o kompartijos suva
žiavimams, tų suvažiavimų pa
skelbtiems nutarimams. Skaitant 
žurnalą “Pergalę”, krinta į akis, 
jog rašytojai ir kritikai tiesiog 
pamaldžiai mini XX SSKP suva
žiavimą bei jo nutarimus. Visdėl- 
to ir Chruščiovas neišvengė savo 
asmens kulto. Tai buvo viena jo 
nuodėmių iš 29 paskelbtųjų.

“Zuikio smegenys”
Chruščiovo nuvertimas nieko 

nekompromituotų, jei jis būtų pa
našiai Įvykęs, kaip V. Vokietijos 
kanclerio Adenauerio pakeitimas 
L. Erhardu ar Anglijos min. pir
mininko Macmillano — Douglas 
Home’u. Kompartijos prezidiu

mas pasiskubino Chruščiovą ap
šmeižti: oficiozas “Pravda” metė 
Chruščiovui kaltinimą, esą jis bu
vęs politikas “zuikio smegenimis” 
(plg. Henry Shapiro reportažą iš 
Maskvos “The Cleveland Press” 
X. 17 d.). “Hare brained” reiškia 
kvailumą ir bailumą. Kokią išva
dą padarys sovietinė visuomenė 
iš tokio Chruščiovo apibūdinimo? 
Jei kompartijos kolektyvios va
dovybės smegenys tokį ilgą lai
kotarpį palaikė “zuikio smegenų” 
politiką, leido jam valdyti parti
ją ir valstybę, tai reiškia, kad 
kompartijos vadovybės smegenų 
kokybė, nėra augštesnė kaip 
Chruščiovo. Jei kvailiukui leido 
taip ilgai kraštą valdyti ir ne tik 
kraštą, bet ir “neklaidingą” par
tiją, tai Įrodymas, kad komparti
jos c.k. prezidiumo ir sekretoria
to smegenys nėra neklaidingi, 
kaip kad sovietuose įprasta nuo
lat kartoti. Vakarų pasaulyje nie- 
kas/Chruščiovo nevadino geniju
mi/bet laikė jį humanistiškesniu 
sovietų imperijos valdytoju, ne
gu Stalinas. Kai oficiozas, kolek
tyvios partijos vadovybės įsaky
mu, Chruščiovo smegenis sumaži
no iki zuikio smegenų, tai tuo pa
čiu pakirto “neklaidingos” kom
partijos autoritetą, išrašė jai pro
tinės ir moralinės ubagystės pa
žymėjimą. Kas dabar Sov. Sąjun
goje širdies gilumoje tikės, kad 
Brežnevas, Kosyginas ir jų įpėdi
niai turi didesnį protą, negu “zui
kio smegenų” Chruščiovas? Cri
minalissimus Stalinas sukompro
mitavo sovietų partijos ir vyriau
sybės moralinį autoritetą, o jo 
Įpėdiniai — intelektualinį. Rei
kia manyti, kad tas sovietų kom
partijos kompromitavimasis baig
sis tuo, kad ji išsižadės neklaidin
gumo, kuriuo remiasi komunistų 
partijos diktatūra, nes tai kar
tu ir komunizmo susikompromita
vimas. Leninas yra komunistams 
didelis autoritetas, bet jis miręs, 
o gyvieji jo doktrinos interpreta
toriai — individualūs ir kolekty
vūs — subankrutavo, susikom
promitavo: beliko valdžios jėga. 
Smurtu ir piliečių baime pagrįs
tas režimas ir i baimę atremta 
ideologija negali ilgai išsilaikyti.

REUMATINIŲ, SCIATINIŲ, ARTRITINIŲ IR 
MUSKULINIŲ SKAUSMŲ PALENGVINIMAS 

ĮMANOMAS PANAUDOJANT 
KARŠTO PURVO VONIAS

THERMAL 
THERAPY CLINIC

980 YONGE STREET, Toronto — Tel. 929-1200

The Therminal Therapy klinika naudoja aktyvų vulkanišką pur
vą. importuotą iš Piestany, Čekoslovakijos garsiausio kurorto, pa
sižyminčio 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
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ŽIBURĖLIAIS
mažiesiems^

KODĖL MUMS VILNIUS YRA 
BRANGUS?

Atsako Toronto Maironio šeštadieninės mokyklos 
aštunto skyriaus mokiniai

Rita Kolyčiūtė:
Vilnius man yra brangus už

tat, kad jis yra Lietuvos sostinė. 
Aš esu lietuvaitė ir Lietuva yra 
mano tėvų žemė. Aš galiu labai 
•daug įsivaizduoti apie Vilnių ir 
aš tikiu, kad jis yra gražus mies
tas. Aš labai norėčiau pamatyti 
Vilnių, bet kaip Jūs žinote aš ne
galiu.

Labai seniai Vilnių pagrobė 
lenkai. Jie tikriausiai norėjo, 
kad jis buvo labai gražus ir kad 
lenkai norėjo daugiau žemės. 
Dabar lenkai sako, kad Vilnius 
yra jų miestas, bet tas nėra tei
sybė. Jie apsuko mus ir sakė, 
kad Vilnius mūsų, bet per naktį 
pagrobė. Dabar Vilnius nėra 
taip gražus, kaip seniau. Komu
nistai išniekino gražias bažny
čias. Vilnius visą laiką bus Lie
tuvos ir niekas negalės jį atim
ti. Lietuviai didžiuojasi savo gra
žiu miestu ir bažnyčiomis. Aš 
esu labai laiminga, kad esu lie
tuvaitė ir kad Lietuva yra graži 
šalis.

Alinis Kuolas:
Vilnius yra vienas iš seniausių 

Lietuvos miestų. Jis buvo įkur
tas Gedimino laikais — ketu
rioliktam amžiuje. Vėliau buvo 
padarytas Lietuvos sostine. Vil
nius yra ant Neries kranto, ypa
tingai gražioje vietoje. 1920 m. 
spalio 7 dieną Lietuva pasirašė 
sutartį su Lenkija, kad Vilnius 
priklauso Lietuvai, bet vėliau, 
spalio 9, klastingu būdu lenkai 
užėmė Vilnių ir liepė visiems 
valdomiesiems organams išsi
kraustyti. Dėl šito netikėto Įvy
kio sostinė buvo perkelta Į Kau
ną. Lenkai dar ir dabar sako, 
kad Vilnius priklauso jiems, 
nors lietuviai nepripažįsta lenkų 
sakymo. Per senąjį Vilnių teka 
graži Neries upė, ten yra stebuk
lingieji Aušros Vartai ir Trijų 
Kryžių kalnas. Vilnius turi daug 
bažnyčių, kurias rusai pavertė į 
muzėjus* ir kitus pastatus. Tiek 
aš žinau apie Vilnių.

, Vitalija Ramanauskaitė:
Vilnius yra labiausiai žinomas 

Lietuvos miestas. Aš nesu jame 
buvusi, bet iš knygų ir stovykli
nių filmų esu mačius. Vilnius 
yra gražiausias ir didžiausias 
Lietuvos miestas. Vilniuje yra 
stebuklingi Aušros Vartai, kur 
randame Dievo Motinos koplytė
lę. Prie šių vartų žmonės dieną 
ir naktį meldžiasi. Vilniuje ran
dame ir katedrą, kur šv. Kazi
mieras buvo palaidotas. Kitas 
Dievo namas yra Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčia. Yra ir Šv. Onos 
gotikos bažnyčia, kurią Napole
onas Didysis norėjo Paryžiuje 
turėti. Yra universitetas, mo
kyklos, kitos bažnyčios ir muzė- 
jai. Už Vilniaus yra Rasų kapi
nės, kur garsūs žmonės, kaip dr. 
J. Basanavičius, muzikas M. K. 
Čiurlionis yra palaidoti.

Nuo to laiko, kai lenkai sulau
žė sutartį spalio 9 d., 1920 m. 
iki spalio 28 d., 1939 m. Vilnius 
nepasikeitė tiek, kiek dabar. 
Raudonieji išniekino daug baž
nyčių. Jie paliko Aušros Vartus, 
bet juokiasi iš lietuvių, kad jie 
ten meldžiasi. Rusai dar nežino 
ir neupranta kokią skriaudą jie 
daro žmonėms, kai jie taip elgia
si. Jie bando įtikinti, kad komu
nizmas geresnis. Bet kol Vilnius 
stovės, gyvuos ir mūsų tauta, ir 
tikėjimas.

Garbaus silueto prošvaistė
Vietoj sveikinimo Lietuvos ministeriui B. K. Balučiui

Bronius Kazys Balutis, Nepa
prastas Pasiuntinys ir {galiotas 
Ministeris Londone, Britanijoje, 
nemėgsta titulų ir bombastiškų 
minėjimų bei jubilėjų, tačiau 
85-tas jo gimtadienis š.m. gruo
džio mėnesį negalima praeiti ty
lomis. Tai nėra mėginimas už
gniaužti žmogų sakiniuose ar žo
dine vivisekcija. Tebūnie tiktai 
prisiminimas, silueto prošvaistė, 
trumpas prierašas ilgametei bi
čiulystei.

S. PRAPUOLENYTĖ - BUNKER

čiulių bei artimesnių ir tolimes
nių draugų, pažįstamų, tai B.K. 
B. yra šakota ir sudėtinga asme
nybė. Kaip dera jo augštai padė
čiai, jis turi dovaną sutraukti 
aplink save žmones iš įvairiausių 
gyvenimo kelių, be skirtumo ti
tulų, padėties ar intelektualinių 
sugebėjimų. Bičiulystei su B.K. 
B. nekliudė skirtinga politinė pa

jos virimo sugebėjimai yra pa
siekti grynai patirtimi ir užklaus
ta ~ką ji deda į šitą ar kitą patie
kalą, ji atsakydavo “biskį šio, 
biskį to”, nes nieko nesverianti 
ir neseikėjanti. Didžiai religinga, 
ji eina per gyvenimą apsišarvo- 
jusi gerais darbais, padėdama di
deliem ir mažiem, kurių fotogra
fijas laiko ant židinio. Senatvėje 
..:cviikatos varginama, ji niekad 
nesiliovė rūpintis B.K.B. sveika
ta ir jo prižiūrėti. Kalbamu metu

KUNIGU KLAUSIMAS SANTARYBOJE
Specialus pranešimas iš Romos

Rūta Liuimaitė:
Vilnius yra didžiausias Lietu

vos miestas. 1322 metais Gedi
minas įkūrė šį miestą kaip savo 
sostinę. Nuo to laiko Vilnius 
yra padidėjęs, pagrožėjęs, išgar
sėjęs. čia Gediminas augštame 
kalne pastatė pilį, kuri dar ir 
šiandien stovi. Nepriklausomos 
Lietuvos laikais, atgavus Vilnių 
ten plevėsuodavo Lietuvos tri
spalvė. Taip pat netoli nuo čia 
matosi Trijų Kryžių kalnas.

_ Vilniuje yra daug gražių baž
nyčių, kurias puošė žymūs daili
ninkai. čia randame katedrą, 
kurioje yra palaidotas Lietuvos 
vienintelis šventasis šv. Kazi
mieras (perkeltas į šv. Petro ir 
Povilo bažnyčią Antakalnyje, 
Red.), Šv. Petro ir Povilo bažny
čią, Šv. Onos bažnyčią ir Auš
ros Vartus, kur yra Stebuklingo
sios Dievo Motinos koplytėlė. 
Vilniuje yra Rasų kapinės, ku
riose palaidota daug garsių lie
tuvių (Basanavičius).

Vilniaus mieste buvo paskelb
tas Lietuvos nepriklausomybės 
aktas 1918 metais, vasario 16 d. 
Tik gaila, kad lenkai po dvejų 
metų, spalio 9 d., pagrobė Lie
tuvos sostinę Vilnių ir aplinki
nes žemes. Tačiau lietuviai nie
kada Vilniaus neatsižadėjo ir ko
vojo dėl jo. Šiais laikais Vilnius 
priklauso Lietuvai, bet yra kar
tu pavergtas rusų.

Kada pamatysime garsiąją Vil
niaus Gedimino pilį?

Ramunė Ulbaitė:
Lenkai užgrobė Vilnių spalio 

9 d. Jie pavartojo klastą. Prieš 
tai jie buvo pasirašę sutarti, kad 
nepuls Vilniaus.

Lietuviai norėjo atgauti seną 
Gedimino sostinę. Į istoriją per
ėjo tas laikotarpis nuo 1920 m. 
spalio mėn. 9 d. — 1939 m. spa
lio 28 d., kada Lietuva augo ir 
žydėjo, bet sostinės atplėšimo 
žaizda negijo. Per visą pasaulį 
skambėjo: “Ei, pasauli, mes be 

-Vilniaus nenurimsim!”

Spalvinga asmenybė
B.K.B. yra gimęs dzūkas ir to

kiu pasilikęs per visą savo ilgą 
amžių. Tai jį daro mielu žmogu
mi lietuviui apskritai ir dzūkui 
ypatingai. Ir ne tiktai lietuviams. 
Kitų tautų jį artimai pažįstą žmo
nės vadina “dear old man”. Kaip 
žinote, tai reiškia ne amžių, bet 
aprėpia daug įvairių gerų žmo
gaus savybių.

B.K.B. aš sutikau Londone 
1939 m. rudenį, kai atvykom su 
kitais trimis asmenimis po Brit
ish Council sparnu studijuoti Bri
tanijos universitetuose. Jis mums 
visiems iš karto padarė paprasto, 
išmintingo žmogaus įspūdį, kuris 
po ilgos eilės metų pasiliko nepa
sikeitęs. B.K.B. įdomi ir spalvin
ga asmenybė teiktų gausios .me
džiagos didesnio masto biografi
niam veikaliui, nes jo aktyvus 
gyvenimas, prasidėjęs nepriklau
somybės kovų laikotarpyje, tęsia- 
siasi per Lietuvos nepriklausomy
bės metus, pirmą ir antrą pasauli
nį karą ir rišasi artimai su mūsų 
tautos istorija? Gaila, kad B.K.B*. 
būdamas kuklus, yra šykštus ži
niom apie save. Net Lietuvių En
ciklopedija duoda tik trumpą 
apybraižą jo gyvenimo ligi antro
jo pasaulinio karo. Aš tikiu, kad 
likusią spragą užpildys jo arti
mesni bendradarbiai, kurie buvo 
arti B.K.B. per antrąjį pasaulinį 
karą ir po jo.

Krikščionis ir demokratas
Jeigu apie žmogaus būdą gali

ma spręsti iš jo bendradarbių, bi-

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
Be muito dovanos 

į Lietuvą.
GREETINGS — $34.60 (JAV $)
11 svarų kviet. miltų, 6% sv. ryžių, 
4^ sv. rūkyt, bekono, 4% sv. rūky
to kumpio, 2% sv. deg. kavos, 1 sv. 
kakavos, 1 sv. šokolado, Va sv. ar
batos.
Turime didžiausią pasirinkimą pui
kių maisto produktų. Turime daug 
rūšių standartinių maisto siuntinių 
arba galime sudaryti maisto siun
tinius pagal Jūsų ’ norą. Mes taip 
pat turime šimtus kitų dovanų be 
muito Jūsų mieliems asmenims Lie
tuvoje. Prašykite mūsų nemokamai 
duodamo katalogo.

PINIGAI I LIETUVĄ, SSSR 
Pilnai garantuota, jokių iš
skaitymų, pristatymas per 

dvi savaites.
Kursas: 9 rubliai — $10.00 amer. 
Mokestis: iki $30 amer. — $2.75 

amer. Virš $30 amer. — 10%. 
Intertrade Express Corp.

125 East 23rd Street,
NEW YORK, N.Y. 10010

Garantuotai būsite patenkinti. 
Su užstatu, kad būtų apsaugoti

Min. B. K. Balutis bičiulių tarpe; iš krašto— V. Balickas

žiūra ar skirtinga nuomonė vie
nokiu ar kitokiu klausimu. Dis
kusiją jis mėgsta, kaip mėgsta, 
remdamasis savo ilga patirtimi, 
pamokyti ar patarti. Tačiau nie
kas už tai nepyksta. Save B.K.B. 
laiko demokratu ir tą mėgsta pa- 
grėžti. Diskusijose su mons. My
kolu Krupavičium sakė: “Myko- 
liuk, aš ir krikščionis, ir demo
kratas, bet ne krikščionis demo
kratas.” Kompromisas diplomato 
karjeroje yra laikomas neišven
giamu dalyku, atseit “jeigu tavo 
stuburkaulis būtų visai tiesus, ne
turėtum figūros”.' Argumentas at
viras daugeriopai interpretacijai, 
tačiau principe su militariniais 
perversmais jisai nesutiko ir pre
zidentui A. Smetonai savo nuo
monę taip formulavo: “Jeigu ka
rininkai gali padaryti perversmą 
šiandien, kodėl puskarininkiai 
negali rytoj?” Tą nekartą esu gir
dėjusi iš jo paties. Jisai pasiliko 
Londone • vengdamas tautininkų 
partijos vidauSpolitikos.

Pasiuntinybės aplinkoje
Karo metu B.K.B. gyveno dide

liame masyviniame name “mili
jonierių gatvėje”, Kensingtone. 
čia-dažnas lankydamasis tuo me
tu Londone yra slėpęsis nuo bom
bų, kurias vokiečiai be atodairos 
mėtė. Tinkamos slėptuvės tenai 
nebuvo, bet rūsys teikė saugumo 
iliuziją. Brangesni dalykai buvo 
išvežti sandėliuosna, kur, deja, 
viskas sudegė per miesto bombar
davimus. Namas tuometiniam 
personalui buvo perdidelis, erd
vūs kambariai — apytušti. Jame, 
be B.K.B., pastoviai gyveno pata
rėjas V. Balickas ir ilgametė Ba
lučių šeimininkė Koste.

Koste Noreikaitė, kitaip vadi
nama Kastule, kaip Grainio liepa, 
savu keliu įsišaknijusi šitoje tar
nyboje. Košte yra tasai šeiminin
kės tipas, kurių aptikdavai Lietu
voje neretai, bet retai kur kitur.

B.K.B. žmona gyveno pas dukterį 
Švedijoje. Patarėjo V. Balicko 
žmona su dukra irgi buvo karo at
skirtos nuo vyro ir tiktai karui 
baigiantis atvyko į Londoną.

(Bus daugiau)
Bonna. — Iškeldinimas stovyk

liniuose barakuose gyvenančių 
pabėgėlių į normalius butus dar 
užsitęs vienerius metus. 1960 m. 
V. Vokietijoje buvo 2099 stovyk
los, iš kurių iki šiol panaikinta 
724. Jose tais metais gyveno 143. 
000 pabėgėlių iš R. Europos. Vie
nas trečdalis jų buvo iki 1963 m. 
galo iškelti į normalius butus.

SU PERTEST
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS 
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

Bet Vilniuje virė kova taip) 
žemės šeimininko lietuvio ir 
okupanto lenko. Buvo tada daug 
suėmimų, mokyklos buvo užda
rytos, daug ėjo į kalėjimus ir t.t.

Šiandien Vilnius yra Lietuvos 
sostinė, bet ne lietuviai ją valdo, 
o komunistai.

Lietuva ir Lenkija dabar yra 
panašioje padėtyje. Lietuva yra 
įjungta į komunistinę Rusiją, o 
Lenkija laikoma nepriklausoma 
valstybe, bet vistiek Maskvos 
valdoma.

Dabar ir vėl Lietuva ir Lenki
ja atsidūrė vienoje kovos pusė
je prieš bendrą priešą.

Š. m. 12-to gimn. klasę baigę Hamiltono lietuviai abiturientai 
spaudos baliuje. Iš kairės: Bendruomenės v-bos atstovas Pr. Lesevi- 
čius, D. Vaitonytė, Alg. Kybartas, J. Chrolavičius, P. Vinckevičiūtė, 
G. Šlekaitis, B. Palčauskaitė, Alg. Enskaitis, R. Pyragiūtė, G. Da- 
langauskaitė ir Kult. Fondo įgaliotinis K. Mileris.

GRAMERCY 
SHIPPING 
COMPANY

Įsteigta 1945 m.
TURINTI VNEŠPOSYLTORG

LEIDIMĄ
Parduoti maisto ir dovanu siunti
nius iš sandėlių, esančių SSSR. Vi
dutinės kainos. Pristatymas 3-4 sa
vaitės. Jokio muito. Gavimas pakvi
tuojamas. Pilnai garantuota.
Maskovich — 4 vietų automobilis 
45 P .H_________________$1.626.03
Zaparožets — 4 vietų automobilis 
27 P.H.$1.064.00 
Motociklas “Planeta” dvi 
sėdynės$351.38 
Šaldytuvas “Oka” (125 ltr.)-$179.66

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. taukai, 2,3 sv. degin
tos kavos pupelių, 400 grm. dar
žovių alyvos.

GR—31 Housewifes choice $26.77 
11 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.

PINIGAI 1 S.S.S.R.
Pilnai garantuota. Turi banku de
partment© (N.J.) leidimą ir ap
drausta iki §20.000.00. Pilnai iš
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 — 5.30. šeštd. 9 — 1.

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

Reimso arkiv. Fr. Marty bend
rajam posėdžiui pateikė naują 
schemą: “Apie kunigo gyvenimą 
ir veiklą”. Pirmasis šiuo klausi
mu pasisakė kard. A. Meyer pa
brėždamas, kad ši schema riboja
si tik kunigiškų pareigų suminė- 
jimu ir nepateikia jokių kitų 
svarstymų, galinčių kunigus pa
stiprinti bei padrąsinti sunkiose 
jų pareigose. Liurdo vysk. P. 
Thėas pastebėjo, jog schemoje 
reikia labiau išryškinti kunigo 
reikalingumą Bažnyčios gyveni
me, nes, pasak, šv. Ignaco Anti- 
jochiečio, vyskupas “nieko nega
li padaryti be kunigo”; net ir pa
sauliečiai, kurie taip raginami ir 
laukiami apaštalavimo darbe, ne
gali atstoti kunigo ir be jo negali 
sėkmingai apaštalauti. Šią nuomo
nę palaikė ir Sirijos melchitų 
vysk. Fr. Ayob, tik dar pridurda
mas, jog kunigas yra artimiau
sias ir pirmasis vyskupo bendra
darbis. Regensburogo vysk, pa- 
galb. J. Kilti pabrėžė, kad tuose 
kraštuose, kur kunigai yra gerai 
atlyginami, turi taip pat atitinka
mai atlyginti ir aptarnaujantį 
klebonijos jpėrsonalą. Ypač esą 
negalima užmiršti savo tėvų, ku
rie daug aukojosi leisdami sūnų 
į kunigus. Gi Zagrebo, Jugoslavi
joj, vysk, pagalb. Fr. Kuharic pa
stebėjo, jog kunigai testamento 
keliu savo turimas gėrybes priva
lėtų palikti ne savo giminėms, 
bet vyskupijai.

Visa eilė vyskupų, ypač tie, 
kurių vyskupijose trūksta kuni
gų, siūlė, kad kunigų paskirsty
mas Bažnyčioje turėtų būti daro
mas atsižvelgiant į jų* stoką kai- 
kuriuose kraštuose.

PAREIGOS, BET IR TEISĖS
Ravennos, Italijoj, arkiv. S. Bal- 

dassarri pareiškė, jog šios taip 
svarbios schemos svarstymas tu
ri būti rimtesnis, nes čia palie
čiami artimiausi vyskupo bend
radarbiai apaštalavimo darbe. 
Esą, gera kunigus skatinti siekti 
tobulumo, bet reikią neužmiršti 
pakalbėti ir apie jų teises. Taip 
pat ir kanonų teisėje šiuo klausi
mu turėtų būti padaryti atitinka
mi pakeitimai. Esą, labai tiktų, 
kad šios sesijos metu balsą gau
tų ir vienas klebonų, kaip tai bu
vo leista pasauliečių atstovui Pat
rick Keegan. Panašiai apie šią 
schemą atsiliepė ir Goiania, Bra
zilijoj/arkiv. F. Gomes, kalbėjęs 
112 Brazilijos ir dar kitų kraštų 
vyskupų vardu. Jis pabrėžė, kad 
ši schema daugelį apvylė: santa- 
rybos dalyviai rado daug gražių 
minčių ir žodžių svarstydami 
schemas apie vyskupus ir pasau
liečius, o schemoje apie kunigus 
pasirodė šykštūs ir sausi. Tad 
esą šią schemą reikia iš naujo 
perdirbti ir padaryti labiau atitin
kančią kunigo didybę ir vertę. 
Coimbra, Portugalijoje, vysk. pa: 
galb. E. Pereira pasiūlė, kad ku
nigams suteikiama išpažintims 
klausyti jurisdikcija galiotų viso
je gyv. valstybės teritorijoje, o 
nesiribotų tik viena vyskupija. 
Gi Los Rlos, Ekvadore, vysk. V. 
Garaygordobil pabrėžė, kad kuni
gai turį būti vyskupo tėviškai 
globojami. Iš jų reikalaujamas 
paklusnumas turi turėti ribas. 
Esą būtų labai gera, kad vysku
pas turėtų savo kunigų pataria
mąją tarybą, kurioje būtų atsto
vaujami vyskupijos kunigai. Ut
rechto, Olandijoje, kard. B. Ai
trink taip pat labai kritiškai atsi
liepė apie šią schemą ir davė vi
są eilę pasiūlymų, kuriais remian
tis schema turi būti peržiūrėta ir 
papildyta.

SCHEMA GRĄŽINTA 
KOMISIJAI

Nežiūrint šių radikalių schemą 
liečiančių pastabų, visa eilė vys
kupų, daugiausia pietų kraštų, 
užgyrė taip paruoštą schemą, tik 
siūlė labiau pabrėžti kunigo dva
sinį gyvenimą liečiančias priemo
nes bei iškelti jų reikalą šių lai
kų fone. Ypač šioje srityje pasižy
mėjo Ispanijos vyskupai, remia
mi kitų kaimynų. Buvo pateiktas 
klausimas, ar užbaigus minėtos 
schemos bendrąjį svarstymą gali
ma pradėti atskirų joje pareikš
tų pasiūlymų svarstymą? Iš 2135

balsavusių teigiamai pasisakė 
930, gi neigiamai — 1199 ir 6 
balsai neužskaitytL Taigi, daugu
mai pasisakius neigiamai, minėta 
schema vėl grąžinama specialiai 
komisijai, kuri ją turės peržiūrė
ti ir pataisyti pagal Tėvų pareikš
tas pastabas, šios schemos svars
tymui buvo paskirti 3 bendrieji 
posėdžiai, kurių metu savo nuo
mones pareiškė 42 santarybos da
lyviai.

RYTŲ BAŽNYČIOS
Po šių svarstymų kardinolas A. 

Cicognani santarybos Tėvams pri
statė naują schemą — “Apie Ry
tų Bažnyčias”, kartu pabrėžda
mas, kad jie savo svarstymuose, 
atkreiptų dėmesį į tris svarbias 
problemas: Rytų Bažnyčiose pa
krikštytųjų ir į K. Bažnyčią per
einančiųjų apeigų pasirinkimo; 
mišrių moterysčių — katalikų su 
ortodoksais; katalikų dalyvavimą 
atsiskyrusių nuo K. Bažnyčios pa
maldose.

Pirmasis iš kalbėtojų savo pa
stabas pareiškė Vienos kard. Fr. 
Koening. Jis pastebėjo, kad kaž
kodėl nekalbama apie nekatali
kiškas Rytų Bažnyčias, kurios vis- 
dėlto sudaro 95% Rytų apeigų 
krikščionių. Gi moterystės, orto: 
doksų kunigo patvirtintos, turėtų 
būti laikomos galiojančiomis ir 
K. Bažnyčioje. Tuo tarpu Alek
sandrijos, Egipte, patriarchas St. 
Sidarous pabrėžė, kad Rytų apei
gų tikintieji, kurie pereina į K. 
Bažnyčią, privalėtų turėti laisvę 
priklausyti sau laisvai pasirenka
moms apeigoms. Už tokią apeigų 
pasirinkimo laisvę pasisakė ir vt 
sa eilė kitų kalbėtojų.

Tebe, Egipte, arkiv. I. Ghattas 
pastebėjo, jog dažnai katalikų 
tarpe yra maišomos sąvokos Ry
tų Bažnyčios su K. Bažnyčia, kai 
tuo tarpu Rytų Bažnyčios vieny
bėje su šv. Sostu sudaro vieną ir 
tą pačią K. Bažnyčią. Taip pat esą 
labai dažnai Vakarų Bažnyčia su- 
tapdinama su K. Baiznyčia, neš V. 
Bažnyčia? kaip ir Rytų Bažnyčia, 
yra tik dalis vienos ir tos pačios 
K. Bažnyčios, šiuos skirtumus 
savo kalbose taip pat yra pabrė
žę daugelis santarybos kalbėtojų. 
Be to, arkiv. L Ghattas pasiūlė, 
kad Rytų Bažnyčios patriarchams 
būtų grąžintos jų seniau turėtos 
teisės. Esą, jie taip pat privalėtų 
turėti teisę rinkti popiežių ir pa^ 
tys būti renkamais. Tokiu būdu 
norima patriarchams pripažinti 
kardinolų turimas teises.

PERSEKIOJAMIEJI 
KATALIKAI

Rumunų vysk. B. Cristea pa
siūlė, jog gal būtų gera, jei vi
suotinis Bažnyčios susirinkimas 
oficialiai painformuotų Jungtines 
Tautas apie liūdną likimą 6 mi
lijonų Rytų apeigų katalikų, ku
riems atimta laisve išpažinti* savo 
tikėjimą ne tik dėlto, kad jie yra 
katalikai, bet ypač dėlto, kad pri
klauso Rytų apeigoms.

Baigiant * diskusijas apie šią 
schemą, Tolemaidos, Jeruzalėje^ 
melchitų arkiv. G. Hakim paste
bėjo, jog ši schema turi gerų pu
sių, nors ir nėra tobula, o tobulu
mo šiame pasaulyje ir negalima 
jieškoti. Pasak arabų priežodžio: 
“Tebūna pagarbintas Tobulasis, 
nes pilnas tobulumas priklauso 
tik vienam Dievui.”

šios schemos diskusijoms buvo 
paskirti 4 bendrieji posėdžiai, ku
rių metu savo pastabas pareiškė 
32* santarybos tėvai. V. D.

★ ★
Trečioji Vatikano santarybos 

sesija eina į galą, bet neatrodo, 
kad visa užsimota programa bus 
apsvarstyta — dalis jos liks ir 
ketvirtajai sesijai. Kaip matyti 
iš korespondentų pranešimų, re
liginės laisvės ir* žydų klausimai 
tebėra studijuojami, ir abejoja
ma, ar bus pateikti balsuoti šiai 
sesijai. Romos kurijos pareigūnai 
stengiasi, kiek įmanydami, apri
boti pažangiosios linkmės pasiū
lymus. Pasak spaudos praneši
mų, užkliuvęs teologinėj komisi
joj ir vyskupų-popiežiaus valdžios 
kolektyvumo klausimas. Atsirado 
net tokių, kurie kaltina kaiku- 
riuos santarybos narius pasidavus 
masonų ir žydų įtakai.

Gaunamas
svaiginamųjų gėralų
parduotuvėse

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

SUPERTEST
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ AUTO 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI

ALL CANADIAN apylinkės lietuviai maloniai 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲGAMINIAI PATARNAVIMU.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

B. Naujalis, Ps.D.RJf.NJ»t.

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitus asmenis iš Lenkijos 
ar kitu kraštu, kreipkitės į

J. Kazimiera Michalskį
347 BAY ST. TORONTO, II AUGSTAS, KAMB. 210, TEL. 368-9430

Taip pat patarnauju vertimu, notarizavimo ir kelionių bilietu reikalais.

MARTINI & ROSSI
VERMOUTH

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

oplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

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

RAUDONAS arba

BALTAS SALDUS

EKSTRA AŠTRUS, arba

Skanus "on the Rocks" (su ledais) arba tinka maišyti

Į BUTELIUS SUPILSTYTAS ITALIJOJE



> PAVERGTOJE TEVVUlEJE
OBUOLIŲ PERTEKLIUS
Šiemet Lietuvoje nepaprastai gerai 

užderėjo obuoliat Specialistų nuomo
ne, lengvai būtų galima supirkti iki 
100.000 tonų vaisių. Tuo tarpu pre
kybos ministerija yra numačiusi pirk
ti tik 6.000 tonų, maždaug tą patį 
kiekį — Lietkoopsąjunga ir kelioli
ka tūkstančių tonų — Maisto pramo
nės valdyba. Taigi, superkamas vos 
trečdalis viso derliaus. Kolchozinin- 
kai ir sovcbozininkai obuolius yra 
priversti gabenti į Leningradą ir kt. 
sovietinius miestus. Lig šiol visoje 
Lietuvoje tėra viena vaisių džiovyk
la Tauragėje; antroji pradėta statyti 
Vilniuje. Dėl vaisių pertekliaus ple
čiama Anykščių vyno gamykla. Pla
nuojama statyti dar vieną stambią 
vyno gamyklą ir vaisių konservavi
mo įmones. Iš kitos pusės, nepai
sant obuolių pertekliaus, jaučiamas 
kriaušių, slyvų, serbentų, agrastų ir 
vyšnių trūkumas. Manoma, kad šių 
vaisių teks importuoti apie 4.000 
tonų.

NUSIPELNĘ PRAMONININKAI
Lietuvos augščiausios tarybos pre

zidiumas, neturėdamas ką veikti, J. 
Paleckio ir”S. Naujalio rankomis 
žarsto garbės raštus ir nusipelnymo 
titulus. Spalio pabaigoje buvo sugal
votas ir patvirtintas nusipelniusio 
pramonės darbuotojo titulas, kuris 
bus teikiamas pramonės įmonių, pro
jektavimo organizacijų, pramonės 
valdymo organų ir inžinerijos-techni- 
kos tarnautojams. Pagrindinė sąlyga 
— nepriekaištingas 10 m. darbas, pa
stangos gamybos efektingumui pakel
ti. Projektuojamas specialus ženkle
lis su įrašu “Lietuvos TSR nusipel
nęs pramonės darbuotojas”, kurį ap
dovanotieji komunistai galės įsisegti 
| švarko atlapą.

BUSIMIEJI RAUDONARMIEČIAI
Į Vilniaus Vingio parką buvo su

varyti šimtai jaunuolių, kurie šau
kiami atlikti karinės prievolės sovie
tų kariuomenėje. Pagrindinį prane
šimą padarė karinis politrukas gen. 
maj. P. Petronis, o kompartijos var
du busimuosius raudonarmiečius pa
sveikino miesto sekr. P. Griškevičius. 
Jam atrodo, kad tarnauti raud. ar
mijoje yra didelė laimė, kai tuo tar
pu iš tikrųjų karinės prievolės metai 
jaunimui yra nemaloni kančia, nes 
juos tenka praleisti svetimoje ka
riuomenėje, svetimuose Sov. Sąjun
gos užkampiuose, klausyti įsakymų

DELHI - TILLSONBURG
Lietuvos Kariuomenės ir Šaulių Sąjungos 45 m. sukaktuvių 

minėjimas-koncertas
Įvyksta š.m. lapkričio 28 d., šeštadienį, 7 v.v. punktualiai 
<■ DELHI VOKIEČIU SALĖJE.
PROGRAMOJE: žuvusių už Lietuvos laisvę pagerbimas, 
koncertas, bufetas, šokiai ir kita. Koncerte dalyvauja: sol. J. 
Liustikaitė ir muz. St. Gailevičius. Visa lietuviška visuomenė 
yra prašoma gausiai dalyvauti žuvusių pagerbime ir koncerte, 
nes šis minėjimas yra sukaktuvinis. 4

Rengia DLK Gedimino šaulių kuopa

V. IR A. MAŽEIKŲ 25 m. vedybinio 
gyvenimo sukakties minėjimas įvyko 
spalio 31 d. Padėkos pamaldose daly
vavo pilnutėlė bažnyčia sukaktuvinin
kų giminių, draugų, pažįstamų. Gie
dojo choras, ved. M. Norkaus. Vokie
čių salėje įvyko vakarienė, kurioje da
lyvavo virš 300 svečių. Savo atsilanky
mu pagerbė sukaktuvininkus mons. 
dr. J. Tadarauskas, T. Ged. Kijauskas, 
SJ, kun. dr. J. Gutauskas. Pradžioje 
paskaitytas šv. Tėvo atsiųstas palaimi
nimas. Pasakytose kalbose iškeltas su- 
kaktuvihinkų visuomeniškumas, šir
dies gerumas, draugiškumas, lietuviš
kos spaudos meilė, duosnumas. Jie 
labai duosniai parėmė besikuriančią 
šv. Kazimiero parapiją $500. Iki da
bar jų aukos siekia virš $1000. Jie yra 
fundatoriai vieno altoriaus ir yra nu
pirkę gražią Mišių taurę. A. Mažeika 
yra simnietis, atvykęs Kanadon 1927 
m. Šiuo metu yra parapijos komiteto 
narys, daug padedąs ūkiškuose reika
luose. V. Mažeikienė yra kilusi iš Tel
šių, dirbusi Kaune kooperacijos srity
je, į Kanadą atvykusi 1939 m. Ji yra 
narė liet kat. moterų draugijos. Va
karienės programai vadovavo St. Au- 
gustinavičius ir J. Strodomskis. Per- 

- skaityta sveikinmo telegramų iš įvai
rių kraštų. Giminės ir bičiuliai p. Ma
žeikoms įteikė daug ir vertingų do
vanų.

IŠKELIAVĘ, BET NEUŽMIRŠTI. 
Praeitų metų gruodžio 17 d. Simcoe 
ligoninėj mirė didelis spaudos bičiu
lis a.a. M. Tuinyla. Jo žmonos E. Tui- 
nylienės rūpesčiu velioniui Tillson- 
burgo kapinėse pastatytas juodo ak
mens paminklas, kuris pašventintas 
spalio 4 d. š.m. vasario 21 d. mirė 

Padėka
Neužmirštamai praėjus š.m. spalio 31 d. mūsų vedybinio gyvenimo 

25 m. sukakties iškilmėms, nuoširdžiausiai dėkojame už visus rūpesčius 
mūsų klebonui kun. dr. J. Gutauskui, mus pagerbusiems savo atsilan- 
kvrnū mons. dr. J. Tadarauskui, T. Ged. Kijauskui, SJ, choro vedėjui 
p' M. Norkui, visiems choristams, taip gražiai giedojusiems padėkos 
Mišiose, visiems pamaldų dalyviams, pripildžiusiems bažnyčią, ponioms 
organizatorėms dovanoms pirkti ir papurusioms stalus gražiais bei ska
niais pyragais, dirbusiems prie bufeto, visiems mus apdovanojusiems 
vertingomis dovanomis ir gėlėmis, sveikinusiems žodžiu, raštu ir tele
gramomis, ponams St. Augustinayičiui ir Juliui Strodomskiui pobūvio 
pranešėjams, visiems giminėms ir draugams mus nepaminusiems tą 
dieną, taip gausiai dalyvavusiems padėkos pamaldose ir minėjimo po
būvy, dar karta iš visos širdies sakome ačiū. Esame laimingi gavę §v. 
Tėvo palaiminimą ir patyrę, kad turime tiek daug gerų draugu.

Vanda ir Antanas Mažeikos 
1964 m. lapkr. 7 d„ Delhi, Ontario.

svetima kalba. Susibūrimas buvo 
baigtas karinės muzikos koncertu.

MOKOMASI IS DANIJOS
Į Daniją buvo išvykusi 25 asmenų 

žemės ūkio darbuotojų grupė — že
mės ūkio ir paruošų ministerio pa- 
vad. A. Būdvytis, “Žemės Ūkio” red. 
A. Mačianskas, kolchozų bei sovcho- 
zų pirmininkai ir direktoriai. Danijo
je jie svečiavosi 10 dienų, aplanky
dami eilę žemės ūkių, mokslo įstaigų 
ir gamyklų.

KOVA PRIES VEŽI
Pokariniais metais Lietuvoje buvo 

sušauktos penkios onkologų (gydyto
jai kovoja prieš auglius) konferenci
jos. šeštoji konferencija, stambiau
sia savo apimtimi, įvyko Kaune spa
lio mėn. antrojoje pusėje. Vėžio ligos 
specialistai aptarė kovos prieš vėžį 
pagalbos organizavimą, klinikinius ir 
eksperimentinius klausimus. Dalyvių 
tarpe buvo gydytojų iš Maskvos, Le
ningrado ir kt. Sov. Sąjungos vieto
vių.

TILTAS PER NERĮ
Ties Kaunu buvo pastatytas tiltas 

per Nerį — 347,4 m ilgio; nutolis 
tarp atramų — 84,3 m — esąs naujas 
rekordas sovietinių tiltų statyboje. 
Prie tilto įrengta dobilo lapo formos 
sankryža įvažiavimui ir išvažiavimui. 
Tiltą suprojektavo Gudijos inž. V. 
Chvostikovas. Komunistinė spauda 
džiūgauja, kad dabar gerokai paleng- 
vėsiąs susisiekimas tarp Vilniaus ir 
Klaipėdos, nes vairuotojams neteks 
važiuoti per Kauno miestą. Į tilto 
sistemą įeina viadukas per I. Mesku- 
po gatvę ir antrasis — kelyje į Jo
navą. Konstrukcijai buvo panaudoti 
Kaune pagaminti gelžbetonio blokai.

A. BIMBA LENDA Į MUZĖJŲ
Ištikimasis sovietinio komunizmo 

tarnas A. Bimba, nors ir būdamas 
prisiekusiu ateistu, nemirtingumą 
bando užsitikrinti dabartinės Lietu
vos mažėjuose. Gimęs Setekšnos pa
krantėse, netoli Rokiškio, jis nusiun
tė Rokiškio kraštotyros muzėjui JAV 
išleistus komunistinės propagandos 
raštus. Muzėjaus vadovybė dalį šių 
“kūrinių” buvo priversta išstatyti sa
vo patalpose, 6 likusiuosius atidavė 
Panemunėlio vid. mokyklai, kurioje 
prieš pusę šimto’ metų mokėsi jų au
torius.

V. Kst.

didelis liet gyvenimo ramstis a.a. St. 
Augustinavičius. Jam taip pat tose pa
čiose kapinėse pastatytas rausvo gra
nito įspūdingas paminklas, kurį parū
pino velionies našlė Rožė Augustina- 
vičienė ir mirusio vaikai.

Neužmiršo šios apylinkės geros lie
tuviškos šįrdys ir tų, kurie mirė ne
palikę turto ir artimųjų. Lapkričio 1 
d. pašventintos Delhi kapinėse trys 
paminklinės akmens plokštės a.a. Bro
niui Barkauskui, Jonui Žičkui ir Ig
nui Garškai. Pastatyti, kad ir kuklius, 
paminklus ėmėsi iniciatyvos KLK Mo
terų Dr-jos Delhi skyiraus valdyba. 
Daugiausia tam tikslui pinigų surinko 
T. žebertavičienė, A. Marcinkevičius. 
Techniška darbo puse rūpinosi E. ir 
St. Kairiai.

ŠEŠTAD. MOKYKLA naudojasi vie
tinės katalikų mokyklos patalpomis, 
už kurias neimamas mokestis, tik ten
ka primokėti sargui už valymą. Mokyk
loje dirba keturi mokytojai: B. Vy- 
tienė, A. Ratavičienė, K. Lukošius ir 
Br. Dirsė. Tikybos moko kun. dr. J. 
Gutauskas. Gaila, kad nevisus vaikus 
tėvai atveža į mokyklą.

KR. DONELAIČIO MINĖJIMAS, 
suorganizuotas KLB Delhi apylinkės 
valdybos ir KLK Moterų Dr-jos Delhi 
skyriaus, įvyko spalio 17 d. lenkų sa
lėje. Minėjimą atidarė bendruomenės 
pirm. p. B. Stonkus; rūpestingai pa
ruoštą paskaitą apie didįjį rašytoją 
skaitė svečias iš Toronto A. Gurevi
čius; Donelaičio raštų ištraukų paskai
tė aktorė E. Daugnvietytė-Kudabienė 
iš Hamiltono; feljetonu palinksmino 
B. Arūnas. Gaila, kad minėjime žmo
nių buvo mažoka. Kor.

HAMILTONE lapkričio 21 d., šeštadienį, 
parapijos salėje ruošiama 

vakariene
Visi ateikite skaniai pavalgyti, pasižiūrėti įdomios programos, 
pašokti grojant Dominic Ferri orkestrui. Veiks loterija ir kitos 
įdomybės. Pradžia 7 v.v., punktualiai. įėjimas $2, vaikams $1. 

Pelnas skiriamas Jaunimo Centro namų statybai
KLK Moterų Dr-jos Hamiltono skyrius

g HAMILTON”?
VYSK. M. VALANČIAUS ŠEŠTAD. 

MOKYKLA jau dirba su pilnu moky
tojų sąstatu. Pasitraukus keliems mo
kytojams, buvo rasti kiti, kurie suti
ko ateiti ir dirbti su mūsų lietuviš
kuoju prieaugliu. Dabartinį mokyto
jų kadrą sudaro: ved. J. Mikšys, I sk.
— Z. Rickienė, II sk. — B. Pliurie- 
nė, III sk. — B. Antanaitienė, IV sk.
— B. Juozapavičienė, V sk. — D. Bal
sienė, VI sk. — J. Krištolaitis, VII 
sk. — Kęst. Norkus, VIII sk. — T. 
Falkauskas, IX sk. — Ant. Mikšienė, 
X sk. — M j Kvedarienė ir atsarginis 
mokytojas — K. Mileris. Mokykloje 
mokosi 228 vaikai. Išdirbus 10 m. dėl 
sveikatos pasitraukė mokyt. St. Sla
vinskienė. Mokykla jaučia jos nete
kimą. Vėl' sugrįžo mokyklon dirbti 
po kelių metų pertraukos mokyt. B. 
Pliurienė.

KALĖDŲ EGLUTĖ mokyklos vai
kams šiemet bus rengiama gruodžio 
20 d. Programą atliks patys vaikai. 
Tėvų komitetas jau tariasi su Kalėdų 
seneliu dėl dovanų.

VI. ir G. KAŽEMĖKAI, apvažinėję 
Montrealį ir apylinkes, laimingai su
grįžo namo. Ten būdama p. Kažemė- 
kienė aplankė savo sesutę N. Pr. M. 
vienuolyne — sės. Kristiną Rama
nauskaitę, kuri dabar ten veda vaikų 
darželį ir, būdama talentinga, pasiro
do spaudoj su iliustracijom.

PASKUTINIS LIET. DIENAI reng
ti komiteto posėdis įvyko spalio 29 d. 
p. Kežinaičių bute. Bendr. v-bos pir
mininkas K. Mikšys pasidžiaugė su 
visais Liet. Dienos pasisekimu ir pa
dėkojo kiekvienam atskirai už įdėtą 
darbą. Galutinė šventės apyskaita dar 
nesuvesta. K. M.

TADAS GUGIS, geologas valdžios 
tarnyboje, išsiųstas į Keniją Afrikoje

»

J

Hamiltono lietuvaičių grupė, dalyvaujanti adv. Kostyk rinkiminia
me vajuje. Iš kairės: D. Choromanskytė, F. Sau kaitė, J. T. Kostyk, 
V. Lekavičiūtė, D. Stosiuvienė. Stovi: D. Jankutė, D. Prunskutė, S. 
Lukoševičiūtė. Nuotr. A. Juraičo

LONDON, Ont
MŪSŲ MIRUSIEJI prisiminti lap

kričio 1 d. vakarinėse pamaldose. Pa
rapijiečiai nepatingėjo atvykti ir į 
antras pamaldas tą pačią dieną ir už
pildė beveik visą bažnyčią “šiame pa
saulyje mes esame tik tuo pačiu taku 
praeinantys svečiai... Ir kaip tokie 
mes turime mylėti viens kitą kaip 
brolis brolį...” bylojo klebono žo
džiai, priminę mūsų trumpąamžišku- 
mą.

P. KUOSA dar gydosi šv. Juozapo 
ligoninėje. Jis čia giminių neturi ir 
su dėkingumu pasitinka kiekvieną lan
kytoją. /

J. ČEGIS po sėkmingos operacijos 
grįžo iš ligoninės.

IŠRINKTA SPORTININKŲ VADO
VYBĖ. — Lapkričio 7 d. sporto en
tuziastai suplanavo rėmus būsimai

WINDSOR, Ont.
BENDRUOMENES APYLINKĖS 

narių susirinkimas įvyko lapkričio 8 
d. liet, parapijos salėje. Išrinkta nau
ja apylinkės valdyba: kun. kleb. D. 
Lengvinas, P. Januška, B. Balaišis, V. 
čiuprinskas ir V. Tautkevičienė. Nau
joji valdyba pasiskirstys pareigomis 
vėliau. Į revizijos komisiją išrinkti: 
E. Zatorskis, Ch. Garbus ir V. Barisas.

Buvusią valdybą sudarė: pirm. V. 
Barisas, vicepirm. B. Barisas, sekr. 
B. Balaišis, ižd. A. Stygienė ir kult, 
vad. A. Juškauskas. Susirinkimas iš
reiškė jai padėką už atliktą darbą. 
Susirinkimui pirmininkavo E. Zators
kis. sekr. P. Januška, šeimininkės D. 
Kraniauskienė, B. Januškienė ir M. 
Tautkevičienė, pasinaudodamos salės 
šeimininko kun. kleb. D. Lengvino 
nroduktais. susirinkusius narius pavai
šino kavute.

LIETUVIŲ FONDUI $100. — Apy
linkės susirinkimas dauguma balsų 
nutarė paremti Lietuvių Fondą įsto
jant nariu su $100 įnašu. Tai bene 
trečiasis LF narys iš šios nedidelės 
lietuvių apylinkės. Reikia tikėtis, kad 
netolimoje ateityje atsiras ir daugiau 
asmenų, kurie savo įnašais parems 
LF. vJt. 

vieneriems metams. Išskrido iš Kana
dos lapkričio 1 d.

LIETUVIŲ GRUPĖ organizuoja rin
kiminę paramą adv. J. T. Kostyk. St. 
Bakšio iniciatyva LN patalpose buvo 
sukviestas būrelis lietuvaičių, kurios 
sutiko talkinti vajuje, kad p. Kostyk 
gruodžio 3 d. vėl būtų išrinktas į mies
to tarybą. Jis kandidatuoja ketvirtoj 
apylinkėj; gimęs Kanadoj iš ukrainie
čių tėvų, 33 m. amžiaus; daug pade
da LN už minimalų atlyginimą, o kai- 
kuriais atvejais ir be atlyginimo. Va
jaus iniciatoriai kviečia 4-tos apylin
kės tautiečius balsuoti už adv. Kostyk. 
LN valdyba jam rengia pagerbimą va
sario 5 d. sukaktuvinio baliaus metu.

VAKARIENĖ, kurią ruošia kat. mo
terys, įvyks lapkričio 21 d., 7 v.v. par. 
salėje. Rengėjos smarkiai ruošiasi — 
nori gerai pavaišinti savo svečius ga
ruojančiais balandėliais, savo keptais 
tortais ir pyragais.

Vakarienės metu bus programa. Pir
mą kartą pamatysime p-lės Pusdešry- 
tės baleto studijos šokėjas. Keletas ki
tų mergaičių padainuos, pašoks įdo
mių šokių, paskambins pianinu. Po va
karienės — linksmi šokiai, žaidimai. 
Veiks gerų fantų loterija. Bilietai jau 
yra platinami; galima gauti pas E. 
Norkienę 22 E. 34 St., tel. 383-6597 ir 
kt. valdybos nares. Kviečiami visi, ne
žiūrint amžiaus. Nesivėluokite, nes 
prasidės punktualiai. Pelnas — Jauni
mo Centro namų statybai, žiūr. skel
bimą. Z-ė

SPAUDOS BALTUS, ruoštas ateiti
ninkų sendraugių, pasižymėjo augšto 
lygio programa, kurią atliko: sol. Pr. 
Bičkienė, akomp. D. Skrinskaitė, akt. 
Alg. Žemaitaitis ir akt. E. Kudabienė. 
Publikai ypač patiko abiejų aktorių 
dialogas “Bokštas virš tragedijos”, pa
rašytas Robinson Jefers. Dalyvių buvo 
apie 200, bet pelno nesitikima dėl di- 

veiklai ir išsirinko savo vadovybę: 
senjorų sekcijos — S. Navicką, J. A. 
švilpą ir E. Daniliūną, sr., o-junjo- 
rų — V. Kiaupą, E. Blyskį ir E. Dani
liūną, jr. Rėmėjus suorganizuoti pa
vesta K. Kudukiui, suteikiant jam 
teisę pačiam pasirinkti vadovybėn dar 
porą asmenų. Klubo valdybą sudarys 
3 asmenys: abiejų sekcijų vadovai ir 
rėmėjų pirmininkas. Rėmėjų parei
ga — parūpinti klubui lėšas, sporto 
priemonės, sales ir kt. f

NEPAMIRŠKIME BEND RUOME- 
NĖS SUSIRINKIMO, įvykstančio pa
rapijos salėje, 1414 Dundas St. E., 
lapkričio 22 d., sekmadienį, 12.30 vai. 
Bus renkama apylinkės valdyba, re
vizijos komisija, aptartas parduotų lie
tuvių namų pelno klausimas ir kiti 
svarbūs reikalai. Londono, Mount 
Brydges ir apylinkių lietuviai kvie
čiami dalyvauti. E. D.

WELLAND, Ont.
ŠAUNIOS ĮKURTUVĖS. — Lapkri

čio 7 d. K. Stankevičiaus namą už
griuvo didelis būrys draugų ir arti
mųjų. Kaip paprastai tokiais atve
jais yra daroma staigmena, taip ir čia 
buvo pilnai tam pasiruošta. Rengta 
staigmena pilnai atsiekė savo tikslą— 
subatvakary savininko namai lūžte lū
žo nuo gausių dalyvių. Sekmadieniui 
p. Stankevičiai visus pakvietė revan
šui, ir vėl linksmai skambėjo dainos 
ir pašnekesiai. Įkurtuvių proga įteik
ta puiki dovana, kurios didesnę išlai
dų dalį padengė jo brolis Antanas. 
P. Stankevičiai yra dideli visuomeni
ninkai; augina dukrą ir sūnų, kurie 
gerai mokosi. Vienas iš dalyvių

P. ALDONAI KUTKIENEI, MIRUS JOS TĖVELIUI 

nuoširdžia užuojautą reiškia —

Wellando Medžiotojų ir Meškeriotojų 
Klubas "Lituanica"
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O LIETUVIAI PASAULYJE
mažai įvertino rengėjų pastangas. 
Spaudos baliaus karaliene išrinkta Sil
vija Martinkutė. Ji dirba įstaigoje ir 
vakarais mokosi 13-toj klasėj; aktyvi 
“Aukuro” teatro aktorė, “Gyvataro” 
šokėja ir ateitininkų narė.

ABITURIENTŲ PAGERBIMAS įvy
ko tuojau po koncerto. Juos publikai 
pristatė KF įgaliotinis K. Mileris; 
KLB Hamiltono apyl. v-bos atstovas 
P. Lesevičius kiekvienam abiturientui 
įteikė po knygą. Baigusiųjų buvo 11, 
pagerbime dalyvavo 9. Žiūr. nuotrau
ką 3 psl.

ATEITININKŲ LOTERIJOS laimin
guosius bilietus laimėjo: P. Vaitonis 
nr. 967 — kun. Mikalausko, OFM, do
vanotą Polaroid foto aparatą; B. Smith 
nr. 2234 — J. Tumosos transistorinį 
radiją; V. Domeika nr. 2714 — pa
veikslą Z. Žilinsko. Visi šie laimėtojai 
iš Hamiltono. M. Mališka iš Montre- 
alio nr. 4714 laimėjo paveikslą S. Set- 
kaus; A. Skučas iš Plainfield, N.J., 
nr. 8255 — plaukų džiovintuvą, dova
notą statyb. A. Liaukaus; S. Staniš- 
kienė iš Detroito nr. 14706 — ateiti
ninkų sendraugių patefoną.

ŠALPOS FONDAS, užbaigdamas me
tinį vajų, ruošia linksmus šokius. “Au
kuras” suvaidins juokingą A. Gustai
čio komediją “Silkiniai pančiai”. ŠF 
komitetas kviečia visus hamiltoniečius 
ir apylinkių lietuvius gausiai dalyvau
ti šiame parengime. Mielas lietuvi, 
savo dalyvavimu padėsi sutelkti lėšų 
vargstantiems mūsų broliams bei se
sėms V.. Vokietijoje ar Suvalkų tri
kampyje. šokių vakaraą įvyks lapkri
čio 28 d., Slovakų salėje, 1406 Barton 
St. E. Gros Vyt. Babecko orkestras. 
Veiks savas turtingas bufetas ir kitos 
įvairenybės.

KL. PRIELGAUSKAS gydosi Šv. 
Juozapo ligoninėje, 223 kambaryje.

M. LIŠKAUSKIENĖ gydosi Chedoke 
ligoninėje. Linkime jiems greit pa
sveikti. J. P.

WINNIPEG, Mon
ŠAUNUS LINKSMA VAKARIS. — 

Kanados Lietuvių Klubas Manitoboje 
spalio 17 d. surengė šaunų linksmava- 
karį, nors tam priešinosi kaikurie val
dybos nariai. Dalis senųjų ateivių ban
dė boikotuoti, bet tai neturėjo įtakos 
— salėje dalyviai netilpo, reikėjo pa
statyti keletą stalų net koridoriuje. 
Buvo atvykę keli tolimesnieji Manito- 
bos ūkininkai su P. Liaukevičium prie
šakyje. Atsilankė ir kleb. kun. J. Ber- 
tašius. Klubo pirm. T. Yuška aprodė 
pertvarkytą salę ir naujus baldus. Ne 
be reikalo buvo išsiuntinėta daugybė 
pakvietimų lietuvių ir anglų k. Klubo 
pirmininkas kvietimą į parengimą už
baigia dr. V. Kudirkos žodžiais: “Kol 
jaunas, o broli, sėk pasėlio grūdą ir 
dirvos neapleisk ...”

Bilietus pardavinėjo K. Pranevičius 
ir K. Strikaitis. Skanius valgius paga
mino H. Yuškienė, Z. Kračikienė. Klu
bo pirm. T. Yuška yra senųjų ateivių 
kartos, kietas žemaitis nuo Ylakių. 
Jis yra griežtas ir teisingas, jieškąs 
tiesos ir sugyvenimo su visais.

KLUBO V-BOS POSĖDYJE ižd. M. 
Vidrikas perskaitė parengimo apyskai
tą, o v-bos pirm. T. Yuška pasiūlė, 
kad v-ba skirtų $5 Mišioms už tuos se
nuosius ateivius, kurie statė šį klu
bą etc. Pirmiausia buvo atsiklausta 
ižd. M. Vidriko, kuris šiam jo sumany
mui pilnai pritarė; taip pat sutiko ir 
visi kiti v-bos nariai.

Yra keletas ir priešingų T. Yuškos 
vedamai lietuviškai veiklai, ypač iš 
“Literatūros Dr-jos” narių tarpo, ku-

St. Catharines, Ont
IŠRINKO NAUJĄ B-NĖS VALDY

BĄ. — Lapkričio 8 d. Tėvų pranciš
konų patalpose įvykusiame B-nės me
tiniame susirinkime . išrinkta nauja 
Bendruomenės v-ba, kurion įėjo ir pa
reigomis pasiskirstė: J. Alonderis — 
pirm., A. šėtikas — vicepirm., J. Gi- 
revičius — sekr., St. Kukta — iždin. 
ir A. Švažas — narys. Kandidatais li
ko F. Janušonienė ir P. Daugimas. 
Į revizijos komisiją — O. Vilbikaitie- 
nė, J. Žemaitis ir J^ Mockevičius.

Susirinkime buvo iškeltas klausi
mas ir plačiai diskutuotas 11-tos Lie
tuvių Dienos ruošimas 1965 m. Susi
rinkime dalyvavę tam pritarė ir pa
siūlė B-nės valdybai padėti darbais. 
Be to, buvusiam v-bos pirm. J. Žemai
čiui pasiūlius ir susirinkimui prita
rus, pavesta naujai B. v-bai įnešti į

■A

Lapkričio 21 d., 7 v.v., punktualiai, Slovakų salėje 
Page - Welland, gt. sankryžoj,

Kariuomenės šventės minėjimas ir koncertas
Oficialioji dalis: paskaita svečio iš Klevelando teis. J. KRYGERIO. 
Koncertinę dolj išpildo: sol. V. VERIKAITIS, sol. V. 2IEMELYT6 ir muz. 
D. SKRINSKAITĖ iš Toronto.
Po koncerto šokiai grojant geram "Keyton's" orkestrui; veiks bufetas ir 
turtinga fantais loterija.

Maloniai kviečia visus dalyvauti Niagaros pusiasalio ramovėnai

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortsižta 
potkolo* iki 60% turto vertėj. Nemokomo* gyvybė* rr ooskolu 
draudimo*. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

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

J. A. Valstybės
PR. PAUUUKONIS, Worcesteryje 

gyv. istorikas ir visuomenės veikėjas, 
įžengė į septintą dešimtį metų. Ta pro
ga vietos Liet. B-nės skyrius lapkričio 
15 d. suruošė jam pagerbimą — ban
ketą.

M. IR M. ŽEMAITAIČIAI, worces- 
teriečiai lietuvių visuomenės veikėjai, 
lapltričio 1 d. atšventė 50 m. vedybi
nę sukaktį. Jie išaugino ir išauklėjo 
du sūnus ir dvi dukteris. Visi vaikai 
gražiai kalba lietuviškai.

MIZAROS SAPALIOJIMAI. “Lais
vės” nr. 84 jis, tarytum “nieko pikto 
nežinodamas”, rašo: “Praėjusis savait
galis buvo kupinas įvykių. N. Chruš
čiovas pasitraukė iš Tarybų Sąjungos 
premjero posto ir iš TS KP pirmojo 
sekretoriaus posto. Man atrodo, tai 
nebuvo taktiškas mostas. Galėjo jis 
pasitraukti pirmiau iš vieno posto, o 
vėliau — iš kito”. ' 
jis taip negalėjo- — buvo ištrenktas 
vienu kartu iš abiejų...

ANT POETO FAUSTO KIRŠOS KA
PO Forest Hills kapinėse spalio 31 d. 
atidengtas paminklas, kurio pastaty- 
mu rūpinosi velionies testamento vyk
dytojai — J. Kapočius ir St Santva
ras. Paminklo projektą paruošė ar- 
chit. L. Pabedinskas. Atvykęs poetas 
kun. Leonardas Andriekus, OFM, tarė 
žodi pamaldose ir prie kapo.

TEISĖJAS JAMES CORCORAN spa
lio 30 d. Cook apskr. apylinkės teismo 
testamentų skyriuje paskelbė istorinį 
sprendimą, pagal kuri turtų paveldė
tojai, gyveną Sov. Rusijos pavergtoje 

M. Vidrikas ir VI. Stepo-

Čekanauskai gyvena netoli 
Man., kur turi gražų ūkį.

rių tik 7 tėra likę. Neužilgo bus nau
jos valdybos rinkimai. Tada paaiškės 
kuri linkmė laimės — lietuviškoji ar 
sovietiškoji.

VEDYBINĖ SUKAKTIS. Spalio 24 
d. KL Klubo salėje Įvyko Juozo ir S. 
Čekanauskų 25-rių metų vedybų sukak
ties minėjimas. Dalyvavo apie 250 gi
minių, draugų bei pažįstamų. Iškilmę 
pradėjo parapijos kleb. kun. J. Berta- 
šius atitinkama malda. Prie gražiai iš
puošto stalo matėsi jų giminės bei ar
timieji. Iš lietuvių pusės sveikinimo 
kalbas pasakė parap. kleb. kun. J. 
Bertašius, 
navičius.

J. ir S. 
Starbuck,
Pas juos lietuviai dažnai rengia eks
kursijas bei įvairius parengimus. Per
nai vasarą^juos^aplankė ir “TŽ” red. 
Pr. Gaida, į. Bertašiaus lydimas. 
Sukaktuvininkai yra išauginę gausią 
šeimą ir kelis vaikus išleidę į mokslą. 
Viena dukra jau mokytojauja. J. Če
kanauskas dirba viename cemento fab
rike netoli Winnipego. Iškilmę rengė 
jo dukros, padedamos P. Kumpausko 
ir V. Mockaus.

ŠOKIŲ VAKARĄ surengė spalio 31 
d. Winnipego apylinkės v-ba lietuvių 
parapijos salėje. Nors žmonių ir ne- 
perdaugiausia prisirinko, tačiau pa
rengimas praėjo labai linksmoje nuo
taikoje. Organizavo v-bos pirm. agr. 
J. Malinauskas, kuriam talkino v-bos 
nariai H. Barkauskaitė, V. Rutkauskas 
ir kt. K. Str. .

Lietuvių Fondą $100. St. Catharines, 
kad ir negausi B-nės apylinkė, bet ga
na veikli ir lietuviai jaučia pareigą 
remti B-nės veiklą. B-nės solidarumo 
mokesčius moka virš 90%, jei tik rin
kėjai aplanko juos. Labai maža tokių, 
kurie atsisako mokėti ir šalinasi iš 
lietuviškos veiklos. Mažose kolonijose 
tai labai jaučiama — likusiems tenka 
skirti didesnes sumas bendriems lietu
vių reikalams.

Didelis nuopelnas tenka pirm. J. 
Alonderiui, kuris labai sklandžiai pra
vedė šį susirinkimą. Jis kreipėsi į 
susirinkusius ir kvietė būti tolerantais 
ir spręsti bendruomenės reikalus ne
taikant asmeniškumų. Susirinkimas 
praėjo gana darnioje ir darbingoje 
nuotaikoje su linkėjimais naujai B-nės 
valdybai stiprinti lietuvišką veiklą.

J. š.

Lietuvoje, negalės paimti paliktų 
$1.300.000 Cook apslcrities 22 mirusių 
gyventojų. Motyvas — paveldėtojai 
dabartinės santvarkos neleidžiami pa
liktu turtu pasinaudoti. Tai liečia ir 
1961 m. mirusio čikagiečio Juozapo 
Linkaus nuosavybę, kuris paliko $20. 
000 dviem seserim ir dviem broliam 
Vilniuje.

“SANDARA” rašo apie vieną Čika
gos lietuvaitę gydytoją (pavardės ne
mini), kuri, kaip turistė nuvykusi į
Vilnių, buvusi nustebinta. Esą, iš 
aerodromo ją nuvežę į Neringos vieš
butį, kur buvęs jai rezervuotas kam
barys. Deja, tas kambarys jau buvęs 
užimtas kitų. Viešbučio tvarkytojas 
pareiškęs: “Mes duosime jums kitą 
kambarį, kuriame jau yra du vyrai. 
Kambarys yra gana didelis dėl trijų 
asmenų”. Gydytojai atmetus tokį pa
siūlymą, jai buvusi surasta vieta ki
tame viešbutyje.

Taigi, Rojau, kad ^B CENTRO VALDYBA Čikagoje 
rengia ekskursiją Europon 1965 m. 
liepos 18 — rugpjūčio 7 d. Užsakytas 
175 vietų lėktuvas. Kelionė iš Niujor
ko į Frankfurtą ir atgal — $175. Iš 
Niujorko išskrendama liepos 18 d.

Vokietija
T. POVILĄVIČIUS-VYKINTAS spa- 

lio mėn. baigė Miuncheno Augštąją 
Technikos m-klą, gaudamas diplomuo
to inžinieriaus vardą. Jis yra gimęs
1937 m. Kaune. Jo tėvas Stepas Vy
kintas mokytojauja Vasario 16 gim
nazijoje, o motina sekretoriauja gim
nazijoje ir LB Vokietijos krašto val
dyboje. Sesuo Žibutė pernai baigė Va
sario 16 gimnaziją ir dabar Miunche
no un-te studijuoja žurnalistiką.

Z. KUNGYS Mainzo un-te išlaikė 
valstybinius egzaminus ir ruošia dok
toratą. Jis gimęs 1924 m. Pajūry. Po 
karo studijavo Vokietijoj ir JAV, kur 
įsigijo B.A. laipsnį. Užbaigti medici
nos studijų grįžo į Vokietiją.

G. JASEVIČIŪTĖ IR R. MARIŪ- 
NAITĖ šią vasarą išlaikė valstybinius 
egzaminus Frankfurto un-to medicinos 
fakultete ir gavo medicinos gydytojų 
diplomus. G. Jasevičiūtė yra gimusi
1938 m. Kaune, o R. Mariūnaitė — 
1936 m. taip pat Kaune.

Australija
J. VOSYLIUS, adelaidiškis, net po

rą metų išbuvęs kelionėje po pasaulį, 
sugrįžo vėl į Adelaidę.

A.A. ALEKSANDRA VARDZIUKE- 
VIČIŪTĖ-JURGELIONIENĖ mirė rug
pjūčio 23 d. Adelaidėje. Gimusi 1922 
m. lapkričio 30 d. Vilniuje. 1941 m. 
ji baigė Vilniaus Vytauto Didžiojo lie
tuvių gimnaziją ir įstojo į Vilniaus 
un-tą, kur vokiečių okupacijos laikais 
baigė 3 kursus medicinos fakultete. 
1944 m. susituokė su vilniečiu Br. 
Jurgelioniu ir išvyko tremtin. 1948 m. 
atvyko Australijon, čia augino dvi 
dukras ir mėgo austi juostas; mokyto
javo vaikų darželyje.

Naujoji Zelandija
LIETUVIS S. INTA Aucklande nu

sipirko porą akrų žemės su šiltnamiu 
ir pradėjo auginti pomidorus. Numato 
pastatyti gyvenamą namą ir dar porą 
šiltnamių.

INŽ. E. MAKAUSKAS iš WeUingto- 
no persikėlė ir apsigyveno Aucklande. 
Jis anksčiau dirbo kaip tarnautojas 
katilų, šildymo ir atvėsinimo kons
trukcijos firmoj. Dabar, atvykęs Į 
Aucklandą su šeima dirba kaip dali
ninkas — firmos direktorius.

Argentina
ERNESTAS PAROJUS, studijavęs 

Romoje, dabar dėsto katalikų univer
sitete Buenos Aires, Argentinoje. Taip 
pat jis dėsto ir mokytojų institute. 
Kai jis studijavo Romoj, jam daug 
padėjo BALFas ir Neries prekybos 
bendrovė.

Italija
MONS. P. MARCINKUS, tarnaująs 

Vatikano valstybės sekretoriate augš- 
tu pareigūnu, yra vienas iš organiza
torių popiežiaus Pauliaus VI kelionės 
i Indiją.

Paruošė Pr. Al.



Nuskambėjusių laikų poezija
Juozo Almio Jūragio “Tolimieji miražai“ ./

SUDARYTA TAUTINIŲ GRUPIŲ 
MENO TARYBA
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Juozas Almis Jūragis yra vidu
riniosios kartos poetas. Gyvena 
Sidnėjuje, Australijoje. Eilėraš
čius pradėjo rašyti dar Lietuvoje. 
Bendradarbiavo su savo poezija 
Trimite, Skautų Aide, Ateityje, 
Draugijoje, Naujojoje Lietuvoje, 
Kary, Savaitėje, Žemaičių Žemė
je ir k., o išklydęs į pasaulį — 
Australijos Lietuvyje, Mūsų Pa
stogėje, Tėviškės Aiduose, Drau
ge, Lietuvių Dienose. Jūragis, 
tarp kitko, buvo ir pagrindiniu 
redaktoriumi dailaus, trijų šimtų 
puslapių apimties Autralijos lie
tuvių metraščio, išėjusio prieš 
trejus metus Sydnėjuje.

Neseniai Sydnėjuje pasirodė 
pirmoji Juozo Almio Jūragio po
ezijos rinktinė, susidedanti iš 93 
eilėraščių ir apimanti 142 psl. 
Taigi itin stambi poezijos knyga. 
Nedažnai šiandien tenka susilauk
ti tokios apimties rinkinių.

Poetas savo rinkinį pavadino 
“Tolimaisiais miražais”. Vardas 
gerai atitinka rinkinio turinį, ku
rį sudaro lyriškas išsakymas Lie
tuvos gamtovaizdžio, gimtosios 
žemės grožio, jaunystės meilės, 
kovų dėl laisvės ir, apskritai, ka
daise išgyventų romantiškų j>oe- 
to sielos virpėjimų, kurie šian
dien iš tolo jam atrodo tarsi mi
ražai. Rinkiny ypač gausu'gamtos 
motyvų. Pavasaris, žibuoklė, ge
gutė, lakštingala, vyšnia, lelija ir 
daug kitų dalykų sukelia poeto 
sieloje atgarsį, susižavėjimą, este
tinį išgyvenimą ir priverčia jį vi
sa tai išsakyti eilėraščiu.

Rinkinys “Tolimieji miražai” 
suskirstytas į penkias dalis, bū
tent: Pavasario gundančios tolu
mos. Žydėk, užburta vasara, Ne
ramios rudens liepsnos, Ledo 
antspaudą deda žiema, Audringi 
laisvės viesulai. Pirmosios ketu
rios dalys, nelyginant Donelaičio 
poemoje, kaip matome, atitinka 
metų laikų pavadinimus. Simbo
listas čia įžiūrėtų keturis žmo
gaus gyvenimo laikotarpius. Ta
čiau Jūragis vargu ar turėjo gal
voje perkeltinę šių pavadinimų 
reikšmę.

Pirmoje dalyje poetas surinko 
daugiausia tuos eilėraščius, kurie 
yra pavasario sužadinti ir vaizdu 
išreikšti jo sielos refleksai:

Ir nusijuokia vyšnios laimingos, 
žaidžia vėjai šilti jų viršūnėse, 
Spinduliai i jų žiedus susminga, 
Visą rytmečio auksą ten suneša.

“Spinduliai širdyje” 31 psl.
Antrojoje dalyje autorius ap

dainuoja tai, kas siejasi su vasa
ra: šv. Joną prie upės, žiogelius,, 
laivus, vėją, merginas, jūrą, ban
gas, berno meilę, laukus su ru
giais, žvaigždėtas naktis, tėviškę, 
rugiapjūtę^ mergaitę su balan
džiais. Poezijos mėgėjas' gėrėsis 
Jūragio eilėraščiais, nes jie yra 
tarsi realistiniai, spalvingi ir vi
siems suprantami paveikslai — 
žodžiais išreikšti gamtovaizdžiai 
su stipriais vizualiniais ir akusti
niais elementais, štai vaizdingas 
posmas iš eil. “Vasaros naktis”, 
59 psl.:

Tik aš ir tu
Ir vasaros tyli naktis
Su miniomis žvaigždžių auksinių, 
Su Paukščių Kelio šviesia juosta 
Ir apskritu mėnulio veidu, 
Kuris pro tankias šakas medžių 
šešėliais rašo mūsų taką.
Trečioje dalyje poetas mums 

nutapo, kaip klasiniame paveiks-
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Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
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MARGIS DRUG STORE
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J. TININIS

le, lapų kritimą, Nemuną rudenį, 
beržus prie kelio, liūdesį, vėjus, 
Vėlines, šv. Kazimierą, paskutinį 
lapą. Šiuose nutapytuose žodi
niuose vaizduose taip ir jauti ru
denišką nuotaiką. Praeity išgy
ventus rudenio vaizdus autorius 
iš savo vaizduotės perkelia į me
ninę tikrovę eilėraščio pavidalu. 
O jo vaizduotė labai gyva, pilna 
neužmirštamų vaizdų, kaip maty
ti iš eil. “Kelias į gimtą kaimą”, 
77 psl.:
Aš krentu į gelmes malonių atminimų, 
Kaip tie skambantys vandens lašai.

Ketvirtoje daly ryškiausias žie
mos motyvas: snaigės, šerkšno gė
lės, vidurnakčio žvaigždės, Nauji 
Metai ir k. Vienas gražiausių šios 
dalies eilėraščių yra “Tik mirks
nį gyvenam”, 108 psl. Štai prieš
paskutinis šio horaciško eilėraš
čio posmas:

Ir džiaugsmą ir juoką
mums laikas pagrobia, 

Grąžint neketina — 
Suvystom dienas,

kaip sesuo lino drobę, 
Palaidot į skrynią.
Paskutinėje rinkinio dalyje su

dėti eilėraščiai, susiję su kovomis 
dėl laisvės, su tėvynės meile, su 
lietuvio pasiaukojimu ginant sa
vo gimtąjį kraštą. Iš jų stipriu 
lyriškumu išsiskiria ypač vienas: 
“Gieda paukštis kapinyne” 127 
psl.

Jūragio eilėraščių forma tradi
cinė, nemoderni, atseit klasinė. 
Ritmas taisyklingas — su dakti
liais, chorėjais, jambais ir kito
kiais, iš graikų per romėnus pa
veldėtais metrais. Gramatinis ir 
ritminis kirčiai darniai išlaikyti, 
beveik visur sutampa. Poetas rin
kiny daug kur vartoja trioleto 
formą, kuri šiandien mūsuose jau 
baigiama užmiršti. Jūragis eiliuo
ti moka, gerai valdo žodi, sugeba 

i®

Š. Amerikos indėnų savamokslio dailininko paveikslas “Juodoji an
tis”, kuris buvo išstatytas Toronto japonų Kultūros Centre. Daili
ninkas gyvena Wikwemikong rezervate, Manitoulin saloje, Ontario.

Nuotr. The Globe and Mail
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įkūnyti mintį. į dailų vaizdą, 
skambų sakinį, sudarytą iš atrink
tų žodžių; vengia nudėvėtų rimų, 
suranda gerų asonansų, gražių pa
lyginimų ir retkarčiais net alite
racijų. Eilėraščiuose nejausti 
dirbtinumo: jie parašyti, saky
tum, širdies krauju. Daugeliui ei
lėraščių būtų galima pritaikyti 
muzika, nes jie gana skambūs. 
Kompozitoriai turėtų atkreipti 
dėmesį į eilėraštį “Mergaitė su 
balandžiais” 52 psl.

Nedaug yra tokių autorių, ku
riems nedalytų įtakos kiti rašyto
jai. Jūragis irgi nėra laisvas nuo 
šios įtakos. Tačiau kitų poetų įta
ka Jūragio eilėraščiuose yra ne
žymi. Jo “Pavasario etiudų” II. 
dalyje 13 psl. lengva atpažinti 
Putiną, “Pakeltuose semaforuo
se” — Binkį, o jo “Vėjas ir mer
ginos” primena poeto Jurgelionio 
eilėraštį “Jūra ir mergos”.

Korektūros klaidų palikta, ro
dos, tik viena, būtent: “daugeliu” 
turi būti “drugeliu” 78 psl.

Pati knyga išleista dailiai, labai 
gerame popieriuje, su tinkamo 
dydžio rašmenimis. Malonu ją im
ti į rankas ir skaityti.

Juozas Almis Jūragis, TOLIMIE
JI MIRAŽAI. Eilėraščiai. Išleido 
žemaičių knygų mėgėjų ratelis 
Gintaras. Sydney, Australija, 
1964. Kaina: 15 australiškų šilin
gų. Adresas: Box 71 P.O., Lakem- 
ba, NSW, Australia.

Atsiųsta paminėti
ATEITIN! Nr, 26/27, 1964, Miun- 

chenas, Vokietijos Studentų Ateitinin
kų Sąjungos leidinys. Turinys: 5 me
tai, V. Bartusevičius — VSAS 5 metų 
veiklos apžvalga (1959-1964), G. Rin
kus — Studentų padėtis Lietuvoje, 
Lietuvis studentas Vokietijoje, plati 
Vokietijos lietuvių studentų gyvenimo 
apžvalga ir. kt. Leidinį redaguoja stud. 
Vincas Bartusevičius, 74 Tuebingen, 
Charlottenstr. 8.

Model No. T20294

Kaip jau buvo skelbta, lapkri
čio 8-9 d. Otavoje įvyko Kanados 
tautinių grupių atstovų suvažiavi
mas, kuris svarstė etninio meno 
tarybos sudarymo klausimą. Ka
nados vyriausybė šį suvažiavimą 
rėmė materialiai ir moraliai. Lie
tuviams atstovauti buvo kviestas 
KLB v-bos pirm. dr. P. Lukoševi
čius, kuris pats negalėdamas da
lyvauti, pavedė šią pareigą Ota
vos apyl. pirm. inž. A. Paškevi
čiui, kuriam talkino Otavos apyl. 
vadovas kultūros reikalams inž. 
JL-V. Danys. Be to, dalyvavo J. R. 
Simanavičius iš Toronto, kuris 
kartu su estu p. Kulongo atstova
vo Baltų federacijai.

Referatai ir priėmimas
Pirmąją dieną išklausyti refe

ratai — A. J. Cormier, dr. R. 
Johnston ir Fr. Pagotto. Jie kėlė 
reikalą skatinti pasikeitimą jauni
mu, propaguoti etninį meną pla
čiu mastu per televiziją ir radiją, 
telkti etninę istorinę medžiagą. 
Svarstymuose kiek nedarnos įne
šė Kvebeko atstovai prancūzai sa
vo kovinga laikysena ir atsisaky
mu kalbėti angliškai.

Po referatų suvažiavimo daly
viams buvo surengtas vyriausy
bės vardu priėmimas. Jame da
lyvavo min. M. Lamontagne, eilė 
augštesniųjų pareigūnų iš piliety
bės ir imigracijos ir kt. ministeri
jų. Vyriausybės vardu kalbėjo M. 
Lamontagne. Jis pasveikino ir 
min. pirm, vardu pažadėdamas 
reikalingą paramą. Įdomių min
čių apie Kanados kultūrinį gyve
nimą pateikė Walter Herbert, Ca
nada Foundation Executive di
rektorius. Jis atmetė mintį, kad 
Kanada esanti tiktai dviejų kul
tūrų kraštas. Pačią kultūrą pri
lygino medžiui, kurio šaknys tu
ri dvilypį išsišakojimą, tačiau jos 
apsuptos daugybe smulkesnių 
šaknų, kurios svarbiausiai ir mai
tina tą medį. Tas medis negalėtų 
išgyventi, jeigu nebūtų tų smul
kiųjų šaknelių, nes ir jos esą vie
nodai svarbios medžio gyvastin
gumui.

Grupių posėdžiai
ir svečių kalbos
Kitos dienos visą priešpietį už

ėmė posėdžiai. Dalyviai buvo pa
siskirstę į 5 grupes išnagrinėti 
rengėjų pateiktam provizoriniam 
planui ‘ir paruošti būsiančios or
ganizacijos struktūrai. Lietuvių 
atstovas dalyvavo organizacinėje 
grupėje. Kiekviena grupė paruo
šė pranešimą visumos posėdžiui.

Pietų metu šį kartą dalyvavo 
pilietybės ir imigracijos min. R. 
Tremblay, taip pat sveikino 
savo ir vyi^ąusybės vardu ir ža
dėjo paramą. Atsilankė ir finan
sų min. W. Gordon. Pagrindiniu 
kalbėtoju per pietus buvo Saųl 
Hayes, Kanados Žydų Kongreso 
vykd. viceprezidentas. Jo tema 
buvo: Kanados kultūrinio gyve
nimo kryptis po 1967 m. Jis labai 
kritiškai atsiliepė apie vyriausy
bės duotus uždavinius karališka
jai komisijai ištirti Kanados dvi- 
kalbiškumą ir dvikultūriškumą; 
kaikuriuos uždavinius pavadino 
tiesiog nesąmone.

Po pietų pertraukos atskiros 
grupės referavo savo pasiektus 
rezultatus. Ilgiausiai užtrukta 
ties pranešimu apie organizacinę 
struktūrą, čia tėra įmanoma pa
minėti tik daugumos priimtus nu
tarimus.

1. Nariais šios organizacijos lai
kytini: tautinės organizacijos, 
provincinės, atskirų vietovių, et
ninės grupės, net ir pavieniai as
menys, dirbą ar besidomi šia sri
timi.

2. Sudarytina 27 asmenų tary
ba, kurios sąstatan įeina po 2 at
stovu iš kiekvienos provincijos, 
išskyrus Ontario ir Kvebeko, ku
rios duoda po 4 atstovus. Po vie
ną atstovą paskiria Kanados indė
nai ir eskimai. Taryba išsirenka 
ne iš savo tarpo kokį žinomą ir 
įtakingą asmenį, šios tarybos 
kvorumą gali sudaryti net 9 as
menys, tiktai svarbu, kad nors po 
vieną būtų iš nemažiau 4 regijo- 
nų. Iš viso tokių regijonų numa
tyti 5 — Br. Kolumbijos, prerijų, 
Ontario, Kvebeko ir Atlanto. De
legatus į tarybą tuojau pat iš savo 
tarpo išskyrė kiekvienos provin

cijos atstovai. Ontario provincija 
delegavo: Mr. D. Andrews, Mrs. 
J. Baucher, Mr. Stevens ir Mr. 
Ide. Tai žydų, prancūzų, anglų ir 
japonų kilmės kanadiečiai, akty
viai pasireiškę šioje veikloje. Ta- 
ryba, konferencijai pasibaigus, 
tuojau pat susirinko pirmo posė
džio ir išsirinko vykdomąjį pre
zidiumą, į kurį įėjo iš Toronto, 
Otavos ir Kvebeko po vieną tary
bos narį. Dėl pirmininko tariama
si. Jis būtų ir tarybos ir vykdo
mojo prezidiumo pirmininku. Tos 
pareigos yra pasiūlytos Walter 
Herbert. Pažymėtina, kad šios vi
sos pareigos yra garbės pareigos, 
neapmokamos. Vyriausybės yra 
pažadėta apmokėti išlaidas nuola
tiniam sekretoriatui, kurio būsti
nė būtų Otavoje.

Vardas ir uždaviniai
Po ilgesnių diskusijų apsisto

ta prie tokio organizacijos pavadi
nimo: Canadian Folk Arts Coun
cil; prancūziškai — Le Conseil 
Canadien Des Arts Populaires. 
Lietuviškai gal vadinsim Kanados 
Etninio Meno Taryba.

Tolimesnė organizacinė struk
tūra būtų tokia: dar 2 komitetai 
— patariamasis, į kurį įeitų visų 
etninių grupių atstovai, ir tech
ninis.

Visumos susirinkimo duoti vyk
domajam organui nurodymai yra 
šie: nedelsiant įsteigti Otavoje 
nuolatinį sekretoriatą su reikia
mu personalu, gavus iš vyriausy
bės reikiamą paramą; paruošti 
Įvairioms grupėms ir organizaci
joms instrukcijas, gaip geriau pa
siruošti ir prisidėti prie šimtme
tinių Kanados iškilmių minėjimo; 
paremti ir suderinti darbą ten, 
kur jau vyksta; išsiuntinėti vi
siems konferencijos dalyviams 
visų darbų ir nutarimų medžiagą 
ir jieškoti būdų bei priemonių 
įvykdyti užsibrėžtiems kultūri
niams darbams, kuriuos išdisku
tavo augščiau minėtos dar 4 gru
pės, o visumos susirinkimas su' 
nedidelėm pataisom priėmė.

Šis suvažiavimas yra svarbus ir 
mūsų Bendruomenei. Nors jis ta
rybos sudarymo pagrindu pasirin
ko provincijas, padarydamas iš
imti tik indėnams ir eskimams,' 
tačiau etninės grupės šioje veik
loje galės vaidinti itin ryškų vaid
menį.

Pabaigoj tenka pridurti, kad iš 
suvažiavimo darbų ir nuotaikų su
sidarė įspūdis, jog ši organizaci
ja, atlikusi artimiausią uždavinį 
ryšium su Kanados šimtmečio iš
kilmėm, liks gyventi ir toliau, 
persitvarkiusi piatesniems kultū
riniams uždaviniams įgyvendinti.

Kanados spauda etninio meno 
tarybos sudarymą plačiai paminė
jo. “The Ottawa Journal”, be kit
ko, pažymėjo, kad žodis “etninis” 
pareigūnų buvo taikomas ne tik 
europiečių, bet ir anglų, prancū
zų, eskimų,- indėnų ir kt. gru
pėms. A. P.

ATEITININKŲ 
SENDRAUGIŲ 
SUVAŽIAVIMAS
V i s u o t inis Ateitininkų Sen

draugių Sąjungos suvažiavimas 
įvyks lapkr. 26-29 d. Klevelande, 
Šv. Jurgio parapijos patalpose, 
6527 Superior Avenue. Suvažiavi
mas prasidės ketvirtadienį, lapkr. 
26 d., registracija 7 v.v* Po to 
bus susitikimo vakaras, dailės pa
rodos atidarymas, kavutė. Penk
tadienio rytą — oficialus suvažia
vimo atidarymas ir skyrių prane
šimai. Po pietų — valdybų prane
šimai. Vakare 8 vai. dr. J. Eretas 
skaitys paskaitą “Dvidešimtmetis 
išeivijoje —■ prasmė ir uždavi
niai”. šeštadienį, 9 vai. ryto bus 
dr. Ant. Sužiedėlio paskaita “Lai
ko dvasios iššauka sendraugiui 
ateitininkui”. Po pietų — darbo 
komisijų pranešimai, bendros dis
kusijos, rezoliucijos ir nutarimai. 
Vakare 7.30 v. — literatūros va
karas, kuriame dalyvaus Al. Ba
ronas, K. Bradūnas, J. Jankus ir 
J. švabaitė. Po to — pasilinksmi
nimas ir vaišės.

Sekmadienį, po iškilmingų šv. 
Mišių ir bendros Komunijos, bus 
iškilmingas posėdis, kuriame kal
bės ASS centro valdybos pirm, 
dr. J. Pikūnas. • K. K.

20 METŲ BE POETO VYTAUTO 
MAČERNIO. — Sis jaunas poetas bu
vo vienas ryškiųjų tos kartos mūsų 
rašytojų, kurie pradėjo reikštis pas
kutiniaisiais nepriklausomybės metais 
tėvynėje ir kurie vėliau laisvajame 
pasaulyje savo poetinį žodį sukaupė 
antologijoje “Žemė”, o taipgi suorga
nizavo ir leido “Literatūros Lankų” 
žurnalą. 1944 m. rudenį Vyt. Mačer
nis iš savo tėviškės žarnelės kaimo 
prie žemaičių Kalvarijos taipgi buvo 
pakilęs kelionėn į Vakarus. Trauki
mosi ir kautynių maišatyje artimoj 
kaimynijoj žuvo, pataikytas galvon 
sviedinio skeveldros. Mirė tebūdamas 
tik 24 m. amžiaus.

DAIL. J. MIELIULIS atsisakė nuo 
pedagoginio darbo amerikiečių augš- 
tesnėse mokyklose, nes pasiryžo už
baigti keletą monumentalinių tapybos 
darbų.

IŠLEIDŽIAMAS LITERATŪROS 
METRAŠTIS. Lietuvių spaustuvė Lon
done dabartiniu metu renka literatū
ros metraštį “Pirmoji pradalgė”. Tai 
bus pirmas Nidos knygų klubo nau
jausios mūsų rašytojų kūrybos alma
nachas, kuris ketinamas leisti kas me
tai. Pirmame metraštyje - almanache 
dalyvauja 30 lietuvių rašytojų.

NIDOS KNYGŲ KLUBAS Londone 
ir šiemet išleido sieninį, kasdien nu
plėšiamą kalendorių 1965 m. Klubas 
netrukus išleisiąs ir jauno rašytojo 
Kazio Almeno novelių-apysakų rinki
nį “Bėgiai”. Pr. Al.

BR. KVIKLIUI už veikalą “Mūsų 
Lietuva” Ohio gydytojai paskyrė 1000 
dol. premiją, kuri buvo įteikta Kleve
lande. Autorius yra gimęs 1913 m. 
Zastome, Daugailių valse., Utenos 
apskr. Teisės ir ekonomikos mokslus 
studijavo Lietuvoje. Išleidęs “Mūsų 
Lietuvos” I tomą, ruošia ir kitus.

“DER EUROPAEISCHE OSTEN,” 
115 nr. 1964 m. spalio mėn. Mėnesinia
me E. von Gordon Muenchene leidžia
mame žurnale, be kitų, paskelbti 
straipsniai: H. Lehmann “Nauja JAV 
rytų politika?”, Nikolai Galay “Įtam
pos rytų-vakarų konflikte”, H. J. 
Munk “NKVD kraujo žygiai” — šiame 
str. plačiai paliečiamos Pabaltijo vals
tybės. Esama ir netikslumų: pvz. ra
šoma, kad Lietuvos prezidentas A. 
Smetona užsieny buvęs nužudytas, žur
nale nemaža medžiagos apie sovietų 
satelitinių kraštų gyvenimą.

MASKVOS ŽURNALAS “Novyj 
Mir” spalio nr. pirmą kartą paskelbė 
žymaus prancūzų rašytojo Jean-Paul 
Sartre kūrybos pradžią paskutinio au
tobiografinio veikalo “Les mots” — 
žodžiai. Rašytojui neseniai paskirta 
Nobelio premija, kurią jis priimti at
sisakė. Premijos paskyrimo proga 
Sartre dar kartą buvo pasisakęs jau
čiąs simpatijas Rytų blokui. “Novyj 
Mir” pranešė, kad naujus romanus ra
šo A. Solženicinas, V. Dudincevas, at
siminimus tęsia gen. A. Gorbatovas, 
pasirodysią nauji poetų J. Jevtušenkos, 
A. Tvordovskio ir kt. rinkiniai.

M. BUKŠS parašė veikalą “Die 
Russifizierung in den Baltischen Laen- 
dem”, Latgalischer Verlag, 1964, 200 
psl. Švedijoje gyvenančio autoriaus — 
latvio knygoje yra šie skyriai: Pabal
tijo kraštai rusų viešpatavimo laikme
ty (1711-1914), Rusifikacija carų 
laikmetyje kovojant prieš kitaip tikin
čius, Rusifikacija bolševikiniame laik
metyje. Šiam pastarajam klausimui 
knygoje paskirta daugiau kaip 30 psl. 
Autorius daugiausia naudojo latvių ir 
rusų sovietinę literatūrą bei šaltinius. 
Apie 120 šaltinių sąraše iš panaudotų 
lietuvių autorių paminėti: A. Alekna, 
S. Baltramaitis, prof. V. Biržiška, dr. 
K J. Čeginskas, V. Gaigalaitis, prof. 
Z. Ivinskis, K. Jurgėla, J. Lingis, J. 
Matusas. Knyga gaunama: VI. Locis, 
8 Muenchen, 54, Kristallstr. 2 I, W. 
Germany.

OST — EUROPA, 9 nr. 1964. Svar
besni straipsniai: Klaus Meyer “So
vietų augštosios mokyklos reformą 
įvykdžius”; David Burg “Dėl Pasterna
ko vietos šovietų literatūroje”; W. Os- 
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PATIRTIS

PASTOVUMAS

BILL ARCHER
Jūsų veiklusis kontrolierius gerai rūpinosi jūsų reikalais 
per 6 metus būdamas miesto taryboje.
Derindamas savo galvoseną ir patyrimą su žmonių nuomo* 
nėmis, kuriems atstovauja, jis gynė svarbiausius Toronto 
piliečių reikalus.

Taip balsuoti už ARCHER

I x | ARCHER, William L

ten “Maskvos-Pękingo konfliktas ir jo 
poveikis pasaulio komunizmui”; raši
nys apie Leonidą Iljičių Brežnevą, str. 
apie sovietų ir jų sąjungininkų gink
luotąsias pajėgas ir kt.

Okupuotoj Lietuvoj
V., KRĖVĖS “ŽENTAS” pastatytas 

Šiaulių dramos teatre. Pagrindinius 
vaidmenis atlieka S. Paska, E. Rup
šys, V. Venckutė, R. Ulbinaitė ir kt. 
Veikalą režisavo Maskvos teatrinio 
instituto absolventas M. Karklelis, de
koracijas paruošė dail. J. Taujanskie- 
nė. Teatro dir. V. Auga šį sezoną šiau
liečiams žadą pateikti P. Vaičiūno 
“Tuščias pastangas*’, V. Miliūno “Ge
rą gyvenimą”, K. Sajos komediją 
“Trys Vabalo vasaros” ir M. Sluckio 
romano inscenizaciją “Laiptai Į dan
gų”.

M. K. ČIURLIONIO muzikos kuri- 
niai įrašyti į 3 ilgo grojimo plokšte
les. Simfonines poemas — “Miške” ir 
“Jūra” — įgrojo Maskvos filharmoni
jos orkestras, dirig. B. Dvariono. Sty
ginį kvartetą c-moll atliko Lietuvos 
valst. kvartetas, o preliudus — pianis
tas Vyt. Landsbergis, žinomas Čiurlio
nio fortepijoninės muzikos populiarin
tojas. Pilnam kompozitoriaus muziki
nės kūrybos ciklui šiose plokštelėse 
trūksta liaudies dainų harmonizacijų.

“LIETUVIŲ TAUTOSAKOS” II to
mas, apimantis dainas ir raudas, jau 
pasirodė knygynų vitrinose. Šio tomo 
red. Ambr. Jonynas, vyr. red. pasira
šo K. Korsakas; medžiaga paruošta V. 
Barauskienės, B. Kazlauskienės ir B. 
Uginčiaus. Leidinyje yra 560 dainų 
(263 su gaidomis) ir 53 raudos: jauni
mo ir meilės, vaišių, humoristinės, ka
rinės, emigrantinės, revoliucinės ir 
kt. Karinių dainų skyriuje siekiami 
Napoleono karai, 1831 m. ir 1863 m. 
sukilimai, karas su turkais ir japonais, 
caro rekrūtai ir netgi dainos apie ko
vas su kryžiuočiais. Įdomus esąs 
emigrantinių dainų skyrius, persunk
tas ilgesiu ir tėvynės meile. Propagan
dinis atspalvis randamas tiktai revo
liucinių dainų skyriuje, kuris dar ne
siekia sovietinės okupacijos.

LEONAS SKABEIKA, prieš 30 me
tų džiova miręs poetas, dabartiniams 
skaitytojams pristatomas knyga “Vi
durnakčių aikštės”, į kurią sudėti jo 
vienintelio rinkinio “Po juodo angelo 
sparnais” eilėraščiai, laiškai ir kt. me
džiaga. Leidinio puslapiai papildyti 
A. Venclovos, A. Miškinio, J. Šimkaus, 
J. Būtėno ir A. Gučo atsiminimais 
apie autorių. L. Skabeikai būdinga 
juoda simbolika:

“Po juodo angelo sparnais 
kaip kraujas 

Tamsiai raudonos rožės žydi, 
Ir alkani ereliai kaujas, 
Padangėse paklydę.”

Laiškais, kuriuose poetas, buv. stu
dentas varpininkas, pasisako už socia
lizmo idėją, peršama mintis, kad jis 
buvo palinkęs į komunizmą, nors iš 
simbolikos ir neiškopė į “socialistinį 
realizmą”.

DAIL. PRANUI GUDYNUI suteik
tas nusipelniusio meno veikėjo vardas. 
Vilniaus dailės institutą jis yra bai
gęs 1946 m. tapytojo specialybe, ta
čiau pagrindiniu savo uždaviniu pasi
rinko nuo karo ir nuo laiko nukentė
jusių kūrinių restauravimo darbą. Jo 
pastangomis Lietuvoje buvo suorgani
zuota pirmoji dailės kūrinių restaura- 
cinė dirbtuvė. Ilgus metus vadovauda
mas Vilniaus dailės muzėjui, P. Gudy- 
nas yra suorganizavęs virš 250 paro
dų, pradedant Lietuvos užkampiais ir 
baigiant reprezentaciniais pasirody
mais Maskvoje. Jis taipogi yra vienas 
pagrindinių gintaro muzėjaus kūrėjų 
Palangoje. Didelį įnašą yra davęs dai
lės kritikos baruose, reikšdamasis 
spaudoje, televizijoje ir radijo laidose. 
Tačiau bene didžiausias P. Gudyno 
nuopelnas yra jo paruoštos monogra
fijos: “Petras Kalpokas”, “Vytautas 
Mackevičius”, “Petras K a 1 e n d a ”, 
“Kaip prabyla medis” ir albumas “Ta
pyba”.

V. Kst



2320 Bloor St. W Tel. RO 2-8255

TOKOWTO
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.

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

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

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

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

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

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 24255 ’ Namų telef. LE. 6-1410

K

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Jaun. krepšininkės CYO lygos pir
menybėse 13 m. grupėje įveikė Auš
rą 23:20. Gerai sužaidė D. Žukauskai
tė, kuri guviai darbavosi gynime, o 
taip pat įmetė 10 krepšių. Dar žaidė: 
Balsytė 3, Nacevičiūtė 6, Zubrickaitė 
2, Aušrotaitė, Čirvinskaitė 2, Yurkai- 
tė, Simonavičiūtė, Markeliūnaitė, Ra
manauskaitė.

TLB lygoje vytietės vienu tašku 
pralaimėjo Lee Roy komandai 31:32. 
Vytietės sužaidė gerai, tačiau trūko 
sėkmės žaidimo gale. Džiugu buvo 
matyti aikštėje vėl O. Radzevičienė ir 
S. Baliūnienė, kurios komandai teikė 
daugiau gyvumo.

Vyčio krepšininkai yra pakviesti 
draugiškoms rungtynėms Montrealyje 
lapkričio 28 d. su Tauro krepšininkais.

Mūsų rėmėjams — S. Laurinavičiui 
išnuomojusiam salę, Šv. Jono Kr. par. 
knygynui, B. Vitkui, J. Pauliukaičiui 
nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Ši trečiadieni, 8 v.v., mūsų 

Aušros berniukų J. komanda žais drau
giškas rungtynes su Streetville. šeš
tadienį, 1 v. p.p., Oakwood Collegiate 
patalpose Aušros merg.' B. komanda 
žais su St. Edwards. Sekmadienį, 2.30 
v. p.p., Woodgreen C.C. Aušros vyrai 
žais su estais.

Toronto parapijų C.Y.O plaukimo 
pirmenybėse praėjusį penktadienį mū
sų parapijos mergaitės išsikovojo 
Audre Dutton taurę. Dalyvavo ir išsi
kovojo: N. Kėkštaitė I v. 50 y. nuga
ra 35.6 sek., II v. 50 yj.s. 29.7, II v. 
50 y. pet. 33.2; V. Jurevičiūtė (13-14 
m.) I v. 50 y.l.s. 32.7 sek., II v. 50 y. 
nug.; G. Kerniu tė I v. 50 y. nug. 38.2 
sek., III v. 50 y.l.s. 35.8; D. Čekelytė 
I v. 50 y. krūt. 47.2, II v. 50 y.l.s. 33.8, 
III v. 50 y. nug. Taip jos laimėjo I vie
tas estafetėse: 100 y.l.s. 15-16 m. gru
pėje 1.02 min., 100 y.l.s. moterų gru
pėje, 100 y. medley ir 75 y.l.s. 13-14 
m. grupėje 47.0 sek. Estafetėse daly
vavo ir L. Barzevičiūtė.

Bathurst—College lygoje Aušros vy
rai nugalėjo latvių H vyrus 78:76 ir 
Aušros jauniai nugalėjo latvių H jau
nius 55:43. žaidė vyrų komandoje: R. 
Burdulis 6, R. Grigas 18, Ą. Sapijo- 
nis, A. Šlekys 12, V. Ruseckas 17, J. 
Zentinš 14, V. Rušas, M. Barškėtis 9; 
jaunių komandoje — E. Starkutis 13, 
A. Puzeris, V. Raškauskas, R. Tamulio- 
nis 15, P. Genys 4, G. Skrinskas 13, 

\ G. Strumila 9, R. šiukšteris, V. Kryža- 
/ nauskas, A. Stirbys, A. Genys 1.

Priešadventiniai Aušros šokiai — 
lapkričio 28 d. Visi maloniai kviečia-

salėje

Socialinių Reikalų Informaci
nis Biuras tęsia savo veiklą patar
naudamas visuomenei įvairiais 
socialiniais reikalais: šeimos, šal
pos, pensijos, gimimo, vaikų bei 
jaunimo auklėjimo, alkoholio ir 
pan. Biuras atdaras kas antrą 
ketvirtadienį (lapkričio 19 d.) nuo 
7.30 iki 9.30 vai. vak. Liet. Vai
kų Namuose, 57 Sylvan Ave., To
ronto 4, tel. 534-5773. Biuro dar
buotojai dėkoja N. Pr. M. sese
rims už nemokamą patalpą. Ti
kimės, kad Met visuomenė mū
sų paslaugomis naudosis ir to
liau.

Prisikėlimo par. Kat. Vyrų Dr- 
jos susirinkimas — gruodžio 6 d. 
apie 12.30 vai. muz. studijoje.

mi atsilankyti ir atsivesti savo drau
gus bei pažįstamus. Bus trumpa me
ninė programa, kurią išpildys akorde
onistas Vikt. Ruseckas.

Aušros klubo metinis susirinkimas 
— gruodžio 13 d.

SPORTAS LIETUVOJE
Kaune lankėsi Ukrainos jaunių bok-, 

so rinktinė. Lietuvos jaunių rinktinė 
draugiškose rungtynėse juos nugalėjo 
7:2. Iš lietuvių gerai pasirodė R. Mi
siūnas pusvidutiniame svoryje įveikęs 
Sov. S-gos meisterį V. Samoilenką.

Klaipėdos futbolininkai Sov. S-gos 
B klasės pirmenybėse laimėjo I vie
tą. Baigminiuose pęržaidimuose, po 
papildomų rungtynių, jie įveikė Ustj- 
Kamenogorsko Vostoką 2:0.

Lvove pasibaigė visasąjunginės sta
lo teniso pirmenybės. Čia B grupės 
varžybose Žalgirio vyrai ir moterys 
laimėjo I vietas. C grupėje Nemuno 
vyrai ir moterys liko V vietoje. Žalgi
rio komandos pakeltos į augščiausią 
A klasę.

Pasaulinėms stalo teniso pirmeny
bėms Jugoslavijoje jau sudarytas kan
didatų sąrašas. Į tą sąrašą įeina ir 
dvi lietuvaitės — L. Balaišytė ir I. 
Bražiūnaitė. Vytietei E. Sabaliauskai
tei greičiausia teks šiose pirmenybėse 
atstovauti Kanadai. Tad galima tikėtis 
lietuvaičių susitikimo tarptautinėse 
rungtynėse.

Vilniaus Kibirkšties krepšininkės, 
besiruošdamos būsimoms pirmeny
bėms, buvo nuvykusios draugiškoms 
rungtynėms į Leningradą, čia vienos 
savaitės laikotarpy sužaidė 6 rungty
nes ir visas laimėjo. A. S.

T.L. Medžiotojų ir Žūki, klubas lap
kričio 8 d. York Skeet Club šaudyk
loje pravedė trap— lėkščių šaudy
mo rungtynes. Klubo rėmėjo J. V. 
Margio pereinamąją taurę ir I-mą 
vietą laimėjo E. Kuchalskis, II-rą — 
Z. Zaleskis ir III-čią — J. Pažemec- 
kas. Penketukas geriausių šaulių lap
kričio 21 d. dalyvaus tarpklubinėse 
varžybose Toronte. Z.Z.

Padėka
Klubo rėmėjui J. V. Margiui, pa

skyrusiam T.L. Medžiotojų ir Žūklau- 
tojų klubui trop — lėkščių šaudymo 
geriausiam šauliui pereinamą taurę, 
nuoširdžiai dėkojame.

Klubo valdyba

Lietuviškos kalėdinės atvirutės
GAUNAMOS:

947 Dundas St. W., Toronto 3, Ont., Canada 
Spaudos bendrovėj "Žiburiai", 
ir pas lietuviškos spaudos platintojus.

Atviručių kaina 5, 10 ir 15 et. Užsakymai priimami paštu. Didelis pasi
rinkimas įvairiausių atviručių. B-vėje “Zburiai” taip pat gaunamos 
maldaknygės vaikams “Dievo vaikas”, lietuviškoms mokykloms vado
vėliai “Kregždutė”, be to, sveikinimo atvirutės įvairiausiomis progomis.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
COLLEGE — RUSHOLME RD., $4.000 įmokėti, mūro, 12 kambarių, trys 

virtuvės, kaina $15.900.
BLOOR — DOVERCOURT RD., $3.000 įmokėti, mūro, 9 kambarių, 3 mod. 

virtuvės, 2 mūriniai garažai, 10 pėdų privatus įvažiavimas ir užpakaly 
bendras įvažiavimas. Kaina $18.000. Liks viena skola balansui.

BATHURST — LAWRENCE, $2.000 įmokėti, mūro, 5 kambarių bangaliu- 
kas, gražus ir didelis kiemas, $12.000.

INDIAN RD. — GLENLAKE, $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, pirmame 
augšte 4 kambariai ir vonia, viso 10 kambarių, garažas, šoninis 9 pėdų 
įvažiavimas. Liks viena skola balansui.

SWANSEA, $5.000 įmokėti, 6 kambarių, per 2 augštus, 6 metų senumo, 
garažas, privatus frontinis įvažiavimas. Skubiai ir pigiai parduodamas.

JANE — ANNETTE, $2.000 įmokėti, 5 kambarių bangaliukas skubiai par
duodamas už $10.000.____

RONCESVALLES — HEWITT, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 17 kam
barių gerų pajamų namas, 3 garažai, prie gero susisiekimo.

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti 
ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina, 
čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

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

Toronto Liet. Akademikų Dr- 
jos šiame sezone ruošiamą antrą
ją paskaitą skaitys dr. I. Gražytė 
iš Montrealio tema “Rašytojas ir 
visuomenė” lapkričio 28 d., šeš
tadienį, 7.30 v.v. Prisikėlimo par. 
muz. studijoje. Visi kviečiami iš 
anksto rezervuoti minimą vaka
rą šiai įdomiai paskaitai.

Valdyba
Gustavas Šmitas palaidotas lie

tuvių kapinėse lapkričio 12 d. 
Apeigas atliko kun. Alg. Žilins
kas. Dalyvavo visa šeima ir daug 
artimųjų bei pažįstamų. Velio- 
nies vardas yra Gustavas, o ne 
Augustas, kaip buvo rašyta “T. 
Ž.” 46 nr.; amžiaus — 80 m.

JUOZUI MACIULSKUI MIRUS, 
jo seseriai p. Bukowskai, broliui Adomui ir. jų šeimoms 

nuoširdžią užuojautą reiškiame ir kartu liūdime —=■

Alina, Petras ir Leonas Šalnos

BRANGIAM TĖVELIUI LIETUVOJE MIRUS, 
jo dukrą Stasę Petrulienę ir jos šeimą nuoširdžiai 

užjaučiame —

“ J. G. Mockai
V. J. Rusliai 
M. K. Maciulevičiai 
A. Giniotis

LIETUVOJE MAMYTEI MIRUS, 
jos sūnui Antanui Aulinskui ir šeimai 

nuoširdžia užuojautą reiškia —

Oakviliės Lietuvių Bendruomenė

Už netikėtą ir malonią staigmeną nuoširdžiai dėkoju rengėjoms, 
ponioms O. Juodikienei, M. štendelienei, C. Pakštienei, A. Vaičiūnie
nei; prisidėjusioms ponioms — A. Arūnienei, B. Barysienei, K. Bučie
nei, J. Bubulienei, J. Empakerienei, I. Grigonienei, B. Jonušienei, 
K. Juknevičienei, I. Kaliukevičienei, L. Karbūnienei, J. Kulikauskienei, 
V. Nausėdienei, J. Ožolienei, I. Pūkienei, G. Račienei, E. Račkauskienei, 
M. Radžiūnienei, P. Saplienei, O. Senkuvienei, J. Skrebutėnienei, O. Spu- 
dienei, E. šelmienei, J. Zinkevičienei, M. Zubrickiehei.

Ačiū už brangią dovaną —
Stefa Medelienė

T

Lietuvių studentų žinioj
LITUANISTINIS SEMINARAS pra- 

ėjusį penktadieni buvo labai sėkmin
gas — gausus dalyviais ir gyvas disku
sijomis, kuriose dalyvavo visa eilė 
studentų. Tik dabartinė patalpa semi
narui, atrodo, yra permaža. Paskaita 
ir diskusijos užtruko apie valandą; po 
to prie kavutės buvo tęsiamos diskus- 
jos iki 1030 v.v. Platesni aprašymą 
skaitykite sekančio “Tž” nr. “Jauni
mo aktualijose”.

Liet. Stud. S-gos visuotinis suvažia
vimas įvyks Detroite lapkr. 26-29 d., 
Statler-Hilton viešbutyje. Pradžia 3 v. 
p.p. Programoje: seminaras, ideologi
nių org-jų vakarai, jaun. menininkų 
paroda, meniniai pasirodymai; paskai
tos — “Dabartinis lietuvis studentas”, 
“The Place of the Ethnic Group in 
Today’s Society”. Taip pat kalbės prof. 
J. Eretas iš Šveicarijos.

“Sorry”, bet ši savaitė Toronte bu
vo labai apsnūdusi: niekas nieko ne
darė, niekas niekur nėjo, niekas nieko 
negalvojo — vienu žodžiu — tuščia! 
Bet palaukite, rodos, kažkas subruz
dėjo penktadienio vakare studentų 
būstinėje. Prakaitas bėgo, žodžiai skri
do erdvėse, kai studentai karštai dis
kutavo “Kodėl studentui reikalinga 
religija?”

Kurie skrisite Į Detroitą, paklausy
kite minutę! Gavome laišką iš LSS 
centro valdybos, kuriame pasakyta: 
norintieji dalyvauti suvažiavime kaip
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lapkričio 29 d. 5 v.v. Liet. Na- 

Programoje: paskaita, 
pranešimai, keletas ištraukų iš 
būsimo filmo, diskusijos ir pa
klausimai. Maloniai kviečiame, vi
sus. Valdyba

N. Metų sutikimą Prisikėlimo 
salėje rengia Kat. Vyrų Dr-ja. 
Pelnas bus skiriamas stipendijų 
fondui, kuris jau yra išskirstęs 
apie $2 000 studentų stipendi
joms. šiuo metu fondas yra kri
zėje ir tikisi, kad visuomenė jį 
parems gausiu dalyvavimu. Pasi
ruošimai jau pradėti. Neužilgo 
bus pradėti platinti bilietai.

Uždaras rekolekcijas vyrams 
organizuoja Kat. Vyrų Dr-ja gruo
džio 11, 12 ir 13 d. King City Tė
vų augustinijonų rekol. namuo
se.. Registruotis pas V. Sondą, 53 
Pine Cr. Rd., Toronto 9, Ont., 
tel. RO. 9-0671, arba pas V. Auš
rotą tel. LE. 5-0527. Kviečiami 
ir nenariai.

Moterims uždaros rekolekcijos 
organizuojamos K. Moterų Dr- 
jos Prisikėlimo par. skyriaus, bus 
gruodžio 4-6 d. Kviečiame regist
ruotis pas pirm. A. Kuolienę tel. 
RO 9-7051 ir valdybos nares.

Vyt. Stočkus turėtą savo auto
mobilių taisymo dirbtuvę (A/B 
Motors, 80 Perth Ave.) pardavė 
ir nuo lapkričio 15 d. pradėjo 
darbą “New High Park Garage” 
119 Fermanagh Ave., prie pat 
Roncesvalles Ave. Tel. LE 4-3241 
ir LE 5-5133. Garažas aptarnaus 
visokios apimties automašinų tai
symus bei dažymus. V. Stočkus 
yra patyręs specialistas; darbus 
atlieka pigesnėmis kainomis nei 
kitur. V.G.

Toronto latviai įsigijo namus: 
nupirko buvusius masonų rūmus, 
pertvarkė ir įrengė kultūrinei 
veiklai reikalingas patalpas. Visa 
tai atsėjo apie $100.000. Namų 
adresas — 491 College St. Ten 
lapkričio 20 d. rengiamas priėmi
mas Latvijos nepriklausomybės 
paskelbimo proga.

Siuntiniai vilniečiams. — Viė- 
vilnietė, šią vasarą aplankiusį 
Vilnių, rašo, kad mūsų draugiš
ki siuntiniai visus labai jaudina: 
juose jie mato ne tik paramą, bet 
ir draugiškumo tęsinį, užsilikusį 
dar nuo lenkų okupacijos laikų. 
Kreipiamės į visus Kanados lie
tuvius, o ypač Vilniaus krašto 
prašydami sava auka prisidėti 
prie simbolinio mūsų brolių susi
jungimo šiapus ir anapus Atlan
to Kūčių vakarą.

Aukas Kanadoje prašome siųs
ti Br. Sapliui 1558 Davenport 
Rd., Toronto, Ont., o kam pato
giau — į Čikagą I. Mačiukai- 
tei-Valauskienei, 2505 W. 58 St., 
Chicago 29, USA. Už paramą vi
siems tariame vilnietiškų ačiū.

VKLS Kanados kr. valdyba
Į švietimo vadybą kandidatuo

ja Alice Maigis-Maigienė 6-oj 
apylinkėj. Ji gimusi Britanijoj, 
atvyko Kanadon prieš 16 metų. 
Jos pareiškimą rinkimų reikalu 
paskelbė komunistinis “Liaudies 
Balsas”. Pasiteiravus paaiškėjo, 
kad ji yra “Sūnų ir Dukterų” na
rė. <

muose.

pilnateisiai nariai turi užsiregistruoti 
iki lapkričio 22 d. Dėl registracijos ir 
tolimesnių informacijų skambinkite 
A. Bušinskaitei 767-6135.

Sveikiname kolegę Dalią Skrinskai- 
tę, kuri praėjusią savaitę gavo ARCT 
laipsnį muzikoje.

Balandėlis ir Pelėda

Lietuvių skautų veikla
Šatrijos tunto sueigoj Lietuvos ka

riuomenės šven. proga tunt. ps. S. 
Zubrickaitė trumpai apibūdino Lietu
vos kariuomenę; buvo pagerbti tylos 
minute žuvusieji už Lietuvos laisvę. 
Įžodį davė jaun. skautės: J. Galionai- 
tė, D. Imbrasaitė, J. Reginaitė ir D. 
Sinkevičiūtė. Kanados ra j. vadeivė s. 
M. Vasiliauskienė kalbėjo tema: skau
tė — sesuo kitai skautei. Tėvų-rėmėjų 
jų kom. pirm. J. Adomavičius įteikė 
dovaną Rūtos ir Tulpės dr-vėms, lai
mėjusioms konkursą fantų rinkime. 
Laužui vadovavo J. Batūraitė.

Dainos skaučių draugovę iš ps. D. 
Skrinskaites perėmė v.sk. G. Lapienė 
HI 4-3100. Vyr. skaučių Vaidilutės dr - 
vę perėmė v.sk. D. Mockutė — LE 5 - 
0769.

Kas neskaito “Skautų Aido”, matosi 
iš veido. “Sk. Aido” vajus prasideda 
lapkričio 15 d. ir truks iki kovo 1 d.

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

A L GARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

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

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

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

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

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

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

Dėl toliueshių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Visi vienetai bei pavieniai skautai-tės 
turi užsiprenumeruoti patys ir surasti 
naują prenumeratorių.

Gerasis Kalėdų darbelis. Skautų bro
lijos kolektyvinis gerasis darbelis tu
ri būti įvykdytas iki gruodžio 15 d. 
Nedirbantieji skautai atneša savo 
draugininkams po 10 et, o visi dirban
tieji po 25 et Surinkti pinigai bus nu
siųsti Vokietijoje veikiantiems lietu
viams skautams. Draugovės ir skiltys 
atlieka kolektyvinius darbelius čia pat 
vietoj. Apsidairykite ir raskite tuos, 
kuriems galėtumėte padaryti Kalėdų 
džiaugsmo. Taip pat nepamirškite sa
vo artimųjų — pirmiausia tėvelių, 
brolių, draugų.

Vietoj kalėdinių sveikinimų kvie
čiame aukoti stovyklavietės fondui.

Skaute! Ar jau sumokėjai savo na
rio mokestį?

Trinity-Stanley Park distrikto vado
vų visuotinis susirinkimas — lapkri
čio 28 d., 4.30 v. p.p., St. George baž
nyčios salėje, John St. Pareiga ir 
mums dalyvauti.

Europos skautų vyčių suvažiavimas 
1965 m. įvyks Švedijoj rugpjūčio 3-20 
d. Registruotis iki 1965 m. balandžio 
1 d. Pirmosios 8 dienos bus Skiriamos 
įžymesnių vietovių lankymui, o liku
sios bus skiriamos iškyloms, diskusi
joms ir įdomesnėms programoms. Bū
tų gražu, kad ir mūšų vyčiai daly
vautų.

Atsiprašome, kad paskutiniu mo
mentu buvo atšauktos Lietuvos ka
riuomenės šventei paminėti pamaldos 
Prisikėlimo bažnyčioje. Vadovai ne
spėjo atšaukimo pranešti savo nariams 
bei jų tėvams.

Trečias įstatas: skautas-tė mandagus 
ir padeda artimiesiems. Skautai visa
da turėtų galvoti, kaip padėti kitiems. 
Tam tikslui siekti yra skautų specia
lybės, patyrimo laipsniai; tai išmoko 
bei supažindina su įvairiausiomis prie
monėmis, kuriomis galima padėti pa
galbos reikalingiems.

LS Brolijos vadija priėmė naują 
tautinio ženklo programą, paruoštą 
Vyt. Kasniūno. šią programą išėju
siems bus duodami pažymėjimai ir 
specialus uniformos ženklas.

LSB vadovybės nauji nariai: s. Pr. 
Neda — skautininkų skyr. vedėjas 
nuo š.m. spalio 15 d.; s. J. Damaus
kas — archyvo skyr. ved. nuo spalio 
30 d.

Vyr. skautininkai — O. Zalskienė ir 
Br. Juodelis ragina skautus dalyvauti 
BALFo ir Kanados Liet. Bendruome
nės šalpos komitetų vajuose.

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

RO 7-5454
V Namų teL LE 5-1584

JANE — BLOOR, 8 kamb. per du 
- augštus, atskiras mūrinis na

mas, garažas su privačiu įva
žiavimu. Pirmą kartą parda
vimui

RUSHOLME RD., 14 kamb. dup
leksas, vandens alyvos šil-

pas.
BABY POINT, apie $4000 įmokėti, 

7 kambarių atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas,

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.

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.

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165
! BLOOR — JANE RAJONE:

$2.500 įmokėti, labai gerų plytų 7 
kambarių namas, karšto van
dens-alyvos šildymas. Gara-

► žas ir šoninis įvažiavimas.
► Reta proga nusipirkti gerą
► namą su palyginamai ne-
► augštu įmokėjimu.
Į 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- 
i tas. Du butai po 6 kamba-
► rius, vienas butas 5 kamba

rių. Didelis kiemas — gara
žai. Viena atvira skola ba
lansui.

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

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

WESTONO RAJONE:
$15.000 įmokėti už 17 butų aparta- 

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

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Ateitininkų žinios
Visų ateitininkių, kurios dalyvauja 

prieškalėdiniame pasirodyme, bendra 
repeticija — šį šeštadienį, lapkričio 
21 d., tuojau po šeštad. mokyklos LV 
Namuose. Kiekviena atsineša savo už
kandį, gėrimas bus parūpintas. Repe
ticija baigsis 2.45. Nepamiršti savo 
kostiumų.

Vyr. moksleivių berniukų ir mergai
čių bendras susirinkimas — sekmadie
nį, lapkričio 22 d., tuoj po 10 vai. Mi
šių muzikos studijoje (ne 6 v.v., kaip 
anksčiau buvo skelbta!). Užtruks 1 vai. 
Nariams dalyvavimas būtinas.

Sendraugių suvažiavimas — Kleve- 
lande lapkričio 27-29 d. Iš Toronto 
vyksta 3 atstovai, bet kviečiami va
žiuoti ir visi kiti svečių teisėmis. Norį

važiuoti prašomi paskambinti St. Dar
gini, RO 6-8759.

Studentai ateitininkai savo vėliavai 
įsigyti prašo aukų. Galį paaukoti pra
šomi kreiptis į A. Bušinskaitę ar Živ. 
Šlekytę.

Organizacija yra reikalinga kiekvie
nam jaunuoliui, -lei. Organizuotas jau
nimas — geriausias jaunimas, nes lais
valaikis sunaudojamas produktingai. 
Daugelis tėvų dar neleidžia savo vaikų 
į jokias organizacijas. Besidomį atei-, 
tininkų veikla prašomi kreiptis į at
skirų būrelių globėjus.

“Pirmyn Jaunime!” — Toronto atei
tininkų moksleivių laikraštėlio sekan
tis numeris pasirodys gruodžio vidu
ryje. Redaguoja Laima švėgždaitė.

MIRUS LIETUVOJE A. t A. VLADUI KIUKIUI 
nuoširdžiai užjaučiame Toronte gyvenančia 

dukterį Stasę Petrulienę ir jos šeima —

A. ir 0. Jakimavičiai 
VI. ir A. Ramanauskai 
P. ir R. Bražukai

GUSTAVUI SMITUI MIRUS, 
jo žmoną, sūnus Herbertą ir Leoną, dukteris 

p. Petersonienę, p. Sepetienę ir p. Bumelienę bei jų šeimas 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame —

P. E. Kerberiai
S. K. Juknevičiai

GUSTAVUI SMITUI MIRUS,
jo žmoną Emą Šmitienę, sūnus Leoną ir Herbertą Smitus 

su šeimomis bei dukrą Hertą Bumelienę su šeima 
giliai užjaučia' ir kartu liūdi —

, A. M. Elijošiai
R. I. Cox7 a i

Brangiam tėvui - uošviui mirus, 
LEONĄ IR GAILUTĘ SMITUS bei jų artimuosius 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Ada ir Balys Arūnai

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 metų mortgičius balansui, 

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

QUEBEC — DUNDAS — $1.000 
įmokėti, 6 did kamb., 2 virt7 aly
va apšildymas, garažas, vienas 
mortgičius balansui. Prašoma 
kaina $10.500.

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

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

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, motelių JvaL

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius



METU SENUMO 
KANADIŠKA DEGTINE

METŲ SENUMO 
KANADIŠKA DEGTINE

METŲ SENUMO 
KANADIŠKA DEGTINE

ACADIAN DISTILLERS
BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

Degtinės vartotojai, kurie žino (taip pat ir džiną 
geriantieji) visuomet prašo ACADIAN.
Įrašykite ACADIAN šiandieną savo sąraše pirmoje vietoje.

pirmoji sarasuose 
(suprantantiems degtinės kokybę)

ACADIAN Švelnaus, malonaus skonio paslaptis 
glūdi Naujosios Škotijos istoriniame 
Annapolio slėnyje.
Ten, turtingai žaliuose Šlaituose, slėnis išaugina 
nepalyginamos kokybės javus . . . labai vertinamus 
garsiųjų gamintojų.
Tyras, švarus vanduo teka iš gilių 
požemio šaltinių . . . gaivus ir šaltas,

ACADIAN ACADIAN^|ACADIAN

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.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T. V., Hi-Fi ' Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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., • LE. 1-3074 • Sav. P. Uzbalis

Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

foto aparatai ir t.t.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti

nius iki 17% svaru 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.
• 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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO
KOOPERATYVAS visoje Kortoclojež' "41^ ~

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

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

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

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA? -

..ŠYPSENOS..
“Naujienose” paskelbtas 

laiškas “Tiesos” redakcijai
“Brangus drauge Redaktoriau: 

Man protas susimaišė. Viename 
politgromatos vadovėlyje skai
tau, kad komunizmą pilnai įgy
vendinus, pinigų nebeturėsim. 
Bet štai skaitau kitą toki vadovė
lį, kur pasakyta, kad komuniz
mui jsigyvenus pinigų turėsim. 
Kur čia tiesa, kur čia melas?”

Atsakymas buvęs toks: “Drau
ge Skaitytojau: Abudu vadovėliai 
tiesą rašo. Komunizmo sistemoj 
vieni pinigų turės, kiti neturės”.

Sinagogoje
Puošnioje Tel-Avivo sinagogo

je, kur visos vietos yra apmoka
mos, šventės dieną buvo pilna 
žmonių.

— Ar-tamsta turi bilietuką?— 
paklausė įeinantį maldininką 
tvarkdarys.

— Neturiu. Bet aš tik trum
pam. Man labai reikia pamatyti 
Rapoportą.

— Ką tamsta sakai? Tamsta 
nori mane apgauti! Tamsta ne
atėjai pamatyti Rapoportą, o už 
dyką pasimelsti!

Parinko Pr. Al.

šitas simbolis reiškia:
esame ONTARIO INSURANCE AGENTS’ Association nariai;
atlikome griežtus patikrinimus draudimų teorijoje;
laikomės nustatytos etikos.

PRANO BARAUSKO 
AGENTŪRA
RO 6-0811 arba RO 6-0832

. Commissioner For Taking Affidavits.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

420 Roncesvall.e8 Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6J0 vaL vak. šeštadieniais nuo

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

DR. E. ZUBR1ENE
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas) *

Telefonas LE. 24108

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

EITI ŠIANDIEN I DARBA?

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobili! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
Df2**~~**^ 296 BROCK AVE. (tarp Dun- DlOOr Autorite (oarage das ir College). Tel. 531-1305

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių ...

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

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

Toki klausimą sau stato ne vie
nas, kai ateina penktadienis, iš- 
puoląs mėnesio 13 d. Daugelis iš 
to tik juokiasi, bet yra žmonių, 
kurie tokią dieną nesikelia iš lo
vos. Statistika sako, kad kiekvie
ną pasitaikanti penktadieni — 
13-tą mėnesio dieną JAV ir Ka
nados darbdaviai praranda $25 
mil. ir tik todėl, kad darbininkai 
neateina į darbą. Tos rūšies prie
taringieji’ yra vadinami triskai- 
dekafobijos aukomis. Tai reiškia

Paj ieškojimą i
Alfonsas Kontvainis (4 Waimana 

Ave., Northcote — Auckland, New 
Zealand) jieško: Stasio Jokūbaičio, 
Juozo žadeikio, Aloyzo Astrovo ir 
Augustino Naujoko. Jieškomieji pra
šomi atsiliepti nurodytu adresu.

Prašau atsiliepti Stasį Misiulį arba 
jo sūnų Algį. Paskutinė gyvenmoji 
vietovė Lietuvoje — Radviliškis. Tu
riu svarbią žinią iš Lietuvos. Rašyti: 
B. Bielskienė, 3012 W. 53rd Place, 
Chicago 60632, Ill., USA.

bijąs 13-kos.
Trylikos laimė siekia viduram

žius ir dar anksčiau. Penktadie
nis seniau būdavo vienintelė die
na savaitėje, kada buvo vykdo
mos egzekucijos. O kai prie penk
tadienio dar prisideda 13, tai jau 
visai blogai. Kita aplinkybė, su
teikusi penktadieniui ir 13-tai 
blogą vardą yra ta, kad Kristus 
buvo nukryžiuotas penktadienį 
po paskutinės vakarienės kur 
prie stalo sėdėjo 13 asmenų.

Prieš keletą metų liuksusinio 
laivo “Aquitania” savininkai pa
siryžo išsiųsti laivą per Atlantą 
penktadieni — 13-tą mėnesio 
dieną, bet niekas neišėjo ir rei
kėjo atšaukti, nes didesnė dalis 
keleivių užprotestavo. Kaikurie 
viešbučiai visiškai nęnumeruoja 
13-to augšto — po 12 eina 14-tas.

Kaikam betgi skaičius 13 yra 
gana laimingas. Kompozitorius 
R. Wagneris buvo gimęs 1813 m, 
jo vardas ir pavardė susidėjo iš 
13 raidžių, metė mokyklą, būda
mas 13 metų ir parašė 13 operų.

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

Teisininkas- 
advokatas, • 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

DR. J. MATULIONYTt 
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

APDRAPDA
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITEZ?.“’ 
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
Klientu patogumui persikėlė į naujas ir daug didesnes patalpas. Dabar tu
ri daug didesnį pasirinkimą vyrams ir jaunimui išeiginių bei sportinių 
drabužių. Taip pat priimu užsakymus ir turiu labai didelį pasirinkimą im
portuotų naujausių medžiagų. KAINOS PASIŪTŲ DRABUŽIŲ TIKRAI 

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

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

BE 9-1659

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W, Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncęsvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

D R. 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. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St)

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 vaL klausti Adam RO 6-8503.

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

Skambinkite LE. 34912.

Dėmesio namų 
savininkai! OKULISTĖS

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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.

STANLEY WM. FROLICK, B.A. 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai 

Tel. 368-2846. Namų RO 6-8372

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- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

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

Br. Bukowska-BEJNAR, RO 
Wiktoria BUKOWSKA. RO 
274 RONCESVALLES AVĖ 

(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.

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A T • 3 9 2 4

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

A ,nK ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

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

24 vai. pat. RO 94612 
Darbo vai. RO 94131 
Namų RO 6-7132
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Prisikėlimo parapijos jaunimo ir suaugusiųjų chorai 
maloniai kviečia jus į

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Metinėms parapijos rekolekci

joms gavėnios metu pravesti yra pa
kviestas TėV. Jonas Kubilius, SJ, jė- 
zuitų Jaunimo Centro dir. Čikagoje.

— Ateinantį pavasarį parapijoje bus 
teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

— šią savaitę lankomi parapijiečiai 
šiose gatvėse: Runnymede, Durie, 
Beresford, Windermere, Armadale, 
Willard ir Jane.

— Altoriaus berniukai pamokai ren
kasi penktadienį 6 v.v.

— Dar kartą atkreipiamas gerb. tė
vų dėmesys, kad viešųjų pr. mokyklų 
mokiniai nuo 6 iki 8 skyr. tikybos pa
mokoms renkasi atradieniais 4.30 v. 
p.p. LV Namuose pas seseles. Parapi
joje pamokos kaip įprasta: po 930 vai. 
ir po 11 vai.- sekmadieniais.

— Muz. studijoje padarytas atsargi
nis išėjimas gaisro atveju; numatoma 
restauruoti patalpos vidus.

— Atspausdinti sekmadienių para
pinėms aukoms vokeliai, kurie bus iš
siuntinėti parapijiečiams į namus.

— Sekmadienį 11 vai. pamaldose 
prisimenama a.a. Antanina Klevinienė 
mirties metinių sukakties proga. 9.30 
vai. pamaldos už a.a. Jono ir Petro 
žūklių vėles.

Teis. Gerardas Balčiūnas, dir
bąs oficialioj advokatų Allen a. 
Meyrick įstaigoj, yra sutikęs būti 
“T.Ž.” teisiniu patarėju. Laikraš
čio leidėjai jau kartą pasinaudo
jo jo paslaugomis ir už tai yra 
nuoširdžiai dėkingi. G. Balčiūnas 
yra pasiekiamas darbo valando
mis tel. EM. 6-9254, 372 Bay St.

Sol. J. Liustikaite ir akomp. 
St. Gailevičius pakviesti koncer
tui į Delhi, Ont., lapkričio 28 d., 
kariuomenės ir šaulių šventės 
proga.

J. Girdvainis virš 10 metų gy
venęs Hamiltone, turėjęs savo 
restoraną ir apie 2 metus gyve
nęs Toronte, išsikėlė į JAV, kur 
gyvena jo teta.

Vilties ev.-Liuteronų parapija 
šį sekmadienį, lapkričio 22 d., 
švęs tradicinę metinę mirusiųjų 
šventę. Pamaldos prasidės 1.30 v. 
p.p. Alhambra United bažnyčio
je (kampas Alhambra ir Bloor). 
Iškilmės tęsis šv. Jono liet, kapi
nėse. Visi Toronto ir apylinkės 
lietuviai evangelikai kviečiami 
dalyvauti. Parapijos taryba

Pr. sekmadienį šv. Jono Kr. 
bažnyčioje pakrikštyta C. ir Re
ginos McCullough (Račinskaitės) 
dukrelė Katarina Regina. C. Mc
Cullough yra vienas “Globe and 
Mail” redaktorių. Jo įtakos dėka 
pernai Vasario 16 proga minėta
me dienraštyje tilpo straipsnis 
apie ^Lietuvą “No holes in the 
walls”.

PAGERBTAS MUZ. ST. GA1LEVIČIUS
Turiningai paminėta muz. St. 

Gailevičiaus 60 m. amžiaus ir 35 
m. muzikinio darbo sukaktis lap
kričio 14 d. Prisikėlimo salėje. 
Sukaktuvininko pagerbti susirin
ko muzikos bei dainos meno puo
selėtojai ir labai gausi visuome
nė. P a g r i n d i n ę kalbą pasakė 
“Varpo” kūmas J. Matulionis pa- 
barstydamas humoristinių įtarpų, 
tarp kitko, siūlydamasis Įsirašyti 
į “V” chorą. Rinktinę meno pro
gramą atliko solistai, vyrų kvar
tetas ir “V” choras, dirig. *V. Ve- 
rikaičio. St. Gailevičiaus ir kitų 
kompozitorių kūrinių labai iški
liai padainavo sol. L. šukytė. Sol. 
V. žiemelytė su sol. V. Verikaičiu 
padainavo duetą “Oi, berneli 
vientury”. Vyrų kvartetas, Sukak
tuvininko globotinis, labai guviai, 
švelniai, patraukliai sudainavo 
trejetą lengvo žanro dainų. “Var
po” choras, šįkart diriguojamas 
sol. V. Verikaičio, atliko irgi ke
letą kūrinių, jų trape St. Gaile
vičiaus “Tėvynės gėlės”.

Po puikių vaišių Sukaktuvinin-

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

- Montreal), Londoną, VFindsorą, 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

Paskubėkite užsakyti dovanu siuntinius, 
kad prieš šventes gavę prisimintų Jus!

Skambinkite
dar šiandiena “TAURO” at
stovui ST. PRAKAPUI tel. 
RO 7-9088 — 18 BROOKSIDE 
AVE., TORONTO 9, Ontario.

Prisikėlimo par. žinios
— Lietuvoje mirus p. S. Petrulienės 

tėveliui a.a. Vladui Kiukiui, poniai ir
artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą. Mišios už velionį — šį šeš
tadienį 7 v. r.

— Vėlinių novenos Mišios — kas
dien 8 vai. ryto.

— Šį sekmadienį, 5 v.v., didysis pa
rapijos jaunimo ir suaugusiųjų chorų 
koncertas — spektaklis. Raginame vi
sus jame dalyvauti, juo labiau, kad 
koncerto pelną choristai skiria parapi
jos namų statybai. Bilietai gaunami 
pas parapijos choristus ir parapijos 
raštinėje.

— Chorų repeticijos šią savaitę: 
antradienį, 7.30 v.v., muzc studijoje 
bendra repeticija suaugusiųjų chorui; 
ketvirtadienį generalinė repeticija sa
lėje: 6.30 v.v. — jaunimo chorui, 7.30 
v.v. — suaugusiųjų.

— Katechetinės pamokos viešųjų 
prad. mokyklų 8 ir 7 sk. mokiniams 
— antrad. 4.30 v. p.p.; 6 ir 5 sk. — 
trečiadieniais 4.30 v. Žemesniųjų sky
rių mokiniams — sekmad. po 10 vai. 
Mišių. Visos pamokos vyksta LV Na
muose.

— Besiruošiantiems I-jai Komuni
jai pamokos — sekmad. po 10 vai. Mi
šių LV Namuose.

— Religijos pamokos vieš, gimnazi
jų moksleiviams — po 10 vai. Mišių 
aktorių kambariuose, salėje po scena.

— Jaunimo šokiai šį sekmadienį bus 
po koncerto kavinėje. Gros jaun. or
kestras. Kadangi tai paskutiniai šokiai 
prieš Kalėdas, visas liet, jaunimas 
kviečiamas atsilankyti.

u— Susituokė: žibutė Peseckaitė ir 
Raymondas Lalande. Jaunuosius svei
kiname ir linkime laimingo velybinio 
gyvenimo.

— Sveikiname mūsų šauniąsias 
plaukikes: N. Kėkštaitę, V. Jurevičiū
tę, G. Kerniutę, D. čekelytę ir L. Bar- 
zevičiūtę, Toronto parapijų plaukimo 
pirmenybėse išsikovojusias moterų - 
mergaičių grupės čempijonatą.

— Mūsų parapijoje vieši pašaukimų 
dir. Tėv. Rafaelis, kuris praėjusį sek
madienį padarė pranešimą apie Ken- 
nebunkporto Tėvu pranciškonų liet, 
gimnaziją. Tėv. Rafaelis numato To
ronte pasilikti iki sekančios savaitės. 
Nori gauti smulkesnių informacijų 
apie minėtą gimnaziją prašomi kreip
tis pas Tėv. Rafaelį asmeniškai arba 
tel. LE 3-0621.

— Sekančią savaitę, lapkričio 23-28, 
bus lankomi parapijiečiai, gyveną 12, 
17 ir 16 pašto zonose bei sekančiose 
gatvėse: Lynd, Neepawa, Marmaduke, 
Howard Park, Hewitt, Radford ir Al
hambra.

.— Lietuviai statybininkai, suintere
suoti būsimų parapijos namų statymu, 
prašomi iki gruodžio 6 d. prisiųsti sa
vo vardus parapijos vadovybei. Staty
ba varžytinių būdu bus atiduota gener. 
rangovui. Pirmenybė duodama lietu
viams rangovams.

ką žodžiu sveikino: gen. kons. dr. 
J. žmuidzinas savo bei p. žmui- 
dzinienės vardu ir įteikė dovaną 
— jos pieštą paveikslą. Taipgi 
sveikino KLB Toronto apyl. pirm, 
inž. K. čuplinskas, Prisikėlimo 
par. vardu — T. T. Garbukas, 
OFM, šv. Jono Kr. par. — kun. 
P. Ažubalis, “Paramos” — H. 
Stepaitis, varpiečių — J. Srazdas, 
mokinių — R. Karka. Taipgi bu
vo perskaityta visa eilė sveikini
mo telegramų. Visų dalyvių var
du Sukaktuvininkui įteikta dova
na — High Fidelity kabinetas. 
Užbaigos žodyje Sukaktuvininkas 
humoristika perpinta kalba vi
siem padėkojo, tarp kitko, pa
brėždamas, kad “tas zajadlas se
nis dar pasispardys”, t.y. tęs sa
vo muzikinį darbą su atnaujintu 
ryžtu. Pagerbtuvėms vadovavo 
rengėjų, k-to pirm. J. Račys, ne
stokojęs humoro. Iškilmę nufil
mavo iš Čikagos atvykę “Varpo” 
plokštelės gamintojai p. Ralys ir 
p. Šimkus.

Kalėdos dar toli, bet lietuviš
kus sveikinimus Įsigyti dabar jau 
pats laikas, nes turime didžiau
sią pasirinkimą. Vėliau gali pri
trūkti. Pasirinkite knygų dova
noti Kalėdoms, čia rasite ir Įvai
rių lietuviškų plokštelių.

šv. Jono Kr. par. knygynas 
Ved. V. Aušrotas,

180 Glenholme Avė.

Radijo aparatas ‘Trench Provincial” 
su patefonu ir 8 garsiakalbiais, Stereo, 
naujas. Normali kaina — $975, par
duodamas už $600 privačiai. Skam
binti po 6 v.v. LE 2-2367.

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

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

A. ZAREMBA

Paskambinus, atvažiuoju j namus jums 
tinkamu laiku. Didelis pasirinkimas iš 
pavyzdžių pagal jūsų norą. Medžiagos, 
oateliai, megztukai ir kt. Maistas iš Ang
lijos. akoroeonai ir kt. Vaistai į Lenkiją 
ir kt. Turiu didelį pasirinkimą LIETU
VIŠKU ilgo grojimo plokštelių.

KONCERTĄ
SPEKTAKLI

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

NEPRALEISKITE 
PROGOS PAMATYTI 
RETĄ, ĮDOMŲ, 
DIDINGĄ PARENGIMĄ!

■b

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.

Vilniaus Krašto Lietuviu Sąjungos Toronto skyrius 
savo veiklos dešimtmečio proga rengia iškilmingą

ŠOKIU
VAKARA

U

lapkričio 21 d., 7 v.v., šeštadienį, 
Prisikėlimo parapijos salėje, 1021 College St.
• ŠOKIAMS GROS GERAS ORKESTRAS, VEIKS GAUSUS BUFETAS ♦

• BE TO, BUS IR KITŲ ĮVAIRUMU •
• LAUKIAME JŪSŲ GAUSAUS ATSILANKYMO •

V.K.L. S-gos Toronto skyrius

TORONTO LIETUVIŲ MOTERŲ ŠALPOS GRUPE “DAINA”
šį sekmadienį, lapkričio 22 d., 5 v. p.p. 
Šv. Jono Kr. parapijos salėje ruošia

arbatėle , pobūvi, žS'SftE:
Programoje: V. Petrulio filmas, J. Rukšienės deklamacija, Sandros Kybartaites — pianino mu
zika, vaišes ir šokiai.
DAINIETES KVIEČIA VISUS ŠIAME POBŪVYJE DALYVAUTI. “Dainos” valdyba

KLK MOTERŲ DRAUGIJA SUVAŽIAVIMO PROGA RUOŠIA

sukaktuvinį koncertą - akademija
lapkričio 29 d., sekmadienį, 3.30 v. p.p. Prisikėlimo salėje, 1021 College St.

Programoje: sol. LILI JOS ŠUKYTĖS nau
jai paruoštų kūrinių rečitalis.

Akad. dalyje kalbės viešnia iš Montrealio p.
I. Lukoševičienė, un-to dėstytoja.

Įėjimas: $2 ir $1.50, moksleiviams bei studentams $1. 
KVIEČIAME PLAČIĄJĄ VISUOMENĘ DALYVAUTI. 
Bilietai gaunami pas draugijos nares ir sekmadieniais 
parapijų spaudos kioskuose, o koncerto dieną — 
prie Įėjimo.

K.L.K.M. Dr-jos centro vaidyba

KL Katalikių moterų suvažiavi
mas — lapkr. 28-29 d. Paruošia
mieji darbai jau atlikti. Laukia
ma gausaus atstovių dalyvavimo. 
Suvažiavimo proga rengiamas 
koncertas — akademija Prisikė
limo salėje lapkr. 29 d., sekma
dienį, 3.30 v. p.p. Į koncertą kvie
čiama visa Toronto liet, visuo
menė.

Pūtvio šaulių kuopos 10 m. 
veiklos paminėjimas nukeliamas 
i gruodžio 12 d. Valdyba

šalpos grupė “Daina” rengia 
pobūvį — arbatėlę lapkr. 22 d., 
5 v.v.,* šv. Jono Kr. salėje. Žiūr. 
skelbimą.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais II augšte Highparko rajone 
vienam asmeniui arba dirbančiai po
rai. Tel. 763-5762; skambinti po 5 v.v.

'Žiburių77 spaustuvei reikalingi:
LINOTIPININKAS IR SPAUSTUVĖS DARBININKAS, 
mokus rinkyklos ir spausdinimo — preso darbą. Yra 
galimybė mokytis linotipininko darbo. Rašyti —

Žiburiu“ Spaudos Bendrovės valdybai, 941 Dundas Street W., 
Toronto 3, Ont., Canada.

Užsakymai priimami ir naštų

PROGRAMOJE: 100 vaikų su inscenizuotomis dainomis. 
Vyrų choras su sol. J. Liustikaite 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.
Ako m pa mato r ė — D. Skrinskaitė.

Mirė a.a. Juozas Mačiulskas, 69 
m., kilęs iš Zarasų apskr., Salako 
vlsč., Kamisariškiu vienk. Prieš 
5 m. atvyko Kanadon iš Lenkijos 
pas savo seserį Bukowską. Jis 
1946 m. Lietuvos sov. valdžios 
buvo 15 m. ištremtas į Sibirą, 
kur išbuvo 10 metų. Kanadoje 
dirbo tabako ūkyje; Hamiltone — 
viešbučio aptarnautoju. Sirgo 
apie 5 savaites Šv. Juozapo ligoni
nėje. Palaidotas antradienį iš 
Turner & Porter įstaigos Park 
Lawn kapinėse.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai b* ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

Kalėdinės atvirutės, išleistos 
“Žiburių” b-vės gaunamos: p. 
Baikauskienės krautuvėj 1613 
Bloor St.; J. Beržinsko “Times 
Cigar Store”, 1212 Dundas St. 
W., Margis Drugs Store, 408 Ron- 
cesvalles Ave.; Tony’s Variety 
Store, 373 Roncesvalles Ave.; St. 
Prakapas, 18 Brookside Ave. RO 
7-9088; abiejuose parapijų kios
kuose; M. Makarenko maisto 
krautuvėje, 1322 Dundas St. W. 
prie Atlantic rest.; “Daina” Va
riety Store (sav. J. R. Simanavi
čius), 111 Roncesvalles Avė.

Katalikių moterų šv. Jono Kr. 
par. skyriaus sus-mas lapkr. 8 d. 
buvo gausus dalyvėmis. Turinin
gą paskaitą “Moteris tremties ke
liu” skaitė T. Sekonienė. Už ją 
skyrius reiškia nuoširdžią padė
ką. C. v-bos pirm. L. Imbrasienė 
padarė pranešimą suvažiavimo 
reikalais. Stropiai ruošiamasi Dr - 
jos suvažiavimui; atstovėmis iš-

Parduodamas akordeonas 120 bosų, 
mažai naudotas. Skambinti po 6 vai. 
vak. tel. LE 3-5648.

Nuosavybių pirkimo ir 
pardavimo reikalais kreiptis

ST. DARGIS, 
EXTRA REALTY LIMITED, 

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

TAUPYK IR SKOLINKIS t(l IT AC” 
savo Kredito Kooperatyve Lf I

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.

Aušros Vartų par. žinios
— šį sekmad. — Lietuvos ka

riuomenės minėjimas. 11 vai. — 
Mišios AV bažnyčioje, po to — 
minėjimas parapijos salėje.

— si šeštadienį AV salėje — 
“NL” parengimas su įdomia pro-
grama ir loterija.

— Mergaičių savaitgalio susi
kaupimas prieš M. N. Prasidėji
mo šventę — gruodžio 5-6 d. No
rinčios dalyvauti registruojąs pas 
seseles.

— Gyv. Rož. susirinkimas — 
lapkričio 22 d. po Sumos.

— T. K. Pečkys antrad. ir treč. 
lankys NDG, o ketv. ir penkt. Du
rnas, Hurteau, D’aragon, Raudot 
gatves. T. S. Kulbis nuo pirm, iki 
penkt. lankys J. Hertel, Mari- 
court, Biencourt, Jolicoeur ir Ho
ly Cross gatves. T. J. Vaišnys nuo 
pirm, iki penkt. — miesto centrą 
(Montreal Central West).

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $230. Bit.

Dailininko R. Bukausko paroda 
Mount Royal Art Centre patrau
kė Montrealio dėmesį. Pr. sekma
dienį parodą aplankė virš 4.000 
žmonių. Tas Centras yra Montre
alio miesto savivaldybės išlaiko
mas; pasiekiamas važiuojant Re
membrance Road. Tai neseniai 
atidarytas meno centras, ir daili
ninkus parodoms atrenka specia
li miesto vadovybės kviesta komi
sija, vad. burmistro J. Drapeau. 
Lietuviams džiugu, kad vienas 
pirmųjų šios komisijos parinktų 
dailininkų yra mūsų tautietis. Pa
roda atdara kiekvieną dieną 1-7 
v.v. ir truks iki šio mėn. galo. Iš
statyta virš 30 dail. R. Bukausko 
darbų. Verta visiem pamatyti.

Kultūro Fondo valdyba posė
džiavo spalio 28 d.; aptarė pa
rengtą pranešimą KLB tarybos 
suvažiavimui ir metmenis Vasario 
16 programos, kuri bus įrašyta 
mangetofono juoston.

Onai ir dail. Romualdui Bu
kauskams pr. šeštadienį AV par. 
salėje bičiuliai surengė pagerbtu- 
ves jų 10 m. vedybinio gyvenimo 
sukakties proga. Prie turtingo 
vaišių stalo, dalyvaujant gražiam 
būriui svečių, tarp kitų sukaktu
vininkus sveikino PLB kr. valdy
bos pirm. dr. P. Lukoševičius, 
Kultūros Fondo pirm. dr. H. Na- 
gys ir AV par. kleb. Tėv. K. Peč
kys, SJ, iškeldami Bukauskų nuo
širdų lietuvišką įnašą mūsų" kolo
nijoj. Dr. H. Nagys, prisiminda
mas dabar vykstančią ir didelio 
dėmesio susilaukusią miesto bur
mistro globojamą dail. R. Bu
kausko parodą, nurodė, kad ji 
turbūt pirmą kartą Montrealio 
lietuvių gyvenime taip plačiai ir 
gražiai iškėlė lietuvio vardą šia
me kosmopolitiniame mieste. O. 
ir R. Bukauskams, kukliai ir nuo
širdžiai garsinantiems Lietuvos 
bei lietuvio vardą, linkime gra
žios ateities.

Sės. M. Augusta N. P. Marijos 
seserų kongregacijos vadovė iš 
Putnam pr. savaitgalį lankėsi 
Montrealyje ir dalyvavo seselių 
naudai rengtame bazare. Kartu 
buvo atvykusi ir sės. M. Apolina
ra, seselių vedamos spaustuvės 
Putname vedėja. —v—

rinktos: p.p. Aperavičienė, E. Gi- 
rėnienė, J. Kaknevičienė, M. Nor
kienė, S. Petraitienė, V. Steponai
tienė, A. šimkevičienė. Pirm. O. 
Jonaitienė dalyvauja kaip sk. pir
mininkė. Skyriui yra pavesta su
ruošti suvažiavimo dalyvėms pus
ryčius šeštadienį, lapkr. 28 d. 
Tam sudaryta komisija: p.p. V. 
Aleknevičienė, B. čirūnienė, B. 
Manglicienė, Rugienė ir M. žekie- 
nė. Sk. pirmininkė kvietė nares, 
kurios tik gali, pasipuošti taut, 
drabužiais sekmadienio pamal
doms ir akademijai-koncertui, 
nes šis suvažiavimas yra sukaktu
vinis. Dalyvė

Muz. D. Skrinskaitė gavo dar 
vieną diplomą — Toronto konser
vatorijos ARCT — Associate 
Royal Conservatory Teacher. Ji 
anksčiau yra gavusi muzikos ba
kalauro laipsnį Toronto un-te ir 
Ontario pedag.kolegijos diplomą. 
Dabar ji dirba kaip muzikos mo
kytoja W. Central Tech, gimna
zijoj, kur šalia pamokų vadovauja 
chorui ir dviem orkestram. Turi 
visą eilę mokinių, privačiai besi
mokančiu muzikos.

“Tž” aplankė buvę torontiečiai 
Alf. Bilda su žmona, dabar gyve
ną Niujorke. Jie pratęsė prenu
meratą ir paliko auką. Sekančiais 
metais žada grįžti į Torontą.

Šv. Kazimiero par. žinios
— Parapijos bazaras praėjo su 

dideliu pasisekimu. Jį organiza
vo tikrai pasiaukoję parapijiečiai. 
Visų duosnumas darbu ir pini
gais davė gryno pelno $5707.37.

— Per visą vasarą įvairių daik
tų pririnko smarkiosios rinkėjos: 
Mrs. Russell, Makauskienė, Krei- 
vienė, Adams, Naujokienė, Jasiū- 
nienė, Gručkūnienė, Kleizienė, 
Mikėnienė, Juškienė ir kt.

— Bazaro dienomis veikė pui
kus bufetas, kuriam įvairius keps
nius ir maisto produktus suauko
jo nepailstamos rėmėjos ir šeimi
ninkės: Arlauskaitė, Alenskienė, 
Ambrazienė, Alionienė, Bilevi- 
čienė, L. Bernotienė, J. Bernotie
nė, Botyrienė, Bakaitienė, Dando- 
rienė, Dasienė’ Girdauskienė, 
Gručkūnienė, Gabrusevičienė, 
Klemkienė, Lazauskienė, Jukne- 
lienė, Milienė, Mekšriūnienė, Mo- 
zūraitienė, Makauskienė, Naruše- 
vičienė, Paznokaitienė, Petrulie
nė, Piečaitienė, Račiūnienė, Ruf- 
fo, Salenienė, Šmitienė, Skušienė, 
Tomkevičienė, Vaikšnorienė, Va
siliauskienė. Didelis ačiū. Visi 
gėrėjosi šeimininkių uolumu ir 
gražiu patarnavimu.

— šeštad. mokyklai paremti, 
tėvų komitetas suorganizavo va
karą. lapkr. 14 d. par. svetainė
je. Programoje puikiai pasirodė: 
jaunas pianistas ir jaunas smuiki
ninkas; gražiai pašoko balerina 
Žukauskaitė; savo meną parodė 
akordeonistas, pagaliau sudaina
vo tris dainas vyrų choras, kurio 
koncerto sulauksime už poros sa
vaičių. Susirinkusiu buvo virš 
200. ■

— Gruodžio 26 d., šeštadienį, 
par. svetainėje įvyks jaunimo 
linksmavakaris. Gros orkestras. 
Jaunime ruoškis! Jaunimo-stu
dentų vakarai leidžia geriau susi
pažinti tarpusavy. Nebūsite apvil
ti linksmavakario organizatorių 
E. Petrulio ir V. Gudžiūnaitės.

— Lapkričio 22 d., 11 vai., iš
kilmingos Mišios ir bendra Ko
munija visų šv. Elzbietos Dr-jos 
narių; po pamaldų — kavutė sve
tainėje. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti.

— Šv. Elzbietos Dr-jos pirm, ir 
valdyba dėkoja visiems atsilan
kiusiems ir gausiai parėmusiems 
dovanomis ir darbu ruoštoje va
karienėje. Valdyba džiaugiasi, 
kad galėjo nupirkti svetainei šal
dytuvą ir daugiau reikalingų in
dų.

*■— Viena ponia paaukojo $30, 
už kuriuos nupirkta tulpių, nar
cizų, hiacintų, krokusų; visa tai 
pasodinta bažnyčios šventoriuje.

— Mirė St. Naginionis; palai
dotas lapkričio 14 iš šv. Kazimie
ro bažnyčios.

— Ketvirtadienio ir penktadie
nio vakarais ir šeštadienio popie
tę nuo 2 vai. bus lankomi parapi
jiečiai, gyveną St. Leonard, šeš
tadienį — Montreal Nord; lapkr.
23 d. — St. Zotique East; lapkr.
24 d. — Belanger St. ir Beau
bien St.; lapkričio 25 d. — Rose
mont Blvd, iki nr. 3940.

— Lapkričio 15 pakrikštyta 
Linda Valerija Bohemier. Gd.

Skautų-čių tėvų-rėmėjų susi
rinkimas — lapkričio 22 d., sek
madieni, po 10 vai. pamaldų AV 
parapijoj. Jau eilė metų kaip 
Montrealyje sunku sukviesti tė
vus. Skautų vienetai- yra vieni 
gyvybingiausių Montrealio jauni
mo tarpe. Pr. metų viekla ir š.m. 
užsimojimai rodo, kad skautai yra 
pasiryžę plėsti savo veiklą. Jų ei
lėse esantis jaunimas yra auklėja
mas pagal sveikus skautybės , 
principus. Auklėjime be tėvų ir 
organizacijos glaudaus bendravi
mo negalima labai toli nueiti. Ta 
prasme ir kreipiamės į visus 
skautų-čių tėvus-rėmėjus, kvies
dami juos į šį susirinkimą. Jo 
tikslas — aptarti įvairias ben dra- 
darbiavimo ir pagalbos galimy
bes bei išrinkti naują valdybą. 
Skautų organizacija mūsų jauni
mui gali duoti daug, jei tevai-rė- 
mėjai jaus atsakomybę už savo 
vaikus ir pasistengs sudaryti jų 
veikimui minimalias sąlygas.

Skautų-čių tuntai
Bazaras N. P. seserų naudai 

pr. sekmadienį gražiai praėjo. 
Nors laikas buvo perkrautas įvai
riais lietuviškais parengimais, 
bet džiugu, kad ne tik rengėjai 
savo darbu, bet ir visuomenė gau
siu atsilankymu parodė atitinka
mą įvertinimą seselių veiklai mū
sų tarpe.

“Lito” balansas 1964 m. lap
kričio 1 d. — $1,167,929.68. Svar
besnės pozicijos: nekilnojamo 
turto paskolos $744,000. asmeni
nės paskolos $280,000. indėliai 
(šėrai) $800,000, ein. sąskaitos 
$293,000. š.m. pelnas $34.202.11.

Dividenadai 4,5% už indėlius 
(šėrus) ateinančiais metais bus 
skaičiuojami tik kartą į metus. 
Todėl visi nariai, kurie nenumato 
savo santaupų išlaikyti indėlių 
sąskaitose per visus metus, turė
tų gruodžio mėn. pabaigoje juos 
perkelti į ein. sąskaitas, už kurias 
4% palūkanų “Litas” skaičiuoja 
mėnesiais. P. R.




