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Visiems lietuviams Lietuvos laisvinimo seimas KELIONĖ, KURI STEBINO VISUS
Visos tautos turi neatimamą teisę į laisvę ir nepriklausomy

bę. Amžiai liudija lietuvių tautos ištikimybę šiai teisei, ištikimy
bę laisvei ir nepriklausomybei. Kovoje dėl šios teisės susikūrė is
torinė Lietuvos valstybė. Kovoje dėl šios teisės Lietuva atgavo ne
priklausomybę 1918 m. Visuotiniu tautos sukilimu laikinai atstatė 
Lietuvos vyriausybės veikimą 1941 m. Sukūrė Vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą 1943 m. Kovoje dėl šios teisės paguldė gal
vas dešimtys tūkstančių laisvės kovotojų nuo 1944 m. Ir jokia sve
timųjų jėga negalės sulaikyti lietuvių kovos dėl. šios teisės, iki 
Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė bus laimėta.

Afrikos ir Azijos tautos laisvai apsisprendžia. Tik sovietinis 
Rusijos kolonializmas prievartauja, išnaudoja ir rusina paverg
tąsias tautas. Tik Sovietų Sąjungos užgrobtuose kraštuose Atlanto 
Chartos, Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos ir kiti didžiųjų 
demokratijų Įsipareigojimai tebelaukia vykdomi.

Lietuvių tauta — išvien su likimo broliais latviais, estais ir 
kitomis sovietų pavergtomis tautomis — kovoja bendrą kovą 
prieš sovietinį kolonializmą už laisvą apsisprendimą, šioje kovoje 
lietuvių tauta reikalinga visų laisvę mylinčių paramos. Tačiau pir
mieji kovos talkininkai yra laisvojo pasaulio lietuviai, vadovauja
mi apsijungusio Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, paskelbęs 1944 m. 
vasario 16-tos deklaraciją, yra lietuvių tautos laisvas ir autentiš
kas balsas bei jos valios reiškėjas. Jis telkia visas Lietuvai nepri
klausomybės siekiančias lietuvių gyvąsias jėgas. Savo nusistatymą 
ir veikimą jis, — tiek vertindamas besikeičiančią tarptautinę rai
dą, tiek Vakarų politiką Sovietijos atžvilgiu, tiek pačios Sovietų 
Sąjungos politiką, — rikiuoja į nepriklausomos, demokratinės 
Lietuvos išlaisvinimą, i lietuvių tautos priespaudos, pažeminimo, 
išnaudojimo ir skurdo pašalinimą.

Palaikydamas ir stiprindamas Lietuvos Respublikos de jure 
tęstinumą, bendradarbiaudamas su nepriklausomos Lietuvos diplo
matine tarnyba, su laisvųjų lietuvių organizacijomis bei Įstaigomis, 
su sovietų pavergtomis tautomis ir su atskirų valstybių bei tarp
tautinėmis institucijomis, Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas:

— stengsis laimėti Lietuvos bylai viešosios opinijos, politi
nių ir diplomatinių sluogsnių, tarptautinių institucijų palanku
mą bei paramą;

— rūpinsis lietuvių tautai atstovauti, už ją, negalinčią savo 
valios laisvai reikšti, kelti balsą ir ginti jos teises tarptautinėse 
ir atskirų valstybių įstaigose;

— kovos už pavergtojo lietuvio pagrindines žmogiškąsias tei
ses: už religijos ir auklėjimo laisvę, už mokyklos ir mokslo laisvę, 
už kūrybos ir darbo laisvę, už keliavimp ir gyvenamosios vietos 
pasirinkimo laisvę, už visas kitas, Visuotinės žmogaus Teisių 
Deklaracijos paskelbtas, asmens laisves;

— informuos Lietuvą apie pasaulio reikšmingus Įvykius ir. 
laisvųjų lietuvių gyvenimą, o laisvuosius lietuvius — apie padėti 
krašte ir okupanto veiksmus bei kėslus Lietuvos, lietuvių tautos 
ir laisvųjų lietuvių atžvilgiu;

— telks lėšas* ir kitas medžiagines bei dvasines priemones 
Lietuvos laisvės kovos uždaviniams.

Apsijungęs Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas,
— reikšdamas meilės ir pagarbos atminimą tiems, kurie savo 

ryžtą Lietuvos laisvės kovoje patvirtino savo gyvybės aukomis;
— tikėdamas, kad Lietuva išsilaisvins iš sovietinės okupacijos 

ir tvarkysis pagal savo gyventojų laisvai pareikštą valią. — 
skelbia ši vieningos kovos Įsipareigojimą sau ir kviečia visus lie
tuvius atnaujinti Įžodį Lietuvos laisvei ir savo darbu, mokslu bei 
lėšomis jungtis i bendras aukas ir bendras pastangas savo ar savo 
tėvu Tėvynei Lietuvai vaduoti.

VARDAN TOS LIETUVOS VIENYBE TEŽYDI!
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
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Kanada laukia vėliavos
Vėliavos klausimas jau yra 

Įkyrėjęs ne tik parlamento na
riams, bet ir visai Kanadai. Iš
skyrus keletą užsispyrusių kon
servatorių ir jų vadą J. Diefen- 
bakerį dauguma nori naujos vė
liavos. Premjeras L. B. Pearso- 
nas prižadėjo vėliavos klausimą 
sutvarkyti iki Kalėdų, bet tai 
gali likti tik pažadu. Vėliavos 
klausimu parlamente per 22 die
nas pasakyta 120 konservatorių 
tuščių kalbų. Visų partijų suda
ryta komisija dirbo prie vėliavos 
projekto 6 savaites.

Vengrija pareiškė norą atida
ryti savo ambasadą Otavoje. Ka
nados vyriausybė sutikimą yra 
davusi. Pasirašyta 3 metų preky
bos sutartis, pagal kurią Veng
rija įsipareigojo pirkti iš Kana
dos prekių už $3 milijonus.

Kanados žiemos užsienyje yra 
žinomos kaipo ypatingai šaltos 
ir daugelis jų bijo, šalčiausia 
vietovė yra Churchill, Man., kur 
sausio mėn. vidurkis yra 17,3 
laipsnių žemiau nulio, o liepos 
mėn. vidurkis toje pačioje vie
tovėje tik 54 laipsniai, šilčiausia 
apylinkė žiemos metu yra Vic
toria, B.C., kur sausio mėn. vi
durkis yra 39 laipsniai, o vasa
ros metu karčiausia yra Toronte 
ir Montrealyje, nes liepos mėn. 
vidurkio temperatūra yra 70 
laipsnių.

Televizija tapo pagrindine ka
nadiečių mokytoja ir auklėtoja. 
Ji formuoja ne tik jaunuolių 
dvasią, bet yra užkariavusi ir vy
resnę kartą. Kanadoje yra virš 
4 mil. televizijos priimtuvu. 
Tik 10% šeimų neturi televizi
jos.

Elektros jėga Kanadoje yra 
pigiausia visame pasaulyje. Vie
nas kilovatas kainuoja tik 1,6 ' f

et. JAV lieka antroje vietoje, 
kur kv. kainuoja 2,5 et.

Kanada plečia užsienio diplo
matų tinklą, kasmet atidaryda
ma naujas ambasadas Įvairiuose 
kraštuose, šiuo metu ji turi 44 
ambasadorius, 12 augšt. komisa
rų, kurie yrą Britų Bendruome
nės kraštuose, 15 konsulų ir 8 
atstovus prie Įvairių tarpt, orga
nizacijų.

Mirties bausmės panaikinimo 
klausimas tebėra aktualus. Są
jūdžiui už mirties bausmės pa
naikinimą vadovauja žinomas 
Toronto kriminalinių bylų adv. 
A. Maloney. Montrealyje turėjo 
būti pakartas G. Marcotte, kuris 
apsirengęs Kalėdų seniu 1962 
m. nušovė 2 policininkus. Jam 
mirties bausmė pakeista kalė
jimu iki gyvos galvos. Parlamen
tas svarstys mirties bausmės pa
naikinimą Kanadoje.

Kanados šimtmečiui 1967 m. 
paminėti feder. valdžia yra pa
skyrusi savivaldybėm $200 mil. 
Visame krašte betgi jaučiama 
apatija. Atskiri miestai nesido
mi ta pašalpa, net nežino, kaip 
tuos pinigus turėtų sunaudoti.

“Atlantic Monthly”, žinomas 
JAV žurnalas, lapkričio mėn. nr. 
paskyrė Kanadai. Dr. Conway 
viename straipsnyje rašo: “Ge
riausias būdas tinkamai atšvęsti 
Kanados šimtmetį būtų sušaukti 
konstitucinę konferenciją ir per
duoti Kanados suverenumą į ka
nadiečių rankas, kuriem jis ir 
priklauso. Kanados ryšys su ang
lų monarchija visada bus laiko
mas tautinio nesubrendimo po
žymiu. Tik tada kanadiškumo 
bei savitumo klausimas išsi
spręs, kai Kanada taps nepri
klausoma nuo britų monarchi
nės sistemos.”

Mūsų bendradarbio pranešimas iš Niujorko

Lapkričio 28-29 d. Niujorke 
VLIKo seimas turėjo pirmąją se
siją. Ilgokai užtrukę pasitarimai, 
kurie buvo pradėti PLB valdybos 
iniciatyva, baigti ir šiuo seimu 
mūsų politinės vadovybės konso
lidacija įgyvendinta visų lietuvių 
politinių ir kovos organizacijų a]> 
si jungimu viename Lietuvai lais
vinti organe — VLIKe.

Pirmieji žingsniai
Seimą pradėjo laikinasis VLI 

Ko pirm. K. Bielinis. Atsistojimu 
buvo pagerbti mirusieji: ilgame
tis VLIKo pirm. dr. A. Trimakas 
ir Lietuvos gen. konsulas J. Bud
rys. Seimo prezidiumą sudarė: B. 
Vitkus, B. Nemickas ir J. Stik- 
liorius.

Seimą sveikino Lietuvos dipl. 
atstovai — St. Lozoraitis, B. Ba
lutis, J. Kajeckas, St. Bačkis, 
gen. kons. V. Stašinskas, kons. 
P. Daužvardis ir centrinių lietu
vių organizacijų vadovybes.

Buvo priimtas su kaikuriais pa
keitimais komisijos paruoštas 
naujasis VLIKo statutas, gerokai 
pakeitęs vidinę jo struktūrą. Pa
gal šį statutą, VLIKas veiks kaip 
seimas, kaip taryba ir kaip valdy
ba. Seimą sudaro po 3 kiekvienos 
organizacijos atstovus, tarybą — 
po vieną atstovą, o valdyba šiuo 
metu sudaryta iš 7 asmenų.

Seimas renkasi sesijom* kartą 
per metus, turi savo sesijos pre
zidiumą ir svarsto Lietuvos lais
vinimo problemas bei laisvinimo 
veiklos programą. VLIKo taryba 
posėdžiauja nerečiau, kaip kartą 
per 2 mėnesius. Ji studijuoja ir 
planuoja Lietuvos laisvinimo už
davinius ir jiems vykdyti priemo
nes. Ji taip pat sudaro VLIKo 
valdybą, kuri vykdo Lietuvos lais
vinimo uždavinius. PLB atstovas 
VLIKe dalyvauja patariamuoju 
balsu.

Priėmus statutą buvo sudary
tos seimo komisijos: mandatų ir 
laisvinimo veiklos programos.

Sulaužyti tylos sąmokslą
J. Audėnas padarė VLIKo lig

šiolinės veiklos apžvalgą ir išryš
kino ateities veikimo gaires. Nu
rodęs pastarojo meto VLIko veik
los sunkumus ir konsolidacijos 
pastangas, jis pabrėžė, kad atei
tyje ypatingai reikėtų dėti pa
stangas, kad būtų sulaužytas ty
los sąmokslas J.* Tautose, kad 
ateinančių metų birželio 13 d. 
būtų paskelbta Pabaltijo laisvės 
kovos diena, kad būtų išplėsti 
Lietuvos būklės tyrinėjimai ir 
kad būtų suaktyvintas lėšų telki
mas laisvės kovai remti.

VLIKo vykd. tarybos pirm. J. 
Glemžos pranešimą perskaitė J. 
Stikliorius. Jame plačiai buvo ap
tarti tarybos vykdomi darbai, vei
kimo sąlygos ir padėtis okupuoto
je Lietuvoje.

V. Sidzikauskas savo praneši
me apie Lietuvos laisvinimo pa
dėtį ir perspektyvas aptarė veiks
mus, kurie šio darbo kryptį ir me
todus lemia.

Lėšų telkimas
Finansiniais klausimais prane

šimus padarė Tautos Fondo val
dytojas mons. J. Balkūnas ir rei
kalų ved. A. Ošlapas. VLIKo fi
nansinę bazę šiuo metu sudaro 
TF talkininkų dešimtyje kraštų 
surenkamos lėšos ir ALTos para
ma (šiais metais iki šiol gauta 
$8.000). JAV šiuo metu baigia
mas organizuoti Fondui lėšų tel
kimas būrelių pagrindu. Kanado
je veikiama visai sėkmingai kitu 
būdu; seimo proga V. Vaidotas 
T. Fondui įteikė $2.500 kanadiš- 
kių aukų. Konsolidacijai Įvykus 
lėšų telkimas T. Fondui, tikima, 
žymiai pagyvės.

Deklaracija ir vadovybė
Diskusijose dėl pranešimų da

lyvavo visa eilė seimo narių ir 
svečių.

Seimas priėmė su mažom patai
som komisijos paruoštą apsijun
gusio VLIKo deklaraciją “Vi
siems lietuviams”, kurioje iš nau
jo išryškinamas lietuvių tautos 
pasiryžimas atstatyti nepriklauso
mą Lietuvą.

Pagal mandatų komisijos pra
nešimą, seime dalyvavo 43 atsto
vai ir virš 20 svečių.

Laisvinimo veiklos programos 
komisijai pateiktus pasiūlymus 
kiek apibendrinęs pranešė D. Kri
vickas. Čia, tarp kita ko, siūlo
ma, kad kiekvienas lietuvis. Lie

Iš pasikartojančių reiškinių 
matyti, kad Maskva pradėjo savo
tišką akciją išeivių tarpe. Jau 
anksčiau esame rašę apie komu
nistų rašytojo J. Baltušio kelionę 
į JAV. Jo Įkandin atsekė kiti — 
tai skulptorius G. Jokūbonis ir P. 
Lebedevas. Pirmasis yra laimėjęs 
Lenino premiją už “Pirčiupio Mo
tiną”, o antrasis yra Tretjakovo 
galerijos direktorius. Jų uždavi
nys esąs supažindinti meno mylė
tojus Amerikoje su sovietinės 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų 
dailininkų laimėjimais. Kita dele
gacija yra pasiųsta i Britaniją, 
kurios uždavinys esąs susipažinti 
su britų bibliotekų darbu. Dele
gacijos sudėtyje esąs kultūros mi- 
nisterio pavaduotojas V. Jakelai- 
tis. Apie šiuos kultūrinius propa
gandistus sukinėjasi sovietinių 
ambasadų atstovai ir diriguoja 
atvykėlių darbus. Antai, V. Zen
kevičius, Sov. Sąjungos ambasa
dos Vašingtone II-sis sekr. buvo 
atvykęs į Niujorką ryšium su J. 
Baltušio kelione. Jis nevengia net 
politinių sueigų ir sako politines 
kalbas JAV piliečių susirinkimuo-

V. Sidzikauskas, naujasis VLIKo pirmininkas
tuvos laisvinimę jjptkalams kas
met skirtų per TTFohdą nema
žiau $10 auką.

Pagal naująjį VLIKo statutą, 
jo valdybą renka taryba. Įvyku
siame tam tikslui specialiame 
VLIKo tarybos posėdyje po ilgo
kų pasitarimų buvo išrinkta se
kantiems 3 metams tokios sudė
ties VLIKo valdyba: V. Sidzikaus
kas — pirm., J. Audėnas, K. Bie
linis, B. Bieliukas, K. J. Čegins
kas, St. Lūšys ir B. Nemickas.

šešėliai tebeslankioja
Seimą uždarė jo prezidiumo 

pirm. B. Vitkus, kviesdamas vi-

sus į vieningą darbą.
Ši* VLIKo seimą tenka laikyti 

istoriniu, nes po ilgos pertraukos 
visos politiškai sąmoningos lietu
vių tautos pajėgos apsijungė vie
name Lietuvos laisvinimo orga
ne. Toji vienybė pasiekta neleng
vai. Dar ir šiame seime nepasle
piamai slankiojo išsiskyrimo me
tų šešėliai. Reikia tikėti, kad 
konkretūs uždaviniai ir bendros 
pastangos Lietuvos laisvės die
nas priartinti išblaškys tuos šešė
lius ir VLIKas taps tikrai veiks
mingu, visus apjungiančiu ir nie
kam nenusilenkiančiu Lietuvos 
laisvės kovos organu. S. Dz.

Kultūriniai propagandistai iš Lietuvos
se. Jo kalbos, kaip JA V-bėms ne
draugiškai nusiteikusios valsty
bės atstovo, negali būti palankios 
amerikiečiams. Ta pačia linkme 
eina ir L. Vladimirovas, Jungt. 
Tautų bibliotekos direktorius. 
Pvz. jis su žmona dalyvavo susi
rinkime, skirtame pagerbti bei iš
leisti J. Baltušiu!, J. Paleckio pa
vaduotojui, kuris faktiškai yra po
litinis asmuo ir sovietinis propa
gandistas. Tik jo politiškumą ban
doma pridengti rašytojiškumu. 
Jo kelionės politini pobūdį rodo 
viliojimas lietuvių* i sovietinės 
okupacijos minėjimą ateinančią 
vasarą. Kremliaus patikėtiniai tą 
pati daro ir kituose laisvojo pa
saulio kraštuose. Jie nori sutrauk
ti i pavergtą Lietuvą kiek galint 
daugiau išeivijos lietuvių ir tuo 
sudaryti Įspūdį, kad jie pritaria 
Lietuvos okupacijai. Tam reikalui 
Niujorke Union Tours agentūra 
organizuoja ekskursijas Lietuvon 
— birželio ir liepos mėn. Vieną 
tų grupių sudarysią dainininkai 
ir kiti menininkai. Kaikurie ko
munistai yra jau užsiregistravę į 
tas grupes.

Trys veikėjos K.L. Katalikių Moterų Draugijos suvažiavime agapės 
metu. Iš kairės: p. Kuolienė, p. Imbrasienė — buvusi centro val
dybos pirm., p. Jonaitienė. Nuotr. S. Dabkaus

Jau pirmoji popiežiaus Pau
liaus kelionė Palestinon atkreipė 
viso pasaulio dėmesį. Antroji gi 
jo kelionė, šį kartą, Indijon, pra
lenkė pirmąją. Nežiūrint kaiku- 
rių fanatiškų hindusų grupių gra
sinimų demonstruoti prieš popie
žių, viskas praėjo labai sklan
džiai, išskyrus incidentą, kuriame 
žuvo vienas žurnalistas ir nuo 
žaizdų mirė amerikietis J. Bros
nan. Į juos netyčia pataikė polici
jos kulipkos, paleistos virš minios 
galvų. Milžiniškos minios pasitiko 
Maldininką iš Romos. Kairiųjų 
savaitraštis “Blitz” rašė: “Matėm 
Eisenhowerj, Chruščiovą, čou, 
Irano šachą, Anglijos karalienę, 
Nasseri, Tito, Sukamo ir kitus 
garbingus svečius, lankančius 
mūsų sostinę ir kitus miestus ga
lingojo Nehru valdymo metais, 
bet šis nuolankus Dievo piligri
mas ir Kristaus Vietininkas su
laukė tokio sutikimo, kuris pra
lenkė visus.”

STIKLINIAME BOKŠTE?
Indijos tarpt, eucharistiniam 

kongresui rengti komiteto pirm, 
kun. Balagur pareiškė: “Kartais 
manoma, kad popiežius gyvena 
stikliniame bokšte. Tai netiesa. 
Jis nori susitikti su žmonėmis, pa
žinti juos, ypač nuskriaustuosius, 
ir būti jų žmogumi. Ši mintis at
sispindėjo visoje Pauliaus VI ke
lionėje: jis skrido reguliarios tar
nybos lėktuvu 8000 mylių, jieško- 
jo progų aplankyti vargšus Bom
bėjaus mieste, dalyvavo našlaičių 
prieglaudos pirmosios Komunijos 
iškilmėse, paaukojo Indijos varg
šams per prez. S. Radakrišnan 
$50.000, padovanojo liturginius 
drabužius bei reikmenis vietinei 
bažnyčiai. Be to, jis pareiškė 
spaudos atstovams, kad pasaulyje 
reikėtų sumažinti ginklavimosi 
rungtynes ir tas lėšas panaudoti 
vargšų gerovei. Popiežius, lanky
damas Bombėjaus neturtingųjų 
rajoną, matė lūšnas darbininkų, 
kurie į savaitę uždirba tik $5. Su
jaudintas nelaimės, kurioje žuvo

Savaitės ivykiai
NAUJIEJI KREMLIAUS VALDOVAI PASKELBĖ, KAD SU 

CHRUŠČIOVO NUVERTIMU PASIBAIGĖ DIKTATŪRINIS KO
MUNIZMO LAIKOTARPIS. Taip rašo “Pravdos” vedamasis. Iš 
jo matyti, kad partija ateityje nebeleis vienam asmeniui užimti 
premjero ir partijos sekretoriaus vietas, kaip tai buvo padarę 
Stalinas ir Chruščiovas. Diktatūrinė forma, kurią tebegina Kini
jos Maotsetungas, esanti primityvi ir Sov. Sąjungoj jau atgyven
ta. Dabar esą atėjęs laikas ko-e-----------------------------------------
lektyvinei partijos vadovybei. 
Taigi, norima nusikratyti as
mens diktatūra, bet išlaikyti 
kompartijos diktatūrą.
Kongo min. pirmininkas Čom- 

bė lankėsi Prancūzijoj ir buvo 
priimtas prez. De Gaulle. Sakosi 
gavęs pažadus dėl technikinės ir 
moralinės paramos. Jis dabar gra
sina savo kaimynams, kurie lei
džia veikti komunistų sukilėliams 
savose teritorijose, kad uždarys 
visas sienas.

Kongo centrinės vyriausybės 
kariuomenė jau pasiekė sukilėlių 
užimtą Stanleyville miestą ir pa
ėmė nelaisvėn daug sukilėlių. Už
imtuose plotuose rado nemažą 
skaičių nužudytų baltųjų, jų tar
ne kunigų ir seserų misijonierių. 
Sukilėliai,' pastebėję vyriausybės 
kariuomenės dalinius, manė, kad 
tai rusai. Pastarieji gi, kritus 
Stanleyville, sustiprino savo pa
galbą ginklais, gabenamais lėktu
vais.

Maskvoje buvo sušauktas slap

“T. ŽIBURIU” SKAITYTOJAMS
1. Maloniai kviečiame visus 

skaitytojus pratęsti savo prenu
meratas sekantiem metam ir kar
tu paremti “TŽ” leidimą savo'au- 
ka.

2. Visus skolininkus, dar neat
silyginusius “TŽ” už įvairius pa
tarnavimus, maloniai prašome at
silyginti. Su senaisiais metais te
būnie išlygintos ir senosios sko
los. Dėkojame visiem, kurie šiais 
metais taip uoliai atsilygino už 
“TŽ” ir tuo žymiai palengvino 
laikraščio leidimą.

3. Kalėdų švenčiu proga kvie
čiame užsakyti “T. žiburius” kaip 
dovaną savo bičiuliams. Tuo atve

fotografas, Paulius VI pasiuntė 
jo žmonai $5.000.

TARP NEKRIKŠČIONIŲ
Paulius VI Indijoje turėjo pro

gos susitikti su įvairių tikybų va
dais ir pareikšti linikėjimą, kad. 
visos tikybos drauge kurtų bend
rą visos žmonijos ateitį. Jis net 
dviem atvejais citavo hindusų 
maldos žodžius: pokalbyje su jų 
vadais ir šventindamas į vysku
pus kelis katalikų kunigus. Hin- 
dusai įteikė popiežiui dovanų: 
j ietį, koraną — šv. knygą ir kitų 
mahometoniškų knygų. Popiežius 
savo kalboje iškėlė Gandhi ir 
Nehru didžias dorybes, o prez. 
Radakrišnan apdovanojo augš- 
čiausiu medaliu, teikiamu ne- 
krikščionims, ir šv. Raštu.

VADOVAVO PROCESIJAI
Popiežius, kaip maldininkas, 

dalyvavo eucharist. kongreso pa
maldose, kurias laikė Indijos 
vyskupas syrų-malenkarų apeigo
mis. Po to j iš . vadovavo procesi
jai, ėjusiai Kryžiaus Kelius. Vie
nuolika stočių popiežius lankė 
maldai sudėtom rankom,' o tris 
paskutines stotis — nešė kryžių. 
Popiežiui pasitraukus, 4000 asme
nų procesijai, keliavusiai 12 my
lių, vadovavo Miuncheno kardi
nolas J. Doepfner. Lankydamas 
katalikų vedamą našlaičių prie
glaudą,* Paulius* VI'ragino jau
nuosius kietai dirbti ir paaukojo 
$10.000. Įstaiga buvo pavadinta 
Pauliaus VI vardu.
“DIEVE, LAIMINK INDIJĄ!”
Atsisveikindamas su Indija, po

piežius tarė prezidentui ir miniai 
aerodrome: “Čia mes peliekame 
savo šikdį. Jaučiame, kad morali 
ne prašme esame šio krašto pi
liečiai, kuri visada mylėsime. Su 
visa meile maldauju dieviškų ma
lonių gausos jums. Dieve,* lai
mink Indiją!” Grižo Romon regu
liariu keleiviniu lėktuvu drauge 
su kitais 70 keleivių. Romos gy
ventoj ai-pasitiko jį su ovacijomis 
“Viva II Papa” —- tegyvuoja po
piežius.

tas komunistų partijos centro ko
miteto posėdis aptarti kiniečių- 
rusų santykiams. Sakoma, kad 
Pekingas įteikęs Maskvai ultima
tumą baigti Chruščiovo “revizio- 
nizmo” politiką. Albanija jau va
dina naująją Rusijos vadovybę 
“Chruščiovo klika”.

Prancūzijos prez. De Gaulle po
litika vėl kertasi su Britanijos ir 
JAV pažiūromis. De Gaulle labai 
priešingas daugiatautei karinei 
pajėgai, apginkluotai atominiais 
ginklais. Jis pagrasino atsisaky
siąs Vokietijos-Prancūzijos sutar
ties, jeigu Vokietija dalyvaus ato
minio laivyno organizavime. Be 
to, jis grasina ir Š. Atlanto Sąjun
gos vienybei. JAV ir Britanija 
svarsto susidariusią būklę. Brita
nijos užs. r. mm. lankėsi Vašing
tone.

Gen. Lemnitzer, Atlanto S-gos 
karinių pajėgų viršininkas, per
spėja Vakarus, kad būtų pasiren
gę betkokiam netikėtumui iš Ry-

(Nukelta į 7 psl.)

ju seniesiems prenumeratoriams 
antroji “TŽ” prenumerata 1965 
m. būtų $3.00.

4. Naujiem prenumeratoriam, 
užsimokėjuslėm metinę “TŽ” pre
numeratą $5.00 už 1965 m., leidė
jai duos nemokamą priedą — ra
šytojo Aloyzo Barono novelių 
knyga “Užgesęs sniegas”.

5. Norintiem susipažinti su “T. 
Žiburiais” siunčiame juos ištisą 
mėnesį nemokamai.

6. Kviečiame įsigyti naujausią 
St. Ylos knyga “Dievas sutemo
se”, išleistą “TŽ”. Kaina $3.00.

Pasiruošusi jums patarnauti 
“TŽ” ADMINISTRACIJA
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* Istorinė popiežiaus Pauliaus no santarybos sesiją, daugelio 

VI kelionė Indijon, kur įvyko vyskupų pageidavimu, buvo pa
tart. eucharistinis kongresas, keistas Dabar reikia susilaikyti

žmonių, daugiausia hindusų, ir pneš priimant sy. Komuniją, 
valdžios atstovai. Popiežius pra- Anksčiau buvo reikalaujama tri
se pastaruosius, kad paleistų iš jų valandų.
kalėjimų 250 hindusų, norėjusių 
organizuoti prieš jį demonstraci
jas. Jam buvo atsakyta, kad tai 
jau padaryta. Popiežius pareiš
kė esąs pasiruošęs savo prieši
ninkus pasveikinti. Jo kelionės 
tikslas esąs taika, meilė, drau
gystė ir broliškumas. Vėliau po
piežiui buvo sudaryta proga su
sitikti su įvairių Indijos tikybų 
vadais ir kviesti juos į visų 
bendradarbiavimą.

* Romoje įšventintas vyskupu 
latvis Julius Vaivods. Jis, lydi
mas Rygos dekano kun. Užerovs- 
kio, dalyvavo Vatikano santary- 
boje kaip valdytojas ir lėktuvu 
grįžo Latvijon. Dabar okup. Lat
vija turės bent vieną pareigas 
einantį katalikų vyskupą. Se
niau įšventintas* Diilbinskis bu
vo sovietų nušalintas.

* Popiežius Paulius VI tuoj po 
šv. Mišių, atnašautų Rytų apei
gomis rytiečio šv. Chrizostomo 
šventės proga, padovanojo savo 
brangią popiežišką tijarą vargšų 
šalpai. Ją perėmė JAV katalikai

z ir padės naujoje bazilikoje Va
šingtone.

* Spaudoje pasirodę straips
niai rodė nusivylimą, kad Pau
lius VI atmetęs kardinolų Rit
ter, Meyer ir Leger peticiją su - 
2000 santarybos Tėvų parašų ir ^,re- 
tokių būdu parodęs * Bažnyčios 
“tikrąjį veidą”. Pasirodę, buvo 
kitaip. 12 kardinolų prezidiu
mas visai teisėtai nusprendė 9 
balsais prieš 3 religinės laisvės 
schemos balsavimą atidėti ket
virtajai sesijai. Taigi, popiežius, 
norėdamas šį sprendimą pakeis
ti būtų turėjęs eiti prieš pačios 
santarybos taisykles, paneigda
mas prezidiumo narių sprendi
mo teisėtumą. Popiežius tai da
ryti atsisakė ir iš to kilo kaiku- 
rių nepasitenkinimas.

* Vatikano santarybos Tėvai 
nubalsavo moterystės schemą iš
imti iš III sesijos svarstymų ir 
perduoti popiežiaus komisijai, 
kad ji galėtų padaryti atitinka
mus pakeitimus bažnytinių įsta
tymų kode. Tai atlikus, sekan
čioje sesijoje santaryba šį klau
simą svarstys toliau.

* Kard. Suenens, kalbėjęs 
praeitą vasarą Amerikoje apie 
vienuolių prisitaikymą moder
niems laikams, tą pačią mintį 
iškėlė ir Vatikano santaryboje. 
Jis, be kitko, siūlė, kad moterų 
vienuolynuose būtų sumažinta 
viršininkių galia, padaranti se
seles suaugusiais kūdikiais.

* Eucharistinio pasninko įsta
tymas, uždarant trečiąją Vatika-

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

Sukurkime Lietuva jaunose širdyse
,• The Lithuanian Canadian Community ♦ Pagalba mažom apylinkėm 

• Lietuvių laikraščiai * Pagrindiniai ramsčiai

Kanados Uetuvių seime — KLB ta
rybos suvažiavime lapkričio 28-29 d. 
Delbi, Ont, krašto valdybos pirm. dr. 
P.' Lukoševičius pasakė dėmesio ver
tą kalbą. Čia pateikiame kaikurias iš
traukas. Red.

Krašto valdybos narių tarpe jo
kių pasikeitimų per šiuos paskuti
nius metus nėra įvykę. Su iiūde-

tarybos sąstate. Praėjusių metų 
laikotarpyje iš gyvųjų tarpo pa
sitraukė ilgametis kr. tarybos 
narys a.a. Viktoras Užupis. Jo 
nuoširdaus bendradarbiavimo tik
rai pasigesime ateityje, nes jis 
visuomet buvo paslaugus ir nesi- 
kratąs darbo žmogus. A.a. V. Užu
pis buvo garbės teismo narys ir 
antrojo pasaulio lietuvių seimo 
atstovas. Krašto tarybon jo vie
ton buvo pakviestas kandidatas 
Jonas Kanka. Jį nuoširdžiai svei
kiname ir linkime jam su visu 
nuoširdumu įsijungti į tarybos 
darbus.

Bendruomenė — oficialiai 
pripažinta
Vienu iš gana svarbių kr. val

dybos rūpesčių reikia laikyti KL 
Bend ruomenės užregistravimą 
Secretary of State įstaigoje — 
vad. čarterio gavimas. Kaip jau 
jums buvau minėjęs pereitoje se
sijoje St. Catharines, buvo susi
durta su kaikuriais, mūsų many
mu, nepagrįstais papildomais rei
kalavimais ir visas reikalas buvo 
ilgokai įklimpęs. Tačiau galų ga
le pereitų metų gruodžio 23 d. 
Kanados Lietuvių Bendruomenė 
buvo užregistruota ir gautas fede
racinis čarteris veikti visose Ka
nados provincijose. Angliškas 
mūsų Bendruomenės vardas čar- 
teryje — The Lithuanian Cana
dian Community. Tokiu būdu, po 
gana ilgų pastangų šis reikalas 
buvo galutinai užbaigtas. Kas to
liau? Čarterio gavimas mūsų 
Bendruomenės nei kiek nepagy
vins, jei mes patys nepanaudosi
me šio legalaus mūsų pripažini
mo lietuvybės išlaikymui. Pagal 
mūsų čarterį Montrealio apylinkė 
yra gavusi ir įsigijo nekilnojamą 
turtą — sklypus vasaros stovyk
loms. Jau dabar nuo pačių tėvų 
priklausys, kiek ir kokiu būdu 
bus tai išnaudota. Kaikurios mū
sų apylinkės yra paprašiusios čar
terio fotokopijų kokiems nors 
specifiniams reikalams. Yrą tik
ra, kad mūsų čarterį dar reikės 
užregistruoti provincinės valdžios 
įstaigose. Tačiau čia tik forma
lumas, kuris Kvebeko provincijo-

★ Arkiv. Paul Bernier, kana
dietis, mirė nuo širdies smūgio, 
eidamas į paskutinį Vatikano 
santarybos trečiosios sesijos po
sėdį Romoje. Jis yra tarnavęs 
Vatikano valstybės sekretorija- 
te; kaip charge d’affaires 1947 
m. pasiųstas Panamon; 1952 m. 
konsekruotas vyskupu ir paskir
tas nuncijum Panamai ir Kosta- 
rikai; 1957 grąžintas į Kanadą, 
Gaspe vyskupijon, su arkivysku
po titulu. Jis yra daug pasidar
bavęs Kanados Katalikų Konfe
rencijai ir 1962 m. buvęs jos pir
mininku.

★ Visuotinis presbiterininkų 
susirinkimas N. Zelandijoje ap
robavo nutarimą, skatinantį sa
vo narius siekti bendravimo su 
katalikais, kaip žingsnio krikš
čionių vienybėn, kuri, anot jų 
būtų ne visų Bažnyčių susilieji
mas, o tik kelrodis, aiškiai ro
dąs kur kas stovi ir skatinąs 
tarpusavio ryšius.

★ Trečioji visuotinė ortodok
sų konferencija Rhodes baigėsi 
su troškimu “puoselėti, gerus 
santykius su visomis krikščioniš
komis Bažnyčiomis ir konfesi
jomis”, tačiau savo nutarime dar 
pridūrė, kad dialogas su Vatika-

’ _; “naujų pasiruo
šimų ir tinkamų sąlygų sudary
mo”. Dauguma dalyvių buvo 
nuomonės, kad pokalbį su katali
kais galima pradėti tik pasibai
gus Vatikano santarybai. Taipo
gi dauguma pritarė pokalbiams 
su anglikonų ir sentikių bažny- je buvo atliktas be jokiu sunku- 
čiomis. Kun. J. Stš. mu.

Mažosios apylinkės udesnės
Krašto valdyba ir šiemet jieš- 

kojo glaudaus kontakto su apylin
kėmis. Buvo stengiamasi, kur tik 
buvo įmanoma, tą kontaktą palai
kyti apsilankant apylinkėse. Vi
suomet yra tikresnis vaizdas, kai 
su žmonėmis gali išsikalbėti ir 
atsakyti į jų statomus klausimus. 
Jau pereitoje sesijoje buvome pa
reiškę savo pageidavimą kr. val
dybos kadencijos metu bent vie
ną kartą aplankyti visas apylin
kes. Tada sakėme, kad tai gana 
sunku padaryti dėl ribotų kr. val
dybos pajamų. Mūsų finansinė 
padėtis ir šiais metais nei kiek 
nėra pagerėjusi, net gal dar turi 
tendencijos blogėti. Mūsų didžio
sios apylinkės nepadėjo pakanka
mai pastangų surinkti solidaru
mo įnašus, kurių maža dalis ir 
sudaro kr. valdybos pajamas. Jei
gu jos būtų proporcingai savo 
apylinkėse gyvenančių tautiečių 
skaičiui surinkusios solidarumo 
įnašus, tai šiandien mums netek
tų skųstis lėšų stoka. Mažųjų 
apylinkių dauguma įstengė savo 
pareigą atlikti gerai.

Kanados vakaruose
Sąlygos taip Susiklostė, kad š. 

m. pavasarį tarnybos reikalais 
turėjau progos nuvykti į Saska
toon. Ta proga buvo aplankytos 
šios Vakarų Kanados apylinkės: 
Edmonton, * Br. Kolumbijos — 
Vankuveryje, Calgary, Winnipeg; 
Calgary buvo susitikta su Leth
bridge apylinkės valdybos pirmi
ninku. Tokiu būdu beveik visos iš 
aplankytų apylinkių matė krašto 
valdybos atstovą pirmą kartą nuo 
Bendruomenės susiorganizavimo 
Kanadoje. Išimtį sudaro Calgary 
apylinkė, kurią savo kadencijos 
metu prieš porą metų buvo aplan
kęs Stp. Kęsgailą. Tris ketvirta
dalius kelionės ir pragyvenimo 
išlaidų padengė Kanados valdžia, 
todėl su mažomis išlaidomis bu
vo padaryta didelė kelionė, apie 
kurią kiek plačiau esu rašęs “T. 
Žiburiuose” ryšium su jų keltu 
paramos klausimu mažosioms Ka
nados lietuvių kolonijoms ir at
skirų kraštų Bendruomenėmis. 
Nebenoriu jūsų čia varginti atpa
sakodamas savo ptayrimus šioje 
kelionėje, tačiau negaliu praeiti 
nepasakydamas, kad mūsų apylin
kės Vakarų Kanadoje yra didelia
me pavojuje. Iš mano aplankytų 
apylinkių į jggčįuose vakaruose 
per keletą-paskutinių metų buvo 
sukurta tik viena lietuviška šei
ma. Mielos sesės ir broliai, man 
kyla klausimas, kas laukia mūsų 
Bendruomenės ateityje? Juk iŠ 
mišrių šeimų gimę vaikai tik la-

t
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Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. 
gruodžio mėn. 4 d. 7 vai. ryto, Toronto Western ligoninėje,

pašau
- Vokiečių pastatytas

premjeras
Pora mėnesių prieš vokiečių 

invaziją į Norvegiją “Fritt Folk” 
savaitraštis tapo dienraščiu. Kvis
lingas dar keletą kartų buvo atvy
kęs į Berlyną. Jis žinojo invazi
jos dieną. Kai vokiečiai kėlėsi 
Oslo mieste, jis buvo Continental 
viešbutyje, kuriame kitą dieną 
apsistojo vokiečių štabas. Tą patį 
vakarą per radiją*buvo paskelbta* 
kad Kvislingas paskirtas Norvegi
jos ministerių pirmininku. Jį pa
skyrė Hitleris. Kvislingas sudarė 
ministerių kabineto sąrašą, nors 
kaikurie tame sąraše paskelbti 
asmenys atsisakė su juo dirbti. 
Jis tuojau paskelbė, kad atšaukia
ma Norvegijos karių mobilizaci
ja, bet tas nesulaikė* Norveguos 
jaunimo veržtis net pro vokiečių 
užtvaras ir. jungtis prie savo re
guliarios armijos arba partizanų 
dalinių. Taip pat jis davė įsaky
mą Norvegijos laivams, kurie bu
vo toliau nuo savo krašto, plauk
ti į neutralių valstybių uostus, 
bet norvegų laivai plauke į sąjun
gininkų uostus.

J. VAIČELIŪNAS

Kvislingas norėjo, kad jo pa
veikslai būtų mokyklose ir

MOHAWK
FURNITURE LTD
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' ant 
pašto ženklų. Bet tikrasis okupuo
tos Norvegijos valdovas Terboven 
patvarkė taip, kad tose vietose 
būtų Hitlerio paveikslas. Kvislin
gas * skelbė norvegams, kad jis 
esąs karaliaus vietininkas, ir kad 
Norvegijos karalius Haakonas 
VII niekados nebegrįš į savo sos
tą. Jo pranašystė neišsipildė.

1942 m. Kvislingas pasiskelbė 
Norvegijos vadu. Kai jo garbei 
Oslo mieste vyko iškilmės, užsi
liepsnojo ne tik iškilmių žibin
tai, bet ir kaikurios nacių įstai
gos.

Suimtas ir sušaudytas
Kai vokiečiai karą pralaimėjo, 

jam buvo pasiūlyta povandeniniu 
laivu išplaukti į Ispaniją, bet jis 
nuo to pasiūlymo atsisakė. Išlais
vinus Norvegiją, Kvislingas bu
vo suimtas, nuteistas mirti ir su
šaudytas.

Kai vokiečiai okupavo Norvegi
ją, okupantų rėmėjai tame kraš
te buvo vadinami kvislingais. Jei 
porą dienų anksčiau tą kraštą 
būtų okupavę anglai, kaip tai bu
vo numatyta, ar anglų rėmėjai 
būtų buvę pavadinti kvislingais? 
Kvislingas važinėjo į Berlyną, 
kad vokiečiai okupuotų Norvegi
ją. Norvegijos politikos vadovas 
žydas Kambro tais pačiais reika
lais važinėjo į Londoną, kur tuo 
reikalu kalbėjo su savo tautiečiu 
Hare Belisha, Anglijos karo mi
nisterių, ir kitais Anglijos vyriau
sybės nariais. Bet anglai nepaju: 
dėjo.

SORGE
Bolševikai laisvajame pasauly

je turi šimtus tūkstančių šnipų. 
Jų yra įvaraus rango, bet svar- 

jnįpU laiko- 
Sorge, nes jis

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

biausiu bolše 
mas dr. Ricl 
bolševikams atliko didelį patarna
vimą ir tai labai svarbiu laiku — 
II D. karo metu.

Richard Sorge gimė 1895 m. 
spalio 4 d. Baku mieste, Azerbai
džano sostinėje, Kaukaze, kur jo

lo bendrovėje. Jo motina — rusė. 
Dar mažas Ričardas su tėvais grį
žo į Vokietiją, kur gavo vokišką 
išauklėjimą.,

Sorge dalyvavo I D. kare. Du 
kartus buvo sužeistas. Po karo 
studijavo Berlyno, Kielio ir Ham
burgo universitetuose. Hambur
go universitete gavo politinių 
mokslų daktaro laipsnį.

i f

Kompartijos narys
Sorgei turėjo įtakos jo senelis 

Adolfas Sorge, kuris buvo buvęs 
K. Markso, komunizmo tėvo, sek
retorium. Kai 1919 m. rudenį Vo
kietijoje įsisteigė komunistų par
tija, Sorge įstojo į ją Hamburge. 
Kaip turįs augštą išsilavinimą ir 
mokąs šešias kalbas, jis 1924 m. 
buvo pakviestas į Maskvą, kur 
trejus metus dirbo Kominterno 
štabe. Jo viršininkai buvo — D. 
Z. Manuilskis, komunistų parti
jos centro komiteto narys, ir So
lomon A. Lozovskis, užsienių rei
kalų komisaro padėjėjas. Vėliau 
jis, kaip vieno vokiečių žurnalo 
bendradarbis, porą metų praleido 
Švedijoje, Norvegijoje ir Britani
joje, atlikdamas reikiamą žvalgy
bą ir kurdamas Kominterno sky
rius.

Tolimuosiuose Rytuose
1930 m. Sorge nuvyko į Kiniją, 

kur vadovavo bolševikinių šnipų 
grandinei. Taip pat domėjosi Ki
nijos ir Japonijos ekonominiais 
bei politiniais klausimais Jis pu
sėtinai pramoko kinų ir japonų 
kalbų. Viena jo bendradarbių, 
amerikietė Agne Smedley, kuri 
Kinijoje jau buvo išbuvusi 20 
metų, pasakė, kad kinų komunis
tai nėra tikri komunistai, o tik 
revoliucininkai.

Japonijoje Sorge susipažino su 
japonų žinomu žurnalistu Ozaki 
Hozumi, kuris buvo kinų reikalų 
žinovas. 1938 m. Hozumi tapo ne
oficialiu ministerių kabineto pa
tarėju princo Konoe kabinete. Ki
tais metais, pasitraukus tam mi
nisterių kabinetui, Hozumi buvo 
pakviestas pietinės Mandžiūrijos 
geležinkelių bendrovės patarėju.

(Bus daugiau'

vių tarpe ir tai tik iš tokios šei
mos, kur lietuviškoji šeimos pu
sė bus labai sąmoninga, o kita la
bai tolerantiška lietuviškumui. 
Manau, kad tokių mišriu šeimų 
tikrai nebus daug. Susidarė vaiz
das, kad čia mums laukti ko nors 
geresnio tikrai nėra vilties. Dau
gumoje apylinkių jaunimas netu
ri progos kokioje nors lietuviško
je organizacijoje dalyvauti. Čia 
beveik neįmanoma sudaryti, sa
kysim, kad ir mažus skautų vie
netus dėl mažo to paties amžiaus 
vaikų skaičiaus. Ta pati problema 
yra ir su šeštadieninėmis mokyk
lomis. Dauguma tėvų tą mato, ta
čiau ir išeities negalima lengvai 
surasti. Kaikurios šeimos pareiš
kė norą keltis į rytus, kaip jie 
vadina. Beveik visose kolonijose 
trūksta meninių pajėgų ir papras
čiausiam parengimui suorgani
zuoti. Kolonijos mažos savo gy
ventojų skaičium, todėl ir nusiun
tus menininkus su paruošta pro
grama negalima tikėtis iš atsilan
kiusių padengti ruošimo išlaidas. 
Tiktai Winnipege veikia lietuviš
ka parapija. Edmontone parapija 
veikia misijos vardu ir su apri
botom teisėm. Tik šiose dviejose 
apylinkėse turima nuosavos sa
lės. Kitur apylinkės parengimai 
bei susirinkimai daromi išnuomo
tose salėse. Visose apylinkėse 
girdėjau vieną ir-tą patį prašy
mą: “Siųskite mums jaunų pajė
gų, kitaip mes uždusime”.*

Rūpinimasis pagalba
Kokias išvadas iš tos kelionės 

padarė kr. valdyba? Buvo ap
svarstyta padėtis ir nutarta neati
dėliojant prašyti Kultūros Fondą 
paruošti keletą magnetofoninių 
juostelių su ištisu minėjimu ir 
pienine dalim. Kiek man šiuo me
tu yra žinoma jie tokiai juostelei 
medžiagą renka ir nori paruošti 
Vasario 16 minėjimams. Savaime 
suprantama, kad ateityje reikės 
tą metodą panaudoti ir kitokių 
programų įrašymui. Ypač svarbu 
tokią juostelę paruošti šeštadieni
nių mokyklų vaikams. Buvo taip
gi svarstytos ir mūsų menininkų 
siuntimo galimybės, bet nuo to 
bent šiuo laiku susilaikyta dėl ke
lionės išlaidų didumo, jau ne
skaitant nors ir mažiausio ho
noraro. Jeigu kokiu nors būdu 
būtų galima pasiųsti keletą žmo
nių bent vieną kartą, parodytu
me' ypač mūsų priaugančiai kar- I 
tai, kad ir mes turime stiprių me- j 
ninių jėgų ir kad mūsų šventės | 
bei minėjimai nesusidaro vien tik 
iš aimanavimų oficialiųjų kalbų 
metu ir pernelyg didelio noro sa
vo vargą skandinti stiklelyje. Pas
tarasis, mano nuomone, ypač blo
gai veikia mūsų jaunimą ir net 
kaikuriais atvejais mums išmuša d 
ginklą iš rankų bandant juos vie
nu ar kitu reikalu įtikinti. Neno- I 
riu būti klaidingai suprastas, bet 
tik pabrėžti, kad ten, kur norima 
pritraukti jaunimą, reikia, kad ir 
aplinka būtų jiems maloni. Tada 
jie su noru, neverčiami eis ir tuo 
didžiuosis prieš svetimtaučius sa
vo draugus. Jeigu mums leistų 
lėšos, reikėtų, kad stiprios meni
nės jėgos dalyvautų Vakarų Ka
nados sąskrydžiuose, kurie ir yra 
nelyginant mūsiškės Lietuvių 
Dienos. Gal tektų pagalvoti apie 
dalies pelno paskyrima tokių Va
karų Kanados sąskrydžių suorga
nizavimui.

Yra neskaitančiu
Kaip ir kiekvienais metais, kr. 

valdyba susilaukė nuoširdžios pa
ramos iš mūsų spaudos “N. Lie
tuvos” ir T. žiburių”. Už tai 
jiems priklauso visų mūsų padė
ka. Prie tos pačios progos norė
jau, kad kr. tarybos nariai įsi
jungtų į tų laikraščių platintojų 
eiles ir padarytų visa* kad nelik
tų nei vienos šeimos, kuri nebū
tų užsiprenumeravusi vieno ar ki
to ar net abiejų Kanados lietuvių 
laikraščių. Kol laikraštis bus skai
tomas mūsų šeimose, lietuvybės 
dvasiai bus laidas pasiekti kiek
vieną lietuvį, nors gero gyveni
mo dulkės ir pradėtų apnešti są
žines. Kitas laikraštis turėtų bū
ti mūsų namuose, kuris savęs ir 
neskaito laikraščiu, tai “Pasaulio 
Lietuvis”.

Pagarba darbuotojams
Baigdamas noriu nulenkti gal

vą prieš mūsų lietuviškų mokyk
lų mokytojus*.ir jų išlaikytojus. 
Nuoširdi padėka priklauso lietu
viškų parapijų klebonams ir ku
nigams bei mūsų vienuolijų na
riams — N. Pradėtosios Marijos 
seselėms, Tėvams pranciškonams 
ir Tėvams jėzuitams. Jei augščiau 
suminėtos institucijos išliks, o 
tuo mes negalime abejoti, tai ir 
bus tie šviesūs taškai, kurie rodys 
kelią kitiems. Būtų beprasminga 
mums rinktis į tarybos sesijas ir 
čia tuščiai leisti laiką žinant, kad 
mūsų apylinkėse šeštad. mokyk
los ir jų išlaikytojai skursta. Lie
tuvybė Kanadoje tik tiek išliks 
gyva, kiek mūsų jaunimas persi- 
ims tuo, kas mums labai aišku ir 
šventa, o jiems labai abejotina ir 
nesuprantama. Sukurkime Lietu
vą jų jaunose širdyse nuoširdžiu 
savo darini ir atlaidžiu supratimu.

aprūpinta Šv. Sakramentais, mirė mūsų brangi 
MOTINA A. A. BARBORA STONKIENĖ.

Nuliūdę vaikai, marčios, žentai ir anūkai

Mielą bendradarbę dr. A. Matulionienę 
ir jos šeimą giliai užjaučiame jos mamytei 

B. STONKIENEI MIRUS —
V. Jasinevičienė 
S. Kryževičienė 

Ožolienė 
Sakalauskienė 
Skrinskienė

M. Tamulaitienė

S.

BARBORAI STONKIENEI MIRUS, 
dukterį Anicetą Matulionienę, sūnus — Benediktą, 

Juozą, Joną, marčias, žentus, anūkes ir anūkus 
nuoširdžiai užjaučiame —

V. Lukoševičius 
Pabedinskienė 
B. Sakalai 
F. Senkai 
J. Sungailos 
P. Ščepavičiai 
Užupienė

B.
S. 
E.

BARBORAI STONKIENEI MIRUS, 
jos dukteriai A. Matulionienei, sūnums — Juozui, 
Benediktui ir Jonui Stonkams bei jų šeimoms reiškiame 

nuoširdžiausią užuojautą ir kartu

J. G. A. Rinkūnai

M. A. Bumbuliai

VI. Sonda

liūdime —

Kun. Pr. Gaida 
A. Šapokienė ir 

Aldona
A. K. Rusinai

A. A. MOTINAI B. STONKIENEI MIRUS, 

sūnui Juozui Stonkui ir dukteriai A. Matulionienei 

bei giminėms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime —
P. E. Kerberiai
S. K. Juknevičiai
J. J. Januškos

P. Matulioniu šeimą ir gimines, 
mirus mamytei, uošvei ir močiutei 

BARBORAI STONKIENEI, 
giliai užjaučiame —

Elena, Irena ir Juozas Dvilaičiai

Brangiai mamytei mirus Lietuvoje,

ADELĘ RAČKAUSKIENĘ nuoširdžiai užjaučiame

Toronto Prisikėlimo parapijos choras

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
gražiai išleista, vertinga prof. 
Stasio Ylos knyga “Dievas sute
mose”. Joje autorius nagrinėja 
daugelio lietuvių sielos dramą, 
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 Tt. 
W., Toronto 3, Ont.

AR VARGINA

Dirbtiniai dantys
SLYSČIOJA IR ERZINA?

Kam turėti nemalonumo su laisvais slysč lojan
čiais dirbtiniais dantimis, krintančiais ar kryps
tančiais jums valgant, kalbant ar juokiantis. 
Tik uždusinkite truputį FASTEETH ant plokš
telių. šie malonūs milteliai nepaprastai padeda 
plokšteles išlaikyti patogiau ir saugiau bei 
daug tvirčiau. Panaikina kaučuko skonį bei 
sulipinto jausmų. Jie yra šarminiai (be rūgš
ties). Reikalaukite FASTEETH kiekvienoje che
minių gaminių parduotuvėje.

KANADOS LIETUVIŲ FONDO VAJUS
Be anksčiau skelbtų, gauti nau

ji įnašai: St. Caharines apyl. val
dyba $100; inž. L. Giriūnas Mont- 
realy $100; prof. V. Pavilanis 
$50.

Šiuo metu Fonde yra $11060.02 
(su procentais). Lapkričio mėn. 
Montrealis padarė didelę pažan
gą davęs Fondui $550. Fondo at
stovas Montrealyje J. Lukoševi
čius gerai pasidarbavo. Iš kitų 
Fondo įgaliotinių kol kas negauta

jokių pranešimų apie naujus na
rius.

Malonu, kad ir Bendruomenės 
apylinkės pajudėjo: be St. Cath
arines dar Windsor© apylinkė nu
tarė įstoti į Fondą nariu. Laukia
ma, kad didesnės B-nės apylinkės, 
kaip Winnipegas ir Sudbury, 
Fondą kiek paremtų. Sudbury 
yra Fondo įgaliotinis, Winnipeg© 
— nėra. P. Lelis, FV sekr.

• Įvairios medžiagos namų taisymams
• Lentos, fanera, cementas, blokai
• Taip pat atliekame visus remontus:
• Poilsio kambarius, virtuves, verandas,
• Naujus priestatus, garažus, stogus.

Statybinės medžiagos 
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759

FOUR SEASONS TRAVEL . Z* J!*
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VreGIT

VDAAėkJAC Visais kelionių reikalais, visame pasali*
• DACENAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681
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Balsas ii Lietuvos

Apie besilankančius okupuotoje Lietuvoje
Iš visų pasisakymų galima 

spręsti, kad daugumas lankytojų 
yra lietuviai tik iš pavadinimo, 
nes jie į dabartinį Lietuvos liki
mą ir okupacinę padėtį žiūri per 
Maskvos pavergėjų raudonus aki
nius. Jų susižavėjimui “tarybine” 
Lietuvos santvarka ir visomis 
raudonojo rojaus puikybėmis nė
ra galo nei krašto. Kaip jie pa
tys išsireiškė “trūksta” žodžių jų 
nusistebėjimui ir džiaugsmui iš
reikšti. Jie netikėjo, kad Lietu
voje yra taip “gera” gyventi!

Per savo viešėjimo laiką jų 
akys “matė” vien tik gražų lietu
vių gyvenimą, išteklius; praban
gą, pasitenkinimus, laimę ir 
džiaugsmą — vienu žodžiu tikrą 
rojų, apie kurį, anot jų, “buržu
aziniais” laikais lietuviai nei sap
nuoti negalėjo.

Suruoštų atsisveikinimo iškil
mių metu ekskursijos dalyviai 
lenkdami žemai savo galvas “vi
sų” išeivijoje gyvenančių lietuvių 
vardu dėkojo Lietuvos “tarybi
niams vadams” — Sniečkui, Pa
leckiui ir kitiems kompartijos ir 
“valdžios” vadeivoms ne tik už 
tai, kad “leido” jiems pamatyti 
savo tėvų žemę, bet ir už “pui
kų” Lietuvos gyvenimą, žinoma, 
nepamiršo padėkoti ir Kremliaus 
diktatoriams už “globojimą ir 
saugojimą Lietuvos nepriklauso
mybės”.

Lietuvos diktatorius ir ištiki
miausias Stalino idėjų vykdyto
jas Sniečkus irgi ekskursijos da
lyviams nepasiliko skolingas — 
dėkojo savo svečiams už “beša
liškus” pasisakymus ir jo darbo 
įvertinimus. Prižadėjo, kad Lie
tuva bus dar “turtingesnė”, o jos 

. gyventojai jausis kaskart “laimin
gesni”, nes artinasi laikas, “kada 
mes, komunistai, vykdydami ne
mirtingo Lenino idėjas, pralenk
sime kapitalistinių kraštų ekono
minę būklę”. Jis prašė savo “bro
lius”, kad sugrįžę Į savo kraštus 
skelbtų tiesą apie Lietuvos “tary
binius "laimėjimus”, laimingą ta
rybinių žmonių gyvenimą ir ko
votų su tais, kurie skleidžia mela
gingas žinias apie “Tarybų Lie
tuvą” ir jos valdžią.

Neturiu žinių, ar Sniečkaus 
prašymai yra vykdomi, nors kaip 
vėliau pamatysite, atsirado toks 
bičiulis, bet tik abejoju ar jo 
“apaštalai” atras tokių pasekėjų 
lietuvių tarpe, kurie sutiktų ju- 
došiškai parduoti savo tėvynę ir 
save Maskvos okupantams.

Žinau, kad tie Sniečkaus bičiu
liai kitokiu būdu jam pasitarnau
ja. Jie laikas nuo laiko rašo “gra
žius” laiškus, kuriuose dar kartą 
dėkoja raudoniesiems komparti
jos dievukams, kad jie sukūrė to
kį “puikų” gyvenimą Lietuvoje. 
O komunistų vadeivoms yra rei
kalinga tokia dvasinė parama, nes 
jie išnaudoja ją agitacijos ir pro
pagandos tikslams: “žiūrėkite, 
nevisi lietuviai tarybinę Lietuvą 
purvais mėto. Savo atsilankymo 
metu pamatė, kad tik tarybinė 
santvarka gali duoti žmogui pui
kų gyvenimą”.

Studentė liaupsina 
komunistus
Kauniškiame komunistų laik

raštyje Laurynas Kapočius," kultū
rinių ryšių dr-jos pirm., savo 
straipsnyje* “Kalba Tarybų Lie
tuvos bičiuliai” rašo:

“Į mūsų kraštą — respubliki
nę Lietuvą, atvyksta iš užsienio 
daug turistų, kurie trokšta susi
pažinti su mūsų nuveiktais ir 
šiandieniniais kūrybiniais dar
bais ir istorine praeitimi. Po to
kių atsilankymų labai dažnai 
gauname širdingai parašytus laiš
kus, kuriuose jie tvirtu nusista
tymu remia mūsų tėvynės — Ta
rybų Sąjungos vidaus ir užsie- 
nio(!) politiką. Be to, laiškuose 
randame daug gražiausių atsilie
pimų apie mūsų socialinius kraš
to laimėjimus, kuriuos galima bu
vo pasiekti dėka to, kad Lietuvą 
valdo darbo žmonių išrinkta tary

SU P E RT E ST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS 
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

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

Darbai sodeliuose
KAS DARYTINA GRUODŽIO MĖNESĮ?

V. ŽIEMYS

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI 

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2140 DUNDAS STREET WEST • TIL LI 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. teL LE 4-5363 Res. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

bų valdžia. Džiaugiamės, kad Ta
rybų Lietuva turi užsienyje daug 
draugų ir bičiulių, kurie padeda 
mums išblaškyti melagingas mig
las ir skelbia tiesą apie mūsų ta
rybinį kraštą.”

Neverta užsiiminėti to agitato
riaus “džiaugsmais”, nes ne apie 
jį norėjau rašyti, tik apie jo “bi
čiulius” Kanadoje ar Amerikoje, 
štai paskaitykime vienos tokios 
“bičiulės” laišką. “Vilniuje atlan
kiau vietą, kurią iki šiol mačiau 
tik nuotraukose — Vingio sodą su 
imponuojančia estrada, senamies
tį ir miesto dalį su naujai pasta
tytais namais. Tas viskas man su
darė labai didelį įspūdį” — rašo 
kažkokia I. Antanavičiūtė, studi
juojanti rusų literatūrą, Toronto 
universiteto studentė.

Ir kas čia ypatingo, jeigu jau
nai merginai patiko tik Vingio 
sodas, imponuojanti vieta orkest
rui groti, o pagaliau ir gražūs na
mai? Kiekvienas sveikai protau
jantis žmogus į tokį mažmožį ne
kreiptų dėmesio. Bet Lietuvos 
komunistams buvo labai svarbus 
reiškinys. Svarbus yra tas, kad ji 
rašytu žodžiu, tarsi testamente, 
patvirtino “tarybinės Lietuvos” 
valdžios pasiektus didelius “lai
mėjimus” socialinėje srityje. 
“Tas viskas man sudarė labai di
delį įspūdį...” — tai yra geriau
sias" komunistams pažymėjimas, 
kaip sportininkui auksinis pažy
mėjimas olimpinėse žaidynėse. 
Už tai Sniečkaus įsakymu, stud. 
Antanavičiūtė tapo įtraukta į gar
bės sąrašą, o augščiausios "tary
bos pirm. Paleckio potvarkiu jai 
suteiktas “nusipelniusios bičiu
lės” titulas.

Ko ji atvyko?
Kaip matyti iš jos parašyto ko

munistams laiško turinio, studen
tė, būdama Lietuvoje, nieko ne
matė, ir jos kelionė baigėsi Vin
gio parke. Jeigu ji turėjo tikslą 
pažinti Lietuvos turtingą praeitį 
ir dabartinį gyvenimą, tai, be abe
jonės, reikėjo jieškoti tų žinių 
kur kitur, o ne Vingio parke" 
Kam kam, o Toronto universiteto 
studentei visai netinka elgtis vai
kiškai; su visu rimtumu tą misiją 
reikėjo atlikti. Gėlės ir medžiai 
auga visur, o taip pat ir Toron
to miesto parkuose. Jeigu tik tuo 
reikalu nuvyko į Lietuvą, tai ge
riau būtų pasilikusi namuose ir 
ten uosčiusi gėlių kvapą.

Straipsnio autorius kapočius 
girdamasis rašo: “... turistai 
trokšta pažinti' praeities istori
ją ...” Nežinia iš kur jis ištrau
kė tokį tvirtinimą, nes ne tik iš 
I. Antanavičiūtės, bet ir kitų jo 
“bičiulių” laiškų nematyti, kad 
jie būtų" labai tuo “troškimu” už
sidegę. '

Tiesa, iš jo pasakymo negalima 
sužinoti, kokią istoriją jis turi 
galvoje — Lietuvos ar komunis
tų? Jeigu tą, kurią pradėjo kurti 
nuo 1940 metų, tai jeigu jo bi
čiuliams būtų leista nuodugniai 
ją tyrinėti, be abejonės, “mūsų” 
komunistinis agitatorėlis turėtų 
raudonuoti iš gėdos. Jo “bičiu
liai” labai greitai prieitų išvados, 
kad komunistinė istorija yra vie
na iš niekšingiausių, o tada tikrai 
nenorėtų būti jokiais “bičiuliais”. 
Jeigu jis galvoja, kas yra labai 
abejotina, apie Lietuvos istoriją, 
apie tą, kurią kūrė pati lietuvių 
tauta, nuo senųjų amžių iki to 
laiko, kada Maskvos okupantas 
paglemžė ją į savo nagus, tai “bi
čiuliai” ir čia pamatytų kaip ko
munistai niekšingiausiomis prie
monėmis naikina brangiausią Lie
tuvos turtą. Tada tikrai L. Kapo
čius gautų kitokio turinio laiškus, 
kurių nei vienas netiktų jo 
straipsnyje. Tik gaila, kad tie 
žmonės nei viena, nei kita istori
ja visai nesidomėjo.

Gedimino pilies nepastebėjo
Studentę Antanavičiūtę Vingio 

parke nuo Gedimino pilies kalno 
skyrė tik trumpa distancija. Rei-

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

kėjo tik pažvelgti į jos bokštą ir 
būtų pamačiusi plevėsuojančią 
raudoną komunistų vėliavą. Tai 
niekšingiausias Lietuvos istorijos 
išniekinimo pavyzdys. Kiekvie
nam lietuviui širdį skauda žiūrint 
į tą lietuvių tautos kančių simbo
lį ir, jeigu tik galėtų, tai sudras
kytų į gabalus. Ar studentei An
tanavičiūtei taip buvo užkietėju
si širdis ir ji nejautė savyje jokio 
pasipiktinimo? Kodėl ji nepa
klausė savo palydovo, ką bendro 
turi Lietuvos garsi praeitis su 
komunistais? Kodėl jie tokiu aki- 
plėšikumu tyčiojosi iš lietuvių 
tautos jausmų, niekindami su vi
su įžūlumu jos šventus istorinius 
paminklus? Kodėl ji nesusido
mėjo. katedros likimu?

Visa Lietuva nusėta istorijos 
paminklais, o ypač Vilniaus kiek
vienas akmuo, namas, bažnyčia. 
Kur tik akimis pažvelgsi, visur 
pamatysi mūsų tautos garsią ir 
garbingą praeitį. Ji spinduliuoja 
visomis vaivorykštės spalvomis 
dega amžina ugnimi, kurios nepa
jėgė užgesinti praeities Lietuvos 
priešai, neužgesins ir šių dienų 
komunistai.

Antanavičiūtei parodė gražius 
namus, bet iš toli, iš oro pusės. 
Nesusidomėjo, kas tuose puikiuo
se namuose gyvena — darbinin
kai, tarnautojai ir kompartijos 
dievukai, rusai su šeimomis ar 
lietuviai? Kodėl ji paskubomis 
nebandė padaryti balanso, kiek 
juose gyvena sunkiai dirbančių 
žmonių ir kiek dykaduonių? Ko
dėl nepasikalbėjo su vienu kitu 
tų namų gyventoju ir nepaklausė, 
kiek jie moka už butus ir kiek už
dirba? Be abejonės, jeigu nors 
šiek tiek būtų tais reikalais susi
domėjusi, prieš jos akis būtų atsi
stojęs kitoks vaizdas ir nebūtų su
šukusi “tas viskas man sudarė la
bai didelį įspūdį...”

Bakerio laiškas
O štai kito Lietuvos komunistų 

“bičiulio” laiškas: “Esate laimin
gi. Tvirtai žygiuojate į komunisti
nę ateitį. Pas mus viskas eina ak
lu keliu. Siaučia ku-klux-klan ir 
banditai Johna Bircha” — rašo 
kažkoks Bakeris iš JAV.

Kaip matyti iš laiško, tai p. Ba
keris yra iš tikrųjų nelaimingas 
žmogus. Jo krašte, kur gyvena, 
gyvenimas eina “aklu keliu”. Jei
gu jau taip blogai, tai kodėl “ne
laimingasis” nepaprašė savo bi
čiulius komunistus, kad jam leis
tų apsigyventi tame “rojuje”? 
Gyvendamas Sniečkaus ir Palec
kio sukurtame “rojuje” pamaty
tų, kaip kasdieniniame gyvenime 
ta “laimė” atrodo ir kokia jos 
“rūgštis”. Be to, būdamas “pil
nateisiu” tarybinės šeimos nariu 
ir “tvirtai” žygiuodamas į “švie
sią” komunistinę ateitį, geriau 
galėtų pažinti rojaus vaizdus. Bū
kime tikri, kad dabartinis jo “ak
las kelias”, palyginus su komunis
tiniu, būtų tarsi žvaigždėmis nu
sėtas. Sniečkus, Paleckis, šu- 
mauskas ir visi kiti, žinomi ar ne
žinomi, didesni ir mažesni rojaus 
“kūrėjai” neatrodytų tokiais, ko
kiais jis juos matė būdamas jų 
svečiu. Greitu laiku įsitikintų, 
kad “ku-klux-klan’o” ir J. Birch

K.L. Katalikių Moterų Dr-jos Toronto Prisikėlimo parapijos skyriaus 
naujai įsigyta ir pašventinta vėliava. Iš kairės: par. k-to pirm. dr. 
S. Čepas, dr. A. Užupienė, Z. Daugvainienė, V. Sonda ir A. Kuolienė, 
skyriaus pirmininkė. Nuotr. S. Dabkaus

Gruodžio mėn. gruodas sukaus
to žemę, o šaltis baugina gyvius 
ir žmones, žmonės užsivelka šil
tesnius drabužius, gyvulėliai 
prieš žiemą užsiaugina tankesnius 
plaukus ant savo kailio, kiti pasi
slepia urvuose ir ten užmiega il
gam žiemos laikotarpiui. Žiemos 
šaltis baugina ir augalų pasaulį. 
Miškuose jie vienas kitam užstoja 
žvarbius vėjus, o lapais bei spyg
liais padengia savo kojas — šak
nis nuo šalimo.

Sodeliuose ta lapų priedanga 
yra žmogaus rankų atimama, kad 
būtų išgelbėta vejelės žolė, bet 
po pirmųjų gruodų yra labai nau
dinga augalų šaknis pridengti. 
Tam tikslui viena geriausių me
džiagų yra mėšlo kompostas iŠ 

bandos, palyginus su jais, yra tik 
baronėliai. Linkiu jam is visos 
širdies, kad antrą kartą nuvykęs 
galėtų paragauti komunistinės gi
ros skonio, galbūt, ji pagydys p. 
Bakerį iš tos ligos.

Meldeikienė rašo
“Iš visos širdies palaikome ir 

remiame Tarybų Sąjungos sieki
mus sutvarkyti agresyvines jė
gas, kurios siekia sunaikinti vis
ką, ką žmogaus rankos ir protas 
sukūrė. Tegul visur auga medžiai 
ir žydi gėlės, tegul visi džiaugia
si tuo, ką duoda darbas” — rašo 
Sniečkui savo “nuoširdžiame” 
laiške iš Kanados kažkokia Mel
deikienė.

Šiuo atveju turime reikalą su 
visai kitokio plauko “bičiule”. Iš 
jos parašytų išsireiškimų “palai
kome” ir “remiame” galima 
spręsti, kad A. Meldeikienė yra 
kažkokios žmonių grupės atstovė 
ir atstovauja jų pažiūroms ir nu
sistatymams. Maža to, jai jau ne
užtenka Lietuvos komunistinės 
smetonėlės, nes siekia kiek augš- 
čiau — į pačią komunistų hierar
chijos viršūnę, į pačius" Krem
liaus valdovus. Tik nežinia kodėl 
neparašė savo laiško pačiam 
Chruščiovui, bet Lietuvos mažam 
careliui Sniečkui. Argi ji numatė 
artėjantį Chruščiovo galą? Abe
joju!

Vienas dalykas metasi į akis, 
kad p. Meldeikienė labai silpnai 
mato kas dedasi pasaulyje ir dėl
to negali susivokti politinėje 
kamšatyje. Dėlto patarčiau jai ir 
jos atstovaujamiems žmonėms 
kiek atidžiau sekti įvykius ir at
sargiau juos grupuoti. Šiandien 
jau kiekvienas pradžios mokyklos 
mokinys žino, kad “agresyvinė jė
ga, kuri siekia sunaikinti viso pa
saulio žmonių sukurtas vertybes”, 
yra ne kur kitur, bet Maskvoje. 
P. Meldeikienei galima duoti 
tūkstančius pavyzdžių apie tai, 
kaip Maskvos valdovai laužydami 
pasirašytas sutartis paglemžė ke
liolika suvereninių ir nepriklau
somų tautų ir įjungė į savo tary
binę “šeimą”. '

Reikia tikėtis, kad Meldeikienė 
ir jos žmonių grupė žino kas pri- 
vedė-prie II pasaulinio karo, ži
nomas Molotovo — Ribbentropo 
paktas, kuris, tarp kitko, palaido
jo ir Lietuvos nepriklausomybę.

Kas liečia “medžių augimą”, 
tai galiu p. Meldeikienei praneš
ti, kad miškai Lietuvoje jau pra
deda nykti. Naikina juos be pa
sigailėjimo mūsų--krašto okupan
tai —- Lietuvos valdovai. Jie ge
rai žino, kad anksčiau ar vėliau 
turės iš Lietuvos išsinešdinti, bet 
kol tas įvyks, mūsų kraštas bus 
dykumomis paverstas. O mūsų 
miško medžiaga yra augštos ver
tės, todėl raudonieji rusai, pade
dami paklusnių tarnų ir išnaudo
dami savo rojaus vergų pigią dar
bo jėgą, su visa energija retina 
mūsų šimtametes pušis.

Mes, lietuviai, nepageidaujame 
tokių “tautiečių”, kurie atvyksta 
i Lietuvą bučiuotis su didžiau
siais mūsų tėvynės akiplėšomis 
— Sniečkumi, Paleckiu ir kt., dė
koti jiems už sukurtą Lietuvoje 
raudonąjį pragarą. X. Y.

iš grybų augintojų arba durpių 
kompostas — blackloam, ši prie
danga dažnai išgelbsti nuo tikro
sios pražūties lepesniuosius auga
lus, k.a. magnolijas, žiemines hor
tenzijas, rožes, kvepiantį gulbiną 
(viburnum cacephalum) ir dauge
lį kitų, o tie, kurie yra šalčiams 
atsparesni, gavę šaknų priedan
gą, sekančiais metais daug stip
riau auga ir gausiau žydi, ši šak
nų priedanga turėtų būti tokio 
pat pločio, kaip šakų vainikas, o 
storumo — apie 4-6 colius.

šiuo metu galima į indus paso
dinti sekančius augalus: alyvas, 
jazminus, forzicijas, žydintį al- 
mondą ir žydinčias obelaites. Pa
sodinus laikvti lapais pridengto- 

(Nukelta į 7 psl.)
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Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys su savo rėmėjais po bazaro Montrealy. l-je eilėje: E. Navikė- 
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Žengti su laiko dvasia
Naujos idėjos, keltos Ateitininkų Sendraugių Sąjungos suvažiavime

Suvažiavimo atstovai, šalia pra
nešimų ir veiklos metodų diskusi
jų, išklausė tris paskaitas, kurių 
mintis trumpai ir pateikiame". 
Pirmasis kalbėjo iš Šveicarijos at
vykęs prof. Juozas Eretas. Jo 
klausėsi ne tik ateitininkai, bet ir 
šiaip klevelandiečįai.

Improvizacinė praeitis
Paskaitininkas pareiškė, kad 

praeity gyvenom be plano, impro
vizacijom. Tik dabar pradedam 
planingai dirbti. Tėvyn. okupuo
ta. Turėjom ją palikti, nes nega
lėjom prisiimti primetamo rusiš
kumo, ateizmo ir materializmo. 
Pasirinkom laisvę, nes notėjom 
skelbti krikščioniškąjį humaniz
mą. Visa inteligentija turėjo pa
likti kraštą. Augštesnė ranka — 
Apvaizda išvedė mus į imigranti- 
nę laisvę. Todėl istorijos kelias 
yra Dievo kelias. Anot dr. J. Gir
niaus, mums reikia kurti, o ne 
įsikurti. Kas pinigams ims galvo
ti, pinigams ims ir dirbti.

Pasinaudoti laimėjimais
Tauta savo kalboje atkuria pa

saulį. Tai ypač turi įsidėmėti jau
noji karta. Turime kurti lietuviš
kąjį genijų, panaudodami kitų 
kultūrų laimėjimus. Pasinaudoti 
nereiškia pasiduoti. Reikia stip
rinti savo polių, bet gerbti ir sve
timą polių. Praeity apsigynėme 
nuo barbarų. Tai atliekame ir 
šiandien, tik kultūringomis prie
monėmis. Nors kiti nutausta, bet 
nutautėjimą galime sustabdyti. 
Tam turime naudoti lietuviškas 
vertybes ir sekti lietuviškais pa
vyzdžiais. Prieš amerikiečio Dew
ey pedagogiką galime pastatyti 
lietuviškąjį Foersterį — Pečkaus- 
kaitę. Kovą galime vėsti naudoda
mi savus ir kur kas galingesnius 
ginklus. • £

Lietuviškos kultūros 
pranašumas
Istorijos vyksmus lemia ne kie

kybė, o kokybė. Todėl mūsų jėgų 
ir darbų pasirinkimas turi "dide
lės reikšmės ir svarbos. Istorijos 
pavyzdžiai: Humenius, Smetana, 
Dvorzak ir kiti mums kalba aiš
kiai. Turime patys pamatyti, su
prasti ir įsitikinti lietuviškosios 
kultūros pranašumu. Belgai, olan
dai irgi yra atstovai nedidelių 
tautų, tačiau kokios reikšmės tu
ri jų emigracija! Apvaizda lėmė, 
pasaulį išvydo lietuviškoji kultū
ra: ją praturtinti ir grąžinti į gim
tąjį kraštą — turi būti "mūsų 
emigrantinės laisvės pareiga ir 
tikslas. Taip baigė savo paskaitą 
“Dvidešimtmetis išeivijoje — 
prasmė ir uždaviniai” prof. J. 
Eretas. Prelegentas buvo palydė
tas gausiais plojimais.

Suvokti laiko dvasią
Jei pirmasis kalbėtojas atsto

vavo lietuviškai europinei min
čiai, tai antrasis — prof. dr. Ant. 
Sužiedėlis — akcentavo lietuviš
kai amerikinę kryptį. Svečias iš 
Europos prof. J. Eretas kvietė 
mąstyti, suprasti lietuviškąją kul
tūrą, tik tada veikti; dr. A. Su
žiedėlis siūlė elgtis pagal laiko 
dvasią: veikti, bandyti ir mąstyti, 
vadovautis daugiau nuovoka, in
tuicija. Jo pasirinktoji tema “Lai
ko dvasios iššauka sendraugiui 
ateitininkui”. Paskaitininkas dės
tė, kad svarbu suvokti laiko dva
sią. Kuriasi naujos tautos, užka
riaujama erdvė, vyksta kova su 
alkiu, kelionė į mėnulį, Vatikano 
santaryba, popiežius Jonas XXIII, 
prez. Kennedy. Tai pozityvūs 
veiksniai bei pasisakymai. Vatika
no santaryba jau treji metai ku
ria naują dvasią. Ankstesnieji su
važiavimai būdavo atsakymas į 
neigiamybes, šis gi pasisakė tei
giamais siūlymais, reformomis. 
Šio laiko dvasia yra veiksmo, ne 
minties dvasia. Pirma veikti, pas
kui spręsti bei vertinti, keisti ar 
taisyti. Religijos laisvės klausi
mas Vatikano santaryboje—nau

jas dalykas, nors negavęs dar ga
lutinio atsakymo. Laiko dvasia 
pasižymi autoriteto mažėjimu. 
Nepopuliarus šiandien yra užda
rumas, populiarus — atvirumas. 
Pasaulis yra tapęs viena atvira 
korta. Naujų ribų bandymas gali 
būti geras, bet gali vesti ir cha
osam

Kalbų rungtynės
Kantrumas yra negeras, jei esi 

kantrus dalykam, kurie to never
ti. Mūsų tėvynė okupuota. Esa
me opozicijoje. Partizanai. Kovos. 
Aukos..Rodome aiškią prieštara
vimo dvasią.

Mėgstame — ypač senesnioji 
karta — kalbėti, o ne veikti. Kal
bėjimo rungtynės — lietuviškas 
pavyzdys. Pas senuosius vyrauja 
viešoji retorika, jaunieji gi —- pa
sižymi intelektualizmu. Labai 
dažnai mėgstame sumanymams, 
siūlymams sakyti ne. Turėtume 
dažniau sakyti taip. Mums sveti
ma laiko dvasia. Už tai ir kiti ne
gali prie mūsų pritapti.

Mūsų šūkis aiškus: Visa atnau
jinti Kristuje! Norėdami naujin
ti, turime suprasti ir laiko dvasią. 
Atitinkamai spręsti ir veikti. Tu
rime išlaikyti balansą tarp min
ties ir veiksmo. Laiko dvasia rei
kalauja iš mūsų užsiangažavimo, 
pasitikėjimo, atvirumo, dažnesnio 
“taip” sumanymams. Prelegen
tas klausytojų buvo dideliu dėme
siu sutiktas ir šiltai palydėtas.

Diskusijos
Po paskaitos sekė diskusijos, 

klausimai ir papildymai. Dr. J. 
Darnusis: Mums įprasta pirma 
mintis, paskui veiksmas, tačiau 
prelegento siūlymas mums nau
jas ir priimtinas. J. Matulionis: 
Džiugu girdėti ateinant naują, 
lietuvišką, krikščionišką kartą. 
Tai drąsina ir teikia pasitikėjimo. 
Mintis veikti nėra nauja. Prisi
minkim tik ateitininkus savano- 
norius: paliko mokyklos suolą ir 
ėjo Lietuvos laisvės ginti. Arba: 
kova su ateizmu. Senesnieji turi 
suprasti jaunosios kartos sunku
mus; pastaroji turi dirbti ir ame- 
rikietiškai-kanadiškai ir lietuviš
kai bendruomenei. K. Bradūnas: 
Akcentuoti tik vakarus negerai. 
Yra ir kitos tautos, kitaip galvo
jančios: rytai, kiniečiai, Afrika. 
Tas vakarų braižas nėra tik ame
rikiečių. Pasaulis — tai ne Ame
rika, nors jaunieji taip galvoja.

St. Barzdukas: Iš dalies pasiju
tau pritrenktas, nors tai aiški evo
liucija at-kų gyvenime. Pradėkim 
nuo Palangos konferencijos 1927 
m. Pasirinkimas ėjo tarp Dovy
daičio ir Šalkauskio. Laimėjo 
mintis, idealizmas. Po Šalkauskio 
atėjo dinamiška asmenybė — 
Pakštas. Vėl kitas lūžis išeivijoje. 
Nepaprastoji Niujorko konferen

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

B. Naujalis, PsJ)RJ».NJ»t.

Norėdami atsikviesti gimines, sužadėtines ar kitus asmenis iš Lenkijos 
ar kitą kraštą, kreipkitės į

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

Taip pat patarnauju vertimą, notarizavimo ir kelionią bilietą reikalais.

S. ir G. TIRE SERVICE —.
į 459 Roncesvalles Avė. • Tel. LE 4-6602

TURI DIDŽIAUSIĄ PASIRINKIMĄ
? DUNLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR 

ir kt autovežimiams sniego padangą (snow tires) ir kt. 
Parduoda urmo kainomis. Visą rūšią padangą taisy
mas, vulkanizacija ir kt.

cija. Kieta, lietuviška mintis — 
naujas Federacijos vadas — dr. 
J. Girnius. Tai aiški at-kos min
ties ir veiklos evoliucija. Ir tai 
natūralu. Jieškom vis naujų for
mų. Arv. Barzdukas: Stebim," kaip 
pasaulis atrodo 1964 m. lapkričio 
mėn. Atvirumas sau ir kitiem. 
Pozityvus “taip”, o ne pasisaky
mas prieš. Veiklos pavyzdžiai: dr. 
Damušio įkurtoji Dainavos sto
vykla ir dr. Razmos Lietuvių Fon
das. Yra skirtumas tarp prisitai
kymo, ir supratimo laiko dvasios.

Skersinis veiklos pjūvis
Ateitininkiškos veiklos skersi

nį pjūvį lietuvių tautos ir valsty
bės gyvenime paminėjo Ateitinin
kų Sendraugių Sąjungos pirm, 
prof. dr. Justinas Pikūnas. Savo 
paskaitoje priminė at-kų kūrimą
si Krokuvos, Friburgo, Petrapilio, 
Maskvos un-tuose. Grįžę Lietu
von, stojo į kovą. Pasak Dūmos 
atstovo dr. Yčo: “Jei nebūtų bu
vę ateitininkų, nebūtų buvę ir 
Lietuvos”. At-kai kūrė ir išlaikė 
Lietuvoje krikščioniškojo elito 
dvasią ir veidą. 1930 m. uždary
mas švietimo ministerijos potvar
kiu At-kų Moksleivių Sąjungos 
buvo nuostolis ne tik at-kams, bet 
ir visai Lietuvai. Krupavičiaus že
mės reforma Lietuvoje užkirto 
kelia komunizmui. 1940 m. tebu
vo rasta vos 600 kompartijos na
rių. Krupavičius — tai pasaulinio 
masto valstybininkas. Toliau su
minėjo visą, eilę žymiųjų at-kų 
veikėjų: Pr. Dovydaitis," Jakštas, 
Pakštas, Eretas, St. Šalkauskis, 
Reinys, Kuraitis, Stulginskis, dr. 
Damušis ir kt. Jie visi padarė Lie
tuvai daug gero.

Nors JAV yra tautų katilas, bet 
galime išlikti sveiki. Tai įstengsi
me atlikti tik būdami organizuo
ti. Turime stiprinti moksleivių 
at-kų veiklą. Sendraugiai tuo at
žvilgiu daug daro. Turime kalbė
ti gryna lietuvių kalba, gyventi 
kaip katalikiškos pasaulėžiūros ir 
gyvosios dvasios žmonės, kurti 
lietuviškas šeimas. Tik tada jau
nieji galės mumis- sekti. Suakty
vinti veiklą, nelaukti kol aplinka 
apspręs mus.

Veiklos faktai
Yra gražių veiklos pavyzdžių. 

Toronte veikia 200 jaun. at-kų. 
Jiems-talkina Kolyčius ir kiti sen
draugiai. Organizuojamos stovyk
los, programos ir kiti darbai. O 
sendraugių ten mažiau, negu kai- 
kuriose kitose kolonijose.

Turime didelę dalį pedagogų ir 
psichologų. Jie sugebės išugdyti 
didelę dali jaunimo lietuvių tau
tai, Kat. Bažnyčiai ir Amerikai. 
Mums skirta nugalėti imigracines 
blogybes. '

(Nukelta į 7 psl.)
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Didžiausia miškų tyrimo stotis Lie
tuvoj įkurta Dubravoje, Kauno marių 
pakrantėje, čia bandomi naujausi 
miškų apželdinimo bei auginimo me
todai, stengiamasi užveisti kitų kraš
tų medžius. Medelyne yra prigijusi 
vienintelė Lietuvoje sekvoja, Kana
dos dekoratyviniai rododęndronai. 
Stotis palaiko ryšį su 60 botanikos so
dų ir 20 tyrimo įstaigų ne tik Sov. 
Sąjungoje, bet ir už jos ribų. Pvz. iš 
komunistinės Kubos gauta vietinių 
medžių sėklų, o Fideliui Castro pa
siųsta Lietuvos spygliuočių sėklų. Pa
našus apsikeitimas vykstąs su Olan
dija ir Lenkija.

“VARPAS” IR ST. GAILEVIČIUS
Amerikos Balso laida, paminėjusi 

muz. St. Gailevičiaus 60 m. amžiaus 
ir 35 m. muzikinės veiklos sukaktį, 
pralaužė geležinę uždangą. Iš Lietu-

DELTA GIMNAZIJOS vadovybė at
žymėjo 14 savo auklėtinių, gavusių 
augščiausios pažymius 3 metų laiko
tarpyje, įteikdama jiems sidabrinius 
žiedus. Jų tarpe buvo lietuvaitė Ramu
nė Marija Telyčėnaitė iš 12-tos klasės. 
Ji taip pat gavo pirmą premiją už kon
kursinį rašinį apie lietuvį Algį ir jo 
pirmus įspūdžius Kanadoje atvykus 
iš Vokietijos stovyklos. Rašinio pava
dinimas “DP Algis”. K. B. 1

E. DIRSIENE surengė Z. Sakalienei 
iš ligoninės sugrįžimo šaunias sutik
tuves, kuriose dalyvavo apie 20 jos 
draugių ir kaimynių. Begelbėdama nu
imant sodų derlių, p. Sakalienė buvo 
sunkiai susižeidus ir ilgesnį laiką te
ko pagulėti ligoninėj. Visi hamiltonie- 
čiai linki jai galutinai namuose pa
sveikti ir sustiprėti.

J. L. VALEVIČIAI, žinomi mūsų

mas didelis-palapinių trūkumas, o tu
rimos jau baigia susidėvėti. Kadangi 
palapinių sezonui pasibaigus kaina 
yra žymiai nukritusi, tad norima tuo 
ir pasinaudoti. Tikimasi, kad atsiras 
geradarių iš pavienių tautiečių bei 
verslininkų, kurie šį skubų reikalą 
parėmę.

Nepamiršta ir “Romuvos” stovykla
vietė. D. Stuko dėka ir ateinantiems 
metams yra gautas sutikimas iš jo 
darbovietės Knight Ribound Indust
ries Ltd. didesnis kiekis medžiagos pa
lapinių dugnų paruošimui. Yra veda
mos derybos žymiai papiginta kaina 
pirkti Electric Water Heater taip pat 
“Romuvos” reikalams. Už pastangas 
D. Stukui ir jo darbovietės administ
racijai esame labai dėkingi.

Siunčiame nuoširdžiausius linkėji
mus visai lietuviškai bendruomenei

veisimi .kai, išvyko dviem

deminio darbo planus sutrukdė ir ve
lioni nubloškė Rusijon. 1921-24 m. bu
vo Lietuvos kariuomenės farmacijos 
valdininkas ir atskiros ligoninės Šan
čiuos vaistinės vedėjas. 1924-30 m. — 
vaistininkas Marijampolėje; 1930-34 
m. — vaistininkas Kaune (Kairio ir 
Putuos vaistinė Vytauto prospekte, 
vėliau — Kairio ir Borisevičiaus vais
tinė Laisvės alėjoje); nuo 1934 m. 
vaistinės savininkas ir vedėjas Pa- 
nevėžyje. Bolševikams vaistinę nusa
vinus ir vėliau visai uždarius — vais
tinės vedėjas Šeduvoje. Vokietmety- 
je buvo Panevėžio apygardos vaisti
nių inspektoriumi Paskutiniu metu 
gyveno kaip pensininkas. Velionis 
buvo aktyvus Katalikų Akcijos orga
nizacijų ir kat. spaudos rėmėjas. Bu
vo Panevėžio vyskupijos Vyrų Eu
charistiniam Kongresui organizuoti 
komiteto nariu drauge su kan. But
vilą, gen. Tamašausku ir inž. Barisa 
(1937 m.). Velionies duktė dantų gy-

klausiausi iš Kanados St. Gailevičiaus dytoja Aldona Rimkuvienė gyvena 
vedamą chorą ir jo minėjimą..Čikagoje ir sūnus Stepas — Toronte.

NAUJOS TRADICIJOS 
KURŠĖNUOSE
Kiekvieno mėnesio paskutinį šeš

tadienį Kuršėnų “Ventos” kino te
atre švenčiamos vardynos. Tai rajo
no civilinės metrikacijos biuro tary
bos ir ateistų bandymas pakeisti re
ligines krikštynas. Vietoje krikštatė
vių įvesti vardatėviai, į salę atvary
ti pionieriai dėkoja naujagimio tė
vams už nemiegotas naktis, perskai
tomas tėvu priesaikas. Tačiau tokio 
pobūdžio komunistinės vardynos vis 
dar organizuojamos tik kaikuriose 
apylinkėse. Taigi, katalikiškų krikš
tynų jos dar neįstengė išstumti. Kur
šėnų komunistai ir ateistai du kar
tus metuose — balandžio ir spalio 
mėn. — organizuoja mirusiųjų prisi
minimo ir kapinių sutvarkymo savai
tes, mėgindami ir čia užbėgti už akių 
krikščioniškoms Vėlinių tradicijoms. 
Sovietų karių kapus nuo ankstyvo 
pavasario iki vėlyvo rudens, kom
partijos ir mokytojų įsakymu, puošia 
gėlėmis mokiniai. “Jau iš mažų die
nų jie pratinami tinkamai pagerbti 
tuos, kurie savo krauju, savo gyvy
bės kaina iškovojo jiems šviesų gy
venimą, iškovojo jiems teisę į moks
lą, teisę į laimę,” — pasakoja Šiau
lių rajono vykd. komiteto pirm. M. 
Daukantas. Taigi, ir 
gerbimas neapsieina 
propagandos duoklės.

ALUS VIETOJ PIENO
“Tiesa” paskelbė kauniečio J. Slie- 

soraičio laišką: “Nuo 6 valandos ry
to iki 9 valandos vakaro žmonės, nu
kreipę alaus batelius į viršų, stovi
niuoja prie kioskų — geria alų. To
kį vaizdą kiekvieną dieną galima pa
matyti Kauno geležinkelio stotyje. 
Alų pardavinėja du kioskai stoties 
rūmuose, trys — perone ir vienas 
stoties aikštėje. Kam čia tokia dau
gybė alinių? Užtat kefyro ir pieno 
negausi. Tiesa, vienas kioskas pre
kiauja pienu bei kefyru, bet jis įgrūs
tas į tokį užkampį, kad nežinodamas 
jo nė su žiburiu nesurasi. Nėra nei 
vieno gazuoto vandens automato.” 
“Tiesos” redakcija, susisiekusi su 
prekybinių organizacijų viršininke V. 
Migliniene, ramina laiško autorių, 
stoties bufetuose bus išplėsta preky
ba kava, karštomis dešrelėmis, šaltais 
n Skandžiais ir pieno gaminiais, o se
kančią vasarą bus pasirūpinta ir ga
zuotu vandeniu.

A.A. STEPONAS KAIRYS
San. lapkričio 6 d. Panevėžyje mi

rė provizorius Steponas Kairys. Ve- 
/ lionis buvo gimęs 1888 m. Žemaitkie

myje. Farmacijos mokslus baigė 
1915 m. Dorpate (Tartu). Studijas 
sėkmingai baigęs, buvo pakviestas to 
paties universiteto fannakognozijos 
katedros asistentu, bet karo eiga aka-

mirusiųjų pa- 
be Įprastinės

LONDON, Ont
KALĖDŲ EGLUTĖ — tradicinis 

šeštad. mokyklos ir skautų parengi
mas ruošiamas parapijos salėje, 1414 
Dundas St. E., gruodžio 19 d., šeštadie
nį. Pradžia 7 v.v. punktualiai! Jaunų
jų pajėgos klebono vadovybėje inten
syviai šiam įvykiui ruošiasi. Progra
moje — kun. B. Pacevičiaus scenos 
vaizdelis “Paslapčių naktis”, režisuo
jamas paties autoriaus. Tai savotiška 
fantazija: Kalėdos dabartinėje Lietu
voje! 
tuvos 
lis ir

Taip pat, rodos, jau yra iš Lie- 
Kanadon atvykęs Kalėdų sene- 
jis numato aplankyti ir Londo-

no mažuosius. Mažieji dalyviai bus ir 
pavaišinti. Skautai praves žaidimus. 
Išlaidoms padengti bus renkamos au
kos. Visi kviečiami atvykti ir įsitikin
ti jaunųjų teatro pajėgumu.

SUVAŽIAVIMUOSE Londonui at
stovavo: KLB kr. tarybos — Delhi - 
Tillsonburge — apyl. pirm. J. Butkus, 
o katalikių moterų — Toronte — skyr. 
pirm. I. Daniliūnienė ir narės A. Auš- 
rotienė ir A. Kisielienė. Be to, Delhi 
suvažiavime dalyvavo ir E. Daniliūnas. 
Šiame suvažiavime ypač daug dėmesio 
skirta jaunimo klausimams. D. E.

žiemos atostogų į saulėtą Floridą.
ŠEŠTAD. MOKYKLOS IX ir X sky

riai su savo mokytojomis A. Mikšiene 
ir M. Kvedariene turėjo išvyką į 
spaustuvę. “Rūtos” spaustuvės savi
ninkas F. Enskaitis supažindino visus 
su spaustuvės darbu ir parodė tą il
gą kelią, kurį reikia pereiti nuo pa
vienės raidės surinkimo ligi surištos 
knygos. Mokyklos vedėjas dėkoja P. 
Volungei, L. Klevui, D. Stukui ir J. 
Bajoraičiui už parūpintą susisiekimą.

BR. MILAŠIUS yra parašęs knygą 
“Žvilgsnis atgal”. Tai vaizdžiai surašy
ti atsiminimai tėvo ir sūnaus, paie- 
čiant Lietuvos valstybės gyvenimo 
svarbesnius įvykius. Knygą išleido ir 
spausdino “Rūtos” spaustuvė. Plati
nama prenumeratoriniu būdu.

BRANT INN gegužinių tradicija 
bus tęsiama. Naujieji Brant Inn savi
ninkai pasiūlė TF valdybai tom pa
čiom senom sąlygom išnuomoti Brant 
Inn sales mūsų vasaros pasilinksmini
mams. TF valdybos nariai buvo nuvy
kę ir padarė sutartis dėl Victoria, 
Dominion ir Civic Holiday dienų.

AV PARAPIJOS CHORAS, ved. V. 
Verikaičio, stropiai ruošia šventėms 
naują kalėdinių giesmių repertuarą. 
Pirmą sykį čia girdėsime daugelį dar 
negirdėtų lietuviškų giesmių ir vieną 
seną prancūzų melodiją “Mes girdė
jom angelus”. K. M.

NAUJOJI SKAUTŲ RĖMĖJŲ VAL
DYBA pareigomis pasiskirstė: pirm. 
D. Stukas, vicepirm. P. Sakalas, sekr. 
P. Breichmanis, ižd. N. Zabulionis, 
ūkio reik. B. Keršys, pareng. reikal. 
Panavienė ir Urbonavičienė. Naujoji 
v-ba, pasitraukus ilgamečiam šios gru
pės pirm. A. Paukščiui, taria nuošir
džiausią padėką už jo energingą ir 
nuoširdų darbą su jaunimu. Esame dė
kingi buv. v-bos pareng. vadovėms B. 
Antanaitienei, p. Stosienei ir visoms 
gerosioms mamytėms, kurių nuoširdus 
darbas ir suaukotas maistas X Lietu
vių Dienos proga rėmėjų v-bai davė 
pajamų. Dėkojame Hamiltono Lietu
vių B-nės v-bai už $100 auką, skautų 
reikalams.

Skubiausias rėmėjų v-bos rūpestis: 
sutelkti lėšų palapinių įsigijimui. Di
dėjant stovyklautojų skaičiui, jaučia-

Geriausia ir vertingiausia
jūsų degtinė

Skautų Rėmėjų Draugijos 
valdyba

KATALIKIŲ MOTERŲ DR-JOS sky- 
rius švenčia šį sekmadienį, gruodžio 
13 d., savo metinę šventę ir kartu mi
ni savo globėjos šv. Mergelės Marijos 
N. Prasidėjimo šventę. 11 v. iškilmin
gos pamaldos, kuriose su vėliavomis 
dalyvauja katalikės moterys ir ateiti
ninkai sendraugiai. Katalikių Moterų 
Dr-ja kviečia visus dalyvauti pamal
dose ir priimti šv. Komuniją, o 6 v.v. 
kartu su ateitininkais sendraugiais iš
klausyti Tėvo K. Bučmio, OFM, pa
skaitos apie Mariją parapijos salėje.

ŠALPOS FONDO surengti šokiai 
lapkr. 28 d. nesutraukė daug svečių, 
bet praėjo gražioje nuotaikoje. “Au
kuras”, vad. aktorės E. Dauguviety- 
tės-Kudabienės, suvaidino A. Gustaičio 
“Šilkiniai pančiai”. Vaidino K. Bun- 
garda, H. Švažas, A. Stanevičius, A. 
Enskaitis, V. Lekavičiūtė ir pati re- 
žisorė E. Kudabienė. Vaidintojai savo 
roles atliko gerai; ypač gerai pasirodė 
K. Bungarda ir A. Stanevičius. SF ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja “Aukurui” 
už prisidėjimą prie lėšų telkimo šal
pai. ŠF reiškia gilią padėką K. Gied
raitienei už gražią lėlę ir jos pačios 
tapytą paveikslą; taipgi visiems ki
tiems, aukojusiems fantų bei pinigų 
loterijai. ŠF komitetas dėkingas vi
siems, prisidėjusiems darbu prie šokių 
vakaro pasisekimo.

Š.A. LIETUVIŲ STUDENTŲ S-GOS 
suvažiavime Detroite lapkričio 27-29 
d. iš Hamiltono dalyvavo studentai V. 
Šopytė, V. Staniutė ir V. Meškaus- 
kaitė.

KL KAT. MOTERŲ DR-JOS suvažia- 
važiavimę Tillsonburge lapkričio 28 
ir 29 d. dalyvavo tarybos nariai K. 
Baronas, S.t Bakšys, L. Skripkutė, A. 
Liūdžius ir J. Kšivickas. Hamiltono 
apyl. valdybai atstovavo jos sekreto
rius P. Lesevičius.

KL KAT MOTERŲ DR-JOS suvažia
vime Toronte lapkričio 28-29 d. Ha
miltono skyriui atstovavo: G. Klovie
nė, S. Rickienė, V. Stanaitienė ir J. 
Blekaitienė.

X LIETUVIŲ DIENAI RENGTI ko
mitetas lapkričio 25 d. parapijos sa
lėje turėjo paskutinį posėdį. Galutinai 
priimta apyskaita ir paskirstytas gau
tasis pelnas, kurio būvo virš $1.300. 
Vėliau apylinkės valdyba įsipareigojo 
pilną apyskaitą paskelbti spaudoje.

VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS. Hamil
tono ateitininkai sendraugiai ruošia 
visos kolonijos mokyklinio ir prieš
mokyklinio amžiaus vaikams kaukių 
balių sausio pabaigoje. Tėveliai jau 
dabar pradėkite planuoti vaikams 
kaukes.

JAUNESNIŲJŲ IR JAUNUČIŲ

ateitininkų susirinkimas — šį sekma
dienį, gruodžio 13 d., 3 v. p.p. par. sa
lėje.

MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ susi
rinkimas — ši sekmadienį, gruodžio 13 
d., 4.30 v. p.p. par. salėje. Nariams da
lyvavimas būtinas, kviečiami ir ne 
nariai.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ su
sirinkimas šaukiamas sekmadienį, 
gruodžio 13 d., 6 v.v., par. salėje. Pro
gramoje: Tėvo Kornelijaus Būčmio, 
OFM, iš Toronto paskaita; L. Verbic- 
kaitės pranešimas iš ateitininkų sen
draugių suvažiavimo Klevelande; veik
los apžvalga, ateities planai ir meninė 
programa, kurią išpildys patys atei
tininkai sendraugiai. Po to užkandžiai 
ir kavutė, šis susirinkimas skiriamas 
paminėti mūsų 15 m. veiklai Hamilto
ne. Skyriaus valdyba kviečia visus 
ateitininkus bei jų veikla besidomin
čius, o ypač Katalikių Moterų Dr-jos 
nares, atvykti į šį sukaktuvinį susirin
kimą.

P. KARECKAS važiuojant į darbą 
automobilio nelaimėje buvo sužeistas 
ir nuvežtas į Šv. Juozapo ligoninę, 
kur išbuvo keletą dienų; dabar gydo
si namie.

LIONE STANEVIČIŪTE anksčiau 
sportuodama susižeidė koją ir nebuvo 
galutinai išgydyta. Todėl paskutiniu 
laiku Lionei teko išgulėti ligoninėje 
4 savaites, šiuo metu gydosi namie. 
Lionė yra ilgametė taut, šokių grupės 
“Gyvataras” šokėja ir aktyvi jaunimo 
organizacijų narė. Linkime greitai pa
sveikti ir vėl grįžti j aktyvią jaunimo 
veiklą.

A.A. JOKŪBAS ŠLUŽAS, 75 m., mi
rė Šv. Juozapo ligoninėje gruodžio 1 
d. Paliko žmoną Elzbietą, keturis sū
nus, dvi dukras ir seserį Lietuvoje. Pa
laidotas iš Šventosios Šeimos bažny
čios Hamiltono miesto kapinėse. J. P.

SUDBURY, Ont.
LIETUVIŠKAS RADIJO PUSVA- 

LANDIS bus transliuojamas gruodžio 
27 d., 1.30 v. p.p., per CHNO radijo 
stotį. 15 minučių mecenatas — Povi
las Jutelis, kitas 15 mių. paaukojo CH 
NO stotis.

N. METŲ SUTIKIMAS — gruodžio 
31 d., Serbų salėje. Bus duodamas ge
ras maistas ir kt. Bilietai gaunami pas 
LB valdybos narius. Kviečiami tautie
čiai dalyvauti, pasikviesti svečių ir iš 
anksto nusipirkti bilietus.

LB VALDYBOS 1964 m. įsipareigo
jimas baigiasi. Naujos valdybos ir 
kontrolės komisijos rinkimai įvyks 
tuoj po N. Metų., Sutinkančius bent 
metus paaukoti bendruomenės labui 
kviečiame tuojau užpildyti kandidatų 
registracijos lapelius, kurie gaunami 
pas LB valdybos narius. Užpildytų la
pelių įteikimo terminas baigiasi gruo
džio 27 d., 12 v. p.p. Valdyba

Tillsonburg, Ont.
LIETUVIŲ VIEŠBUTIS. — Juozas 

Kežinaitis ir Balys Šeduikis yra šei- 
mininkai-savininkai didelio viešbučio 
“Arlington”, kurį jie nupirko š.m. pa
vasarį iš lenkų savininkų. Viešbučio 
vertė — $240.000. Jame yra 40 kam
barių, dvi salės, dvi alinės. Dar ne
daug lietuvių žino, kad šis viešbutis 
Broadway gt. yra lietuvių rankose. 
Bene pirmas didesnis lietuvių susibū
rimas jame įvyko lapkr. 28-29 d., kai 
įvyko KLB tarybos sesija. Malonūs 
šeimininkai globojo svečius tautiečius 
ištisas dvi dienas. Linkėtina, kad nau
jieji savininkai įsitvirtintų ir kartu 
padėtų visuomeninei veiklai.

VYT. PEČIULIS, atvykęs iš Suval
kų trikampio prieš 4 metus, darbuojasi 
tabako ūkyje, šaulių iškilmėse buvo 
vėliavnešiu.

Tradicinė Five Star Brandy yra ne
paprastos kokybės, neturinti sau 
lygios skoniu ir švelnumu, parduo
dama prieinama kaina. Garsioji 
Paari importuota degtinė yra ilgai

laikoma ąžuolo statinėse, kad būtų 
skanesnė, nors nuostabiai žema jos 
kaina lieka ta pati. Be abejonės, 
tai puikiausios kokybės degtinė Ka
nadoje.

Viešpačiui pašaukus į amžinybę mylimą mamytę, 
Delhi KLB apyl. pirmininką

BENEDIKTĄ STONKŲ, 
jo šeimą ir artimuosius skausmo valandoje 

giliai užjaučiame —

Delhi, Ont.
P. J. Laureckai, A. M. Grincevičiai, 
S. P. Augaičiai, E. S. Kairiai

Gilaus liūdesio valandoje ,
brangiai motinai

AGOTAI PETRIUKAITIENEI Lietuvoje mirus,
jos dukrą Br. Simonaitienę su šeima, gyv. Port Colborne, 
giliai užjaučia ir kartu liūdi —

O. J. Staskevičiai

OTTAWA, Ont
IŠRINKTA APYLINKĖS VALDY

BA. — Lapkričio 29 d. Otavos lietu
viai paminėjo lapkričio 23. Prieš tai 
įvyko iškilmingos pamaldos, kurias 
atlaikė ir gražų pamokslą pasakė kun. 
dr. V. Skilandžiūnas. Minėjimo įžan
giniam žody apyl. pirm. dipl. inž. A. 
Paškevičius išryškino Lietuvos kariuo
menės vaidmenį nepriklausomybės ko
vose ir vėliau pradėjus normalesnį 
kūrybinį gyvenimą, kariuomenės pa
reigą 1940 m. įvykiuose, kariuomenės 
reikšmę visos tautos auklėjime ir atei
ties kovose. Ats. pik. Itn. Makulavi- 
čius papasakojo savo prisiminimus 
apie pačią mūsų kariuomenės pradžią, 
kovas, laimėjimus ir nepasisekimus. 
Jo prisiminimus susirinkusieji išklau
sė su dideliu dėmesiu.

Pabaigoje p. Trečiokienė paskaitė 
N. Mazalaitės novelę ‘‘Batus”, nukal
dama klausytojus į autorės vaizduoja
mą pirmųjų savanorių ryžtą ginti sa
vąjį kraštą. Pasibaigus minėjimui įu-

J. A. Valstybės
JAUNIMO CENTRĄ ČIKAGOJE 

per metus aplanko 70-90.000 žmonių. 
Namų išlaikymas kainuoja $13.000. 
Namais pasinaudoja 42 lietuviškos or
ganizacijos per metus, nežiūrint jų 
pažiūrų. Patalpos duodamos visiems 
patrijotams lietuviams. Jaunimo Cent
re nuolatines patalpas turi Čiurlionio 
Galerija, Pasaulio Lietuvių Archyvas, 
lituanistinio švietimo institucijos ir 
t.t. Namus administruoja lietuviai Tė
vai jėzuitai, o jų direktoriumi yra 
kun. dr. J. Kubilius. Prie Jaunimo 
Centro išlaikymo kasmet T. jėzuitai 
turi prisidėti mažiausia su $1.000.

DR. J. PETRIKAS yra prie pat 
East St. Louis esančios tuberkuliozės 
sanatorijos direktorius. Jis ir žmona 
yra nuoširdūs lietuviškų reikalų rė
mėjai; su tūkstantine dolerių įstojo 
į LF nariais.

KLEBONO PALIKIMAS. St. Louis, 
Mo, mirė buvęs lietuviškos Šv. Juo
zapo par. steigėjas ir ilgametis klebo
nas kun. Mykolas Vitkus, sulaukęs 
84 m. amžiaus. Paskutiniu laiku jis 
jau neklebonavo. Beveik penkeri me
tai kaip klebonauja toj parapijoj kun. 
Z. Gelažius, tebesirūpindamas išlaiky
ti parapiją lietuvišką ir savarankišką, 
nors kardinolas siūlė ją padaryti te
ritorine. ši lietuvių bažnyčia statydin
ta a.a. kun. M. Vitkaus 1915 m. Tik 
dabar St. Louis laikraščiuose buvo pa
skelbtas a.a. klebono kun. M. Vitkaus 
testamentas ir palikimo paskirstymas. 
Skelbiama, kad velionis paliko $316. 
258; akcijom —• stocks $165.160, pa
skolos bonais — bonds $72.021 ir gry
nais pinigais $79.077. Velionies valia, 
palikimas paskirstytas ligoninėm, prie
glaudom, vienuolynam. Savo paties 
kurta jai parapijai paliko $300. Para
pijoj buvo išklebonavęs 40 metų.

“CLEVELAND PRESS” dienraštis 
lapkričio 11 d. įsidėjo adv. J. Smeto
nos laišką, kuriame jis rašo, kad Gold- 
wateris savo programoj pabrėžė tikė
jimą į Dievą ir Amerikos sistemos 
pranašumą; stipriai stojo prieš komu
nizmą. Jis turi charakteri ir principus. 
Kiti laimėję prižadėdami lengą gyve-

DELHI, Ont.
P. GRINCEVIČIENĖ IR p. BAČIŪ- 

NIENĖ buvo sužeistos automobilio ne- 
lamėje; jau sveiksta ir pamažėl dirba.

SEKMADIENĮ, gruodžio 13 d., tuoj 
po 11 vai. pamaldų, KLK Moterų Dr- 
jos Delhi skyrius ruošia šv. Kazimiero 
parapijos salėje susirinkimą — paskai
tą, į kurią kviečia atsilankyti' ir ki
tus mūsų apylinkės gyventojus, vyrus 
ir moteris. Programoje: sociologės p. 
Reginos Matukaitės paskaita “Įspū
džiai iš kelionės po Italiją ir Ispani
ją”. Paskaita bus pailiustruota spal
votais ekrano paveikslais. Po paskai
tos mūsų atstovės trumpai papasakos 
apie Toronte įvykusį KLK Moterų Dr- 
jos skyrių atstovių suvažiavimą. Narės 
yra prašomos priimti šv. Komuniją, 
nes tą dieną bus švenčiama ir mūsų 
metinė šventė, o šv. Mišių auką skirti 
už mirusias skyriaus nares ir narių ar
timuosius. Susirinkusieji bus pavaišin
ti kava ir užkandžiais. Valdyba

nimą, bet pamiršdami, kad Amerika 
iškilo per drąsą, pasišventimą ir pasi
aukojimą. Jis pradėjęs istorinį sąjū
dį grąžinti Amerikai didingumą.

T. K. BUCMYS, pranciškonas iš To
ronto, Los Angeles lietuviams ves mi
sijas 1965 m. kovo 28 d. — balandžio 
4 d. Prieš tapdamas pranciškonu, 5 
metus yra buvęs Los Angeles Šv. Ka
zimiero ‘parapijos vikaru.

Australija
JONAS NORMANTAS, gyv. Mel

burne, gal pats pirmasis iš to tolimo
jo krašto prisiuntė Liet. Fondui Ame
rikoje šimtinę dolerių. Savo laiškuty
je jis rašo: “Atrodo, kad Australijoj 
niekas negalvoja organizuoti panašų 
fondą, tai būtų naudinga, kad LF val
dyba per “Pasaulio Lietuvį” paragin
tų ir Australijos lietuvius jungtis į 
amerikonišką Lietuvių Fondą”. Tuo 
reikalu LF v-bos pirm. T. Blinstru- 
bas pasiuntė p. Normantai laišką, Fon
do vajaus k-to organizavimo reikalu.

ŠV. KAZIMIERO savaitgalio mokyk
la lapkričio 29 d. National Parke su
rengė gegužinę, kurioje vaikams ir 
jaunimui buvo suorganizuotos sporti
nės varžybos.

VYSK. V. BRI3GYS aplankys Aust
raliją ir joje gyvenančius lietuvius 
apie Kalėdas.

Britanija
LANKYDAMASIS LONDONE tar

nybos reikalais į Lietuvių Namus bu
vo užsukęs jaunas ekonomistas iš 
Prancūzijos Perkūnas Liutkus. Kele
tą dienų LN taip pat viešėjo svečias 
iš JAV A. Visockis. Bristoliškis prof, 
dr. K. Lederis su šeima LN praleido 
savaitgalį.

Vokietija
KUN. V. ŠARKOS pastangomis spa

lio 18 d. buvo suruoštas Hamburge 
lietuviškas vakaras su trumpa progra
ma: pamaldos už Lietuvą, o vėliau 
koncertinė dalis su soL M. Simaniūkš- 
tyte, artisto A. Gedvilo, L. Narkevi
čiaus deklamacijomis ir studento R. 
Baliulio akordeonu. Vakaran atvyko 
ir min. St. Lozoraitis su paskaitėle, 
kurios susirinkusieji ypač laukė. Pre
legentas pareiškė, kad jis, kaip dip
lomatas, pranašysčių nedarys, lyg me
teorologai apie orą, kurios dažnai bū
na netikslios. Vienok jis nurodė, kad 
Lietuvos okupacijos byla yra gyva ir 
visur keliama. Jis patikino, kad Lie
tuva bus laisva, bet reikia turėti kant
rybės ir visiems dirbti vieningai.

PLK. ALBERTAS RAKAS JAV ka
ro vadovybės Vokietijoj paskirtas 
JAV kariuomenės Miuncheno srities 
teismo pirmininku. Jis yra karys ir 
teisininkas. F. Rakas, pulkininko tė
vas, yra pavedęs lietuviams skautams 
didoką savo ūkį šiaurės Mičigano vals
tijoje.

Paruošė Pr. Al.

ko visuotinis metinis apylinkės narių 
susirinkimas. Pagal v-bos pirmininko 
pranešimą, turėta per pereitus metus 
15 įvairių bendruomeninių sueigų, su
ruošta dail. A. Tamošaičio meno kū
rinių paroda. B-nės nariai noriai tal
kino apyl. v-bai jos veikloje, jaunimas 
buvo aktyvus, nariai gausiai lankė su
eigas. Ateinančių metų pabaltiečių 
veiklai vadovauti teks lietuvių atsto
vui. Apyl. pirm, supažindino susirin
kusius su etninio meno tarybos pro
jektais, kurie buvo priimti Otavoje 
įvykusioj konferencijoj. Šia sritim 
jau dabar reikia mūsų B-nės kultūros 
vadovams pradėti domėtis. Pranešimus 
padarė: iždininkas, L. Fondo įgalioti
nis, Vasario 16 gimnazijai remti bū
relio vadovė. Išrinkta nauja valdyba: 
Juozas Šimanskis — pirm., Irena Jur
kienė — sekr. ir dipl. inž. G. Mitalas 
— ižd. Naujosios apyl. v-bos adresas: 
Mr. J. Šimanskis, 1871 Wembley Rd., 
Ottawa, Ont A. V. P.

PADĖKA
Nuoširdžiausią padėką reiškiame su- 

ruošusiems 1964.XI.14. 15 m. vedybi
nio gyvenimo staigmeną rengėjams: 
p.p. Simonaičiams, Blužams, Kuza- 
vams, Jecevičiams ir toli gyvenantiems 
p. Eizinams; už puikų vakaro pravedi- 
mą p. B. Simonaičiui; už pasakytas 
sveikinimo kalbas: p. B. Simonaičiui, 
V. Yakavičiui, E. Gudaičiui, V. Eizi- 
nui, A. Viskantui, J. Sarapnickui, A. 
Vadakojui ir M. Kuzavui; už ekstra 
pasiųstas gėles: p. Alonderiams ir p. 
Pyragiui; už sveikinimus raštu ir te
legramomis: p.p. Kavaliauskams, Bud- 
ninkams, D. ir V. Vadakojams ir L. 
Simonaitytei; p. Pranevičiui už mūsų 
šventės įvykių fotografijas.

Už mielą ir vertingą dovaną dėko
jame: p.p. Andriušiui, Adomynams, 
Bieliūnams, Beržėnams, Baliukams, 
Bogartams, Blužams, Chmelovsky, če- 
pukams, Dauginams, Eizinams, E. D. 
Gudaičiams, V. S. Gerdaičiams, Jor
don, Jackevičiams, Jasiulioniams, Je
cevičiams, Kutkams, Karaliams, Kuza- 
vams, Kavalėliui, Kavaliauskams, Luo
manams, Marciauskams, Mačiukaitei, 
Mašauskui, Nekrošiams, Pivoriūnienei, 
Z. Pauriui, Paužuoliui, Pivoriūnams, 
A. Br. Pyragiui, Panumiui, Petravi
čiams, Pranevičiams, Preikšaičiams, 
Pivoriūnams, Vik. Ramanauskams, 
Radvilams, Remėzaičiams, Sinkams, 
Stankevičiams, K. S. Šamui, Stankevi
čiui, A. Simonaičiams, Satkevičiams, 
M. Satkams, J. Sakavičiams, Smols- 
kiams, Surkams, Sarapnickui, Šėri
kams, Šidlauskui, Urbšiui, Vadako
jams, Vitkauskams, Viskantams ir Zi- 
naičiams.

Dar kartą dėkojame už puikiai or
ganizuotas ir suruoštas vaišes. Jūsų 
atsilankymu parodytas nuoširdumas 
pasiliks mūsų širdyse.

Jonas ir Ona Staskevičiai
Port Colborne, Ont

GRAMERCY 
Shipping Co 

(Įsteigta 1945) 
Nesusijungusi 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 $ 48.88 
Šaldytuvas OKA 125 Itr. $ 179.66

► Vyriškas dviratis V120 $ 36.67 
Didelis pasirinkimas puikių do
vanų. Visokiausi audiniai. Įvai
rių rūšių gardaus maisto siunti
niai:
GR6____________ _____ $22.00
22 sv. kvietinių miltų, 4 sv. tir
pyto sviesto, ąsotis erškėtros 
juodos ikros, 1 sv. 5 uncijos me
daus, 5% uncijų augščiausios 

r kokybės arbatos.
GR23________________ ..$21.00

! 11 sv. kvietinių miltų, 11 sv. ry- 
[ žiu, 5% sv. taukų, 2.3 sv. degin

tos kavos pupelių, 400 gr. dar
žovių alyvos.
Rašykite ar telefonuokite lietu
viškai arba angliškai ir gausite 
pilna kataloga.

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 (NX) 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.

Verte — 9 rubliai už $10.00 
Persiuntimas iki $30.00 — 
$2.75, virš $30.0 — 10%.

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

(MU. 9-0598)

Taupyk ir skolinkis
kooperatiniame bankelyje "TALKA0

IŠDUODAMOS ASMENINIS PASKOLOS IKI SS.OOO, morfgičig 
paskala* Iki 60% tafta vartė*. Nemokama* gyvybė* ir paskola 
draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darba dienas: pirmadieniai* — penktadieniai* 9 vel.r. — 1 vai. po platų. 
Antredleniei* ir penktadieniai* S vol. p.p. — 8 vėl. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefono* JA 8-0S11

f



5 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1964. XII. 10 — Nr. 50 (777)
Rašytojo santykiai su visuomene

Kylanti dainos žvaigždė KULTO KIIME Ji; VEIKIOJI;Literatūrinės diskusijos dr. Ilonos Gražytės paskaitos proga

— skaitoma nelengvai, 
reikalaujanti įsigilinimo, bet per- KUN. V. BAGDANAVIČIUS, MIC, 

kun. Pr. Garšva ir A. Gintneris ir lat
viai — Karlis Kiezberis ir Janis Skir
mante, kaip spaudos bendradarbiai, 
pradėjo rūpintis Pabaltijo broliškų 
tautų glaudesniu suartėjimu per spau-

KLK Moterų Draugijos suruoš
toje akademijojekoncerte lapkr. 
29 d. Toronto Prisikėlimo salėje 
lietuviškoji visuomenė turėjo pro-

mena, nes pastaruoju metu mes

vakarų programose, kada dėme
sys būna išblaškomas, angliškai 
tariant, “good time” sukurta įsi
siūbavusia nuotaika. Tokiu atve
ju net ir geriausiam dainininkui 
beveik neįmanoma nuslopinti 
linksmų plaučių kuždesį salės pa
kampiuose. Savo laiku Ir. Kairie
nė “TŽ” puslapiuose kėlė rečita
lių klausimą — be šokių, be alaus 
ir be veikiančio bufeto. Pagarba 
katalikėms moterims ir jaunajai 
hamiltonietei L. šukytei už drą
są laužti pirmuosius ledus.

Vykusiai parinkta programa

Toronto Akademikų Dr-ja su
rengė viešą paskaitą tema “Rašy
tojas ir visuomenė”, kurią skaitė 
dr. Ilona Gražytė iš Montrealio. 
Ji pažymėjo, kad yra keturi rašy
tojų tipai: estetas, kovotojas, kri
tikas ir tikrovės liudytojas.

Estetas jieško tobulybės. (Pvz. 
H. Radauskas). Jis nėra labai po
puliarus skaitytojų masėse, bet 
jam tas nelabai ir svarbu. Jis sie
kia idealo — tobulumo, grakštu
mo ir nesugriaunamų vertybių, 
nes yra įsitikinęs, jog ciesoriaus 
biustas išlieka net tada, jei ir Ro
ma sugriūva.

Rašytojas kovotojas — kovoja 
už tam tikrą idealą, apie kurį 
spiečiasi tam tikra žmonių gru
pė. Tokio rašytojo tikslas — pa
keisti ir kitą visuomenės dalį. To
kių kovotojų tarpe esama ir to
kių, kurie pakeitė anksčiau turė
tus idealus, kaip Arthur Koestler, 
buvęs komunistas, dabar kovo
jąs prieš komunizmą.

Rašytojas kritikas kuria ir ko
voja už savo ir savo šalininkų tei-

desnius reikalavimus, negu pro
giniai pasirodymai, nes čia jau

arijos, bet reikia ištisos serijos, 
gerai paruoštos, planingai išdės
tytos. L. Šukytė koncertą pradė
jo Ch. W. von Gluck “O del mio 
dolce ardor”, toliau sekė H. Wolf 
klasikinio pobūdžio 3 dainos vo
kiečių kalba ir prancūzų kompoz. 
M. Ravel trijų dalių “Šecheriza- 
dos” ciklas. Numatydama žiūrovų 
daugumos tradicinį abejingumą 
svetimoms kalboms, programos 
vidurį ji paskyrė lietuviams kom
pozitoriams — V. K. Banaičio 
“Vandens lelijai”, “Aš per nak
tį”, J. Gruodžio “Aguonėlėms”, 
V. Klovos operos “Vaiva” arijai 
ir Balio Dvariono “žvaigždutei”. 
Koncertas buvo užbaigtas arijo
mis iš U. Giordano “Andrė Che
nier” ir G. Puccini “Madame But
terfly”. Pradedančiam daininin
kui 14 be pertraukos atliktų daly
kų yra didelis krūvis. Jau vien 
pats faktas, kad L. šukytė įstengė 
tai padaryti, rodo jos rimtą pasi
ruošimą — ir studijų, ir darbo 
atžvilgiu.
Tarp Kipro ir Dambrauskaitės

L. Šukytė turi gražų skaidraus 
tembro lyrinį sopraną*, o tai, be 
abejonės, yra* didelė Dievo dova
na, nes dainininkui svarbiausia 
— natūralus balso grožis. Mokyk
la ir geras mokytojas parūpina 
techniką, garso apvalumą, rezo-

nansą, bet jeigu balsas yra negra
žus, visos pastangos dažniausiai 
nueina niekais. Klausytojas jieš
ko grožio ne tik melodijoje, tech
niniame dainos atlikime, bet ir 
pačiame balse. Klausantis L. Šu
kytės, nejučiomis prisimena Kau
no Opera, kur savuoju subtilumu 
buvo garsus sopranas — Antani
na Dambrauskaitė, šviesus L. Šu
kytės balso atspalvis taip ir prašo
si G. Verdi “Otelio” lyriškųjų 
arijų — “Avė Maria” ar “Dainos 
apie gluosnį”. Tačiau L. šukytės 
dainavime taipogi jaučiamas ir 
aiškus polinkis į dramatiškumą. 
Savo dabartiniu stiliumi ji gero
kai primena Kiprą Petrauską, ku
rio niekas nepralenks neįtikėti
nai tobulaus pianissimo ir skar
džių dramatinių forte besikaita
liojančioje pynėje. Jaunoji solis
tė yra pasiekusi didelių laimėji
mų pianissimo niuansuose. Nuo
stabiausia, jog tas subtilumas ran-' 
da vietos net augštutiniame re
gistre, kur paprastai jaunam dai
nininkui reikia stipresnio garso, 
kad balso atrėmimas neprarastų 
pozicijos ir nenuslystų į gerklę. 
Tai, savaime suprantama, rodo 
žymius jaunos solistės techninius 
laimėjimus. Dainavimas daininin
kui turi būti tas pats, kas eiliniam 
žmogui yra vaikščiojimas — nu
vargti galima tik po ilgesnės ke
lionės. Praėjo tie laikai, kai ope
rų žvaigždės tikėjo, kad po kiek
vieno spektaklio reikia ilsėtis 
bent savaitę. L. Šukytės dainavi
me “pavargimo” nesijaučia — į 
rečitalio pabaigą jos balsas įgavo 
dar didesnį skambumą. '

Puiki interpretacija
Jaunoji solistė yra apdovanota 

ir kita Dievo dovana — įsijauti
mu į dainuojamus dalykus, savita 
jų interpretacija. Tai liudija pvz. 
Banaičio “Aš per naktį” — dai
na — kurią yra taip pamėgę mū
sų mezzo sopranai. Pasirodo, ji 
prieinama ir lyriniam sopranui. 
Ir augštesniame atspalvyje L. Šu
kytė jai sugebėjo rasti pakanka
mai vaizdžių niuansų. Dideliu ori
ginalumu taipogi praskambėjo 
“Vandens lelija” ir Dvariono 
“žvaigždutė”, kurią torontiškiam 
yra tekę girdėti iš kitų daininin
kų lūpų. L. šukytės interpretaci
joje ji įgavo naujų spalvų ir nau
jo grožio.

Kyla klausimas — o kaip gi su 
operų arijomis? Ar prieinamas 
dainininkei operų pasaulis, ku- 

■

riam reikia stiproko balso? L. Šu
kytės išpildytos arijos skamba pa
kankamai stipriai — čia jai pa
deda jau minėtas pianissimo ir 
proveržis į dramatiškumą. Dabar
tiniame savo amžiuje ji dar toli 
gražu nėra sulaukusi visiško bal
so pajėgumo, tačiau forte ir for
tissimo yra pakankamai stiprūs, 
nors, tiesa, vietomis jaučiama, 
kad ji atiduoda viską, beveik ne
pasilikdama rezervu. Ateityje jos 
balsas turėtų Įgauti daugiau jė
gos — tai natūralus bręstančio 
dainininko procesas. Operinėje 
srityje, kaip žinome, jai jau pavy
ko atkreipti kanadiečių dėmesį.

Daugiau rečitalių!
Baigiant L. šukytės rečitalio 

apžvalgą, negalima užmiršti kal
bų studijų, kurios jai duoda, pa
lyginti, labai gražią tartį svetim
taučių kompozitorių kūriniuose. 
Kiek sunkiau buvo suprasti H. 
Wolf vokiškas dainas, bet vokie
čių kalba yra viena nedėkingiau
sių dainavimui. Taipogi būtina 
priminti, kad jaunoji hamiltonie- 
tė yra praaugusi Hamiltoną ir 
Torontą — su koncertais ji pasi
rodo ir kitose didesnėse liet, ko
lonijose. Net ir labai reikli publi
ka ja neturėtų nusivilti, nes ji, 
nors dar ir nebaigusi studijų, yra 
viena ryškiausių dainos žvaigž
džių mūsų jaunosios kartos pa
dangėje.

Mokykimės
angliškai arba prancūziškai
Nieko nėra Jums svarbiau kaip išmokti kiek galima greičiau ir tobuliau tos bendruo

menės kalbų, kurioje gyvenate, t.y. išmokti angliškai arba prancūziškai. Tai yra gyvybinis 
uždavinys Jūsų pasisekimui ir laimei Kanadoje.

ŠTAI KELETAS TO PAGRINDINIŲ PRIEŽASČIŲ:

Išmokdami angliškai arba prancūziškai, Jūs lengviau įsigysite draugų, 
sėkmingiau atliksite reikalus krautuvėse ir įstaigose ir pasinaudosite 
visu tuo, ką teikia Jums bendruomenė kaip savo nariui.
Jeigu mokate angliškai arba prancūziškai, Jūsų kvalifikacijos ir patirtis 
turės didesnę vertę darbdaviui.
Daugelyje darbo sričių tarnybinis paaugštinimas žymia dalimi priklauso 
nuo sugebėjimo sklandžiai kalbėti, skaityti ir rašyti angliškai arba 

prancūziškai.
Jeigu mokate angliškai arba prancūziškai, lengviau pasinaudosite 
techniškais kursais, skirtai? pagerinti Jūsų darbo sugebėjimui.
Jūs turite mokėti pakankamai angliškai arba prancūziškai, kad galėtu
mėt tapti Kanados piliečiu.

Anglų arba prancūzų kalbos vakariniai kursai rengiami beveik 
kiekvienoje bendruomenėje.

Informacijų gauti kreipkitės į vietinės mokyklos vedėjų, artimiausių pilietybės bei imigraci
jos tarnautojų, Jūsų kunigų bei pastorių ar j šio laikraščio redakcijų.

Kodėl neįsiregistruoti šiandien?

sės. Kritikas savo kūryboj, nors 
ir dideliu sentimentalumu dvel
kiančioj, kaip pvz. Charles Dick
ens savo romanuose, siekia ir rei
kalauja reformų. Todėl svarbes
nieji jo kūriniai socialiniu atžvil
giu daug reikšmingesni, negu 
krašto parlamentarų visų metų 
kalbos žemuosiuose Rūmuose. 
Toks rašytojas turi nemažai ir 
priešų. Lietuvių literatūroj tokių 
rašytojų kritikų beveik ir neturi
me. Rašytojų kritikų vienas efek
tingesnių ginklų — satyrinis kū
rybos žanras. Satyros veikėjų tar- 
pan, be abejonės, toks rašytojas 
dažnai stato ir pats save. Taigi, 
užkabintiesiems lyg ir nebėra 
“už ką pykti”.

Rašytojas — tikrovės liudyto
jas. Tai didžiausia rašytojų gru
pė. (Ryškus iš pavyzdžių — Bal
zakas). Jie nieko nepuola, nieko 
nebando pakeisti, bet žiūri į gy
venimą ir stengiasi duoti to meto 
žmogaus ir jo aplinkumos rašyti
nį paveikslą. Jų knygomis visuo
menė labai domisi, skaito. Ir jų 
esama dvejopų. Vieni pasitraukia 
nuošalin iš visuomenės ir kuria 
(tik po kurio laiko visuomenė iš
vysta jų kūrinius), o kiti — mai
šosi žmonių tarpe ir objektyviai 
fiksuoja viską, ką “dabar mato”.

Iš mūsiškių vienas žymesniųjų 
tokios tikrovės liudytojų yra Ma
rius Katiliškis. Pvz. jo “Užuovė
ja”. Koks ten lietuviškas kaimas 
atvaizduotas — tikras, tikrutėlis.

Irena Lukoševičienė iš Montre- 
alio kalba apie kartu santykius 
Kanados Liet. Katalikių Moterų 
Draugijos suvažiavime Toronte.

Nuotr. S. Dabkaus

CANADA

Rene Tremblay,
Pilietybės ir Imigracijos Ministeris
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Jo kūryba 

skaitęs jo kūrinį” pvz. žinosi ir ta
rytum jausi kokio skonio Lietu- , 
vos šulinyje buvo vanduo, kokio 
šaltumo rytais buvo vasaros rasa ' 
etc ’

Prelegentė iš mūsų rašytojų ( 
pasigedo romano apie žmogų, is 
vienos tikrovės išblokštą kiton, 
visiškai priešingon, ir naujai pra
dėjusį gyventi kitur, visiškai su
jauktam vertybių sūkuryje. (Tu
rima galvoj bėgimas, tremtis ect.) 
Tokio romano, esą, dar laukiame.

Aplamai, daugelis mūsų, kalbė
dami apie lietuvių literatūrą, pa
kalba apie jos tariamą skurdu
mą. Prelegentė šitokiam teigimui 
nepritarė, nors pabrėžė, jog nū
dieniams mūsų rašytojams nesą 
“gero klimato”. Objektyvios kri
tikos, esą, beveik neturime. Arba 
pasirodžiusiems rašytojams “duo
dame per galvas”, arba juos per- 
greitai iškeliame į nepelnytas 
augštumas. Tokia liga, esą, ser
ga ne tik lietuviai, bet ir kanadie- 
čiai kritikai, kurie, turėdami dar 
gana jauną literatūrą, beveik 
kiekvieną kūrinį pasitinka su 
epitetu “great”. Kai kūrimai per
vertinami, sunku ir belaukti rašy
tojus ką nors gero sukuriant. 
Kaip kritikai, taip ir visuomenė 
kūrinius turėtų teisingai vertinti.

Diskusijos
Paklausimuose archit. A. Bane- 

lis paklausė prelegentę, ar pvz. 
visuomenę galima laikyti literatū
ros vertintoja, nes ji esanti tik 
literatūros mėgėja, o ne specia
listė. Paskaitininkės nuomone, 
visuomenė daug toj srity kompe
tencijos ir skonio turi, nes ji — 
pagrindinis kūrinių ramstis, ji — 
knygų skaitytoja. Atsakomybė už 
knygų vertinimą tenkanti bent 
trims sluogsniams — literatūros 
kritikams, skaitytojams ir laikraš
čių redaktoriams, nes jeigu šie 
pastarieji spausdins tik teigiamus 
pasisakymus, nebus ugdoma mū
sų literatūra.

*Iz. Matusevičiūtė suabejojo ar 
gali mums duoti išeivijos aplin
kuma talentų? Prelegentės atsa
kymas buvo teigiamas. Per 20 
metų išeivijoj, dargi augštos kul
tūros ir civilizacijos kraštuose, iš- 
siaūginom jaunimo, inteligentų, 
jų tarpe — ir kūrėjų. Tik nerei
kia nurodinėti, ką tie jaunieji 
svetur turėtų kurti, ką rašyti ir 
kaip kurti. Nereikia, esą, atimti 
iš jų individualumo, nes tokie nu
rodymai kitus gali visai atbaidy
ti nuo kūrybos. Mūsų tautos žmo
nės turi ir gali daugiau turėti ta
lentų.

P. Senkuvienė klausė, ar gali
ma išsiauginti svetur gerus rašy
tojus, neturint po kojomis savo
sios žemės, o viršum galvos — sa
vo krašto mėlyno dangaus? Jos 
manymu, lietuviškų kūrėjų, grei
čiausia, nebūsią galima išsiaugin
ti, nebent jie pradėsią kurti ang
liškus veikalus.

Prelegentė su tuo nenorėjo su
tikti. Ji priminė Mickevičių, Balt- 
rušaitį, Milašių, kurie augę, bren- 
dę ir mokslinęs! svetur, kitaip sa
kant, gyvendami dviejų pasaulių 
lūžiuose, sukūrė Lietuvai gana 
ryškių kūrinių. Jie, esą, kentėjo, 
jautė nostalgiją, bet rašė ir taip 
gimė jų knygos. Esą, ir tokių 
žmonių, kurie gyvendami visą gy
venimą mirtinam pavojuj sukū
rė genialių dalykų.

P. Gruodis pareiškė, esą, jei 
per 20 metų nesulaukėm trem
ties romano, tai vargu ar iš viso 
besulauksim.

Inž. Petrulis pastebėjo, kad ir 
kitos tautos, buv. dar tragiškesnė- 
se aplinkybėse, kaip pvz. žydai, 
taip pat panašios literatūros ne
sukūrė.

Į tai buvo atsakyta, kad pvz. iš 
Varšuvos geto praeities yra su
kurtas itin stiprus romanas.

Poetas B. Rukša nusiskundė, 
kad rašytojas išeivijoje, ypač da
bar, išeiviams prasikūrus, palik
tas vienišas. Turtingiesiems tau
tiečiams daugiau šiuo metu rūpi 
turtai, namai, puošnūs automobi
liais ir kt., tad ką čia jiems ir be
skabyti rašytojų kūrinius. Tuo 
tarpu visuomenės reikalavimai 
rašytojų atžvilgiu gana augšti: 
“Jūs tik rašykite, kurkite, o ar 
mes jūsų knygas pirksime — pa
žiūrėsime ...”

Prelegentė į tai atsakė, kad 
pvz. ir Amerikoj esą poezijos kny
gų kartais išperkama tik ... po 
50 egz. Pagaliau kūrėjas ne tam 
ir kuria, kad jo visas knygas iš
pirktų. Jam svarbu save išsakyti, 
todėl jis net ir tuo atveju kurtų, 
jei vienas gyventų...

J. Karka konstatavo, kad mūsų 
jaunimas nenori lietuviškų knygų 
skaityti, o prelegentė nurodė 
priežastis: jauniesiems sunku 
skaityti lietuviškai, gi vyresnieji 
sako, kad jiems nusibodo vien tik 
lietuviško kaimo tematika; jie 
norėtų nūdienių temų.

Pr. Alšėnas

Essenas. — Sunkiausias tankas 
“Maus” buvo sukonstruktuotas 
vokiečių 1945 m. ir svėrė 207 to
nas. Buvo pasiekta eksperimenti
nės stadijos, tačiau fronte nepa
naudotas.

tis, žinomas birbynės virtuozas. Šiuo 
metu ansamblyje groja broliai Pr. ir 
K. Budriai, J. Čiplys ir J. Mykolaitis. 
Pradėjęs nuo valsų ir polkų, kvintetas 
dabar jau atlieka specialiai sukurtus 
lietuvių kompozitorių kūrinius ir yra 
žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir už jos 
ribų. Didelė dalis repertuaro įrašyta į 
plokšteles. Ateities planuose — kom- 

PEDAGOGINIO LITUANISTIKOS 
INSTITUTO yra organizuojama litu
anistinio mokslo veikalų bibliotekėlė. {-P°z- v- Klovos 4-rių dalių kvintetas 
Kreipiamasi į visus geros valios lie
tuvius, prašant tam reikalui prisiųsti 
bent po vieną dolerį. Į tą kreipimąsi 
jau atsiliepė per šimtą asmenų, bet 
aukų suma dar toli gražu permaža, 
nes norima įsigyti Lietuvių Enciklo
pediją ir kitus brangesnius lituanisti
kos veikalus. Aukas prašoma siųsti 
Instituto ižd. kun. dr. J. Kubiliaus,SJ, 
vardu šiuo adresu: 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, Ill. 60636, USA.

KUN. J. KIDYKAS, SJ, gyvenąs Sao 
Paulo, Brazilijoje, nuo lapkričio 1 d. 
perėmė redaguoti laikraštį “Mūsų Lie
tuva”.

NEKALTO ŠVČ. P. MARIJOS PRA
SIDĖJIMO parapija Čikagoje, minė
dama savo 50 m. jubilėjų, išleido la
bai puošnų leidinį. Jame labai daug 
iliustracijų iš parapijos gyvenimo, yra 
naujosios bažnyčios vitražų ir puoši
mų projektai, tarp jų ir Šiluvos Ma
rijos vitražas. Knygoje lietuviškai ir 
angliškai aprašoma parapijos veikla, 
jos kūrimasis ir gyvenimas, buv. kle
bonai ir iš tos parapijos kilę kunigai 
bei seselės. Leidinys labai didelio for
mato ir gal puošniausias iš visų tokio 
pobūdžio leidinių. Knyga dedikuota 
visiems gyviems ir įnirusiems parapi
jiečiams.

“DRAUGO” KONKURSUI šiemet 
prisiųsti šeši rankraščiai. Kitais me
tais jų būdavo daugiau. Romanų rank
raščiai dabar skaitomi vertintojų ko
misijos.

“SANDAROS” pranešimu, neseniai 
Londone buvo parduotas už 2.000 sv. 
puošnus arrasas — sieninis kilimas, 
kuris kadaise priklausė Lietuvos iždi
ninkui Andriui Goštautui 16 šimtme
tyje.

Vienuose Hohenzolemų rūmuose 
Berlyne buvo sudėta senų ginklų, pa
grobtų iš D. Lietuvos Kunigaikščio rū
mų Vilniuje. Po pereito pasaulinio, ka
ro vienas tokių ginklų — kardas irgi 
patėko į Londoną ir jis buvo parduo
tas už 800 svarų.

Užėmę Lenkiją' 1939 m. hitlerinin
kai. išvežė iš Vavelio muzėjaus, Kro
kuvoje, karūną, kurią buvo paskyręs 
Vytautui ciesorius Zigmantas. Karui 
užsibaigus karūna grąžinta tam pačiam 
muzėjui. Pr. Al.

Okupuoto} Lietuvoj
BIRBYNIŲ KVINTETAS paminėjo 

10 m. veiklos sukaktį. Jį yra suorga
nizavęs J. Gilys, pasikviesdamas į pa
galbą muzikantus — P. Samūitį, A. 
Balytą, I. Brazdeikį ir P. Černiauską. 
Po trejų metų vadovybę perėmė kon
servatorijos absolventas Pr. Tamošai-

birbynėms, V. Paketuro siuita^ S. Vai
niūno koncertas birbynėms su styginio 
orkestro akompanimentu.

SKULPT. VLADAS VILDŽIŪNAS 
sukūrė portretinę M. K. Čiurlionio 
skulptūrą, pagrindiniais motyvais pa
naudodamas ne Čiurlionio atvaizdus, 
bet jo nutapytų paveikslų karalių 
bruožus. Si skulptūra yra originalus 
paminklas didžiajam menininkui, nes 
jojex užfiksuotas Čiurlionio kūrybinis 
pasaulis, o portretinio panašumo pa
likta tik dalis, nekliudanti minties ir 
formos vienybei.

BALYS DVARIONAS jubilėjiniu 
koncertu atžymėjo 60 m. amžiaus su
kaktį. Pritariant kameriniam orkest
rui, jis atliko savo sukurtą II-jį kon
certą fortepijonui, J. S. Bacho ir W. 
A. Mocarto kūrinius. Dabartinėje Lie
tuvoje jis laikomas labiausiai nusi
pelniusiu kompozitorium ir dirigen
tu, sulaukusiu plataus pripažinimo 
net už Lietuvos ribų. Jau anksčiau 
jam buvo suteiktas Sov. Sąjungos 
“liaudies artisto” titulas. Muzikinę 
karjerą Dvarionas pradėjo pianistu 
neprikl. Lietuvoje; tobulinosi MendeL 
sohno konservatorijoje Leipcige. Su 
koncertais jis yra lankęsis Rygoje, 
Talinne, Paryžiuje, Budapešte, Stock- 
holme, Berlyne, Briuselyje, Hambur
ge ir kt. Lietuvos konservatorijose, 
ruošdamas pianistus, profesoriauja jau 
38 metus, šį pedagoginį darbą pradė
jęs dar Kauno muzikos mokykoje. 
Kompozicijos srityje jis labai plačios 
apimties — kuria operas, baletus, 
kantatas, simfonijas, muziką filmams, 
dramos spektakliams, dainas chorams 
ir solistams. Fortepijoninį repertua
rą yra praturtinęs dviem koncertais 
su orkestru ir dviem siuitomis, skir
tomis vaikams.

BALETO SOLISTAI G. Sabaliaus
kaitė ir H. Banys su sovietinių meni
ninkų grupe gastroliuoja pietryčių 
Azijoje. Burmos sostinėje Rangūne, 
įveikdami tvankų ir karštą klimatą, 
jiedu pašoko valsą iš J. Juzeliūno ba
leto “Ant marių kranto”, Sen-Sanso 
“Gulbę” ir P. Gliero baleto “Varinis 
raitelis” adagio. Šią programą jiems 
teks pakartoti Tailande, Kambodijoj 
ir Ceilone.

LIETUVIŠKAJAI GRAFIKAI po ... 
Švedijos miestus keliaujančioje sovie
tinio meno parodoje atstovavo A. 
Skirutytė, S. Rozinas ir R. Gibavičius. 
Parodoje buvo išstatyti 6 Skirutytės 
grafikos darbai, 5 — Rozino ir 3 Gi- 
bavičiaus estampai. Kataloge buvo at
spaustas Gibavičiaus raižinys “Lietu- . 
vaite”. V. Kst.

Gyvenimas filmuose

Churchillio biografija
 KORNELIJUS BUČMYS, OFM

dyba nei kiek neįtkinantis. Visu
moje šis filmas daug menkesnis 
už japonišką originalą, nors ir šį 
kartą pasižymi puikia nespalvota 
fotografija. Tik suaugusiems.

“Of Human Bondage”. Ir šio 
filmo atveju pripažintinas pana
šus nepasisekimas, stengiantis 
trečią kartą pakartoti filminį W. 
Somerset Maughan romano pasta
tymą. Dabartinis filmas vos pa
viršutiniškai paliečia invalido me
dicinos studento romantinį prisi
rišimą prie vulgarios Londono 
restorano padavėjos. Nors jos 
dažnai išduodamas ir atmetamas, 
vėl prie jos grįžta, išsižadėdamas 
kilnesnių perspektyvų. Laurence 
Harvey savo vaidyba pasirodo ne 
tiek dvasiškai pažeistas, kiek pa
viršutiniškai išsiblaškęs ir emo
ciškai nesubrendęs. Kim Novak 
įneša kiek dramatiškumo savo ro
lėje, tačiau jos cockney akcentas 
dirbtinai juokingas. Šalia silpno
ko artistinio pastatymo, filmas 
dėl savo lengvapėdiškumo sudaro 
moralinių priekaištų betkuriai 
žiūrovų kategorijai.

“The Suitor”. Jaunas ir talen
tingas prancūzas Pierre Etaix 
bando priminti pantomiminį me
ną iš tyliųjų filmų laikotarpio. 
1962 m. Oscar premija buvo ap
dovanotas jo bežodis filmukas — 
“Happy Anniversary”. Nors ir su 
pavėlavimu, Kanadą pasiekė jo 
pirmas normalaus ilgio filmas. 
Dialogai sumažinti iki minimumo, 
pagrindinis dėmesys nukreipia
mas i veikėjų veido ir visų jude
sių išraišką. Astronomijoje įsigi
linęs studentas paklusta tėvų 
sprendimui, kad jau laikas vesti. 
Kalbos nesuprantančiai tarnaitei 
nepriėmus pasiūlymo, jaunuolis 
bando laimę gatvėje, restoranuo-

“The Finest Hours”, švenčiant < 
Sir Winston Churchill 90 m. su- 1 
kaktį, šis Anglijoje išleistas fil
mas * peržvelgia didesnę dalį jo i 
gyvenimo įvykių. Tai daugiau* ne
gu eilinė buvusių kino kronikų 
kompiliacija. Panaudojama ir se
nesnės fotografijos bei specialiai 
nufilmuoti nauji gabaliukai. Net 
ir senosios kronikos dėl pridėto 
nuspalvinimo įgauna naujumo 
įspūdį. Humoras darniai derina
mas su iškilmingumu, sentimen
talumas su ironija. Peržvelgiama 
Churchillio vaikystė, studentavi
mas, karjeros pradžia ir jos 
komplikuotas vystymasis. Pavaiz
duojama taip pat ir jo kūrybiniai 
gabumai literatūroje bei tapybo
je. Visdėlto, atskleidžiant politinę 
ir karinę karjerą, vengiama kri- 
tiškesnio įvertinimo ir dėlto žy
miai nukenčia pilnutinis vaizdas. 
Pvz. nei kiek neišryškinamos 
priežastys, dėl kurių jis buvo at
stumtas po I pasaulinio karo ir 
pan. Dėl savo informacinio pobū
džio filmas tinkamas visiems šei
mos nariams.

“The Outrage”. Pasilaikant ne 
tik turinį, bet ir pristatymo for
mą, šis Martin Ritt surežisuotas 
filmas artimai seka japonu klasi
kinį “Rashomon”. Pakeičiamas 
vien tik laikas ir vieta, perkeliant 
įvykius į pereito šimtmečio pa
baigą. Amerikos pietvakariuose, 
užmirštoje geležinkelio stotelėje 
trejetas vyrų diskutuoja vaka
rykščio teismo eigą. Jauna ameri
kiečių pora buvo užpulta meksi
kiečio bandito. Vyras surišamas, 
žmona išniekinama, gi vėliau vy
ras randamas negyvas. įvykiai 
skirtingai liudininkų ir pačių da
lyvių atpasakojami net keturiose 
galimybėse. Panašumais ir prieš
taravimais filmo autoriai lyg ir 
įtaigoja, kad kiekvienas pasakoto
jas taip save pristato įvykusioje 
tragedijoje, kaip iš tikro save no
rėtu matyti. Puiki Paul Newman 
ir Claire Bloom vaidybai pagrin-

baigiasi nusivylimu. Pats Pierre 
Etaix paruošė filmo tekstą, sure
žisavo ir atlieka pagrindinį vaid
menį. šis nuoširdaus humoro fil-

dinėse rolėse. Laurence Harvey mas tinkamas ne tik suaugu- 
nuobodžiai šalta ir pasyvia vai- siems, bet ir vyresniam jaunimui.



Mann & Martel
2320 Bloor St. W Tel. RO 2-8255
INDIAN RD. — BLOOR

žu ir privačiu įvažiavimu; moderniš
ka virtuvė ir vonia; vandens šildy
mas; ekstra kambarys rūsyje. Vie
na atvira skola balanse 10 metų. 
Tuojau galima užimti.

BLOOR — JANE — Bungalow 
$5J00 *- -“** -------

7 kamba
okėti, atskiras mūrinis 

. _ namas, privatus įvažia-.
vimas ir garažas. Vandens šildymas, 
didelis sklypas ant upės kranto. 
'Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.

SWANSEA
$4.900 Įmokėti; atskiras, mūrinis 

gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.

ST. CLAIR — OAKWOOD
$4.700 Įmokėti, 8 kamb. dviejų 

augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia.

BLOOR — JANE
$4.900 {mokėti, 7 kamb. dviejų 

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

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

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Krepšinio pirmenybėse vytiečiai tu
rėjo sėkmingą savaitę. Pirmenybių 
rungtynes žaidė visos komandos ir iš 
6 žaistų rungtynių 5 laimėjo. CYO pir
menybėse Vyčio mergaitės 12 m. ant
rą kartą nugalėjo Aušrą pasekme 
23:13. TLB lygos pirmenybėse vytie- 
tės laimėjo pirmas rungtynes nugalė
damos Lee Roy komandą 33:28. Metro 
A lygos pirmenybėse Vyčio vyrai pra- 
lamėjo pirmąsias rungtynes prieš Wise 
Travellers 49:44. Komanda sudaro ge
rą įspūdį. Pirmam pūslaiky prarasti 
taškai neleido vytiečiąm pasiekti lai
mėjimo, nors vienu tarpu tetrūko vie
no taško. Church lygos pirmenybėse 
žaidžia 3 berniukų komandos. Jos vi
sos laimėjo pirmąsias rungtynes. Iki 
12 m. grupėje vytiečiai sunkiai įveikė 
U.S.H., 16:14, nors rungtynių pradžioj 
vedė 10:0. Iki 14 m. grupėje vytiečiai 
nesunkiai įveikė Woodgreen 45:18 pa
sekme. Iki 16 m. grupėje vytiečiai tik 
po atkaklios kovos įveikė vikrų U.S.H. 
penketuką 31:23.

Sekančios rungtynės. Vyrai pirme
nybių rungtynes žaidžia šios savaitės 
antradienį 9.30 v. YMHA salėje ir 

* ’ketvirtadienį 9 vai. Parkdale mokyk
loje. Sekančios vyrų rungtynės bus 
gruodžio 16 d., 7.30 v. Parkdale mo
kykloje. Moterys pirmenybių rungty
nes žaidžia kiekvieną antradienį Deer 
Park m-loj. Mergaičių sekančios rung
tynės įvyks gruodžio 18 d., 8 v. Lans
downe mokykloje. Berniukų rungty- *

IS TORONTO
DALYVAUTI VISUOMENINĖJ VEIKLOJ
Kanados Lietuvių Katalikių 

Moterų Draugijos suvažiavimas 
1964 m. lapkričio 28-29 d. Toron
te priėmė šias rezoliucijas:

1. Būti pozityviu asmeniu vi
suomenėj per Katalikių Moterų 
Draugijos veiklą.

2. Kelti lietuvės moters tauti
nį susipratimą ir per organizaci
nę veiklą įsijungti į pasaulio ka
talikių moterų judėjimą.

3. Kelti jaunimo moralę ir ska-

nės: iki 12 m. grupė — gruodžio 16 d., 
6.30 v. su Aušra; iki 14 m. grupė — 
gruodžio 11 d., 7 vai. su Aušra A Ry
erson m-loj; iki 16 m. grupė — gruo
džio 11 d., 8 v. Ryerson mokykloje.

Stalo tenisininkai šį savaitgalį iš
vyksta į Klevelandą dalyvauti dešim
tuko turnyre. Įdomi kova žada būti 
moterų klasėje tarp E. Sabaliauskai
tės ir V. Nešukaitytės.

Mūsų rėmėjams: B. Žolpiui išnuo
mojusiam salę, J. Sepuliui, V. Dagi
liui ir J. Svarinskui nuoširdžiai dėko
jame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros visuotinis metinis susirinki

mas — šį sekmadienį, tuoj po pamal
dų, muzikos studijoje. Visi klubo na
riai, rėmėjai ir narių tėveliai prašomi 
dalyvauti.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. Berniukų Church lygoje Aušra 
MBA nugalėjo St. Chris MBA 51:6; 
Aušra MBB nugalėjo St Chris MBB 
18:5; Aušra BA nugalėjo U.S.H. 42:9; 
Aušra BB pralaimėjo St. Chris 10:31 
ir Aušra I. sužaidė lygiom su Wood
green 47:47;1 numatytos rungtynės 
tarp Aušros J ir Woodgreen J yra 
nukeltos į sausio 18 d. Mergaičių CYO 
lygoje Aušra B nugalėjo St. Ed
wards 48:0; Aušra MM pralaimėjo St. 
Johns 13:23; Aušra MJ pralaimėjo St. 
Anselms 20:29 ir Aušra Jr. nugalėjo 
St. Gabriels 39:15. Draug. rungtynėse 
Aušros jauniai J nugalėjo Streetville 
51:30.

Savaitgalio uždaros rekolekci
jos, kurias organizavo KLK Mot. 
Dr-jos Prisikėlimo par. skyrius, 
buvo labai sėkmingos. Dalyvavo 
apie 30 moterų, šį savaitgalį to
kios uždaros rekolekcijos rengia
mos vyrams augustijonų rekęlek- 
cijų namuose.

Kūrėjų-savanorių rengtas Lie
tuvos kariuomenės šventės minė
jimas pr. sekmadienį buvo origi
nalus savo programa, kurioje pa
skaita buvo sujungta su deklama
cijomis. Paskaitą skaitė J. Matu
lionis, deklamavo — aktorė E. 
Kudabienė ir L. Virbickaitė.

Kanados ukrainiečių komitetas 
gruodžio 6 d. Massey salėje su
organizavo viešą mitingą, kuria
me buvo rezoliucija Kanados vy
riausybei, kad ši neleistų sovie
tams naudoti Kanados pašto savo 
šmeižtų spausdiniams bei laiš
kams, skirtiems Kanadoje gyv. 
išeiviams. Kalbėjo adv. F. Stin
son, dr. B. Stebelsky, adv. S. Fro- 
lick, K. Akula, dr. A: Yaworski 
ir kun. J. Branch. Pabaltijo, ypač 
Lietuvos, reikalus pabrėžė adv. 
Frolick. Mitingui vadovavo dr. J. 
Boyko ir dr. P. Ochitwa. Organi
zatoriai, be ukrainiečių, buvo pa
kvietę ir sovietų okupuotų kraštų 
atstovus: gudų, kroatų, lietuvių, 
latvių, estu ir slovakų atstovus. 
Publika nebuvo labai gausi, o mi
tingo organizavimas atliktas sku
botai.

Siuntiniai i Lietuva
BE MUITO, LEIDIMŲ IR KITŲ MOKESČIŲ

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

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

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

Be to, dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėjusį specialų 
tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų siuntini V-3, susidedantį iš trijų 
atkarpų, trims eilutėms po 314 jardo, išviso 1014 jardo, tik už $55.00 
(JAV) su sov. muitu ir pasiuntimu.

Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite į:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

Atstovai Kanadoje:
A. Kusinskis, 124 Park Street, Sudbury, Ontario 

L Radzevičius, 61 N. Windermere Ave., Port Arthur, Ontario

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

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.

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

INDIAN RD. — GLENLAKE, $6.000 įmokėti, mūro, atskiras, pirmame
4 kambariai ir vonia, viso 10 kambarių, garažas, šoninis 9 pėdų 

avimas. Liks viena skola balansui.
ANSEA, $5.000 Įmokėti, 6 kambarių, per 2 augštus, 6 metų senumo, 

garažas, privatus frontinis įvažiavimas. Skubiai ir pigiai parduodamas. 
JANE — ANNETTE, $2.000 Įmokėti, 5 kambarių bangaliukas skubiai par

duodamas už $10.000.
RONCESVALLES — HEWITT, $10.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 17 kam

barių gerų pajamų namas, 3 garažai, prie gero susisiekimo.
Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambinti 
ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina. 
Čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

“TŽ” metinis koncertas — ba
lius Įvyks 1965 m. sausio 23 d. 
ryšium su “TŽ” 15 m. 
sukaktimi. Koncertinę 
išpildyti Klevelando vj 
vad. Ryto Babicko. B
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tinti jį siekti augštojo mokslo.
4. Auklėti vaikus religinėje ir 

lietuviškoje dvasioje.
5. Pasistengti tinkamai atsto

vauti savo tautai kitataučių tarpe.
6. V a d o v a ujantis “tiesos ir 

meilės” šūkiu siekti asmeninio 
dvasinio tobulumo.

7. Platinti, remti katalikišką 
spaudą ir bendradarbiauti KLK 
Moterų Dr-jos leidžiamame žurna
le “Moteris”.

Suvažiavimo prezidiumas

šią savaitę B-C lygos rungtynių ne
bus. Taip pat rungtynių neturės mer
gaičių M Juv. ir Jr. komandos. Visos 
kitos komandos, žaidžiančios Church, 
TLB ir CYO lygose, rungtynes turės 
numatytu tvarkaraščiuos laiku. Lygų 
tvarkaraščiai yra iškabinti parapijos 
kavinėje.

Visuotinis ŠALFASS-gos suvažiavi
mas šaukiamas 1965 m, vasario 6-7 d. 
Klevelande, Ohio. Vienas pagrindinių 
suvažiavimo punktų bus įvesdinimas 
naujo FASK-to į pareigas.

Ryšium su FASK-to rinkimais, galu
tinis rinkėjų ir renkamųjų metinės 
1964 m. ŠALFASS-gos narių registra
cijos atlikimo terminas yra 1964 m. 
gruodžio 31 d.

1964 m. š. Amerikos lietuvių šach
matų pirmenybės, turėjusios įvykti 
lapkričio 27-29 d. 'Čikagoje, nebuvo 
pravestos dėl permažo dalyvių skai
čiaus; atidėtos vėlesniam laikui.

Penktasis stalo teniso “Dešimtuko 
Turnyras” įvyksta gruodžio 12-13 d. 
Klevelande.

J. Urbonas už “TŽ” prenume
ratą atsiuntė $20. Ačiū už pa
ramą.

Prof. J. Ereto paskaita gruo
džio 6 d. jaunimui sutraukė ne
mažai ir senimo. Ji buvo tikra at
gaiva. Profesorius iš Šveicarijos 
sudomino visus pasakojimu apie 
savo Įžadą dirbti Lietuvai, kurį 
garbingai tesėjo, ir iškėlimu lie
tuvių k. vertės. Jis pabrėžė, kad 
lietuvių k. yra didelis kultūrinis 
lobis ir kvietė jaunimą jį bran
ginti bei derinti su kanadiškąja 
kultūra. Kanada esanti laisvės 
kraštas, ir nieko nėra kanadiškes- 
nio kaip dirbti laisvės darbą — 
rūpintis laisvės grąžinimu paverg
toms tautoms. Profesorius antra
dieni išvyko Čikagon, kur unma- 
to pabūti keletą dienų rinkdamas 
medžiagą a.a. pfof. K. Pakšto mo
nografijai. Toronte jis turėjo pro
gos pasikalbėti su liet, jaunimu 
ir visa eile lietuvių veikėjų.

Prez. A. Smetonai prisiminti 
akademijoje pirmą kartą Toronte 
kalbės rašyt. Št. Santvaras, žino
mas mūsų poetas, dramaturgas ir 
buv. operos solistas. Retai kam 
mūsų tautoje gabumai ir judru
mas leido taip plačiai kultūrinė
je veikloje išsišakoti, kaip St. 
Santvarui. Nėra tad eilinis reiš
kinys, kad savanoris karys ir 
Klaipėdos žygio dalyvis tampa 
operos solistu, dramaturgu, ope
rinių libretų kūrėju ir vertėju, 
valstybinės konservatorijos dės
tytoju, žurnalistu. Išeivijoje — 
vienas iš Rašytojų Draugijos at
kūrimo iniciatorių ir pirmininkų. 
Jo drama “Žvejai’’ ir pjesė “Kai
mynai” buvo statytos Kauno vals
tybiniam teatre, “žvejai” buvo 
vaidinami taip pat Estijoje ir Lat
vijoje. St. Santvaras yra išleidęs 
6 lyrikos rinkinius, kurių pasku
tinis yra “Aukso taurė” (1962).

Minėjimas pradedamas iškil
mingomis pamaldomis visose 
liet, parapijose (žiūr. parapijų ži
nias). Organizacijos kviečiamos 
dalyvauti pamaldose ir akademi
joje su savo vėliavomis. Minėji
mą rengia visų liet, parapijų ir 
organizacijų atstovų susirinkime 
sudarytas komitetas*. K.

i sutiko 
oktetas, 
aus me

tu bus loterija. Kas galėtų paau
koti fantų, maloniai prašomi pra
nešti “TZ” administracijai.

Leidėjai
Kalėdinius sveikinimus jau pri

ima “TŽ” administracija. Organi
zacijos ir paskiri asmenys malo
niai prašomi paruošti sveikinimų 
tekstus ir juos atsiųsti nevėliau 
gruodžio 15 d.

šaulių kuopos dešimtmetis — 
gruodžio 12 d., 8 v.v. Šv. Jono Kr. 
par. salėje. Programoje: sveikini
mai, meninė dalis (smuikas, poe
zija ir kt.). Maloniai kviečiame 
šaulius, buvusius šaulius, rėmė
jus ir kt. Įsijungti Į minėjimą. 
Pakvietimus galima užsisakyti iki 
penktadienio 1 v. pas p. Jankaitį 
RO 2-3838, vakarais pas: Žavį — 
536-1447, Valiulienę RO 2-0935, 
Bačėną LE 64881. Valdyba

A. B. Beresnevičius, siuvėjas, 
yra atidaręs modernią vyrų ir 
jaunimo drabužių krautuvę, ku
rioje galima pasirinkti įvairių sti
lių aprangos. Krautuvės adr/343 
Roncesvalles Avė.

Nuoširdžiausiu dėkingumu ir gra
žiausiais įspūdžiais visada prisiminsi
me mudviem padarytą malonią staig
meną 10 metų vedybinio gyvenimo su
kakties proga.

Nuoširdžiausiai dėkingi minėtos 
staigmenos rengėjoms ir rengėjams; 
pobūvy dalyvavusiems; visiems už gau
tas ta proga puikias dovanas. Tad 
ačiū labai: p.p. B. T. Stanuliams, J. 
Šarūnui, D. A Braziams, A. L. Sta- 
delninkams, A. J. Kriščiūnams, B. J. 
Maziliauskams,»S. V. Jurevičiams, B. 
K. Kareckams, I. V. Liškauskams, P. 
V: Gudaičiams, A. J. Mikučioniams, 
M. J. Tamošiūnams, J. A. Pūkams, E. 
B. Kišonams, O. A. Skrebūnams, L. H. 
Bukauskams, A. J. Bųkšaičiams, V. J. 
Žemaičiams, J. V. Skrebutėnams, A. 
J. Birgėlams, M. A. Adomavičiams, 
P. M. šostakams, P. Bacevičiui, A. 
Senkui, P. Kėvalaičiui, S. Jonavičiui, 
A. Daukantui, V. Skilandžiūnui, J. 
Zuntmaniui.

Ypatingas mudviejų dėkingumas 
priklauso mieliems tėveliams ir uoš
viams A. C. Venckams už dovaną ir 
parodytą tikrai tėvišką rūpestingumą.

Nuoširdžiai dėkingi gerb. klebonui 
Tėvui Placidui, OFM, už atsilankymą 
ir prasmingą dovaną.

Dėkingi labai ir savo broliams, kun. 
dr. Viktorui ir Juozui Skilandžiūnams 
už mudviejų prisiminimą sveikinimais 
ir vertingomis dovanomis.

Dėkojame visiems, kurie negalėjo 
dalyvauti, bet vienokiu ar kitokiu bū
du prisidėjo prie mudviejų prisimi
nimo.

Su dėkingumu visiems:
A. ir P. Skilandžiūnai

Lietuvių studentų žinios
Lituanistinis seminaras — Šį penk

tadienį studentų būstinėje. Pradžia 
8 v.v. punktualiai. Diskutuojama aktu
ali tema — “Gimimų kontrolė”. Įžangi
nį pranešimą padarys Tėvas Placidas, 
OFM, moderuos A. Rinkūnas. Studen
tai ir 13 klasės gimnazijų mokiniai

Lietuvių skautų veikla
šį sekmadienį Šatrijos ir Rambyno 

tuntų skautai-tės pilnoje uniformoje 
dalyvauja šv. Jono par. bažnyčioje 
9.30 v.r. skautų šefo prez. A. Smeto
nos 20 m. mirties sukaktuvių iškilmin
gose pamaldose. Visi renkasi 9.15 par. 
salėje.

Šatrijos ir Rambyno tuntai su savo 
vėliavomis dalyvavo kariuomenės šv. 
minėjimo pamaldose Prisikėlimo baž
nyčioje pr. sekmadienį.

Vyr. v. P. Gorys vėl aktyviai įsijun
gė į jūros skautų veiklą; yra baigęs 
Canadian Power Squadron buriavimo 
kursus. Rambyno tunte jis eis bebrų 
vadovo pareigas.

Sk. vytis P. Regina lankė 16-kos pa
skaitų bendrą vadovų kursą pas kana
diečius drauge su 40 vadovų. Sveiki
nam Petrą, kad jis tuose kursuose da
lyvavo ir baigė.

Skautų tėvų-rėmėjų komitetas, vad. 
J. Adomavičiaus, Šatrijos ir Ramby
no tuntams nupirko ir padovanojo ro
tatorių, kurį surado ps. E. Kazakevi
čius. Prie rašomosios medžiagos prisi
dėjo ir abu tuntai.

Prasidėjo “Sk. Aido” platinimo va
jus. Visų skautų-čių pareiga ne tik 
patiems jį užsiprenumeruoti, bet ir 
surasti naujų prenumeratų. Jo kaina 
S3 metams, garbės pren. $10.

Vilkiukų bendra repeticija Kalėdų 
eglutei įprasta tvarka ir laiku.

Rambyno ir Šatrijos tuntų jūros 
skautai-tės turėjo sezono uždarymo ir 
kariuomenės šventės iškilmingą suei
gą gruodžio 6 d. Kandidatai J. Lasys, 
A. Dimskis ir M. Butėnaitė davė įžo
dį. Oficialioji dalis užbaigta Tautos 
Himnu. Linksmąją dalį puikiai išpildė 
sesės. Konkursinį skaitymą laimėjo 
sk. Žemaitytė. V. žolpytė skaitė skil
ties tema “Ką man duoda skaučių or
ganizacija?” Skautai pašoko sportiš
ką žaidimą ir po to vaišino kavute ir 
pyragais. Iš sueigos visi j. skautai-tės 
ir svečiai išskubėjo j paskaitą, kurią 
skaitė prof. J. Eretas iš Šveicarijos. 
Už tokią turtingą paskaitą visi skau
tai-tės esame profesoriui nuoširdžiai 
dėkingi.

6-tas įstatas. Skautas-tė gamtos drau- 
gas-gė. Gražios sielos skautas negali 
nesidžiaugti nuostabia gamta, jos au
galais, gyvuliais, negali nesigrožėti 
gamtos vaizdais, dangaus erdve, žvaigž
dynų stebuklais. Miesto skautai, netu
rėdami dažnų progų džiaugtis gyva 
gamta, turėtų išnaudoti iškylų ir sto
vyklų laiką pažinti augalams ir gy
viams, jiems globoti. Neturint progos 
tai įgyvendinti, reikia skaityti knygas, 
lankyti muzėjus. Juk gamtos pažini
mas priartina kiekvieną prie Dievo, 
nes Jo yra viskas sukurta. Stenkis iš
naudoti visas progas.

kviečiami dalyvauti.
Papasakosime dabar trumpai apie 

studentų iškylą į Detroitą. Visi grįžo 
patenkinti ir pilni įspūdžių. Tie, ku
rie dalyvavo paskaitose, turėjo įvairių 
nuomonių apie jas, bet visi labai gyrė 
prof. J. Ereto ir anglo Mr. R. Cullen 
paskaitas, ir visi vienbalsiai sutiko, 
kad tas laikas paskaitose buvo vertai 
praleistas. Tik gaila, kad nevisi turė
jo užtektinai susidomėjimo paskaitose 
dalyvauti. Yra gera smagiai praleisti 
laiką, bet reikia nepamiršti ir rimtes
nių dalyku.

Dabar, studenčiukai, mes turime la
bai rimtą problemą. Labai susirūpino
me, kad gal dar nevisi parašėte laiš
kučius Kalėdų seneliui. Greitai sku
bėkite — iki Kalėdų liko tik 15 die
nelių.

Paskutinis žodis: Nuoširdi užuojauta 
visiems studentams vargšeliams, kurie 
dabar rašo kalėdinius egzaminus 
(mudviem irgi).

Balandėlis ir Pelėda

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

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

DUFFERIN — COLLEGE, $13.900 pilna kaina. 7 kambariai per 2 augštus, 
2 modemiškos virtuvės, 2 vonios. Namas naujai išdekoruotas, kieto me
džio grindys, nauja apšildymo sistema. Mažas įmokėjimas, vienas mort
gičius balansui. Vienas garažas.

RONCESVALLES — DUNDAS, $15.900 pilna kaina. 8 kambariai per 2 
augštus. 2 modemiškos virtuvės, 2 vonios. Vandeniu-alyva apšildomas; 
garažas. Galima pirkti su $3.000 įmokėjimu.

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

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

RONCESVALLES — HIGH PARK, $23.500. Gražus atskiras namas, 11 
kambarių, 3 virtuvės, 2 vonios, vandeniu-alyva apšildomas; naujai de
koruotas, dideli kambariai. Įmokėti apie $7.000.

TRIPLEKSAS prie Humber upės.
$33.000 — 17 kambarių, balkonai. Įmokėti $10.000.

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL JLE 5-1584
SWANSEA, $4000 įmokėti, šiurkš

čių plytų 6 kambarių atski
ras namas, garažas su šoni
niu įvažiavimu, viena atvira 
skola 10-čiai metų.

BABY POINT, $4000 įmokėti, 7 
kambarių atskiras mūrinis 
namas, vandens alyvos šildy
mas, garažas, atvira skola.

PRINCE EDWARD—BERRY RD., 
$6000 įmokėti, gražus 6 kam
barių bungalas, modernus, 
garažas su privačiu įvažiavi
mu, didelis kiemas, arti su
sisiekimo. ,

HIGH PARK — RONCESVALLES, 
$7000 įmokėti, 12 kambarių 
atskiras mūrinis namas, ga
ražas su geru įvažiavimu, nė
ra skolų, 3 vonios.

RUNNYMEDE — BLOOR, $8000 
ar mažiau įmokėti, 7 kamba
rių atskiras mūrinis namas, 
naujas šildymas, garažas su 
10 pėdų įvažiavimu, nėra 
skolų, netoli Bloor.

HIGH PARK AVE., $10.000 įmokė
ti,' puikus 10 kambarių per 
du augštus atskiras mūrinis 
namas, didžiulis recreation 
kambarys, dvigubas garažas 
su privačiu įvažiavimu, vie
nas iš gražesnių namų toje 
gatvėje.

HIGH PARK — BLOOR, $25.000 
įmokėti, 18 butų apartamen
tas, visą laiką išnuomotas, 
apie $22.000 metinės nuo
mos, skubus pardavimas.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA

Namų teL LE 6-9165

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

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

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

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

HIGH PARK RAJONE:

rius, vienas butas 5 kamba
rių. Didelis kiemas — gara
žai. Viena atvira skola ba
lansui.

RONCESVALLES — GRENADIER 
$15.000 įmokėti už 5 butų gerą pa

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

WESTONO RAJONE:
$15.000 Įmokėti už 17 butų aparta- 

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

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

šeštadieninės mokyklos Kalėdų 
eglutė įvyks gruodžio 20 d., 4 
v. p.p., sekmadienį, Prisikėlimo 
par. salėje. Programą atliks mo
kyklos mokiniai. Įėjimo bilieto 
kaina 50 et., už kurį kiekvienas 
vaikas gaus ir dovaną.

Tėvų komitetas

Iškilmingas N. Metu sutikimas,, 
ruošiamas liet, radijo programos 
“Tėvynės Prisiminimai”, ir šiais 
metais įvyks Prince George vieš
bučio didžiojoje salėje. Apvalūs 
10 vietų stalai galima rezervuoti 
pas programos vedėją J. R. Si
manavičių, 111 Roncesvalles 
Ave., Tof. 3. Tel. LE 4-1274.

Ateitininku žinios
Vyr. moksleivių susirinkimas — šį' 

šeštadienį, gruodžio 12 d., 7 v.v. LVN.' 
Kalbės I. Kairienė tema “Mergaitės 
apranga”. Kviečiamos visos gimnazis
tės.

“Gintarių” susirinkimas — sekma
dienį, gruodžio 13 d., 2 vai. p.p. LVN. 
Bus diskutuojama televizijos reikšmė. 
Kviečiamos 7-8 skyriaus mergaitės.

Vaikų eglutėje jaunučių ir jaunes
niųjų ateitininkių atliktas vaizdelis 
“Pažadas” įspūdingai pavyko. Nuoširdi 
padėka Vidai Anskytei už didelę talką.

Vyr. moksleivių berniukų ir mergai- 
gaičių bendras susirinkimas įvyks 
gruodžio 20 d. Prisikėlimo muzikos 
studijoje.

Jaunesniųjų berniukų susirinkime 
kuris įvyko praėjusį sekmadienį apie 
savanorius ir Lietuvos kariuomenę pa
pasakojo Aloyzas Kuolas.

Vyr. moksleiviai Kalėdų atostogų 
metu planuoja slidinėjimo su rogutė
mis iškylą į Toronto apylinkes.

Moksleiviai dėkoja visiems laisva au
ka parėmusiems “Pirmyn Jaunime” 
laikraštėlį. Visuomenės susidomėji
mas ir mažytė auka paskatina mus 
laikraštėlį tobulinti. Dėkojame kleb. 
kun. P. Ažubaliui už stambesnę auką.

Studentai ateitininkai savo vėliavai 
įsigyti laukia aukų, ypač iš sendrau
gių; siųsti Živ. šlekytei, 34 Gooch 
Ave., arba Aid. Bušinskaitei, 508 Glen- 
lake Avė.

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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.

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

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

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

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

Turime krautuviq, namq, vasartfečfq, kotelių, motelių įvai
riose vietose ir Įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius



ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

foto aparatai ir Lt.

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

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

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

kymus siųsti mums paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų 
pranešimą.

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

Telefonas LE 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

Lietuviškos kalėdinės atvirutės
GAUNAMOS:

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

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

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

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.

TELEYISION-RADIO-Hi- f j Service — Dirbtuvė

fe.: TeI. 532-7733
Taisome visus ^modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko. - f .
T.V. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.

CLEAR-VISION T. V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO
KOOPERATYVAS visoje Kanadoje.* 
DARBO VALANDOS: 
Pirm. 10-1.30 ir 4.30-7 
Antr. 10-1.30 
Treč. uždarytas 
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7 
Penkt. 10-1.30 ir 4.30-8

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

4/2% -5%.
Asmeninės pask. — 7%.
Mortgičių pask. — 6J4%.
Priedo visi taupytojai gauna nemokamą gyvybės 

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

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 Z kRcSge7^eL^i.no5

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

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis

VISŲ RUSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

OILS LTD. ATSTOVAS

Nemokamai taisome bei išvalome 
krosnis-degintuvus savo klientams.

TELFONAS LE 3-4908

Toronto Lietuvių n
Kredito Kooperatyve PARAMA

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

Už sutaupąs moka nuo 4% % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6^»%. 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 meta nuo 18 vaL nd 1 vai. 38 min. kiekvieną 
dieną, išskyras sekmadienius; šeštadieniais no 9 vai iki 1 vaL, o vakare 
ano 4 vaL'St min. Iki t vaL 38 min. tiktai pirmadieniais fr penktadieniais.

gimines ir draugus pakeliauti

$99.00

Canadian National

WALDI
859 COLLEGE ST. 

TeL LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis

Dabar keleiviai iš Didžiosios Britanijos, Airijos ir Europos 
kontinento gali keliauti po visą Kanadą per 30 dienų laiko
tarpį visais CN keleiviniais traukiniais labai žema $99.00 
kaina (vaikams $50.00).
Taip vadinamas “CANRAILPASS” (CN geležinkelio bilie
tas) suteiks teisę kiekvienam jį įsigijusiam pamatyti kiek
viena Kanados dalį nuo jūros iki jūros. Sustojimai yra 
leidžiami betkur tame 30 dienų laikotarpyje nuo bilieto 
galiojimo pradžios. Su kiekvienu bilietu yra leidžiama pa
siimti 150 svarų bagažo nem<damaL
Bilietas padengs tik kelionės išlaidas geležinkeliu; už at
skirą mokestį keleiviai galės gauti miegamąjį ar poilsio 
vagoną Kanadoje, jei norės ir galės kartu naudotis ne
mokamu maistu.
“CANRAILPASS” yra gaunamas visose CN įstaigose D. 
Britanijoje ir Paryžiuje, Prancūzijoje ir visose įgaliotose 
agentūrose visame Europos žemyne. Kanadiečiai gali nu
plikti bilietus ir čia giminėms bei draugams, kurie pla
nuoja apsilankyti šiame krašte. Jie turės tik kartu su bi
lietu parodyti savo pasą.
Smulkesnių informacijų teiraukitės telefonu artimiausioje 
CN bilietų pardavimo įstaigoje arba pasiųskite šį kuponą:

Siųskite šį 
kuponą 
CANADIAN 
NATIONAL 
RAILWAYS 
BOX 430 
UNION 
STATION 
Toronto 1, 
Ontario

Ad. 55-64

Please send me further information 
regarding “CANRAILPASS”
Name ____________________ ______
Street address__________________
Place:_____________
Phone No.___

X .

ŽENGTI SU LAIKO DVASIA Winnipeg, Man.
(Atkelta iš 3 psl.)

T. G. Kijauskas, SJ, baigia 
ruošti jaun. at-kų programą pa
gal naują metodą. Yra ženklų, 
kad gyvenimas keičiasi Į naują 
epochą. Pasitikėjimas Apvaizda 
neleidžia tapti pesimistais. Išryš
kinkime vysk. Valančiaus gyvą 
dvasią: meilę lietuvio lietuviui.

Sendraugių centro valdyba 
naudoja naujausias technikos 
priemones veiklai gyvinti. Yra 
irekorduota 15 paskaitų Įvairių 
kalbėtojų Į magnetofono juoste
les. Jos naudingos ypač mažes- 
niem skyriam, kuriem sunku su 
paskaitininkais.. Dvasios vadas 
kun. Br. Dagilis propaguoja užda
rų rekolekcijų minti. Sekančių 
metų stovyklos tema “Lietuviškos 
šeimos ugdymas”. 1965 m. pava
dinti lietuviškos šeimos metais.

Centro valdyba organizuoja

Pakšto paminklą ir monografiją. 
Įsijungia Į Lietuvių Fondą. Ty
liai esame Įsijungę ir į Lietuvos 
laisvinimo kovą. Kovos suaktyvi
nimas — gyvas šio laiko reikala
vimas/Dr. V. Vygantas, sendrau
gis, ketvirtą kartą perrenkamas 
Pax Romana pirmininku. Tai pir
mas atsitikimas 2,5 mil. narių tu
rinčios organizacijos istorijoje.

At-kų tikslai sutampa su tautos 
valia. Artėjame prie 40 m. at-kų 
sendraugių sąjungos Įsteigimo ju- 
bilėjaus. Ji Įsteigta Palangos kon
ferencijos 1927 m. Esame Lietu
vos laisvės prieaušryje. Aktyviai 
angažuojamės po Kristaus vėlia
va. Tikime fdėatų šventumą; Idė
jas palydi mūsų darbai. Tikime ir 
laukiame, kad Apvaizda leis dar
buotis tėvynėje už jos šviesią 
ateiti.

(Atkelta iš 3 psl.) 
je vietoje — lauke, o sausio ar 
vasario mėn. Įnešus Į saulėtą rū
sio kambarį pradėti laistyti 
drungnu vandeniu ir priversti žy
dėti viduje.

Šio mėn. pabaigoje reikia atlik
ti pirmąjį purškimą vaisinių so
delio medelių su žieminiu skiedi
niu “Dormant Spray”, kuris ne 
tik sunaikina Įvairius vabzdinius 
kenkėjus bei ligų sporas, bet taip 
pat apsaugoja nuo kiškių bei pe
lių, nes šis skiedinys yra iš sieros 
elemento ir turi labai nemalonų 
kvapą bei skonį. Tas atbaido mi-

nėtus kenkėjus, kurie dažnai pa
daro nepaprastai daug žalos.

Sodelio draugams — paukšte
liams šiuo metu Įtaisykime lesyk
las, kad jiems palengvėtų kietoji 
žiema, o jie keleriopai atsilygins 
ateinančią vasarą kenksmingų va
balų naikinimu.

Pajieškojimai
Jieškoma Elena Pumputytė - Šimai

tienė. Atsiliepti šiuo adresu: Mrs. Te
resė Sakalauskaitė - Balnionienė, 6122 
So. Whipple St., Chicago, Ill. 60629, 
USA.

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

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA '
MEMBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS kilimus.

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

Skambinkite LE. 34912.

STANLEY WM. FROLICK, BJL 

advokatas 
notaras

International

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

ATOM ELECTRIC
ELEKTROS RANGOVAS 

A. ČEPONIS 
Visi elektros darbai 

TeL 532-3408. Namų RO. 6-8372

St. D.

Kas darytina gruodžio mėnesį?

Driving School

PARAPIJOS MUGĖ - BAZARAS įvy
ko lapkričio 12, 13 ir 14 d. vakarais; 
davė $1.032,46 pelno. Loterijos bilietė
lius pardavinėjo S. Dielininkaitienė ir 
bufete gėrimais aprūpino Pov. Mat- 
veičiukas. Parengimo darbus atliko K. 
Mažeika, fantus tvarkyti padėjo P. 
Bagdonas ir A. Jančiukaitė; fantus pa
davinėjo A. Januška, A. Dielininkaitis, 
P. Matveičiukas, V. Januška, R. Rut
kauskas, L, Federaitė ir Lor. Green
ing. Bingo pravedė T. Lukas, šokola
du lošė K. Mažeika ir J. Stangė. Vi
sus tris vakarus veikė virtuvė su šilta 
vakariene, kuriai maistą dovanojo pa
čios šeimininkės, šeimininkavo: Mor- 
kuvienė ir M. (Mykolo) Januškienė, 
A. Balčiūnienė, T. Timmermanienė, 
M. Marozienė, J. Kriščiūnienė; ir p. 
Kasanavičienė. Padavėjos buvo: B. 
Jančiukaitė ir J. Barkauskaitė. Maistu 
prisidėjo: L. Samulaitienė, O. Jančiu- 
kienė, O. Greeningienė, M. Daubarie
nė, M. (Jurgio) Januškienė, J. ir J. 
Mikalauskai. Loterijoj laimėjo: auto
mat. keptuvę — J. Kriščiūnienė, lygin
tuvą — P. Vaškevičius, duonos džio
vintuvą — E. Pranevičienė, lovos už
tiesalą — A. Marozas, foto aparatą — 
M. Rydzewski, elektrinį skustuvą — 
M. Virkutytė, peilių rinkinį — K. Pra
nevičius, laikrodį “žvaigždę” — M. 
Lukas, laikrodį “Katinas” — p. Bag
donienė, kumpį — S. Bartninkie- 
nė, paveikslą — J. Liaukevičienė, 
plaukų džiovintuvą — R. Greening.

PRIEŠADVENTINIS PASILINKS
MINIMAS įvyko lapkr. 28 d. par. sa
lėje.

KALĖDŲ EGLUTĖ įvyks sekmadie
nį po Kalėdų — gruodžio 27 d.

N. METŲ SUTIKIMAS-KONCER
TAS parapijos salėje prasidės 9 v.v. 
10 v. bus muzikinė programa, kurią 
išpildys A. Dudonis ir V. Virkutis, 
akomponuojant D. Januškaitei. Šo-

OKULISTAS
S. BROGOWSKL OJ).

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

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

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

BE 9-1659

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-

patarimus.
Tose pačiose patalpose atliekami 

body ir dažymo darbai.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

—alfa RADIO & TV
Parduodam ir taisom televirijot Ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS LE 11115. o tn LANSDOWNE AVE, TORONTO

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš 1 psL) 

tų, t.y. bolševikų. Tai perspėji
mas Anglijai, kurios kairioji vy
riausybė yra pasinešusi į neaiš
kias darybas su Rusija ir nori ma
žinti savo karines pajėgas.

Du raketiniai erdvėlaiviai, iš
šauti erdvėn amerikiečių ir sovie
tų, turėtų pasiekti Marsą liepos 
14 d. Ir amerikiečių Mariner IV, 
ir sovietų Zond II Beskrieja be 
kliūčių. Mechaniniai sutrikimai 
nukreipė nuo nustatyto kurso. 
Radijo bangų pagalba amerikie
čiam pavyko atstatyti erdvėlaivio 
kursą Marso link.

Paryžius. — Prancūzų kairiųjų 
konferencijoje, -kuriai vadovavo 
buv. Prancūzijos min. pirm, ir 
Žmogaus Teisių Lygos pirm. D. 
Mayer, plačiai svarstytos žydų 
Sov. Sąjungoje diskriminavimo 
klausimas. Nurodyta, kad ten nuo 
1958 m. iš 450 sinagogų 360 bu
vo uždarytos; sustabdžius platinti 
antisemitinę brošiūrą “Žydija be 
pagražinimų”, per pastaruosius 
kelis mėnesius pasirodė nauji 
prieš žydus nukreipti leidiniai. E.

kiams gros “Astrada-Shurma”. Įėjimas 
$2.50, jaunimui $125.

SUSITUOKĖ: Gražina Regina Za- 
wadskaite ir Edmundas Varnelis.

..ŠYPSENOS..
Vatikane

Vienas Romos kurijos monsin
joras popiežiui Jonui XXIII kar
tą parei&ęs:

— Neįmanoma sušaukti visuo
tinės santarybos 1963 metais.

— Gerai, tada ją šauksim 1962 
metais, — atsakė popiežius.

Seržantas Roncalli
Vienoje audiencijoje popiežius 

Jonas XXIII atpažino kun. Pigna- 
tello, buvusį generolą, su kuriuo 
jis tarnavo seržantu I D. karo me
tu. Kun. Pignatello atsiklaupė ir 
pabučiavo popiežišką žiedą. Priė
męs jo pagarbą, popiežius karei
viškai išsitempė ir su šypsniu 
tarė:

— Seržantas Roncalli laukia 
jūsų įsakymo, generole!...

Idealus vyras
Britanijoj kasmet renkamas 

idealus vyras, šiemet iš arti 2000 
varžovų tas titulas atiteko Brian 
Sutherland, apie kurį jo žmona 
šitaip atsiliepė:

— Jis tikrai pavyzdingas vyras: 
išlaiko šeimą, gamina valgius, at
lieka ruošą namuose, prižiūri vai
kus, negeria, nerūko, nesibara ir 
vakarais niekur neišeina.

Kitiems kilo neatsakytas klau
simas: o ką veikia jo žmona?

' Parinko Pr. AI.

S1TAS simbolis reiškia, "
kad esame savistovūs — independent — visų APDRAUDOS 
reikalų tvarkytojai, profesinės sąjungos nariai.

PRANO BARAUSKO 
AGENTŪRA
RO 6-0811 arba RO 6-0832
Commissioner For Taking Affidavits.

W. A. LENCKI,
B.A., L.LJ3.

Teisininkas- 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

NOTARAS
A. LIODZIUS, S.B.L.

Toronto Įstaigos bendradarbis: 
W. S. MASTIS, LL. D.

Namų, farmų ar betkurio biznio 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
TORONTO: 220 Roncesvalles Avė., 

LE 6-3750 (1—5 v. p.p.) 
LE 7-1708 (7—9 v. vak.)

HAMILTON: 21 Main St. E., 
JA 7-5575, FU. 3-8929.

Dėl pasimatymo susitarti telefonu 
minėtu laiku.

DR. E. ZUBRIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

D R. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
129 GRENADIER ROAD

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250 
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin SL)

OKULISTĖS
Br. Bukowska-BEJNAR. R.0 
Wiktoria BUKOWSKA, R.O
274 RONCESVALLES AVĖ 

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

Darbo valandos: kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

NAMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, J-A.V-BIŲ 
Dt UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS Į Namu EO 84118i J Ml?
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Sv. Jono Kr. par. žinios
— Marijos N. Prasidėjimo šventės 

vakarinėse pamaldose giedojo jauni
mo choras. Pamaldose dalyvavo gražus 
būrys kat. mot. draugijos narių, šven
čiant draugijos dangiškos Globėjos 
šventę- '

— Pirmadienį iškilmingai palaidota 
a.a. Barbora Stonkienė. Velionės arti
miesiems, Stonkų — Matulioniu šei
moms, gili užuojauta. Garbios velio
nės, kaip lietuvės krikščionės ir moti
nos, šviesus prisiminimas tepasilieka 
ilgiems metams jos artimųjų tarpe.

— šį sekmadienį pamaldose prisi
menamas b. Lietuvos prez. Ant. Sme
tona jo mirties 20 metų sukakties pro
ga. 9.30 v. pamaldose organizuotai da
lyvauja abu Toronto skautų tuntai, o 
11 vai. — suaugusieji.

— Šią savaitę par. kunigai lanko: 
Pacific, Oakwood, Keele, Mavetty ir 
Midland gatves.

— Jaunimo choro repeticija — šeš
tadieniais po liet mokyklos pamokų. 
Kviečiame įsijungti jaunuosius mūsų 
parapijiečius, šiuo metu rengiamasi 
Kalėdų giesmėms.

— Maloniai prašome pranešti ligo
nius, sergančius ligoninėse ir namuo
se, kad švenčių išvakarėse juos būtų 
galima aplankyti.

— Kalėdinių plotkelių sekmadienį 
galima gauti parapijos salėje. Kvie
čiame palaikyti lietuvių šeimose Kū
čių tradicijas. Tegu lietuvės motinos 
savo dukras išmoko paruošti tradici
nius Kūčių valgius.

— Apie 90% asmenų, turinčių virš 
70 m. amžiaus ir gaunančių fed. val
džios senatvės pensiją, gali būti at
leidžiami nuo mokesčio už ligoninių 
apdraudą. Reikia paduoti Welfare įs
taigai prašymą. Specialios formos gau
namos klebonijoje.

A*a. B. Stonkienė mirė gruo
džio 4 d. rytą Western ligoninė
je. Velionė kilusi nuo Kelmės, 77 
m. amžiaus; išaugino 7 vaikus. Ji 
pasižymėjo labai gražiomis būdo 
savybėmis: malonumu, ramumu, 
krikščionišku atlaidumu ir pagar
bą visiems. Ilgą laiką ji gyveno 
su dukra Aniceta ir žentu Jonu 
Matulioniu. Dalis jos vaikų gyve
na Hamiltone, tabako ūkiuose ir 
JAV. Velionė iškilmingai palai
dota liet, kapinėse gruodžio 7 d. 
iš Šv. Jono Kr. parapijos bažny
čios, dalyvaujant monsinjorams 
V. Balčiūnui ir J. Tadarauskui, 
Tėv. Placidui, OFM, gen. kons. 
dr. J. žmuidzinui ir gausiam bū
riui velionės giminių bei bičiu
lių. .

J. Razma iš Firdale, Man., at
siuntė “TŽ^ $30 už prenumera
tą. Leidėjai dėkingi už paramą.

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdžiai užjaučiame dr. A 

Matulionienę ir jos šeimą, mirus jos 
mamytei. Taip pat reiškiame gilią 
užuojautą dr. J. čuplinskienei ir jos 
šeimai, nustojus savo močiutės.

— Giliai užjaučiame A. Raškauskie- 
nę ir jos šeimą, neseniai Lietuvoje 
mirus jos mamytei.

— Mišios už Lietuvoje mirusį a.a. 
kun. VI. Mazlauską — šį šeštad., 9 v.r.

— Praėj. sekm. specialiomis pamal
domis paminėta Liet, kariuomenės 
šventė. Dėkojame pamaldose su vėlia
vomis dalyvavusioms organizacijoms: 
savanoriams-kūrėjams, KL Kat. Mot 
Dr-jos Prisikėlimo par. skyriui ir 
Skautų Šatrijos bei Rambyno tuntams.

— Par. choro bendra repeticija — šį 
ketvirtadienį, 7.30 v.v. muz. studijoje.

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

— Religijos pamokos gimnazistams 
— kas sekm. po 10 v. Mišių aktorių 
kambariuose.

— Katechetinės pamokos vaiku
čiams — antrad., 4.30 v. p.p. (8 ir 7 
sk.)» trečiad. — 4.30 v. p.p. (6 ir 5 
skj ir sekmad. po 10 v. Mišių — visi 
žemesnieji skyriai ir pirmai Komuni
jai besiruošią.

— Kalėdinės plotkelės šiokiadie
niais gaunamos par. raštinėje, o sek
madieniais — prie įėjimo į bažnyčią.

— Šį sekmad. per Sumą prisimena
mas b. Lietuvos prez. a.a. A. Smetona, 
20-jų mirties metinių proga. Organi
zuotai Mišiose dalyvaujančios organi
zacijos užima priekyje suoluose rezer
vuotas vietas.

— Šį sekm. prie bažnyčios šalpos 
grupė “Daina” rinks aukas Vokietijo
je likusiems seneliams šelpti. Kvie
čiame pagal išgales prisidėti.

— Uždaros savaitgalio rekolekcijos 
vyrams, organizuojamos Prisik. par. 
Katal. Vyrų Dr-jos, prasidės šio penk- 
tad. vakarą; ves mons. V. Balčiūnas 
specialiuose rekolekcijų namuose, 
King City, apie 20 mylių į šiaurę nuo 
Toronto. Labai rekomenduojame jose 
dalyvauti. Dar yra laisvų vietų. Re
gistruotis pas Dr-jos pirm. VI. Sondą 
RO 9-0671.

— Kitos savaitės, gruodžio 14-19 d., 
parapijiečių lankymas: pašto zonoje 
nr. 10; Indian Rd: Cr., Indian Grove, 
Edna, Chelsea, Wanda, Prince Rup
ert ir Glenlake Ave.

— Pakrikštyta Vlado ir Onos Girčių 
dukrelė Patricija, Marija. Sveikinimai!

x
Ukrainiečių kredito unija To

ronte yra didžiausia iš visų uk
rainiečių kr. unijų laisvajame pa
saulyje. JAV ir Kanadoje ukrai
niečiai turi 50.000 narių su $50.- 
000.000 kapitalo.

S.m. gruodžio mėn. 13 d., sekmadienį, 3.30 v. p.p., punktualiai, 
Bloor Collegiate Institute (Bloor-Duffer i n kampas). įvyks
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LIETUVOS VALSTYBĖS PREZIDENTO s
- - * %

ANTANO SMETONOS 20-ties METŲ 
MIRTIES SUKAKČIAI PAMINĖTI

AKADEMIJA
PROGRAMOJE:

• Rašytojo Stasio Santvara paskaita
• "Varpo" choro dainos (dirig. muz. St. Gailevičius)
• Ištraukos iš velionies prezidento raštų.

Visi Toronto ir apylinkių lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti
įėjimas — laisva auka.
Pelnas — lietuviškai mokyklai Minėjimui ruošti komitetas

MONTREAL

Šį savaitgalį speciali kaina:
. SKILANDINĖ DEŠRA .... 79 c. svaras 

Mieliems klijentams pranešame, kad jau pats laikas užsisa
kyti šiuos produktus:

ŠVIEŽIAS ANTIS, VIŠČIUKUS, KALAKUTUS, 
PARŠIUKUS, ŽĄSIS IR KITKĄ.

Turime viską kas yra reikalinga Kūčių stalui: sližikai, aguonos, silkės ir t.t. 
Taip pat turime dideli pasirinkimą vietos ir importuotu maisto produktu. 

NEMOKAMAS PRISTATYMAS I NAMUS.

PARKSIDE MARKET
_ Sav. Ed. ir Ir. Punkriai

335 Roncesvalles Avenue. Tel. LE 5-1258

Niekuomet nėra vėlu užsakyti
PER “TAURO” ATSTOVĄ ST. PRAKAPA
TEL. RO 7-9088, 18 BROOKSIDE AVE., TORONTO 9, ONTARIO,

dovanų siuntinius į Lietuvą ir kitur.
Medžiagos, akordeonai, maistas ir kt. pigiau negu kitur. Vienintelis 
siuntinių užsakymo atstovas, pas kurį tiesiai iš savo namų galite 
užsakyti. Paskambinus atvažiuoju betkur.
TURIU DIDELĮ PASIRINKIMĄ ILGO GROJIMO

lietuviškų plokštelių.
Pirkite jas kaip dovanas šventėms savo bičiuliams, kad ilgai jus 
prisimintų.

CANADIAN ART MEMORIALS LTD.

Res. Louis Temporale CR 8-4529

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

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

Dėmesio!
Dėmesio! Atidaryta metalinių (chrome furniture) 

baldų dirbtuvė ir krautuvė

SILVER BELL FURNITURE CO.
DAROME

ADRESAS

TELEFONAS

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

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

— 536-4767. Namų tel.: LE. 3-2245
Savininkai V.fr J. Ba liūno i

Kun. Br. Jurkšas atšventė sa
vo 20 metų kunigystės jubilėjų, 
o ne 25, kaip buvo per klaidą at
spausdinta pr. “TŽ” nr.

KLB Toronto apylinkės valdy
bos posėdyje nagrinėta Vasario 
16 programa. Numatyti kalbėto
jai ir meninės programos išpildy- 
tojai. Nutarta papildyti apylinkės 
valdybą, kurios du nariai nedaly
vauja posėdžiuose, ir išplėsti 
“Pasaulio Lietuvio”, leidžiamo 
PLB valdybos Klevelande, plati
nimą.

236 SLA kuopos metinis susi
rinkimas — gruodžio 13 d., 1 v. 
p.p. Liet. Namuose, Bus renka
ma nauja valdyba. Nariai prašomi 
gausiai dalyvauti. Valdyba

Prisikėlimo parapijos Katalikų 
Vyrų Dr-ja rengia š.m. didžiulį 
N. Metų sutikimą Prisikėlimo 
par. saleje. Įvairios gėrybės ir 
staigmenos išjudins kiekvieną at
silankiusį. Pramatoma ribotas 
žmonių skaičius ir visos vietos re
zervuotos. Gautas pelnas eis pa
rapijos stipendijų fondui. Stalus 
galima rezervuoti: parapijos kle
bonijoje, sekmadieniais po pa
maldų kavinėje ir pas J. Karalių 
LE 2-8146.

Lietuvių kapinėse Port Credit 
gruodžio 7 d. palaidotas naujagi
mis p. Delkų sūnelis, trumpai te
gyvenęs.

KL Kat. Moterų Dr-jos naujoji 
centro valdyba pasiskirstė parei
gomis: pirm. A. Sungailienė, vi
cepirm. skyrių reikalams S. Auš- 
rotienė, sekr. V. Judzentavičiū- 
tė, ižd. P. Urbonienė; narės: J. 
Kaknevičienė, E. čižikienė, S. 
Rickienė (iš Hamiltono), ši cent
ro valdyba, vykdydama suvažia
vimo nutarimą, į “Moters” žur
nalo redakcinę komisiją pakvietė: 
L. Imbrasienę, Ir. Kairienę ir E. 
Krikščiūnienę.

Kalėdų švenčių proga sveikina 
ir vietoje atvirukų Toronto lietu
vių Caritas aukojo: $25 — dr. A. 
ir Aldona Valadkos; $5 — A. ir 
S. Kalūzos. Prie šv. Jono Kr. baž
nyčios šį sekmadienį priimamos 
aukos kalėdiniam ligonių lanky
mui. Aukas priims Caritas.

L. Tautinės S-gos Toronto skyr. 
naują valdybą sudaro: pirm. M. 
Abromaitis, vicepirm. J. česė- 
kas, sekr. V. Petraitis, ižd. A. 
Statulevičius, narys spaudos bei 
kultūros reikalams P. Kvedaras.

Prisikėlimo par. katal. moterų 
susirinkimas — šį sekmadienį, 
gruodžio 13 d., tuoj po Sumos L. 
Vaikų Namuose, 57 Sylvan Ave. 
Programoje — T. Kornelijaus 
Bučmio paskaita. Narės ir vieš
nios kviečiamos dalyvauti.

' Valdyba

Visiems, 

kurie mane palaikėte, 

ačiū!

BILL ARCHER

Kalėdoms artėjant
Nepamirškite savo artimuosius apdovanoti lietuviškomis dovano
mis, o ypatingai lietuviškomis | | y ■ • ,

Visos naujausios lietuviškos O | O K S T© I © FT11 S. 
plokštelės ir kiti liet, suveny- *
rai gaunami “Dainoj“. Tuo paremsime savo menininkų pastangas 
ir ju talentus.

111 RONCESVALLES AVĖ., TORONTO 3. TEL. LE 4-1274

Užsakymai priimami ir paštu.x J. R. Simanavičius

Maloniai pranešame, kad jau 
priimame šventėms užsakymus:

KALAKUTŲ 
ŽĄSŲ, 
ANČIŲ ir 
PARŠIUKŲ.

Be to, pas mus galima gauti:
Įvairių rūšių silkių, kaimiškų sūrių, daug skirtingų rūkytų dešrų, kumpių 
bei kitų mėsos gaminių. • Augštos kokybės šviežios mėsos, daržovės, 
geri importuoti europietiški sūriai ir skanėstai. Didelis pasirinkimas im
portuotu šokoladu, marcipanu, eglutei papuošti importuotu šokoladiniu 
figūrų. ' • NEMOKAMAS PRISTATYMAS.

SAVININKAI: ALBINA IR JUSTAS KRASAUSKAI

EUROPEAN MEAT & DELICATESSEN
2899 BLOOR W. (kampas Prince Edward Dr.) Tel. 233-9783

VYRŲ IR JAUNIMO 
MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432
' " A. B. Beresnevičius

suvenlrą ir (vairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

“Dainos” rinkliava. — Maloniu 
Tėvų pranciškonų leidimu, šį sek
madienį, gruodžio 13 d., po kiek
vienų pamaldų bus daroma rink
liava Kalėdų dovanoms Vokieti
joje likusiems seneliams, vargin
goms šeimoms bei ligoniams. Ti
kimės, kad mieli Prisikėlimo par. 
lietuviai neatsisakys paaukoti pa
gal išgales. “Dainos” valdyba 
Naujųjų kanadiečių teatras, esto 
R. Andre vadovybėje, š.m. vėl 
pastatė veikalą Central Library 
teatro patalpose, šį kartą dano 
K. Schluterio “Off the Rails”. 
Tai psichologinė drama, pirmą 
kartą vaidinta karališkojo Dani
jos teatro 1932 m. ši drama at
skleidžia gana' niūrų žvilgsni į 
gyvenimą ir yra pirmoji iš auto
riaus trijų ta pačia tema dramų 
ciklo.

Veikalas buvo suvaidintas gera 
anglų kalba, tiktai kaikurių ar
tistų sunkus tarimas kartais kliu
dė pagauti mintį. Artistų buvo 
įvairių tautybių ir gabumų; lietu
vių nebuvo. Latvių buvo net 4 iš 
13 aktorių. St.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Toronto Neringos tunto naujas 

dvasios vadovas yra T. Kornelijus 
Bučinys, OFM.

—Korespondencinėje vadovų suei
goje patvirtintas oficialus vardas “Lie
tuvių Jūrų Skautija”. Taip pat daugu
ma vadovų pasisakė už statuto pro
jektą nr. 1. Dabar balsuotojai dar pa
sisakys dėl kaikurių statuto paragrafų.

— 1965 m. Neringos tunto stovykla 
numatyta Tėvų pranciškonų stovykla
vietėje New Wassaga rugpjūčio 21 — 
rugsėjo 4 d.

— Tunto ir M. Lietuvos Bičiulių 
Dr-jos jungtinis sausio mėn. 15 die
nos .minėjimas numatomas 1965 m. 
sausio 16 d.

—: Tunto jūrų skautės-ai raginami 
greičiau susitvarkyti uniformas.

Aušros Vartų par. žinios
— Popiežius Paulius VI dar 

paelngvino eucharistinį pasninką. 
Dabar einantieji Komunijos turi 
susilaikyti nuo betkokio valgio ar 
gėrimo (išskiriant alkoholinius 
gėrimus) tik vieną valandą prieš 
Komuniją. Vandenį galima gerti 
betkada, o alkoholinius gėrimus 
— tik 3 vai. prieš Komuniją. Li
goniai, gali gerti betkokius neal
koholinius gėrimus ir imti vaistus 
betkada.

— Šį savaitgalį, gruodžio 11-13 
d., Šv. Kazmiero parapijos bažny
čioje įvyksta katalikių moterų or
ganizuojamos rekolekcijos, kurio
se yra kviečiamos dalyvauti visos 
moterys. Penktadienį ir šeštadie
nį bus konferencijos 8 v.v., o sek
madienį 11 vai. Mišios ir Komuni
ja. Po Mišių bus kavutė parapijos 
salėje. Tuo metu šaukiamas ir 
Kat. Moterų Dr-jos susirinkimas.

— Praėjusį savaitgalį įvyko re
kolekcijos vyresnio amžiaus mer
gaitėms. Jaunesnio amž. mergai
tėms 12-16 m. rekolekcijos numa
tomos gruodžio 19 ir 20 d. pas se
seles.

— Nuoširdžiai dėkojame L. Gi
riniai už žvakides, kurios buvo 
padovanotos po “N. Lietuvos” pa
rengimo. Tai bus gražus priedas 
prie mūsų salės inventoriaus.

— Kas dar negavo plotkelių, 
gali visuomet gauti klebonijoje.

— Bažnyčios fondui aukojo: 
po $25 — P. Rutkauskas ir P. Jo- 
kubauskas; po $10 — M. Givienė, 
A. J. Jankus, W. šipelis.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $306.50.

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

— Gruodžio 5 d. Natalija Sta- 
siškytė susituokė su Adolfu Gru
ber. Laimingo ir sklandaus gyve
nimo!

— VD Lietuvių Klubas pasky
rė $150 Šv. Kazimiero parapijai, 
kad surengtų Kalėdų eglutę. Tai 
labai graži dovana. Už tai yra dė
kingi visi parapijiečiai.

— Parapijos- svetainėje įvyks 
N. Metų sutikimas; bus duodami 
labai geri šilti pietūs. Norintieji 
dalyvauti prašomi iš anksto įsigy
ti įėjimo bilietus iki gruodžio 20 
d. Pelnas skiriamas parapijos sko
lų mokėjimui.

— Gruodžio 6 d. par. svetainė
je po 10 vai. Mišių įvyko jaunų
jų ateitininkų susirinkįmas. Šiai 
kuopelei ėmėsi vadovauti p. Ge
čienė.

— Gruodžio 6 d. po Sumos įvy
ko metinis šv. Elzbietos draugi
jos susirinkimas. Dėl blogo oro 
negalėjo visos narės dalyvauti, 
bet gražus būrelis susirinko. Pa
likta praėjusių metų valdyba: 
pirm. O. Kreivienė, vicepirm. D. 
Mozūraitienė, iždo sekr. Izabelė 
Paulauskas, ižd. Ad. Jasiūnienė, 
sekr. Al. Alianskas.

— Rosemonto šeštad. mokykla 
gruodžio 12 d. pradės kalėdines 
atostogas. Užbaigimo dieną kapel. 
kun. J. Gaudzė paaiškins apie Ka
lėdas ir parodys spalvotų vaizdų 
— “slides” iš europietiško gyve
nimo. Mokyklai vadovauja — p. 
Blauzdžiūnienė, p. Gečienė, p. 
Malcienė, p. Navikėnienė ir p. 
Stankevičius. Mokinių yra 85.

— Adventinis susikaupimas

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS ir vir- 
tuvė su baldais ar be baldų High 
Park rajone. Tel. LE 64681.

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

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

A. ZAREMBA

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

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

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

Nuosavybių pirkimo ir 
pardavimo reikalais kreiptis 

ST. DARGIS, 
EXTRA REALTY LIMITED, 

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 2-3656

Toronto burmistru 82.183 bal
sais išrinktas Philip Givens. Jo Įvyks gruodžio 11, 12 ir 13 die- 
oponentas Allan Lamport gavo nomis. Jį organizuoja KL Kat. 
52.007. I kontrolierius išrinkti: Moterų Dr-ja; pamokslus sakys 
W. Denison 68.440 balsais, H. Or- kleb. kun. dr. F. Jucevičius 8 v. 
liffe 66.123, W. Archer 65.171,' vakarais. Užbaiga ir bendra Ko- 
M. Campbell 60.538. G. Ben ga-j munija — per sekmadienio Su- 
vo 59.222 balsus, šie duomenys:mą. Į šį adventinį susikaupimą 
nėra galutiniai — neįtrauktos • yra kviečiamos visos parapijos 
dar kelios rink, apylinkės. moterys. Gd. .

Gen. kons. dr. J. žmuidzinas su; Akademinis Montrealio lietu- 
ponia išvyko porai savaičių pas vių jaunimas, nors gana aktyvus 
sūnų i JAV. skautu ir kituose jaunimo susibū-

Prieškalėdini pobūvi - eglutę savos organizacijos ne-
nriešmokvklinib amžiais vaikams PaJe§ia - išlaikyti. Savo laiku 

|! įteigtas Studentu Sąjungos sky- surengė gruodžio 6 d. N. Pr. M. o 
seseiys Prisikėlimo salėje. Pro- rn£ aP?iir§?’ nepajėgia ne 

r,,.™ i valdybos sudaryti, nepalaiko tar-
hn pusavio ryšio. Neseniai kviestam Vietoje įprastinio vaidinimo bu- ataHpminin iaunimn cncirinlrimo 

vo inscenizuotas biblimo turimo 
vaizdas “Pažadas” pasinaudojant 
išraiškiniu šokiu. Scenos vaizde
lio autorė ir režisorė buvo sės. 
Paulė, o jai talkino V. Anskytė ir 
R. Kryžanauskaitė. Pirmoji pa
ruošė I veiksmą, o antroji talki
no II v. paruošime. Vietoje vai
dintojų dialogo buvo įvesta pra
nešė] a-skaityto  j a (V. Sinkevičiū
tė), kuri prieš kiekvieną veiksmą 
aiškino judesių prasmę, šokėjo
mis buvo jaunutės ir jaunesnio
sios ateitininkės. Jų aprangą pa-, 
ruošė pačios mamytės, o grimą 
— p. Jagėla. Šviesas sumaniai 
tvarkė p. žadavičius. Tokiu jud
riu, įspūdingu vaidinimu visi gė
rėjosi. Po vaidinimo atvyko šv. 
Mikalojus, lydimas 4 palydovų, ir 
paprašė LV Namų darželio vaiku
čius parodyti savo meną. Vaiku
čiai, paruošti sės. Natalijos, džiu
gino visus įdomia programa. Šv. 
Mikalojus apdovanojo gausiais 
saldainiais mažuosius ir suaugu
sius. Daug džiaugsmo teikė ir 
bendri žaidimai salėje, nors ne
įpratusius sunku buvo išjudinti. 
Tai buvo graži jaunųjų šventė, 
kurios jie ilgai neužmirš. N.

Didžiausias finansų centras 
Kanadoje yra Toronte, kurio 
Bay St. yra lyginama su Niujor
ko Wall St., nors skirtumas yra 
gana didelis. Toronto, biržoje 
dažnai per dieną parduodama 
daugiau šėrų, negu Niujorke. 
Paskutiniu laiku labai pradėjo 
garsėti Vankuverio birža, kuri 
turi gana daug žemos vertės ka
syklų šėrų. Investavimas Į šėrus 
ten yra tapęs lyg bingo lošimu.

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

akademinio jaunimo susirinkime, 
kur įdomią paskaitą skaitė jau 
šiam krašte augštuosius mokslus 
baigęs geras paskaitininkas, ne
sulaukta nė tuzino studentų ar 
besirengiančių studijuoti. Gaila 
ir liūdna, juo labiau, kad viešai 
per radiją tas pats jaunimas ban
do kitaip padėtį pavaizduoti. Lai
ko stoka taip pat sunkiai ką nors 
įtikins. Savaitgalio vakarais kai- 
kuriose Montrealio kavinėse lie
tuvių studentų būrelius aptiksi 
iki vėlyvos nakties.

šeštadieninių mokyklų Kalėdų 
eglutė lietuvių vaikučiams bus 
po Kalėdų sausio 3 d. Aušros 
Vartų par. salėje 3 v. p.p. Kvie
čiame dalyvauti ir tą dieną skirti 
mažiesiems. Pakvieskite ir kitus 
lietuvius, jūsų kaimynus, nors jų 
vaikai šeštad. mokyklos ir nelan
ko. Bus įdomi programa: vaidini
mas, žaidimai, Kalėdų senelis, do
vanos ir kt.

šeštad. mokyklų mokytojai 
ir tėvų komitetas

Iš “Lito” bankelio balanso ma
tyti, kad per šiuos metus visose 
svarbesnėse pozicijose “Litas” 
yra paaugęs virš 40%. Š.m. pel
nas — $37,730; pernai buvo $28,- 
986. Š.m. balansas — $1,171,054; 
pernai — $839,303. “Lito” nariai, 
kurie nenumato savo visų indėlių
— šėrų išlaikyti per visus 1965 
m., kviečiami norimą dalį perves
ti į einamąsias sąskaitas betku- 
riuo metu šį mėnesį. Indėlių ir 
ein. sąskaitų skirtumas yra tas, 
kad už indėlius “Litas” moka 
4%%, kurie skaičiuojami kartą 
į metus (1965), o už ein. sąskaitas
— 4% palūkanų, kurios skaičiuo
jamos kas mėnesį.

Quebec Credit Union League 
pr. savaitgalį turėjo net du svar
bius susirinkimus: Kvebeko kre
dito unijų vedėjų seminarą Far 
Hills, Vai Morin vasarvietėje, ir 
Kvebeko transporto ministerės C. 
K. Casgrain paskaitą Sheraton 
Mount Royal Hotel. Abiejuose 
susirinkimuose “Lito” vardu da
lyvavo ved. P. Rudinskas. Pr.R.

TAUPYK IR SKOLINKIS fų it A ę/ 
savo Kredito Kooperatyve *■! I MO

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

V.fr



