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ÎSKES ŽIBURIAI
Moterys veikloje

Viešojo gyvenimo pozicijose esame įpratę matyti vyrus. Taip 
yra pas kitataučius, taip yra ir pas mus. Nors pastaraisiais dešimt
mečiais moterų proveržis į viešąsias pozicijas buvo labai žymus, 
tačiau dar ir dabar moteris vadovaujančiose viešojo gyvenimo po
zicijose yra pastebimai retesnė nei vyras. Galimas dalykas, kad 
moterys savo veržlumą tą linkme galėtų dar sustiprinti ir parody
ti savo sugebėjimą, prilygstantį vyrų sugebėjimams viešojo gyve
nimo srityse. Bet ar tai moters idealas? Net ir moterų emancipa
cijos šalininkės pastebėjo, kad veržimasis užimti vyrų pozicijas 
viešajame gyvenime nėra esmės, o daugiau ambicijos reikalas. 
Tai, ką moterys laimi viešojo gyvenimo pozicijose siekdamos pa
vaduoti vyrus, pralaimi tose pozicijose, kur niekas moterų negali 
pavaduoti. Tai šeimos bei auklėjimo pozicijos, čia moteris -moti
na - auklėtoja yra nepavaduojama. Tai ypač pasakytina apie lie
tuvę motelį išeivijoje, kur ji yra pašaukta būti savo tėvynės pra- 
tęsėja ir įkvėpėja. Galime sukurti daug fondų, komitetų, instituci
jų.... bet jeigu už jų nestovės tautiškai sąmoninga moteris - mo
tina, viskas veltui Pagrindinė jos pozicija visdėlto yra šeima. Ir 
jeigu ta šeima bus gyva lietuviškos bendruomenės ląstelė, tai 
prasminga bus organizuoti fondus bei kitas lietuviškas institucijas.

Darbingas 
ateitininkų 
suvažiavimas

Moteris, stovėdama savo pašaukimu gyvybinėse pozicijose, tu
ri jausti moralinę atsakomybę pirmiausia už jai patikėtą visuome
nės ląstelę — šeimą, nes jei viena ląstelė miršta ar atrofuojasi, 
pajunta visas organizmas. Todėl pagrįstai laukiama, kad. moteris 
šeimoje būtų morališkai stipri asmenybė. Juk šeima nuolat ata
kuojama tokių pagundų, kurios vilioja tėvus, ypač motinas, į 
“good time” pozicijas, kur norima užmiršti visa atsakomybė ir 
kartu moralinė didybė. Todėl lietuvė moteris turi pasižymėti di
deliu atsparumu, saugojančiu jos šeimos pasaulį, šeima turėtų bū
ti jos pilis, ginama ne metaliniais, o moraliniais ginklais. Ir jei 
moteris nėra tam paruošta, jeigu jai svarbiau karjera viešajame 
gyvenime nei savoji pilis, netenka laukti tvirtai išauklėtų asme
nybių. Principų moteris šiaip ar taip juk atstovauja gilesniam gy
venimui, vertybių pasauliui, kuris per šeimą, mokyklą ir kitus ka
nalus maitina ir viešąjį gyvenimą; Tokią moterį galėtume paly
ginti su medžio šaknimis, o viešąjį gyvenimą — su jo lapais. Pa
prastai visi pastebime lapus, bet mažai tekreipiame dėmesio į šak
nis. Tai klaidingas žiūrėjimas, kurį turėtume keisti. Jei moteris 
mažiau reiškiasi viešajame gyvenime, nereiškia, kad ji mažiau ver
tinga. Jos vertė glūdi pirmoj eilėj ne viešojo gyvenimo pozicijose, 
o gelminėje srityje, moraliniame atsparume.

Pr. savaitgalį Klevelande įvyko 
At-kų Sendraugių Sąjungos suva
žiavimas. Pradėtas dailės paroda, 
kurią atidarė “Draugo” red. K. 
Bradūnas. Penktadienį, lapkričio 
27, vyko posėdžiai. Vakare pa
skaitą “Dvidešimtmetis išeivijo
je — prasmė ir uždaviniai” skaitė 
prof. J. Eretas iš Šveicarijos, šeš
tadienį posėdžiai tęsėsi toliau; pa
skaitą “Laiko dvasios iššauka sen
draugiui ateitininkui” skaitė 
prof. dr. Ant. Sužiedėlis. Vyko 
itin gyvos ir išsamios diskusijos. 
Sekmadienis pradėtas viešu posė
džiu. Paskaitą skaitė prof. dr. J. 
Pikūnas. Suvažiavimas vyko Šv. 
Jurgio parapijos patalpose. Atsto
vai ir dalyviai iš įvairių JAV ir 
Kanados skyrių šalia darbo posė
džių kiekvieną dieną dalyvavo 
pamaldose.

Aplamai suvažiavimas buvo 
darbingas. Pasikeista naujomis 
idėjomis, planais ir sumanymais. 
Priimta eilė naujų nutarimų bei 
siūlymų. Vaišingai svečius pri
ėmė ir rūpinosi Klevelando at-kai 
sendraugiai.

šeštadienį suruoštas literatū
ros vakaras. Dailiu, poetišku ir 
linksmu žodžiu klausytojus pa
vaišino rašytojai ir poetai: K. 
Bradūnas, J. Jankus, Julija Šva- 
baitė ir A. Baronas. St. D.

Barrie, Ont., ant parapinės latvių 
nuosavybės Saulene. Paminklo 
autorius — dail. Kopmanis, sta
tytojai — karo veteranai.

Europa grėsmės laikais
Mūsų laikais nemėgstama kal- 

>ėti apie asmenybių reikšmę is- 
orijai. Demokratija, sakoma, nu- 
'ainikavo didvyrius, nurašė pra- 
ities tikėjimą didvyrių, vadų, ne
įprastų asmenybių jėga. Popu- 
iariai suprastame demokratijos 
yksme lemia dauguma, didieji 
kaičiai, masės. Vieną kraštutinį 
sitikinimą pakeitė kitas. Bet tik- 
ovėje? Ak, tikrovėje ir mūsiškis 
našių amžius neišsiverčia be stip
rų asmenybių. Jeigu jau nebūtų 
atokių įrodymų, tai pilnai pakan
ka to,’ kas šiuo metu pasaulio 
paudoje buvo siejama su dviem 
leeiliniais vardais: De Gaulle ir 
relionies prezidento Kennedy.

DE GAULLE VIZIJA
Prancūzijos tautinio pasiprieši- 

rimo kovos didvyris ir dabartinis 
valstybės prezidentas perdaug 
lažnai burnos neaušina ir žo- 
Ižiais nesišvaisto, bet jo kalbų 
itidžiai klauso net ir tie, kuriems 
o politika nevisai prie širdies. 
>vedų spauda aplamai taip pat to- 
i gražu ne gerbėjiškai jo atžvil
giu nusiteikusi,-tačiau ir čia su 
tampa buvo laukiama, ką pasa
kys De Gaulle štrasburge. Dau
giausia dėmesio sulaukė jo pa
reiškimai, liečią Europos ateitį. 
Jrėsmių laikais, sakė De Gaulle, 
aėra kitokio būdo Europos žemy
no saugumui užtikrinti ir tuo pa
čiu Atlanto Sąjungai pateisinti, 
kaip sutvarkyti Europą taip, kad 
ji išsilaikytų savomis jėgomis ir 
įstengtų pati apsiginti. Jis iškėlė 
reikalą sukurti “europinę Euro-

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

Tai nereiškia, kad moteris turi užsidaryti šeimoje ir būti tik
tai šaknimis, maitinančiomis viešojo gyvenimo lapus. 1 šeima yra 
jos gyvenimo bazė, iš kurios ji gali dairykis ir i. kitas- gyvenimo 
sritis. Jeigu moteris yra pasiekusi tokio' moralinio atsparumo, 
kuris pajėgia apsaugoti savo pilį - šeimą, reiškia, kad ji gali eiti 
ir į viešąjį gyvenimą, į visuomeninę veiklą. Tiksliau tariant, ji ne 
tik gali, bet ir turi. Užsidarymas vien šeimoj ar siauroj profesijoj 
gali moterį padaryti savotiška kaline. Moters, kaip ir kiekvieno 
asmens, interesai siekia žymiai toliau nei pagrindiniai šeimos ar 
profesijos reikalavimai. Moteris yra pajėgi duoti įnašą visuomenei 
ne tiktai per šeimą ar profesiją, bet ir tiesiogine savo veikla. Juk 
visuomeninė veikla taip pat reikalinga jaukumo, kaip ir šeima. 
Tai sritis, kur moteris ypač laukiama. Be to, moteris gali būti ne 
tiktai šeimos, bet ir platesnės bendruomenės siela. Pvz. Kanadoje 
yra buvę apylinkių ir dabar tebėra, kur moteris buvo ar yra vi
sos apylinkės siela. Tai rodo, kaip moteris gali pozityviai reikštis 
visuomeninėje vikloje, kurioje jinai ne tiktai duoda, bet ir gau
na, būtent, save praturtina platesne patirtimi ir naujomis idėjo
mis. Tai pasakytina ypač apie moteris, dalyvaujančias katalikių 
moterų sąjūdyje, kuriame jos gauna moralinio paskato gilinti sa
vo pašaukimą, turtinti savo asmenybę ir kartu prisidėti prie bend
rojo lietuvių baro išeivijoje. Kanados lietuvės katalikės moterys, 
atkūrusios savo draugiją, tuo keliu eina jau 15 metų. Palinkėki
me joms ryžto tesėti savo kelyje ugdant moralinį atsparumą ir pa
jėgų nugalėti tykojančius susmulkėjimo bei subanalėjimo pavojus.

Senimas, jaunimas ir veikla
Penktosios krašto tarybos tre- Į Londono apyl. pirm., Gustai- 

čios sesijos suvažiavimas įvyko ' - - - -
lapkričio 28-29 d. Tillsonburg, 
Ont. Jį globojo Delhi-Tillsonburg 
LB apylinkė ir Delhi šv. Kazimie
ro lietuvių parapija. Suvažiavi
mas vyko ’Arlington viešbutyje, 
kurio savininkai yra lietuviai 
p. Kežinaičiai ir p. B. Šeduikis. 
Jau kelinti metai KLB kr. tary
bos suvažiavimai šaukiami mažes
nėse lietuvių kolonijose siekiant 
daugiau paryškinti lietuviškosios 
bendruomenės idėją ir duoti pro
gos toliau nuo centrų gyvenan
tiems tautiečiams juose daly
vauti.

Sesiją atidarė KLB kr. valdy
bos pirm. dr. P. Lukoševičius. In- 
vpkaciją skaitė šv. Kazimiero par. 
kelbonas kun. dr. J. Gutauskas. 
Prezidiuman pakviesti: J. Butkus,

Kanadoje: audra parlamente
ninės vaistus gauna už pusę kai
nos ir dar lieka bendrovėm di
delis pelnas.

Dirbančios moterys sudaro 
28% visos darbo jėgos Kanado
je. Pusė dirbančių moterų yra 
ištekėjusios. Aplaūsinėjant, ko
dėl jos dirba, dauguma atsakė: 
kad pagerintų gyvenimo lygi, 
padėtų vyrui išsimokėti skolas 
ir nusipirkti sau reikiamų daly
kų. Norinčių dirbti tik dėl to, 
kad nemėgsta namų ruošos dar
bų, atrastas tik labai mažas

Kanados vyriausybę gerokai 
sukrėtė opozicijos kaltinimai tei
singumo min. G. Favreau, prem
jero sekr. Rouleau, imigracijos 
min. padėjėjui R. Denis ir ki
tiem augštiem pareigūnam. Esą 
R. Denis pasiūlęs $20.000 kyšį 
Montrealio advokatui Lamon
tagne, kad šis nesipriešintų pra
šymui paleisti iš kalėjimo uz už
statą JAV piliečio L. Rivard, 
kaltinamo narkotikų prekyba. 
Advokatas nesutiko. Kai reika
las atsidūrė parlamente, kalti- __
namieji pareigūnai atsistatydi- skaičius, 
no. Nutarta pavesti reikalą ištir
ti Kvebeko prov. augšt. teismo 
teisėjui F. Dorion. šis nutarimas 
išgelbėjo vyriausybę nuo krizės. 
Premjeras L. B. Pearsonas buvo 
išvykęs į Kanados vakarus su 
prakalbomis ir tose karštose dis
kusijose nedalyvavo.

Montrealio pasaulinėje paro- 
' je Expo ’67 dalyvaus ir komunis

tiniai kraštai. Jau 40 užsienio 
valstybių pareiškė dalyvausian
čios.

Apdraudos bendrovės Kana
doje kiekvieną dieną išmoka kli- 
jentams $1 mil. tik automobilių 
jieškiniams. Niekas nežino, kiek 
dar lieka bendrovėm.

Alaus daryklos Kanadoje, 
kaip ir JAV, pradės pardavinė
ti alų ne tik bonkose, bet ir me
talinėse dėžutėse.

Vaistų pramonė yra kontro
liuojama vyriausybės, bet nepa
kankamai. Vaistų kainos Kana
doje yra augščiausios pasaulyje. 
Jeigu paprasti vaistai perkami 
su receptu, tai už juos reikia mo
kėti daugiau nei dvigubai. Llgo- Min. pirm. L. Pearson pareiškė:

Darbo ministerija susirūpino 
darbininkais, kuriuos išstumia 
iš darboviečių automatinės ma
šinos. Jau dabar steigiami kur
sai apmokymui tų, kurie neturi 
jokios specialybės.

Kanados jaunuoliai tarp 17 ir 
21 m. turėtų atlikti vienerių me
tų karinę prievolę. Toks pasiū
lymas buvo padarytas vyriausy
bei. Tame laikotarpyje jaunuo
liai būtų apmokami ne tik kari
nių dalykų, bet taip pat išeitų ir 
bendro lavinimosi kursą. Jiems 
būtų dėstoma politika, svetimos 
kalbos, mandagumo taisyklės, 
organizuojamos diskusijos.

Studentų paskolų planu, kuris 
buvo įvestas šį rudenį, jau pasi
naudojo 29.000 studentų. Pagal 
tą planą, studentas gali kas me
tai gauti $1000 paskolą be nuo
šimčių.

Prez. Kennedy pagerbti augš- 
čiausias Kanadoje kalnas Yukon 
teritorijoje netoli Aliaskos sie
nos pavadintas Mount Kennedy. 
Kalnas yrą 14.000 pėdų augščio.

“Kaip šis kalnas yra tvirtas, pa
stovus ir amžinas, taip ir Ken
nedy vardas liks neužmirštas is
torijoje.”

Kanada 
Amerikos 
be jokių 
reik. min. P. Martin paskelbė’ 
kad tos paskolos bus duodamos 
net 50 metu.

Slaptai veikianti prancūzų kil
mės kanadiečių organizacija — 
“L’Ordre de Jacques Cartier” 
išėjo šiek tiek į viešumą, pa- 
kviesdama ir nenarius pietums, 
kur kiekvienas mokėjo po* $50. 
Tai organizacijai priklauso dau
gelis augštų Kvebeko prov. val
džios tarnautojų ir verslininkų. 
Organizacijos tikslai niekam pil
nai nebuvo atidengti, tačiau ži
noma, kad ji nori ne galutinio 
Kvebeko atsiskyrimo, tik dau
giau autonomijos provincijos 
reikalam tvarkyti. Jie nieko ne
turi bendro su separatistais. Or
ganizacija buvo įsteigta prieš 37 
m. padėti prancūziškai kalban- 
tiem federacinės valdžios tar
nautojam pasiekti augštesnes 
pozicijas tarnyboje.

Gyventojų prieauglis Kanadai, 
ekonomistų nuomone, esąs per- 
mažas. Gyventojų skaičius per 
praėjusius metus padidėjo tik 
340.000 ir šiuo metu siekia 
19,4 milijonų.

Montrealio pasaulinėje paro
doje — Expo 67 — visos krikš
čioniškos religijos planuoja sta
tyti vieną bendrą paviljoną, bet 
ne atskirus, kaip kad buvo Niu
jorko parodoje. Architektūra 
būtu labai paprasta ir kukli.

sutinka paskolinti P. 
valstybėms $10 mil. 
nuošimčių. Užsienių

nis ir B. pakalas iš Toronto; į 
sekretoriatą ■— B. Balaišis iš 
Windsoro ir J. Alonderis iš St. 
Catharines. Prezidiumui perėmus 
savo pareigas buvo sudarytos 2 
komisijos — mandatų ir rezoliu
cijų. Į mandatų komisiją pakvies
ti: p. Barisas iš Windsoro, p. 
Skripkutė iš Hamiltono ir p. Vis
kanta iš Welland; rezoliucijų — 
inž. Kšivickis iš Hamiltono, J. 
Kardelis iš Montrealio ir P. Ja
nuška iš Windsoro.

žodžiu suvažiavimą sveikino 
gen. nepriklausomos Lietuvos 
konsulas dr. J. žmuidzinas, Del- 
hi-Tillsonburg apylinkės pirm. p. 
Stonkus ir JAV LB centro v-bos 
pirm. J. Jasaitis^ Raštu sveikino 
PLB valdybos vykd. vicepirm. St. 
Barzdukas, Otavos ir Sudburio 
bendruomenių apylinkės.

Krašto valdybos ir apylinkių 
pranešimuose buvo apžvelgta me
tinė veikla ir mestas žvilgsnis 
ateitin. Krašto valdybai suvažiavi
mas padėkojo už jos gerą veikią 
ir palinkėjo sėkmės toliau dirbti 
kreipiant ypatiną dėmesį į jauni
mą bei jo organizacijas.

Kiek ilgiau buvo sustota prie 
sekančios Lietuvių Dienos ir Jau
nimo šventės reikalu. Po diskusi-

pą”, kuri būtų nepriklausoma, 
galinga ir įtakinga laisvajame 
pasaulyje. Ryšium su tuo stock- 
holmiškis “Dagens Nyheter” pa
stebėjo, kad De Gaulle suvienyto
ji Europa apimtų ir Rytų Euro
pos valstybes, kurios siekiančios 
atgauti savo apsisprendimo teisę. 
Pažodžiui jis sakė, kad totalisti- 
nio bloko vidinė ir išorinė raida 
Rytuose aiškiai rodo augantį 
žmonių siekimą atgauti savo oru
mą ir tautų norą atgauti savo tau
tinio pasirinkimo laisvę. Gen. De 
Gaulle kalbėjo apie istorinę būti
nybę suprasti, kad JAV priklau
so kitam pasauliui, negu Europa. 
Iš to seka jo reikalavimas sustip
rinti nepriklausomos Europos jė
gą ir užtikrinti jos saugumą be 
amerikietiško “branduolinio liet
sargio” pagalbos.

EUROPA IR AMERIKA
Pastarasis reikalavimas sukėlė 

švedų spaudoje aiškių abejonių, 
nes čia vyrauja bendras įsitikini
mas, kad ne tik politinė, bet ir 
technikinė raida verčia Europą ir 
Ameriką glaudžiau bendradar
biauti. Tariant “Dagens Nyheter” 
žodžiais, ateitis stovi tolesnio ir 
gilesnio bendradarbiavimo su 
Amerika pusėje. Savo ruožtu ga
lima paabejoti, ar atlantinis bend
radarbiavimas prieštarauja De 
De Gaulle remiamai vieningos ir 
stiprios Europos idėjai. Kaip ten 
bebūtų, toji idėja be jokių abejo
nių ras gyvą atbalsį pavergtoje 
Europos' dalyje, kuri savo laisvės 
siekimuose pastaruoju metu jau
tėsi nesuprastą ir išduota Vakarų 
demokratijų, pfcsnoj eilėj Ameri
kos. Vakariečių ligšiolinis nusi
statymas nekeisti esamos padė
ties ir rūpinimasis ginti tik tą pa
saulio dalį, kurioje dar neįsigalė
jo komunizmas, pavergtiesiems 
nieko gero nežadėjo. De Gaulle 
nubrėžtas Europos žemyno atgi
mimo kelias žadina pavergtųjų 
tautų viltį ir pasitikėjimą.

jų nutarta ruošti Lietuvių Dieną 
ir Lietuvių Jaunimo Dieną atski
rai. Lietuvių Dieną ateinančiais 
metais sutiko rengti St. Cath
arines apylinkė, o dėl Jaunimo 
Dienos dar data ir vieta bus išsi
aiškinta su krašto valdyba.

Pirmąją dieną suvažiavimo po
sėdžiai baigėsi apie 6 vai. ir tuo
jau po vakarienės visi suvažiavi
mo dalyviai nuvyko į Delhi, kur 
buvo kariuomenės 
j imas, rengiamas 
klubo.

Antrąją sesijos 
dieni, tarybos nariai dalyvavo pa
maldose Delhi šv. Kazimiero par. 
bažnyčioje. Po pamaldų Arling
ton viešbutyje Tillsonburge su
važiavimo dalyvius pavaišino apy
linkės valdyba (šeštadienį vaiši
no parapija) ir palinkėjo sėkmin
gų diskusijų. To paties viešbučio 
salėje įvyko simpoziumas tema 
“Jaunoji karta ir lietuvybės išlai
kymas”. Diskusijos buvo labai gy
vos, dalyviai — gausūs. Diskusi
joms vadovavo mokyt. P. Balčiū
nas iš Toronto. Apie jas bus pa
rašyta atskirai. Baigiamajame po
sėdyje, pirmininkaujant B. Saka
lui. priimtos rezoliucijos. Reikia 
tikėtis, kad ši sesija bus nauja 
skatinanti gairė lietuviškoj veik
loj. Bs.

šventės minė- 
vietos šaulių

dieną, sekma-

Moterų suvažiavimas ir koncertas
Kanados Liet. Katalikių Moterų 

Draugija lapkr. 28 sukaktuvinį 
suvažiavimą pradėjo pamaldomis 
Toronto šv. Jono Kr. bažnyčioje. 
Pamaldas atlaikė dv. vadas kun. 
Pr. Gaida. Savo pamoksle jis pri
minė, kad pirmasis katal. moterų 
skyrius buvo atkurtas prieš 15 m’, 
kaip tik šioje parapijoje, ir skati
no gausias dalyves su atnaujintu 
ryžtu tęsti organizuotą darbą įvai
riose gyvenimo šakose. Po šv. Jo
no Kr. par. skyriaus puikiai pa
ruoštų pusryčių suvažiavimo da
lyvės persikėlė į Liet. Vaikų Na
mus posėdžiams’ Centro valdybos 
pirm. • L. Imbrasienė, atidariusi 
suvažiavimą, pirmininkauti pa
kvietė p. Povilaitienę iš Delhi, 
Ont., ir p. Kuolienę iš Toronto, 
sekretoriauti — p. Judzentavičiū- 
te iš Toronto ir p. Kerbelienę iš 
Montrealio. Priešpietiniame posė
dyje buvo išklausyta sveikinimų 
ir visų pranešimų. Iš jų paaiškė
to. kad draugijos veikla,’ nors ma
žai reklamuojama, yra gyva lab
daros, spaudos ir visuomenės sri
tyje. Pasidžiaugta nauju skyriu
mi Londone, Ont, kurio pirm, 
p. Daniliūnienė pranešė, kad sky
rius jau turi 60 nariu. Popietinia
me posėdyje buvo diskutuojami,

vietomis gana karštai, “Moters” 
žurnalo, veiklos pagyvinimo, prie
auglio, religinio atsinaujinimo ir 
kt. reikalai. Valdybon išrinktos: 
V. Judzentavičiūtė, A. Sungailie- 
nė, S. Aušrotienė, J. Kaknevičie- 
nė, P. Urbonienė. Bene pirmą 
kartą užmegztas ryšys su JAV 
katalikių moterų draugija — gau
tas sveikinimas iš pirm. p. Pau- 
razienės; t.p. iš p. Galdikienės, 
Pasaulio Liet. Kat. Organizacijų 
S-gos pirm.

Iš skyrių pranešimų buvo ma
tyti, kad juose veikia kultūros ir 
šeimos būreliai (Montrealy), ren
giamos madų parodos, paskaitos, 
kultūr. filmai, lankomi ligoniai, 
organizuojamos uždaros rekolek
cijos, telkiami siuntiniai Suvalkų 
trikampio lietuviams. Hamiltono 
skyrius palaiko glaudžius ryšius 
su kanadiečių organizacijomis. 
Delhi skyrius ypač rūpinasi šeš- 
tad. mokykla. Naujai įsisteigęs 
Londono skyrius jau turi 60 narių 
ir uoliai dalyvauja liet, parapijos 
kūrime. Toronto Sv. Jono Kr. pa- 
rap. skyrius ypač pasižymėjo li
gonių lankymu (aplankė 163) ir 
gausiais siuntiniais į Suvalkų tri
kampi. Gausiausias skyrius yra
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JAUNATVIŠKA DVASIA
Tuo pačiu metu, kai spauda 

plačiai analizavo De Gaulle min
tis, buvo paminėta ir kita mūsų 
dienų istorinė asmenybė — prieš 
metus nužudytasis pirmasis Ame
rikos katalikas prezidentas J. F. 
Kennedy. Dvi žudiko kulkos per 
keletą sekundžių pastatė tašką 
nuostabiai ir daug žadėjusiai jau
niausio Amerikos prezidento kar
jerai. Kennedy nesuspėjo įvykdy
ti, ką buvo užsibrėžęs ir niekas 
nežino, ar jam būtų pavykę pada
ryti naują pradžią, kaip jis to no
rėjo, rašo “DN”. Visi pajuto, kad 
po jo mirties Amerikos vairas vėl 
atiteko į vyresnės kartos rankas, 
į išvažinėtą kelią ir nudėvėtus 
šūkius. Kennedžio jaunatviška 
dvasia buvo jo užburiančioj i jė
ga, rašė kitas jo trumpo kelio ver
tintojas. Jis galėjęs sužadinti 
meilę ar neapykantą, susižavėji
mą ar pavydą, bet abejingumo — 
niekad. Jis nuolat judėjo iš vie
nos vietos į kitą, dažniau kėlėsi 
per Atlantą negu per Mississip
pi, nuolat kalbėjo apie Ameriką 
ir pasaulį ir norėjo pripratinti 
amerikiečius ateinančiam amžiui. 
Kaip politikas, jis buvo grynas 
pokario gaminys, sugebėjęs mo
kytis iš savo klaidų. Mažiau kal
bėjo apie pavojus, daugiau apie 
viltį. Už tai kaikas jį norėtų pava
dinti pirmuoju sukilėliu pasaulio 
politikoje, sukilėliu “anapus nihi
lizmo”. Pirmą kartą po karo pa
saulis galėjęs pamatyti prie val
džios vairo naująją kartą, kuri 
daugiau žinojo, daugiau pajėgė ir 
daugiau troško, negu betkuri ki
ta karta pasaulio istorijoje, ne
praradusi savo jaunystės ugnies. 
Kaię tik dęlto mes visi šiek tiek 
mireme drauge su Kennedy, ku
rio negalima pamiršti... Tokių 
iškalbingų žodžių retai kada ga
lima užtikti švedų spaudoje.

Taip, ir mūsų laikais asmeny
bės dar kuria istoriją! Ar never
ta šitą priminimą dažniau prisi
minti mums, mažai tautai?

"Tų rūtelių žaliavimas ..." Toronto Prisikėlimo parapijos jaunimo 
choro inscenizuota daina koncerto metu. Chorui vadovauja kun. 
Br. Jurkšas. Nuotr. M. Pranevičiaus

Savaitės įvykiai
N. CHRUŠČIOVO STAIGAUS NUVERTIMO APLINKYBĖS 

PRADEDA AIŠKĖTI. Vakariečių spaudoje pasklido žinios, kad 
nuvertimą organizavo A. šelepinas su KGB viršininku VI. Semi- 
častny. Jiedu planavo tai padaryti liepos mėn., kai Chruščiovas 
grįžo iš Skandinavijos, bet tada planas dar nebuvo galutinai pa
ruoštas. Dabar Chruščiovas gyvena namų arešte. Brežnevas lai
komas tik pereinamuoju partijos sekretorium. Laukiama išryš- 
kėjant vado figūros, šelepinas yra 46 m. amžiaus, atėjęs į Krem
liaus viršūnes iš komjaunimo 
ir saugumo policijos.
1.500 P. Lumumbos un-to stu

dentų surengė demonstracijas 
Maskvoje prie JAV, Belgijos, 
Kongo ir Britanijos pasiuntiny
bių rūmų. Didžiąją demonstrantų 
dalį sudarė studentai iš Afrikos 
ir P. Amerikos. Kibirkštimi so
vietų vyriausybės suorganizuo
tom demonstracijom buvo belgų 
parašiutininkų akcija Konge, kur 
jie išgelbėjo geroką skaičių bal
tųjų įkaitų, šią grynai humanita
rinio pobūdžio misiją Kremlius 
laiko JAV ir Belgijos kišimusi į 
Kongo vidaus reikalus. Studentai 
išdaužė pasiuntinybių langus, su
degino vieną amerikiečių automo-

bilį, pastatų sienas išterliojo rau
donu ir juodu rašalu. Dar prieš 
demonstracijų pradžią prie ame
rikiečių pasiuntinybės atvažiavo 
sovietinės televizijos atstovai ir 
užėmė patogiausias vietas, kad 
demonstracijas galėtų perduoti 
savo televizijos tinklui. Kores
pondentai taipogi pastebėjo, jog 
demonstracijoms vadovavęs stu
dentas sėdėjo milicijos automobi
lyje ir iš čia dirigavo visai stu
dentų akcijai. Milicija įsikišdavo 
tik tuo atveju, jeigu kuris studen
tas ruošdavosi sviesti perdideli 
akmenį. Tada pasigirsdavo sulai
kyto studento skundas: “Jūs no
rėjote, kad mes demonstruotu-
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Kai išrinktasis JAV preziden
tas Lyndon B. Johnsonas dvi sa
vaites ilsėjosi Texas valstijoje 
esančiame savo ūkyje, daugelis 
įvykių kėlė susirūpinimą Vašing
tone. Kaikurie tėra vietinio pobū
džio, tačiau turi ilgas šaknis; pvz. 
Izraelio-Sirijos byla, amerikiečių

kvietė taikos konferencijos, nes 
bandė atskirais susitarimais ir 
nuolaidomis ne pasauliui vado
vauti, bet jį lopyti, čia kaltos ne 
tiek rinkiminės mašinos — par
tijos, bet amerikietiška 
na, kuri remiasi t 
ūkiniais sandėriais.

vose-

sūnui, kuris gyveno tik 3 dienas, 
dešinėje — jo duktė, gimusi ir 
mirusi tą pačią dieną, rugpjūčio 
23, 1956. Viduryje — tėvo kapas 
apdengtas pušų šakom, ant kurių 
nuO vėjo ir saulės nublukusios 
padėtos 5 kariškos kepurės, ku
rias dėvėjo jo karstą nešę kariai. 
Architektas jau yra suplanavęs 
paminklą, gražų ir didingą, ta
čiau jis neatstos to paprasto, me
dine tvorele aptverto vaizdo, ku
ris kiekvieną praeinantį verčia 
susimąstyti ir pajusti, kad čia gu
li prezidentas, kurio gailėjosi ne 
tik visa šiaurės Amerika, bet ir 
visas pasaulis.

Pro kapą praeinąs praeivis bu
vo paklaustas, ką jis jaučia. “Aš 
čia jau ne pirmą kartą. Aš jau
čiu, kad čia palaidotas mano 
draugas. Draugas, kurio aš asme
niškai nepažinau, bet kuris man 
toks artimas.”

Metam po Kennedy mirties 
praėjus, jo populiarumas nėra su
mažėjęs. Kiekviena knyga apie jį, 
pašto ženklai ir monetos su jo at
vaizdu yra graibstomi. Kodėl? 
Todėl, kad Kennedy buvo kitoks,

negu kiti prezidentai. Jis nebuvo 
amerikoniškas. Turtas, geras gy
venimas ir patogumai amerikie
čius padarė tingius, pilvotus ir 
mėgstančius poilsį. Kennedy tam 
viskam buvo priešingas. Visi pri
simena jo siūlytus ilgų distanci
jų vaikščiojimus. Bet ne tik fizi
nė išvaizda jam rūpėjo. Menas ir 
literatūra, muzika ir poezija ra
do prieglobstį Baltuosiuose Rū
muose, ir visa tauta pradėjo mėg
ti klasikinę muziką ir pirkti Ro
bert Frost knygas. Net europie
čiai intelektualai buvo priversti 
pakeisti savo antiamerikonišku- 
mą. Jis nebuvo patenkintas vi
durkiu ir rutina. Jo nuomone 
žmogaus - gyvenimas turi būti 
prasmingas, intensyvus ir išnau
dotas iki pat turimų jėgų viršū
nių. Kennedy nebuvo amerikietiš
kas tipas. Tačiau Amerika jį pa
milo. Gal dėlto, kad jis buvo ki
toks.

Pagal jį, “Žmogus yra gimęs 
veikti; veikti reiškia pateisinti 
tikslo prasmę, o pateisinti tikslo 
prasmę reiškia sukurti idealą.” 
Jis to ir laikėsi. Pilkoje amerikie
čių masėje jis buvo lyg koks švy
turys. Tokiu liko ir po mirties. 
Jo tikslas buvo padaryti pasaulį 
geresniu, o didesnio tikslo juk ir 
nėra. V. K.

lėktuvą, Vašingtono rankų nulei
dimas sovietams atsisakius mokė
ti kaikuriuos įnašus Jungtinėms 
Tautoms, Kambodijos vyriausy
bės reikalavimas, kad JAV atsto
vybės pareigūnai ir net amerikie
čių spaudos atstovai apleistų

PAVERGTOS JUNGTINĖS TAUTOS
Sovietų pavergtosios tautos yra 

sudariusios Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimą, kuris kasmet posė
džiauja Niujorke netoli Jungti
nių Tautų rūmų. Lapkričio 10 d. 
jos pradėjo 11-ąją sesiją, t.y. vie
nuoliktuosius metus. Sesijos pra
džią pagerbė savo^ dalyvavimu 
ambasadoriai J. C. Hughes, E. A. 
Gross, “Reader’s Digest” vyr, re
daktorius E. Lyons, valstybės pa- 
sekretoriaus pavad. M. Cieplins- 
ki ir Paragvajaus ambasadorius.

- Sesijos pirmininku buvo išrinktas 
Albanijos atstovas V. Gęrmenji, 
vicepirm. — Čekoslovakijos at
stovas dr. J. Lettrich, gen. sekr.
— rumunas B. Costė ir gen. sekr. 
pavaduotoju — E. Gaspar, veng
ras. šios sesijos pirmųjų posė
džių svarbiausias punktas buvo
— tarpt, padėties įvertinimas. 
Lietuvos delegacijos vardu tuo 
klausimu pasisakė V. Sidzikaus-

šioje sesijoje svarstomi 26 
klausimai: tautų apsisprendimo 
teisė vidurio ir rytų Europoje, 
Europos apsijungimas ir paverg
tieji kraštai, religinė būklė, ūki
ninkų padėtis, politiniu kalinių li
kimas pavergtuose kraštuose, Ry
tų-Vakarų kultūriniai bei ūkiniai 
mainai.

PET Seimas pernai parodė 
daug iniciatyvos politinėje srity
je — JAV ir Europoje. Jis pla
čiai veikė organizuojant Paverg
tųjų Tautų Savaitę Amerikoje: 
įjungė 26 gubernatorius, 27 bur
mistras, 53 senatorius bei kong
reso narius, 112 laikraščių. Taip
gi dalyvavo Azijos tautų Laisvės 
Dienos ir Pasaulio Laisvės Die
nos liepos 1 d. organizavime. Sei
mo atstovai lankėsi pas popiežių 
Paulių VI, Čįangkaišeką, JAV ir 
kitų kraštų vyriausybes, dalyvavo 
įvairiuose tarpt, kongresuose kel
dami pavergtųjų tautų reikalus.

Kinijos mįslė
Kiekvienas įvykis turi savo 

priežastingumą, kurio išsamus 
aptarimas neįglaudinamas į šio 
straipsnio rėmus, šiuo metu es
minį rūpestį Vašingtonui sudaro 
ne tik minėti įvykiai, bet ir di
džiųjų jėgų persigrupavimas. Ki
nija, nežiūrint kaikurių bandymų 
nesėkmės, skurdo, atsilikimo ir 
užsidarymo, vengiančio vakarie
tiškos įtakos, stengiasi įsigalėti 
Azijoje. Kaikurie jos žygiai, pvz. 
Indijos užpuolimas, buvo tikrai 
trumparegiški, tačiau kitais atve
jais, pvz. pastangos Laosui užim
ti, rodo politinį susitvardymą, 
kad pertempimu nepažeistų esmi
nio tikslo — įsigalėti pietrytinė
je Azijoje, atgauti kinietiškas sri
tis ir turėti įtakos Azijos politi
nių klausimų sprendime. Šiuo 
metu Kinija akimi moja į pietry
čius, kuriuose ir amerikiečiai yra 
koją įkėlę. Karas pietiniame Viet
name vis labiau užsiliepsnoja, 
nes jis yra vienas svarbių žygių 
Kinijos įtakai sustiprinti ne tik 
krašte, bet ir už jos sienų. Pieti
nio Vietnamo "Bandymuose Va
šingtonas padarė daug klaidų ir 
galop net pasimetė. Jam telieka 
šios galimybės: įsivelti į atvirą 
karą su Kinija, kovoti sustiprin
tomis jėgomis prieš komunistinį 
Vietkongą ar visiškai pasitraukti 
iš pietritynės Azijos. Kiekvienas 
posūkis turi atoveiksmį. Neseniai 
Vašingtono linksniuotas karas 
prieš Kiniją jau tylos nustelbtas, 
nes esminė kliūtis Kinijai nuga
lėti būtų ne milžiniškos aukos, 
ne JAV karinis nepajėgumas, bet 
nugalėtame krašte įgyvendinimas 
taikos. Vietnamo vidaus karui už
baigti iki šio meto JAV nėra pa
dariusios sprendimo, išskyrus šū
kavimus: pasiųsti daugiau lėktu
vu! Kiirįam tikslui? Kariniais 
lėktuvais džiuglėse karas nelai
mimas. šie pasiūlymai, atrodo, 
lyg būtų įvadas JAV pradėti at
virą karą P. Vietname. Jį gal ir 
reikėtų išbandyti, jei ne buvusi 
nelemtoji prancūzų patirtis ir 
Dienbienphu smūgis.

, Nesutarimas 
su santarvininkais

Nuo karo pabaigos greitai su
kaks dvidešimtmetis, tačiau per 
šį tarpsnį JAV — pagrindinis lai
mėtojas — svyravimais ir trum
paregyste atsidūrė politinio pra
laimėtojo akligatvyje. JAV nesu-

esmi
nes klaidas padarė Franklin De
lano Rooseveltas, tačiau po jo ne
atsirado iš abiejų partijų nei vie
no politiko, asmens su ryškiu vei
du, kuris būtų bandęs praeities 
klaidas taisyti ir karo metu 
skelbtuosius amerkiečių pradus 
Įgyvendinti. Per pastarąjį dvide
šimtmetį mes matome svyravi
mus, bandymus, klaidžiojimus ir 
pasimetimą, kuris nuvedė JAV, 
didžiausią ūkinę ir karinę pajė
gą, į politinį akligatvį. JAV savo 
pašonėje išugdė nedraugišką Ku
bą; vidurinėje Amerikoje nesura
do būdų atstatyti pasitikėjimui; 
Europoje sąjungininkė Prancūzi
ja, anglosaksų paniekinta, šian
dieną tapo atvira politine prieši
ninke, kurios Vašingtonas labiau 
nekenčia už savo priešus — ko
munistinius kraštus.

Vašingtono—Paryžiaus 
kova

JAV ir Prancūzija nesutaria vi
sais esminiais klausimais. Užsie
nio politikoje jos turi skirtingas 
nuomones ne tik Europai apjung
ti, bet ir spręsti degantiem klau
simam Azijoje, Afrikoje ir net 
pietinėje Amerikoje. Ūkinėje 
srityje jos yra varžovės ir dėl 
JAV žemės ūkio gaminių išveži
mo į Europos ūkio bendruomenės 
kraštus, ir dėl tarpusavio muitų 
sumažinimo. Nežiūrint gausių pa
sitarimų, jos vis neranda bend
ros kalbos. Prancūzijai nepatin-

kuriuos Europos kraštus išgauti 
politinėms nuolaidoms. Dar ašt
resnis susikirtimas vyksta karinė
je srityje. JAV-iš ąugšto žiūri į 
Prancūzijos apsiginklavimą ir iki 
šiol net nebandė rimtai kalbėti 
bei daryti nuolaidų. Prancūzija 
ne tik atšaukė kaikuriuos dalinius 
iš Š. Atlanto Sąjungos, bet ir at
metė visus Vašingtono siūlymus: 
Polaris raketas, MLF — daugia
tautę branduolinę pajėgą, o pas
taruoju metu — tarptautinį bran
duolinį karo laivyną, kuris būtų 
amerikiečių vadovaujamas. Pu
siau atviromis lūpomis De Gaulle 
ėmė grasinti iš S. Atlanto Sąjun
gos visai pasitraukti.

Anglijos Darbo partijos vyriau
sybė siekia bendrauti su JAV, ta
čiau ryškiai nesutaria dėl santar
vininkų branduolinės pajėgos po
būdžio ir jos valdymo.

V. Vokietijos kancleris L. Er- 
hardas linkęs remtis JAV, tačiau 
CDU partijos pasipriešinimas jo 
politikai, Adenauerio žygiai su
stiprinti benradarbiavimą su 
Prancūzija, pralaimėjimas socia
listams sritiniuose rinkimuose jį 
išmušė iš pusiausvyros, ir “gumi
nio liūto” įtaka ryškiai susvyravo.

Vašingtonas daro didelį spaudi
mą, kad tarptautinis atominis ka
ro laivynas būtų sudarytas, tačiau 
jis atsimuša į santarvininkų pa
sipriešinimą.

Vašingtonas per pastarąjį dvi
dešimtmetį nesukūrė ryškios po
litikos bendrauti su sovietais. 
Maskva siekia glaudesnio kultū
rinio ir ūkinio bendravimo su 
JAV gydyti savo politinėms žaiz
doms, įsigalėti pavergtuose kraš
tuose, kuriuos JAV žada ginti tik 
prieš rinkimus.

Dr. DOMINIKAI KESIŪNAITEI
Klevelande mirus, Lietuvoje likusių, brolio ir jo šeimos, artimųjų 

ir savo vardu nuoširdžiai dėkoju kun. P. Dziegoraičiui, lankiusiam ve
lionę ilgos ligos metu, suteikusiam Jai kiekvieną kunigišką patarnavi
mą, paruošusiam ir palydėjusiam Ją amžinybėn.

Ačiū Lietuvių Gydytojų Draugijos nariams, rūpinusiems velione 
ligoje ir nešusiems jos karstą laidotuvių metu. Ypatinga padėka pri
klauso dr. V. Miknienei, dr. D. Degėsiui, dr. K. Pautieniui ir dr. Bri- 
džiui už jų rūpestį ir taip dažną suraminimo žodį.

Dėkoju Klevelando Lietuvių Gydytojų Žmonų Draugijai, ypač 
p.p. Gruzdienei, Skrinskienei, Sukarevičienei, slaugiusioms velionę jos 
ligos metu.

Su padėka prisimenu visus, iš Klevelando ir toliau, kurie savo ap
silankymu ar buvimu, ligoninėje ar namuose, palengvino jos skaudžias 
valandas, ypatingai p.p. Andrius, L. Petrulienę, Petronienę, žižniaus- 
kienę, G. Zaborskienę iš Los Angeles ir L. Puskepalaitienę iš Detroito.

Nuoširdus ačiū atsisveikinimo žodį tarusiems koplyčioje p.p. S. 
Barzdukui, L. Leknickui, dr. M. Vaitėnui.

Dėkoju: vyriausiai skautininkei O. Zailskienei, atvykusiai atiduoti 
paskutinę pagarbą velionei, buvusiai anksčiau tose pačiose pareigose, 
sktn. J. Pečiūrienei ir Butkienei, atsisveikinusioms stovyklautojų var
du, už padėtas ant kapo gėles skaučių vadovių suvažiavimo metu, sktn. 
A. Balašaitienei bei visoms Klevelando skautininkėms, budėjusioms 
prie velionės karsto ir palydėjusioms ją į kapus.

Dėkoju visiems, prisiminusiems velionę spaudoje. Gedulo laiškai, 
gauti iš Lietuvos, Vokietijos, Kanados, Amerikos rodo, kad velionė dar 
daugelyje širdžių yra gyva. Ačiū.

širdingai dėkoju už gėles ir gili padėka už tą gausybę šv. Mišių 
— tą brangiausią dovaną velionei.

Nuoširdžiai dėkoju visiems lankiusiems velionę koplyčioje,’už da
lyvavimą iškilmingose gedulo pamaldose ir palydėjusiems ją į amžino 
poilsio vietą.

Perduodu Jos prieš mirtį tartą: SUDIEV, SUDIEV, SUDIEV!
Nebuvo jai skirta sugrįžti Kryžių žemėn, kurios ilgėjosi, nebuvo 

skirta ilsėtis gimtojo krašto ąžuolų pavėsyje.
JAI SUTEIKTA DIEVO MALONĖ — AMŽINYBĖ KRISTUJE 

svetimame, bet svetingame krašte.
Liūdinti — Stefanija Radzevičiūtė

GEORGE

Su jūsų pagalba jis laimės rinkimus!

IŠRINKITE

KONTROLIERIUM
Torontui reikalingas 
GEORGE BEN'o 
pozityvųjį, 
augančio miesto problemų 
ir galimybių supratimas...

Už geresnę ir šviesesnę Toronto ateitį

x BEN GEORGE

RE ĮKALUS!"

BRANGIAI ŽMONAI IR VAIKŲ MOTINAI MIRUS, 
jos vyrą Julių Zalatorių, jo sūnų V. Zalatorių ir dukrą 
Dargienę su šeimomis giliai užjaučia ir kartu liūdi —

Juozapas, Marcelė ir Danguolė Zalatoriai

Ilsėkis ramybėje svetimoje žemėje nesulaukus grįžtančio ryto, 
kurio taip troškai!

Brangiam bičiuliui Antanui Aulinskui ir šeimai, 

JO MAMYTEI MIRUS LIETUVOJE, 

nuoširdžią užuojautą reiškia —

Hamilton, Ont. Keršių šeima

a

Tvirti finansai, pastovi vadovybė 
kertiniai akmenys 

GEORGE BEN PROGRAMOS

Kelionės rezultatai - daug kalbų
Sunkios kelionės pakėlimas P. Į 

Amerikoje turės De Gaulle’ui di-Į 
dėlę reikšmę per ateinančius pre
zidentinius rinkimus Prancūzijo
je, nes parodė, kad jam sveikata 
leidžia būti išrinktu dar vienai 7 
metų kadencijai. Ir vienas iš jo 
adjutantiĮ pasakė: “Po šios kelio
nės nebijome nedarbo per arti
miausius kelis metus.”

Atsižvelgdamas į tai, kad P. 
Amerikos valstybės ekonomiškai 
yra priklausomos nuo JAV, De 
Gaulle vengė minėti Vašingtoną, 
bet dažnai neigiamai savo kalbose 
minėjo “hegemonijas”, kad tuo 
būdu palenktų lotynus amerikie
čius į “trečiąją jėgą”, kuri yra 
nepriklausoma nuo pasaulinių ga
lybių — JAV ir Sov. Sąjungos. 
Jo kalbos prasmė buvo aiški, o 
P. Amerikos vadai jį užtikrino, 

, kad jie esą laimingi jų valstybių 
santykiams su Prancūzija pagerė
jus, bet jų santykiams su JAV 
dėl to vizito nepablogėjus.

Pietų amerikiečiams labiau rū
pėjo prekybinių santykių aptari
mas, negu romantiška De Gaulle 
vizija, vad. “latinitė” — lotiny- 
bė, kurios tikslas statyti giminys
tės tiltus tarp Europos ir P. Ame-

rikos. Pietų amerikiečiai nerodė 
didelio entuziazmo dėl kultūrinio 
b e n d r adarbiavimo pasiūlymų. 
Tais pasiūlymais De Gaulle norė
jo padėti pietiečiams išspręsti 
technikos programų mokyklose 
klausimą, kurti organizacijas 
draugystei su prancūzais palaiky
ti. P. Amerikos reakciją gal tiks
liausiai rodo vienas Urugvajaus 
laikraštis: “De Gaulle išvažiavo 
palikdamas čia tik kalbas.” Re
akcija Prancūzijoje irgi nelabai 
skyrėsi. Kai De Gaulle grįžo į 
Prancūziją, jo tautiečiams jau 
buvę nusibodę dienraščių aprašy
mai, kaip triumfališkai jų prezi
dentas buvo sutinkamas. Socialis
tinė opozicija reikalavo, kad pre
zidentas duotų ataskaitą, kiek 
Prancūzijai kainavo jo kelionė, 
nes jie gavo žinių, kad “Club Mi- 
litar” viešbutyje Bogotoje, Ko
lumbijoje, kur prezidentas su sa
vo palyda 2 naktis nakvojo, tūks
tantį dolerių išdalinęs arbatpini
gių patarnautojams. Vargu bus 
socialistų smalsumas kada nors 
patenkintas. Palyginti su JAV pa
galba P. Amerikai, Prancūzijos 
pagalba tam kontinentui yra ma-

pasaulio ŠNIPAIGarsieji
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KVISLINGAS
Kvislingo netenka skirti prie 

didžiųjų pasaulio šnipų ar šnipi
nėjimo organizatorių. Jo pavardė 
yra tapusi pavadinimu asmenims, 
kurie savanoriškai bendradar
biauja su krašto okupantais, ku
rie patys jiems pasiūlo savo pa
slaugą.

Vidkun Abraham Lauriz Quis
ling gimė 1887 m. liepos 18 d. Te- 
lemarko mieste, pietinėje Norve
gijoje. Vaikystėje jam mokytis 
nesisekė, bet vėliau jis jau buvo 
prie pirmųjų mokinių, o karo mo
kyklą baigė su vyresniškumu. 
1911 m. jis dirbo vyriausiame 
štabe. 1917 m. jis buvo pakeltas 
į kapitono laipsnį. Kvislingas bu
vo proangliško nusistatymo. 1918 
m. jis buvo karo attache Lenin
grade, o vėliau pasiuntinybės sek
retorium Suomijoje. Suomijoje 
jis sutiko tautietį F. Nanseną. Vė
liau jis dirbo kartu su Nansenu, 
kai tas vadovavo pagalbai Sovie
tų Sąjungos badaujantiems žmo
nėms. Nansenas už šį darbą buvo 
apdovanotas Nobelio premija. 
Nansenas taip pat buvo žymus 
mokslininkas, tyrinėtojas — atra
do šiaurės polių.

Žavėjosi komunizmu
Sovietų Sąjungoje Kvislingas 

buvo susižavėjęs komunizmu. Jis 
vedė ’žmoną rusę. Kai 1927 m. 
nutrūko anglų-bolševikų diploma
tiniai santykiai, Kvislingas tuo 
metu buvo Norvegijos pasiunti
nybės sekretorium Maskvoje. Jis 
buvo paprašytas atstovauti Angli- 
es reikalams Sovietų Sąjungoje, 

ž tai jis iš anglų gavo ordiną.
1928 m. Kvislingas pasitraukė 

iš karinės tarnybos, nes kariuo-

J. VAIČELIŪNAS

menės štabas nebepratęsė jo pa
silikimo užsienyje. 1930 m. jis 
grįžo į Norvegiją. Jis gavo pusę 
algos kaip atsargos karininkas, 
bet tuo jis buvo nepatenkintas ir 
metėsi į politiką. Jis norėjo suor
ganizuoti partiją, kurios vadu bū
tų jis pats. Vėliau jis pasiūlė so
cialistams organizuoti raudono
sios sargybos dalinius ir pats no
rėjo būti Norvegijos Trockiu. 
Taip, pat jis siūlė apginkluoti dar
bininkus ir padaryti perversmą, 
kaip raudonieji padarė Rusijoje. 
Bet tam nepritarė nei socialistai, 
nei komunistai. Jie juo nelabai 
ir pasitikėjo, nes jis ant krūtinės 
nešiojo kapitalistų — anglų ordi
ną. Negavęs pritarimo iš kairių
jų, pradėjo organizuoti Norvegi
jos fašistus — nacius.

Krašto apsaugos ministeris
Kai 1931 m. ūkininkų partija 

sudarė Norvegijos vyriausybę, 
Kvislingas, jau majoras, buvo pa
kviestas krašto apsaugos ministe- 
riu. Pirmą kartą Norvegijoje tą 
postą užėmė karys. Jo kandidatū
rą tam postui nulėmė jo darbas 
su Nansenu. 1932 m. prieš jį bu
vo padarytas pasikėsinimas. Jis 
skelbė, kad tą pasikėsinmą vykdė 
darbo partija, inspiruojama bol
ševikų. Kai Kvislingas su visu mi- 
nistenų kabinetu turėjo pasi
traukti, suprato, kad vėliau jam 
sunku bus vėl patekti į panašų 
postą. Tada jis labai aktyviai pra
dėjo organizuoti savo partiją.

1933 m. pradžioje, kai Hitleris 
perėmė valdžių Vokietijoje, Kvis-

lingas atvyko į Berlyną, kur jis 
pasimatė su pačiu Hitleriu. To 
pasimatymo išdava — 1933 m. ge
gužės mėnesį gimė Norvegijos na
ciai — Nasjonal Samling — Tau
tinis Sambūris. Nuo pat pradžios 
Norvegijos naciai imitavo Vokie
tijos nacius: uniformos, žygiai, 
keistos emblemos, špionažo gru
pės ir vado principas. Porą kartų 
jis bandė savo partijos kandida
tus pravesti į parlamentą, bet abu 
kartus nepavyko. Jo prestižas kri
to. Dalis nacių nuo jo pasitraukė.

Kvislingas leido ir redagavo sa
vo laikraštį “Fritt Folk” — Lais
va Liaudis. Kartą jį aplankė vie
nas amerikietis žurnalistas ir pa
klausė, kodėl jis dirbąs ne Norve
gijos, bet'Vokietijos labui. Kvis
lingas atsakė, kad Norvegija yra 
mažas kraštas. Ji turi glaustis 
prie didesnės jėgos. Didesnės jė
gos yra Vokietija ir Rusija. Rusi
joje jis išbuvęs 12 metų, kur ma
tęs tik skurdą, badą, žudynes, be
raščius, kurie negali sudaryti vy
riausybės. Kai beraščiai valdo 
kraštą, tvarkos ir gerovės negali 
būti. Skurdui panaikinti reikia 
laisvės, o bolševikai žmonėms 
laisvės neduoda. Europa turi bū
ti pertvarkyta naujais pagrindais. 
Tą pertvarkymą gali atlikti tik 
Hitleris. Tiesa, Hitleris yra dik
tatorius, bet kartais ir toks žmo
gus reikalingas. Juk ir diktato
rius Napoleonas išgelbėjo Pran
cūziją iš chaoso. Jis nepripažįstąs 
nei parlamento, į kurį jis nepa
teko, kai į parlamentą pateko net 
keturios moterys. Jo supratimu, 
moterys tegali būti virtuvėje, o 
ne parlamente.

(Bus daugiau)

George Ben yra pirmaujantis kandidatas Toronto miesto 
tarybos kontrolieriaus vietai. Jo programa ir nuveikti darbai pa
tys kalba už save, ir todėl mes, rinkiminio vajaus savanoriai, no
rime pagelbėti, kad jis būtų išrinktas gruodžio 7 d.

George Ben yra stiprus kandidatas. Toronto laikraščiai jį 
pavadino “drąsiu”, “aštrios minties”, “kietai dirbančiu” ir “pa
sišventusiu”. Jis stengiasi, kad kiekvienas miesto reikalas būtų 
rimtai apsvarstytas ir išstudijuotas.

Apie George Ben galima trumpai pasakyti, kad jis yra žmo
gus, “kuris rūpinasi perdaug”. Jis mėgsta politiką ir nesibijo 
pasakyti ką jis galvoja, nors tas jam ir kenktų. Jis visuomet pa
siruošęs naujiems argumentams. Jis visomis jėgomis remia kiek
vieną projektą, jei randa, kad jis yra geras, ir yra atviras nau
joms mintims.

Jis buvo veiklus aldermanas ir jei bus išrinktas kontrolie
riumi įneš daug naujos energijos į miesto kontrolės, komisiją. . 
Tai žmogus, kuris išjudina reikalus. ; '

George Ben yra dinamiškas ir nepavargsta jieškodamasjvis 
naujų faktų. Reikalus sprendžia jis ryžtingai. Jis remia plana
vimą, kad miestas tvarkingai augtų, ir kad finansai būtų protin
gai tvarkomi.

Mes tikime, kad George Ben bus vadovaujantis kontrolie
rius. Jis turi didelių idėjų, tačiau randa laiko ir smulkiems rei
kalams, kurie yra svarbūs Toronto gyventojams.

George Ben gerai žino, kad dauguma žmonių neša gana sun
kią gyvenimo naštą, -kada kainos vis kyla. Jis yra pasiryžęs sau
goti jų interesus ir užtikrinti, kad žmonės galėtų pilnai pasinau
doti visomis šio didžiojo metropolio gėrybėmis.

Mokslas, namai, darbas, saugumas ir poilsis — tai labiausiai 
jam rūpimi klausimai. Tvirti finansai, pastovi vadovybė ir po
zityvus planavimas yra jo programos kertiniai akmenys. Jis buvo 
puikus aldermanas, bus dar geresnis kontrolierius. Tad kvie
čiame balsuoti už George Ben’ą gruodžio 7-tąją ir išrinkti jį 
į kontrolės komisiją.( skelb.)

Lietuvių komitetas
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RABINAS FEINBERGAS APIE LIETUVĄ
Toronte gyvena JAV pilietis 

rabinas Abraomas L. Feinbergas. 
Kurį laiką jis buvo Holy Blossom 
sinagogos rabinu, bet jo politinė 
ir dargi prosovietiška veikla, at
rodo, nepatiko vadovaujamai 
bendruomenei, ir jam teko pasi
traukti emeritūrom Dar ir dabar 
jis aktyviai dalyvauja sovietinės 
taikos bei atominio nusiginklavi
mo sąjūdžiuose. Neseniai išėjo iš 
spaudos storoka jo atsiminimų 
knyga “Storm The Gates of Jeri
cho”, kurioje jis aprašo savu idė
jinę biografiją, paliesdamas dau
gybę klausimų. Lietuviui auto
riaus knyga įdomi tuo, kad jis 
pačioje pradžioje pasakoja savo 
tėvų kilmę ir Lietuvos žydų gy
venimą. Feinbergo tėvas vadino
si Nissel Nisselewicz, bet atvykęs 
Amerikon pavardę pakeitė, nes 
reikėjo slėptis nuo Rusijos caro 
mobilizacijos. Tasai N. gimė 
Grinkiškyje, baigė Panevėžio žy
dų mokyklą — yešivą ir vertėsi 
lietsargių taisymu. N. senoliai at
vykę iš Lenkijos, bėgdami nuo 
Chmelnickio pogromų. Pasak 
knygos autoriaus, Lietuva pačių 
žydų buvusi vadinama Jeruzale 
dėl ten vyravusio žydų pamaldu
mo. Todėl ir Feinbergas sakosi 
dvasine prasme kilęs iš Grinkiš
kio, nors gimęs JAV, Bellair, 
Ohio. Materialinis žydų gyveni
mas Grinkiškyje ir kitose vietovė
se buvęs labai varganas, purvinas 
ir izoliuotas. Su kitais gyventojais 
ryšį palaikydavę tik pirkliai. 
Šiaip jau žydai gyvenę uždarą 
gyvenimą ir jautęsi pranašesni už 
“neapipjaustytus mužikus”. Tai 
buvę Rusijos carų laikais. Lietu
viškai Nisselevicz šeimoje nebu
vę kalbama, o rusiškai — retai 
kada.

A. L. Feinbergas, kalbėdamas 
apie Grinkiškį vokiečių okupaci
jos laikais, neranda lietuviams 
gero žodžio. Esą naciai 1941 m. 
rugsėjo mėn. atsiuntę kareivių 
būrį, kuris surankiojęs visus žy
dus, liepęs patiem išsikasti duo
bes miestelio aikštėje. Vietos lie
tuviai esą talkino entuziastiškai 
galbūt “for a bonus of sugar, 
salt, or vodka”. Visa žydų bend
ruomenė su visom jos įstaigom 
buvusi sunaikinta, išskyrus auto
riaus dėdės dukrą, kuri išliko gy
va ir vėliau atvyko Amerikon.

Panašiai autorius rašo apie 
Kauną, kurį vadina Kovno. Esą 
apie žydų likimą tame mieste 
1940-44 m. parašė dokumentinius 
atsiminimus rabinas Efraimas Oš- 
ry, vadovavęs Kauno geto žy-

dams. Pasak jo, ypač nemalonus 
incidentas įvykęs 1941 m. rugpjū
čio 17 d. garbingiausioj sinago
goj. Vokiečiai sugaudę šunis ir 
kates, uždarę sinagogoj, sūšaudę 
ir įsakę žydams uždengti tuos ne
laimingus gyvius šventaisiais per
gamentais. Kitoje vietoje auto
rius pasakoja apie pamaldų žydą, 
dirbusį prie Kauno aerodromo. 
Kartą vokiečiai jį sugavę besi
meldžiantį su tefilinu (maldos 
įrankis, kuriame įdėtas perga
mento gabalas su įrašu iš Sen. 
Testamento; vartojamas ryto mal
dai pritvirtinant prie kaktos ir 
rankos). Už bausmę įdeginę ant 
jo rankos kryžių. A. L. Feinber- 
gas sumini ir daugiau žiaurumų 
su moterimis, jaunimu ir kt. Ry
šium su Lietuvos žydų likimu au
torius prisimena 6 mil. žydų tra
gediją. Jų garbei jis savo vado- 
vautoj sinagogoj Toronte įrengęs 
vitražą, kuris reiškiąs ir morali
nę žydų pergalę. “Tas vitražas 
yra ašara, ženklas, perspėjimas, 
šventovė — mano pagarba Grin
kiškiui. Tiesa, aš niekad nema
čiau ir nepažinau ten žydų sody
bos tikrovėje, bet žemėlapis bu
vo įrėžtas mano širdyje, ir aš jį 
dar galiu matyti.”

Autorius, būdamas žydas, su
prantama, negali nereikšti savo 
užuojautos tautiečiams kanki
niams. Tai pateisinama ir žmo
giška, tačiau nepateisinamas jo, 
kaip rabino ir rašytojo vienašališ
kumas — jis nė vienu žodžiu ne
užsimena kiek lietuviai ir Lietu
va yra nukentėję nuo jo tautiečių 
žydų. Kodėl jis nemato lietuvių 
kankinių, kurie kentėjo ne tiktai 
nuo nacionalsocialistų,'bet ir nuo 
bolševikų, kurių eilėse buvo tiek 
daug žydų. Juk yra tiek gausių 
faktų, sakančių, kad žydai, būda
mi įtakingi bolševikų eilėse, tie
siogiai ir netiesiogiai sunaikino 
daugybę nekaltų ir žymių Lietu
vos veikėjų. Jeigu autorius nebū
tų taip tendencingai vienašališ
kas, būtų paminėjęs, kad buvo 
daugybė lietuvių, kurie rizikavo 
savo gyvybėmis gelbėdami pažįs
tamus žydus. Dabar gi jis mato 
tik vieną medalio pusę ir skaity
tojams sudaro labai kreivą vaiz
dą. Bet ar galima laukti objekty
vumo iš žmogaus, kuris ir šiuo 
metu, užuot kovojęs už religinę 
žydų ir kitų laisvę sovietų pa
vergtuose kraštuose, demonstruo
ja savo prosovietiškumą siūlyda
mas vakariečiams nusiginkluoti, 
o sovietų ginkluose pavojaus ne
mato. Pr. G.

Bažnyčia moderniajame pasaulyje
Specialus pranešimas iš Romos

siais taip, kaip Kristus yra nu
žengęs iš dangaus ir gyvenęs tarp 
žmonių. Konakry, Gvinėjoj, ar
kiv. T. Tchidimbo pareiškė, kad 
ši schema esanti tik vidutinio ly
gio ir, atrodo, taikyta tik europie
čiams ir amerikiečiams, nes nie
ko nekalba apie Afrikos proble
mas, kaip pvz. kolonizmą bei rasi- 
nę diskriminaciją. Be to, atrodo, 
kad schema ignoruoja socializaci- 
ją, kuri sparčiai plinta Afrikoje, 
oei žmonių socialinį pašaukimą. 
Esą, ne kunigų ar hierarchų dra
bužių spalva ar jų forma gali 
duoti pasauliui neturto pavyzdį, o 
tik vidinė Bažnyčios struktūra ir 
susiorganizavimas bei dvasininkų 
gyvenimo būdas. Ekonomiškai at
silikusių tautų problemos, esą, 
gali būti išspręstos ne vien tik 
deklaracija, bet visų žmonių re
aliu solidarumu.

PERDAUG PROBLEMŲ
Keliolika vyskupų pareiškė, 

kad schemoje turi būti labiau iš
ryškintos “Bažnyčios” ir “pasau
lio” sąvokos. Krokuvos arkiv. K. 
Wojtyla nuomone,' Bažnyčios pa
dėtis šių dienų pasaulyje yra ne
vienoda, todėl esą neįmanoma 
schemoje prabilti kartu į visus: 
katalikus ir nekatalikus, tikin
čiuosius ir netikinčiuosius, Baž
nyčiai priklausančiuosius ir prieš 
ją kovojančius. Visa tai apsunki
na Bažnyčios dialogą su pasauliu. 
Gi Alžyro arkiv. L. S. Duval pa
stebėjo, kad šių dienų pasaulyje 
yra daugybė problemų ir jas vi
sas aptarti bei išspręsti neįmano
ma. Todėl esą reikia ribotis tik 
svarbiausiomis. Jų tačiau išspren
dimas nepriklauso vien tik nuo 
Bažnyčios: šv. Dvasia faktiškai 
veikianti ir už jos ribų. Visdėlto 
Bažnyčios įnašas į tų problemų 
sprendimą esąs esminis.

Trečioji Vatikano santarybos yra baisesnis už atominę bombą, 
serija pasibaigė, tačiau jos darbai 
tebėra komentuojami. Ypač gyvai 
svarstomas Bažnyčios vaidmuo 
moderniajame pasaulyje.

PIRMIEJI KRITIKAI
Santarybos Tėvams kard. F. 

Cento pateikė schemą: “Bažnyčia 
moderniajame pasaulyje”, paste
bėdamas, kad jų padarytosios šia 
tema sugestijos prisidės pre mi-

Šioms mintims karštai pritarė 
Nanchino, Kinijoje, arkiv. P. Yu- 
pin ir Rosario, Argentinoje, ar
kiv. G. Bollati.

MATERIALINĖ PAŽANGA
Čikagos kard. A. Meyer paste

bėjo, kad ir kasdieninis žmonių 
darbas sudaro esminę išganymo 
dalį. Todėl esą reikia išsivaduoti 
iš ":.ari'’hėjiško galvojimo ir vie
šai pareikšti, kad ir materialinis

Nauja stalo teniso meisterė
šimtuko turnyrą, šiemet ji “susi
kibo” su Kanados rinktinės daly
vėmis: neseniai įvykusiame cent
rinio Ontario prov. stalo teniso 
turnyre ji tapo laimėtoja. Pir
miausia Violeta nugalėjo praėju
sio turnyro laimėtoją Eleną Saba
liauskaitę ketvirčio baigmėje. 
Pusbaigmėje V. N. įveikė iš Br. 
Gvinėjos neseniai atvykusią De 
Abreu. Baigmėje ji susitiko su 
buvusia Kanados meistere V. Ad- 

žaidimo, kuria- 
Violeta parodė

pastovų gynimą, nuostabią kon
centraciją ir nepaprastą norą lai
mėti, atiteko jai ir šio turnyro 
meisterės titulas.

Pirmuosius stalo teniso žings
nius Violeta pradėjo Pr. Gvildžio 
vadovybėje. Vėliau jos tėvas J. 
Nešukaitis su atsidėjimu mokė 
savo dukrą, įdiegė jai patyrimo 
bei disciplinos.

Violeta yra ir gera VIII skyr. 
mokinė. Linkėtina, kad ji taptų 
vieną dieną visos Kanados stalo 
teniso meistere. J. B.

manis. Po 5 setų 
me trylikametė

PRIMINIMAI...
apie Ontario ligoninių apdraudę

Gimtadienis?
BŪKITE APSIDRAUDEI Koi jūs sulaukėte savo 19-to gimtadienio, jūs nebe
sate ilgiau draudžiamas kartu su savo tėvais. Tada užsiregistruokite atskirai 

{laike trisdešimt dienų, kad turėtumėte apdraudą. Pareiškimų formą gaukite 
ligoninėje, banke ar draudimo kompanijos raštinėje.

BŪKITE^APSIDRAUDEI Rūpestingai sekite instrukcijas antroje 
pusėje mokėjimo pažymėjimo formos 104, kurią jūsų darbda
vys yra įpareigotos jums atiduoti.

• BŪKITE APSIDRAUDEI šeimos įnašas turi padengti vyro, žmo-
* nos ir mažamečių vaikų draudimą. Nurodykite savo grupę 
. ARBA, jei mokote premiją tiesiogiai, praneškite draudimo

komisijai.

Įffii ONTARIO HOSPITAL SERVICES COMMISSION 
£^41 2195 YONGE STREET, TORONTO 7, ONTARIO

ONTARIO

VISUOMET LAIKYKITE SAVO LIGONINĖS APDRAUDOS 
PAŽYMĖJIMĄ PAS SAVE.

nėtos schemos pilno paruošimo, 531 pareiKSu, «aa ir materialinis 
■ kuri galės būti Bažnyčios išeities Pasauiis priklauso prie išganymo 

tašku pokalbiui su moderniuoju i P^an°- Esą, reikia pabrėžti, kad 
pasauliu, kurio taip trokšta Pau- iir
liūs VI savo enciklikoje “Eccle- ~ "
šiam suam”. Jau pirmąją dieną 
dėl šios schemos pasisakė 8 kar
dinolai, pažymėdami, kad ji pa
ruošta neblogai, nors kaiką reiktų 
patobulinti. Lille kard. A. Liėnart 
pastebėjo, kad joje reiktų labiau 
išryškinti skirtumą tarp gamtinės 
ir antgamtinės tvarkos. Kard. Fr. 
Spellman nuomone, šia schema 
visuotinė santaryba nori prabilti 
į pasaulį ir kartu išgirsti jo balsą. 
Dažnai, esą, tikintieji, neturėda
mi aiškių įvairiais klausimais nu
rodymų, yra priversti veikti sava 
iniciatyva ir atsakomybe. Taigi, 
reikia tikintiesiems pateikti aiš
kių ir konkrečių nurodymų. Ta
čiau Bolonijos kard. J. Lercaro 
pabrėžė, kad ši schema neturi bū
ti laikoma paskutiniu bei defini- 
tyviu Bažnyčios atsakymu į mo
dernaus pasaulio keliamas pro
blemas. Šia schema Bažnyčia tik 
prisistatanti šių laikų pasauliui 
kaip žiburys ant kalno.

IŠKLAUSYTI PASAULIEČIŲ
Kard. P. E. Leger manymu, 

santarybos Tėvai, prieš pradėda
mi svarstyti šių dienų pasauli 
liečiančias problemas, turėtų iš
klausyti kompetentingų pasaulie
čių paruoštus pranešimus, kaip 
pvz. apie pasaulyje pasireiškiantį 
badą, apie šeimą, apie taiką ir 
pan. Augsburgo vysk. J. Stimpf- 
le pridūrė, jog į tokią pasaulie&ų 
komisiją galėtų įeiti ir kompeten
tingi nekatalikai. Arkiv. J. Heen
an pageidavo, kad šioje schemoje 
liečiami klausimai būtų persvars
tyti susirinkimo bendruose posė
džiuose, o nepalikti ekspertų in
terpretacijai. Esą, jau jie nekar
tą yra pakenkę Bažnyčiai, savaip 
aiškindami santarybos mintį.

ATEIZMO PROBLEMA
Miuncheno kard. J. Doepfner 

pastebėjo, jog schemoje reikia la
biau atkreipti dėmesį į ateizmo 
priežastis bei kliūtis, trukdančias 
žmonėms pažinti Apreiškimą, nes 
kitaip schema gali likti tik “soli- 
loqium” — sau pačiam kalbėji
mu. Panašiai pasisakė ir Belgijos 
kard. L. Suenens: jo nuomone, 
schemoje nepakankamai kalbama 
apie kovojantį ateizmą bei jo 
įvairias pasireiškimo formas; ne
užtenka tik pasmerkti ateizmą, 
bet reikia ištirti, kodėl kaikurie 
žmonės neigia Dievą ir kovoja 
prieš religiją. Reikia neužmiršti, 
kad jie turi dažnai klaidingą Die
vo supratimą, ar, geriau sakant, 
tik Jo karikatūrą. Panašiai pasi
sakė ir Cassano Jonio, Italijoje, 
vysk. R. Barbieri, pabrėždamas, 
kad viena dabartinių didžiausių 
blogybių esanti “moksliškas” 
bandymas paneigti Dievą. Tai 
esąs tikras dievažudystės bandy- 
dymas, daug baisesnis už tą, ku
rį buvo norima priskirti žydų tau
tai. Sunaikinti Dievą žmonių min- 
tyse bei širdyse — yra pats- di
džiausias žmogaus nusikaltimas, 
ši pastoracinio pobūdžio santaiy- 
ba nenori grasinti pasmerkimais. 
Visdėlto daugelį tikinčiųjų pa
piktintų, jeigu santaryba sudary
tų įspūdį, jog bijo pasmerkti di
džiausią mūsų laikų nusikaltimą 
— kovojantį “mokslinį” ateizmą, 
kuris savyje ir savo pasekmėse 
moralinėje bei dvasinėje srityje

• pažanga prisideda prie žmogaus 
tobulinimo bei prie išplėtojimo jo 
dvasinių galių, žodžiu, materiali
nis pasaulis turi būti kokiu nors 
būdu perkeistas. Nors dar ir ne
žinome kaip, bet pačiu perkeiti
mo faktu neturime abejoti. Mad
rido kard. Kazimiero Mordllo 
manymu, Bažnyčia į nekrikščio
nis turi kreiptis ne kaip motina 
ar mokytoja, bet kaip daugelio 
milijonų žmonių bendruomenė, 
turinti 20-ties amžių istorinę pa
tirtį bei aiškią doktriną, parem
tą prigimtos teisės principais. 
Todėl minėta schema turinti pa
liesti tokius klausimus, kaip dar
bo, išsiplėtusio nemoralumo, ba
do, krikščioniškų tautų priespau
dos, naujų tautų laisves bei civi
lizacijos siekimo ir pan. Ir Ar
magh, Airijoje, arkiv. G. Con
way pareiškė, kad schema turėtų 
atkreipti daugiau dėmesio į so
cialinę doktriną bei moralines 
vertybes. Esą, schemoje jaučia
ma tam tikra baimė bei varžyma
sis aiškiai pasisakyti kaikuriais 
klausimais. Pvz., nutylima apie 
Bažnyčios persekiojimą įvairiose 
šalyse, kai tuo tarpu tikrasis dia
logas su pasauliu reikalauja tie-

žymieji Vatikane santarybos teologai diskutuoja: iš kai* 
rėš K. Rahner, H. Kueng.

EVANGELIŠKASIS 
NETURTAS
Kard. A. Bea pastebėjo, jog 

schemos teiginiai turi daugiau 
remtis šv. Raštu ir tuo pabrėžti, 
jog pateikiama doktrina remiasi 
Kristumi ir Bažnyčia, o ne kokia 
nors grynai filosofine mokykla. 
Antiochijos melchitų patriarcha
linis vikaras arkiv. E. Zoghby 
priminė, jog Kristus atėjo į pa
saulį, kad “vargšams būtų skel
biama Evangelija”. Todėl ir vys
kupai turi gyventi kaip vargšai 
tarp vargšų. Esą, visi vyskupai, 
kunigai ir pasauliečiai turi visam 
pasauliui parodyti evangeliškojo 
neturto pavyzdį. Tik tokiu būdu 
gyvenant esą galima sėkmingai 
skelbti Evangeliją. Ypač vysku
pai neturį gyventi kaip viduram
žių feodalai, o nusileisti iš augš- 
to ir palaikyti ryšį su tikinčiai-

Campos, Brazilijoje, vysk. A. 
De Castro nuomone, schema turi 
didelį trūkumą, nes nekalba apie 
demono veikimą pasaulyje ir per
daug palanki laicizmui bei supo
nuoja optimistiškai žmones vei
kiant gera ir šventa intencija.

Iš viso dėl šios schemos pasi
sakė 43 santarybos Tėvai. V. D.

Niujorkas. Už poros metų pi
giausia kelionė į Europą bus lai
vu. Kainuos į abi puses vienam 
asmeniui $225 ir bus leidžiama 
pasiimti automobilį. Tam tikslui 
perdirbami laivai į kafeterijas — 
liuksusinius be patarnavimo lai
vus. Valgyti bus galima restora
ne ir pagal tai atskirai mokama. 
Geri pietūs kainuos tik $1.50. 
Automobiliu bus galima tiesiai 
užvažiuoti ant laivo.

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 Tel. LE 3-8008

B. Naujalis, PsJDJLM.N

Violeta Nešukaitytė persirito 
tiktai per 13-sius metus, tačiau 
jau puošiasi nevienu stalo teniso 
meisterės titulu. Neseniai Violeta 
buvo Kanados meistere ligi 15- 
kos metų grupėje. Pernai ji lai
mėjo Š. Amerikos lietuvaičių de-

TORONTO MIESTO
SAVIVALDYBĖS RINKIMAI

GRUODŽIO 7, 1964

PRANEŠIMAS RINKĖJAMS
RINKĖJAI PRAŠOMI BALSUOTI PRIEŠ 5 VAL. P.P., 

KAD BŪTŲ IŠVENGTA SPŪSTIES RINKIMŲ BŪSTINĖSE.
NELAUKITE SPŪSTIES VALANDŲ (5 v. p.p. iki 8 v.v.) 

ATIDUOTI SAVO BALSUI
BALSUOKITE ANKSTI — BALSAVIMO VALANDOS

10 VAL. RYTO IKI 8 VAL. VAKARO.

JEI ESATE PAKEITĘ SAVO GYVENAMĄ VIETĄ šiais me
tais ir jūsų pavardė nėra Įrašyta balsuotojų sąrašuose naujuoju 
adresu, pranešame, kad galite balsuoti pagal senąjį adresą, jei 
esate tenai įrašyti rinkėjų sąraše.

Visiems rinkėjams yra pasiųstos pašto atvirutės, kuriose nu
rodyta kur balsuoti. Rinkėjai prašomi įsidėmėti balsavimo būs
tinę, pažymėtą pašto atvirutėje.

Toronto, 1964 m. gruodžio 4 d.

Gruodžio 7, 
pirmadienį,

Boytchuk
WILLIAM

Aldermanu Ward 5

ŽVELKITE
ATEITI N

C. E. NORRIS, 
City Clerk

SUPERTEST
M SERVICE STATION

Savininkas VYTAUTAS (Vie) DOBILAS
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ AUTO 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI

RICHARD HORKINS turi vardą 
kaip veiksmingiausias jaunas To^ 
ronto aldermanas.

RICHARD HORKINS nori būti iš
rinktas j kontrolieriaus vietą su 
realia programa, siekiančia su
stabdyti mokesčių kėlimą ir teik
ti daugiau lengvatų namų savi
ninkams.

Kad galėtų tai įvykti, 
RICHARD HORKINS 

yra reikalingas jūsų balso 
už jį gruodžio 7.

Balsuokite už 
kontrolierių

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

J. Kazimiero Michalski
347 BAY ST. TORONTO, H AUGSTAS, KAMB. 210, TEL. 368-9430

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietų reikalais.

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

SUPERTEST
ALL CANADIAN apylinkės lietuviai maloniai 

KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
GAMINIAI PATARNAVIMU.

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

BILL ARCHER
Energingas ir pajėgus kalbėtojas, Bill Archer yra daug nu
veikęs būdamas miesto tarybos nariu. Jis ypač pasižymėjo 
komitetų darbuose ir sudarė tvirtą pagrindą pozityviai vei- 
lai, kuria pasinaudojo Toronto piliečiai.
Veiksmingas vadovavimas ir pasišventimas tarnyboje daro 
jį vertu būti išrinktu gruodžio 7-tą.

Už tolimesnį veiksminga vadovavimą
BALSUOKITE
Į X Į ARCHER, William L. Į

Pirmadienį, gruodžio 7-ta diena

Cigarečių kartonas

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ * A su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL LE 2-2289 

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO. 
Res. teL LE 6-5362 . .. .. *&*O*ŽW2

K. STRIAUPIS P. JONIKAS
x NORKINS,

Richard R.

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

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

Ir kt, juos gali ganti pas mus su 25% NUOLAIDA.
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Moteriškos kojinės

Balsuok Aiderman

Už AKTYVŲ IR VEIKSMINGĄ 

ATSTOVAVIMĄ

Gruodžio 7

BEN

GRYS x
Ward 7



® PAVERGTOJE TEV/tJE
DOCENTAS m KAPUCINAI
“Tiesos” puslapiuose antireliginę 

ir antitautinę “išpažintį” atlieka Kau
no medicinos instituto docentas A. 
Urbonas. Tokie rašiniai yra įprastinė 
mokslo žmonių duoklė komunizmo 
propagandai. A. Urbonas prisimena 
Plungės kapucinų vienuolyną ir gim
naziją. Sakosi kadaise negalėjęs vo
kiečių vienuolių suprasti, bet šian
dien jam visiškai aišku, kad jie bu
vo Hitlerio agentai ir savo pamoks
luose keikdavo... žydus, kurstyda
mi neapykantą prieš šią tautinę ma
žumą. Jis taipogi nepagaili karčių žo
džių tautiškumui, tautinei vienybei, 
išganymą rasdamas raudonarmiečių 
draugiškume, rusų nuoširdume. So
vietinis teroras, trėmimų bangos, sa
vaime suprantama, gydytojo rašinyje 
neranda vietos. Visa atperka raudon
armiečio šypsena. Nerimą autoriaus 
širdyje kelia vis dar retkarčiais pa- 
sireiškiąs lietuviškas tautiškumas: 
“Kartais, žiūrėk, iškiša galvą mies
čionis ir paleidžia plokščią, pasenusį 
gandą, iš tolo dvokiantį nacionaliz
mu. Mes ne visada duodame jam at
kirtį, o koks nors naivuolis, žiūrėk, 
ima ir patiki?’

DIPLOMAS J. ŽIUGŽDAI
Žinomajam Lietuvos istorijos so- 

vietintojui J. Žiugždai Bialystoko 
mokslo draugija įteikė diplomą, išsi
rinkdama jį tikruoju ir užsienio na
riu, už “nuopelnus stiprinant lietu
vių ir lenkų istorijos bei archeologi
jos mokslininkų bendradarbiavimą”. 
Lenkams, praradusiems rytines sritis 
ir gavusiems vokiečių žemes, matyt, 
taip pat tenka “perkurti” savo istori
ją, nes juk priešingu atveju jie ne
būtų pasirinkę istorijos falsifikato* 
riaus savosios draugijos nariu.

SPROGMENYS
KLAIPĖDOS UOSTE
Jūros dugne užtiktos minos ir pat

rankų sviediniai 17-kai dienų buvo 
sustabdę žuvies iškrovimą prie jos 
apdorojimo fabriko senosios, medinės 
krantinės. Sprogmenis surado prie
plauką gilinęs kranininkas. Kadangi 
jie buvo užnešti 2 m žemės sluogs- 
niu, narams teko griebtis kastuvų. 
P. Zelinskis, V. Celikas, I. Boicovas 
ir P. Vavilovas po vandeniu dirbo 
net 136 vai., kol buvo ištraukta visa 
sprogstamoji medžiaga, išvežta už 
miesto ir ten susprogdinta.

RUSAI MILICININKAI
• Pagal sovietinį paprotį Lietuvoje 
kasmet švenčiama vad. “tarybinės mi
licijos diena”. Augščiausios tarybos 
prezidiumo vardu J. Paleckis šiemet 
šia proga specialiu medaliu apdova
nojo 68 milicijos karininkus, kurių 
tarpe yra net 23 grynakraujai rusai, 
kaip pvz. Vosilijus Lochankovas, Ar
kadijus Lukjanovas, Mikalojus Boga- 
tiščevas, Grigorijus Filipuškinas, 
Piotras Duchaninas ir kt. Beveik vi
si jie turi majoro ar kapitono laips
nius. Pagal apdovanotųjų proporciją 
siūlosi išvada, kad virš % visų mili
cijos pareigūnų, bent jau vadovauja
muose postuose, sudaro rusai.

ELEKTRONINIAI VAMZDELIAI
Panevėžyje, prie Nevėžio vingio, 

statoma elektroninių vamzdelių ga
mykla, kuri Sov. Sąjungos televizijos 
pramonei gamins ekranines aparato 
lempas. Jos būsiančios didesnės už 
lig šiol gaminamas ir pasižymėsian
čios tobulesniu kontrastu bei ryšku
mu. Gamyklos vyr. inž. R. Purtulis 
pasakoja, kad švaros sumetimais visi 
skyriai aprūpinami oro kontrolės — 
vėsinimo ir atšviežinimo Įrengimais. 
Lempų surinkimo skyrius turės 300 
m ilgio. Busimieji gamyklos darbi
ninkai ruošiami Maskvos, Lvivo, Je- 
leco ir Briansko panašios paskirties 
įmonėse. V. Kst.

TORONTO MIESTO 
SAVIVALDYBĖS RINKIMAI

BALSAVIMAS Iš ANKSTO
Pranešame, kad pagal Toronto miesto nuostatą nr. 21614 bal

suoti bus galima
MIESTO ROTUŠĖJE 107 KAMBARYJE
(pirmame augšte, pietvakariniame kampe)

KETVIRTADIENI, PENKTADIENI, ŠEŠTADIENI 
1964 m. gruodžio mėnesio 3-čią, 4-tą ir 5-tą dienomis.

Balsavimo būstinė bus atidaryta kasdieną nuo 12 vai. iki 8 v.v. 
Tiktai tie asmenys gali pasinaudoti balsavimu iš anksto, kurie 
turi teisę balsuoti savivaldybių rinkimuose ir kurie balsavimo 
metu Įteikia pareiškimą, nurodantĮ, kad jie numato arba išva
žiuoti iš miesto, arba išvykti ligoninėn, arba būti rinkimų parei
gūnais, negalinčiais dėl savo pareigų pasinaudoti balsavimų būs
tine, kurioje jie turi teisę balsuoti, arba dėl religinių priežasčių 
yra sukliudyti balsuoti nustatytą balsavimo dieną 1964 m. gruo
džio 7 d. —

C. E. NORRIS
City Clerk 

Toronto, 1964 m. lapkričio 26.

MARGARET

CAMPBELL
kontroliere

ŠI KARTĄ NEABEJOTINAI!

g HAMILTON’"
LIETUVOS KARIUOMENĖS atkūri

mo minėjimas rengiamas šį sekmadie
nį, gruodžio 6 d., šia tvarka: 11 v.r. pa
maldos ir Libera už visus žuvusius 
karius-savanorius. Tuoj po pamaldų, 
apie 12.30 v., iškilminga akademija 
AV parapijos salėje. Pagrindiniu kal
bėtoju bus pirmojo ir paskutiniojo 
Lietuvos prezidento sūnus adv. J. Sme
tona iš Klevelando. Meninėj progra
moj: jaunimo choras, taut, šokiai, Mar
garita ir Rimas Klevai, neseniai lai
mėję I vietą piano konkurse, ir šeš- 
tad. mokyklos mokinių deklamacijos. 
Hamiltono visuomenė kviečiama mi
nėjime dalyvauti ir pagerbti mūsų 
karius. Organizacijos kviečiamos da
lyvauti su savo vėliavomis pamaldo
se ir akademijoj. K. B.

1000 DOLERIŲ — Ohio Liet. Gydy
tojų S-gos metinė premija paskirta B. 
Kvikliui už “Mūsų Lietuvos” I tomą. 
Tai veikalas, turįs apie 800 psl., pui
kiai iliustruotas, gražiai įrištas. Kny
gos kaina $10; užsisakant visus 3 to
mus, įmokama tik už pirmąjį. Pavie
niai tomai pardavinėjami po $15. No
rintieji šią knygą užsisakyti arba bent 
pasižiūrėti, prašomi kreiptis pas Liet. 
Enciklopedijos atstovą St. Dalių, tel. 
FU 5-8602. Hamiltone iki šiol B. Kvik
lio “Mūsų Lietuvą” yra užsiprenume
ravę 28 asmenys per LE atstovą.

BANKELIS “TALKA” auga, kaip 
buvo numatyta 1964 m. sąmatoje. Pa
jamų jau yra gauta daugiau, negu bu
vo numatyta, bet išlaidų iki šiol pa
daryta mažiau. Tai reiškia, kad sąmata 
buvo realiai numatyta, ir bankelio au
gimas vyksta normaliai. Džiugu, kad 
mūsų ekonominis vienetas auga, at
kakliai kopdamas į pirmąjį milijoną 
dolerių. Spalio mėn. užbaigtas pasie
kus $770,074.71 balansą ir turint 788 
narius. Per tą mėnesį nariai įnešė 
$15,403.03 į šėrų sąskaitą ir $42,657. 
32 į depozitų sąskaitą. Bendra mėne
sio apyvarta siekė $155,041.21. Iki šiol 
išduota asmeninių paskolų $295,389. 
67 ir nekilnojamo turto $318,309.03. 
Iš viso paskolinta nariams $613,698. 
70. Bankelio kasoje buvo $47,467.24. 
Narių šėrai sudarė $580,138.37. Depo
zitai, kuriuos nariai naudoja čekių ra
šymui, $141,275.41. Gautas pelnas už 
10 mėnesių — $27,441.53.

Per š.m. spalio mėn. į bankelį įsto
jo 11 naujų narių, išstojo 3, buvo pa
šalinti 2, tuo būdu nustota 5 narių. 
Bendras narių skaičius — 788. Šie na
riai turėjo 195 depozito sąskaitas ir 
272 buvo skolininkai. Kredito komite-
tas leido išduoti naujų paskolų 17-kai 
narių $43,970.00.

SEKANČIAIS METAIS vasario 13
d. sueina 10 metų, kai keliolikos ko-

Už pažangą, 
pastovumą ir patirtį!

Perrinkite .
kontrolierium
JOSŲ GERIAUSIĄ PASIRINKIMĄ

GRUODŽIO 7 — 
BALSUOKITE

ORLIFFE,
Herbert, Q.C.

Dirbote 
sunkiai • • • dėl pinigu?

DABAR LEISKIT TIEM PINIGAM 
DIRBTI JUMS

Investuokit reguliariai į

United Accumulative Fund Ltd.
Smalkesnių informacijų kreipkitės pas

ARŪNĄ P. STOSIU
HAMILTONE:

38 FAIRHOLT RD. S. RES. 547-0369
719 MAIN ST. W. BUS. 5284281

TORONTE:
220 RONCESV ALLES AVE. BUS. LE. 7-1708

»

Adv. Julius Smetona Hamiltone.. 
Jis skaitys paskaitą kariuomenės 
šventės minėjime. Žiūr. kroniką.

operatininkų dėka buvo įsteigtas ban
kelis “Talka”, šiai sukakčiai atžymėti 
valdyba pradėjo ruoštis iš anksto. Tam 
tikslui buvo skirtas vienas specialus 
valdybos posėdis. Numatyta dešimtme
čio įsteigimo sukaktį sujungti kartu su 
metiniu narių susirinkimu 1965 m. va
sario 20 d., šeštadienį. Pradžioje bus 
susirinkimas, vėliau nariams vaišės ir 
bendri šokiai su orkestru. Taip pat 
bus išleistas leidinėlis - apyskaita, ku
rioje bus glaustos žinios apie banke
lio veiklą bei augimą, pailiustruotą 
nuotraukomis. Dešimtmečio paminėji
mui valdyba sudarė komisiją: E. Su- 
dikas, A. Vainauskas, J. Mikšys ir St. 
Dalius.

krautuvėje pasisavino prekių už $5.40. 
Teisme aiškinosi turinti du vaikučius 
ir vyrą negaluojantį širdimi. Juk Ha
miltono kolonijoje veikia šalpos Fon
das ir Katalikių Moterų Dr-ja, kurie 
rūpinasi vargšų reikalais. Ten ir rei
kėtų kreiptis. Teismas kaltinmąją nu
baudė $100 arba 10 d. kalėjimo.

SV. JUOZAPO STATULA iš balto 
akmens puošia klebonijos priekį. Ją 
padovanojo senieji lietuviai ateiviai.

JAUNIMO CENTRO sienos jau iš
mūrytos. Vyksta paruošiamieji stogo 
dengimo darbai.

G. A. GRAJAUSKAI lapkričio 14 d. 
giminių tarpe atšventė savo vedybinio 
gyvenimo 10 m. sukaktį.

PROF. J. ERETO paskaita bus šį 
sekmadienį, gruodžio 6 d., 6.30 v. vak., 
Prisikėlimo salėje, Toronte. Kviečia
mas jaunimas nuo 13 m. amžiaus. Pa- 
skaiton vyksime autobusu, jeigu bus 
pakankamas skaičius važiuojančių.,

ŠALPOS FONDO komitetas nuošir
džiai dėkoja p. M. Tumaitienei už dar
bą ir pasiaukojimą šalpos reikalams. 
Ji ŠF išdirbo virš 4 metų, kur buvo 
aktyvi komiteto narė; ypač daug lai
ko paaukojo drabužių tvarkymui bei 
išsiuntimui Suvalkų trikampio lietu
viams.

ATEITININKAI SENDRAUGIAI 
nuoširdžiai dėkoja p. O. Stonkienei už 
gėles, paaukotas gėlių šokiui spaudos 
baliaus metu. J. P.

LN BALIUS vas. 5 d. susilaukė liet, 
visuomenės didelio dėmesio. Iki lapkr. 
27 d. vien St. Bakšys buvo išplatinęs 
200 pakvietimų. Be jo, dar yra 28 pla
tintojai. Tautiečiai, gyveną už Hamil
tono ribų, maloniai prašomi irgi įsi
gyti pakvietimus iš anksto rašant St. 
Bakšiui, 38 Stanley Ave., Hamilton, 
Ont.

Pranešimus LN baliaus reikalais nu-
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J. A. Valstybės
ADOLFAS LIETUVININKAS, čika- 

gietis Gintaro salės savininkas, kuriam 
Lietuvos himno kūrėjas dr. V. Kudir
ka buvo dėdė, mūsų tautos himno or- 
kestravimo ir gaidų paruošimo išlai
doms apmokėti paskyrė $200.

INŽ. R. IR L. VALAIČIAI, iki šiol 
gyvenę Bostone, persikėlė į Los Ange
les. Rimas yra statybos inž./o Liuci
ja — mokytoja. Abu — jaunosios kar
tos veikėjai įstojo į parapijos chorą.

OHIO LIET. GYDYTOJŲ naujai iš- 
rinkton valdybon įeina: H. Brazaitis, 
A. Marius, D. Degesys, V. Ramanaus
kas ir J. Skrinska.

J. TALALAS, LB centro v-bos pa
kviestas, sutiko vadovauti JAV LB 
centrinei apylinkei ir sudaryti jos val
dybą. Centrinėje apylinkėje telkiami 
visi lietuviai, kurie gyvena toliau nuo 
lietuvių gyvenamųjų vietovių. Adre
sas: J. Talalas, 7137 So. Ashland Avė., 
Chicago, Ill. 60636, USA.

M. SADAUSKAS, čikagietis 10 m. 
berniukas, lapkričio 11 d. paklydusios 
kulkos buvo sužeistas į galvą. Polici
ja suėmė tris paauglius vaikėzus, ku
rie su savimi turėjo du 22 kalibro šau
tuvus.

ČIKAGIETĖ M. RUPŠLAUSKIENĖ 
savo mirusio vyro Antano ir savo šei
mos atminimui paaukojo $4.500 Auš
ros Vartų koplyčios altoriui Kolumbi
jos saleziečių raupsuotųjų ligoninėje. 
Kita čikagietė iš Brighton Park — M.

dobos kalnuose bus paruoštas Bedė
jus šv. Kazimiero koplyčioje.

AA. JUOZAS NORKUS, kurį laiką 
sirgęs vėžio liga, aprūpintas šv. sak
ramentais mirė gastrologijos institute 
spalio 23 d.; palaidotas katalikų kapi
nėse. Velionis buvo gimęs 1901 m. Su 
žmona Petronėle įsikūrė Buenos Ai
res. Avellanedoje, prie parapijos, tū
rėjo kėdžių fabriką, kurį paliko sū
nui Jonui, ir buvo nusikėlęs rainiai 
gyventi Bursaco apylinkėje.

VYT. ŠAKALYS, 41 m. amžiaus, mi
rė spalio 27 d.; gimęs 1923 m. Kirdo- 
nių km., Pandėlio vlsč., Biržų apskr. 
Argentinon atvyko 1929 m. dar vaikas 
būdamas kariu su tėvais. Ilgą laiką 
dirbo General Electric b-vėj, kur bu
vo sužeistas ir nuo to laiko jau nebe- 
pagijo.

Italija
MONS. V. MINCEVIČIUS parengė 

išsamų memorandumą apie religijos 
būklę pavergtoje Lietuvoje Vatikano 
visuotinės santarybos dalyviams.

VYSK. V. BRIZGYS išvyko į eucha
ristinį kongresą Indijoje.
Lenkija

DANUTĖ VALIENĖ yra didoko len- 
kų prekybinio laivo “Kopalnia Wu- 
jek” kapitonu. Ji jau aplankė 95 uos
tus ir 43 kraštus, jų tarpe JAV ir Ka
nadą. Laive dirba ir jos vyras Kazys 
Valas, kaip žemesnio rango pareigū
nas.

“TALKOS” NARIAI gavo laiškus iš 
oficialaus buhalterio — Chartered Ac
countant E. P. Nolan, kuris tikrina 
bankelio knygas, su narių sąskaitų iš
traukomis spalio 31 d. stoviu. Palygi
nus laiško ištraukas su nario knygučių 
įrašais ir pasirašius, prašome grąžinti 
atgal nurodytu adresu.

BIULETENIS. — Spalio mėn. pa
baigoje visiems nariams ir nenariams, 
kurių adresai buvo žinomi, buvo iš
siuntinėtas laiskas-biuletenis, jau ant
ras š.m. Valdyba numačiusi tokius biu
letenius išsiuntinėti bent 4 kartus 
per metus ir tuo būdu supažindinti na
rius su bankelio augimu, kylančiom 
problemom bei informuoti apie visą 
darbą. Valdyba jaučia, kad su nariais
reikalingas dažnesnis kontaktas. J.D.

VARTYDAMAS “Hamilton Specta
tor? randi lietuviškų pavardžių. Skai
tai ir netiki! Lietuvė moteris maisto

Padėka |
Visagaliui Viešpačiui pašaukus taip staigiai ir netikėtai amžiny- R 

bėn mūsų mylimą brolį A.A KUN. BENJAJMINĄ SAKAVIČIŲ. Lietu- g 
voje, gilią padėką reiškiame: kleb. prel. dr. J. Tadarauskui, atlaikiu- E 
šiam šv. Mišias jo laidotuvių dieną, kleb. kun. P. Ažubaliui Toronte, E 
kun. S. Kulbiui, SJ, Montrealy, Rev. J. H. Lawless ir Rev. Kramer už 
atlaikytas pamaldas; šv. Mišias užprašiusiems p. Agurkiams; mūsų pus
seserės Z. Šukienės dukrelei sol. Lilijai šukytei už giedojimą pamaldų 
metu Toronte, St. Bakšiui už kun. Benjamino Sakavičiaus nekrologą 
spaudoje; už užuojautas spaudoje ir raštu — kleb. prel. dr. J. Tada
rauskui, kun. S. Kulbiui, SJ, O. K. Čeliauskams, J. E. Ramanauskams, 
A. J. Mikšiams, L. V. Kybartams, O. Kybartienei, Z. J. Didžbaliams, 
A. J. Pranckevičiams, D. J. Trečiokams, A. E. Garkūnams, L. P. Noru- 
šiams, P. D. Bobinams, pusseserei Marytei Baltuškienei su šeima, O. V. 
Čėsnams, dr. A. H. Gamziukams, V. Gamziukiėnei. R. Masiukoniui, 
p. Sukodolskiui, p. Slavinskams, p. Perkauskams, J. P. Zabulioniams, 
S. J. Krikiams, V. Narkevičiams.

Nuoširdi padėka mūsų seniems kaimynams iš Lietuvos L. P. No- 
rušiams už taip malonų priėmimą pas save namuose pietų metu. Atski
ra gili padėka L. VI. Kybartams, parodžiusiems daug širdies ir rūpes
čio mūsų sunkiomis dienomis. Taip pat nuoširdžiai dėkojame visiems 
gausiai dalyvavusiems pamaldose. Tebūnie visa tai skirta ilgam ir švie
siam mūsų brolio KUN. BENJAMINO atminimui.

Su pagarba:
broliai Vincas, Alfonsas ir Klemensas Sakavičiai su šeimomis

BALSUOTOJAI- Darbai rodo, kad jis kovoja už 
jūsų gerovę!

Junkite DENNISON
DENNISON kovojo, kad automobilių nelaimingų atsitikimų ta

ryba greičiau patenkintų prašymus.
DENNISON kovojo ir laimėjo, kad būtų padidinta senatvės pen

sija iki $75.00.
DENNISON laimėjo kovą, kad visiems piliečiams miesto rinki

muose būtų duota teisė balsuoti.
DENNISON vedė kovą, kad namų savininkai butų nuo mokesčių 

atleisti 5 metams namu remonto atvejais.

Visų žmonių KONTROLIERIUS

LONDON, Ont
PIRMAS ADVENTO KONCERTAS.
Ryšium su N.. Prasidėjimo švente 

gruodžio 6 d., sekmadienį, Šiluvos 
Marijos parapijos bažnyčioje, 1414 
Dundas St. E., rengiamas pirmas reli
ginės muzikos koncertas. Ligi šiol čia 
nieko panašaus neturėjome.-Todėl ti
kime, kad šio miesto ir apylinkių lie
tuvių susidomėjimas bus didelis. Pra
džia 6 v.v. punktualiai! Koncerto pro
gramą atliks kun. Br. Jurkšas — var
gonais, sol. J. Liustikaitė ir Stp. Kai
rys — smuiku.

Statulų šventinimas įvyks irgi tą 
patį vakarą 6 vai. Meniškos statulos 
neseniai gautos iŠ Italijos ir jau puošia 
mūsų bažnytėlę. Po koncerto salėje 
bus bendros vaišės. Nuoširdžiausiai 
kviečiami Londono, Mt. Brydges, Rod
ney, West Lome, Delhi, Woodstock, 
Ingersoll, Aylmer, Sarnijos ir kL apy
linkių lietuviai šiose iškilmėse daly
vauti.

BENDRUOMENĖS APYL. susirinki
mas įvyko lapkričio 22 d. Valdyba, ku
rioje buvo pirm. J. Butkus, sekr. ir 
ižd. U. Blyskienė ir narys statybos

traukiame 4 savaitėm, nenorėdami nu
stelbti B-nės v-bos ruošiamo N. Metų 
sutikimo Queen’s Banquet Centre, 
1069 Barton E.

J. GRIGALIUS nusipirko viešbutį 
Ayr, Ont., miestelyje ir jį perims va
sario 1 d. Viešbutyje yra alinė, 200 
vietų šokių salė, 15 kambarių, 4 akrų 
sklypas. Ayr miestelis turi 2000 gyv. 
ir yra 30 mylių už Hamiltono tarp Pa
ris. ir Galt. Pirkėjas visą nuosavybę 
nupirko už $90.000 su $50.000 įmokėji- 
mu. Iki šiol J. Grigalius statė naujus 
gyv. namus ir juos pardavinėjo. Jis 
yra vedęs estę ir turi dukrelę. Geriau
sios sėkmės naujame versle. Sk. St.

St. Catharines, Ont.
LIETUVOS KARIUOMENĖS šventę 

surengė Niagaros pusiasalio LVS “Ra
movė” lapkričio 21 d. Slovakų salėje.

Janušauskienė savo lėšomis išleido į 
mokslus salezietį kun. M. Burbą.

LIETUVIŲ TĖVŲ DIENA. Lapkri
čio 1 d. N. Pr. seserys savo vienuoly
no sodyboje Putname suruošė tėvų, 
reiškia tėvo ir motinos dieną. Tai pir
mas ir naujas bandymas. Dienos pro
grama prasidėjo Mišiomis ir baigėsi 
švč. Sakramento palaiminimu. Vado
vavo mons. V. Balčiūnas.

Šveicarija
ALG. GEGECKAS išlaikė egzaminus 

ir gavo brandos atestatą Ciuriche. Tai 
yra pirmas jaunosios kartos lietuvis, 
gimęs iš tremtinių tėvų Šveicarijoje 
ir čia baigęs mokslūs. Jis pradėjo me
dicinos studijas Ciuricho un-te.

Brazilija
ALEKSANDRAS B U M B LIS Sao 

Paulo mieste turi spaustuvę Baltica,
Paskaitininkas iš Hamiltono J. Kry- 
geris savo kalbą skyrė jaunimui, supa
žindindamas jį su Lietuvos kariuome
nės atkūrimu ir jos reikalingumu tau
tai. Iškėlė Lietuvos kariuomenės ko
vingumą; lietuviui kariui reikėjo kovo
ti su daug pajėgesniu priešu ir apgin
ti Lietuvos paskelbtą nepriklausomy
bę. Be to, paskaitininkas padarė pla
čią apžvalgą Lietuvos partizanų kovų 
antrą kartą rusams okupavus Lietuvą.

Meninę dali pranešinėjo jaunosios 
kartos patrijotė studentė Violeta Gri
gaitė. Jos aiškus balsas ir graži tape
na atkreipė publikos dėmesį.

Programoje dalyvavo žymūs solistai 
V. Žiemelytė, V. Verikaitis ir akom- 
paniatorė D. Skrinskaitė iš Toronto. 
Solistai publikos buvo gražiai įvertin
ti ir palydėti gausiais plojimais'.

Minėjime dalyvavo neseniai atvyku
si iš Lietuvos P. Kolainienė pas savb 
vyrą J. Kolainį. Minėjime B-nės var
du p. Kolainiams buvo įteikta dovana 
— albumas su tautiniais ženklais. Jį 
įteikė ir jautrų žodį tarė B-nės pirm. 
J. Alonderis. P. Kolainiai išreiškė pa
dėką.

kurioje spausdina įvairius vyniojimo; 
ir įpakavimo popierius.

ADV. A. POVILAVIČIUS Sao Pau 
lo mieste turi savo teisės patarimų 
įstaigą, į kurią kreipiasi ir daugelis 
lietuvių.

Argentina
KUN. LUBICKAS lankė Cordobos . 

miesto lietuvius ir buvo nuvykęs į Bu
enos Aires. Šiemet pirmą kartą Cor-

Australija
SYDNĖJAUS LIETUVIAMS vietos 

katalikų kapinėse gavus sklypą ir 
ėmus ten laidoti, buvo iškelta mintis, 
jog reikia pastatyti bendrą didesni ir 
ryškų paminklą. Buvo paruošti keli 
projektai ir padaryti jų modeliai. Įvai
riuose didesniuose susibūrimuose jie 
buvo išstatyti apžiūrėti ir išrinkti. Vė
liau tuo reikalu buvo pasisakyta žo
džiu ir raštu. Pagal daugumos pageida
vimą buvo išrinktas vienas projektas 
ir nuspręsta jį statytu Dabar renkami 
pinigai paminklo statymui.

“TĖVIŠKĖS AIDAI” vedamajame 
rašo: “Karo metu išmokome vargo, 
bet iš jo pakėlę galvą, jaučiamės di
džiulius mokslus baigę. Galvos taip 
aukštai iškilo, kad, rodos, nėra pasau
lyje mandresnių. Kiekvienas gudrus 
pakritikuoti kitą, o pats ramiai sėdi

Minėjimas buvo gana sėkmingas; St. į 
Catharines savo gausiu atsilankymu' 
visuomet paremia šią šventę; kaiku-: 
rie atsivedė savo pažįstamų svetimtau
čių. Be to, šventėje dalyvavo visa eilė 
svečių iš kitų kolonijų.

Minėjime buvo pasigesta skautų vė
liavos. Tikėkime, kad ateityje švenčių 
rengėjai palaikys artimus ryšius su 
skautų vadais, ir minėjimus puoš skau
tų vėliava. J. Š.

N. METŲ sutikimas Hamiltone šie
met įvyks Queen’s Banquet Centre 
salėje, 1069 Barton St. E. Jau laikas 
iš anksto planuoti. B-nės valdyba

SUDBURY, Ont.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖ

JIMAS, kurį suruošė KLB Sudburio 
apyl. veiklioji valdyba, praėjo su ypa
tingu pasisekimu. Minėjimą atidarė 
pirm. J. Kručas. Meninę dalį išpildė 
Tumo-Vaižganto šeštad. mokyklos mo
kiniai, vad. ved. G. Lumbienės. Įspū
dingai pavaizduotas gyvasis paveiks
las — partizano kapas. Gyvajam pa
veiksle dalyvavo I. Glizickaitė, Z. Griš- 
konytė, D. Kusinskytė, Rita ir Kristi-

V. Skvereckui. Tenka pasidžiaugti, 
kad nuoširdaus kaimyninių kolonijų, 
bendradarbiavimo dėka turėjome daug 
svečių iš Sault Ste Marie su pirm. V. 
Skaržinsku ir ponia, sekretorium I. 
Gidzevičium bei šeima priešaky.

Sekančią dieną buvo atlaikytos val
dybos užprašytos pamaldos už žuvu
sius Lietuvos karius ir partizanus.

Krsp.

kampe. Tai pigus būdas išdidžiai už
riesti galvą ir neišsiduoti, kas po ta 
kepure slepiasi. Nukenčia paprastai 
tie, kurie ką nors visuomeniško vei
kia. čia yra gaunama proga pake
denti. Negerai suruoštas vakaras, blo
gi artistai, spiegiantys dainininkai, ne
miklūs sportininkai ir t.t. Vienas gir
dėjęs operą Kaune, kitas Berlyne, tre
čias Paryžiuje ir pan. Kur rasi tokį, 
kuris nieko nematęs?”

STEPAS KOVALSKIS mirė lapkri
čio 5 d. Prince Alfred ligoninėj Sydnė- 
juje ilgai ir sunkiai sirgęs. Velionis 
yra buvęs Australijos Lietuvių Bend
ruomenės kr. valdybos pirmininku ir 
vienu Krašto Kultūros Tarybos stei
gėjų. Mirė sulaukęs 59 m. amžiaus.

Paruošė Pr. AI.

RŪTA KILMONYTĖ SPAUDOJE
Visa eilė Kanados didžiųjų 

dienraščių savaitinių priedų, ku
rie yra spausdinami JAV, paskel
bė iliustruotą straipsnį apie Lee 
— Rūta Kilmonytę, kuriai pavy
ko atgabenti senelę Liudviką Ka- 
mandulienę iš okup. Lietuvos. 
Tie visi vad. “magazinai” turi mi
lijoninį tiražą. Rūtos vardas ir 
iš dalies Lietuvos labai plačiai nu
skambėjo. Tiktai reikia pastebė
ti, kad aprašyme yra paliktas 
stambus netikslumas, esą Rūta 
atsigabeno senelę iš Rusijos, iš 
Sov. Sąjungos ligoninės. Lietuva 
paminėta tik vienoj vietoj kaip 
artistės senelės gimtasis kraštas. 
Įdėtose nuotraukose pavaizduo
tas laimingas senelės gyvenimas 
Hollywoode.

reikalams E. Bliumas, sąžiningai išdir
busi pustrečių metų, atsistatydino ir 
nebesutiko kandidatuoti, šiai valdybai 
būdingas bruožas: mažai kalbėjo, bet 
daug "dirbo. Taip pat: maža sudėtis, 
bet dideli nuveikti darbai. Stambiau
sias jų darbas — namų pastatymas ir 
ekonominio pagrindo kolonijai sudary
mas. Antras nepaprastos reikšmės ko
lonijai patarnavimas — padaryta stip
ri pradžia mūsų parapijai. Tarp para
pijos ir apylinkės valdybos visą laiką 
buvo kuo geriausi santykiai. Padi
dinta taipogi ir tradicinė iždo per
duodamoji šimtinė ligi $143.26. Val
dybai už nuveiktus darbus išreikšta 
didelė padėka. J. Butkui pirmininko 
pareigose teko išbūti net dvi kaden
cijas — virš 4 metų. Naujon valdybon 
išrinkta: Genčius, Beleckas, Paplaus
kas, Ramonienė, Konopeskas ir Barvy- 
das. Jiems pavesta kooptuoti vieną iš 
nerinktųjų, jei rinktųjų narių skaičius 
sumažėtų ligi keturių asmenų ar ma
žiau. Revizijos komisija perrinkta ta 
pati: Petrašiūnas, Cegis ir Daniliūnas.

D. E.

na Zlatkutės. Partizanų dainų monta
žą’ J. Kručo suprojektuotą ir sureži
suotą, puikiai išpildė D. Remeikytė. 
Loterijoj laimė nusišypsojo J. Labuc- 
kienei, J. Lukšienei, V. Skaržinskui ir

WINDSOR, Ont.
ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA. Apy

linkės valdyba suorganizavo šeštad. 
mokyklą, kuri pradės veikti liet, pa
rapijos patalpose. Valdybos vicepirm. 
ir švietimo vadovas kleb. D. Lengvi
nas bus šeštad. mokyklos vedėjas; jam 
talkins patyrę mokytojai. Visi tėvai 
yra prašomi savo vaikus leisti į šeš
tad. mokyklą. Pamokos bus nuo 10 
vai. ryto iki 1 vai. p.p.

KALĖDŲ EGLUTĘ ruošia sekma
dienį, gruodžio 27 d., 4 v. p.p. liet, 
narapijos salėje. Visi vaikučiai jau da
bar turi pradėti pasiruošimus, kad pa
sirodytų programoje.

N. METŲ IŠVAKARĖSE, gruodžio 
31 d., parapijos salėje, apylinkės val
dyba ruošia N. Metų sutikimą. Norin
tieji dalyvauti jau dabar prašomi re
gistruotis pas apyl. valdybos narius, 
kad šeimininkės galėtų pasiruošti su 
maistu. Paskutinė registracijos data 
— sekmadienis, gruodžio 27 d. vk.

LIETUVIŲ PARAPIJOS PIETOS 
ruošiami sekmadienį, gruodžio 6 d., 
tuojau po pamaldų apie 12 vai. Mo
kestis $2.50, jaunuoliams $1. Praėju
siais metais ruoštuose pietuose dalyva
vo virš 100 parapijiečių ir kaimynų 
detroitiečių. Tai gražus ir malonus pa
rapijiečių pobūvis. K.

OAKVILLE, Ont.
METINIS SUSIRINKIMAS. — Lap

kričio 22 d. dr. S. ir A. Kazlauskų 
namuose įvyko KLB Oakville apyl. su
sirinkimas — gausiausias nuo pat 
Bendruomenės įsteigimo. Pirm. P. An- 
cevičienė, atidariusi susirinkimą, pa
kvietė J. Žiūraitį pirmininkauti, O. 
Pulkauninkienę sekr. Po valdybos ir 
kontrolės komisijos pranešimų bei 
pereito susirinkimo protokolo pri
ėmimo ir diskusijų išrinkta nauja val
dyba, kuri pasiskirstė pareigomis: dr. 
S. Kazlauskas — pirm., P. Linkevičius
— vicepirm., J. žiūraitis — sekr., A. 
Vaičeliūnas — ižd. ir E. Sargautienė
— kult, reikalų vedėja.

Palinkėta sėkmės naujai valdybai, 
kurios pirmas žygis bus Vasario 16 
minėjimas. '

Antra susirinkimo dalis buvo skir
ta tik ką grįžusios iš atostogų Jamai- 
coje P. Ancęvičienės išleistuvėms, ku
rios užtruko ligi vėlaus vakaro.

Kor. ■

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžiausią padėką Oak- 

villės Liet. Bendruomenei už suruoš
tas man išleistuves ir brangią dovaną.

Visuotinis narių susirinkimas, įvy
kęs š.m. lapkričio 22 d., parodė, kad 
Oakvillės lietuviai, reikalui esant, yra 
vieninga šeima.

Aš, kaip tos šeimos narys, dėkoju 
jums visiems- už visokeriopą paramą 
mano pirmininkavimo metais ir ypaž 
paskutiniais mano gedulo mėnesiais.

Ačiū ir mielam jaunimui, rimtai ir 
noriai lankiusiam mano vedamąją var
go mokyklėlę.

Šia proga turiu taip pat padėkoti 
visoms lietuvėms, dirbančioms Gener
al Electric fabrike, išeinant man į 
pensiją.

Ypač esu dėkinga p. O. Krygerienei 
ir ilgų metų artimai bendradarbei — 
p. P. Vėgėlienei. Jūs parodėt vieti
niams, kaip lietuviai moka organi
zuotis.

Ačiū! Paulė Ancevičienė



VASYLIŪNAI KAMERINĖJE MUZIKOJE
STEPAS KAIRYS

5 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1964. XII. 3 — Nr. 49 (776)

Tarp metų laikotarpyje pasiro
džiusių lietuviškų kūrinių ilgo 
grojimo plokštelėse vienas ryš
kiausių yra smuikininko Izido
riaus Vasyliūno ir pianisto Vyte
nio M. Vasyliūno įgrotos trijų 
mūsų kompozitorių sonatos smui
kui ir fortepijonui. Dviejų plokš
telių albumas apima Juozo Gruo
džio, Kazio V. Banaičio ir Juliaus 
Gaidelio sonatas. K. V. Banaičio 
viena sonata smuikui ir fortepijo
nui, o antroji violenčelei ir forte
pijonui, kurioje violenčelės par
tiją smuikininkas atlieka altu, šio 
albumo išleidimo tikslas, kaip 
patys atlikėjai rašo kruopščiai 
paruoštame įvedamajame priede, 
supažindinti plačius lietuvių inte
ligentijos sluogsnius su lietuviš
ka klasikine muzika, kad ją pa
žinę galėtų džiaugtis ir pamilti.

Šios keturios sonatos duoda 
gan ryškų mūsų kamerinės mu
zikos vaizdą iš laikotarpio, kurį 
atlikėjai vadina vėlyvuoju tauti
niu romantizmu. Tai entuziastin
gas tautinio atgimimo gaivalin-

GRAMERCY 
Shipping Co 

(įsteigta 1945)
Nesusi jungus i su betkokia kita 
firma. Turinti Vnesposyltorg lei
dimą parduoti augščiausios ko
kybes
maisto ir dovanų 

siuntinius
iš SSSR sandėlių.

Vidutinės kainos. Pristatoma per 
3-4 savaites. Jokio muito. Gavi
mas pakvituojamas. Pilnai ga-’ 

) rantuota.
MOSKOVICH — ekonomiškas
automobilis--------------$1626.03
Motociklas PLANETA
— 13 HP  ___ ______ $ 351.38
Siuvama mašina TULA S 48.88 
Šaldytuvas OKA 125 Itr. $ 179.66 
Vyriškas dviratis V120 S 36.67 
Didelis pasirinkimas puikių do
vanų. Visokiausi audiniai. Įvai
rių rūšių gardaus maisto siunti- > 
niai:
GR 6____ 1______________ $22.00 1
22 sv. kvietinių miltų, 4 sv. tir
pyto sviesto, ąsotis erškėtros 
juodos ikros, 1 sv. 5 uncijos me-

* daus, 5% uncijų augščiausios 
; kokybės arbatos.

GR 23___________ ___ $21.00
11 sv. kvietinių miltų, 11 sv. ry
žių, 5^ sv. taukų, 2.3 sv. degin-

1 tos kavos pupelių, 400 gr. dar- 
f žovių alyvos.
C Rašykite ar telefonuokite lietu

viškai arba angliškai ir gausite 
pilną katalogą.

į GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 East 28 Street, New York, 
N.Y. Tel. MU. 9-0598. Atidaryta 

9-5.30. šeštad. 9-1.

Pinigai į SSSR.
Pilnai garantuota. Turi Bankų 
Departamento (N.J.) leidimą ir 
apdrausta iki S20.000.00. Mūsų 
firma yra vienintelė, kuri siun
tėjui persiunčia gavėjo pasira
šytą kvitą.
Įteikiama per 2 savaites. Nuo 
1946 m. tiesioginis Bank For 
Foreign Trade, Maskvoje, agen
tas. 1

Vertė — 9 rubliai už $10.00 
Persiuntimas iki S30.00 — 
$2.75, virš S30.0 — 10%/

GRAMERCY SHIPPING INC. 
744 Broad St., Newark, N.J.

(MU. 9-0598)

gumas, prasiveržęs po 1918 m. vi
sose gyvenimo srityse, ir ypač 
muzikoje. Atgimusios Lietuvos 
muzikai, kurių dažnas studijavo 
V. Europos konservatorijose, su
kūrė eilę įdomių, nepakartojamų 
veikalų, panaudodami lietuviškus 
elementus, liaudies melodijas ir 
ritiną. Visa tai ryškiai stoja prieš 
akis klausantis sonatų ir gilinan
tis į smuikininko komentarus — 
jo siu veikalų gilių studijų iš
davą.

Iz. Vasyliūną žinome dar iš 
Lietuvos laikų kaip smuikininką 
— solistą, Valstybinės Konserva
torijos profesorių-pedagogą, Vals
tybinės Operos koncertmeisterį. 
Jo klausėmės dažnuose koncer
tuose benamėse sąlygose Vokie
tijoje. Jį šiandien, matome vėl 
kaip solistą, pedagogą ir koncert
meisterį. Ir visoje šioje jo šako
toje veikloje yra ryškiausia tur
būt tai, kad nuo savo pirmųjų so
listo žingsnių jis neša su savim 
lietuvių kompozitorių smuiko kū
rinius saviem ir svetimiem. Tai 
jo ypatinga meilė ir rūpestis. Ne
abejoju, kad Iz. Vasyliūno muzi
kinėje bibliotekoje yra kruopš
čiai surinkta viskas, ką lietuviai 
smuiko literatūrai yra davę. Prie 
šių tėvo pastangų jau kuris lai
kas sėkmingai jungiasi sūnus Vy
tenis. Mūsų muzikiniame gyveni
me tai pirmas toks tėvo ir sūnaus 
derinys, kur abu atliekamuose 
veikaluose, pagal paskirtį, yra 
lygiaverčiai solistai.

Kamerinė muzika yra subtili, 
kaip poezija. Ji yra aristokratiš- 
'ka, kaip pati kultūra. Bet jos 
klausytis, ja džiaugtis ir suprasti 
reikia pasiruošimo, ne vien tik 
proginio nusiteikimo; reikia pri
augimo, kuris ateina per ilgalai
kį darbą ir pamėgimą, prigimtą 
sielos imlumą, kuris, pastoviai 
kultyvuojamas, auga drauge su 
visa žmogaus, asmenybe, šios 
plokštelės padės mums suprasti, 
kad dažnai mes ir patys nežino
me, kokių dalykų yra lietuvių 
tautos genijus sukūręs, kad daž
nai esame tikri beraščiai tiems 
mūsų pačių tautos vaikų kūri
niams priimti ir jais didžiuotis. 
Norėtųsi tad tikėtis, kad šie kū
riniai pasieks mūsų muzika besi
domintį jaunimą. Pasieks taip pat 
ir tuos tautiečius, kuriuos dar 
neužgožė “dešrų, kopūstų ir vis- 
kės barbarija”. šia proga gal iš
judėsime pagaliau ir į naujų vei
kalų spausdinimo ir įgrojimo tal
ką padėdami mūsų idealistams 
menininkams. Neseniai tėkštelė
jome nemažą sumą krepšininku 
išvykai Australijon. Skvarbūs ini
ciatoriai išdėstė reikalą kaip he
rojiškai svarbų. Dėlto čia nesi
ginčysim. Bet kas imsis iniciaty
vos padėti įamžinti ir paskleisti 
mūsų tautos turtus, kurie atsto
vauja moderniajai Lietuvos kul
tūrai, jos širdžiai, protui ir sie
lai?.

Vienas tokių iniciatorių yra 
smuik. Iz. Vasyliūnas, kurio pa
stangos vertos visų paramos. 
Praktiškiausia gi parama šiuo me
tu — susidomėti kamerinės mu
zikos plokštelėmis ir jas įsigyti. 
Jos visur lengvai gaunamos; To-

Toronto Prisikėlimo parapijos vyrų choras, vadovaujamas kun. B. Jurkšo, ir sol. J. Liustikaitė iš
pildo vienuolių sceną iš G. Verdi operos “Likimo galia”. Nuotr. M. Pranevičiaus

BUVOME SKAMBANČIO KALNO VIRŠŪNĖJ
Įspūdžiai, patirti Prisikėlimo parapijos chorų koncerte

Kalbant apie Toronto Prisikėli
mo parapijos choro, vad. kun. 
muz. B. Jurkšo, koncertą 1964 m. 
lapkr. 22 d. nuosavoj auditorijoj, 
visų pirma turėtinas galvoje jau
nimo choras, nes jis išėjo “ant 
pirmos ugnies”. Jo ypatybė yra 
gausumas (gera šimtinė), sceniš- 
kumas (uniforma), drausmingu
mas (klausė režisoriaus ir neišver- 
tė nė vienos dekoracijos), na, ir, 
palyginti, neblogas susidainavi- 
mas. O tai, be abejonės, ir yra 
svarbiausia. Turint galvoje, kad 
šiame chore gali dalyvauti beveik 
kiekvienas norintis jaunuolis (bal
sinės atrakcijos principas čia, re
gis, netaikomas), tai tokio am
žiaus vaikų didelio choro apval
dymas ir jo bent šioks toks meni
nis apipavidalinimas iš choro va
dovo turėjo pareikalauti daug lai
ko, energijos, pastangų, sugebė
jimų ir nervų. Betgi kun. Jurk- 
šui, matyti, pakako visko, nes 
koncerto metu buvo žvalus, pasi
tikįs ir dirigento priemonėmis 
sugebąs iš savo choristų išprašy
ti parodyti viską, ką jis jiems yra 
davęs. O jo. duota labai daug.

Nors dirigentas choristui, ypač 
jaunam, yra neišsemiamas aruo
das, betgi ir davimui nėra galo. 
Dėlto čia jau iškyla klausimas ir 
priėmimo. Dešimtametis nėra 
perimlus šitokios rūšies pasiūlai, 
nebent ji labai atitiktu jo amžiaus 
charakterį. O bėda, iš tikrųjų, ir 
yra ta, kad mūsų jaunimas, ypač 
muzikiniu atveju, turi verstis su
augusiųjų sąvokomis, nes, regis, 
mes neturime vaikiško dainyno.

Čia, turbūt, ir yra vienas iš mo
tyvų jauniems choristams sueiti 
į konfliktą su savo dirigentu. Iš 
šitos stokos mūsasis choro vado
vas stengėsi gelbėtis, kurdamas 
pats ir parinkdamas kitas jauni
mui suprantamas dainas.

Jeigu jaunimo choras, uždangai 
pakilus, nutildė labai gausią ir 
neramią publiką ir ją privertė 
apie jį susitelkti, juo pasigėrėti 
ir net pakeisti apie jį, kaip apie 
pavasario žydėjimo augintinį, sa
vo nuomonę, tai suaugusiųjų cho
ras savo meniškai ataustu daina
vimu pakėlė ją nuo žemės. O šis 
žmogaus iškeldinimas iš dulkių, 
atpalaidavimas jo iš gatvės, fab
riko ir rūsio dvasios varžtų bei 
perkeitimas kasdienos, turbūt, ir 
yra vienas iš pagrindinių meniš
kai pajėgaus choro sėkmės ženk
lų.

Jau nekartą spaudoje yra bu
vę užsiminta, jog šis choras yra 
išaugęs iš parapijos choro ribų. 
Šis koncertas aną nuomonę dar 
labiau patvirtino. Čia, šalia kiek
vieno choristo meilės dainai ir di-

C KJ1LTMĖJE VEIKLOJE

rigento gilios muzikinės kultūros, 
tenka paminėti ir vaidmenį para
pijos vadovybės, kuri sukuria są
lygas abiejų chorų veiklai. Tur
būt neveltui torontiečiai lietuviai 
yra pastebėję, jog jų abi parapi
jos yra tikros lietuviškumo tvir
tovės.

Sol. J. Liustikaitės ir muz. D. 
Skrinskaitės talka koncerte pra
turtino jo meninį atspalvį. Tai 
dvi nuoširdžios menininkės, ku
rios lietuvių kultūriniam gyveni
me be jokių ambicijų yra užpil
džiusios ne vieną spragą.

Nuotaikingai solo pragydęs 
jaunasis A. Chvedukas taip pat 
yra prisidėjęs prie koncerto pasi
sekimo.

LIET. ŽURNALISTU SĄJUNGOS c. 
valdyba išleido savo pirmąjį leidinį — 
paskaitą “Lietuvis laikraštininkas iš
eivijoje” (Žurnalistikos filosofijos 
metmenys). Ją parengė kun. V. Bag- 
danavičius, MIC. Leidinys yra vieno 
lanko — 16 psl.

30 M. NUO JULIJONO LINDĖS-DO
BILO MIRTIES. Tai dar Tumo kartos 
kunigas, literatūroj gana vėlai pasi
reiškęs ir davęs tik vieną, bet svarų 
kūrinį, apysaką “Blūdą”, apie kurį M. 
Biržiška šitaip rašė: “Nežmoniškai a 
la Gončarovo “Son Oblomova” ištęs
tas, literatūriškai neapdirbtas “Blū- 
das” pradžioje atbaidė nuo savęs ne 
vieną skaitytoją, pradėjusį skaityti ir 
neprisivertusį jo nei įpusėti, bet kas 
ligi pusės prisivarė, skaitė kiaurą 
naktį ligi pat paskutinio puslapio ne- 
atsitraukadamas.” Lindė-Dobilas buvo 
gimęs 1872 m. lapkričio 17 d., Joniš
kėlio valsč., mirė 1934 m. gruodžio 
2 d.

GIESMĖS “LIETUVIAIS ESAME 
MES GIMĘ” autorius yra Hannoverio 
vokietis J. Sauerveinas, kuris su lie
tuvių kalba apsipažino Mažojoj Lietu
voj, Gronau miestely, kur gyveno jo 
tėvas. Tenai fabrikuose dirbo nemaža 
ir lietuvių. Iš jų Sauerveinas išmoko 
lietuvių kalbos. Jis pats yra sakęs, kad 
lietuvių k. jau nuo jaunų metų glos
čiusi jį ir buvusi jam lyg motinos kal
ba. 1877 m. buvo trumpam laikui ap
sigyvenęs šilininkų km., Pilkalnio 
apskr. Lietuviai maloniai jį priėmė į 
savo tarpą. Paskui jis pradėjo jau kas
met atvažiuoti ir pagyventi Šilininkuo
se ar Lazdynuose ir tuos kaimus ap
dainavo savo eilėraščiuose.

LIETUVOS LAISVĖS KNYGNE
ŠIAI Čikagoje imasi didelio uždavinio 
—išleisti lietuvių tautos žudynių al
bumą ir jį paskleisti įvairių tautų 
diplomatų, politikų, žurnalistų ir kt.

Pats dirigentas ant laurų ne
miega ir pats geriau žipo savo 
chorų trūkumus. Apie vieną, ta
čiau, dalyką verta ir čia užsimin
ti, būtent, apie dekoracijas ir in
scenizavimą.
ties dirigento paruoštos dekoraci
jos, tiesa, nuotaikingos, bet jos 

(Nukelta į 7 psl.)

“Pavojingas posūkis” scenoje

ronte — J. R. Simanavičiaus 
“Dainoje” 111 Roncesvalles Avė., 
Toronto 3, Ont.

Dar pažymėtina, kad minimų 
dviejų muz. plokštelių albumo 
viršelis kvieste kviečia susidomė
ti lietuviškąja muzika. Viršelyje 
matyti Vytauto Augustino nuo
trauka, vaizduojanti Stirnių eže
rą vakare; abiejų pusių spalvos 
tautinės. Jų derinimą prižiūrėjo 
dail. Viktoras Vizgirda. Viskas 
atlikta labai skoningai.

“Aukuras” vėl pradžiugino Ha
miltono lietuvius nauja premjera 
— J. B. Priestley 3 v. psichologi
ne drama “Pavojingas posūkis”. 
Šį kartą “Aukuras” pasirinko 
skirtingą veikalą ir naujovišką 
pastatymo formą. Visas veikalas 
atliktas be scenos, be uždangos ir 
dekoracijų, tik ant nedidelio pa- 
augštinimo.

Veiksmas 
gos firmos 
Linksmos ir _ _
jos nuotaikas bei gyvenimą sujau
kė netikėtai išsprukusi frazė apie 
kažkur matytą cigarečių dėžutę. 
Visi staiga panoro sužinoti dau
giau ir pradėjo jieškoti teisybės. 
Pasirodo, kad kiekvieno gyveni
mas buvo pilnas paslapčių, intri
gų ir paslėptų meilių. Pamažu iš
plaukianti teisybė suardė drau
gystes, parodė nelaimingų vedy
bų tikrąjį veidą ir sužlugdė fir
mą.

Veikalo intriga pagauna tuoj 
pat ir pinasi per visą veikalą ga
na gyvai, net nepajunti, kaip pra
bėga pora valandų.

vyko vienos turtin- 
dalininkų ratelyje, 
laimingos kompani-

trumpą laiką turėjo pavaduoti ki
tą susirgusį aktorių.

Režisorė E. Dauguvietytė - Ku
dabienė pasirinko mažiausią rašy
tojos Mockridge rolę, visą savo 
dėmesį sukaupdama režisūrai. Jos 
darbas buvo nelengvas, nes veiks
mas vyko sėdint prie baro beveik 
statiškoj padėty. Vis tik ji suge
bėjo išgauti formas ir niuansus, 
kurie atrodė natūralūs ir teikė 
veikalui gyvumo. Įdomi buvo pa
ti pradžia — aktorių įvedimas ir 
pristatymas.

Ponios atrodė puošniai su va
karinėmis suknelėmis. Panašiai 
būtų galėję prisitaikyti ir visi vy
rai. Perukai ir grimas — Stasio 
Ilgūno. Aplamai, tai vienas ge
riausių “Aukuro” pastatymų, ver
tas pamatyti ir kitiems. Gaila, 
kad ir hamiltoniečiai neparodė 
reikiamo susidomėjimo, nes pub
likos galėjo būti dvigubai dau
giau. Laiką būtų praleidę neblo
giau kaip prie televizijos.

Vaidinimas tinka tik suaugu
siems. G. S.

“DRAUGO” romano konkurso lai
mėtojui premija bus įteikta kovo 14 
d. Jaunimo Centre, Čikagoje. Koncer
tinę dalį atliks viešnia iš Kanados 
sol. L. šukytė. Romanus komisija jau 
skaito, šiemetiniai premijos mecena
tai yra A. ir J. Andriuliai, sūrių ga
mintojai. Prieš keletą metų jie taip 
pat skyrė premijai $1000. Pr. Al.

LATVIŲ LITERATŪROS ANTOLO
GIJĄ “Latvian Literature” paruošė 
naujųjų kalbų prof. Niagaros un-te 
Aleksis Rubulis, išleido Daugavas Va- 
nags Publishers Toronte. Antologijoj 
apibūdinti 30 geriausių dabarties au
torių. Knyga išleista kaip Kanados lat
vių įnašas į krašto kultūrinį gyvenimą 
jo nepriklausomo gyvenimo šimtme
čio proga. Kaina $7.

“AIDŲ” ŽURNALĄ redaguoti nuo 
N. Metų pakviestas dr. J. Girnius. 
Nuo žurnalo perkėlimo į JAV jį re
dagavo A. Vaičiulaitis.

PSICHOLOGINIUS LIETUVIŲ LŪ
ŽIUS nauju žvilgsniu nagrinėja Stasys 
Yla ką tik iš spaudos išėjusioje kny
goje “Dievas sutemose”. 392 psl. kny
goje sutelkta retos medžiagos, kuri 
buvo žinoma tik nedideliam lietuvių 
būriui. Knygos aplanką nupiešė dail. 
T. Valius, išleido “T. žiburiai”.

OST — EUROPA, 10 nr. 1964. Turi
ny: A. Buchholz “Metakomunizmo 
problemos” (kas seks komunizmui 
žlugus ir kokių lauktina atmainų); 
straipsniai apie komunistų draugystę 
ties Oderio ir Neisės upėmis, apie vie
tovardžių pakeitimus Sov. Sąjungoje. 
Plačiai apžvelgta JAV, Vokietijoje ir 
kitur pasirodžiusi literatūra apie Sov. 
Sąjungą ir komunizmą. Kronikos sky-

riuje paskelbta P. Zundės okup. Lietu
vos gyvenimo apžvalga (nuo 1962 m. 
rugpjūčio ligi 1964 m. vasario mėn.). 
Sį mėnesinį žurnalą leidžia Deutsche 
Gesellschaft fuer Osteuropakunde e. 
V., 7 Stuttgart S, Leonhardsplatz 
28/IV, W. Germany. Red. — dr. Klaus 
Mehnert, 51 Aachen, Templergraben 
64/V.

Okupuotai Lietuvoj
PROF. ZIGMAS ŽEMAITIS atšvėn- 

tė 80 m. amžiaus sukaktį. Jis yra il
gus metus buv£s Kauno un-te profeso-* 
riumi, docentu ir gamtos-matematikos 
fakulteto dekanu. Jo paskaitų klausė 
visi prieš karą un-tą baigę matemati
kos ir fizikos mokytojai bei inžinie
riai. Atgavus Vilnių, profesorius savo 
jėgas jau 25-tuosius metus skiria Vil
niaus un-tui: yra buvęs rektoriumi, 
vadovavęs matematinės analizės ka
tedrai, o šiuo metu dėsto matematikos 
istorijos, matematikos metodikos, va- 
riacinio skaičiavimo kursus, kartu va
dovaudamas matematikų studentų pe
dagoginei praktikai. Mokslinę veiklą 
jis daugiausia skiria matematikos is
torijai,, metodikos klausimams ir Lie
tuvos mokyklos istorijai. Paskutiniuo
ju metu spaudoje pasirodė jo straips
niai: ‘‘Fizikos ir matematikos mokslai 
senajame Vilniaus universitete (1579- 
1832)”, “Vilniaus senojo universiteto 
profesorius Z. Revkovskis ir matema
tinis gamybinių procesų tyrimas”, 
“Įžymusis Vilniaus senojo universite
to profesorius Pranciškas Norvaiša” 
ir kt. Moksliniams darbams padeda 
platus kalbų žinojimas — profesorius 
moka lietuvių, latvių, rusų, gudų, 
kų, vokiečių, anglų, prancūzų, lotynų 
ir senovės graikų kalbas. Jubiliatui 
suteiktas nusipelniusio mokslo veikė
jo vardas. ,

BALIO SRUOGOS atminimui ruo
šiamasi įrengti muzėjų Kaune, jo var
du pavadintos gatvės name, kuriame 
ilgą laiką gyveno ir kūrė velionis ra
šytojas. P. Katinas “Tiesoj” prašo tau
tiečius, turinčius rašytojo daiktų, kny
gų, rankraščių ir kitos medžiagos, per
duoti ją memorialiniam B. Sruogos 
muzėjui. Tame pačiame pastate bū
sianti įrengta ir biblioteka su 25.000 
tomų knygų — Kauno viešosios biblio
tekos skyrius.

SALOMĖJOS NĖRIES 60 m. gimi
mo sukakties proga jos gimtajame 
Kiršų kaime atidengtas paminklinis 
akmuo: “Šioje sodyboje 1904. XI. 17. 
gimė lietuvių liaudies poetė Salomė
ja Nėris”. Vainikai ir gėlių puokštės 
padėtos ant jos kapo Kauno muzėjaus 
sodelyje. Muz. V. Kuprevičius muzė
jaus varpais paskambino dainą, sukur
tą pagal jos eilėraštį “Vilnele, bėk į 
Viliją”. Šiose iškilmėse dalyvavo ra
šytojai — T. Tilvytis, J. Šimkus, A. 
Baltakis, A. Drilinga, V. Bubnys, E. 
Matuzevičius, V. Reimeris, V. Rudo
kas. K. Vairas-Račkauskas, velionės 
artimieji, visuomenė ir kompartijos 
atstovai. Buvo taipogi aplankytas jos 
muzėjus Palemone—namelis, kuriame 
gyveno ir kūrė poetė. Muzėjaus vado
vybei įteikti nauji eksponatai: R. An
tinio skulptūra “Eglė žalčių karalie
nė”, A. Mironaitės nuaustas kilimėlis 
ir velionės vyro B. Bučo sukurtas 
skulptūrinis poetės portretas. Oficialus 
minėjimas įvyko Kauno dramos teatre 
— padainuota jos tekstais sukurtų dai 
nų, pasiklausyta eilėraščių ir pasida 
linta atsiminimais. Spaudos puslapiuo 
se S. Nėries pagerbimui uždedamas 
gerokai sutirštintas propagandinis at 
spalvis, kurio neišvengta ir paskiruose 
minėjimuose — Lietuvoj ir Sov. Są 
jungoj. V. Kst.

TINKAMU 
MOMENTU...

■Paari
SVETINGUMAS x

Vaišink importuotu Paari Roodeberg raudo
nuoju vynu, tušintais jautienos kepsniais ir 
valgis tampa vaišėmis. Jei žuvimi ar paukš
tiena vaišinama, butelis Paari Riesling pui
kiai papildo. Paari Rode suteikia jaukų 
vaišingumą betkada. Visos importuoto vyno 
rūšys puikios už stebėtinai prieinamą kainą.

Pagrindinė figūra — Stella 
Coplan — Lina Verbickaitė. Ji 
buvo gerai išstudijavusi Coplan 
charakterį ir nė valandėlei nuo jo 
neatsipalaidavo, puikiai sukurda
ma rafinuotos damos tipą. Keletą 
kartų teko matyti L. Verbickaitę 
“Aukuro” pastatymuose, bet šio
je rolėje ji buvo geriausia, čia ji 
maloni ir vaišinga namų šeimi
ninkė, bet staigi, sarkastiška ir 
kerštinga, jei kas tik bando iškel
ti kokią nors jos mylimojo ydą. 
Išvaizda, judesiai ir kalba atitiko 
vaizduojamąjį tipą. Gal autorius 
ir nenorėjo ją padaryti centrine 
figūra, bet šiame pastatyme ji 
tuo buvo.

Gerai savo vaidmenis atliko, iš
laikė veikalo įtampą bei vertė 
žiūrovą sekti, spėlioti ir kiti akto
riai. Stellos vyras Robert Cop
lan — Kazimieras Bungarda. Jis 
vis j ieško teisybės ir daugiausia 
nuo jos nukenčia. Betty White
house — Silvija Martinkutė — 
tai naivi, graži, jauna moteris, vi
sų laikoma vaiku. Norėdama pa
rodyti, kad ji pakankamai subren
dusi, metasi į pigias avantiūras. 
Jos vyras Gordon Whitehouse — 
Alfa Stanevičius — nesavistovus, 
svajotojas. Edviną Peel — Alina 
žilvitienė — senmergė, firmos 
sekretorė; malonaus būdo, bet tu
rėtų būti negraži (scenoji ji taip 
neatrodė), nes niekas ja nesido
mi ir jos nemyli. Jai išsprunka tą 
viską nulėmusi frazė, bet gale ji 
lyg ir išteisinama, nors nemažiau 
įvelta į visą skandalą. Gerai atli
ko savo pagrindinį monologą. 
Charles Stanton — Algis Ulbinas 
— suktas, paslaptingas, bet nuo
širdžiai prisipažino prie visų nu
sikaltimų ir net susilaukė publi
kos simpatijų. Jis gerai atliko sa
vo vaidmenį, ypač žinant, kad per

Model No. T20294

Prieš pirkdami televizija - radija. 
ar Hi-Fi gerai pagalvokite 

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

Vaizdas geresnis ir aparatas patvaresnis.
ZENITH aparatus jūs galite gauti pas

ALFA RADIO & TV
SALES - SERVICE

Sev. A. ČIŽIKAS 

672 LANSDOWNE LE 1-6165 
Toronto, Ont.



Tel. RO 2-8255
INDIAN RD. — BLOOR
$4.900 įmokėti, gražus, atskiras 6 
kambarių mūrinis namas su gara
žu ir privačiu įvažiavimu; modemiš
ka virtuvė ir vonia; vandens šildy
mas; ekstra kambarys rūsyje. Vie
na atvira skola balanse 10 metų. 
Tuojau galima užimti.
BLOOR — JANE — Bungalow

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

SWANSEA
$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 

gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, modemiška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
ST. CLAIR — OAKWOOD

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

V. Nešukaitytė, 13-metė Vyčio sta- 
*-—iv tenisininkė, sėkmingai pasirodė Vi

durio Ontario stalo teniso pirmenybė
se laimėdama moterų klasėje 1 vie
tą. Taip pat gerai pasirodė jaunasis 
E. Zabiela, vyrų D klasėje pasiekęs 
pusbaigmius. Pr. Gvildys poroje su O. 
Duffy laimėjo vyrų dvejetą. Mergai
čių iki 18 m. grupėje I vietą laimėjo 
V. Nešukaitytė, H L. Gustainytė ir 
III F. Nešukaitytė.

Komandinėse stalo teniso pirmeny
bėse sėkmingai dalyvauja kelios vy- 
tiečių komandos.

Pradedamos krepšinio pirmenybės. 
Be moterų ir mergaičių komandų, ku
rios pirmenybes pradėjo anksčiau, pir
menybių varžybas šią savaitę pradeda 
vyrai ir berniukai. Vyrai, kurie žais 
Metro A klasės pirmenybėse, žaidžia 
šį pirmadienį ir gruodžio 8 d., 930 v., 
YMHA salėje. Pirmenybes taip pat 
pradeda trys berniukų komandos.

N. Metų sutikimą vytiečiai ruoš 
šv. Jono Kr. par. salėje. Sportininkus, 
rėmėjus ir vytiečių bičiulius maloniai 
kviečiame šiame pobūvyje dalyvauti.

Mūsų rėmėjams: dr. A. Saikui iš
nuomojusiam salę krepšinio treniruo
tėms ir P. Gulbinskui nuoširdžiai dė
kojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Rungtynės Church lygos berniukam: 

trečiadienį, 6.30 v.v., St. Čhristohper 
salėje Aušra žais su St. Chris A ir 7.30 
v.v. mūsų salėje Aušra BA žais su 
U.S.H.; ketvirtadienį, 6.30 v.v., mūsų 
salėje Aušra MBB žais su St. Chris 
B ir po jų, 7.30 vai., Aušra BB žais su 
St Chris BB; šeštadienį, 2 v. p.p., 
Aušra J žais su Streetville. CYO lygos 
rungtynės mergaitėms: penktadienį, 
7 v.v., Lansdowne mokykloje (College 
ir Spadina) Aušra B žais su St. Ed
wards ir po jų Aušra MJ šais su St. 
Johns; šeštadienį, 1 v. p.p., Oakwood 
Institute (Oakwood ir St. Clair) Aušra 
MJ žais su St. Anselms ir po jų, 2 v., 
Aušra Jr. žais su St. Gabriels. Church 
lygos rungtynės I ir J komandoms —
kiekvieną pirmadienį mūsų salėje.

Praėjusios savaites rungtynėse Auš
ra I nugalėjo Bethel 50:42; Aušra Sr. 
pralaimėjo Tridents 70:91 ir Aušra Jr. 
— estai 51:73. CYO lygoje Aušra Jr. 
pralaimėjo St. Anselms 20:26.

Su dideliu pasisekimu ir pakilioje 
nuotaikoje, praėjo Aušros priešadven- 
tiniai šokiai. Meninę programą išpil
dė akerdeonistas V. Ruseckas. Nuošir
di padėka A. čižikui, J. Baltrušaičiui 
ir A. Rickevičienei už vertingus fan
tus loterijai, visiems mūsų pagalbinin
kams už sėkmingą parengimo pravedi- 
mą bei visiems atsilankiusiems už mo
ralinę ir finansinę paramą mūsų spor
tuojančiam jaunimui.

Aušros metinis visuotinis susirinki
mas bus gruodžio 13 d., 1230 v., mu
zikos studijoje. Susirinkime bus ap
tarti klubo reikalai, išrinkta nauja 
valdyba bei įteikti S. A. liet, sporti
nių žaidynių lengvosios atletikos pir
menybių medaliai ir kaspinėliai.

ŠALFASS garbės teismas, vad. T.

t

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105
"•"Saw** *** ,. •

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, 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 pėdų privatus įvažiavimas ir užpakaly 
bendras įvažiavimas. Kaina $18.000. Liks viena skola balansui.

BL0<m — 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 
įvažftfrhnas. Liks viena skola balansui. '

$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- 
Ą duodamas už $10.000.
RONUE8V ALLES HEWITT, $10.000 įmokėti,

barių gerų pujainų namas, 3 garažai, pne gero susisiekimo.
Neftiįę atitinkamo namo MnDo Mamė skelbime, prašomi paskambinti 
Ir Jttns bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina. 
Čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

M

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 

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.

Baltakio, OFM, remdamasis statutu 
vykdo vyr. vadovybės rinkimus. Kan
didatų nominacijos terminas — gruo
džio 28 d., rinkėjų ir renkamųjų me
tinės registracijos terminas — gruo
džio 20 d., rinkimų pabaiga — sausio 
25 d. . ‘

SPORTAS LIETUVOJE
Stalo tenisininkės L. Balaišytė ir I. 

Bražiūnaitė, kontrolinėse rungtynėse 
užėmusios 6-tą ir 8-tą vietą, Sov. S-gos 
rinktinėn nepateko.

Sov. Sąjungos rankinio rinktinėje 
žaidžia 4 lietuvaitės: vartininkė I. Jo- 
cytė ir žaidėjos — R. Griniūtė, • R. 
Juknevičiūtė ir E. Janilionytė. Rinkti
nei vadovauja vilnietis J. Grinbergas.

Kauno miesto futbolo sezono už
darymo turnyrą, kuriame dalyvauja 
16 komandų, laimėjo Inkaras, baig
mėje įveikęs Kotoną 6:2. Prieš patek
dami į baigmę inkariečiai (įveikė Ban
gą 4:1, Panemunės rinktinę 2:1 ir 
Kauno audinius 7:3.

Draugiškose krepšinio rungtynėse 
Kaune Žalgiris įveikė Minsko Spar
taką 74:70 ir 87:68. Žalgirio pirmą 
penketuką sudaro: H. Giedraitis, M. 
Paulauskas, A. Čaplikas, R. Venzber- 
gas ir R. Rimkus.

Sov. Sąjungos futbolo A klasės ant
ros grupės pirmenybėse Kauno Žalgi
ris užėmė V vietą. A. S.

Lietuvių studentų žinios
Medicinos ir dantų gydytojų dr-jos 

valdyba, kuriai pirmininkauja dr. St. 
Pacevičius, ir šiemet suruošė studen
tams iš medicinos ir odontologijos 
fakultetų pobūvį dr. J. Vingilio na
muose. Dalyvavo apie 10 studentų, 
gyd. dr-jos valdybos nariai: dr.. St. 
Pacevičius su ponia, dr. J. Yčas su 
ponia ir dr. Galiauskienė.

LITUANISTINIS SEMINARAS 
Įvyks gruodžio 11 d. Bus nagrinėjama 
pačių studentų pasirinkta tema — 
“Gimimų kontrolė”. Įvadą padarys 
Tėvas Placidas, OFM.

Nepamirškite atvykti į prof. J. Ere-

Lietuvių skautų veikla
Rambyno ir Šatrijos tuntai pilnoje 

uniformoje dalyvauja kariuomenės 
šventės pamaldose gruodžio 6 d., 11 
vai., Prisikėlimo bažnyčioje; renkasi 
1030 v.r. salėje.

LSS Brolijos jūros sk. skyr. vedėjas 
j.ps. dr. Br. Vaškelis lankėsi Toronte 
ir turėjo pasitarimus su vadovais. Ta 
pačia proga jis davė skautininko įžodį.

Prof. J. Ereto iš Šveicarijos paskai
ta — šį sekmadienį, gruodžio 6 d., 630 
v.v. Prisikėlimo salėje. Kviečiami visi.

Skautai-tės ruošiasi Kaziuko mugei, 
kuri įvyks vasario 28 d.

Skautų bazarui, įvykusiam lapkričio 
27 d., buvo gauta iš Toronto SLA 309 
kuopos fantai, kurie buvo paimti iš 
p. L. Rickevičienės. SLA kuopos val
dybai, visiems nariams, o ypač p. L. 
Rickevičienei nuoširdus ačiū.

DLK Mindaugo dr-vėj lapkričio 23 
d. iškilmingos sueigos metu 7 skautai 
perėjo į skautų vyčių dr-vę, o išėjusių

« TORONT®w
Moterų suvažiavimas ir koncertas

Sekmadienį p.p. įvyko akade- 
mija-koncertas Prisikėlimo salė
je. Įvadinį žodį tarė garbės narė 
O. Jonaitienė, apžvelgdama per 
15 m. nueitą dr-jos kelią.

Iš Montrealio Ir. Lukoševi
čienė skaitė paskaitą “Kartų dia
logas”, supažindindama susirin
kusiuosius su pagrindiniais skir
tumais tarp vakarykštės tradici
nės ir nūdienės modernios šei
mos, kurioje didesnis dėmesys 
tenka kiekvienam individui. Tė
vai šiandien dažnai neįstengia su
prasti savo vaikų. Jų meilė vai
kams neretai būna tik paprastas 
materialinis pataikavimas. Senes
nioji lietuvių karta gyvena praei
timi, kai tuo tarpu jaunoji žvelgia 
į ateitį. Jieškant dialogo su jau
nimu, būtina išsiaiškinti konflik
to priežastis, mažiau domėtis pra
eitimi, daugiau — ateitimi.

Dėmesio centre buvo hamilto- 
nietės sol. Lilijos šukytės dainų 
ir operų arijų rečitalis, savo augš- 
tu meniniu lygiu nustebinęs ne
vieną Toronto lietuvį. Apie šios 
jaunos dainininkės pasiektus lai
mėjimus plačiau bus parašyta se
kančiame “TŽ” nr. Krs..

(Atkelta iš 1 psl.) 
Toronto Prisikėlimo par. — 126 
narės. Jis žymus įvairių kursų 
rengimu, uždaromis rekolekcijo
mis, kultūr. paskaitomis; įsigijo 
naują vėliavą. Centro valdybos 
pagr. darbas — “Moters” žurnalo 
leidimas, Socialinės Pagalbos In
formacinis biuras, paskaitų cik
las apie auklėjimą, rengtas drau
ge su abiem Toronto skyriais, pa
skaitos apie alkoholizmą-.

Sekmadienį per iškilmingas pa
maldas buvo pašventinta Prisikė
limo par. skyr. vėliava. Turinin
gą pamokslą pasakė “Laiškai Lie
tuviams” red. T. J. Vaišnys, SJ. 
Agapė Prisikėlimo muz. studijoj 
buvo ypač gausi dalyvėmis.

Rinkimai į miesto savivaldybę 
— gruodžio 7 d., pirmadienį. 
Daug lietuvių turi teisę balsuoti, 
ir ne tik nuosavybes turintieji. Ta 
teise reikėtų visiem pasinaudoti, 
kad kandidatai pajustų lietuvių 
gyventojų svorį nriešte. Į lietu
vius kreipiasi daugiausia tie kan
didatai, kurie kandidatuoja lietu
vių gyvenamose apylinkėse. Į 
burmistrus kandidatuoja Givens 
ir A. Lamport. Pirmasis yra kilęs 
iš imigrantų tėvų, atvykusių iš 
Lenkijos, labai gerai supranta 
ateivių reikalus. Jis yra nuomo
nės, kad viešajame gyvenime tu
rėtų reikštis ne vien anglai su 
prancūzais, bet ir kitos tautybės. 
A. Lamport taip pat stengiasi su
prasti ateivius ir jiems padėti. Į 
kontrolierius kandidatuoja lietu
viams artimas žmogus slovakų 
kilmės George Ben. Taipgi į 
kontrolierius kandidatuoja W. 
Archer, lietuviams labai palan
kus asmuo. Į aldermanus savo 
kandidatūrą siūlo labai artimas 
lietuviams žmogus inž. O’Dono- 
hue, vedęs lietuvaitę Aldoną 
Gvazdaitytę. Jis yra pramokęs jau 
šjek tiek lietuviškai. Artimas yra 
ateiviams ir Ben Grys, lenkų kil
mės kandidatas i aldermanus. 
Ypač malonus kandidatas i alder
manus yra ukrainietis W. Boy- 
tchuk, katalikų veikėjas. Jis yra 
pasiruošęs visuomeninei veiklai 
vyras. Buvo atsilankęs “Tž” re
dakcijoj ir domėjosi lietuvių gy
venimu. Iš moterų drąsios inicia
tyvos rodo p. M. Campbell, kan
didatė i kontrolierius. Į švietimo 
valdybą kandidatuoja p. A. Mąi- 
gienė-Maigis 6-toj apylinkėj, bet 
ji priklauso “Sūnų ir Dukterų” 
draugijai bei “Liaudies Balso” li
nijai.

šiame “Tž”. nr. skelbiasi visa 
eilė kandidatų. Visi jie rodo in
tereso bei palankumo lietuviams.

B.

to, atvykusio iš Šveicarijos, paskaitą 
jaunimui šį sekmadienį, gruodžio 6 d., 
6.30 v.v. Prisikėlimo salėje.

S. Amerikos Lietuvių Studentu Są
jungos suvažiavime Detroite dalyvavo 
apie 400. Daugiausia buvo diskutuoja
ma tema “Kas yra lietuvis studen
tas?” Iš Toronto dalyvavo G. Rinkū- 
naitė, A. Šileika, H. Steponaitis ir kt.

Simpoziumas tema “Jaunoji karta 
ir lietuvybės išlaikymas” buvo su
rengtas Kanados Lietuvių Bendruo
menės valdybos lapkričio 29 d. Delhi, 
Ont. Ten paskaitas skaitė G. Rinkūnai- 
tė ir A. Šileika.

vietas užpildė iš I ir II vilkiukų dr- 
vių sk. kandidatai.

Lapkričio 1 d. proga v.sl. A. Tumai- 
tis, gyv. Hamiltone, pakeltas LSS pir- 
mijos į paskautininko laipsnį. Sveiki
nam!

Didelis koncertas - balius įvyks sau
sio 9 d. Prisikėlimo salėje. Gros V. 
Babecko orkestras, naują programą iš
pildys sol. V. žiemelytė, V. Verikaitis 
ir muz. Skrinskaitė.

Rambyno tunte netrukus pradės 
veikti oro skautų vienetas. Jam vado
vauti sutiko dabartinis stovyklavietės 
fondo pirm. ps. G. Stanionis. Į oro 
skautus galės stoti III patyr. laipsnio 
skautai. Ps. G. Stanionis anksčiau yra 
vadovavęs oro skautams.

' Sąjungos vyr. katalikų skautų dva
sios vadas vs. T. J. Vaišnys, SJ, lankė
si Toronte ir pažadėjo atvykti į vado
vų stovyklą “Romuvoj”.

S. M. Vasiliauskienė nuo š.m. gruo
džio 1 d. pasitraukė iš Kanados rajo
no vadeivės pareigų. Naująja vadeive 
LSS Seserijos V. S. v.s. O. Zailskienės 
įsakymu yra paskirta ps. I. šernaitė- 
Meiklejohn.

Vyr. skaučių K. Birutės dr-vės va
dovavimą perėmė ps. M. Kalinauskienė 
ir pavaduotoja A. Jankaitienė.

Į Šatrijos tunto vadovių sueigą bu
vo atvykusi Montrealio skaučių tunto 
tunt. ps. dr. I. Gražytė ir skaitė pa
skaitą “Vyr. skaučių auklėjimas ir už
daviniai”.

Penktasis įstatas. Skautas yra man
dagus ir riteriškas. Skautė mandagi 
ir kukli. Mandagumas žmogui nieko 
nekainuoja, bet daug reiškia. Todėl ir 
reikia jaunimui auklėtis, kad jis bū
tų mandagus su savo tėvais, draugais 
ir kitais asmenimis. Skautė visada tu
ri save kontroliuoti ir būti kukli ne 
tik savo apsirengimu, išvaizda, bet ir 
elgesiu. Tikrą skautą-tę galima atpa
žinti iš tpandagumo, kuklumo ir rite
riškumo. ,\

Socialinės Pagalbos Informaci
nis Biuras priims interesantus 
lietuvius gruodžio 3 d., 7.30 — 
9.30 v. v. Liet. Vaikų Namuose. 
Tet. LE 4-5773.

V. Misevičius iš Newton, Mass., 
atsiuntė $10 apmokėti “Kregždu
tės” vadovėliams, skirtiems liet, 
saleziečių gimnazijai. Nuošir
džiai dėkojame.

Torontiškiai Algis Kazilis ir 
Rimas Gertus su savo žmonomis 
atostogauja Miami Beach, Jazbu
čių motelyje, 8910 Collins Ave.

Ateitininku žinios
Jaunučių berniukų, 5-6 skyr., susi

rinkimas — sekmadienį, gruodžio 6 d., 
3 v. Prisikėlimo muz. sudijoje.

Jaunesniųjų berniukų, 7-8 skyr., su
sirinkimas — sekmadienį, 4 v., muz. 
studijoje.

Visų vyr. moksleivių berniukų ir 
mergaičių pareiga atvykti šį sekmadie
nį 6.30 v. į prof. J. Ereto iš Šveicari
jos paskaitą, kuri bus Prisikėlimo sa
lėje. Paskaita skirta specialiai jauni
mui. Laukiama jaunimo iš Hamilto
no. Atvykite su tėveliais ,nes paskai
ta bus įdomi jauniem ir seniem.

‘Pirmyn Jaunime”, Toronto vyr. 
moksleivių neperijodinis laikraštėlis, 
bus platinamas šį sekmadienį prie 
abiejų parapijų po visų pamaldų. Jis 
yra pačių moksleivių prirašytas ir jų 
pačių redaguojamas. Kaina nėra nu
statyta, laukiame laisvos aukos.

gruodžio 11-13 d. bus uždaros rekolek
cijos vyrams King City, kurias ves
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F. SENKUS REAL ESTATE
1997 Dundas St. W. • Tel. 533-4414

A L G ARBENS
REALESTATE

Kanados, Ontario lr 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 metu; 8 dideli kambariai; 2 modernizuotos virtuvės; van
deniu alyva apšildomas; garažui galimybė; naujai dekoruotas.

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

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

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

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

Dėl tolimesnių Informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Dennison, kandidatas į To
ronto miesto kontrolieres

Suvažiavimų proga Toronte pr. 
savaitgalį lankėsi daug viešnią 
ir svečių. Gausios delegacijos iš 
apylinkių buvq suvažiavusios į K. 
L. Kat. Moterų Dr-jos suvažiavi
mą. Ta proga daug kas aplankė 
ir “TŽ”. Viena tokių viešnių bu
vo p. Ir. Lukoševičienė iš Mont
realio, kuri “TŽ” veda skyrių 
“Šeimos židinys”. Grįždami iš 
KLB kr. tarybos suvažiavimo lan
kėsi KLB v-bos pirm. dr. P. Lu
koševičius ir v-bos ižd. Pr. Ru- 
dinskas. Jiedu pasidžiaugė gerai 
pavykusiu kr. tarybos suvažiavi
mu ir apsirūpino naujai išleista 
St. Ylos knyga “Dievas sutemo-

Praėjusį savaitgalį daug toron- 
tiečių buvo išvykę į suvažiavi
mus: apie 15 — į kr. tarybos su
važiavimą Delhi, Ont.; keletas 
studentų — i savo suvažiavimą 
Detroite; J. Matulionis ir St. Dar- 
gis atstovavo ateitininkam sen
draugiam konferencijoj Klevelan- 
de; A. Rinktinas buvo išskridęs 
Čikagon į mokytojų suvažiavimą; 
V. Vaidotas dalyvavo VLIKo su
važiavime Niujorke.

F. Urbonienė, “Tž” administ
ratorė, po sėkmingos operacijos 
sveiksta namuose.

mons. V. Balčiūnas. Rekolekcijos pra
sideda penktadienio vakare ir baigiasi 
sekmadienį p.p. Registruotis pas V. 
Sondą RO 9-0671.

“Gintarių” susirinkimas praėjo įdo
miai ir originaliai. Diskutuota “T. ži
burių vedamojo “Jaunime, pagalvok” 
mintys. Prieita šių pagrindinių išva
dų: mokslo vaikui neįpirši nei pini
gais, nei diržu, bet tik įtikinančiu ska
tinimu ir pastoviu domėjimusi vaiko 
pažanga ir laisvalaikio tvarkymu.

Sekantis “Gintarių” susirinkimas — 
gruodžio 13 d. 2 v. LVN. Diskusijų te
ma — “Televizijos reikšmė”.

Pirmojo veiksmo “Pažado” repetici
ja — trečiadienį, gruodžio 2 d., 7 v.v 
LVN ir visų generalinė repeticija — 
šeštadienį, gruodžio 5 d., 1 v. p.p. LV 
Namuose. Kam patogiau tuojau po 
šeštadieninės mokyklos pasilikti, pra
šom atsinešti užkandį. Vaizdelis bus 
vaidinamas sekmadienį, gruodžio 6 d., 
2.30 v. Prisikėlimo salėje.
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R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West 
prie pat Runnymede Rd. 

PR. KERBERIS 
' RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
JANE — BLOOR, 8 kamb. per du 

augštus, atskiras mūrinis na-

vimui. i
RUSHOLME RD., 14 kamb. dup- -< 

leksas, vandens alyvos šil
dymas, garažas, ilgas skly
pas.

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

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

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

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

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

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

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

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

TORONTO MIESTO
SAVIVALDYBINIAI RINKIMAI

GRUODŽIO 7 DIENĄ, 1964

Specialus pranešimas 
naujiems kanadiečiams piliečiams ir 

asmenims/ kurie per klaidą neįrašyti j 
balsuotoju sąrašus.

Asmuo, kurio pavardė nėra įtraukta balsuotojų sąraše, 
kadangi jis ar ji Įrašyti Toronto miesto mokesčių mokėtojų 
sąraše kaip “svetimšalis”, gali gauti pažymėjimą balsavimui, 
jei pateiks Miesto Sekretoriui pakankamus Įrodymus, kad 
toks asmuo nėra svetimšalis. Pastaba: šis taikoma tik asme
nims, kurie yra Įrašyti mokesčių mokėjimo sąraše. Pažymė
jimas balsavimui bus duodamas tokiems asmenims, kurie 
pristatys pilietybės dokumentus į City Clerk’s Department, 
Room 212, City Hali, kiekvienu laiku normaliomis darbo 
valandomis, ar šeštadienį, gruodžio 5 dieną tarp 9 vai. ryto 
ir 5 vai. vakaro. . '

Žmona ar vyras, tokių kvalifikacijų balsuotojas, kieno 
pavardė yra praleista savivaldybės balsuotojų sąraše, jei jis 
ar ji nėra kitaip diskvalifikuoti ir kiekvienas kitas asmuo, 
kieno pavardė yra Įrašyta mokesčių mokėtojų sąraše Toronto 
miestui, bet kieno pavardė per klaidą yra praleista balsuo
tojų sąraše, gali gauti pažymėjimą balsavimui kreipdamiesi 
į City Clerk’s Department, Room 212, City Hali, augščiau 
pažymėtu darbo valandų metu.

C. E. NORRIS
Qty Qerk 

Toronto, lapkričio 24, 1964.

INFORMACIJŲ: 
Namų teL: RO. 9-6505 
1st. tel. EM. 4-1459

Balsuokite pirmadienį 
gruodžio septintą 
7 apylinkėj (High Park) 

ALDERMANAS 

wm.c. Davidson
Metropolinės tarybos narys — 7 metai 
Miesto tarybos narys —15 m. be pertraukos

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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, rasarvfeėfų, kotelių, motelių bei
rtose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat par&piname geresnėm sąlygom paskolų—mortgKtų.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius
....................... ■■ ....... . .......... . ■' ... .............. ■

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165

BLOOR — JANE RAJONE:
$2.500 įmokėti, labai gerų plytų 7 

kambarių namas, karšto van
dens-alyvos šildymas. Gara
žas ir šoninis įvažiavimas. 
Reta proga nusipirkti gerą 

* namą su palyginamai ne- 
augštu {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.

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

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.



Buvome skambančio kalno viršūnėj
lyno scena visais atžvilgiais buvo(Atkelta iš 5 p«L)
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7 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1964. XII. 3 — Nr. 49 (776)

ČIKAGA VAIZDAI IR VARGAI

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

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

foto aparatai ir Lt -

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.

• 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

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE ST., TORONTO 4, ONT., CANADA 

Telefonas LE 1-3098 x
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL 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-DM>tnrt

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorins 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
Šeit. 9 - 12
Sekm. 9.30 - 1

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

Bloor Autorite Garage 12 5Rc<^gth^eL^3i.B05

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 „n

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

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

Pirkdamas B/A produktus, perki geriausius!Op ARKDALE
Benzino stotis - Garažas

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

• Parduodama namų šildymo alyva • Mašinos paruošiamos Hemai •
• 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

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

Sav. R. STASIULIS

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

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

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

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

TELEFONAS LE !•«!«»

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, LA.V-MŲ 
IK UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

LIETUVOS KARIUOMENES šventė 
paminėta lapkričio 22 d. įvairia pro
grama. Ji buvo pradėta Mišiomis T. 
jėzuitų koplyčioje, o po jų susirinkta 
prie paminklo Jaunimo Centro sodely
je. čia buvo pagerbti žuvusieji specia-

lių vainikas. Jaunimo Centro didžio
joje salėje svarbiausiuoju kalbėtoju 
buvo St. Dirmantas. Gaila, kai paskai
tininkas nesugebėjo sudominti, ir pub
lika pradėjo nekantrauti. Paskaitinin
kas sutrumpino savo kalbą ir užbaigė 
dėstyti apie mūšius, įvykusius prieš 
450 m. Tuomet atsirado daugiau negu 
pusvalandis laiko iki meninės dalies 
pradžios. Cicero lit. mokyklos ved. J. 
Kreivėnas atvyko rengėjų nustatytu 
laiku, bet publiką rado išsivaikščioju
sią, o likusius — nerimaujančius. 
Daugiau kantrybės turintieji turėjo 
progos pasiklausyti virš 50 jaunųjų 
daininkų choro.

Kariuomenės šventės minėjimo pro
grama užbaigta vakariene, ši progra
mos dalis dalyvius pasotino ne tik 
dvasiškai, bet ir kūniškai, o kaiku- 
riems padėjo užmiršti ir nesklandu
mus.

ALGIMANTAS KEZYS, SJ, surengė 
antrąją savo menišku foto darbų pa
rodą, kuri buvo atidaryta lapkričio 21 
d. Čiurlionio Galerijoje. Parodos, ku
ri pavadinta “Ir tai sudaro pasauli”, 
atidarymo metu kalbėjo K. Trimakas, 
SJ, dail. A. Kurauskas ir pats auto
rius. Parodoje išstatyta 50 fotografi
jų, darytų Niujorko pasaulinėje paro
doje. Fotografijos yra gerokai proble
matiškos, duodančios progą pamąsty
tu Apie parodą jos leidinėlyje dail. 
A. Kurauskas taip sako: “Kezio foto
grafijoje nesunku atpažinti pastabią 
akį ir išskaityti šiltą, tačiau kiek iro
nišką šypsnį tam pasauliui, kuriame 
ir pats to pasaulio kūrėjas dažnai pa
simeta, atsidurdamas tai liūdnose, tai 
komiškose akimirkose. Nukreipęs fo
to objektyvą į pasaulinės parodos lan
kytoją, Algimantas Kezys nepasitenki
no vien trumpalaikės aktualijos repor
tažu, bet jautriai palietė ir tą dvasi
nę sritį, kuri paprastai vadinama me
nine išraiška.”

SOVIETINIS RAŠYTOJAS JUOZAS 
BALTUŠIS savo kelionėje po JAV ke
lioms dienoms buvo užsukęs ir į Či
kagą. Jis čia lankėsi kaip sovietų de
legacijos narys pagal taip vadinamą 
“kultūrinių mainų” sutartį tarp ame
rikiečių ir sovietų, šis rašytojas iš 
okup. Lietuvos, plačiau žinomas savo 
dviejų dalių romanu “Parduotos vasa
ros”, Čikagoje buvo apsistojęs Con
gress viešbutyje. Iš čia jis lankė ame
rikiečių Įstaigas. Daugiausia jis sve
čiavosi pas tuos žmones, kurie yra su
sibūrę apie komunistinį “Vilnies” 
dienraštį. Tiems žmonėms J. Baltušis 
padarė kelis viešus pranešimus, lankė 
jų namus; nevengė susitikti ir su ne
komunistiškų pažiūrų asmenimis.

AMERIKIEČIU SPAUDOJE vis daž
niau galima užtikti žinių apie žymųjį 
futbolininką Diek Butkų (apie jį jau 
buvome kartą rašę), kadangi jis ant
rą kartą pateko į kolegijų pirmąją 
futbolo rinktinę ir kitą sezoną numato 
žaisti pas profesionalus. Tad spaudo
je spėliojama, kur jis žais, kiek gaus 
algos ir pan. Taip pat vis daugiau į 
viešumą išeina ir kito futbolininko — 
Notre Dame, Ind. un-to žaidėjo Arū
no Vasio pavardė. Šis naujųjų ateivių 
V ašių-Vasiliauskų sūnus gauna vis 
daugiau pažaisti Notre Dame un-to 
(geriausioji komanda Amerikoje) pa
grindinėje sudėtyje ir kelia susidomė
jimą žurnalistų ir žiūrovų tarpe. Ži
nant, jog amerikietiškąjį futbolą Ame
rikoje stebi daugiau žmonių negu ki
tą sporto šaką (50-60 tūkstančių rung
tynes), tad galima suprasti šios sporto 
šakos žaidėjų populiarumą.

Beje, neseniai Čikagoje kartu su

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 PASTOTŲ DRABUŽIŲ TIKRAI 

PIGESNES KAIP KITUR. MALONĖKITE ĮSITIKINTI!
343 RONCESVALLES AVE., TORONTO 3, ONT. • - LZ 222“. - 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 5481

Baltimorės “Colts” profesionalų fut
bolo komanda viešėjo lietuvių kilmės 
žaidėjas John Unitas-Jonaitis, kuris čia 
pasižymėjo, kaip vienas geriausių sa
vo vieneto futbolininkų. Baltimorės 
komanda Čikagoje įveikė vietinę 
“Bears” komandą, kuri praėjusiais žiais, kaip, sakysime, vienuolyno 
metais buvo laimėjusi “pasaulio čem- scenoje vienuoliai buvo apsivilkę 
pijonatą”. ]

(Atkelta iš 1 psL)
o dabar neleidžiate ...”mėm

Amerikiečių atstovas W. J. Stoes- 
sel apkaltino Sov. Sąjungą, kad 
milicija nesuteikė pakankamos 
apsaugos, ir todėl atsakomybė už 
visus padarytus nuostolius tenka 
Kremliui.

bėję iš raudonųjų sukilėlių 1.700 
svetimšalių įkaitų, gavo savo vy
riausybės įsakymą grįžti atgal, 
kad neįsiveltų į vietinį karą. Va
karų diplomatai mano, kad para
šiutininkai perdaug pasiskubino 
grįžti, nes gelbėjimo darbas bu
vęs tik įpusėtas.

Indijoj popiežiaus vizitui eu
charistinio kongreso proga kraš- 
tutinieji hinduistai grasino orga
nizuoti pasipriešinimo demonst
racijas. Po atitinkamų derybų jie 
pagaliau sutiko nebesipriešinti, o

S. ir G. TIRE SERVICE sav estai
459 Roncesvalles Ave. • Tel. LE 4-6602
TURI DIDŽIAUSIĄ PASIRINKIMĄ
DUNLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR 
ir kt. autovežimiams sniego padangų (snow tires) ir kt. 
Parduoda urmo kainomis. Visų rūšių padangų taisy
mas, vulkanižacija ir kt.

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

PRANO BARAUSKO

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

OKULISTAS
S. BROGOWSKL O.D.

100 ADELAIDE ST. W., Room 107
TELEFONAS EM 64182 

Toronto

APDRAVDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMmGŲ ATSlTl^dŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINES 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
m ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Automatinis ete&ua varymas. Sutai
sau iširusius gains ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai

Tel. 532-3498. Namų RO. 6-8372 

‘ ""'ALFA RADIO & TV

šia. Sakysim, moterų choro dai
navimas apie Nemunėlį didmies
čio parko kolonadoj nenuteikė 
taip lyriškai, kaip būtų nuteikęs 
kaimo prieklėty ar prie seno šuli
nio svirties. Jeigu jau paisyti sce- 
niškumo, tai kaikur moterims de
rėjo apsivilkti tautiniais drabu- 
” ’ . kaip, sakysime, vienuolyno

pranciškonų rudinėmis. Vienuo-

policija sušvelnino savo budru
mą. Vatikano pareigūnai pareiš
kė, kad popiežius Šios kelionės 
proga jokių gėrybių nedalins, nes 
tai galėtų sudaryti įspūdį vilioji
mo į katalikų eiles.

Italijos komunistų partija savi
valdybių rinkimuose gavo 1,5% 
balsų daugiau nei prieš metus 
parlamento rinkimuose. Iš 25 mi
lijonų balsų jie surinko 26%, kr. 
demokratai 37,4%, Nenni socia
listai — 11,3%.

Vokiečių žurnalas “Der Spie
gei” spausdina dar neskelbtus da
lykus iš praėjusio karo ir sako, 
esą popiežius Pijus XII norėjęs, 
kad Amerika ir Anglija eitų kar
tu su Vokietija ir sunaikintų Ru
sijos bolševizmą.

Britanijos vyriausybė, gelbėda
ma savo valiutą, pakėlė palūka-

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

BE 9-1659

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvefldte patikrinimui: noro- 
dygliu visos tnikunins ir duosime 
patarimus.

Tose pačiose patalpose atliekami 
body h* dažymo darbai
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS 

gesta. Taip pat neviskas tinka ir 
inscenizavimui. Sakysime, jaunų
jų virėjų dainos inscenizavimas 
estetiškai nebuvo pagrįstas.

• • o
Visas šis didelių pastangų vai

sius nenuvyto, kaip šalnos pakąs
tas rudenėjantis žiedas, ir nepali
ko stagaroti žiemos vėjuose, bet 
buvo su meile nuskintas ir įpin
tas į lietuviškos kultūros vaini
ką. Turbūt dažnai ne tik klausy
tojas, bet ir pats choristas nė ne
pagalvoja, kokį didelį darbą jis 
dirba. Juk tautinė kultūra yra 
viena iš paties kiečiausio marmu
ro išskobtų kolonų, ant kurios re
miasi tautinė sąmonė ir mintis. 
Dažnai vingiais nueina politinė iš
mintis, sugriūva ekonominė gero
vė, pelenais išdulka karinės tvir
tovės, tik kultūros kolona stovi 
nepajudinama, į kurią atsirėmu
sios išlieka gyvos net ir mažosios 
tautos. ' A. Kalnius

nas už kreditus nuo 5% ligi 7%. 
Taigi, kreditas dabartiniu mo
mentu komerciniuose bankuose 
sieks ligi 9%. JAV centrinis ban
kas pakėlė palūkanas nuo 3,5 li
gi 4, Kanada -— nuo 4 iki 4*4%.

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

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

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių) 

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

George BEN, B.A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W„ Toronto S 

Telefonas LE 44431

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

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai vak.; šeštadie-

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ 

draudimo |staig*a

Vieną^dieną Mišios buvo auko- 

vienas

ten dedasi?'

rodo, jie ruošiasi virti kardinolą.
Kas valdo?

Popiežius Jonas XXIII prisipa
žino, kad jam buvo sunku užmig
ti tą vakarą, kai paskelbė savo 
planą sušaukti visuotinę santary- 
bą. Jis taip kalbėjo su savim:

— Jonai, ko neini miegoti? Kas 
valdo Bažnyčią: Sv. Dvasia ar po
piežius? Aišku, kad Šv, Dvasia. 
Taigi, Jonai, gali ramiai miegoti.

Vyskupų skirtumai
Kartą buvo pasiteirauta, kuo 

skiriasi vyskupas augziliaras — 
kito vyskupo padėjėjas, neturįs 
jo pareigų paveldėjimo teisės, 
nuo vyskupo koadjutoriaus, ku
ris paveldi savo vyresniojo parei
gas.

Atsakymas šitaip skambėjo: 
“Augziliaras, rytą sutikęs savo 
vyresnįjį, sako: “Ką mes šian
dien dirbsime?” Bet kai koadju
torius sveikina savo viršininką, 
jis klausia: “Kaip jaučiatės šį 
rytą?”

Parinko Pr. Al.

DR. E. ZUBR1ENE 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

_ DR. J. MATULIONYTE 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2-9 vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-530 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENE 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Ave. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 14256 
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS

1082 BLOOR ST. Toronto 4, 
(į rytus nuo Dufferin SL)

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

dažnai suvelia
nevingumą.
~470 COLLEGE 8T, TORONTO

Telefonas WA 1-3924

DutevaL ROMIU
Namų lOlffll
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M MONTREAL
$v. Jono Kr. par. žinios

— Romoje klierikas L. Januška ga
vo subdijakono šventimus.

—l Vaikai 7-13 metų labai prašomi 
susirinkti šį šeštadienį į parapijos pa
talpas choro repeticijai pasiruošti Ka-

— šį penktadienį, pirmąjį gruodžio 
mėnesio, rytinės pamaldos įprasta 
tvarka, ir vakare 7.30 v. Maloniai pra
šoma telefonu pranešti klebonijai apie 
ligonius ir senelius, kurie pageidauja

* į namus atnešti Komuniją.
— Marijos Nekalto Prasidėjimo 

šventėje, gruodžio 8 d., antradienį, pa
maldos — 730 v. vak.; jas užprašė L. 
K. Moterų Dr-jos šios parap. skyrius 
Kviečiame parapijos moteris ir parapi
jos jaunimą tą dieną priimti šv. Ko- 
muniją.

— šią savaitę parapijos kunigai lan
ko parapijiečius: Quebec, High Park 
Ave., Humberside ir Glenlake.

— Pasitarus su Šv. Jono Kr. Pašal- 
pine Dr-ja, par. salė N. Metų sutiki
mui rengti atiduota sporto klubui “Vy
tis”. Tuo norima paremti vytiečių

— Visų altoriaus berniukų, naujai 
besimokančių ir anksčiau išmokusių, 
bendras susirinkimas — šį penktadie
nį 6 v.v. Visus berniukus, kurie ateity
je norėtų tarnauti pamaldose, malo
niai prašome susirinkti.

— Kalėdinės plotkelės gaunamos 
par. Idebonijoje.

— Skatiname visus dalyvauti mies
to savivaldybės pareigūnų rinkimuo
se. Balsavimai įvyksta pirmadienį, 
gruodžio 7 d.

— Šį šeštadienį 8 v. pamaldose pri
simenamas a.a. Juozas Mickevičius. 
10 vai. — gedulingos pamaldos mirties 
metinių proga už a.a. Aleksandrą Ur
boną, ilgus metus gyvenusį Winnipe- 
ge, o vėliau Toronte.

— Pakrikštyta: Rebeka Elaire Alks- 
nytė.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū dr. J. Yčui už sutei

kimą pagalbos man susirgus namuose 
ir lankymą ligoninėje; dr. B. B. 
Sparks ir dr. R. Will už rūpestingą ir 
sėkmingą gydymą Šv. Juozapo ligoni- 

* nėję, o ypatingai dr. Sparks už labai 
greitą kambario parūpinimą; dr. A. 
Valadkai už dažną lankymą ligoninė
je ir parodytą rūpestingumą bei pa
guodą; kun. J. Staškevičiui už atna
šautas šv. Mišias ir lankymą ligoninė
je. Nuoširdžiai dėkoju visiems savo bi
čiuliams, artimiesiems ir pažįsta
miems už lankymą ligoninėje ir na
muose, už linkėjimus ir užuojautas as
meniškai ir paštu, už dovanas, gėles 
ir už viską, kas tik buvo suteikta man 
ligos metu: kleb. kun. P. Ažubaliui,. 
Šv. Jono Kr. parapijos chorui ir jo va
dovui muz. S. Gailevičiui, M. ir A. 
Elijošiams, K. ir B. Žutautų šeimai, 
p.p. Heikiams, p.p. Kilinskams, E. ir 
V. Ulbikams, p.p. Puodžiūnams, J. ir 
A. Rinkūnams, p.p. Šelmiams, p.p. 
Maslinikovams, p.p. Seliokams, p. Sče- 
pavičienei, p. Jonaitienei, p. Stepo
naitienei, p. Rutkevičienei, S. Jagė- 
lienei, V. Ramanauskienei, B. Matulai
tienei, J. Vanagienei, p. Petraitienei, 
p. Lukošienei, Z. Vinskienei, K. Šid
lauskaitei, V. Staskevičiūtei, A. Be- 
sasparytei, H. Klimienei, A. Padols- 
kienei, p. Pakalnienei, S. Pusvaškiui, 
p. Vaitkevičiui, p. Pundžiui, o ypatin
gai p.p. Valeškoms, kurie mano ligos 
metu ne tik mane lankė ir apdovano
jo, bet taip pat prižiūrėjo mano na
mus ir padėjo mano vyrui tvarkytis, 
ir p. Gudelienei už aplankymą ir talką 
susitvarkyti namuose.

Mano Brangieji! Jūsų gera širdis, 
paguoda, linkėjimai ir krikščioniška 
meilė maldoje liks amžinai mano at
mintyje ir širdyje. z

Stefanija Kalūzienė

MIELAM TĖVELIUI LIETUVOJE MIRUS, 
Stepą Kairį ir jo šeimą liūdesio valandoje užjaučia —

LIETUVOJE MOTINAI MIRUS,

jos sūnui A. Aulinskui gilią užuojautą reiškia —

Dėmesio!
Dėmesio! Atidaryta metalinių (chrome furniture) 

baldų dirbtuvė ir krautuvė

SILVER BELL FURNITURE CO.
DAROME — valgomojo kambario ir virtuvės komplektus, 

vaikams staliukus ir kėdutes, telefono staliu
kus ir t.t. Taip pat aptraukiame- senas kėdes. 
Darbos atliekamas sąžiningai. .

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

tELEFONAŠ — 536-4767. Namų tel.: LE. 3-2245 
-t x i-,,-- Savininkai V; ir 3. Baliūnoi

Prisikėlimo par. žinios
— Giliai užjaučiame prof. S. Kairį 

ir jo šeimą, Lietuvoje mirus jo tėve
liui. Mišios už velionį — šį šeštad., 
gruodžio 5 d., 9 v.r.

— Sudėtinės Mišios už neseniai Lie
tuvoje mirusį a.a. kun. Vladą Mazlaus- 
ką — šeštad., gruodžio 12 d., 9 v .r.

— Ryšium su Toronte įvykusiu KL 
Kat. Moterų Dr-jos suvažiavimu, nuo
širdžiai dėkojame T. J. Vaišniui, SJ, 
už pagalbą pastoracijos darbe. Sveiki
name naująją centro valdybą ir lin
kime sėkmingos darbuotės.

— Pr. sekm. per specialias suvažia
vimo pamaldas buvo pašventinta KL 
Katal. Moterų Dr-jos Prisikėlimo par. 
skyriaus vėliava. Sveikiname.

— Par. suaugusių choro bendra re
peticija — šį ketvirtad., 7.30 v.v. muz. 
studijoje. Ruošiamasi Kalėdoms.

— Par. jaunimo choro repeticija — 
šį penktai, 6.30 v.v. bažnyčioje prie 
vargonų.

— Prasidėjus advento metui, susi
laikoma nuo šokių ir triukšmingesnių 
sueigų. Jaun. sekmad. šokių iki Kalė
dų nebus.

— Šį sekm. par. biblioteka veiks 
įprasta tvarka — po 10 ir 11 v. Mišių.

— Tretininkų mėn. susirinkimas — 
šį sekm. bažnyčioje po Sumos. Mišios
— 9 vai. ryto.

— Katechetinės pamokos vaiku
čiams — antrad., 4.30 v. p.p. (8 or 7 
sk.), trečiad., 4.30 v. p.p. (6 ir 5 sk.) 
ir sekmad. po 10 v. Mišių (visi žemes
nieji skyriai ir pirmai Komunijai be
siruošią).

— Religijos pamokos gimnazistams
— šį sekm. po 10 vai. Mišių aktorių 
kambariuose.

— Šį penktadienį prasideda Katal. 
Moterų Dr-jos organizuojamos savait
galio rekolekcijos moterims ir mergi
noms. Kelios vietos dar yra likusios 
neužimtos. Rekolekcijos bus specia
liuose namuose Toronto šiaur. dalyje; 
ves mons. Vyt. Balčiūnas. Registruotis 
pas pirm. Al. Kuolienę RO 9-7051.

— Kt. penktad. prasideda Prisik. 
par. Kat. Vyrų Dr-jos organizuojamos 
rekolekcijos vyrams ir vaikinams. Vie
tų dar yra. Kviečiame registruotis pas 
pirm. VI. Sondą RO 9-0671.

— Kitą savaitę bus lankomi parapi
jiečiai 5, 7 ir 8 pašto zonose ir, be to, 
mieste: Golden Ave., Ritchie, Ronces- 
valles, Indian Rd., Indian . Trail, In
dian Valley Cr.

— Kalėdinės plotkelės sekmad. gau
namos prie bažnyčios durų, o šiokia
dieniais — parapijos raštinėje.

— Norį prieškalėdiniu metu gauti 
laikino darbo pašte, blankus užpildo 
betkokiame pašte. Blankai gaunami 
pašte arba par. raštinėje.

— šis penktad. — mėnesio pirma
sis. Mišios, išpažintys ir Komunija — 
7, 7.30 ir 8 v.r. ir, be to, 8 v.v. Lanko
mi ligoniai. • '

— Nuoširdžiai sveikiname jaunave
džius Ronaldą ir Mariją Tumpas ir 
linkime laimingo gyvenimo.

— Pakrikštyta Alfonso ir Aldonos 
Totoraičių dukrelė Lina Loreta. Nuo
širdžiausi sveikinimai.

P. Bražukas, “TŽ” korektorius, 
kuris dirba vienoj Įstaigoj kaip 
braižytojas, kartu su A. Kiškiu 
buvo išsiųstas i Montrealį 7 savai
tėm. Baigę darbą, abu grįžo į To
rontą.

K4 TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
gražiai išleista, vertinga prof. 
Stasio Ylos knyga “Dievas sute
mose”. Joje autorius nagrinėja 
daugelio lietuvių sielos dramų, 
pasiremdamas dar mažai kam ži
nomais faktais. Tai puiki kalėdi
nė dovana. Aplankas pieštas dail. 
Telesforo Valiaus. Knyga yra at
spausta ant gero popieriaus, 392 
psl. Kaina $3.00. Užsisakyti: “Tė
viškės žiburiai” 941 Dundas St. 
W., Toronto 3, Ont.

O. J. Gustainiai
L. C. Senkevičiai

S. A. Vinckai

Prez. A. Smetonos 20 m. mir
ties sukaktis bus atžymėta iškil
mingomis pamaldomis visose pa
rapijose ir minėjimu - akademija, 
kuri įvyks gruodžio 13 d., 3.30 v. 
p.p., Bloor Collegiate Institute 
(Bloor ir Dufferin kampas). Pro
gramoje: rašyt. St. Santvaro pa
skaita, “Varpo” choro dainos ir 
ištraukos iš velionies prezidento 
raštų.

Minėjimui rengti komitetas
Kariuomenės šventės minėji

mas— gruodžio 6 d, sekmadie
nį. Atsargos karių Toronto sky
rius organizuotai su vėliava da
lyvauja pamaldose Šv. Jono Kr. 
bažnyčioje 11 vai. ir 4 v. p.p. iš
kilmingame posėdyje šv. Jono 
Kr. parapijos salėje. Pamaldoms 
kariai renkasi šv. Jono Kr. par. 
salėje 10.45 v. r. Valdybą

Įdomi jaunimui paskaita įvyks 
sekmadienį, gruodžio 6 d., 6.30 
v.v., Prisikėlimo salėje. Kalbėto
jas — prof. J. Eretas, atvykęs iš 
Šveicarijos. Kviečiamas visas ko
lonijos jaunimas nuo 13 m. am
žiaus.

Į šią paskaitą kviečiami ir su
augusieji. Juk įdomu išgirsti gar
sųjį profesorių, Lietuvos bičiulį.

L. K. savanoriai-kūrėjai gruo
džio 6 d., 10.45 v.r., renkasi Pri
sikėlimo bažnyčioje dalyvauti iš
kilmingose pamaldose — Lietu
vos kariuomenės šventės proga.

Valdyba
Kun. Br. Jurkšas savo giminių 

ir bičiulių būryje paminėjo savo 
50 m. amžiaus ir 25 m: kunigys
tės sukaktį. Svečių tarpe buvo ir 
inž. Tylius su šeima iš Vašingto
no. Geriausi sveikinimai!

Kun. A. Sabas iš Sudbury, ga
vęs savaitę atostogų, aplankė To
ronte savo pažįstamus ir “Tž”, 
apmokėjo kelias prenumeratas ir 
Įsigijo naujausią knygą “Dievas 
sutemose”, kuria visuomenė ima
si vis labiau domėtis, nes ji dau
gelį dalykų parodo naujoje švie
soje.

Aid. Šapokaitė sėkmingai stu
dijuoja Harvardo un-te. Ilgojo 
savaitgalio proga lankėsi Toronte.'

Dr. I. Gražytė iš Montrealio 
skaitė paskaitą lapkr. 28 d. Prisi
kėlimo muz. studijoj tema “Ra
šytojas ir visuomenė”. Klausėsi 
apie 50 asmenų. Diskusijos buvo 
labai gyvos. Paskaitos dalyviai 
ypač domėjosi lietuvio rašytojo 
būkle ir nebuvimu romano, vaiz
duojančio tremties gyvenimą.

“Dainos” susirinkimas — šį 
sekmadienį, gruodžio 6 d, 3 vai. 
p.p., pas sekr. L. Novogrodskie- 
nę 87 Windermere Ave., RO 9 - 
2605. Visos narės — esamos ir 
būsimos maloniai kviečiamos.

Pacevi- 
pagalbą

kandidatas 
burmistrus

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

JO DEWSON ST, TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

“Parama” parduoda likusias 
taupymo dėžutes ‘Missile Banks’ 
no $1. Tai graži ir vertinga vai
kams Kalėdų dovana. %.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju dr. A. 

čiui už suteiktą-man skubią 
ir ligos metu nuolatinę rūpestingą 
priežiūrą. Taip pat reiškiu nuoširdžią 
padėką už aplankymą ligoninėje savo 
sūnui Vytui ir visiems bičiuliams — 

/ Pr. Balsevičius

City Driving School 
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū* 
su 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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tėlef. WA 2-7 981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

poezija ir literatūra. Dalyvauja iš Hamiltono dramos aktorė E. Dauguvietytė- 
Kudabienė.

II. TORONTO BAŽNYČIOSE pamaldos ir pegerblmas žuvusių 11 vaL 
Dalyvauja organizacijos su vėliavomis.

III. “TĖVYNES PRISIMINIMŲ” radijo programoje: gen. Lietuvos konsulo kalba.

Š/ sekmadienį, gruodžio 6 d., 2.30 Y. p.p. Prisikėlimo salėje

VAIKUČIU KALĖDINĖ EGLUTĖ
PROGRAMOJE: • Scenos vaizdelis "PAŽADA

• Šv. Mikolojaus atvykimas
. • Darželio vaikučių pramogėlė

• Bendri žaidimai

Kviečiami mokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikučiai, 
tėveliai ir visuomenė pabuvoti su Toronto lietuviškom 
atžalėlėm.

- Nekaltai Pradėtosios Marijos Seserys

Jusu
BURMISTRAS

NEABEJOK! BALSUOK!

XI Lamport

GIVENS IX

Jūsų,
BURMISTRAS

Jis kovoja už jūsų teises!

Allan A. Lamport, 
į Toronto miesto

Gautas laiškas iš Lietuvos Kos
tui Sekleckui, sūnui Petro; adre
suotas 230 Pacific Avė. Siuntė
jas — Stefanija Markevičienė iš 
Panevėžio. Laišką atsiimti “TŽ” 
administracijoj.

Reikalingi PATYRĘ STALIAI 
prie namų statybos vakarų Toronte.

Skambinti tel. 247-6111

Nuosavybių pirkimo ir 
pardavimo reikalais kreiptis

ST. DARGIS, 
EXTRA REALTY LIMITED, 

1043 Bloor St. Wert, Toronto 4, Ont. 
Tol. LE 1-1141, nomq tel. RO 4-8759

BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve Street: sekmad. nuo 1030 iki 12.30 vai. 
darbo dienomis nuo 10 iki 1 vai. kasdien, išs . ir šeštad.
vakarais — trečiadieniais
3907 Rosemont Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktad. nuo 1 iki 6 vai. ir 
vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.

UŽ

PLANINGA
PAŽANGA

BALSUOKITE
GRUODŽIO 7

MONTREAL, QUE.
Prieš lietuvį advokatą J. Mille- 

ri padarytas pasikėsinimas. Poli
cija suėmė J. H. Simon, kaltina
mą bandymų advokatą nužudyti.

Rūtą Lee-Kilmonytę su iš Lie
tuvos atsikviesta 81 m. senele 
randame “The Montreal Star 
Weekend Magazine” užpr. šeštad. 
laidoj, taip pat Toronto “The Te
legram” šeštad. žurnale ir kt. Įdė
tos 3 didelės nuotraukos ir apra
šymas visų vargų senelei iš Lie
tuvos išgauti; paskirta pusantro 
žurnalo puslapio. Rūtai užtruko 
8 metai senelei išgauti. Rūtos ir 
jos tėvų pastangos gauti vizą iš 
sovietinių Įstaigų aplankyti sene
lę Lietuvoje nebuvo sėkmingos, 
kol reikalas neatsidūrė spaudoj. 
Straipsnis užbaigiamas praneši
mu, kad Rūta ruošiasi kitai “real- 
life” rolei: turi dar tetą, kurią 
taip pat nori atsivežti Į Ameriką. 
Manoma, kad tetai nebereikės 
laukti vizos 8 metus. —v—

— Šv. Onos Dr-jos pirm. M. 
Gručkūnienė visiems praneša, jog 
draugijos vakarienė nukeliama į 
1965 m. sausio 30 d.

—Kazimierinių vakarienė — 
parapijos vakarienė bus 1965 m. 
vasario 27 d.

— Pirmasis mėnesio penkta
dienis — gruodžio 4 d. Misios ry
tą 7.15, 7.45 ir vakare 8 vai. Iš
pažinčių bus klausoma ketvirta
dienio vakare gruodžio 3 d. nuo 
7 vai. —. •

— Labai sėkmingai einasi Bow
ling — kėglių žaidimas: organiza
torė — Mrs. Russel ir gabi sekre
torė p. Norkeliūnaitė. Kiekvienos 
savaitės antradienio vakarą susi
renka apie 60 žaidėjų.

— Parapijos komiteto susirin
kimas — gruodžio 20 d., sekma
dienį, po Sumos klebonijoje. Bus 
renkamas naujas komiteto narys.

— Serga: Petras čipkus Notre 
Dame ligoninėje prie Sherbrook; 
Vincas Kiniauskas perkeltas į 
Eastern ligoninę. Jonas Gudaus
kas paguldytas Memorial Chil
dren ligoninėje, kur padaryta ko
jos piršto operacija. Jis daug kar
tų dalyvavo pasirodyrtiuose su 
akordeonu. Prieš susirgdamas su 
muzikantų grupe lankė ligonines 
ir linksmino sergančius. Vis dar 
tebeserga Kavaliauskienė — Roy
al Victoria ligoninėje.

— Nekalto Prasidėjimo vigili
jos dieną — gruodžio 7 pilnas 
pasninkas ir visiškas susilaikymas 
nuo mėsos.

— Nekalto Prasidėjimo šventė
je gruodžio 8 d. kiekvienas tikin
tysis privalo išklausyti šv. Mišių, 
nors gali dirbti. Šv. Mišių tvarka 
gruodžio 8 d. rytą: 9, 10, 11 vai. 
ir vakare 8 vai.

— Lapkričio 28 d., punktualiai 
7.30, Šv. Kazimiero par. jungtinis 
vyrų choras, talkinant AV par., 
davė labai puikų koncertą. Diri
gentas — Juozas Skėris. Choras 
išpildė šešias dainas: Jaunimo 
giesmė J. Naujalio; Stovi žirge
liai — J. Karoso; Sielos ruduo
— Kaz. žižiūno, Gaudžia trimitai
— M. Petrausko; Karas — A. Ra
čiūno ir Tėviškėlė — B. Budriū- 
no. Publika plojimais išsiprašė 
dar vieną dainą — Kur tas šalti
nėlis. Buvo 3 kupletai — juos iš
pildė V. Bubelis ir V. Kajeckas. 
Programos vedėjas — L. Stanke
vičius.

Montrealyje labai pasigendama 
choro koncertų. Džiugu, kad cho
ras ne tik atgyja, bet rengiasi la
bai stiprėti. Klebonas kun. dr. F. 
Jucevičius pasidžiaugė ir padėko
jo vyrų chorui už meniškai išpil
dytas dainas; pažymėjo, kad šis 
choras yra tęsinys pirmojo para
pijos choro, pradėto prieš 50 me
tų. Daugiausia širdies ir sveika
tos įdėjo Į parapijos choro gyve
nimą a.a. vargonininkas Kaz. ži- 
žiūnas; jis dirbo čia 30 metų, 
šiandien buvo malonu išgirsti iš 
jo paliktų kompozicijų —Sielos 
ruduo.

— Choras susideda: dir. Juoz. 
Skėris; choristai: K. Ambrasas, 
M. Mačiukas, R. Verbyla, V. Ka
linauskas, P. Žukauskas, J. Skė
ris, V. Kajeckas, V. Bubelis, A. 
Vaišvila, A. Bendžius, V. Lūkaus- 
kas, P. Abraitis,'J. Laimikis, R. 
Laimikis, .V. Vanagas, G. Celto- 
rius. Aušros Vartų par. taikinto
jai: A. Gudas, J. Vasiliauskas, J. 
Išganaitis, A. Šaltenis, V. Kačer- 
gis, B. Bijūnas, A. Piešina, A. 
Rusinas.

— Po koncerto įvyko vakarienė
— balius, kuriam Lukas paauko
jo kalakutų. Vakarienė buvo labai 
puikiai suruošta; tai nuopelnas 
nenuilstamų šeimininkių ir po
nių su dukrelėmis, kurių tarnavo 
31. Tvarką prižiūrėjo 12 vyrų, šo
kiams grojo 7 asmenų orkestras. 
Viso buvo 480 žmonių. Norinčių 
buvo ir daugiau, bet dėl vietos 
stokos negalėjo visų patenkinti. 
Viskas praėjo labai puikiai ir 
nuostabiai tvarkingai. Pabaigoje 
įvyko gausi loterija. Gd.

Aušros Vartų par. žinios
— Aukos bažnyčios fondui: 

$100 — J. ir D. Mališkos, X.Y. 
prašęs neskelbti; $25 — P. Kli
mas, N.N. vedybinės sukakties 
proga; $20 S. A. J augeliai, H. 
Nagys, K. žemaitis; $15 — P. Il
gūnas, V. Mileris, M. Rugienienė; 
$10 — P. Motiejūnienė, I. Gražy
tė, S. Balsienė, H. Elvidge, C. Ja
nuškevičius;. $5 — P. Gurklys; 
$2 — O. Kilikauskienė.

— Šią savaitę pirmąjį mėnesio 
penktadienį bus Mišios 7.30 v.v.

— Kanados Liet. Kat. Moterų 
Dr-jos suvažiavime Toronte daly
vavo T. J. Vaišnys ir kelios Mont
realio skyriaus atstovės.

— Mūsų parapijos parengimas, 
turėjęs įvykti sausio 16 d., nuke
liamas f gegužės 1 d.

— Pakrikštyta V. ir S. Piečai- 
čių dukra Daivos Silvijos vardais.

— Š.m. parapijiečių lankymą 
jau baigėme. Tie, kurie-dar nebu
vo dėl įvairių priežasčių aplanky
ti, bus lankomi šią ir kitą savaitę.

— Gyv. ROž. Dr-ja paaukojo 25 
dol. virtuvės inventoriui. Labai 
dėkojame.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $233.

— Katalikės moterys organi
zuoja prieškalėdinį susikaupimą 
— rekolekcijas, kurios Įvyks 
gruodžio 11-13 d. šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje. Penktadienį 
ir šeštadienį konferencijos bus 8 
v.v., o sekmadienį 11 v. Mišios ir 
rekolekcijų užbaiga. Visos mote
rys kviečiamos dalyvauti.

—, Gruodžio 5 ir 6 d. pas sese
les yra organizuojamos mergaičių 
rekolekcijos. Rekolekcijos truks 
visą šeštadienį ir baigsis sekma
dienį.

310 Wilno Wing, Karališkosios 
Kanados Aviacijos lenkiško dali
nio, 11 metinis balius įvyko lap
kričio 21 Sheraton Mount Royal 
viešbuty. Pranešė “The Montreal 
Star” lapkr. 16 ir 24 d. laidose, 
įdėdamas rengėjų ir dalyvių, nuo
traukas. -

J. Malaiškos, buvusio KLB 
prezidiumo pirm., nuotrauką ran
dame “The Montreal Star” lap
kričio 26 d. laidoje, kur aprašo
mas Montrealio filharmonijos or
kestras. Malaiškai aprašyme pa
skirta daugiausia vietos iš visų 
orkestro dalyvių, nes jis groja 
net keletu instrumentų, dalyva
vęs Europos ir P. Amerikos or
kestruose; Montrealio filharmoni
jos dir. L. Haritver žodžiais, jis 
yra “the best musician we have”.

Tautinių šokių grupė yra vie
nas seniausių Montrealio jaunimo 
susibūrimų; šokėjai keitėsi, ta
čiau gausus atsilankiusių skaičius 
pr. šeštadienį surengtame vakare 
A V salėje rodo gražų grupės so
lidarumą. Meninėje dalyje girdė
jom V. Piečaičio juokingą gru
pės istorijos atpasakojimą, gra
žius kupletus ir komiškus šokių 
išpildymus. Atrodo, kad jaunf- 
mas buvo patenkintas ir laukia 
daugiau tokių parengimų. . •

Jaunimas prabilo pr. šeštadie
nio lietuviškoj radijo programoj, 
pasisakydamas jaunimo parengi
mų reikalu. Kalbėjo studentai: R. 
Navikėnas, R. šemogaitė, R. Pie- 
šina; moksleivės: R. Kudžmaitė 
ir R. Mališkaitė. Nors visų vardai 
prasideda ta pačia raide “R”, ta
čiau kiek kalbėtojų, tiek nuomo
nių ir siūlymų. Ar negeriau būtų 
klausimą visiems padiskutuoti* 
ne tik pareikšti kiekvienam savo 
nuomonę? Radijo pusvalandžio 
ved. L. Stankevičius užbaigdamas 
pažadėjo duoti daugiau tokių jau
nimo pasisakymų ir tuo rūpintis 
pakvietė stud. R*. Navikėną. Ini
ciatoriams linkime sėkmės.

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

— “Tėviškės Žiburių” prenu
meratą 1965 m. priima kun. J. 
Gaudzė šv. Kazimiero parapijos 
klebonijoje.

Padėka
š.m. lapkričio 11 d. po ilgos ir varginančios ligos Montrealyje mirė

A. f A.
STASYS N AGINIONIS, 

buvęs Joniškio ir Virbalio muitinių viršininkas.
Teatsilygina Visagalis Dievas kantriems lankytojams, kurie tiek 

geru žodžiu, tiek jausmu stengėsi palengvinti sunkią ligonio savijautą.
Nuoširdžiai dėkoju visiems Montrealio lietuvių kunigams už 

lankymąsi bei šv. Mišių atnašą. Nuoširdi padėka giminėms ir 
brangiems draugams užprašiusiems šv. Mišias, aukojusiems gėles, 

pareiškusiems užuojautą, padėjusiems liūdnoje valandoje ir 
palydėjusiems į kapus.

Sūnus Stasys

TAUPYK IR SKOLINKIS «f ITĄ ę, 
savo Kredito Kooperatyve LflMO

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 depozitas mokama 4%, už žirus — 43%. Už asmenines pasko
las imama 7,6%, už nekilnojamo tarto paskolas 63%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
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