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Veiklos reformos
KLB krašto tarybai susirenkant

K. BARONAS

Kanados lietuvių “parlamentas” — krašto taryba savo meti
nę sesiją šaukia lapkričio 28-29 d. Tillsonburg-Delhi apylinkėje. 
Tai džiugus reiškinys, nes tuo būdu kr. valdyba vykdo bent dali
nę paramą mažesnėm kolonijom, (apie tai gan plačiai buvo pasisa
kyta šio laikraščio psl.). Bent kelių savaičių laikotarpyje tos apy
linkės lietuviškasis ratas bus sukamas apie mūsų gyvenimo ašį, 
kuria yra Kanados Lietuvių Bendruomenė ir jos labai šakota 
veikla.

Šalia dviejų dienų įprastinės programos (įvairių padalinių 
pranešimai, kuriuos galima būtų prieš sesiją pasiųsti visiems kr' 
tarybos nariams vienoj bendroj santraukoj ir tuo sutaupyti laiką), 
kr. valdyba padarė nemažą staigmeną įtraukdama į darbotvarkę 
simpoziumą jaunimo reikalais.

Tuo ir kitais programos punktais vertėtų “iš vakaro” pasisa
kyti, juo labiau, kad KLB reikalais taip mažai rašoma mūsų 
spaudoje.

Pirmiausia, vienuoliktas darbotvarkės punktas: “sumanymai 
ir pastabos — pasiūlymas padaryti pakeitimų KLB statute”. Ma
no supratimu, pats gyvenimas verčia į KLB statutą įrašyti šiuos 
paragrafus:

1. KLB apyl. valdyba pilnateisiais nariais į valdybą kooptuo
ja savo apylinkės jaunimo organizacijų atstovus — skautų, atei
tininkų, studentų ir sporto.

2. KLB Kultūros Fondas kiekvienais metais savo pajamų 
10% skiria Kanados lietuvių sportinės veiklos pagyvinimui.

2. KLB apyl. valdybos yra atlyginamos už savo darbą 10% 
apyl. valdybos bendros metinės pajamų sumos. Į apyl. valdybos 
pajamas solidarumo įnašas neįskaitomas.

Įrašymą į statutą šių trijų naujų paragrafų verčia sekantieji 
motyvai:

1. Nepaslaptis, kad mūsų išeivijos gyvenimas yra tvarkomas 
vyresnės kartos atstovų. Vienur kitur pasirodo jaunatviškos pro
švaistės, tačiau pasireikšti mūsų viešam gyvenime jaunosios kar
tos atstovai dar negali. Priežasčių ar kaltinimų iš vienos ir kitos 
pusės yra labai daug, tačiau man atrodo, kad revoliuciniu keliu, 
staigiu posūkiu į jaunatvišką kelią mes visos veiklos į jaunosios 
kartos atstovų rankas kol kas atiduoti dar negalime. Prie to turi 
būti einama evoliuciniu keliu, palaipsniui įjungiant ypač mūsų 
studentiją bei už Lietuvos ribų subrendusią atžalą į lietuvių vi
suomeninį darbą, šiandieną “legaliu” keliu — balsavimais' — 
jaunesnės kartos atstovams prasimušti iki vadovaujančių vietų 
yra sunkoka. Nors dažnai keletas jų kandidatuoja į apyl. valdybas 
ir krašto tarybą, tačiau ju veržimąsi nustelbia dan Lietu
vos laikų veikėjų pavardės ir titulai. Už juos atiduodami balsai 
užmirštant, kad gal nevienas jų neprisitaikė prie ?ių dienų gyve
nimo statomų reikalavimų. Tokiu būdu atsiranda nematomoji už
danga, nes mes — vyresnės kartos atstovai — nesuprantam jau- 
nimoj o gražiai žydintis gėlynas nenori nusilenkti keliems ąžuo
lams. Tačiau laikas savo daro, o amžius nematomai lenkia prie

' žemės nevieną buvusį stiprų veikėją, pašaukdamas jį į kitą pa
saulį. Nenorėkime palikti tuštumos. Ją turi Užpildyti čia auganti 
karta. Nors ir atsikurs nepriklausoma Lietuva, bet Kanados Liet. 
B-nė pasiliks. Tad pilnai sutinku su G. Rinkūnaitės žodžiais: “ar
tėja laikas, kada lietuvybės išlaikymas remsis didele dalimi dabar 
augančiu jaunimu” (“TŽ” nr.40).

2. Mielai sutikau padaryti pranešimą lietuviško sportinio gy
venimo klausimais jaunimo simpoziume. Tikiu, kad šį kartą bus 
rimtai atsižvelgta į sportuojančio jaunimo reikalavimus, kurių 
dideliu stabdžiu buvo ir jn*a finansiniai nedatekliai. Sportą laikau 
mūsų tautinio ir kultūrinio gyvenimo dalimi, todėl ir 10% Kultū
ros Fondo metinių pajamų tebūnie skiriama sportui ir Kanados 
sportinėms organizacijoms.

3. KLB apyl. valdybų narių atlyginimo klausimas nėra nau
jas. Jis keletą kartų buvo keltas kr. tarybos posėdžiuose, Hamil
tono, Toronto apyl. valdybose ir gal dar kitur, tačiau padėtis liko

(Nukelta į 7 psl.)

•

Laisvojo pasaulio latviai praėjusį savaitgalį atšventė 46-ją nepri
klausomybės paskelbimo sukaktį. Tautiniais drabužiais apsirengu
sios latvaitės aktyviai dalyvavo iškilmėse. Ta proga sveikinam bend
ro likimo ir kraujo brolius latvius!

KANADOS LIETUVIU ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Lapkričio 28-29 d. i Delhi, 
Ont., apylinkę suvažiuoja Kana
dos Liet. Bendruomenės krašto 
tarybos nariai į III-čią sesiją. Po
sėdžiai prasidės lapkričio 28 d., 
10.30 v. ryto, Arlington viešbu
tyje, 200 Broadway St., Tillson- 
burg, Ont. šeštadieni bus svars
tomi organizaciniai reikalai bei 
Įvairūs pranešimai, o sekmadie
nį — jaunimo problema. Tam 
reikalui sudarytas simpoziumas, 
kuriame bus gvildenama bendra 
tema “Jaunoji karta ir lietuvy
bės išlaikymas”. Kun. Pr. Gaida, 
“TŽ” red., panagrinės tą temą 
iš kultūrinės pusės — “Mūsų 
jaunimas dviejų kultūrų sankry
žoje”; stud. G. Rinkūnaitė kalbės

tema “Lietuviškos organizacijos 
ir dabarties jaunimas”; K. Šilei
ka, Toronto liet, studentų sąjun
gos pirm., pateiks savo sampro
tavimus apie “Jaunimo integra
ciją į lietuvišką veikimą”; K. Ba
ronas kalbės apie organizavimą 
sportinės veiklos, kaip lietuvy
bės ugdymo priemonės. Simpo
ziumo moderatorium pakviestas 
dr. H. Nagys. Kadangi simpoziu
mas skiriamas ne tik kr. tarybos 
nariams, bet ir plačiajai visuo
menei, rengėjas — KLB krašto 
valdyba — tikisi gausaus tautie
čių dalyvavimo. Simpoziumas 
prasidės lapkričio 29 d., apie 12 
vai.į jau minėtame Arlington 
viešbutyje.

Sovietiniai svečiai Amerikoje

Kanadoje rinkimai?
Gandai apie artėjančius rinki-., 

mus vėl sklinda šį kartą pačių 
vyriausybės narių. Keletas mi
nisters viešai pareiškė apie ga
limus rinkimus ateinančių metų 
pavasarį.

Parlamento nariai gali naudo
tis pašto patarnavimais nemoka
mai. Jie siunčia laiškus ir įvai
rius kitokius leidinius be pašto 
ženklų. Daugelis tą privilegiją 
piktnaudoja ir siuntinėja ne 
vien informacinius leidinius, 
bet ir propagandinius. Buvo siū
lyta, kad siunčiamų laiškų kie
kis būtų nustatytas. Apskaičiuo
jama, kad per metus tie visi ne
apmokami laiškai pašto depar
tamentui kainuoja virš $5 mil.

Didžiausios uranijaus kasyk
los Kanadoje yra prie Elliot 
Lake, Ont. Prieš porą savaičių 
atrasta, kad vanduo kasyklų 
apylinkėse yra apkrėstas radijo- 
aktyyių liekanų. Atitinkami pa
reigūnai pareiškė, kad gyvento
jų sveikatai tas nesudaro pavo
jaus.

Kanados pagalba užsieniui 
niekada nebuvo didelė ir dėlto 
Kanada dažnai būdavo kitų vals
tybių kritikuojama. Dabar nu
tarta paramą užsienio kraštam 
padidinti. Padvigubinama para
ma Afrikos ir Azijos valstybėm. 
Ateinančiais metais tam Kolom
bo planui paskirta $78 mil. Di- 
džausia pašalpos dalis skiriama 
atsilikusiu kraštų švietimui. 
Praėjusiais metais Kanada pa
statė ir įrengė 58 mokyklas Ma
lajuose. '

Anglikonu bažnyčios Kanado-

je ir United Church atstovai pa
siūlė planą, pagal kurį bus svars
tomas abiejų tikybų susijungi
mas. Plano detalės-bus svarsto
mos ateinančių dvejų metų lai
kotarpyje. Naujoji grupė būtų 
pavadinta “Church of Canada”.

Manitobos provincijoje yra 
ežeras—Hawk Lake, kuris, ma
noma, atsiradęs, nukritus dide
liam meteorui, šią žiemą Kana
dos mokslininkai nori tai patik
rinti ir ežero dugne darys grę
žimus iki 3500 pėdų gilumo. Jei
gu tai teisybė, tai tokio dydžio 
ežero atsiradimui būtų reikėję 
1 mil. tonų meteoro, krintančio 
36.000 mylių per vai. greičiu.

Pajamų mokesčių mokėtojai, 
kurių Kanadoje yra 6,5 mil., 
ateinančių metų pradžioje gaus 
paštu pajamų mokesčių blan
kus. kurie turės specialų kiek
vienam 7 skaitlinių numerį. 
Kiekvieno asmens blankas bus 
numeruotas, ir tas numeris liks, 
kol nebus pakeistas adresas. Tas 
numeris neturės nieko bendro 
su anksčiau išduotais socialinio 
draudimo numeriais.

Jau esame pranešę apie sovie
tinių svečių atvykimą į JAV. Tai 
“kultūrinių ryšių” delegacija, ku
rioje dalyvauja ir Juozas Baltu
šis. Niujorke jis turėjo susitiki
mą su vietiniais komunistais 
“Laisvės” salėje, kur dalyvavo 
telefonu sukviesti “draugai”. Vė
liau J. Baltušis buvo pakviestas 
vaišėms pas Pr. ir V. Budronius. 
Susirinkusiems atvykėlis pranešė, 
kad J. Paleckis serga Kremliaus 
ligoninėj. Esą ten atvykęs tarny
biniais reikalais ir susirgęs plau
čių uždegimu. Jo lankyti atvyku-l 
si žmona Genovaitė ir draugai, j 
Gana opus klausimas Baltušiui I 
buvo — Chruščiovo nuvertimas. 
Jis užglostė jį sakydamas, kad 
žmonės pasitiki kompartija ir c. 
komitetu, kuris einąs “tikru so
cialistinės demokratijos keliu”. 
Baltušio planuose numatyta susi
tikimai su išeivijos komunistais 
Čikagoje. San Francisco. Los An
geles ir kt.

Taigi, vyksta “bendradarbiavi
mas” vienų komunistų su kitais. 
Prie vizitų prisideda kvietimas 
“progresyviųjų” vvkti sekančią 
vasarą i okupuotą Lietuvą, į dai
nų festivalį, kuriuo bus paminė
ta 25 m. Lietuvos pavergimo su
kaktis. Ekskursijas iš Niujorko

jau ruošia Union Tours agentū
ra. Norima, kad vyktų apie 30 
dainininkų iš visų JAV “progre
syvių”, t.y. komunistų chorų. Ne
tenka abejoti, kad toks vykimas 
būtų prisidėjimas prie Lietuvos 
okupacijos pripažinimo.

Visuolinis nepasitenkinimas
Geležinės uždangos terminas, 

savo metu Winstono Churchillio 
nukaltas, lipte prilipo sovietinei 
sistemai, nes taikliai nusakė vieną 
būdingiausių jos žymių. Pastarai
siais metais'daug buvo kalbama 
apie geležinės uždangos pakėli
mus. Ir pats terminas vis rečiau 
vartojamas. Tik keistu būdu mū
sų vis dar neįstengia pasiekti 
bent kiek pilnesnės ar šviežesnės 
žinios apie tai, kas vyksta šiandie
ninėje sovietijoje. Tuo požiūriu 
tarp šiandieninės ir vakarykštės 
tikrovės nematyti skirtumo. Tik 
viena kita atlauža, nepatvirtinto 
gando pavidalu, sunkiai prasi
skverbia pro tankų sargybų ir už
tvarų tinklą ir daugiau ar mažiau 
pavėluotai, jeigu iš viso, pasiekia 
vakarietį skaitytoją.

NAUJAS AIŠKINIMAS
Štai pavyzdėlis. Vieno švedų 

dienraščio nuolatinis korespon
dentas Maskvoje, sumuodamas 
įvairius spėliojimus ryšium su 
Chruščiovo pašalinimu, iškėlė ke
letą faktų, kurie gerokai skiriasi 
nuo įprastinių to paties pobūdžio 
pranešimų. Platus ir augantis ne
pasitenkinimas žmonių tarpe, o 
ypatingai žemuosiuose partijos 
sluogsniuose buvusi, jo nuomone, 
toji priežastis, dėl kurios Krem
liuje įvykęs paskutinis kėdžių 
perstatymas. Visuotinio nepasi
tenkinimo apraiškas, kurias kom
partija geriausiai žino savo pla
čiai išsišakojusios žvalgybos dė
ka, iššaukė pastarųjų metų nesėk
mės žemės ūkyje, maisto gaminių 
stoka, kylančios kainos ir žemi 
atlyginimai. Kai 1962 m. buvo 
smarkiai pakeltos sviesto ir mė
sos kainos, kilo didžiulė demonst
racijų ir streikų banga miestuose, 
ir pramonės srityse. Daugiausia 
žinomi įvykiai Novočerkasko 
mieste, netoli Rostovo, kurio vi
soje srityje ryšium su tuo ištisus 
metus buvo uždrausta lankytis už
sieniečiams laikraštininkams.

ĮVYKIAI NOVOČERKASKE
Tuojau, kai tik buvo paskelb

tas kainų pakėlimas, darbininkų 
ir moterų minia susirinko prie 
Novočerkasko partijos būstinės ir 
reikalavo paaiškinimo. Milicijai 
pavartojus šaunamuosius ginklus 
ir sužeidus vaiką, kuris buvo įsili
pęs medin, minia sukilo. Vis dau
giau darbininkų, atskubėjusių iš 
fabrikų, įsijungė į grumtynes' su 
vietos milicija. Jai į pagalbą iš
šaukta kariuomenė kruvinai susi
dorojo su Novočerkasko miestie
čiais. Malšinimui vadovavo pats 
artimiausias tuo metu Chruščiovo 
žmogus — Frol Kozlovas, kuris 
netrukus buvo paskelbtas sunkiu 
ligoniu, o šiuo metu jau yra ga
lutinai netekęs malonės. Padė
čiai kiek aprimus, novočerkaskie- 
čiams buvo padaryta nuolaidų: 
sumažintos produktų kainos, pa
gerintas tiekimas ir darbo sąly
gos. Be to, buvo pašalintas iš pa-

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

reigų Rostovo srities kompartijos 
pirmasis sekretorius, o vienas 
augštųjų karininkų, vadovavusių 
malšinimo veiksmams, nubaustas 
kalėjimu.

NERAMUMAI KITUR
Novočerkaso įvykiai nebuvo 

kokia išimtis. Streikai, demonst
racijos, partinių pareigūnų už
puolimai tuo pačiu metu ir vėliau 
vyko daugelyje vietovių. Labai 
rimti susidūrimai žinomi Groznio, 
Krasnodar©, Donecko, Jaroslavo, 
Gorkio miestuose ir Kemerovo 
srityje, prie Uralo/

Praslinkus metams nuo maisto

kainų pakėlimo, prisidėjo 
sunkumai dėl ypatingai 
derliaus. Padėtį išgelbėjo

nauji 
blogo 
Vaka

ruose užpirkti kviečiai. Chruščio
vas tada pareiškė, kad Stalinas 
jo vietoje būtų kviečių užsienyje 
nepirkęs ir leidęs žmonėms mirti 
badu. Užsieniniai kviečiai apra
mino įsisiūbavusias nuotaikas, pa
dėjo partijai išlaikyti vadžias sa
vo rankoje, tik pačiam Chruščio
vui šį kartą atiteko atpirkimo 
ožio vaidmuo.

Šiuo metu naujieji Kremliaus 
ponai dalija kvietinius miltus, pa
dėtis esanti aprimusi, o kaip yra 
iš tikrųjų, tai... paaiškės po me
tų ar dvejų ... Na, bet sakykim, 
kad geležinės uždangos nėra, ir 
tiek!

LIETUVOS LAISVINIMO SEIMAS
Jau anksčiau buvo skelbta, kad 

pagaliau visos lietuvių politinės 
grupės, besirūpinančios Lietuvos 
išlaisvinimu, baigė savo ilgus 
ginčus ir vėl apsijungė Vyriau
siame Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitete. Deja, informacija šiuo 
reikalu buvo tokia šykšti, kad vi
suomenei didelio Įspūdžio nepa
darė. Be to, pasilikimas ilgesni 
laiką be pastovios vadovybės ro
dė, kad VLIKas dar nėra galuti
nai susitvarkęs ir jokiu žygiu vi
suomenei neprisistatė. Pagaliau 
atėjo pranešimas, kad VLIKas 
šaukia savo seimą lapkričio 28-29 
d. Niujorke Henry Hudson vieš
butyje. Pranešimas pasirašytas 
VLIKo laikinės valdybos pirm.

Kipro Bielinio. Iš darbotvarkės 
matyti, kad bus seimo prezidiu
mo ir komisijų rinkimai, dekla
racijos “Vįsiems lietuviams” 
svarstymas, nutarimų priėmimas, 
diskusijos. Numatyti pranešimai: 
V. Vaitiekūno — apie VLIKo sta
tutą, V. Sidzikausko — apie Lie
tuvos laisvinimą ir jo perspek
tyvas, J. Audėno — VLIKo veik
los apžvalga ir ateities gairės, 
mons. J. Balkūno ir A. Ošlapo — 
laisvinimo lėšų telkimas. Tenka 
laukti, kad šis seimas atbaigs 
grupių apsijungimą ir paspartins 
pastovios vadovybės sudarymą. 
Reikėtų gyvesni© pajudėjimo iš 
VLIKo sluogsnių.

Šavaitės Įvykiai

VERTINGA KALĖDINĖ DOVANA
Jau išėjo iš spaudos prof. Stasio Ylos stambi knyga “Dievas, 

sutemose”. Parašyta sklandžiu, lengvu stilium, dailiai apipavida
linta dail. Telesforo Valiaus pieštu aplanku, išleista “Tėviškės ži
burių”. Autorius šioje knygoje gvildena dvasinius lietuvių lūžius, 
kurie vpač ryškūs žymiose asmenybėse, kaip Krėvė, M. Biržiška, 
Sleževičius. Smetona, Kuzma, Bagdonas ir kt. Knygoje 392 psl.: 
kaina — $3. Užsisakyti: “Tėviškės žiburiai”, 941 bundas St. W., 
Toronto 3. Ont., Canada.

Toronto Prisikėlimo parapijos jaunimo choras koncerto metu at
lieka kun. Br. Jurkšo inscenizuotą dainą “Jaunieji virėjai”

z
Kanados L. K. Moterų suvažiavimas
Kandos Liet. Katalikių Mote

rų Dr-jos suvažiavimas prasidės 
pamaldomis šį šeštadienį, 9 v. r., 
§v. Jono Kr. par. bažnyčioje ir po 
to sekančia agape salėje. Suva
žiavimo posėdžiai yyks L.V. Na
muose. Sekmadienį — pamaldos 
11 v. Prisikėlimo bažnyčioje. Pa
mokslą sakys svečias iš Montre- 
alio T. J. Vaišnys, S.J. Ta proga 
bus šventinama Prisikėlimo kat.

ISTORINĖS REIKŠMĖ VATIKANO SANTARYBOS III SESI
JA PASIBAIGĖ jau apsvarstytų- dekretų priėmimu, kurie bus 
svarbūs krikščionių vienybei. Dekreto apie religinę laisvę balsa
vimas atidėtas 4-tai sesijai. Dalis kardinolų kreipėsi į popiežių su 
prašymu, kad būtų jis leistas balsuoti jau šioj sesei jo j, tačiau 
popiežius nesutiko, nors buvo pasirašę apie 1000 kardinolų. Ne- 
katalikų spauda šį įvykį labai išpūtė ir pavadino “sukilimu”. 
Nužudyto prez. Kennedy mir-1 

ties metinės lapkričio 22 d. buvo 
atžymėtos su didžiausiom iškil
mėm ne tik JAV, bet ir laisvaja
me pasaulyje.

600 belgų parašiutininkų, ku
rie amerikiečių lėktuvais buvo at
gabenti į Ascension salą, o iš ten 
į Kongo karinę bazę Kaminoje, 
staigiu puolimu užėmė sukilėlių 
sostinę Stanleyville, kur rado nu
žudytų 50 įkaitų.

JAV prez. L. B. Johnson pasi
juto tvirčiau “sėdįs balne”, nes 
išrinktas tokia didele balsų dau
guma. Jis žada, skelbti kovą netur
tui, įvesti nemokamą švietimą vi
siems, gražinti miestus ir kaimą. 
Amerika turinti būti “pieno ir 
medaus” šalimi. Ginklavimui bū
siančios skiriamos mažesnės išlai
dos. Sparčiai būsiančios vykdo
mos statybos. Užsienio reikaluose 
Johnson ketina būti daug kietes
nis. kaip buvo ligi šiol. Kinijos 
įsileisti į JT nemano, su ja dery
bų neveš, o jei ir ves, tai nuolai
dų nedarys. Vietname eis kova to
liau ligi pergalės. Kubos valdžios 
nepripažins ir ūkio blokados ne-

būtų prijungę Kiprą prie Grab 
kijos.

Sudane sukilimai ir sąmokslai 
nesibaigia. Pietinėje dalyje pra
sidėjo naujas sukilimas, panašus 
į Kongo. Kitaip sakant, ir čia ke
lia galvas prokomunistiniai gaiva
lai. Sukilėliai nori atsiskirti nuo 
Sudano ir turėti savo valstybę.

Rumunijoj vakaru valstybės 
stato naujas pramonės įmones — 
celiuliozės dirbtuves. Dalys veža
mos iš Šveicarijos ir Italijos. Ki
tas dirbtuves užsakė iš Amerikos. 
Rumunija pradėjo eiti visai savis
toviu keliu.

Prancūzijos prez. De Gaulle 
jau laukia atvažiuojant JAV prez. 
Johnson į Paryžių. Bet pirmiau 
vyksta į Paryžių užs. reik. min. D. 
Rusk dirvai paruošti.

Britanijos “pacifistų” grupė, 
kuri veikė prieš atominį apsigink
lavimą, paėmus valdžią darbie- 
čiams, jau skyla. Senos linijos lai
kosi tik komunistai ir anarchis
tai.

Pasaulinis bankas, du mėnesiusn'fms Pakalbs P Amerikai tpikę r<»<iuiiiii» udimas, uu nivucsius 
.r j1 ui ' studijavęs Brazilijos ūkio padė-ir toliau. Europoj nuolaidu bol- «ševikams nedarys, bet su Pr'ancū- Midi! v„J ętiJdiiavn^Rra* 
7iia handvc susitarti ** blL MlslJa’ kun Studijavo Bra-Zlja OanuyS SUSltaril. rfliinc. calvaac ič oo

Raud. Kinija vėl puola Chruš
čiovą ir jo buvusią politiką su 
Amerika, nors naujieji bolševikų 
Vadai irgi pasisakė už koegzisten
ciją. Kiniečiai nori komunistų 
kovą su kapitalistiniu pasauliu 
sustiprinti.

Britanijos - Sov. Sąjungos dery- 
Nuot‘rJM* PranevičiausI,ws dėI abiša,io skolu «•»“* Nuotr. M. Pranevičiaus prasidėti netrukus. Jose bus 

naliestos ir Baltijos valstybių sko
los Britaniiai. Lietuvos min. Lon
done B. K. Balutis tuo reikalu 
įteikė Britanios vyriausybei raš
tą, prašanį, kad nebūtų pažeisti 
gyvybiniai Lietuvos interesai.

V. Vokietijos krašto apsaugos 
ministeris, grįžęs iš JAV, skelbia, 
kad Amerika pažadėjusi aprūpin
ti Vokietiją raketomis, kurios pa
siekia taikinį ligi 700 mylių.

Kinro salbi susektas sąmokslas 
prieš prez. Makarios. Sąmoksli
ninkai po prezidento nuvertimo

moterų skyriaus vėliava. Po pa
maldų— agapė. Akademija — 
koncertas įvyks šį sekmadienį 
3.30 v. p.p' Kalbės un-to dėsty
toja Ir. Lukoševičienė iš Montre- 
alio tema “Kartų santykiai”; nau
jai paruoštų kūrinių rečitalį duos 
jau plačiai garsėjanti sol. L. Su- 
kvtė. J ši koncertą kviečiama ir 
plačioji visuomenė, nes tai kartu 
15 m. kat. moterų Kanadoje su
kakties atžymėjimas.

zilijos sąlygas, susidėjo iš 22 
ekspertų, kuriem vadovauja olan
das.

Darbiečių valdžia Britanijoje 
numato, kad prekybos balansas, 
baigiantis metams, gali baigtis su 
deficitu ligi $2 bil. Todėl pakėlė 
importo muitą 15% ir padarė 
tam tikrus pakeitimus savo biu
džete. Svarstoma galimybė nuver
tinti sterlingą.

Italijoj įvyko įdomi istorija su 
Egipto diplomatais, kurie vežė 
specialioj diplomatinėj dėžėj sa
vo šnipą žydų tautybės Mardo- 
chai Luk. Italijos policija, išgir
dusi įtartinus garsus, dėžę atida
rė. Italijos vyriausybė paprašė 
Egipto diplomatus tučtuojau išsi
nešdinti iš Italijos teritorijos.

Danijos vyriausybė protestuo
ja dėl Britanijos Įvestu nauju 
muitu. Anksčiau Danija buvo pa
sižadėjusi nesidėti į Europos 
Bendrąją Rinką be Britanijos.
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* Popiežius Paulius VI skris 
į tarptaut. eucharistinį kongre
są Indijoje gruodžio 2 d. ir ten 
bus iki gruodžio 5 d. Ta proga 
jis susitiks su įvairių tikybų va
dais. Be to, popiežiaus vardu bus 
išdalinta didelis kiekis dovanų 
vargšams.

♦Svarstant schemą apie Baž
nyčią moderniajame pasaulyje, 
meikitų apeigų patriarchas Mak
simos IV Saigh skatino santary- 
bos tėvus sudaryti specialią ko
misiją, kuri studijuotų mūsų lai
kų moralines problemas. JAV 
vyskupų vardu arkiv. P. A. 
O’Boyle skatino santarybos tė
vus į schemą įjungti tiesioginį 
ir nedviprasmišką rasizmo pa
smerkimą įvairiose jo formose. 
Pasak jo, tai mažiausia, ką san- 
iaryba galėtų padaryti, nes ši 
problema visų pirma esanti mo
ralinė bei religinė.

★ Vatikano santaryba galuti
nai priėmė vyskupų-popiežiaus 
valdžios kolektyvumą 2.099 bal
sais prieš 46. Tuo būdu ateityje 
bus sudarytas vyskupų senatas, 
kuris drauge-su popiežium val
dys visą Katalikų Bendriją. Toks 
senatas yra apaštalų kolegijos iš
raiška ir tęsėjas “pilnos bei 
augščiausįos valdžios, kurią 
Kristus suteikė apaštalams”. 
Dar nežinia, kaip tas senatas 
praktiškai bus sudaromas, bet 
manoma, kad kiekvieno krašto 
vyskupų konferencija deleguos 
savo atstovus, kurie bent kartą 
į metus posėdžiaus Romoje. To
kiam patvarkymui liko priešin
ga tiktai nedidelė grupė seno
sios linkmės vyskupų. Kiti kon
servatyviosios linkmes vyskupai 
pasisako už vyskupų-popiežiaus 
valdžios kolektyvumą, nes juo 
popiežiaus autoritetas bei galia 
ir toliau pasilieka nepaliesta. Be 
to, ir pats popiežius Paulius VI 
pageidavęs, kad tokios svarbos 
nutarimas būtų priimtas kiek 
galima didesne balsų persvara.

* Misijų klausimu bene ryš
kiausią pareiškimą Vatikano 
santaryboje padarė Rodezijos 
vysk. D. Lamont. Kritikuodamas 
komisijos pateiktą projektą, jis 
pasakė, kad misijorderiai tikėjo
si “Sekminių šviesos”, o rado 
tik ( siūlymą mažos žvakutės. 
Anot jo, “Jokiu būdu negalima 
tikėtis, kad pasiūlytoji schema 
pajudintų ordinų bei kongrega
cijų generolus, jeigu ji neįsten
gia pajudinti vyskupų.”

★ James J. Norris, tarptauti
nės katalikų migracijos komisi
jos pirmininkas ir santarybos 
klausytojas, buvo trečiasis pa
saulietis, kalbėjęs santarybos tė
vams. Jo kalbos tekstas vėliau 
buvo perduotas per Vatikano ra
diją. Savo kalboje jis kvietė or
ganizuoti visų geros valios žmo
nių bendradarbiavimą kovai 
prieš skurdą. Esą plyšys tarp 
turtingųjų ir vargšų vis spar
čiau didėja pastatydamas krikš
čioniškąsias sąžines į kovos lau
ką. Tačiau nusiminimui nesą pa
grindo, nes faktai rodo, kad, įdė
jus pakankamai laiko, yra gali
ma skurdą visiškai pašalinti iš 
šio pasaulio.

* Visuotinė ortodoksų konfe
rencija Rhodes, Graikijoje, yra 
paskyrusi grupę savo dvasinin
kų teikti informacijas popiežiui 
Pauliui VI apie savo turėsimus 
svarstymus, liečiančius santy
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kius su katalikais. Be to, konfe
rencijoje numatyti diskutuoti 
ortodoksų santykiai su kitomis 
Bažnyčiomis, o ypač su angliko
nais.

* Anglikonų primas arkiv. dr. 
M. Ramsay pareiškė lordų rū
muose, kad jis esąs protestantas 
taip, kaip šis žodis suprantamas 
anglikonų Maldų Knygoje. Pa
sak dr. Hubert S. Box, tai esąs 
geras ženklas ekumeniniam dia
logui tarp anglikonų ir katalikų. 
Mat, anglikonų Maldų Knygoje 
žodis “protestantas” yra naudo
jamas tik karalių vainikavimo, 
apeigose ir turi grynai politinę 
reikšmę, o kitur nenaudojamas.

* Dr. Martin Luther King, 
šiais metais laimėjęs Nobelio 
taikos premiją, pareiškė, kad ko
voje už pasaulio taiką žmonija 
prieš savo akis-turinti dvi išei
tis: nenaudoti fizinės jėgos, ar
ba neegzistuoti.

* Popiežius Paulius VI pa
siuntė savo sveikinimus trečia
jai visuotinei ortodoksų konfe
rencijai, kuri prasidėjo lapkri
čio 1 d. Rhodes, Graikijoj. Savo 
laiške, adresuotame konferenci
jos pirmininkui vysk. Meliton 
ir parašytame prancūzų, graikų, 
rusų ir arabų kalbomis, jis pa
brėžė, kad “pilnai suprasdami 
šio garbingo susirinkimo svarbą, 
karštomis maldomis prašome 
jam šv. Dvasios šviesos.” Teks
tas buvo perskaitytas konferen
cijos pradžioje ir buvo pasiųstas 
padėkos atsakas.

Kun. J. Stš..

Dar 1938 m. Berija pašaukė 10 
savo geriausių agentų į savo įstai
gą Maskvoje, Lubiarikos gatvėje 
ir jiems davė instrukcijas. Po po
ros mėnesių tie 10 bolševikinių 
šnipų buvo slaptai įgabenti į Vo
kietiją. Jie atvyko per Angliją, 
Norvegiją, Italiją su tikrais do
kumentais, pasais, vokiškomis pa
vardėmis, o kaikurie jų turėjo 
net vokiečių aristokratų titulus. 
Tie šnipai priklausė bolševikinio 
saugumo sekcijai, kuri rinko ži
nias apie vokiečių ginklus. Jie ap
sistojo vietovėse/kur buvo gami
nami vokiečių ginklai, lėktuvai. 
Jie turėjo pakankamai pinigų, to
dėl netoli ginklų ar lėktuvų fab
rikų atidarydavo valgyklas ar pa
silinksminimo saliūnus su prog
ramomis. čia atsilankydavo tų 
fabrikų darbininkai ir net jų vir
šininkai. Tie šnipai palaikė ryšį 
su vietos komunistais ir sekė vo
kiečių pramonę.

Berijos žinioj 200.000 šnipų
Šiuo atveju Berija pralenkė ne 

tik Canarį, bet ir kitų kraštų sau
gumo viršininkus. Tas jam sekėsi 
dėlto, kad visuose kraštuose bu
vo komunistų, o taip pat špiona
žo tikslams jis turėjo milžiniškus 
pinigų fondus. Bolševikinio sau
gumo metinis biudžetas siekė 
per 100 milijonų dolerių. Tuos pi
nigus uždirba bolševikiniai ver
gai, kurių Sovietų Sąjungoje bu
vo per 180 milijonų. Berija visa-

Sovietinė kompartija apkaltino 
Nikitą asmenybės kiūto puoselė
jimu, tačiau ji nutylėjo Vakaruo
se veik nepastebėtą faktą — ču
enlai atsilankymą prie Stalino 
kapo Kremliaus patvoryje, šį 
žingsnį premjeras čuenlai, be 
abejonės, padarė su kompartijos 
vado Maotsetungo žinia, siekda
mas pabrėžti, kad Stalino atmini
mas komunistinėje Kinijoje vis 
dar nėra išmestas į šiukšlių dėžę. 
Maotsetungą ir Staliną jungia
jiems abiems būdingas kruvino 
diktatoriaus žiaurumas ir liguis
tas polinkis į asmenybės kultą. 
Kinijos pradžios mokyklų skaity
mo vadovėliuose vaikai yra pri
versti kartoti “dievo” Mao nuo
pelnus: “Pirmininkas Mao rūpi
nasi savo žmonėmis. Kariai šąla 
ilgo žygio metu, bet Mao nusivel
ka savo sermėgą ir ja pridengia 
jų drebančius kūnus ..Fabri
kų sienas dengia šūkiai: “Skaity
ki" pirm. Mao raštus. Klausykis 
pirm. Mao žodžių. Dirbk pirm. 
Mao vadovybėje. Tapki geru pir- 
min. Mao darbininku ...” Prie 
šios asmenybės kulto žodinės pro
pagandos tenka pridėti vaizdinę 
— visuose pakampiuose iškarsty
tus Maotsetungo atvaizdus. Per
šasi logiška išvada, kad Nikitos 
didžiausias nusikaltimas, įnešęs 
tiek nedarnos tarp Kinijos ir Sov. 
Sąjungos,- buvo Stalino nuverti
nimas.

Mao — liguistas senis
Žurnalistas Edward Behr su 

grupe prancūzų politikų neperse
niausiai turėjo progos sutikti 
Maotsetungą. Eilinis Kinijos pi
lietis netgi nežino, kur gyvena 
pirmininkas Mao ir ką jis veikia. 
Jo gyvenimas, kaip ir Stalino, ap
gaubtas paslapties skraiste. Iš 
Pekingo E. Behr ir prancūzų po
litikai buvo nuskraidinti‘i Hang- 
čovo miesteli, esanti ežero pa
krantėje, 75 mylių atstume nuo 
Šanchajaus. Pro automobilio lan
gus, Įvažiavus i mišką, buvo ma
tyti sargybiniai ir visa eilė užra
šų, įspėjančių kiniečius, kad eili
niams piliečiams čia nevalia įkel
ti kojos. Mao juos pasitiko didžiu
lio pastato priebutyje. Nepaisant 
jo 71 m. amžiaus, juodi plaukai 
dar beveik nebeturi įprastinio se
natvės šerkšno, nors vaikščioti 
jam jau padeda paslaugūs parei
gūnai, prilaikantieji jį už paran-

pasaulio P Al
J. VAIČELIŪNAS

me pasaulyje turėjo 200.000 šni
pų, kurių 15.000 buvo labai gerai 
ištreniruoti. Tie šnipai buvo su
koncentruoti svarbesniuose kraš
tuose: Vokietijoje, Anglijoje, J. 
A. V. ir Japonijoje.

Berijos gaunami iš užsienio 
pranešimai daugiausia būdavo 
teisingi. Pvz. Berija pranešė Sta
linui, kad 1939 m. Hitleris norės 
susitarti su Maskva, o tas bolše
vikams duos galimybės sudaryti 
geresnius gynybos planus. 1939 
m. Berija buvo paskirtas į krašto 
gynimo tarybą.

Ir po vokiečių-sovietų draugiš
kumo pakto pasirašymo Berijos 
šnipai Vokietijoje veikė aktyviai. 
Jie pranešė, kad karas tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos neiš
vengiamas, nes Vokietija yra nu
mačiusi užimti tuos kraštus, ku
riuos norėjo užimti ir bolševikai.

Berija žinojo, kad dalis jo 
agentų Vokietijoje bus išaiškin
ti ir sušaudyti. Jis stengėsi juos 
pakeisti arba pastatyti naujus. 
Jis žinojo, kad prieš Hitlerio atė
jimą į valdžią Vokietijoje komu
nistai gaudavo penkis milijonus 
balsų. Iš tų penkių milijonų vo
kiečių 500 buvo tikrai vertingi 
Berijos agentai. Ir tikrai. Dabar 
nemažai buvusių komunistų jau 
dėvėjo SA ar SS nacių uniformas, 
bet dirbo Berijos naudai. Tiesa, 
ir Hitleris pravalė savo partiją, 
nes žinojo, kad joje yra komunis
tų. Dalį jų išvalė, bet dalis liko.

Berija žinojo vokiečių slaptųjų 
ginklų vietas dar prieš karą. Jis 
žinojo net Pearl Harbor užpuoli
mo datą. Jam tas žinias atsiuntė 
jo agentas Japonijoje dr. Richard 
Sorge. Bet Berija tų žinių neper
davė savo laikiniems draugams 
— amerikiečiams. Jis žinojo, kad 
bolševikai kariauja ne tik prieš 
vokiečius, bet ir prieš visus “ka
pitalistus”.

Atominės paslaptys 
ir karjeros galas
1946 m. Berija buvo paskirtas 

politbiuro nariu ir antruoju po 
Malenkovo, kuris buvo numaty
tas Stalino įpėdiniu. Berijai pri
klausė ne tik špionažas ir kontr- 
špionažas. bet ir atominės energi
jos gamyba. Jo agentai atgabeno 
atominių paslapčių formules ir 
uranijaus pavyzdžius: iš Kanados 
tas žinias jis gavo per dr. A. N. 
May, iš Anglijos — per dr. Kl. 
Fučhs ir Br. Pontecorvo, iš JAV

VYT. KASTYTIS

kės. Žurnalistui krito į akis Mao 
polinkis į rūkymą: cigaretė sekė 
cigaretę, liudydama, kad per die
ną šis senis susmilko 60-70 štu- 
kų. Degdamas cigaretę, Mao ran
kas atremdavo į stalą, lyg kad 
jam būtų buvę sunku koordinuo
ti rankų judesius. Tai gali būti 
aiškūs požymiai prasidedančios 
Parkinsono ligos ar galbūt pasek
mė anksčiau turėto širdies prie
puolio. Taigi, atrodo, kad Mao, 
nors ir sulaukęs Nikitos pralai
mėjimo, neilgai tegalės džiaugtis 
savąja pergale.

Kinijos posūkis į Afriką
S.m. gegužės 26 d. Burundi 

valstybėlėje, Kongo pašonėje, 
amerikiečių ambasadoje pasipra
šė politinės globos kiniečių kultū
rinio attache pavaduotojas Tung 
Či-pingas. Šis jaunosios kiniečių 
kartos atstovas į Burundi buvo 
atvykęs vos prieš keliolika valan
dų, o perbėgimo mintį jis puose
lėjo jau ištisus 7 metus, specia
liai išmokdamas prancūzų kal
bos, kad galėtų patekti į kiniečių 
diplomatinį korpusą užsienyje*. 
Amerikiečių spaudoje jau pasiro
dė jo atsiminimai, užrašyti gar-
saus buv. karo korespondento' kritikų nuomonę, kad dėl šio 
Quentin Reynolds. Savo pastabo
se perbėgėlis Tung či-ping dau
giausia kalba apie komunistinės 
Kinijos posūkį i Afriką ir Pietų 
Ameriką, kai tuo tarpu Vakarų 
pasaulis labiausiai yra susirūpi
nęs pietryčių Azijos likimu. T. 
Či-ping nuomone, Maotsetungui 
užtektų kelių telefoninių pasikal
bėjimų su komunistų vadais, ir 
pietryčių Azija atsidurtų jo žinio
je, bet šiuo metu, sekant Stalino 
ekspansijos pėdomis, jam dau
giau rūpi Afrika. Sov. Sąjunga 
neturi didesnio pasisekimo gims
tančių jų tautų tarpe. Susidariu
sią politinę tuštumą nepalygina
mai sėkmingiau išnaudoja ame
rikiečiai, kuriuos kiniečiai ir lai
ko pagrindiniu priešu Afriko
je. Ypač daug rūpesčio kinie
čiams sukelia vad. Taikos Korpu
so nariai, savanorišku darbu ir 
pasiaukojimu Įrodantieji naujo
sioms tautoms, kad JAV yra ne 
tik kapitalistų, bet ir idealistų.

— per H. Gold, David Green
glass, Rosenbergus ir kitus agen
tus.

Berija ant savo stalo turėjo 
mokslinius atominės bombos duo
menis tada, kai amerikiečių 
mokslininkai kalbėjo, kad bolše
vikai tik po 15 metų tepasigamins 
atominę bombą. Nors kaikurie tie 
Berijos šnipai buvo sugaudyti ir 
nubausti, bet jų parūpinti duome
nys buvo panaudoti bolševikų 
atominių ginklų gamybai.

1953 m., mirus Stalinui, Beri
ja įėjo į pirmąjį bolševikinį 
triumviratą: Malenkovas, Moloto
vas, Berija. Berijos planai atei
čiai buvo milžiniški. Jis galvojo, 
kad sovietiniai komunistai užval
dys visą pasaulį, kurio viršūnėje 
sėdėsiąs ir jis.

Nežiūrint Berijos kopimo į vir
šūnes, 1953 m. liepos 9 d. Mask
vos radijas pranešė: komunistų 
partijos centrinis komitetas savo 
pilnaties posėdyje nusprendė Be
riją pašalinti iš visų pareigų kaip 
komunistų partijos ir liaudies 
priešą. Baisus žudikas atsidūrė 
žudikų rankose ir buvo sušaudy
tas. Tardymuose jis viską prisipa
žino, nes gerai žinojo, kad pas 
bolševikus tėra vienas kelias — 
prisipažinti ir tuo išvengti žiau
rių kankinimų. Jei Berijai būtų 
pavykę pagauti Chruščiovą, tai 
ir tas būtų viską prisipažinęs.

Berijos likimą pagreitino keis
tas incidentas, įvykęs 1953 m. ge
gužės 30 d., kai Malenkovas su 
Chruščiovu važiavo iš Kremliaus 
pro Spaski vartus, šoferis nedavė 
signalo, koks buvo reikalauja
mas iš visų vyriausybės automo
bilių šoferių. Sargybinis paleido 
šūvį į tą automobilį. Buvo sužeis
tas šoferis, bet nesužeisti liko jo 
keleiviai. Berija parodė didelį 
paslaugumą: suėmė kareivį ir tą 
šoferį, pašalino iš pareigų Krem
liaus saugumo viršininką gen. S. 
K. Kruglovą. Bet tas incidentas 
Chruščiovo širdyje sukėlė įtari
mą. kad Berija norėjo jį nužudy
ti. Chruščiovas kaltino Beriją, 
kad pastarasis norėjo užimti Sta
lino postą. Berija buvo suimtas 
politbiuro konferencijos metu, ir 
dėlto jis negalėjo panaudoti savų 
pajėgų. Po Jagodos ir Ježovo bu
vo Berijos eilė iškeliauti iš šio 
pasaulio. Jo vietą užėmė gen. 
Kruglovas, kuris tęsė Berijos 
darbą.

(Bus daugiau^

Burundi — kiniečių 
perversmo centras

Pagrindinė kiniečių operacijų 
bazė yra Burundi, Kongo kaimy
nė valstybėlė, kur ambasadorius 
Cengjen baigia papirkti visus žy
mesnius pareigūnus, čia jis yra 
užmezgęs ryšius su Kongo sukilė
lių vadu Gaston Soumaliot, ver
buoju jam karius, kiekvienam pa
sirašiusiam savanoriui iš anksto 
sumokėdamas metinę algą. Ne
turtingame krašte pinigas yra di
delis paskatas. Tokį kiniečių am
basados pinigų švaistymą gyven
tojai laiko manna iš dangaus. Pe- 
kingas įsitikinęs, kad raktas į Af
rikos užvaldymą yra Kongo res
publika. Kongui perėjus į komu
nistinės Kinijos kontrolę, panašų 
posūkį bus priversti padaryti ir 
Kiti kraštai. Jau dabar beveik vi
siškoje Kinijos įtakoje yra Zan- 
zibaro sala, sudariusi sąjungą su 
Tanganika. čuenlai vizito metu 
$50 mil. buvo įteikta Egiptui ir 
Alžerijai.

Prez. De Gaulle paslauga
Vakarų spaudoje buvo ilgai ko

mentuojamas De Gaulle posūkis 
į komunistinę Kiniją, diplomati
nis jos pripažinimas sausio mėn. 
T. Či-ping patvirtina De Gaulle , i-’ ------- - .„J
žingsnio daugiau naudos turės ko
munistinė Kinija, negu senosios 
garbės jieškančioji Prancūzija. 
Šiuo metu Paryžiuje jau veikia 
Kinijos ambasada, kurios sąstate 
yra net 200 asmenų, nes Paryžius 
padarytas Afrikos perversmo fi
nansavimų centru, čia spausdi
nama netgi visa propagandinė li
teratūra, skirta naujiesiems Afri
kos kraštams. Kaip grybai po lie
taus dygsta kom. Kinijos amba
sados buvusiose Prancūzijos ko
lonijose, ir visa tai atliekama le
galiai, prisidengiant De Gaulle 
parūpinta diplomatinio pripaži
nimo skraiste.

Senolių kaulai — 
trąša laukams

Tung či-ping taipogi pateikia 
įdomių žinių ir apie Kinijos vi
daus gyvenimą. Bestudijuojant 
prancūzų kalbą, jam teko matyti 
dėl maišto stokos apalpstančius 
klasės draugus. Tik augštiems 
kompartijos pareigūnams specia
liomis kortelėmis parūpinamas 
pakankamas kiekis maisto, o ki
tiems tenka susiveržti diržus. Į 
žemės ūkį darbams pasiųsti jau
nuoliai bėga atgal į miestus, nes 
ten dar blogiau. Nevienas yra 
prasitaręs, kad tekdavę paragau
ti medžio žievių sriubos. Norėda
mi parūpinti trąšų, . komunistai 
buvo sugalvoję velnišką planą — 
atkasti kapus, sumalti kaulus ir 
jų miltais tręšti žemę. Kadangi 
kiniečiai gerbia senolių atmini
mą, šis planas susidūrė su kliūti
mi — žmonės atsisakė išniekinti 
savo mirusiųjų atminimą. Tada 
vieno kaimo gyventojai buvo pra
dėti siųsti į kito kaimo kapines, 
kur nėra palaidota jų artimųjų, 
ir planas buvęs įgyvendintas, 
nors maisto trūkumas dėl to ne- 
sumažėjęs. •

Visame krašte veikia griežta 
gimdymų kontrolė. Vesti. gali 
jaunuoliai tik sulaukę 30 m. ir 
jaunuolės — 25. Į pirmus du kū
dikius žiūrima pro pirštus, bet 
jeigu ištekėjusi moteris laukiasi 
trečio kūdikio, ji dažniausiai at
leidžiama iš darbo ir tuo pačiu 
praranda maisto kortelę. Abortų 
operacijos atliekamos nemoka
mai visose ligoninėse.

Kas yra čiangkaišekas?
Tung či-ping nepataria laukti 

revoliucijos Kinijoje, nes gyven
tojus slegia visuotinė - apatija. 
Jaunimui kasdien kalama mintis, 
jog gyvenimas Kinijoje esąs ge
riausias visame pasaulyje. Turin
tieji augštesnes pozicijas bijo pa
judėti, kad neprarastų didesnio 
duonos kąsnio. T. či-ping nuomo
ne, jeigu čiangkaišekas šiandien 
išsikeltų į Kinijos žemyną, jauni
mas būtų labai nustebintas, nes 
apie jį beveik nėra girdėjęs. Pir
mas klausimas būtų: “Kas yra 
Čiangkaišekas?” Didysis asmeny
bės kulto mėgėjas Mao pasisten
gė, kad istorijos vadovėliuose bū
tų linksniuojami tik jo paties žyg
darbiai. Diktatūrinės prigimties 
žmogiškieji “dievai” nepakenčia 
konkurencijos net ir istorijos pus
lapiuose.
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1964 m. lapkričio 29 d. sueina metai, kai tragiškai šuvo 
mūsų mylimas vyras ir tėvelis

BRANGIAM TĖVELIUI LIETUVOJE MIRUS, 
jo sūnui Broniui Sapliui su šeima 

gilią užuojautą, reiškia —
A. Petkauskas

Mylimam vyrui, brangiam tėveliui ir seneliui 
GUSTAVUI SMITUI MIRUS,

mūsų liūdesio valandoje mums padėjusiems ir užjautusiems 
nuoširdžiai dėkojame, ypatingai kun. A. Žilinskui, 

V. Delkams, K. Endriukaičiui, St. Jonaičiui, 
K. Ožalams ir A. ir V. Pulkauninkams.

p.p. I. ir
J. ir

ALGIRDAS POVILAS SLAPŠYS

Jo brangiam prisiminimui pamaldos bus lapkričio 28 d. 10 vai. 
ryto Prisikėlimo parapijos bažnyčioje.

Kviečiu gimines ir mūsų mielus draugus prisiminti jį maldoje, 
nes “tie, kurie išėjo iš šio pasaulio, miršta tik tada, kai žmonės, 
kuriuos jie mylėjo, juos pamiršta”.

žmona Apolonija Slapšienė ir vaikučiai

BRASTA NAUJOS KOVOS KONGE
J. GOBIS

Su nepriklausomybės gavimu 
Belgijos kolonija Kongas atsidū
rė chaose, kuriam sunku numa
tyti galą. Daug kas dėl to kaltina 
belgus, kad jie savo kolonijos ne
parengę nepriklausomybei. Bel
gai elgėsi Konge su gyventojais 
mandagiai, bet permažai rūpinosi 
jų švietimu, todėl nepriklauso
mybė terado vos ant pirštų su
skaitomus kongiečius su aiigštu 
mokslu, o juk valstybei reikia ne
maža teisininkų, inžinierių, mo
kytojų, agronomų, karininkų. 
Kongo teritorija — 904.750 kv. 
mylių, kurioje gyvena per 12 mi
lijonų įvairių genčių negrų. Jos 
nesugyvena, bemaž nuolat kariau
ja savo tarpe. Didelėje teritorijo
je gyvena daug tautelių.

Kursto komunistai
Maskvos ir Pekingo komunistai 

per savo auklėtinius bei agentus 
kursto kongiečius prieš baltuo
sius žmones, prieš misijonierius, 
prieš baltuosius specialistus, ku
rie Kongui būtinai reikalingi kol 
bus paruošta savų specialistų. Ne
seniai maištininkai paskelbė 
Stanleyvillėje “liaudies respubli
ką” pagal kinišką modelį. Tos 
“respublikos” vadovybė paskelbė 
siekianti centro vyriausybės, M. 
čombės vadovaujamos, nuverti
mo. “Liaudies vyriausybės” prie
šakyje atsistojo Christophe Gbe
nye, jau buvęs ministeriu 1960-61 
m. A. Guizengos sukilėlių vyriau
sybėje. Prieš tai Gbenye pirmi
ninkavo Lumumbos patrijai, o 
Lumumba buvo pirmuoju nepri
klausomo Kongo min. pirminin
ku, pasukusiu kraštą stačiu kam
pu j bolševizmą.

ST. CLAIR ST. W.
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Cjwners 
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Statybinės medžiagos 
MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759 
įvairios medžiagos namų taisymants 
Lentos, fanera, cementas, blokai 
Taip pat atliekame visus remontus: 
Poilsio kambarius, virtuves, verandas, 
Naujus priestatus, garažus, stogus. Sav. B. Saulėnas

Nuliūdusi šeima

Čombė prieš komunistų įtaką
Kai Lumumba krito nuo prieši

ninkų kulkų, jo vietą užėmė nuo
saikusis Cyrille Adoula, kurio ka
binete Gbenye valdė kelias minis
terijas. Kai Adoula pasitraukė, 
užleisdamas savo postą dabarti
niam premjerui čombei, Gbenye 
pabėgo į Brazzavillę — buvusią 
prancūzų Kongo sostinę ir ten 
ėmė organizuoti vad. “liaudies 
išvadavimo frontą”. Jo dabarti
nėje sukilėlių vyriausybėje karo 
ministerio vietą užima kiniečių 
auklėtinis G. Soumiallot, kuris 
yra ir vyriausias rytinės, provinci
jos ginkluotų pajėgų vadas. Neži
noma, kas nutiko “generolui” N. 
Olengai, kurio vadovaujami suki
lėliai užėmė Stanleyvillę.

Guizenga, kurio sukilimas prieš 
4 metus buvo centro vyriausybės 
kariuomenės užgniaužtas ir ku
ris tada buvo pasodintas į kalėji
mą, atgavo laisvę, kai Čombė ta
po Kongo centrinės vyriausybės 
šefu. Guizenga neprisidėjo prie 
sukilėlių, bet įsteigė atskirą opo
zicijos partiją.

Kaimynai nepadeda
Rugsėjo viduryje premjeras 

Čombė buvo nuvykęs nuvykęs Į 
Adis Abebą, į Afrikos Vienybės 
Organizacijos konferenciją ir pra
šė atsiųsti Į Kongą kariuomenės 
sukilimui numalšinti, bet tik Ma
dagaskaras teparodė norą ateiti 
čombei į pagalbą. Ta konferenci
ja nutarė taikinti sukilėlius su 
centro vyriausybe ir vėliau siųsti 
savo delegaciją į Vašingtoną rei
kalauti amerikiečių pasitraukimo 
iš Kongo ta prasme, kad centro 
vyriausybė nebegautų iš JAV jo
kių ginklų. Mat, gavę 8 ameriki
nius lėktuvus, vyriausybininkai 
atsiėmė iš maištininku 2 miestus.*

Bręsta nauji įvykiai
Karinė situacija Konge yra su

rizgusi. Iš Kaminos miesto Katan- 
goje ateina žinios, jog centro vy
riausybės kariuomenė ir baltųjų 
daliniai rengiasi masiniam Stan- 
leyvillės nuolimui, o iš antros pu
sės yra žinių, jog sukilėliai ren
giasi užimti Cbųuilhatvillę, Cu
vette Central provincijos sostinę 
ir per tai susidaryti tiesioginį ry
šį su Brazzaville ir Burundi, kur 
yra komunistų aprūpinimo cen
tras.

Niujorkas. — Seniausias įsta
tymų leidimo organas, vad. Al
thing, sudarytas Islandijoje 930 
metais.



LIETUVIŲ VARGAI LENKIJOJE
trečiais iš Vilniaus miesto ir

Ar reikalinga religija studentui?
V**

Toronto liet, studentai savo ii- Ar religija neatsilieka nuo gy
venimo?

Religija savo esme, kaip san
tykiavimas su Dievu, yra ne
senstanti, nesikeičianti. Jteligi- 
jos formos keičiasi su besikei
čiančiu gyvenimu. Yra dalykų, 
kurie senovėje buvo savaime su- 

. prantami, o dabar jau sunkiau 
suprantami. Pvz. žvakė pirmai
siais krikščionijos amžiais buvo

tuanistinio seminaro pradžiai pa
sirinko nagrinėti tą temą, čia pa
teikiame svarstymų trumpą san
trauką.

Kas yra religija?
Tokį klausimą iškėlė pats to 

vakaro prelegentas kun. dr. Pr. 
Gaida. Pirmiausia, religijos ter
miną (žodį) reikia skirti nuo kon-
f esi jos (denomination). Pasauly- būtinas praktinės reikšmės daly
je yra labai daug konfesijų^ Vie- 0 dabar suprantamas tik 

.........  tikėjimo simbolis. Lotynų 
kalba buvo kadaise daugumai 
suprantama, o dabar — ne. Šiuo 
metu stengiamasi religines for
mas priartinti prie dabartinio 
gyvenimo.

Praktiškai imant, kokios gi 
naudos gali turėti studentas iš 
religijos?

Pirmiausia, religija parodo 
žmogui jo gyvenimo tikslą. Kam 
gi iš tikrųjų žmogus žemėje gy-

nos jų krikščioniškos, pripažįs
tančios Kristų, kitos — nekrikš
čioniškos. Religija gi yra bend
ras terminas, tinkąs visiems. Jis 
reiškia žmogaus santykiavimą 
su Dievu. Dievo supratimas ga
li būti įvairus, tačiau kiekvienas 
žmogus, kuris siekia santykio su 
Augščiausia Būtybe — Absoliu
tu, yra sava prasme religingas 
žmogus. Tokių žmonių pasauly
je yra dauguma.

Kas gi yra Augščiausioji Bū
tybė — Absoliutas — Dievas?

Krikščionims Dievas yra Bū
tybė be pradžios ir be galo (am
žina), turinti visas savybes augš- 
čiausiame tobulume (in supreme 

. perfection). Daug nesusipratimų 
turime dėlto, kad daug net aka
demikų žmonių nesugeba ar ne
nori sueiti į santykį su Dievu. 
Tai yra dėlto, kad mūsų religi
nis išsilavinimas toli atsilieka 
nuo išsilavinimo visose kitose 
mokslo šakose. Turėdami 13 ar 
daugiau metų išsilavinimą įvai
riose mokslo sakose, mes dažnai 
tebeturime tik 3-4 metų išsilavi
nimą religijoje; Kaip juokinga 
girdėti akademiką sakant, kad 
jis netiki į Dievą su barzda ar 
angelą su sparnais! Dievo su 
barzda ir angelų su. sparnais nė
ra. Tai tik meninės išraiškos 
formos. Pasistenk įsigyti dau
giau žinojimo religijos srityje, 
tada sugebėsi suprasti mokslinę 
Dievo sąvoką (idea).

O kaip su tais, kurie pradeda 
tikrojo Dievo vietoje garbinti 
žmogaus protą ar kokią idėją?

Tokių atsitikimų žmonijos is
torijoje buvo ir yra. Prieš porą 
šimtmečių Europoje, ypač Pran
cūzijoje, į Dievo garbę buvo iš
keliamas žmogaus protas, o da
bartiniai komunistai Dievo vie
toje garbina savo teoriją. Ir vie
ni, ir kiti yra savotiškai religin
gi, tik tas jų religingumas yra 
nuėjęs netikrais keliais. Juk ir 
pagonys, garbindami daiktus ar 
gyvulius, yra savotiškai religin
gi, bet visi matome, kad tas jų 
religingumas yra primityvus. 
Primityvus, nors ir netoliame 
žemame laipsnyje, yra religin
gumas ir tų, kurie garbina žmo
gaus protą ar to proto sukurtą 
idėją tikrojo Absoliuto vietoje"

Kokios gali būti santykiavimo 
su Dievu formos?

Jos yra įvairios. Viena ryš
kiausių formų yra malda. Tik ir 
vėl gi negalvokime primityviai, 
kad malda yra tik automatinis 
žodžių sakymas lūpomis. Malda 
gali būti reiškiama žodžiu, jei 
tas žodis yra sakomas Dievui, 
bent panašiai, kaip sakome žmo
gui. Malda gali būti reiškiama 
giesme, mintimi, darbu ar jude
siu, net religiniu šokiu. Geras 
dalyvavimas sekmadienio pa
maldose yra pareiga ir kartu 
viena maldos rūšių (bendruome
ninė), bet ne vienintelė.

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

J. Kazimierą Michalskį
347 BAY ST. TORONTO, n AUGSTAS, KAMB. 210, TEL. 368-9430

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietų reikalais.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

garų vonios. Gydomieji Judesiai ir psichologinė terapija.
460 Roncesvalles Avė., Toronto

B. Naujalis, PsDJlJtf.NJ>t.
Tel. LE 3-8008

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

2395 Bloor St. W. . Toronto • RO 9-6237
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI- 

-i.—-,——-.--. TIMASIR VISI ĮVAIRIŲ ROSIU AUTOSUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI
All CANADIAN APYLINKES LIETUVIAI MALONIAI 
a*mi\hai KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ
GAMINIAI PATARNAVIMU.

Mes dainuojam ir diskutuojam

Lietuviai studentai - lietuviškos 
organizacijos

Stud. ŽIVILĖ ŠLEKYTĖ

Kur sueina dvi skirtingos 
energijos, turi egzistuoti specia
lizuotas sujungimas, kad viena 
kitos nesunaikintų. Kadangi nė
ra įmanoma jas išskirti, tai bū
das, kuris jas sėkmingai sulietų 
turi būti atrastas, štai mūsų 
problema.

Mūsų dabartinėje studentijoje 
vyksta dviejų kultūrų santykia
vimas, kuris reiškiasi lietuvišku
mo ir angliškumo energijomis. 
Spręsdami šią problemą, grįžki
me prie pirmutinio klausimo — 
kodėl lietuviai studentai turi 
dalyvauti lietuviškose organiza
cijose?

Pirmoje vietoje mes gimėme 
lietuviais Dievo valia, ir turime 
rasti gilią lietuviškumo prasmę 
mūsų bendruomenėje. Juk kiek
vienas žmogus turi atlikti savo 
paskirtį gyvenime, nežiūrint ar 
jis yra rusas, vokietis, amerikie
tis ar lietuvis. Jisai vystosi ir 
bręsta per savo santykiavimą su 
kitais žmonėmis. Ar ne logiška 
sakyti, kad tarp savųjų, su ku
riais jis jaučia gilų ryšį, galės 
atrasti save lengviau ir tuomet 
artintis į savo Kūrėją? Atsiekęs 
šį laipsnį, studentas pradeda 
suprasti lietuvybės reikšmę. Ji
sai yra įpareigotas perimti savo 
tėvynės naštą, kad ateityje ne
užmirštų savųjų.

Kaip studentas gali to pasiek
ti? Vienas tokių būdų — lietu
viškos organizacijos, kur jis su-

Montrealio jaunimas, susitelkęs į skautų vyčių tautinių šokių grupę. Pernai jis daug kur pasirodė su 
savo menu lietuviams ir svetimtaučiams. Dešinėje — išraiškiojo šokio meistrė Birutė Vaitkūnaitė - 
Nagienė ir ilgametis grupės vadovas J. Piečaitis. Nuotr. Tony’s Photo Studio

vena? Ar tik tam, kad gerai pa
valgytų, išgertų ir pasilinksmin
tų? Tai būtų žmogui, kaip pro
tingai būtybei, per žemas tiks
las. Tokį tikslą turi ir gyvuliai. 
Religija, parodydama žmogui 
gyvenimo tikslą, atskiria jį nuo 
gyvulio.

Antra, religija parodo žmogui 
tinkamą gyvenimo būdą (way of 
life). Labai dažnai žmogus pats 
nesugeba susirasti tvarkingo gy
venimo ir gyvena taip, kad ken
kia net savo paties kūno tvarkin
gam funkcionavimui, nekalbant 
jau apie augštesnius tikslus. 
Krikščioniškose religijose žmo
gaus gyvenimo kelias yra pui
kiai nurodytas Evangelijoj ir 
Dešimtyje Dievo įsakymų. Joks 
filosofas, net ir didžiausias be
dievis, iki šiol dar nepajėgė pa
siūlyti nieko geresnio tam rei
kalui.

Išvada: religija yra reikalinga 
kiekvienam žmogui, ypač stu
dentui, kaip bręstančiai asmeny
bei, kuriai būtini tvirti prin
cipai.

Sekantis seminaras, lapkričio 
28 d., sujungimas su Akademikų 
Draugijos ruošiama dr. I. Gražy
tės iš Montrealio paskaita “Rašy
tojas ir visuomenė”.

sitinka jaunąją ir senąją kartą. 
Jo pareiga yra sujungti šitas 
dvi kartas. Taigi, veikimas per 
lietuviškas organizacijas ‘ yra 
ypatingai svarbus ir reikalingas.

Bet reikia turėti plačią pasau
lėžiūrą ir už tai negalima apleis
ti angliškų organizacijų. Abiejų 
sujungimas papildo viena kitą. 
Gaila, kad dar yra žmonių, ku
rie galvoja, kad angliškumas 
naikina lietuviškumą. Kai mes 
suprasim, kad šios dvi stiprios 
energijos gali egzistuoti kartu 
organizacijų veikloje, tada galė
sime žiūrėti į ateitį be baimės, 
žinodami, kad mes neprarasim 
savo lietuviškos dvasios.

Simpoziumas tema “Jaunimas 
ir lietuvybės išlaikymas” rengia
mas Tillsonburge, Arlington Ho
tel, sekm., lapkr. 29 d., 12 vai.

GRAMERCY
SHIPPING COMPANY

Įsteigta 1945, turinti Vnesposyl- 
torg leidimą parduoti maisto ir 
dovanų siuntinius iš sandėlių 
esančių USSR. Vidutinės kainos. 

Pristatymas 3—4 savaitės. 
JOKIO MUITO. 

GAVIMAS PAKVITUOJAMAS.
Automobilis Volga — liuksusi
nis — ______ ;______  $2,627.99
Automobilis Zaparožets — eko
nomiškas aut. —___ $1,064.00
Moteriškas dviratis 21 V....$37.88 
šaldytuvas Zil Moskova 240 
litrų _________________ $265.22
Motociklas K 175 dvi sėdynės 
______________________ $262.78 
Didelis pasirinkimas puikių do
vanų. • Įvairių rūšių gardaus 
maisto siuntiniai.
GR 32 — Family Staple—$30.50 
11 sv. kvietinių miltų, 11 sv. ry
žių, 4.6 sv. gabalinio cukraus, 
'4.6 sv. degintų kavos pupelių, 
2.3 rūkytos salami.
GR — 33 Holiday — $36.69 
6.9 sv. kvietinių miltų, 6.9 sv. 
ryžių, 6.9 sv. gabalinio cukraus, 
4.6 sv. degintos kavos pupelių, 
4.6 sv. taukų, 2.3 sv. rūkyto be
kono, 1.4 sv. puikiausios rūšies 
arbatos, 1.2 sv. kakavos.

RAŠYKITE ANGLIŠKAI AR 
LIETUVIŠKAI IR GAUSITE 

PILNĄ KATALOGĄ.

PINIGAI
i USSR. Pilnai garantuota, turi 
Bankų Departamento (N.J.) lei
dimą ir apdrausta iki $20.000.00. 
Pilnai išmokama. Jokių atskaity
mų. Pasirašyti kvitai. Įteikiama 
per 2 savaites. Nuo 1946 m. tie
sioginis Bank for Foreign Trade 

Maskvoje agentas.
Vertė: 9 rubliai už $10.00. Pri
statymas: iki $30.00 — $2.75, 

per $30.00 — 10%.

GRAMERCY
SHIPPING COMPANY

118 East 28th Street, New York, 
N.Y. MU 9-0598. Atidaryta 9 — 
5.30; šeštadieniais 9 — 1 vai. 

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

Lietuviu ar Jaunimo Diena?
Šiomis dienomis Delhi susi

rinks Kanados kr. tarybos nariai 
svarstyti gyvybinių liet, veiklos 
reikalų. Džiugu, kad daug dėme
sio numatoma skirti jaunimo 
klausimams. Neabejoju, kad 
jiems teks ir vėl sustoti toje pa
čioje kryžkelėje, bejieškant tik
rojo kelio, kuriuo turėtų pasukti: 
ar ir toliau eiti kasmetinės ruti
nos taku, pasitenkinant vien Lie
tuvių Diena, ar pajieškoti naujų 
kelių, kurių vienas — pradėti 
rengti Jaunimo Dieną?

Per eilę metų stebėjau tos rū
šies parengimus, dalyvaudamas 
beveik visose Kanados Lietuvių 
Dienose. Turiu prisipažinti, kad 
buvau suabejojęs tik vieną kartą, 
būtent, po Windsoro paskutinio
sios L. Dienos, taip puošnios ne 
tik puikia programa ir moder
niomis patalpomis, bet ir šauniai 
atrodančio jaunimo skaičiumi ir 
aktyvumu, viršijančiu net vyres
niąją kartą. Tačiau visose kitose 
mano matytose Liet. Dienose 
įspūdis buvo neigiamas ta pras
me, kad Lietuvių Diena negali 
atstoti Jaunimo Dienos.

IR ŠTAI KODĖL
1. Pasilinksminimai jauniems 

vaidina didelį vaidmenį. Kas gi 
nenori pataisyti nuotaikos?! Ta
čiau L. Dienos šokiai jiems nuo
taiką daugiau pagadina, negu pa
taiso. Tam yra keletas priežasčių: 
a. šokiai grojami daugiausia vy
resniosios kartos skoniui. Išimtis 
— Windsoras. b. Jaunuoliai čia 
turi progos lietuvius matyti iš 
blogosios pusės: -kažkurie - daly
viai perdaug įsismagina ir nebeiš
laiko nei dvasios, nei kūno pu
siausvyros. c. Iš vietinių gyvento
jų mūsų atžalynui kartais tenka 
nugirsti neigiamų atsiliepimų 
apie lietuvius. Tėvai, šeštad. mo
kyklų mokytojai ir kt. mėgina 
tai paneigti. Tačiau kai tokiame 
pasilinksminime jaunuolis paste
bi ką nors panašaus, kas atitinka 
tuos neigiamus atsiliepimus, jis 
iš karto daro prielaidą, kad vie
tinių gyventojų žinios buvo tei
singos, o tėvų ir kt. lietuvių pa
sisakymai — tik gryna propagan
da. Blogiausia, kad jaunuolis tuo 
mastu pradeda matuoti visą ap
linką ir viską, kas iš abiejų pusių 
apie mus yra sakoma. Dauguma 
faktų, liečiančių lietuvių tautą, 
čia negali būti patikrinta. Dėlto 
žala padvigubėja, d. Ne paslaptis, 
kad dominuojanti šios provinci
jos tautybė jaunuolius ir net vai
kus traktuoja kaip individus, kai 
tuo tarpu mūsiškiai į juos tekrei
pia labai mažai dėmesio, o vienas 
kitas .net mano, kad jiems geriau
sia vieta “pas pečiųų” ar “pas 
mamą”, ypač jei jaunuolis nesu
daro jam kompanijos prie stik
liuko. Neatsargus vyresniųjų žo
dis palieka didelį kartėlį jaunų
jų širdyje. Tai gal neatrodo nie
ko blogo suaugusiems, bet jaunie
ji yra daug jautresni. Tiesa, jie 
nepastebi savo klaidų, bet yra la
bai kritiški mūsiškėms. Vieną ki
tą sykį užgauti jie pradeda galvo
ti šitaip: kam mums eiti pas lie
tuvius ir klausytis įsismaginiusių- 
jų netaktiškų priekaištų, kad 
mes galime nueiti ten, kur būsi
me pasitikti su šypsena ir trak-

MARTINI & ROSSI

VERMOUTH
RAUDONAS arba EKSTRA AŠTRUS, arba

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

Į BUTELIUS SUPILSTYTAS ITALIJOJE

E. DANILIŪNAS

tuojami kaip lygiateisiai pobūvio 
dalyviai?!

2. Koncerto meninė programa 
būna augšto lygio, tačiau jos ad
ministracinė pusė tebėra labai at
silikusi. Pastaroji aplinkybė jau
nimui daro blogą įspūdį, šio me
no iš angliškųjų kanadiečių tik
rai galėtume pasimokyti. Jauni
mo Dienoje ir pati meninė pro
grama galėtų būti dar daugiau 
pritaikyta jų skoniui.

3. L. Dienoje jaunimas yra 
daugiausia pasyvaus stebėtojo ro
lėje, neskaitant kaikurių pagalbi
nių pareigų. Jis joje nesijaučia 
šeimininku: “Tai ne mūsų ... tai 
senių šventė ...” Tuo tarpu Jaun. 
Diena padėtų išugdyti jaunuosius 
talentus: menininkus ir organi
zatorius.

KONKRETŪS PASIŪLYMAI
Tai nevisi argumentai, kalbą 

už Jaun. Dienos reikalingumą. 
Čia tik keli jų pavyzdžiai. Taupy
damas eilutes, konkrečiai siūlau:
a. Vienais metais rengti Liet. Die
ną, o antrais — Jaunimo, šventę; 
abi — Darbo Dienos savaitgalį.
b. Kiekvienoje apylinkėje suda
ryti Bendruomenės, parapijos ir 
kt. organizacijų veiklesniųjų as
menų vienetą, turintį tikslą pasi
rūpinti, kad jų kolonija tokioje 
šventėje būtų tinkamai atstovau
jama tiek programos kokybe, tiek

Kanados Lietuviu Fondo vajus
Dail. A. Tamošaitienė atsiuntė 

Fondui $100 su laiškeliu: “š.m. 
lapkričio 8 d, sukanka 20 metų 
kaip tremties keliu pradėjus 
žengti išsiskyrė iš mūsų tarpo 
mūsų brangi motina Marija Ge- 
čaitė-Mažeikienė, visą savo gyve
nimą pašventusi išauginti ir iš
mokslinti didelę šeimą. Jos mir
ties sukakčiai paminėti siunčiu 
Kanados Lietuvių Fondui $100.”

TIKĖJOSI LAISVĖS, RADO KALĖJIMĄ
Lenkijos rašytojas M. Wanko- 

wicz, grįžęs prieš keletą metų iš 
JAV Lenkijon, buvo nubaustas 3 
metais kalėjimo. Jam buvo pritai
kyta amnestija, ir bausmė suma
žinta iki 18 mėn. Kol kas jis tebė
ra laisvas, nes padavė apeliaciją. 
Iš teismo proceso, kuriam vado
vavo teis. Sikorski, paaiškėjo, kad 
rašytojas W. turėjo pasakyti kal
bą literatų susirinkime ryšium su

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289
ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 
Res. tel. LE 6-5363 Res. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

Dalis lietuvių, kurie bėgo nuo 
bolševikinio siaubo iš Lietuvos, 
nepasiekė vakarų ir pateko į Len
kiją. Tai buvo 1944-46 m. laiko
tarpyje ir kiek vėliau. Kadangi 
jiems grėsė pavojus patekti į en
kavedistų rankas, reikėjo staiga 
susilieti su vietiniais gyventojais 
— sulenkėti. Todėl net tie lietu
viai, kurie nemokėjo nė žodžio 
lenkiškai, sulenkino savo pavar
des. Kas to nepadarė, pakliuvo į 
enkavedistų ir jų draugų lenkų 
saugumiečių rankas ir tap*) išvež
ti į Rusijos gilumą.

Viešas atsišaukimas
1947 m. Lenkijos Liaudininkų 

S-gos, vadovaujamos Mikolajčiko, 
spaudos organe pasirodė šitokio 
turinio atsišaukimas: “Yra žinių, 
kad į Lenkiją kartu su mūsų taii- 

ir dalyvių kiekybe, c. šventės 
metu daryti ir įvairių jaunimo or
ganizacijų pasitarimus-suvažiavi- 
mus ir tam tikslui numatyti rei
kiamą laiką. Tas patrauktų šven
tėn daugiau dalyvių. Tuo įsitiki
nom Windsore. d. Pirmąją Jaun. 
Šventę rengti Windsore ar To
ronte, nes čia vietos lengviausiai 
pasiekiamos daugelio apylinkių ir 
turi puikias patalpas, e. Gal jau 
perdaug bijome dėl būsimų nuos
tolių. Tėvai yra suinteresuoti ir 
savo vaikus aprūpins reikiamu 
pinigu. Pora pirmųjų parengimų 
gali duoti nuostolių, bet argi mes 
tokias šventes rengiame dėl pel
no? f. Jaun. šventės programon 
siūlyčiau įtraukti jaunimo paradą 
šu gyvaisiais, Lietuvą vaizduojan
čiais, paveikslais. Tas pakeltų 
šventės dalyvių nuotaiką ir iš
šauktų vietos gyventojų susido
mėjimą.

Taigi, kyla klausimas, kas at
sitiks tuo atveju, kai jaunimas 
nebus įpratintas rengti savo die
ną, o L. Diena, jaunimo neper- 
daug mėgiama, kaip jau yra aiš
ku, mirs kartu su vyresniosios 
kartos išėjimu “į pensiją”... Kas 
gi tada kasmet besurinks krūvon 
tūkstančius lietuvių pasisemti 
tautinės stiprybės, pasididžiuoti 
mūsų šauniaisiais menininkais, 
pasijusti, kad mes nesame jau to
kie menki ir negausūs?!

Tai trečias gražus pavyzdys, 
kaip galima savo ar savo artimųjų 
ir draugų paminėjimą, sukakti ar 
pagerbimą surišti su LF kilniu 
tikslu. P. Gulbinskas, Aug. Kuo
las ir A. Tamošaitienė parodė 
sektiną kelią.

Šiuo metu Fonde jau yra arti 
$11.000; dar truputį pasispaudus, 
N. Metus pradėtume su $12.000.

P. Lelis, F.V. sekr.

34 rašytojų protestu prieš komu
nistinės Lenkijos vyriausybės už
dėtus varžtus rašytam žodžiui. 
Paruoštos kalbos W. nepasakė, 
nes rašytoja M. Dąbrowska juos! 
visus išdavė. Tada tą kalbą W. 
pasiuntė i Vašingtoną savo duk
rai Mortai Erdmanienei. Lenkų 
cenzūra laišką pačiupo, ir už tai 
buvo iškelta byla už Lenkijos 
šmeižimą.

Gaunamas 
svaiginamųjų gėralų 
parduotuvėse

JO 
apylinkių ir iš kitur (Lietuvos) at
vyksta daug lietuvių. Naudoda
miesi repatriacijos sumišimu ir 
netvarka, lietuviai lengvai apeina 
visas tikrinimo vietas ir tokiu bū
du atsiranda Lenkijoje. Daug jų 
apsigyveno Rytprūsiuose, o ypa
tingai Olštyno (Olsztyn) apskrity
je; kiti vyksta toliau į vakarus. 
Nieko neturime prieš lietuvius, 
bet tie atvykėliai, su labai mažo
mis išimtimis, yra buvusios milį- 
tarinės organizacijos “šaulisi" 
(šaulių) nariai. Tai buvo viena la
biausiai pasireiškusių fašistinių 
organizacijų Lietuvoje, ir dėlto 
esame priešingi jų atvykimui. 
Dėlto tuos neprašytus ir nepagei
daujamus “svečius” reikia kuo 
greičiausiai išprašyti iš mūsų 
krašto, tegul grįžta iš kur atvyko. 
Prie to galime pridėti, kad tuos 
fašistus galima lengvu būdu su
rasti. Visų pirma jie visai nemo
ka arba silpnai temoka lenkų kal
bą. Skelbdami tą žinią, kreipiame 
dėmesį išvaduotų žemių valdžios 
organų, o ypatingai viešos ir slap
tos milicijos pareigūnų, ir reika
laujam tuos reikalus sutvarkyti.” 

Tą pranešimą persispausdino 
visi tos sąjungos provincijos laik
raščiai. O kadangi tuo laiku Mi
kolajčiko vedama politika visa 
tauta buvo labai susidomėjusi, to
dėl skaitytojų niekados netrūko. 
Tokiu būdu jiidošiškas skelbimas 
buvo žinomas visuose Lenkijos 
žemės kampeliuose.

Sovietinė medžioklė
Sovietams to tik ir. reikėjo. Jie 

jau anksčiau bandė surasti tokius 
atbėgėlius, bet nesėkmingai. Da
bar jie vėl sujudo: paskelbė pra
nešimą spaudoje kviesdami lietu
vius, gudus, ukrainiečius ir kt. 
registruotis bei pateikti žinias 
apie save. Tos žinios esančios rei- 
lingos repatriacijai į jų senąsias 
gyvenvietes. Iki nustatyto termi
no neužsiregistravę būsią laikomi 
atsisakiusiais savo noru grįžti į 
savo tėvynes. Kai mažai kas atsi
liepė į tą pranešimą, prasidėjo 
nelaimingų atbėgėlių medžioklė, 
kurioje rusams talkino lenkų sau
gumiečiai ir kaikurie lenkai iš 
Vilniaus krašto, kurie išdavinėjo 
užsimaskavusius lietuvius. Tokių 
šovinistų buvo nedaug. Lenkų 
dauguma lietuvių gailėjosi, juos 
slėpė ir nekartą gelbėjo iš enka
vedistų rankų. Reikia pastebėti, 
kad lenkai savo “išvaduotojų” ir 
rusams paklusnios “savo” val
džios labai neapkentė ir net bu
vusiems savo “priešams” nelin
kėjo pakliūti į jų nagus.

Ar daug lietuvių paklausė “ne
kalto kvietimo” ir gražių viliojan
čių pažadų ir laisvu noru išvyko 
į tarybų tėvynę, ar buvo prievar
tos keliu išgabenti, neįmanoma 
pasakyti. Man žinomi yra 7 atsi
tikimai. Kartą vienoje Rytprūsių 
vietovėje, geležinkelio stotyje^ 
mačiau prekinį traukinį su žmo
nėmis (vyrai, moterys ir vaikai), 
iš kur girdėjau ir lietuvių kalbą. 
Traukinys buvo saugojamas rusų 
kareivių, todėl buvo pavojinga 
su jais užmegzti kokius nors ry
šius. Bet netoli stovintieji Lenki
jos piliečiai, kurie laukė ateinan
čio traukinio, tarp savęs kalbėjo, 
kad tai yra atbėgėliai iš Tarybų 
Sąjungos. Kaip iš tikrųjų buvoj 
nepasisekė man sužinoti.

Tragiškas buvo lietuvio gydy
tojo Kaminsko ir jo šeimos išga
benimas. Tuo reikalu tarpininka
vo jo ligoninės direktorius dr. 
Visnievski (mirė 1963 m.), net to 
miesto burmistras — žinomas vi
suomenės veikėjas ir prieškarinis 
komunistas Rak. Bet niekas nega
lėjo įtikinti UB viršininko Rude- 
kio, kuris vykdė, kaip pats sakė, 
tik “savo darbdavių įsakymą ir 
nenorėjo už kažkokį Kaminską 
pats važiuoti į Kazachstaną”.

Kitataučiai nebesudaro 
problemos

Tokiu būdu lietuviai beveik ta
po išbraukti iš gyvųjų tarpo. Be 
abejonės, toks jų merdėjimas 
truks iki to laiko, kada mūsų Tė
vynė kokiu nors būdu nusikratys 
nuo savo kūno visas svetimas,ir 
savas sąšlavas. Tik abejoju, ar iki 
to laiko kas nors iš senos kartos 
savo akimis pamatys tą laisvės ry
tą ir išgirs tą magišką žodį — 
laisvė?

Dėlto nereikia stebėtis, kad da
bartinės lenkų tautos istorijos kū
rėjams gyvų lietuvių palaidoji
mas davė progą tvirtinti, kad po
karinė Lenkija tautiniu atžvilgiu 
yra taip vieninga ir šviesi, kaip 
niekados savo istorijoje. Anot ju, 
tautu mažumos, kaio lietuviai, 
ukrainiečiai, baltgudžiai, vokie
čiai, žydai, totoriai, karaimai ir 
čigonai, sudaro tik nežymu nuo
šimtį ir dėlto jų buvimas nebepa
vojingas.

Šiuo metu tokių lietuvių ir ki
tų tautybių žmonių enkavedisti- 
nių persekiojimų bei medžiojimų 
nėra, nes rusų galia Lenkijoje 
1956 m. spalio mėn. tapo suvaržy
ta. žinoma, tai nereiškia, kad ru
sai atsisakė nuo lenkų tautos 
“globėjo” pareigų. Juk neveltui 
ią “išvadavo”, o už pralietą krau
ją reikia mokėti, atrodo, nieka
dos nesibaigiančia duokle.
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® PAVERGTOJE 1WEJE
ŠVENTINIS STALAS

metinės soviet!-

šia šventė. Šia proga Lietuvos par
duotuvės buvo užverstos. • . žuvimis 
— karpiais, lydekomis, jūrų ešeriais, 
Atlanto menkėmis, sturiais, eršketais 
ir netgi 22 pavadinimų žuvies konser
vais. Tokį netikėtą žuvies antplūdį 
“Tiesa” vadina dovana šventiniam 
stalui. Komunizmo propagandistai ne
užsimena nei apie keptus paršiukus, 

daise pasaulinio garso sulaukusius 
bekonus, kuriems ant šventinio stalo 
ir būdavo skiriama garbingiausia vie
ta. Prastos šventės, kai pasitenkinti 
tenka vien tik žuvimi, užmirštant 
anksčiau turėtas gėrybes. Galbūt dėl
to ir paradas Vilniuje, sprendžiant iš 
nuotraukų, išėjo liūdnokas: vienas ki
tas minioje paskandintas transparan
tas, viena kita šypsena, pilka apran
ga, pilki veidai. Tuo tarpu Maskva 
buvo užversta raudonomis vėliavo
mis, gėlėmis ir transparantų mišku, 
nekalbant jau apie šventišką nuotai
ką,, nes ant maskviečių šventinių 
stalų, tenka manyti, buvo ne tik žu
vies, bet ir... lietuviškų bekonų, ka
lakutų, ančių, žąsų ir ti. Stipriau 
užkandus, jiems ir šūkalioti buvo 
lengviau...

ŠVIETIMAS, SVEIKATA 
IR RUBLIS
Lietuvos finansų ministerijos kul- 

tūros, sveikatos apsaugos ir sociali
nio aprūpinimo finansavimo valdybos 
viršininkė E. Venckuvienė paskelbė 
spaudoje, kad nuo šjn. lapkričio 1 d. 
švietimo darbuotojams padidinami 
atlyginimai 25%, o sveikatos apsau
gos tarnautojams — 23%. Šis Sov. 
Sąjungos ministerių tarybos potvar
kis Lietuvoje liečia apie 110.000 as
menų. Jų atlyginimo padidinimas per 
metus siekia 23 mil. rb. E. Venckų-

OTTAWA, Ont
METINIS B-NĖS SUSIRINKIMAS 

— lapkričio 29 d., sekmadienį, arki
vyskupijos rūmų salėje. Darbų tvarko
je: pranešimai, diskusijos, klausimai 
ir sumanymai, valdybos bei revizijos 
komisijos rinkimai.

Prieš susirinkimą 12 vai. bus pamal
dos, kurias laikys kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas. Po pamaldų, bet dar prieš 
susirinkimą, bus lapkričio 23 paminė
jimas. čia savo prisiminimais sutiko 
pasidalinti šios apylinkės ribose gyve
nąs ats. pik. Itn. Makulavičius. Po su
sirinkimo — suneštinės vaišės-kavutė. 
; TAUTINIŲ GRUPIŲ KONFEREN
CIJOJE, kurioje buvo sudaryta etni
nio meno taryba, dalyvavo taip pat 
Baltų Federacijos centro v-bos atsto- 

kybos, visuomeninio maitinimo ir kt 
buitinių įstaigų darbuotojus, kad 
jiems algos bus pakeltos sekančiais 
metais. O kaip su Augštaitijos ir 
Dzūkijos smiltynų kolchozininkais, 
kurių kolūkiuose auga tik grikiai? 
Jiems, matyt, ir toliau teks pasiten
kinti grikiniais blynais, nes atlygini
mų padidinimas ilečia tik tas tarnau
tojų grupes, kurioms algą moka res
publikos biudžetas.

GAISRAI NERINGOJE
Rašytojas R. Budrys ir miškininkas 

V. Lukošius paskelbė diskusinio po
būdžio laišką “Tiesoje” apie Nerin
gos vargus. Didžiausia grėsmė šiam 
gražiam kampeliui yra stovyklauto
jai ir grybautojai: jie ištrypia želdi
nių plotus, palieka neužgesintus lau
žus. Vien tik šią vasarą Neringoje bu- 
vo 33 gaisrai. Liūdnai atrodanti sto
vyklaviečių aplinka — visur šiukšlės 
ir sudaužytų bonkų stiklų šukės, šeš
tadienių naktimis Nidos gyventojai 
negalėdavo miegoti dėl vasarotojų 
keliamo triukšmo, o dainų nugąsdin
ti briedžiai ir stirnos šokdavo į Kur
šių marias ir plaukdavo į kitą pusę. 
Straipsnio autoriai rašo: “šią vasarą 
Neringą užplūdę poilsiautojai, išky
lautojai, o rudenį grybautojai jau 
per vieną sezoną padarė didelę ir 
sunkiai pataisomą žalą. Dar tokie 
dveji, treji metai — liks Neringoje 
ištrypti pušynai ir nieko daugiau. 
Paprasčiausias paplūdimys. Sakote, 
liks didžiosios smėlio kopos, kurios, 
būtent, ir yra gražiausios Neringoje? 
Deja, ir kopų gali nelikti. Didžioji 
kopa prie Nidos jau pastebimai su
mažėjo. Kiekvienas ją pamindo, be
veik kiekvienas “nuvažiuoja” nuo jos 
šlaito. Būriai, o vasaros metu — mi
nios žmonių. Tonos, tūkstančiai to
nų smėlio ritasi žemyn..

V. Kst.

vai: pirm, estas ir nariai — latvis ir 
J. R. Simanavičius. Jie turėjo bendrą 
posėdį su vietos pabaltiečių pirminin
kais: este dr. Saar, latvių — prof. Li- 
niu ir lietuvių — dipl. inž. Paškevi
čium. Aptarti bendros veiklos būdai 
ir galimybės.

Į KLB KRAŠTO TARYBOS SESIJĄ 
lapkričio 28-29 d. Tillsonburg - Delhi 
apylinkėj niekas iš Otavos apyl. nu
vykti negalės dėl turimo mūsų pačių 
metinio susirinkimo, kuris buvo numa
tytas anksčiau negu krašto v-ba pa
skelbė tarybos sesiją. Kadangi dėl pa
talpų gavimo susidarytų tam tikrų 
sunkumų, vietos metinis susirinkimas 
negalėjo būti atidėtas.

X.
' ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 28 D., SLOVAKŲ SALĖJE, 1406 BARTON ST. E., 

HAMILTONO ŠALPOS FONDO KOMITETAS RUOŠIA VAJAUS UŽBAIGIMO

Šalpos Fondo Komitetas

Programoje: "Aukuro" vaidinama A. Gustaičio juokinga komedija 
"ŠILKINIAI PANČIAI". Vaidinimo pradžia 7.30 vai. vak.
Po to šokiai. Groja Vyt. Babecko orkestras. Veiks savas bufetas. 
Įėjimas — $1.50, moksleiviams — 75 centai. 
Laukiame jūsų gausaus atsilankymo.

g HAMILTON
LIETUVOS KARIUOMENĖS atkū

rimo minėjimas yra rengiamas “Ramo
vės” valdybos gruodžio 6 d. tuoj po 
pamaldų par. salėje. Paskaitą skaitys 
paskutiniojo Lietuvos prezidento sū
nus adv. Julius Smetona iš Klevelan- 
do, o meninę programos dalį išpildys 
Hamiltono jėgos. K. B.

LIET. ENCIKLOPEDIJOS prenume
ratoriai, kurie yra skolingi, prašomi 
pasiskubinti su skolos atsilyginimu. 
Enciklopediją dar galima užsisakyti 
labai lengvomis išsimokėjimo sąlygo
mis — įmokėję už I tomą gaus visus 
kitus išėjusius tomus išsimokėtinai.

Gautas labai meniškai padarytas va
ryje Lietuvos Vytis. Kartu su rėmu — 
$20. Norintieji įsigyti prašomi kreip
tis pas St. Dalių arba J. Pleinį para
pijos kioske. J. D.

PROF. J. ERETAS iš Šveicarijos at
vyksta gruodžio 6 d. į Torontą ir 6.30 
vai. vak. kalbės jaunimui. Iš Hamilto
no organizuojama išvyko į šią paskai
tą. Susidarius didesniam skaičiui, bus 
paimtas autobusas. Norintieji vykti 
prašomi kreiptis iki gruodžio 2 d. pas 
J. Pleinį tel. JA 7-4876; jaunimas re
gistruojasi pas moksl. ateitininkų pir- 
min. E. Bugailiškį tel. JA 8-5446. Or
ganizatoriai kviečia dalyvauti jauni
mą ir senimą.

“ŠILKINIAI PANČIAI”, A. Gustai
čio komedija bus vaidinama “Aukuro” 
ŠF komiteto ruošiamuose vajaus už
baigimo šokiuose Slovakų salėje, 1406 
Barton St. E., 7.30 v.v. šokiams gros 
Vyt. Babecko orkestras. Pelnas — šal
pai. Tad dalyvaukime visi!

LIETUVIŲ FONDO vajaus proga 
galintieji kviečiami įsijungti į Fondo 
narių eiles. {mokėjimus galima dary
ti ir dalimis. Tuo reikalu vietos įga
liotinis atliks visus patarnavimus. Be 
to, dalis tautiečių dar nėra išpildžiu
si visuotinio susirinkimo nutarimo ir 
neįteikė savojo įnašo bendrajam apyl. 
vardu įnašui. Galintieji, bet to dar ne
padarę, yra prašomi savąjį įnašą įteik
ti LF įgaliotiniui A. Paškevičiui.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ SĄ- 
JUNGOS suvažiavime Klevelande lap
kričio 26-29 d. hamiltoniečiams atsto
vaus mokytoja L. Verbickaitė.

JAUNIMO ŠOKIAI, ruošti lapkričio 
14 d. moksleivių ateitininkų, praėjo 
su gražiu pasisekimu; buvo arti 100 
jaunimo. Dalyvavo ir Toronto mokslei
viai. Jiems nuoširdi padėka.

ĮDOMI IŠVYKA į gamtą jaunesnių
jų moksleivių, vad. globėjai E. Gu- 
dinskienei, įvyko lapkričio 15 d.; da
lyvavo 18 vaikųš Visi grįžo patenkinti.

JAUN. MOKSLEIVIŲ IR JAUNU- 
ČIŲ ATEITININKŲ susirinkimai — šį 
sekmadienį, lapkričio 29 d., 3 v. p.p. 
par. salėje. Tėveliai kviečiami savo 
vaikučius paraginti, kad visi regulia
riai dalyvautų susirinkimuose.

ATEITININKAI SENDRAUGIAI 
nuoširdžiai dėkoja mons. dr. J. Tada- 
rauskui už $10 auką, P. Enskaičiui už 
knygas ir visiems kitiems aukojusiems 
pinigais ar fantais loterijai. Nuošir
di padėka mūsų prekybininkams: Har
bor Motor garažo sav. Z. Gasiūnui; 
Concession garažo sav. Z. Bolskiui ir 
P. Armonui; A.B.C. Body garažo sav. 
A. Gudeliui; statyb. A. Silinskui ir p. 
J. Deksniui už auką pirkti taut, dra
bužius spaudos baliaus karalienei.

RIMAS KLEVAS laimėjo piano kla
sėje iki 12 m. I vietą festivalyje, ku
ris įvyko pr. savaitę Central gimnazi
jos patalpose. Rimas yra ne tik gabus 
pianistas, bet ir geras baleto šokėjas.

J. DRONSATAVIČIUS su šeima per
sikėlė iš Argentinos į Kanadai r apsi
gyveno pas brolį Hamiltone. Šia pro
ga giminės ir pažįstami suruošė sutik
tuves E. A. Keršių erdviuose namuose.

E. K. NORKŲ ŠEIMĄ ištiko nelai
mė. Sekmadienį, grįžtant iš Delhi, K. 
Norkaus vairuojamas automobilis pa
slydo ir praradus kontrolę apsivertė 
netoli Hamiltono. Iš nelaimės vietos 
visi buvo nuvežti greitosios pagalbos 
į Šv. Juozapo ligoninę. E. Norkienei 
sulaužytas petys, o sūnui Kęstučiui 
sužeistas veidas ir abu smarkiai su
trenkti. Jie palikti ilgesniam laikui li
goninėje. Mažiausia nukentėjo K. Nor
kus ir dukrelė. Kartu su jais važiavo 

svečias iš Montrealio J. Intas; jam su
laužytas vienas šonkaulis.

J. BLEKAITIS, važiuodamas sunk
vežimiu su obuoliais, buvo išstumtas 
iš kelio lenkiančių automobilių. Jo 
sukvežimis krito apie 35 pėdas ir atsi
mušė į telefono stulpą. Sunkvežimis 
visai sudaužytas, bet vairuotojas J. 
Blekaitis išliko beveik nesužeistas.

J. NAUJOKAS, vykdamas rytą į dar
bą, automobilių nelaimėj buvo leng
vai sužeistas.

V. BENIUSIS po operacijos grįžo 
namo. Ligonis pamažu sveiksta. J. P.

LN BALIUS rengiamas vasario 5 d. 
Bilietai jau platinami. Vien St. Bak
šys išplatino 150. Kiti 28 platintojai 
prašomi juos išparduoti iki gruodžio 
15 d. Bilietai paštu gaunami pas St. 
Bakšį, 38 Stanley Ave., Hamilton, Ont. 
Kaina $2. Oakvillėj juos pardavinėja 
J. Klipčius, Paris, Ont., — A. Kuz
mickas.

ALYVOS PIRKIMO sutartis per LN 
spalio mėn. pratęsė J. Stungevišius, 
A. Pusdešris ir B. Orvidas. Už juos 
gauta po $5, iš viso — $15. Nuoširdus 
ačiū. Hamiltone lietuviai turi apie 
500-700 savo namų, apšildomų alyva. 
Milžiniškas sumas sukeltumėm LN per 
keletą metų, jei visi alyvą užsisaky- 
tumėm per LN. Pirmais metais už nau
ją klijentą LN gauna po $15, o vėliau 
kasmet automatiškai po $5.

NUOTAIKINGĄ STAIGMENĄ Al
fonsui ir Lidijai Silinskams lapkr. 14 
d. jų 15 m. vedybinės sukakties proga 
surengė didelis būrys jo bičiulių. Ini
ciatoriai — F. Pr. Krivinskai, VI. ir 
G. Stabingiai. Jaukiame P. ir O. Sa
vickų name susirinko apie 60 tautie
čių. Alf. Paukštys, vadovavęs šiam po
būviui, savo trumpoje kalboje pažy
mėjo, kad p. Alfonsas yra vienas tų 
lietuvių verslininkų, kuris pastoviai 
remia liet, org-jas stambesnėmis au
komis. St. Bakšys, sveikindamas su
kaktuvininkus LN v-bos ir narių var
du, tą patvirtino ir pabrėžė p. Silins- 
kų bendravimą su liet, kolonija ir p. 
Alfonso nuolatinę pagalbą praeityje 
daugeliui tautiečių įvairiomis pro
gomis.

Rengėjų vardu kalbėjo VI. Stabin- 
gis ir priminė, kad dėl vietos stokos 
čia dalyvauja tik kelinta dalis visų 
norėjusių Šilinskus pagerbti. Tai ne
buvusi organizatorių kaltė, bet neturė
jimas didesnių patalpų.

P. Žilinskams buvo įteiktas puikus 
paveikslas ir vaza. Alf. Žilinskas su
jaudintai padėkojo. Jis yra mūro sta
tybos darbų rangovas ir šiuo metu sta-

SUDBURY, Ont.
SUSIARTINIMO VAKARAS. Apyl. 

valdyba suruošė visuomenės ir jauni
mo susiartinimo vakarą lietuviškajai 
mokyklai paremti. Pirmiausia buvo pa
rodytas filmas iš Sudburio lietuvių 
gyvenimo, o paskui buvo šokiai, vei
kė bufetas ir loterija, kurioje laimė 
nusišypsojo J. Glizickui. Parengimas 
praėjo labai gražiai ir davė gero pel
no rengėjams.

IRENA IR JONAS KAČINSKAI at
šventė 25 m. savo vedybinio gyvenimo

WINDSOR, Ont.
APYLINKĖS BENDRUOMENĖS na

rių visuotiniame susirinkime išrinkta 
valdyba pareigomis pasiskirstė: pirm.
— B. Balaišis, vicepirm. — kun. kleb. 
D. Lengvinas, sekr. — P. Januška, ižd.

V. TautkeviČienė, parengimų vad.
— V. čiuprinskas; kandidatai: Pr. 
Kairys ir Alb. Tautkevičius. Apylinkės 
valdybos adresas: 444 Ford Blvd., 
Windsor-Riverside, Ont. Revizijos ko
misija: Edv. Zatorskis, K. Garbus ir 
Vyt. Barisas.

Į KR. TARYBOS SUVAŽIAVIMĄ 
Delhi, Ont., lapkričio 28-29 d. iš Wind
sor© vyksta apyl. valdybos pirm. B. 
Balaišis ir kr. tarybos nariai Vyt. Ba
risas ir P. Januška, v. k.

VANCOUVER, B.C.
Siaurinėje Vankuverio, B.C., salos 

dalyje yra didelio popieriaus fabriko 
b-vė, kuri vadinasi Raynier Canada B. 
C. Limited, Port Alice, B.C.. Ji nupir
ko kaimynystėje — 3 mylios į šiaurę 
— 500 akrų žemės plotą ir stato mies
telį. pavadintą Rumble Beach. Jau pa
statyti 6 apartamentai ir 4 pavieniai 
namai. Parduodami namai, apartamen
tai arba atskiri žemės sklypai iki pu
sės akro dydžio. Žemės kvadratinė pė
da kainuoja $15. Galima statytis lais
vai — ką tik nori: viešbutį, kavinę, 
krautuvę ar kokią įmonę. Labai tinka
ma vieta mėgstančiam medžioklę or 
žuvavimą arba dirbančiam popieriaus 
fabrike, šioje Įmonėje yra įvairaus 
darbo. Pageidavimas jaunesnių dar
bininkų iki 40 m., bet specialistams 
amžius nėra ribotas, žinoma, neperžen
gus 65 m. Siame fabrike dirba 3 vien
gungiai lietuviai ir viena šeima. Dar
bininkai priimami per raštinę: Van
couver, B.C., Rayonier Employee Of
fice. 314 Pender W. St.

šiame miestelyje gyvenimo sąlygos 
kasmet gerėja: pravedė kelią automo
biliams iki Nanaimo ir padažnino lėk
tuvų ir autobusų susisiekimą. Be to, 
sumažino fabriko dujų kvapą mieste
lyje. J. K.
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O LIETUVIAI PASAULYJE
J. A. Valstybės

LIETUVIŲ EGLUTĖS programai 
kasmet ruošiamam “Christmas Around 
The World” festivaly paskirta gruo
džio 18 d., penktadienis. Festivalis 
vyksta Mokslo ir Pramonės Muzėjuje 
Čikagoj, 57 St., prie ežero. Be lietuvių 
dalyvaus visa eilė kitų tautybių.

P. KAJECKIENĖ Lietuvos pasiunti
nybės rūmuose Vašingtone globoja lė
lių rinkinį, kuris buvo išstatytas Niu
jorko pasaulinėje parodoje Lietuvos 
paviljone 1938-39 m. Tas rinkinys vaiz
duoja lietuviškas vestuves. Namo prie
angyje tėvas ir motina su muzikan
tais, duona ir druska pasitinka sugrį
žusius iš bažnyčios jaunavedžius, su 
palydovais, piršliu, kvietėju, svočia, 
pabroliais ir pamergėmis. Už jų, prie 
svirno durų, sėdi sargas, saugojąs 
kraičio skrynią. .. Kitataučiai, ypač 
amerikiečiai, lanką pasiuntinybę, tuo 
reginiu negali atsigėrėti.

VAŠINGTONE “VOICE OF AMER
ICA” lietuvių skyriuje dirba: dr. K. 
Jurgėla — direktorius; B. Darlys, ki
tados buv. čikagietė, gyvenusi Kaune 
ir dainavus operoj; ji — sekretorės 
ir pranešėjos pareigose; J. Laučka, bu
vęs “Darbininko” red. Brooklyne, čia 
radijo žinių red.; P. Labanauskas, bu
vęs laivo “Prezidentas Smetona” kpt., 
specialių programų red. ir režisorius. 
Prie žinių perdavimo, skriptų rašymo 
dirba rašyt. A. Vaičiulaitis. Tame sky
riuje darbuojasi kalbininkas L. Damb- 
riūnas, A. Petraitis, J. Blekaitis, J. Vi- 
tėnas. Kitame skyriuje dirba akt. H. 
Kačinskas.

MONS. DR. J.KONČIUS, penkis mė

to Jaunimo Centrą. Linkime sukaktu
vininkams ilgiausių metų ir daug lai
mės.

ATITAISYMAS. — Informacijoje 
“TŽ” 47 nr. apie adv. J. T. Kostyk rin
kimų data turėjo būti gruodžio 2 d.

Sk. St.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame organizato

riams už suruošimą mūsų 15-kos metų 
vedybinio gyvenimo pagerbimo — 
“staigmenos”: Pranutei .ir Feliksui 
Krivinskams, Genutei ir Vladui Sta- 
bingiams, Onutei ir Povilui Savickams.

Buvome be galo giliai sujaudinti ir 
nustebinti, kai pamatėme tokį gausų 
būrį savo draugų ir bičiulių iš Hamil
tono ir Toronto, susirinkusių paminė
ti mūsų sukakties.

Didelė padėka visiems už sveikini
mus, linkėjimus ir gražias dovanas, 
kurios mums visuomet primins mūsų 
mieluosius bičiulius.

Dar kartą dėkojam ‘ visiems už su
rengimą ir dalyvavimą mūsų pagerbi
me, nors žodžiais sunku išsakyti pa
dėką, kurią jaučia širdis.

Lidija ir Alfons Silinskai

sukakti, kuri praėjo labai šauniai, 
ypač sumanios organizatorės G. Lum- 
bienės ir vyr. šeimininkės J. Labuc- 
kienės dėka. Bažnyčioje kun. A. Sa
bas atlaikė pamaldas ir atliko specia
lias apeigas. Solo giedojo įžymi sol. 
C. Nemis. Sukaktuvininkus lydėjo net 
septynios poros pabrolių ir pamer
gių. Vaišės buvo suomių salėj. Sveiki
nimo žodį tarė KLB Sudburio apyl. 
pirm. J. Kručas, stalo komend. A. Ja- 
siūnas, kuris taip pat perskaitė sveiki
nimo telegramas, ir kun. A. Sabas. 
Buvo įteikta gražių dovanų. Tėvų var
du padėkos žodį tarė jų sūnus R. Ka
činskas. šokiams grojo geras orkest
ras. Salė buvo pilnutėlė draugų ne 
tik iš Sudburio, bet ir iš toliau. Su
kaktuvininkams jų draugai suruošė ir 
radijo valandėlę. Tai pirmas toks mi
nėjimas mūsų bendruomenėj. Krsp.

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

minėjimas- koncertas
įvyksta š.m. lapkričio 28 d., šeštadienį, 7 v.v. punktualiai

DELHI VOKIEČIŲ SALĖJE.
PROGRAMOJE: žuvusių už Lietuvos laisvę pagerbimas, Lietu
vos generalinio konsulo dr. J. žmuidzino žodis, koncertas, bu
fetas, 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 mi
nėjimas yra sukaktuvinis.

Rengia DLK Gedimino šaulių kuopa
KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVI

MAS. — Spaudos ir KLB kr. valdybos 
bedraraštyje paskelbta, kad kr. tary
bos sesijos posėdžiai jvyks Tillson- 
burge, Ont., 200 Broadway, Hartington 
viešbutyje, turi būti Arlington vieš
butyje.

Kadangi tai svarbus suvažiavimas, 
kuriame dayvaus atstovai beveik iš vi
sų apylinkių, pasistenkime jį tinkamai 
priimti. Ypač kviečiame visus apylin
kės tautiečius dalyvauti simpoziume 
lapkr. 29 d., sekmadienį, po pamaldų.

nesiūs išbuvęs Europoje, grįžo vėl į 
Floridą, į Fort Lauderdale apylinkes, 
kuri šios žiemos mėnesius paskirs ra
šymui knygos apie Amerikos lietuvių 
labdaros veiklą, ypač BALFą.

V. ČEKANAUSKUI, hartfordiečiui, 
žinomam spaudos, kultūros ir visuome
nės veikėjui, suėjo 70 m. amžiaus.

ČIKAGOJE prie 33-čios ir Green 
gatvių kampo buvo užpultas ir labai 
smarkiai sumuštas Jonas Šukys.

DR. S. IR DR. M. BUDRIAI grįžo į 
Čikagą iš kelionės, aplankę daugelį 
Europos valstybių; dalyvavo tarptau
tiniame alergikologų suvažiavime Mad
ride.

ANTANAS VAITIEKŪNAS, Elenos 
ir Motiejaus Vaitiekūnų sūnus, pakel
tas į JAV aviacijos majorus ir tarnau
ja Westover, Mass., aviacijos bazėje. 
Gimė Brooklyne, baigė liet. Apreiški
mo par. pr. mokyklą ir Bishop Lough
lin Memorial gimnaziją. Karo metu 
tarnavo aviacijoj, o po karo baigė un - 
te mechanikos inžinerijos mokslus ba
kalauro, o vėliau magistro laipsniu. 
Yra vedęs ir turi gražią šeimą — 3 
dukras ir 2 sūnus.

Argentina
“ARGENTINOS LIETUVIŲ BAL

SO” pranešimu, prof. Igno Domeikos 
vardo bibliotekoje Lenkų Klubas Bu
enos Aires mieste, Balcarce 621, turi 
7.000 tomų knygų. Domeika buvo Vil
niaus krašto lietuvis, kovojęs prieš 
carizmą. Daug pasidarbavo Čilės res
publikai; buvo pirmas jos universiteto 
rektorius. Jo vardu pavadintas kalnas, 
upė, keliuose miestuose gatvės ir jo 
atrastas mineralas pavadintas vardu 
“Domeiquitis”.

POETAS ANT. VILUTIS mirė rug
sėjo 15 d. Kordobos ligoninėje; palai
dotas San Vincente kapinėse. Velio
nis buvo gimęs 1906.VIIL26. Rokiškio 
apskr. Argentinon atvyko būdamas 20 
m. amžiaus. Argentinoj išmoko medžio 
skulptūras drožti ir sukūrė įvairių me
džių drožinių. Be to, bendradarbiavo 
spaudoj, išleido 2 savo poezijos rinki
nius, išvertė į lietuvių k. Argentinos 
klasiko Jose Hernandez kūrinio “Mar
tin Fierro” I dalį. Taip pat velionis 
eile mėtų dirbo Lietuvos pasiuntiny
bėje.

VL. STASIŠKIS, daug metų dirbęs 
anglų ambasadoriaus namuose kaip 
ūkvedis, mirė Buenos Aires mieste, 
palikdamas daugiau milijono pezų ban
ke. Argentinoj liko vyr. brolis Povilas.

KAZ. KAUŠILAS, 35 m. amžiaus, 
darbo metu amerikiečių naftos bend
rovėje Patagonijoje žuvo gaisre. Jo tė
vai taipgi mirę Argentinoje, čia liko 
teta Teresė ir Nikodemas Kibickas.

Vokietija
MIUNCHENO VARGO MOKYKLO- 

JE pradėjo mokytojauti Birutė Fors- 
terytė, kuri šį pavasarį baigė Vasario 
16 gimnaziją ir dabar studijuoja isto
riją ir germanistiką Miuncheno un-te. 
Iki šiol mokytojavę J. ir S. Laukaičiai 
nuo vasaros atostogų iš pareigu pasi
traukė.

R. PLUKAITĖ, buvusi Vasario 16 
gimnazijos mokinė, baigė Hageno pri
taikomojo meno mokyklos grafikos 
skyrių ir pradėjo dirbti savo specia
lybėje.

PABALTIEČIŲ EVANGELIKŲ jau- 
nimo suvažiavimas įvyko nuo spalio 
29 iki lapkričio 2 d. Pabaltiečių Krikš
čionių Studentų S-gos bendrabutyje 
Bad Godesberge. Pagrindinė tema — 
“Fariziejai ir muitininkai”. Paskaitas 
skaitė M. Kilienė, kun. Preuss iš Bon- 
nos, prof. dr. Hans Rohrbach. Kun. J. 
Urdzė pravedė Biblijos valandėles ir 
laikė rytines bei vakarines pamaldas. 
Vieną vakarą buvo rodomas filmas 
apie Šventąją Žemę.

Paruošė Pr. AL

Ten bus gvildenama liet, jaunimo pro
blema net 4 prelegentų —jaunosios 
ir vyresniosios kartos atstovų.

METINIS SUSIRINKIMAS. Gruo
džio 6 d., tuojau po 11 vai. pamaldų, 
parapijos salėje šaukiamas Delhi apyl. 
Lietuvių Bendruomenės metinis susi
rinkimas. Visi jauskime pareigą būti 
aktyviais lietuviškosios bendruomenės 
nariais — gausiai dalyvaukime susi
rinkime ir aptarime visų mūsų bend
ruomenę liečiančių reikalų.

Delhi apylinkės valdyba



VLADAS.MINGĖLA

Charles Kingsley sako: “Nie
kad nepraleisk progos pamatyti 
ką nors gražaus. Juk grožis yra 
Dievo rankraštis, Dievo šventovė, 
stovinti prie kelio: sveikink gro
žį kiekviename veide, žydrame 
danguje, kiekvienoje žydinčioje

išreiškė: “Juk ir gyvuliai tu- 
rdį bei aistras, tačiau šventa

sis gėrio ir grožio paveikslas tėra 
tik vienintelio žmogaus širdyje.” 
Tokios mintys kyla ryšium su 
praėjusia dail. J. Paukštienės pa
roda Detroite, kurią globojo vie
tinis žurnalistų skyrius.

SPALVINGA KŪRYBA
Dail. J. Paukštienės tapybos 

kūriniai primena poimpresionis- 
tinio laikotarpio kūrybą, nors ji 
nėra nei impresioniste, nei eks
presioniste. Ji stovi tarp impre- 
sionistės ir tarp moderniosios 
abstraktinės dailės žanro. Jos pei- 
sažai ir tie rudenėliai tartum auk
so, deimantų ir Spalvotųjų žiežir
bų lietumi vualyje žydi. Pro visą 
šią spalvingąją viziją, akimis ir 
savo fantazija, žiūrovas veržte 
veržiasi į peisažo vidų ir nori sa
vo svajas paversti' gyvenimu. 
Nors dailininkė turi individualų 
stilių ir žanrų, bet nenoromis jos 
tapybos primena Vincento van 
Gogh arba Claude Monet raudo
nas, geltonas, mėlynas ir žalias 
spalvas ir jų gaivališką motorinį 
žėrejimą bei buriantį žavėjimą. 
Dailininkė į savo peisažus “įrė- 
muoja” gyvosios ir negyvosios 
gamtos fragmentus ir juos apibe
ria savo stebuklingu spalvingu
mu. Kūrėja nepamiršta ir civili
zacijos bei kultūros kūrėjo žmo
gaus, jo problemų, tačiau ji ne
sprendžia painių' filosofinių jo 
problemų. Jos kompozicijos kuk
lios, kaip ir pati dailininkė.

JIEŠKOJIMŲ KELIU
Dail. J. Paukštienė yra daugiau 

ar mažiau nusistovėjusių pažiūrų 
Į tapybą, perdaug nesiblaškoj 
kaip daugelis kitų kūrėjų, bet 
klystų kiekvienas, kuris meninin-

n

jieškotoja naujų kelių, naujų žan
rų, tapybos būdų ir technikos plo
nybių. Jos kompozicijos nėra ba
nalios, nors peisažai lieka peisa- 
žais... Ji tapo beveik vien tik 
aliejumi, nors praeity nevengė 
temperos ir akvarelės.

J. Paukštienė įdomi dailininkė, 
studijavusi Kaune ir Paryžiuje. 
Besimokydama ir besitobulinda
ma, ji surado visai savitą charak
terį ir individualų stilių. Jos ta
pybos jėga sužavi ir prirakina žiū
rovą savo kūrinių, sakytume, dra
matiškumu, moderniuoju tikru
mu ir spalviniu magnetizmu. Tai 
padaro jos drąsus teptukas, lini
jos, spalvų tonai, pustoniai ir ga
mos. Su visu tuo eina turinys, idė
ja, nuotaikingumas, liūdesys bei 
džiaugsmas, judesys ar statiniai 
bruožai.

GIEDRA IR LIŪDESYS
Bet nevisose kompozicijose dai

lininkė yra džiaugsmo, šviesių 
spalvų, žydinčių pavasarių bei ru
denėlių rodytoja. Iš daugelio ta- 
pybų trykšta nenumaldomas 
skausmas ir ilgesys bei liūdesys. 
Ypač tai pastebima jos Madonose. 
Net ir peisažuose ta melancholi
ja dažnai pasitinka jos parodose 
žiūrovą, štai “Lietuvių Dienose” 
1962 m. nr. 4 apie dail. J. Paukš
tienės kūrybą dail. P. Kaupas ra
šė: “Dail. J. Paukštienei gamta 
netarnauja vien akims maloniai 
pasiganyti, ji taip pat ne kaip žy
dintis sodas ar rožių darželis, ir 
kaip kosminis tvarkos išsivysty
mas. Dažnai matyti niūriai sle
giantis dangus, bauginą debesys, 
dramatiški medžiai ir audringa 
jūra sudaro elementą jos gamto- 
vaizdžiams”.

Tenka pasidžiaugti, jog daili
ninkė per tas “8 meno dienas” 
Detroite sutraukė virš 460 žiūro
vų. Nors jos kūriniai nebuvo pi
gūs, virš 30 paliko Detroite. Iki 
šiol rekordinį skaičių tapybų bu
vo pardavusi Detroite dail. VI. 
Stančikaitė — 17 paveikslų.

Dail. J. Paukštienės paveikslų parodoje Detroite.
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Atsiųsta
Lietuviai pasaulinėje parodoje Niu

jorke 1964. Leidinys gausiai iliustruo
tas; parengė ir išleido Salomėja Nar- 
keliūnaitė. Galima įsigyti pas autorę: 
200 Highland Blvd., Apt. 3c, Brooklyn, 
N.Y. 11207, USA. Kaina $1.15.

. BALFo dvyliktasis seimas, 1964 m. 
spalio 17-18 d.d. Niujorke, nr. 4, 
psl. Pranešimai ir statistika.

Lietuvių Dienos, nr. 8, spalis, Žur
nalas papuoštas nuotraukomis iš lie
tuvių dienos Niujorke.

Šautų Aidas, nr. 11, lapkritis.
Eglutė, nr. 9, lapkritis. Vaikų laik

raštėlis. Leidžia Lietuvių kultūros Ins
titutas. Redaguoja ir administruoja N. 
Pr. M. seserys.

šaltinis, nr. 5, spalis. Tikybinės ir 
tautinės minties žurnalas. Leidžia Sv. 
Kazimiero Sąjunga, 21 The Ovai, 
Hackney Rd., London, E. 2, England.

Bronius K. Balutis, 75 m. politikas. 
V. Rastenio pasakyta kalba sukakties 
minėjime Niujorke, 16 psl.

Community Centres. Prepared by 
the Canadian Centenary Council. Lei-

ACADIAN 
pirmoji 
sąrašuose

(suprantantiems 
degtinės 
kokybę)

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

(Tęsinys iš pr. nr.) 
Du kontrastai

V. Balickas, jau patsai atšven
tęs 60 metų, atseit veteranas, yra 
B.K.B. antitezė. Jis svarsto daly
kus šaltai, iš lėto, sverdamas ir 
apmąstydamas tariamą žodį. 
Bendradarbiavimas tarp šitų 
dviejų nepanašių žmonių negalė
jo visuomet būti lengvas. Tačiau 
patarėjas ir ministeris sudarė 
vieną derinį: nuotaikingas, užsi
degantis, atkaklus dzūkas, ir lė
tas, ramus suvalkietis. Ir iš pa
žiūros atrodo kontrastas ’— ne- 
augšto' ūgio, žilstantis blondinas 
B.K.B. ir augštas, juodbruvys, 
tankiais juodais plaukais ir krū
miniais antakiais patarėjas. Sun
ku būtų įsivaizduoti Londono lie
tuvių koloniją be šitų dviejų as
menų. Būdinga, kad V. Balickas

AGUONA
VIZITAS Į ESSEX VILLAS

B. K. B.

paminėti
dinys anglų ir prancūzų kalbomis.

Films USA, 38 pages, compiled Oc
tober 1964. Distributed in Canada by 
the U.S. Information Service, United 
States Embassy, Ottawa.

The Ukrainian Bulletin, nrs. 19-20, 
October. Published semi-monthly by 
the Ukrainian Congress Committee of 
Amerika. t

Aš neskaitysiu jūsų metų — 
Seniai praaugę jubilėjus, tardavote
— Kai saulė artinasi prie laidos — 
Dalykus perdeda —
Atrodo ir pati didesnė, ir raudona, 
čionai tiktai mintis,
Dainos lig šiol nėpadainuotas posmas, 
Laiškutis Patriarchui,
Esančiam tolumoje praeitų kelių, 
Kuris laike sirenų kauksmo 
Paliko simboliu
Tėvo, tėvynės, tėviškės 
Kitų tėvų vaikams, 
žingeidžios jaunatvės atvestiems 
Senovinės kultūros žemėsna 
Jieškoti naujo ar platesnio horizonto. 
Dabar — vieni jau iškeliavo

kovotojų keliu, 
Kitus nusinešė gyvenimo srovė — 
Išskyrė laikini dalykai 
(kažin ar atpažintume vieni kitus?). 
Dabar kiti laikai — kitokį žmonės, 
Nei dzūkų, kapsų, zanavykų
* 1 žemės paprastis.
čionai mes esame toli 
Šį giedrą šiaurės rytą 
Bijūnų ir alyvų žydėjimo laike, 
Kuomet gamta-motulė šaukia 
Draugauti su žvėreliais,

moskitų pjaunamais, 
Išplaukti valtimi i plačius vandenis 
Žuvauti ar dainuoti 
Uolų pakrantėmis

apaugusiom klevais, 
Pušelėmis, beržais ir kiparisais, 
šitaip mes esame vasaros laike. 
Ar jūs atsimenate mus? 
Gyvuokite — senovės patirties 
Ir amžiaus išminties palydimi.
— Tai tiktai skambučio

mygtelėjimas 
Prie Jūsų durų —
— Vizito vietoje, 
Taip kaip anuo metu 
Sirenoms ūkiant — 
Apsilankymas 
Sutikti Jūsų malonų veidą, 
Ižgirsti linksmą sveikinimo žodį.

laike
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ADMINISTRACIJOS 
PRANEŠIMAS

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” ADMI
NISTRACIJA maloniai kviečia 
dar neatsilyginusius prenumera
torius už 1964 m. nedelsiant at
siųsti savo skolą. Leidėjai būtų 
dėkingi, jei pasivėlinę prenume
ratoriai prie įprastinės penkinės 
pridėtų ir savanoriškas “palūka
nas”. Be to, jau artėja laikas pra
tęsti prenumeratas sekantiems 
metams. Kas laikraščio, atiduoki
me laikraščiui!

SEASONS “Esu 
įvyniota 

kaip 
dovana!”

ACADIAN w

ACADIAN DISTILLERS 
BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

5 METŲ 
SENUMO 

KANADISKA 
DEGTINĖ

S. PRAPUOLENYTĖ-BUNKER

St. Prapuolenyte su min. Balučio šeimininke K. Noreikaite 
grybauja.

lillITU filUlIJr VEIKLOJE

paliko savo turtą pasiuntinybės 
namuose: “jei degs, sudegs ar 
čia, ar čia’\ ir tuo būdu viską iš
saugojo.

Buvęs šalia B.K.B, virš 25 me
tų, patarėjas V. Balickas, be abe
jonės, geriau negu kas kitas in
formuotas apie B.K.B. gyvenimo 
ir darbuotės laikotarpį. Mūsų 
konsulas Toronte, dr. J.'Žmui- 
dzinas irgi gana artimai turėjo 
B.K.B. pažinti, nes buvo prieš II 
D. karą Londono pasiuntinybėje.

“Didelė naujiena — senstu!”
Baigiantis karui nr. 19 perėjo 

į kitas rankas ir B.K.B. persikėlė 
į 17 Essex Villas tęsti savo “ty
lios tarnybos”, kurioje tebėra ir 
šias eilutes rašant. 17 nr. yra 
daugiau asmeninė, kukli B.K.B. 
rezidencija, kurią puošia daug su
venyrų, tapybos, audinių, knygų 
ir įvairių mažmožių. Čia B.K.B. 
lanko seni bičiuliai, tačiau dėl 
patriarcho amžiaus ir nesveikatos 
— širdies sutrikimo — jo darbas 
yra aprėžtas.

Aną dieną mane pasiekė B.K. 
B. laiškutis. Išbaręs mane už ap
sileidimą, užuomarštį etc., kaip 
visada, B.K.B. rašo: “Pas mane 
viena didelė naujiena, senstu 
kad žinotum... Ir nuo praeitų 
metų šuoliais senstu ... net mari 
pikta, jau negaliu nei greitai 
vaikščioti, nei taip daug dirbti: 
ir amžius, ir ypatingai širdies 
priepuolio pasekmės užmovė man 
labai stiprų apinasrį... kad ir 
norėčiau — negaliu pasispardy
ti...” - -

Laisvės riba — kito nosis —
Tas laiškutis atvėrė man senų 

prisiminimų skrynią, žmonių ga
leriją tokią gausią ir įvairią, kad 
suminėti visiems reikėtų skirti 
bent keliolika puslapių, o laikraš
čio skiltys reikalauja trumpumo 
Iš jų išsiskiria B.K.B., pasilikda
mas visais atvejais centriniu as- 

. meniu; išsiskiria savo taikliu lie-

B. 
ir

ATEITININKAI RINKS SAVO SEIMĄ
Ateitininkų Federacijos valdy

ba paskelbė naujos tarybos rinki
mus ir sudarė vyr. rinkimų komi
siją Filadelfijoj. Jon įeina: pirm. 
Teresė Gečienė, M. Vasienė, Ed. 
Binkis, dr. A. Juozaitis ir Ad. Ka
zickas. Komisijos adresas: 9382 
Hoff St., Philadelphia, Pa, 19115,

USA. Visų at-kų padalinių vado
vybės iki 1965 m. sausio 15 d. 
prašomos atsiųsti krašto rinkimų 
komisijai balsuotojų sąrašus. 
Kandidatus Į tarybą gali siūlyti 
grupės, nemažesnės kaip 5 bal
suotojų. Pasiūlyti gali 15 kandi
datų. Visi ateitininkai kviečiami 
aktyviai dalyvauti rinkimuose.

tuviškos senovės sąmojumi. Kai 
prašiau “Draugui” interview, tu
rėjau intenciją pasinaudoti spaus
dinto žodžio laisve ir rašyti apie 
tai, kuo skaitytojai paprastai do
misi, bet B.K.B. mane trumpai 
nukirpo: “Tavo laisvė baigiasi 
ten, kur prasideda kito žmogaus 
nosis, e!” Atseit, nekišk nosies į 
kito žmogaus gyvenimą. Jeigu jis 
nenori tau ko nors sakyt, to tau 
apie jo asmeninį gyvenimą ir ne
reikia žinoti, o juoba rašyti. Tai 
dalykai, kurie priklauso žmogaus 
ir Kūrėjo žiniai. Tačiau, kaip 
Aleksandras Pope rašė: “Kvai
liai sulenda ten, kur angelai ne
drįsta įžengti”, taip ir asmens 
sielos privatumas tėra supranta
mas augšto kultūros lygio biogra
fų, kurie, palyginti, yra naujas 
reiškinys pasaulio raštijoje. Tuo 
metu buvau dar tik neseniai ga
vusi B.A. ir tepradėjusi mokytis 
likusią alfabeto dalį, tačiau ši idė
ja man buvo labai įdomi.

Saulė arti laidos...
Nėra jokios abejonės, kad 

K. B. yra įsigijęs pagarbos
meilės daugelio įvairiausių žmo
nių — mokytų ir nemokytų, tur
tingų ir neturtingų, svarbių ir ei
linių' Jisai mėgsta daugybę įvai
riausiais žemės keliais-einančių 
žmonių, kurie tą patį jaučia jam'. 
Žmonės mėgsta B.K.B. už jo žmo
giškumą, už tai, kad jis yra “vie
nas iš jų”, su apmaudu, nuotaiko
mis, “raskažiais” ir kitomis žmo
gui natūraliomis Savybėmis. O 
B.K.B. apmaudas, kartą sukeltas, 
buvo labai gilus ir neatšaukia
mas. Jeigu jis ko nors nemėgo, 
tai nemėgo pastoviai iš visos šir
dies, ir tai, -nežiūrint jo gabios 
diplomatijos, buvo nesunku pa
stebėti.

Kai Londono lietuviai suruošė 
B.K.B. pagerbtuves 70-tojo gim
tadienio proga, jisai pabrėžė: kai 
saulė arti laidos, atrodo didelė ir 
raudona, atseit, dalykus perdeda. 
O pertempimo, pagyrų ir preten
zijų B.K.B. nemėgo.

Jau 25 metai, kai aš sutikau 
B.K.B. Anais 1939 m. 60 metų 
žmogus man atrodė senyvas. 
Mums, studentams, tuo laiku B. 
K.B. buvo tėvo — patriarcho sim
bolis. Taip jis būdavo neretai ir 
vadinamas už akių. Tačiau nuo to 
laiko B.K.B. nevieną jauniklį yra 
palydėjęs senatvėn, nes amžius 
įvairiai su žmonėmis dorojasi.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS i 
spaustuvėje Bostone antrasis Br. Kvik- j 
lio “Mūsų Lietuvos” tomas yra renka- i 
mas pilnu tempu; jis apima Rytų i 
Augštaitiją ir vidurio Lietuvą. III t. 1 
— Žemaičių žemė iki Priegliaus ir to- 1 
liau.

“LIETUVIŲ DIENŲ” leidykla lei- ' 
džia dailės albumą “Meno Dienos”. 
Tekstai jau renkami. Knygą redagavo 
ir daugelio dailininkų aptarimus pa
rašė P. Jurkus.

MUZ. ST. GAILEVICIAUS 60 metų 
amžiaus ir 35-rių kūrybinio darbo su
kakčių proga “Lietuvių Dienų” žurna
las yra paskyręs 2 puslapius rašinio 
apie muz. St. Gailevičių tekstui ir 
nuotraukoms lapkričio nr.

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS 
INSTITUTAS Čikagoje, šalia dėstomų 
studijų akivaizdiniame ir neakivaizdi
niame kursuose, nuo spalio mėn. pra
dėjo lietuvių k. kursus lietuviškai ne
mokantiems arba mažai temokantiems. 
Kursas numatomas išeiti per 2 semest
rus, dirbant po 4 vai. savaitėje vaka
rais pasirinktomis dienomis. Visais 
reikalais kreiptis į kun. dr. J. Kubi
lių, SJ, Jaunimo Centras, 5620 Clare
mont Ave., Chicago, Ill. 60636, USA.

LIETUVOJE PUOSELĖTĄ sieninių 
nuplėšiamų kalendorių tradiciją prieš 
keletą metų atgaivino “Nidos” knygų 
klubas ir “Europos Lietuvis” Londo
ne, Britanijoj. Toks kalendorius iš
leistas ir šiemet. Kalendoriaus karto
ninė lentelė papuošta baltu Vyčiu rau
doname dugne. Lapelių antrojoj pu
sėj kruopščiai pririnkta puikiausių įra
šų: mūsų rašytojų kūrinių — prozos 
ir poezijos — ištraukos, tautosaka, 
mįslės, patarlės, priežodžiai, puikūs 
juokai — anekdotai, rūpestingai pa
rinktos pasaulio garsenybių ir mūsiš
kių filosofų mintys, kaip Platono, 
Aristotelio, Hesiodo, O. Swett Marde- 
no, Girniaus, Maceinos ir kt. Pr. AL

PROF. J. ŽILEVIČIUS apie Toron
to “Varpo” choro įdainuota plokštelę 
privačiame laiške rašo: “Klausiau ke
letą kartų ir džiaugiausi choro darnu
mu, puikiu niuansavimu, gyvumu, nes 
to choro nebuvau pirm tai niekur vie
no dainuojant girdėjęs. Tikrumoje jo 
sąskambis mano klausai yra naujas, be 
to, tarena žodžių nepaprastai puiki, vi
siems suprantama, žodžiu, plokštelė 
verta savo pagaminimu “Varpo” choro 
užtarnautos garbės. .. “Anoj pusėj 
ežero” tikrai puikiai suprasta auto
riaus idėja.”

SOL. ALDONA STEMPUŽIENĖ iš
skrido į Vokietiją įdainuoti į plokšte
les liet, liaudies dainų ir liet, kompo
zitorių naujųjų kūrinių. Repertuare 
numatyti K. V. Banaičio, V. Jakubėno 
ir D. Lapinsko kūriniai. Įdąinavimai 
bus atlikti Stuttgarto radi j of one su 
orkestru. Jei sąlygos leis, solistė kon
certuos Tuebingene, Miunchene, Main- 
ze ir Paryžiuje; Vokietijoje išbus apie 
mėnesį laiko.

DAIL. R. VIESULO grafikos kūrinių 
paroda atidaryta lapkr. 22 d. Klevelan- 
do Gallery International patalpose. 
Kartu su juo parodoje dalyvauja ir 
dail. Fr. Wildenhain su savo skulptū
ros ir keramikos kūrinius. Abu daili
ninkai yra Guggenheim stipendininkai. 
Paroda truks iki gruodžio 19 d.

BAIGIAMA SPAUSDINTI Sibiro 
lietuvaičių maldaknygė Britanijoje. 

. Šiai laidai panaudotas kun. K. Trima- 
■ ko, SJ, vertimas, kurį britų vartojimui 
i pritaikė žymus literatas — poetas R. 
i Sealey. Įvado žodį parašė Londono 
; Westminsterio arkiv. J. C. Heenan.

Jis rašo: “Nėra jokio reikalo rašyti

ilgą įvado žodį maldaknygei, kurios 
maldos taip trumpos ir paprastos. Tos 
maldos rašytos didžiausiam skurde ir 
neviltyje. Jos yra tikras įrodymas, 
kad siela gali pakilti tikėjimo ir mei 
lės sparnais virš visokio paniekinimo. 
Tos maldos yra persunktos Kristaus 
dvasia.. .”

Britiška Sibiro maldų laida rūpinasi 
ir savo rizika spausdina Britanijos 
lietuviai savo spaustuvėj. Ta laida 
ypač rūpinosi R. Baublys. Maldakny
gės kaina apie 75 et.

ANASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS 
kūrinių paroda buvo surengta Brook- 
lyne, N.Y., lapkr. 26-29 d. Joje buvo 
išstatyti guašai, aliejiniai paveikslai, 
kilimai, tautiniai drabužiai ir prijuos
tės. Jos kūrybos apibūdinimą parodos 
kataloge prašė dr. I. Gražytė. Ji sako 
apie jos kūrybos kelią: “Be pozos, be 
savęs egzaltavimo, be dirbtinio efekto 
— lyriškas, intymus ir savitas.”

Okupuotoj Lietuvoj
KLASIKĖS ŽEMAITĖS 120-sioms 

gimimo metinėms ruošiamas specialus 
“Marčios” leidinys, kuriam iliustraci
jas sukūrė grafikas A. Kučas. Knygą 
leidžia “Vaga”.

JONAS GRICIUS, lietuvis filmuoto- 
jas, atliko pagrindinius filmavimo dar
bus kontraversiniam G. Kozincevo fil
mui “Hamletas”, kuris yra. laimėjęs 
Venecijos festivalio premiją. Lig šiol 
J. Gricius dirbo daugiausia lietuviškų 
filmų srityje ir taipogi kaip II filmuo- 
tojas prisidėjo prie G. Kozincevo anks
tyvesnio filmo “Don Kichotas” pasta
tymo.

KOMPOZ. A. KLENICKIS 60 m. 
amžiaus sukakties proga pagerbtas ju- 
bilėjiniu vakaru filharmonijos salėje. 
Šio žydų kilmės kompozitoriaus ir di
rigento kūrinius atliko jo paties diri
guojamas simfoninis orkestras, radijo 
ir televizijos choras, kamerinis orkest
ras “Ąžuoliukas”, operos solistai — J. 
Stasiūnas, E. Saulevičiūtė, M. Aleške- 
vičiūtė, V. Noreika. Didžiausio pasise
kimo susilaukė ištraukos iš siuitos 
“Lietuvos keliais”, daina “Aguonėlė”, 
siuita “Vasaros diena” ir kt. Jubilia
tui įteiktas respublikos liaudies artis
to diplomas.

PR. SADAUSKAS, apgynęs diserta
ciją “Galvijų bruceliozės imunogene- 
zės seriologinė ir citologinė charakte
ristika”, gavo pirmąjį veterinarijos 
doktoratą Lietuvoje. Jis yra baigęs 
Lietuvos veterinarijos akademiją ir 
šiuo metu eina Mokslų Akademijos 
botanikos instituto direktoriaus pava
duotojo pareigas. Jis yra tik 36 m. 
amžiaus, tačiau jau parašė virš 20 
mokslinių straipsnių ir išvarė gilią va
gą tyrimo darbuose.

LIETUVOS TEATRO DRAUGIJA 
pradėjo leisti teatrinius leidinėlius — 
programų rinkinius, skirtus tautinių 
veikalų pastatymams ir naujausioms 
premjeroms. Knygynuose pasirodė 
pirmoji ciklo “Respublikos scenos 
meistrai” V. Mažeikos apybraiža apie 
operos dainininką Rimantą Siparį. Į 
šio ciklo rėmus įtrauktos jau spaudai 
ruošiamos apybraižos apie baleriną G. 
Sabaliauskaitę ir baritoną J. Stasiūną.

MATAS GRIGONIS, žinomasis vai
kų literatūros kūrėjas, sulaukė 75 m. 
amžiaus. Jubiliatas jau -1911 m. išleido 
liaudies žaidimų rinkinį “200 žadimų”, 
o vėliau — pirmąjį eilėraščių rinkinė
lį vaikams “Kvietkelis”. Salia origina
lios kūrybos jis yra paruošęs daug 

i vertimų. Pokariniais metais pasirodė 
. mažiesiems skirtas jo eilėraščių rin- 
i kinys “Žemuogėlės”. V. Kst.

Lietuviškos kalėdinės atvirutės
GAUNAMOS: '

941 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 “Žburiai” taip pat gaunamos 
maldaknygės'vaikams “Dievo vaikas”, lietuviškoms mokykloms vado
vėliai “Kregždutė”, be to, sveikinimo atvirutės įvairiausiomis progomis.

Su jūsų pagalba jis laimės rinkimus!

IŠRINKITE 
GEORGE 

BEN 
KONTROLIERIUM

Torontui reikalingas 
GEORGE BEN'o 
pozityvus 
augančio miesto problemų 
ir galimybių supratimas...

Už geresnę ir šviesesnę Toronto ateitį 
IŠRINKITE

x BEN GEORGE

KONTROLIERIUM
"JIS SUTVARKO REIKALUS!"

.. . %

NO PRODUCTION SHORTCUT
NO PRINTED CIRCUIT - •

Model No. T20294 -

Prieš pirkdami televizija - radijo 
ar Hi-Fi gerai pagalvokite 

ir prie ZENITH apsistokite!
Aug stos kokybės dalys 100% rankų darbas. 

Vaizdas geresnis ir aparatas patvaresnis.

ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

ALFA RADIO & TV
SALES - SERVICE

Sav. A. ČIŽIKAS

672 LANSDOWNE LE 1-6165 
Toronto, Ont. MM 2784 RU



Mann & Martel
2320 Bloor St. W?’*”Tel. RO 2-8255

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 (mokėti; 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 (mokėti, 8 kamb. dviejų 
augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

BLOOR — JANE
$4.900 (mokėti, 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
tų apartamentinis pastatas — four- 
plex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas butas po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Jaum krepšininkai užpraeita trečia
dienį žaidė draugiškas rungtynes su 
U.S. komandomis ir abejas rugtynes 
laimėjo. 12 m. berniukai savo prieši
ninkus įveikė 22:4. Žaidė: Nacevičius 
8, Plačiakis, Ramanauskas 2, Karalius 
8, Kaknevičius, Vanagas 4. 14 m. ber
niukai rungtynes irgi laimėjo panašia 
pasekme 22:11. Žaidė: Ignatavičius 9, 
Duliūnas 2, Karalius, Vitkus 2, Ake
laitis, Kaknevičius 2, Vanagas 4.

TLB lygos pirmenybėse vytietės pra
laimėjo pirmaujančiai Ciccones ko
mandai 63:32.

O. Balsienė po pirmojo rato stovi 
antroje vietoje krepšių metime, šioje 
lygoje pirmauja Kingswood (Cic
cones) su 55 krepšiais ir toliau seka 
Balsienė su 47 krepšiais. A. Kalvaity
tė su 13 taškų randasi dešimtoj vietoj.

Mūsų rėmėjams: dr. A. Pacevičiui, 
išnuomojusiam salę, ir S. Grizickui 
nuoširdžiai dėkojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Chrurch lygos rungtynės intermedi

ate klasės — kiekvieną pirmadienį 
8.30 v.v. Tvarkaraštis iškabintas par. 
kavinėje. Pirmose šios lygos rungty
nėse Aušra I. nugalėjo Emmanuel 
57:37. Rungtynės prieauglio klasėms 
prasidės gruodžio pradžioje. Aušra da
lyvaus su 5 berniukų komandom.

CYO mergaičių krepšinio lygos 
rungtynės B ir J klasėms — šį penk
tadienį Lansdowne mokykloje (Col

TORONTE
Liet, filatelistų ir numizmatų 

klubo narių susirinkimas — lap
kričio 29 d., 7 v.v., Prisikėlimo 
par. muz. studijoje. Besidomin
tieji taipgi kviečiami. Valdyba

Liet, medžiotojų ir žuklautojų 
tarpklubinėse šaudymo rungtynė
se I vietą ir perein. taurę laimė
jo Hamiltono klubas “Giedraitis”.

Tradicinis “TŽ” spaudos balius 
— 1965 m. sausio 23 d.

Dr. O. Gustainienė, iki šiol dir
busi ligoninėje kaip gydytoja, 
išlaikė anestezijos specialistės eg
zaminus ir dirba toje srityje Scar- 
boro General ligoninėje.

St. Jokūbaitis lapkričio 14 d. 
Davenport liberalų rinkiminės 
apyl. buvo deleguotas į Toronto 
ir apyl. liberalų metinį susirin
kimą King Edvard viešbutyje. 
Išrinktas naujas pirm. adv. J. 
Pats. Dalyvavo apie 400 delegatų 
ir svečių, jų tarpe fin. min. W*. 
Gordon, kr. aps. min. P. Hellyer, 
prekybos min. M. Sharp, Ontario 
liberalų vadas A. Thompson ir 
kt. Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
žemės ūkio min. H. Hays.

Archit. V. Liačas po vienerių 
metų studijų Yale un-te gavo ma
gistro laipsnį. Šiuo metu jis su 
žmona archit. T. Liačiene-Šal- 
kauskaite grįžo atgal į Torontą, 
kur gyvena jų abiejų tėvai.

Ben Grys su savo šeima. Gruo
džio 7 d. rinkimuose jis kandida
tuoja i Toronto miesto tarybą 
kaip tarėjas — aldermanas. 36 
m. amžiaus, gimęs ir augęs To
ronte. Jo tėvai yra kilę iš Lenki
jos. B. Grys aktyviai dalyvauja 
kanadiečių visuomeninėj veikloj, 
priklauso Šv. Pijaus X parapijai. 
Sėkmingai dirba prekybinėje sri
tyje — yra vienos urmo firmos 
vice-pirmininkas. Siekia savival
dybės mokesčių sumažinimo, per- 
zonavimo, kanalizacijos, šaligat
vių ir gatvių darbų finansavimo.

St. Dargis

Ateitininku žinios
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

lege ir Spadina) 7 v.v. Aušra B žais 
su St. Anselms B ir 8 v.v. Aušra Jr.— 
St. Anselms Jr. Aušra M. Juvl. ir 
Aušra M Midg. šią savaitę rungtynių 
neturės. Taip pat šį antradienį nebus 
ir TLB rungtynių su Aušra Sr.

B-C lygos rungtynėse šį sekmadie
nį žais: 12.30 vai. mūsų salėje Aušra 
Sr. — Tridents ir 2.30 v. p.p. Wood
green C.C. Aušra Jr. — estai.

Šį šeštadienį, 7.30 v.v., Prisikėlimo 
salėje Aušros paskutiniai priešadven- 
niai šokiai. Visus maloniai kviečiame 
dalyvauti. .. —- -

SPORTAS LIETUVOJE
Lietuvos alpinistai, įveikę Pamiro 

kalnų keterą ir augščiausią (6080 m.) 
viršūnę, pavadino ją Lietuvos vardu. 
Grupę sudarė: R. Augūnas, A. Jurge
lionis, S. Miglinas, V. Monstvilas. 
Jiems taip pat teko geriausių Pabalti
jo alpinistų vardas.

S. Brazauskas buvo pripažintas ge
riausiu B klasės futbolo puolėju Sov. 
Sąjungoje.

Kaimo Banga laimėjo Lietuvos rug
by pirmenybes; dalyvavo šešios ko
mandos.

Vilniuje lankėsi Lvovo jaunių ir jau
nučių vandensvydžio rinktinės, kurios 
čia žaidė 7 rungtynes. Svečiai laimėjo 
3 rungtynes, 3 pralaimėjo ir-1 baigė
si lygiomis. Tačiau bendras įvarčių 
santykis 20:17 liko vilniečių naudai.

A. S.

t

Notaras A. Liūdžius, gyv. Ha
miltone, Ont., lapkričio 16 d. ati
daręs antrą įstaigą Toronte, 220 
Roncesvalles Avė., buvusiose adv. 
Staniszevskio patalpose. Klientus 
priiminėja pagal susitarimą tel. 
LE 6-3750 nuo 1 - 5 v. p.p. ir LE 
?-1708 nuo 7 - 9 v.v. Penktadie
niais nuo 3 - 7 v.v. ir šeštadie
niais nuo 2 - 5 v. p.p. Įstaigoje 
dežūruoja pats notaras A. Liū
džius. Be to, jis pasiruošęs atvyk
ti į Torontą reikalui esant.

Studentų at-kų susirinkimas įvyko 
lapkričio 15 d. pas Ž. Šlekytę. Nau
jai atvykusieji buvo supažindinti su 
ateitininkija. V. Kolyčiaus įdomi pa
skaita. gvildeno ateitininkų pradžią, 
pasaulėžiūrą ir reikalingumą išeivijo
je. Nutartą Kalėdų atostogų metu 
ruošti iškylą. Po Kalėdų rengsim Sv. 
Kazimiero minėjimą, Užgavėnių balių 
studentams ir žinoma, mėnesinius su
sirinkimus, kuriuose bus nagrinėja
ma metinė tema “Krikščioniškoji lais
vė”. Iždininkė pranešė, kad dar buvo 
gauta aukų mūsų vėliavos įsigijimui. 
Nuoširdžiai dėkojame už aukas: p. 
Bašinskams — $5, A. Pranckevičiui— 
$3, Toronto moksleiviams at-kams— 
$3. Susirinkimas baigėsi vaišėmis ir 
draugiškomis diskusijomis.

Jaunesniųjų berniukų susirinkimas 
— šį sekmadienį, tuoj po 10 vai. Mi
šių muz. studijoje. Susirinkimas už- k

Mylimam vyrui ir tėveliui
GUSTAVUI SMITUI MIRUS,

žmoną Emą, vaikus — Lydiją, Vandą, Hertą, 
Herbertą, Leoną ir jų šeimas

šioje skaudaus liūdesio, valandoje giliai užjaučiame —
S. A. Petraičiai

A.A. GUSTAVUI SMITUI mirus, 
sūnui Herbertui su šeima ir giminėms 

nuoširdžią užuojautų reiškia —

A. ir B. Petkevičius

Lietuvių studentų žinios
DALIAI STUDENTŲ išvykstant į 

sąjungos suvaživimą Detroite, šį penk
tadienį lietuanistinio seminaro nebus. 
Visi studentai kviečiami dalyvauti aka
demikų draugijos ruošiamoje dr. I. 
Gražytės paskaitoje “Rašytojas ir vi
suomenė”. Paskaita bus šį šeštadienį, 
lapkričio 28 d., 7.30 v.v. Prisikėlimo 
muz. studijoje.

Šį savaitgalį įvyks ilgai laukiamas 
LSS suvažiavimas Detroite. Suvažiavi
me numatyta daug įdomių punktų — 
įvairių paskaitų, diskusijų ir vakaruš
kų (šis punktas susilaukia daugiausia 
dalyvių). Gaila, kad amerikiečių Ka
lakutų Diena nesutampa su mūsų, nes 
dabar daugelis studentų iš Toronto ga
li dalyvauti tik pusėje suvažiavimo. 
Šis faktas sukelia mums problemų, 
nes valdybų posėdžiai bei veiklos pra
nešimų skaitymai vyksta ketvirtadienį,

o mūsų atstovai tuo laiku negali da
lyvauti.

Netrukus bus visiems išsiuntinėja
mas š.m. LSS Toronto skyriaus veik
los planas. Saugokite šį baltą lapelį, 
nes jis kotroliuos jūsų egzistenciją. 
Garbingasis pirmininkas ir vicepirmi
ninkas darbščiai paruošė šį pranešimą, 
kuris apibūdina temas seminarų iki 
pabaigos vasario mėn. ir kitą mūsų 
veiklą.

Paskutinis žodis: laimingos kelionės 
ir grįžkite visi!

Balandėlis ir Pelėda
Gausus būrys atsilankė į ASS suei

gą D. Tamulionytės namuose. Buvo 
svarstomi žiemos stovyklos reikalai. 
G. Rinkūnaitė skaitė paskaitą “Lietu
vių organizacijos ir jaunimas” ir pra
vedė įdomias diskusijas, po kurių vi
si pasivaišino kavute, d.j.

J

GUSTAVUI SMITUI MIRUS,
jo žmonai Emai, dukterims Lydijai, Vandutei ir Hertai, 
sūnums Herbertui ir Leonui gilią užuojautą reiškia —

truks 1 vai. Kviečimi ir neateitininkai 
7-8 skyr. berniukai.

Prof. J. Ereto paskaita jaunimui 
nuo 13 m. amžiaus — gruodžio 6 d., 
sekmadienį, 6.30 v.v., Prisikėlimo par. 
salėje. Paskaita rengiama visos kolo
nijos jaunimui aktualia jauniesiem 
tema. Prof. Eretas yra šveicaras, išmo
kęs lietuvių kalbą, gyvenęs Lietuvoje. 
Paskaiton atvyksta ir Hamiltono jau
nimas: skautai ir ateitininkai.

Ateitininkai sendraugiai raginami 
prisidėti prie Prisikėlimo par. staty
bos vajaus. Ateitininkai per eilę me
tų naudojosi parapijos patalpomis, ly
giai kaip ir kitos kolonijos organiza
cijos. Naujame parapijos pastate or
ganizacijom numatyta gana daug pa
talpų.

Vyr. moksleivių susirinkime praėju
sį sekmadienį buvo diskutuota susirin
kimų forma, jų pravedimas, pirminin
kavimas ir t.t. Sekantis susirinkimas 
bus paruoštas valdybos iniciatyva, be 
globėjų pagalbos.

Klevelando vyr. moksleiviai ruošia 
ekskursiją į Torontą pas Toronto vyr. 
moksleivius. Numatomas bendras su
sirinkimas, šokiai ir kita bendra pro
grama.

Jaunutėms ir jaunesnėms at-kėms, 
dalyvaujančioms prieškalėdiniame pa
sirodyme, repeticijos šią savaitę: lap
kričio 25 d., trečiadienį, 7 v.v. LV Na
muose ir lapkr. 28 d. tuojau po šeš- 
tad. mokyklos pamokų Prisikėlimo sa
lėje. Būtinai visos dalyvaukite, nes tai 
vienintelė proga repeticiją padaryti 
scenoje.

“Gintarių” susirinkimas — šį sek
madienį, 2 v. p.p. LVN. Gausiai daly
vaukime; pramatomos labai įdomios 
diskusijos. Laukiame ir neateitininkių, 
kurios lanko 7-8 skyrių ir domisi įvai
riais klausimais.

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

RO 7-5454 :
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. . i

RUSHOLME RD., 14 kamb. dup- < 
leksas, vandens alyvos šil- 1 
dymas, garažas, ilgas skly- ’ 
pas.

BABY POINT, apie $4000 įmokėti, į 
7* kambarių atskiras mūrinis 
namas, kvadratinis planas, ' 
garažas

KINGSWAY, apie $5000 įmokėti, ( 
gražus 6 kambarių bungalas, < 
užbaigtas rūsys, garažas su < 

privačiu įvažiavimu. 1
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, '
sklypas, dvigubas ga 
privačiu įvažiavimu.

WILCOX LAKE, apie $6000 įmokė- j 
ti, 13 žiemai įrengtų gyven- ( 
ti vasarnamių su maisto pro- « 
dūktų krautuve, virš $7000 < 
metinių pajamų, ant ežero < 
kranto, 20 mylių nuo Toron- 1 
to; gali keisti į namą.

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

INDIAN RD. — BLOOR, $10.000 J 
(mokėt, 4-pleksas, atv. morg. !

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165

Kaunu šeima

LIETUVOJE MAMYTEI MIRUS, 
jos sūnui A. Aulinskui ir šeimai nuoširdžią 

užuojautą reiškia bei kartu liūdi —

Otava, Ont.
E. P. Ališauskai
A. J. ir E. Šimanskai

Nuoširdžiai dėkojame visiems pareiškusiems 
užuojautą dėl mūsų mylimos žmonos ir motinos mirties.

S. Bakaitis su šeima

datus 
as su

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 {mokėjimu.

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

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

HIGH PARK RAJONE:
$12.000 įmokėti. Trijų šeimų pasta

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

RONCESVALLES — GRENADIER 
$15.000 įmokėti už 5 butų gerą pa

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

WESTONO RAJONE:
$15.000 įmokėti už 17 butų aparta- 

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

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Padėka
’ Nuskambėjo garsas puikiai pasise
kusio L.V. Namų bazaro. Jeigu jis pa
sisekė, nuoširdi padėka rėmėjų bran
duoliui su p. P. Urboniene priešaky
je, kuris jau nuo pirmųjų rudens die
nų planavo, rūpinosi; visoms fantų 
rinkėjoms, talkininkėms ir visiems 
įvairiausiais būdais padėjusiems savo 
brangiu, neįkainuojamu darbu.

Ypatinga padėka KLKM Dr-jos Pri
sikėlimo par. skyriui, kuris priglaudė 
mūsų bazarą prie savo parengimo.

Nemažiau dėkingos esame ir visai 
lietuviškai Toronto visuomenei, lietu
viams dailininkams ir prekybininkams, 
kurie vertingomis ir puošniomis do
vanomis praturtino bazarą; p. V. Ba- 
čėnui už gėles.

Negalime nepadėkoti ir tiems, ku
rie prisidėjo tiesiogiai prie bazaro pa
sisekimo pirkdami laimėjimo bilie
tėlius.

Taip norėtųsi kiekvienam iš Jūsų 
paspausti padėkai ranką, tačiau tai 
žmogiškai neįmanoma, todėl paveda
me Viešpačiui, Kuris nė vieno nepa-

miršta ir neaplenkia. Specialiai mūsų 
koplytėlėje bus atlaikytos šv. Mišios 
lapkričio 27 d. už Jus visus.

Nuoširdžiai kiekvienam dėkingos 
maldoje su Jumis,
Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys

Padėka
Praeitais metais Toronto lietuvių 

šeštadieninei mokyklai aukojo: Kre
dito unija “Parama” — $1000, Prisi- 
kėimo parapija — $1000, Šv. Jono Kr. 
parapija — $750, KLB Toronto apy
linkė — $250, Prisikėlimo kredito 
unija — $100, P.L. Inž. ir Archit. Są
junga Toronte — $50, Prisikėlimo 
parap. Kat. Vyrų Dr-ja — $25 ir Pri
sikėlimo parap. Kat. Moterų Dr-ja — 
$25. Asmeninės aukos: $25 — Z. Gir- 
dauskas, A. Bumbulis, P. Misevičius; 
$10 — dr. A. Pacevičius, dr. J. Son
gaila, A. Girča, J. Mardosas. Mažes
nėm sumom aukoję, dėl vietos stokos 
neišvardinti.

Už aukas nuošitdžiai dėkojame.
Tėvu komitetas

Lietuvių skautų veikla

NEABEJOK! BALSUOK!

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

JŪSŲ BURMISTRAS 
"Jis kovoja už jūsų teises!"

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST J

Didžiausias pasirinkimas namų, fannų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
YONG — EGLINTON, $10.000 įmokėti, mūro, atskiras, 5 metų senumo, 

4 butų gražus pastatas. Geroj vietoj.
BLOOR — DOVERCOURT RD., $3.000 Įmokėti mūro, 9 kambarių, 3 mod. 

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

BLOOR — WILLARD, $3.000 įmokėti, mūro, 6 kambarių, 10 metų senu
mo, 9 pėdų šoninis įvažiavimas. Prašo $18.000.

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, muro, 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, namų RU 3-2105

AL GARBENS
REAL ESTATE 

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

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

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

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

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

MĖSINĖ — VERSLAS IR PASTATAS $22.000 — pilna kaina, su visais 
įrengimais, šaldytuvais ir Lt. 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 tolinesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

šį šeštadienį, lapkričio 28 d., 4.30 v. 
p.p., St. George bažnyčios salėje meti
nis Trinity Park distrikto vadovų su
sirinkimas. Vykstantieji susiriša su s. 
V. Rušu OX 1-2632.

Kalėdų eglutė, rengiama Rambyno 
ir Šatrijos tuntų, įvyks gruodžio 27 d., 
4.30 v. p.p. Prisikėlimo salėje. Pro
gramą rūpinasi j.ps. B. Mažeikienė, o 
jai talkina abiejų tuntų d-kai.

DLK Mindaugo dr-vės sueigos vyks
ta pirmadieniais Sv. Jono Kr. par. sa
lėje 7 v.v. Kadangi vyksta dr-vės kon
kursas, visų skautų dalyvavimas pil
noj uniformoj būtinas. Konkurso už
baigimo proga laimėtojai bus apdova
noti vertingomis dovanomis.
* Stovyklos mecenatas R. Geležiūnas 
parūpino 10 tonų sunkvežimį, kuriuo 
buvo nugabenta dr. J. Yčo kabina ir 
archit. L. Abromonio 40 lapų asbesto 
į Romuvą. Sunkvežimio pakrovime tal
kino daug tėvų ir skautų vadovų.

Skautų-čių tėvų-rėmėjų komitetas 
ruošia mūsų solistų didelį koncertą ir 
po jo balių sausio 9 d. Prisikėlimo sa-

Detroito akademikų skautų skyrius 
studentų suvažiavimo proga ruošia su
sipažinimo vakarą — šokius lapkričio 
26 d. 8.30 v.v. Disabled American Vet
eran’s salėje, 1360 E. Jefferson Ave.

Visi akademikai skautai, viešnios ir 
svečiai prašomi dalyvauti šiame pasi
linksminime. ž. Z.

Padėka
Dr. A. Užupienei ir dr. J. Vale už 

stropų manęs gydymą Women’s Colle
ge ligoninėje ir namuose reiškiu gilią 
savo padėką. Taip pat kun. J. Staške-. 
vičiui ir p.p. B. čerkauskienei, J. M. 
Duliūnams, I. Paškauskienei, G. Tar
vydienei už dažną lankymą ir dova
nėles; p. J. Empakerienei, R. Brennen, 
M. Fiest, O. Smith, A. White ir ki
tiems C.P.R. Communications skyriaus 
tarnautojams, prisiuntusiems man do
vaną bei linkėjimus greitai pasveikti 
tariu nuoširdų ačiū —

Regina Sirutienė

Padėka
Nuoširdus ačiū dr. Urbaičiui už patarimą, dr. Knowlton ir dr. Grundy 

už sėkmingą operaciją Sv. Juozapo ligoninėje. Nuoširdus ačiū Tėvui 
Tarcizijui, OFM, kun. J. Staškevičiui ir visiem mane lankiusiem ligo
ninėje bei atnešusiem dovanų bei gėlių: p.p. Astrauskams, Mielašiams, 
Basalykams, Samoškoms, šelmiams, Seliakams, Vaitkevičiams, Kalinaus
kams, Balniams, Janauskams, Kušlikiams, Karpams, Simaičiams, Ra
manauskams, Urbonienei, Grinskienei, Matukienei, Diksonienei, Gals- 
kienei, Bieliauskienei, Abravičienei, Skurdelienei, Meldažiui, Rickevi
čiui, Tamošiečiui, dukteriai, žentui, anūkams ir mylimai žmonai. Taipgi 
nuoširdžiai dėkoju visiem, kurie aplankė mane sunkios ligos metu na
muose. Dėkinga širdimi —

Feliksas Milys

Lietuvos gen. konsulas Kanadai dr. 
J. Žmuidzinas dovanojo “Romuvos” 
stov. vandens pompą su visais prie
dais. Montrealio sk. vyčiai ją išmon
tuos ir persiųs į Torontą. Dėkojame 
už dovaną mūsų stovyklai.

Apie “Sk. Aido” vajų ir gerąjį dar
belį žiūr. pr. “TŽ” nr. skautų žiniose*

I “Tulpės”> ir “Rūtos” paukštyčių 
draugoves atėjo dirbti v.sk. B. Butvi- 
lienė.

V.sl.v^k. M. Kalinauskienė lapkri
čio 1 d. proga LSS Pirmi jos pakelta j 
paskautininkės laipsnį. Sveikiname ps. 
M. Kalinauskienę.

šveicaras, išmokęs lietuvių kalbą, 
vedęs lietuvaitę, išauginęs lietuvišką 
šeimą, profesoriavęs Kaune prof. J. 
Eretas dabar gyvena Šveicarijoj, šiuo 
metu yra atvykęs į Ameriką ir gruo
džio 6 d., 6.30 v.v. skaitys paskaitą To
ronte Prisikėlimo salėje jaunimui nuo 
13 m. ir vyresniems. Todėl prašome 
visus skautus-tes jo paskaitos išklau
syti.

Ketvirtas įstatas: skautas yra brolis 
kitam skautui ir draugas savo artimui. 
Skautė yra sesuo kitai skautei ir drau
gė savo artimui. Artimiausias ryšys 
tarp žmonių padeda pažinti vieniems 
kitus ir padeda skleisti taikų sugyveni
mą tarp skautų. Todėl kiekvienas 
skautas stengiasi kiek galima vienas 
kitam padėti, kaip brolis broliui, se
suo seseriai.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojam už dalyvavimą priešvestuviniame ir vestuvių 

pobūviuose. Jūs padarėt mums didelį džiaugsmą, nežiūrint kokiais 
sumetimais buvo atlikta. Tačiau labiausiai esam dėkingi savo dėdienei 
Adai Ceponienei, kuri tiek daug darbo įdėjo beruošdama man pobū-’ 
vį — “shower”. Visa tai ilgai atsiminsim.

Jums dėkingi —
Birutė ir Fredas Demanuele

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

ISLINGTON — BLOOR — viena- 
augštis (bungalow), 6 did. kamb., 
2 prausyklos, 2 židiniai, dvigubas 
garažas, didelis sklypas, $5.000 
įmokėti.

DUNDAS — OSSINGTON, $1.000 
įmokėti, 6 kamb., 2 virtuvės, nau
ja šildymo krosnis, 1 mortgičius 
balansui.

RONCESVALLES — DUNDAS — 
dupleksas, 10 kamb., 2 nauji šil
dymui pečiai, dvigubas garažas, 
1 mortgičius balansui.

JANE — BLOOR — atsikras, 6 
did. kambariai, šiltu vandeniu ap
šildymas, moderni virtuvė; gara
žas, 1 mortgičius balansui.

QUEEN — LANSDOWNE — įmo
kėti $2.500, 8 kamb. plytų namas, 
2 modernios virtuvės, nauja šil
dymui krosnis, vandens vamz
džiai ir išdekoravimas, įvažiavi
mas, 1 mortgičius.

RONCESVALLES GARDEN — 
$4.500 įmokėti, plytinis 8 kamb. 
namas, 2 virtuvės, naujas šildy
mui pečius, garažas, 1 mortgičius.

SKANĖSTŲ PREKYBA ir pastatas 
— $4.000 įmokėti, plytinis 9 
kamb., 3 virtuvės, pire pagrindi
nių gatvių suskirtimo Queen St. 
vakaruose. Pilna kaina $20.500.

Turime krautuvių, namų, vasarviečių, hotelių, motelių Įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mort^čių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
_______ . -..... 2 ------------------------------------- ---- -------------------------- ■



įvairūs siuntiniai ir dovanos įi
Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

foto aparatai ir Lt.

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

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

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
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

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Lietuvis LAIKRODININKAS
F, BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi • Service — Dirbtuvė

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

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

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

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

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

296 BROCK AVĖ. (tarp Dun- Dloor Autorire \3ara9e das ir CoUege). Tel. 531-1305

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

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių ff . „

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

Už sutaupąs moka nuo 4^ % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6V2%. 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.

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!

Parduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
Idt. 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 namu šildymo alyva • Mašinos paruošiamos žiemai • 
• Darbų įkainavimai nemokami •

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

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

Tel. 535-9468
VERSLAS VEDAMAS LIETUVIŲ

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

Sav. R. STASIULIS

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

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

apdraudę.

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

© SKAITYTOJAI PASISAKO %

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
, KALĖDINIAI SVEIKINIMAI
Vėl artėja mūsų širdžiai mielos Ka

lėdų šventės. Mes, ateiviai, pagal Ka
nados papročius, irgi siuntinėjame 
vienas kitam korteles, nors ir gyven- 
tumėm tame pačiame name ar gatvė
je. Iš kiekvienos tautos yra naudinga 
pasisavinti gerų papročių, bet ne pa
mėgdžioti viską.

Kodėl vietoj tų pasveikinimų, ku
riems išleidžiam kelis dolerius, nepa
aukoti labdaringiems tikslams, stipen
dijų fondui ar varge patekusiems lie
tuviams, kuriems tikrai reikalinga ma
terialinė parama?

Būtų tikrai gražu, jeigu mes visi 
vieningai ištiestumėm pagalbos ranką 
savo broliams. Aukotojų sąrašai ga
lėtų būti paskelbti laikraštyje, jeigu 
aukotojas to pageidautų.

E. čižikienė
PERTVARKYTI AUKLĖJIMĄ 

ŠEIMOJE
Vyriausioji jaunimo negerovių prie

žastis blogas, vaikų auklėjimas 
šeimose, blogi vyresniųjų elgesio pa
vyzdžiai. Pradedama, kaip sakoma, 
nuo “adatos”-, nuo mažo: vyresnių ne
gerbimas, jokio autoriteto nepripažini
mas, mokyklų langų daužymas, negy
venamų namų naikinimas, autobusų 
sėdynių pjaustymas,, akmenimis laidy-

(Atkelta iš 1 psh)
ta pati — darbas valdybose laikomas garbės tarnyba Tėvynės la
bui. Jeigu taip, tai apyl. valdyboms nėra pagrindo jieškoti šalti
nių šeštad. mokyklų mokytojų atlyginimams, menininkų honora
rams, nes ir jie gali dirbti, dainuoti, groti ar šokti tam pačiam Tė
vynės labui. Bet, gerbiamieji, gyvenimas eina pirmyn. Prisimin
kime Montrealio skilimą vien tik dėl “keturi” ar “penki”, prisi
minkime tuos gerus laikus, kai įvairių organizacijų salės buvo pil
nos tautiečių, kai i apyl. valdybas žmonės verže veržėsi. O kas 
šiandien? Tenka eiti nuo namo prie namo, prašyti, aiškinti lietu
viškos veiklos svarbą... Atsiranda jautrios širdies žmonių, ku
riuos dar gali sugraudinti ir i valdybas prikviesti, bet daugiau
sia girdėti atsisakymai ir paaiškinimai: namuką reikia padažyti, 
žolelę palaistyti, šeima, vasarnamiai Wasagoj ar Palangoj... Bū
kime realistai, nes gyvename kapitalu pagristam krašte, kur dole
ris yra labai svarbus. Mokant nors ir mažą atlyginimą už įdėtą 
darbą lietuviškoje dirvoje bus lengviau gauti ir žmonelės sutiki
mą dirbti visuomenini darbą. Pasižiūrėkim pvz. Į mūsų bankelius, 
kur atsisakančių kandidatuoti i valdybas beveik nėra! Turėdami 
pajėgesnių asmenų valdybose galėsime pagyvinti liet, veiklą ir 
apylinkėse, ir visoje Kanadoje.

Dar vienas kr. tarybos sesijos programos punktas, vertas iš
skirtinio dėmesio — tai “sekančios Lietuvių Dienos ir jaunimo 
šventės reikalai”. Jaunimo Diena buvo pavesta surengti Hamilto
nui.-Deja, darbas buvo pradėtas pavėluotai, nors praėjusioje sesi
joje, Įvykusioje St. Catharines, Hamiltono atstovas pareiškė, kad 
tam jau pasiruošta. Teko pasitenkinti tradicine Lietuvių Diena. 
Nuo Jaunimo Dienos atsisakyti negalime. Ji turi būti suruošta 
ateinančiais metais Toronte. Montrealiui tepalieka 1967 m., kai 
bus minimas Kanados šimtmetis. Jaunimo Diena turėtų likti tra
dicine, kadangi didesni sportininkų susibūrimai parodo, kad mūsų 
jaunimas iš plataus š. Amerikos kontinento mėgsta bendrauti bei 
rengti didesnius suvažiavimus. Tad metmenis ateinantiems me
tams reiktų sudaryti jau Tillsonburge, paimant^pagrindu mano 
1960 m. pasiūlytą programą ir berods E. Daniliūno iš London. Ont.

Pabaigai — simpoziumas. Jis ruošiamas jaunimui ir plačia
jai visuomenei. Tikiu, kad krašto valdybos ir tarybos nariai laukia 
plataus dalyvavimo ne tik iš tabako apylinkių, bet ir Toronto, Ha
miltono, Niagaros pusiasalio, Londono ir kt. Juk jaunimo klausi
mas yra gyvybinis, todėl ir susidomėjimas juo turi būti visuotinis.

Red. pastaba, šis straipsnis iškelia labai aktualius mūsų veik
los klausimus, vertus platesnio dėmesio, ir todėl laikytinas atviru 
ir kitokiom nuomonėm.

Teko aplankyti C. Electric Box 
and Stampings Ltd. fabriką ant 
950 Warden Ave., Scarboro, ku
riame vyr. reik. ved. ir stambiau
sias šėrininkas yra jaunas vyras 
R. Geležiūnas. Prieš 11 m. jis 
pradėjo šioje Įmonėje dirbti pa
prastu darbininku. Įmonė buvo 
nedidelė ir turėjo tik 35 darbi
ninkus. šiandieną ji apima 92.000 
kv. pėdų, dirba 260 darbininkų 
ir 30 biuro tarnautojų. Pažymė
tina, kad tos rūšies Įmonė yra 
viena didžiausių Kanadoje, š. m. 
ta b-vė vad. R. Geležiūno, nupir
ko tos pačios gamybos kitą Įmo
nę JAV, Filadelfijoj, kurios virš 
50% šėrų turi R. Geležiūnas ir

A & B TAILORS — A. BERESNEVIČIUS
Klientų patogumui persikėlė į naujas ir daug didesnes patalpas. Dabar tu
ri daug didesnį pasirinkimą vyrams ir jaunimui išeiginių bei sportinių 
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 AVĖ., TORONTO 3, ONT. - • - - LE 1-1432

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. 

mas į autobusus ir tt Niekas vaikų 
už tai nebaudžia. Vaikai nuo tų “ma
žų” nusikaltimų pereina prie didžių
jų, prie “arklio”, kaip sakoma. Tėvų 
duodami centai ledams, saldainiams 
vaikų jau nepatenkina; jiems reikia 
daugiau ir daugiau “pajamų”. Jie pra
deda mėginti ištraukti praeinančiai 
senutei rankinuką... Tokia pasiseku
si “uždarbiavimo” pramoga vaikus pa
pratina, jog ilgainiui jie jau nebegali 
be nusikaltimų išsiversti. Tokiu būdu 
ir išauga tų nusikaltėlių gaujos, su 
kuriomis visomis priemonėmis reikia 
kovoti ne vien tik policijai. Reikia 
pertvarkyti visą šeimoje ir mokyklo
je vaikų-jaunimo auklėjimą iš pat pa
grindų — pakeisti tą didelių laisvių 
vaikams sistemą. Laisvė turi eiti drau
ge su įsisąmoninimu, kad ji negali bū
ti neribota, nes neribota “laisvė” neša 
pragaištį visuomenei. Vaikas turi bū
ti auklėjamas dorovės, religijos artimo 
meilės, vyresniojo pagarbos principų 
pagrindais.

Reikia veikti valdžios sluogsnius, 
kad įvestų kontrolę kinam, televizi
jos programom, visokiem geltonos

ŠIEMET SUEINA 15 metą nuo di
desnės lietuvių naujųjų ateivių veik- 
los užuomazgos. Tada stambesniais bū
riais pradėjo atvykti tremtiniai. Da
bar, žvelgiant į praeitį, galima tvirtin
ti, jog tomis dienomis Čikagos lietu
vių veikimas buvo gyvesnis. Naujieji 
ateiviai tuomet neturėjo nei automo
bilių, nei namų bei kitokių įrengimų, 
bet jų dėmesys lietuviškam reikalui 
buvo didesnis negu šiandien. Pagrin
dinė naujųjų ateivių susitikimo vie
ta buvo “Tremtinių Namai” (netoli se
nosios “Draugo” dienraščio redakci
jos)* kuriuos tvarkė Anatolijus Kai
rys. J toje vietoje ruošiamus šokius 
ar kitokius vakarus publika dažnai ne
tilpdavo. Ten mezgėsi naujai į šį kraš
tą atvykusiųjų pažintys, buvo skandi
nami naujakuriški vargai bei rūpes
čiai, sudaromi planai organizaciniams 
darbams.

Tą rudenį įsisteigė pirmieji sporto 
klubai: Grandis Čikagoje ir Tauras 
Cicero mieste. Lietuviška spauda per- 

spaudos leidiniam ir pan. Dabar dau- j gyveno atgimimą: pūtėsi laikraščių ti- 
gelis tokių programų tėra grynai pirk
lių programos, kurios skleidžia bai
sius nuodus, gresiančius užnuodyti 
jaunimą. Kalpas Uoginius

yra tos Įmonės pirmininkas.
Lietuvių Verslo S-ga linki R. 

Geležiūnui geriausio pasisekimo 
tolimesniuose jo darbuose. V. Sg.

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

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis ete&ira varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 532-3408. Namų RO. 6-8372 

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

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

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

Sūduvos; “Pe- 
A. Vilainio;

ražai ir gerėjo jų turinys. Atsirado 
visa eilė naujų laikraščių ar žurnalų, 
tačiau dauguma jų išgyevno tik neil
gą laiko tarpą, štai “mirusieji” leidi
niai: “Naujoji Aušra” — leista A. 
Kairio; “Nemunas” - 
leda”, “Užuolanka”
“Atspindžiai” — V. Meškausko; “Šv. 
Kazimiero Akademijos Aidai”, “Sporto 
Žinios” ir kiti.

Tuojau užsimezgė dainų ir taut, šo
kių ansambliai, lituanistikos mokyk
los. Publikos tuomet niekur netrūko, 
atskirose lietuvių kolonijose į papras
tus parengimus atvykdavo iki 500 
žmonių (dažniausiai kiek tik salės 
talpindavo), o į Vasario 16-sios minė
jimus tuomet ateidavo iki 4.000 tau
tiečių.

Šiandien visa tai — praeitis. Dabar 
Čikagos lietuvių suėjimai ar minėjimai 
sutraukia 100-200 žmonių. Greitai už
geso pasiryžimas dirbti, judėti, bend
rauti su savo tautiečiais, šiandien ky
la klausimas — kas dėsis dar po 15 
metų, jeigu bus traukiamasi iš lietu
viškos veiklos, bėgama iš lietuviškų 
kolonijų, kaip iki šiol? O gal tik pesi
mistinis teigimas? Norėtųsi tikėti, jog 
taip blogai nebus.

ŠIOMIS DIENOMIS, nežiūrint, kad 
lietuviška veikla Čikagoje kiek susilp
nėjo .(iš dalies dėl senosios ateivijos 
narių praretėjimo ar nenoro dėtis Į 
bendrą darbą), tačiau vis dar netrūks
ta veiklos apraiškų. Jau yra pradėtas 
BALFo aukų vajus, turėta Čikagos 
liet, organizacijų konferecija, kurią 
šaukė Čikagos Lietuvių Taryba — 
Amerikos Lietuvių Tarybos padalinys, 
Įvyko Lietuvių Rymo Katalikų Labda
rių Sąjungos jubilėjinis seimas. Lap
kričio pradžioje atidaryta dail. Česlo
vo Janūšo darbų paroda, lapkričio 21 
d. prasidėjo A. Kezio, SJ, meniškų fo
tografijų, vaizduojančių Niujorko pa
saulinę mugę, paroda, o nuo gruodžio 
5 d. — dail. Ritos Žukaitės paroda.

Sporto srityje paminėtinas Čikagos 
lietuvių krepšinio turnyras lapkričio 
7-8 d. Komandų šiemet buvo mažiau, 
negu ankstesniais metais: po 4 pas 
vyrus ir pas jaunius. Vyrų grupėje I 
vietą buvo laimėjusi Lituanica (ji 
baigmėje įveikė naujai įsteigtą Korp! 
Neo-Lithuania penketuką) 81:80, ta
čiau išaiškinus, kad pas laimėtojus

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

BE 9-1659

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE. ,

LE. 5-9130
Atlieka sąžiningai visus mechaniš
kas 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 dažvmo darbai.
Sav. ANTANAS PASKEVTCiUS

EDVARDAS SULAITIS

ŠYPSENOS

žaidė nėregistruotų žaidėjų, I vieta 
buvo užskaityta pralaimėtojams. III 
vietoje liko Aras, IV — Neris. Šiose 
pirmenybėse žaidė 4 krepšininkai iš Š. 
Amerikos liet, rinktinės, viešėjusios 
Australjioje: A. Varnas, L. Jesevičius, 
E. Šilingas, E. Modestavičius.

Pas jaunius I vietą nuskynė Litua- 
nicos komanda, kuri baigmėje sudoro
jo Nerį 66:49.

Pačias pirmenybes stebėjo labai ne- 
gausus žiūrovų. būrys. Pasirodo, kad 
publiką ir į sporto salę šiandien yra 
sunku atvesti. Ji gausiau pasirodo tik 
retais atvejais; pvz. kai žaidė į Aust
raliją vykstanti rinktinė, žiūrovų bu
vo apie 600.

NETRUKUS PRASIDĖS ŠVENTI
NIS SEZONAS. Vidurmiesčio gatvės 
ir krautuvės puošiasi kalėdiniais bliz
gučiais. Tradicinis kalėdinis paradas 
bus lapkričio 29 d. State gatvėje. Da- 

kurio 
Šoto, 

tūks-

lyvaus ir lietuvių vežimas, ant 
“Ateities” šokėjų grupė, vad. 
šoks tautinius šokius.

Tokie paradai stebimi šimtų
tančių žmonių, o įskaitant televizijos 
žiūrovus — milijonų. Lietuviai turės 
gerą progą būti pastebėtais gausios 
publikos.

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

PRANO BARAUSKO

OKULISTAS
S. B ROGOWSKI, OJ).

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

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

W. A. LENCKI
B.A., LXJ8.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107

TELEFONAS EM 64182
O-

> Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO
, (arti Bloor ir Yonge gatvių)

Tel. Įstaigos: WA 4-9501
Tel. namų: BE 34)978

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR. RO
Wiktoria BUKOWSKA, R.O
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.

draudimo įstaiga

kęs geria pieną. Ištuštinęs stikli
nę, jis taria žmonai:

— Dabar man aišku, kodėl kū
dikiai beveik nepaliaujamai rė
kia ...

Tik artimiesiems...
Kartą Balzakas pagavo tarnai

tę meluojant.
— Niekad nereikia slėpti tei

sybės nuo savo artimo, — mokė 
tarnaitę garsus rašytojas.

— Gerai, — atsakė tarnaitė. — 
Bet kai antstolis ateina paimti 
jūsų, baldų, aš visada sakau, jog 
pono nėra namie!

— Juk seniai turėjai suprasti, 
jog antstolis nėra mūsų artimas!

Dalyviai
Gal niekad ir niekam nepaaiš

kės paslaptis, kodėl vienas vys
kupas Vatikano santaryboje "vi
suomet balsuoja “placet juxta 
modum” — pritariu su tam tik
rom rezervacijom. Dabar gi esą 
pasakojama, kad yra toks vysku
pas, kuris ir Į savo dalyvio korte
lę užrašo ne “adsum” — esu čia, 
bet “adsum juxta modum” — esu 
čia su tam tikrom rezervacijom.

Parinko Pr. Al.

RO 6-0811
Commissioner

arba RO 6-0832
For Taking Affidavits.

DR. E. ZUBRIENE 

DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas) 

9

Telefonas LE. 24108

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 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD ' 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir Šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin SL)

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

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

470 COLLEGE ST„ TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

KOMERCINIŲ IR KITŲ

24 vai. pat. RO 94811 
Darbo vaL RO 94111 
Namų RO 8-7111
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Sol. Lilija Šukytė, kurios rečita
lis jvyks šį sekmadienį Prisikėli
mo salėje 3.30 v. p.p.

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Sveikiname šį savaitgalį įvyks

tantį K.L.K. Moterų Dr-jos suvažiavi
mą. Linkime liudyti krikščionišką tie
są ir žėrėti lietuviška meile plataus 
pasaulio kryžkelėse.

— Šiuo sekmadieniu pradedamas 
adventas.

— Šią savaitę lankomi parapijiečiai 
sekančiose gatvėse: Colbeck, Lincoln, 
Idlewood, Clendenan, Annette, Evelyn 
Cres. ir Evelyn Ave.

— Kariuomenės Dienos proga pr. 
sekmadienį 11 vai. pamaldos baigtos 
Lietuvos himnu.

— Marijos N. Prasidėjimo šventė, 
gruodžio 8 d., antradienį, par. bažny
čioje 7.30 vai. vakare laikomos pa
maldos. Kviečiama tose pamaldose 
gausiai dalyvauti jaunimą ir priimti 
šv. Komuniją.

— Rekomenduojame įsigyti parapi
jos knygyne gaunamą ką tik išleistą 
“T. Žiburių” kun. prof. Stasio Ylos 
knygą “Dievas Šutemuose”. Tai pui
kus veikalas advento rimčiai.

— žiemos sezone, pradedant lapkri
čio mėn., lietuvių kapinėse kapus pa
puošti pageidaujama ne gyvomis gė
lėmis, bet dirbtinėmis.

— Pakrikštyta: Kristina Marija 
Kozar.

— Už a. a. inž. Algirdo Slapšio vė
lę mirties metiniu proga šį šeštadienį, 
8 vai., gedulingos pamaldos.

Prof. J. Eretas kalbės Toronto 
liet, jaunimui sekmadienį, gruo
džio 6 d., 6.30 v. Prisikėlimo sa
lėje. Prof. Eretas yra šveicaras, 
išmokęs lietuvių kalbą, gyvenęs 
Lietuvoje ir dalyvavęs lietuvių 
kultūrinėje veikloje; garsus kal
bėtojas. Šį kartą kalbės specia
liai jaunimui nuo 13 m. amžiaus.

Šiam savaitgaliui speciali kaina:
KIAULIENOS PETUKAI ... . 
SKANIOS RŪKYTOS DEŠRELĖS 
KAIMIŠKOS RINKUTĖS .... 
KARALIŠKOS SILKĖS............

Turime didelį pasirinkimą įvairių šviežių ir rūkytų mėsų, paukštienos, 
importuotų maisto gaminių, šviežių daržovių ir vaisių, lietuviškų sūrių, 
palaido sviesto, silkių ir jaunų paršiukų. • Nemokamas pristatymas.

Paskambinus, atvažiuoju į namus jums 
tinkamu laiku. Didelis pasirinkimas iš 
pavyzdžių pagal jūsų norą. Medžiagos, 
bateliai, megztukai ir kt. Maistas iš Ang
lijos, akordeonai ir kt. Vaistai į Lenkiją 
ir kt. Turiu didelį pasirinkimą LIETU
VIŠKŲ ilgo grojimo plokštelių.PARKSIDE MARKET

Sav. Edvardas ir Irena Punkriai

335 Roncesvalles Avenue. Tel. LE 5-1258

Dėmesio! 
Dėmesio! Atidaryta metalinių (chrome furniture) 

baldų dirbtuvė ir krautuvė

SILVER BELL FURNITURE CO
DAROME

ADRESAS

TELEFONAS

— valgomojo kambario ir virtuvės komplektus, 
vaikams staliukus ir kėdutes, telefono staliu
kus ir 1.1. Taip pat aptraukiame senas kėdes. 
Darbas atliekamas sąžiningai.

— 861 COLLEGE STREET, TORONTO 
(tarpe Ossingtono ir Dovercourto gatvių)

— 536-4767. Namų tel.: LE. 3-2245 
Savininkai V. ir J. Baliūnai

Res. Louis Temporale CR 8-4529

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

Atlieka įvairius kapų paminklų 
akmens ir skulptūros darbus
Skambinti dieną ir naktį!
176 takeshore Road West — Port Credit

Tel. CR 8-2757

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

CANADIAN ART MEMORIALS LTD

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BER2INSKAS 

Užsakvmai priimami ir naštų.

• Prisikėlimo par. žinios
— Lietuvoje mirus a. a. Agotai Pet- 

rukaitienei, nuoširdžią užuojautą reiš
kiame jos dukrai B. Simonaitienei, se
seriai E. Dambrauskienei bei Biršto
nu ir Puzerių šeimoms. Taip nuoširdi 
užuojauta N. Kuprevičįenei, Lietuvo
je mirus jos mamytei a. a. Petronė
lei Adomaitienei. Mišios už a. a. Pet
ronėlės vėlę — gruodžio 6 d., 8 v.r.

— Nuoširdžiai sveikiname Kanados 
Liet. Katalikių Moterų Dr-jos sukaktu
vinio suvažiavimo dalyves ir linkime 
darbingų dienų, šį sekmadienį Mišios 
11 vai. laikomos Dr-jos intencija. Vi
sa visuomenė kviečiama dalyvauti di
deliame sukaktuviniame koncerte 
akademijoje.

— Parapijos chorų koncertas visais 
atžvilgiais buvo labai sėkmingas. Juo 
džiaugėsi virš 800 žmonių. Parapijos 
namų statybai įteiktas $500 čekis. Par. 
vadovybė abiem choram, sol. J. Lius- 
tikaitei, pianistei D. Skrinskaitei, jau
najam sol. A. Chvedukui ir visiem 
prisidėjusiem nuoširdžiai dėkoja. Ypa
tinga padėka chorų vadovui kun. Br. 
Jurkšui, kurio darbšsumo ir sugebėji
mo dėka mūsų chorai pasiekė tokio 
didelio muzikinio lygio.

— šią savaitę nei jaunimo, nei su
augusiųjų chorų repeticijų nebus.

— Katechetinės pamokos savaitės 
dienomis ir sekmadienį — įprasta 
tvarka. Religijos pamokos gimnazis
tams 
tistų 

— sekmad. po 10 vai. Mišių ar- 
kambariuose.
T. Tarcizijus išvykęs į JAV. Nuo- 
padėka Tėv. Rafaeliui už pagal-širdi

bą pastoracijoje.
— Šį sekmadienį prasideda adven

tas. Suaugusius ir jaunimą kviečiame 
susilaikyti nuo pasilinksminimų ir 
triukšmingų suėjimų. Paskutiniai 
priešadventiniai Aušros rengiami šo
kiai — šį šeštadienį.

— Sekmadienio jaunimo šokių ad
vento metu nebus.

— Parapijos biblioteka šį sekmadie
nį bus uždaryta. - .

— Uždaros rekolekcijos moterims 
— gruodžio 4, 5 ir 6 d.; vyrams — 
gruodžio 11, 12 ir 13 d. Ves mons. V. 
Balčiūnas; prasidės penktadienio va
kare ir baigsis sekmadienio vakare. 
Valgoma ir nakvojama rekolekcijų na
muose. Regsitruotis pas kat. moterų 
arba vyrų dr-jų narius ir par. raštinė
je. Uždaras rekolekcijas labai reko
menduojame ir prašome visus, kurie 
gali, jose dalyvauti.

— Lapkričio 30 — gruodžio 5 lan
kysime parapijiečius 6 ir 13 pašto zo
nose bei:, Sunnysįde, Triller, Glen
dale, Merrick, Parkdale, Ridley Gdns, 
Algonquin, Parkway ir Harvard Ave.

— Į par. namų statybos reikalu iš
siuntinėtus laiškus jau atsakė apie 80 
Toronto lietuvių. Iki šiol suaukota 
$5.500 ir apie $1.500 pažadais. Visiems 
aukojusiems nuoširdus ačiū. Nuolan
kiai prašom visus galimai greičiau at
sakyti, nes mums yra svarbu iš anksto 
žinoti, kiek aukų galime tikėtis ir ka
da galėsime pradėti statybą.

— Lietuviai statybininkai, suintere
suoti būsimų parapijos namų statymu, 
prašomi iki gruodžio 6 d. atsiųsti savo 
vardus parapijos vadovybei. Statyba 
varžytinių būdu bus atiduota gener. 
rangovui.

Ct 
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35
89
89
25
49

svaras 
svaras 
svaras 
viena 

et. tuzinas

KLK MOTERŲ DRAUGIJA SUVAŽIAVIMO PROGA RUOŠIA -
• * t,

SUKAKTUVINĮ KONCERTĄ
AKADEMIJA

U
lapkričio 29 d., sekmadienį, 3.30 v. p.p. Prisikėlimo salėje, 1021 College St.

Programoje: sol. LILIJOS ŠUKYTĖS nou- • djinns: $2 61-50, moksleiviams bei studentams $1. 
jai paruoštų kūrinių rečitalis. • kviečiame plačiąją visuomenę dalyvauti.

• Bilietai gaunami pas draugijos nares ir sekmadieniais
Akod. dalyje kalbės viešnia iš Montrealio p. • parapijų spaudos kioskuose, o koncerto dieną —

I. Lukoševičienė, un-to dėstytoja. • prie įėjimo.
• K.L.K.M. Dr-jos centro valdyba

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, 7.30 VAL. VAK. PRISIKĖLIMO SALĖJE

Paskutiniai priešadvėntiniąi šokiai 
MENINIS PROGRAMĄ IŠPILDYS AKORDEONISTAS V. RUSECKAS. 
GROS PUIKUS D’AMICO ORKESTRAS.
TURTINGA LOTERIJA.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti ir jaukiai praleisti paskutinį prieš adventą vakarą bei 
paremti mūsų sportuojantį jaunimą, kuris taip gražiai atstovauja mūsų kolonijai lietuvių ir 
svetimtaučių tarpe.

Prisikėlimo parapijos S. K. Aušra ir T. R. Būrelis

JŪSŲ

BURMISTRAS
UŽ 

PLANINGĄ PAŽANGĄ 
BALSUOKITE 
GRUODŽIO 7

GIVENS X
“Dievas sutemose” — tokiu 

pavadinimu išėjo prof. St. Ylos 
knyga iš spaudos. Pirmąjį egzem- 
pliorį nupirko autoriaus" kaceti- 
nių kančių draugas notaras A. 
Liūdžius, pripuolamai užėjęs į 
“T.ž.” redakciją. Knyga Toronte 
gaunama abiejų parapijų kios
kuose. _. '

M. F. Yokūbynienė savo arti
mųjų būryje paminėjo savo 60-jį 
gimtadienį. Ji yra gimusi Alytu
je; Kanadon atvyko 1927 m. ir 
visą laiką uoliai dalyvavo lietu
viškoj veikloj. Drauge su kitais 
dalyvavo laikraščio “N. Lietuva” 
kūrime. Kurį laiką bendradarbia
vo reguliariai “Naujienose”, kur

"Žiburių" spaustuvei reikalingi:
LINOTIPININKAS IR SPAUSTUVĖS DARBININKAS, 
mokąs rinkyklos ir spausdinimo — preso darbą. Yra 
galimybė mokytis linotipininko darbo. Rašyti —

"Žiburių" Spaudos Bendrovės valdybai, 941 Dundas Street W., 
Toronto 3, Ont., Canada.

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.

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal), Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudburi ir kitur.

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 2-3656 

daugiausia rašė apie Kanados lie
tuvius. Yra parašiusi ir atspaus
dinusi keletą apysakaičių. Stam
bi jos apysaka “Gabrielė” buvo 
atspausdinta “Naujienose” 1942 
m. Linkime jai sveikiausių metų.

Prisikėlimo par. kat. moterų 
dr-jos susirinkime lapkričio 15 d" 
dalyvavo apie 70 moterų. Pirmi
ninkavo G. Barcevičienė, sekr. 
E. Čižikienė. Teis. Ger. Balčiūnas 
kalbėjo tema “Moteris ir teisė”; 
supažindino su turto teise Kana
doje, paveldėjimu, testamentais 
ir 1.1. Skyriaus valdyba dėkoja p. 
Balčiūnui už paskaitą, o p. Mise
vičiui už gražius drožinius lote
rijai. V.V.

Išnuomojamas frontinis kambarys su 
baldais II augšte, High Park rajone, 
netoli Roncesvalles gatvės. Tel. LE. 
24074. '

Nuosavybių pirkimo ir 
pardavimo reikalais kreiptis 

ST. DARGIS, 
EXTRA REALTY LIMITED, 

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

Audronei Kuolaitei lapkr. 16 
Prisikėlimo salėje buvo sureng
tas priešvestuvinis pobūvis, ku
riame dalyvavo apie 200 moterų. 
Ta proga jai įteikta daug vertin
gų dovanų. Audronė yra veikli 
ateitininkė, “T.Ž.” bendradarbė; 
studijuoja Toronto un-te.

Akademikų paskaita, antroji šį 
sezoną, bus šį šeštadienį, lapkri
čio 28 d., 7.30 v.v. Prisikėlimo 
par. muzikos studijoje. Paskaitą 
tema “Rašytojas ir visuomenė” 
skaitys viešnia iš Montrealio dr. 
I. Gražytė. Ji yra baigusi Montre
alio un-te literatūros studijas dak
taro laipsniu. Jos disertacijos te
ma “Arthur Koestler as a Novel
ist”. Šiuo metu tame pačiame un- 
te dėsto anglų literatūrą. Be to, ji 
plačiai dalyvauja spaudoje ir vi
suomeninėje veikloje, ypač skau
tėse. Visi kviečiami dalyvauti.

Valdyba
Tėvų dėmesiui. — šį šeštadie

nį, lapkričio 28 d., Toronto liet, 
šeštad. mokykloje yra ruošiama 
Tėvų Diena. Vienas iš tėvų ma
loniai yra prašomas atvykti į mo
kyklą 10.40 vai. ir pasikalbėti su 
klasės auklėtoju. Po pasikalbėji
mo tuoj pat mokiniai bus išleisti 
namo. Kaip praeitais metais, taip 
ir šiais metais tikimasi gausaus 
tėvų atsilankymo. Vedėjas

Dail. J. Račkus neseniai grįžo 
iš Prancūzijos, kur keletą men. 
dirbo prie litografijų serijos “Že
mė ir dangus”. Jo darbą finansa
vo kanadiečių grupė, šį šeštadie
nį, lapkr. 28 d., dalininko 14 lito
grafijų bus galima pamatyti Pic
ture Lawn Society galerijoj, 3 
Charles St. W. nuo 1.30 iki 5.30 
v.v. Dail. J. Račkus Europoj su
rengė savo kūrinių parodas — 
Liuksemburge ir Belgijoj.

Adv. dr. St. Daukša iš Montre- 
lio lankėsi Toronte tarnybiniais 
reikalais. Ta proga aplankė gen. 
Lietuvos konsulą, savo artimuo
sius ir “T.Ž.” redakciją; kuriai 
pažadėjo straipsni apie Kvebeko 
separatizmą.

B. Boytchuk kandidatuoja i To
ronto miesto tarėjus-aldermanus 
5-je apylinkėje. Jis yra žymus uk
rainiečių katalikų veikėjas, arti
mas lietuvių bičiulis.
Krautuvės pastoviam pardavėjo darbui 
reikalingas vyras ar moteris. Skam
binti tel. LE. 5-1258, Parkside Meat 
Market.
Parduodamas akordeonas 120 bosu, 
mažai naudotas. Skambinti po 6 vai. 
vak. tel. LE 3-5648.

TAUPYK IR SKOLINKIS a/f TA CH 
savo Kredito Kooperatyve Lf IAAO

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.
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— Galutinai susitarta, kad Kle- 
velando oktetas į Montrealį at
vyks 1965 m. gegužės 1 d., šešta
dienį, po Atvelykio. Taigi, mūsų 
parapijos parengimas įvyks gegu
žės 1 d.

— Šv. Onos Dr-jos parengimas
— kortų pobūvis įvyksta šį penk
tadienį, lapkr. 27 d. Pradžia 8 v.v.

— T. K. Pečkys lankys: antrad.
— Allard, Briand, Monk; tree.
— Hamilton; ketv. — Hadley; 
penkt. — Beaulieu. T. Kulbis: 
Springland, Egan, Emard, Wood
land, Desmarchais, De Sėve. T. 
Vaišnys: dar neaplankytus mies
to centre ir už miesto.

— Užpr. sekm. rinkliava — 
rinkliava — $224. Nuoširdžiai 
dėkojame.

Lietuvos kariuomenės Šventė 
pr. savaitgalį buvo gražiai pami
nėta. šeštadienį per radiją kalbė
jo buv. seimo atstovas sav. kūrė
jas pik. J. Viliušis, o sekmadienį
— A V par. bažnyčioje įvyko pa
maldos ir salėje — minėjimas. 
Gražią paskaitą skaitė Stp. Kęs
gailą, o meninę dalį išpildė sol. 
A. Paškevičienė ir EL Bagdžiūnas. 
Minėjimą rengė LKV Sąjunga 
“Ramovė”.

Velionies prez. J. F. Kennedy 
mirties metinių proga prisimena
mas jo populiarumas Amerikos 
jaunimo tarpe. Mes prisimename, 
kaip viena Putnam N. P. seserų 
bendrabuty gyv. kanadietė lietu
vaitė, tėvams iš toli negalint da
lyvauti jos gimnazijos baigimo 
šventėj, pakvietė į iškilmes pre
zidentą su žmona. *.. Atsakydama 
i moksleivės laišką prezidentie
nė savo ir vyro vardu padėkojo 
už kvietimą ir linkėjo geriausios 
sėkmės ateičiai... Tai rodo velid- 
nies prezidento ir jo šeimos dė
mesį jaunam žmogui. Tad ne
nuostabu, kad prez. Kennedy jau
nimas taip idealizavo. -

Mokyt. A. Rinkūnas ši savaitga
li išvyksta į Čikagą skaityti pa
skaitos mokytojų suvažiavime.

F. Urbonienė, “TŽ” administ
ratorė, išvyko i General ligoninę 
operacijai. Geriausios sėkmės!

Nauj. kanadiečių teatras Col
lege ir St. George gt. centr. bib
liotekoj stato K. Schluter veikalą 
vakarais 8 v. nuo lapkr. 24 iki 29 
d. Lapkr. 28 ir 29 d. taip pat 2 v. 
PP-

Mokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikučių Kalėdų eglutė 
įvyks gruodžio 6* d., 2.30 v.' p.p. 
Prisikėlimo salėje. Programoje 
scenos vaizdelis “Pažadas”, Šv. 
Mikalojaus atvykimas, darželio 
vaikučių programėlė ir bendri 
žaidimai. Kvieičiami visi vaiku
čiai dalyvauti.

St. Daugėla lapkričio mėn. vi
duryje persikėlė Į Čikagą.

Latviai iškilmingai paminėjo 
46-ją nepriklausomybės sukaktį 
lapkr. 21 d. Eaton auditorijoje" 
Lietuvai ir lietuviams atstovavo 
kons. dr. J. žmuidzinas. Taip pat 
dalyvavo ir kiti lietuviai. Priėmi
mas svečiams Latvių namuose bu
vo surengtas lapkričio 20 d.

Verslo S-gos susirinkimas — 
lapkričio 29 d., 5 v.v.. ,Laet. Na
muose. Bus Įdomi paskaita. Ak
tualūs pranešimai, rodomos iš
traukos iš būsimo filmo, o prie 
kavutės diskusijos. Kviečiame vi
sus, kas tik domisi šiais reika
lais. Valdyba

Moterims uždaros rekolekcijos, 
organizuojamos kat. moterų Pri
sikėlimo par. skyriaus, bus gruo
džio 4-6 d. Ves mons. V. Balčiū
nas. Kviečiame registruotis tel. 
RO 9-7051 ir pas valdybos nares.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Neringos tunto vadijos sueigoje 

lapkričio 17 d. nutarta 1965 m. sausio 
16 d. ruošti kartu su M. Lietuvos Bi
čiulių Dr-ja vakarą.

— Į tunto veiklą įsijungė iš Vokie
tijos atvykusi jūrų skaučių vadovė R. 
Kušneraitytė. Ji jra išlaikiusi buriuo
tojos egzaminus ir įsigyjusi patentą.

— Jūrų Skautijos vadija patvirtino 
burinių, motorinių ir kanu valčių įgu
lų ženklų nuostatus, ženklai gauna
mi Jūrų Skautų skyriuje. '

— Buvęs VLIKo narys j. s. dr. M. 
Brakas. Klaipėdos jūrų skautų pirma
sis vadas atsiuntė vertingos medžia
gos apie Klaipėdos jūrų skautų veik
lą ir jų keliones Baltijos jūroje. Savo 
laiške veteranas jūrų skautininkas 
pasakė: “Jūsų veikla yra mano bei ki
tų ‘senių’ pasididžiavimas”.

— Jūrų Skautijos Neringos tunto 
tėvų ir rėmėjų komitetas š.m. lapkri
čio 29 d., sekmadienį, 12.30 vai. Sv. 
Jono Kr. par. patalpose virš “T.ž.” 
red. kviečia tėvelių, rėmėjų ir bičiu
lių susirinkimą, kuriame bus renka
mas naujas komitetas ir aptariama 
ateities veikla. Skautės numato susi
rinkusius pavaišinti kavute.

Sv. Kazimiero par. žinios
3426 Parthenais St. Montreal 24, Que.

— Lapkričio 18 d. lankėsi iŠ 
JAV kun. V. Poimanskis.

— Kleb. kun. dr. F. Jucevičiui 
pagerbti kasmet Rosemonto kata
likės moterys surengia metines 
vaišes. Toks parengimas įvyko 
lapkričio 22 d. pas p. Grigelius.

— Parapijiečių lankymas jau 
baigiamas. Kurie nebuvo rasti na
muose lankymo Sienomis, bus 
stengiamasi vėliau aplankyti.

— Adventinis katalikių moterų 
susikaupimas — gruodžio 11, 12 
ir 13 d. Praves kun. F. Jucevi
čius; pamokslai vakarais — 8 v. 
Užbaiga — gruodžio 13 d., sekma
dienį, 11 vai.

— Lapkričio 22 d. įvyko Šv. 
Elzbietos narių pamaldos, p po jų 
svetainėje — pietūs.

— Šv. Elzbietos Dr-jos metinis 
susirinkimas — pirmą sekmadie
nį, gruodžio mėn..

— Šv. Onos Dr-jos metinis su
sirinkimas gruodžio 13 d. Visos 
narės prašomos dalyvauti.

— Su šiuo žinių žiupsneliu pra
džioje yra nurodytas parapijos 
adresas. Prašome įsidėmėti. Į Šv. 
Kazimiero kleboniją ateina nema
žai laiškų su netiksliu adresu.

— Sunkiai serga p. Kavaliaus
kienė Royal Victoria ligoninėj.

— Ši šeštadienį, lapkričio 28, 
Įvyks seniai lauktas parapijos 
choro koncertas. Dar kartą prime
name — be bilietų nevykti, nes 
nebus Įleisti; visos vietos jau se
niai rezervuotos. Choras žada 
duoti kitą koncertą vėliau; tai 
bus gera proga išgirsti ir kitiems, 
kurie negalėjo dalyvauti šiame. 
Choro valdyba maloniai prašo pa
aukoti fantų loterijai, nes po kon
certo bus duodami šilti pietūs, o 
vėliau bus loterija. Gd.

Kun. J. Gaudzė Montrealio kar
dinolo raštu oficialiai paskirtas 
Šv. Kazimiero par. vikaru. Klebo
nas ir parapijiečiai džiaugiasi 
šiuo paskyrimu ir linki naujajam 
Kristaus darbininkui Dievo pa
laimos. F. J.

Juozas Gražys, kailinių drabu
žių siuvėjas, aprūpina paltais ne 
tik montrealietes, bet garsėja ir 
už Montrealio ribų. Neseniai vie
ną ypatingai gražaus stiliaus įnin
ku paltą nupirko viena ponia, gy
venanti net už Hamiltono. Jo dar
bą gerai Įvertina ir kitataučiai. J. 
Gražys savo kailių prekybą sėk
mingai plečia per eilę metų 6396 
Bannantyne Ave., Verdun, telef. 
PO 7-6183. Malonu konstatuoti, 
kad jam nesvetimas ir Įvairių lie
tuvybės reikalų rėmimas; Liet. 
Kat. Moterų Dr-ja, Montrealio 
KLB stovykla, parapijos ir kt. or
ganizacijos yra susilaukusios jo 
paramos. P. R.

Literatūros vakaras, rengtas 
“NL” spaudos bendrovės, lapkr. 
21 d. AV par. salėje gražiai pra
ėjo. Programą atliko iš Bostono 
atvykęs rašyt. A. Gustaitis ir dr. 
H. Nagys. Įvyko ir loterinis pa
skirstymas net 10 lietuvių daili
ninkų kūrinių ir kitų gėrybių. 
Loteriją organizavęs J." šiaučiulis 
pasidžiaugė, kad visuomenė gau
siai parėmė. —v—

Lac Sylvere vasarvietės savi
ninkų komitetas yra gavęs šalia 
Montrealio KLB stovyklos nema
žą sklypą žemės, kur numato į- 
rengti sporto centrą, salę etc. Lė
šoms sutelkti komitetas gruodž. 
5 d., šeštadienį, 8.30 v.v. Impe
rial salėje, 9480 Notre Dame St. 
East, ruošia didelį šokių vakarą, 
įėjimas $3 Įskaitant “cocktail”. 
Geras orkestras; programoje ar
tistas M. C. Roland Montreuil ir 
kt. Visi kurie gali, ypač turin
tieji vasarnamius prie t® ežero, 
kviečiami šokiuose dalyvauti. Ta 
proga prašomi visi sklypų savi
ninkai atsiimti iš Pr. Rudinsko 
Lac Sylvere savininkų dr-jos na
rio registracijos korteles ir Įmo
kėti už 1964 m. po S6 nario mo
kesčio. ' Pr. R.
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