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Kova ar bala?
A * ' ' %

Tokį klausimą kėlėm, kai mūsų politinės grupės, išėjusios iš 
bendros rikiuotės, ėmė kovoti savo tarpe. Užuot kovojusios bend
ru frontu, jos sudarė keletą smulkių frontų, kurie pasinešė eiti 
savitais keliais, manydami, kad bendra vadovybė nereikalinga. To- 

• -* kia laikysena užtruko ilgoką laikotarpį. Grupės bei grupelės taš
kėsi seklioje baloje, kol visuomenė pagaliau neteko kantrybės ir 
ėmė visai nusisukti nuo politinės vadovybės. Aukos Lietuvos lais
vinimo reikalams ėmė taipgi mažėti ir skaldytis. Susidomėjimas 
politine vadovybe, sudaryta partiniais pagrindais, nubluko ir dė
mesys ėmė jieškoti tokio centro, kuris pajėgtų apjungti visus lie
tuvius. Pasigirdo nuomonių, reikalaujančių VLIKą reformuoti iš 
pagrindų ir atremti į Pasaulio Lietuvių Bendruomenės centrą, su
darytą rinkiminiu būdu. Lygiagrečiai iš tuometinės PLB valdy
bos, rezidavusios Toronte, kilo iniciatyva konsoliduoti VLIKą vėl 
suvedant visas politines grupes i bendrą frontą. Reikalas buvo jau 
tiek pribrendęs, kad ir susikivirčijusios grupės pamatė daromą 
žalą ne tik Lietuvos laisvinimui, bet ir visai išeivijai. Jos pagaliau 
atidėjo į šalį savo separatistines tendencijas ir po gana ilgų bei 
kietų užkulisinių derybų bei pasitarimų atrado kelią atgal. Tai bu
vo sveiko proto laimėjimas prieš siauras grupines ambicijas, ku
rios grėsė sunaikinti bendrą frontą." * * *

Šiandien visiem aišku, kad Lietuvos laisvinimo kova be visus 
apjungiančio fronto yra iš anksto pasmerkta nesėkmei. Ten, kur 
patys vadovai kovoja tarpusavyje, frontas payra, o jo vietoje atsi
randa klampi bala. Ilgas politinių kivirčų metas tebūnie neužmirš
tamu pamokymu, kad ateity tas nepasikartotų. Atkritimas į senas 
trinties vėžes šiuo metu ar ateityje būtų fatališkas. Labai galimas 
dalykas, kad iš naujo pairimo VLIKas nebesikeltų: arba ateitų 
naujos jėgos su naujais radikaliais planais, arba jis visai sunyktų, 
o jeigu dar ir gyventų, tai-būtų tik bereikšmiu šešėliu, neturinčiu 
jokios įtakos. Toks pavojus yra ne tik galimas,-bet ir realus. Poli
tinė vienybė buvo atstatyta sunkiom pastangom. Nepasitenkinimo 
šešėliai kaikuriose grupėse tebėra neišnykę ir dabar. Užtektų vie
no kito didesnio kaprizo, ir sunkiai atsiektoji politinė vienybe vėl 
suirtų. Ji tebėra trapi, ir iš politinų grupių reikia laukti šiuo .me
tu ypač apdairaus subrendimo, kad dėl takelio nebūtų pasitrauk
ta iš kelio. Mūsų visuomenė šiuo reikalu yra įjautrinta ir tokiu 
atveju aiškiai pasmerktų ardytojus, žmonės, kurie nesugeba dirb
ti bendrame fronte, neturėtų būti siunčiami į politinę vadovybę, 
užsimojusią vadovauti didžiajai Lietuvos išlaisvinimo kovai. Tokie 
politiniai solistai gali būt naudingi atskiriems uždaviniams, bet 
ne bendro fronto organizavimui.★ ★*

AtstačiusrbendrąJpbirtinį frontą. tenka laukti konkrečių dar
bų. Susėsti į bendą vežimą ir pasidžiaugti, kad vėl visi susirinko, 
yra pefmaža. Reikia naujo' sujudimo pačiose viršūnėse ir išėjimo 
Į visuomenę su naujais konkrečiais planais. Jie gal pareikalaus 
daugiau lėšų bei pastangų, bet visuomenė paramos nepagailės, 
kai matys, kad dalykai yra verti paramos. Kai žmonės mato, kad 
aukos panaudojamos tik eiliniams valdininkams išlaikyti, nėra lin
kę nė labai duosniai aukoti. Iki šiol VLIKas ne tik nebuvo vienin
gas, bet ir nutolęs nuo išeivinės visuomenės. Tiesa, jis nesiremia 
išeivijos mandatu, bet praktikoje be jos negali apsieiti. Juk ko
voti už Lietuvos išlaisvinimą yra pašaukta visa laisvoji išeivija. 
Tad izoliavimasis politinės vadovybės nuo išeivijos nėra pateisina
mas. Reikia glaudesnio ryšio su plačiąja visuomene. Ta aplinky
bė, kad plačioji išeivija neturi įtakos į VLIKo sudarymą, labai 
silpnina ryšio palaikymą. Dažnai ji net nežino, kaip tas VLIKas su
daromas ir kaip ten jame atsiranda tie ar kiti žmonės. Užtat ir 
girdėti balsų: jie be mūsų žinios ten atsirado, tegu be mūsų para
mos ir išsilaiko! Be to, mūsų visuomenei rūpi, kad, kas ten besė
dėtų, budėtų Lietuvos, o ne kurio kito krašto reikalų sargyboje. 
Kovojant už nepriklausomą Lietuvą, reikia ir patiems kovotojams 
būti savo nusiteikimu nepriklausomiems. Tad palinkėkime nauja
jam VLIKui būti Lietuvos laisvinimo kovos teikėju ir bendro fron
to vadovu. Pr. G.

VLIKo pareigūnai
1964 m. gruodžio 9 d. apsijun

gusio VLIKo valdyba išsirinko 
pirmininko pavaduotojais — S. 
Lūšį ir d. B. Nemicką; protokolų 
sekretorium B. Bieliuką, generali
niu sekr. J. Audėną. Taip pat pa
siskirstė darbo sritimis: vadova
vimas valdybai ir tarptautinaii 
vimas valdybai ir tarptautiniai 
sų reikalai ir Tautos Fondas — 
dr. B. Nemickas, informacijų rei
kalai — J. Audėnas, VLIKo stei
gimai (politiniai, informaciniai, 
finansiniai) laisvajame pasauly
je — S. Lūšys, padėtis krašte — 
dr. K. J. Čeginskas, laisvės kovų 
dokumentacija — K. Bielinis ir 
tarpgr. santykiai — B. Bieliukas. 
Tautos Fondo valdybą parenka ir 
tvirtina VLIKo taryba. Mons. J. i 
Balkūnas sutiko pirmininkauti ir 
naujai Tautos Fondo valdybai. 
Jis pateiks VLIKo valdybai kitus 
savo bendradarbius. TF valdybą 
sudarant, bus tariamasi ir su PLB 
valdyba. E. VLIKo vadovybė. Iš kairės: B. Bieliukas, B. Nemickas, K. Bielinis, V. Sidzikauskas, pirm., J. Audėnas, St. Lūšys, dr, K. J. Čeginskas.

Kq pasirinks Vokietija?.
“Jei suirs Vokietijos-Prancūzi- 

jos draugystė, tai Vokietijai gre
sia politinė izoliacija, po kurios 
seks krašto neutralizavimas, o šis 
reikštų mūsų ūkio ir kultūros žu
vimą.” šitokiais žodžiais neseniai 
viename laikrašty aliarmavo V. 
Vokietijos parlamento pirm. Ger- 
stenmaieris. Jis pasisakė už De 
Gaulle pasiūlymą sudaryti Vokie
tijos ir Prancūzijs uniją, kad tuo 
būtų padaryta reali pradžia Euro
pos politinei sąjungai, kurioje to
ną duotų Prancūzija. Parlamento 
pirmininko pareiškimas nelabai 
De Gaulle palankioj vokiečių 
spaudoj buvo balsas stipraus po
litinio fronto, kurio prieky stovi 
kr. demokratų unijos CDU pirm., 
buv. kancleris Adehaueris, buv. 
kr. gynybos min. Straussas ir di
delė dalis šios partijos parlamen
tarų. Kiek anksčiau nei Gersten- 
maieris kitame pasikalbėjime bu
vo prabilęs ir Adenaueris, aštriai 
kritikavęs vyriausybės laikyseną 
Prancūzijos atžvilgiu. Mat, ypač 
užs. r. min. Schroederis yra laiko
mas “anglofilu” ir tuo pačiu Vo
kieti jos-Prancūzi jos unijos prie
šu. Jį palaiko ir pats kancleris 
Erhardas. nors jam daugiau pri
skiriamas bandymas sėdinėti čia 
ant Amerikos, čia ant Prancūzijos 
kėdės. Adenauerio pareiškimas 
prieš vyriausybę sukėlė didžiulį 
triukšmą CDŪ frakcijoj, kurioj 
tik vargais negalais pavyko atsta
tyti vienybe ir susirovusius parti-

siūlė 1964 m. liepos mėn. bent 
Vokietijos-Prancūzijos uniją, kaip 
pirmą žingsnį Europos apjungi
mui. Jo pasiūlymas buvo vokiečių 
vyriausybės atmestas, jė nesvars
čius parlamente ir netyrus tuo 
reikalu nuomonių visuomenėje.

Dėl tokios partnerio, laikysenos 
De Gaulle panūdo savo politiką 
Vokietijos atžvilgiu peržiūrėti. Jis 

. padarė vieną antrą palankų mos- 
vo vizito Vašingtone lankys kitų i tą Maskvai, su kuria palaikyti 
Atlanto S-gos kraštų sostines,: draugiškus ir net sąjunginius 
Paryžių net 2 kartus, ir bandys į santykius yra sena Prancūzijos 
reformų problemą išpainioti. Kad' tradicija. '(Paskutinė sąjunginė 
jis susilauktų palankesnio nusi- j sutartis, pasirašyta to paties De

V. N ATKUS
Mūsų korespondentas Vokietijoj

atšaukti Vokietijos sutikimą rem
ti šį Atlanto S-gos perorganizavi
mą,' nes jis esąs priešingas Vokie- 
tijos-Prancūzijos draugiškumo su
tarčiai. Prieitas kompromisinis 
susitarimas: Vokietija nesisku
bins į Atlanto S-gos laivyną įsto
ti. Uzs. r. min. Schroederis po sa-

statymo iš De Gauįye nei iki šiol,! 
netenka laukti. Prezidentas lai
kysis savo plano Prancūziją pa
daryti stipria atomine jėga. Pran
cūzijos parlamentas ką tik patvir
tino karinį biudžetą net iki 1970 
m. Jame kaip tik didžiulės sumos 
skiriamos atominiam ginklavimui
si. Vokiečių spauda jau klausia, 
ar tas laivyno projektas, vokie
čiams nuo jo atsisakius, nebus pa
laidotas?

De Gaulle argumentai
Kodėl V. Vokietija daro nuolai

dų Prancūzijai ir nelinksta aklai 
vykdyti Amerikos politinius ir ka
rinius planus? Tam yra keletas 
motyvu.

Gaulle, yra iš 1944 m.) Šį De 
Gaulle nenuoseklumą, skelbiant 
kovą komunizmui, reikia aiškinti 
ne vien kaip priemonę Vokietijai 
paspausti, (Panašiai De Gaulle iš
gąsdino Vašingtoną ir Maskvą 
Pekingo pripažinimu, kartu pade
monstruodamas ir savitą europinį 
sprendimą pasaulinėje politiko
je.) Mirkčiojimu Maskvai norėta 
užbėgti už aidų ir galimam vokie- 
čių-sovietų susitarimui, dėl kurio 
kartais — atrodo be pagrindo — 
De Gaulle būkštauja. ši baimė iš
ėjo aikštėn nuvertus Chruščiovą, 
“Le Monde” vedamajame, kuria
me buvo nuostabus teigimas: 
Kremliaus diktatorius griuvo to- 

. dėl, kad jis savo pramatyto vizi- 
1. Po Kubos krizės amerikie- to V. Vokietijai metu buvo pasi- 

čiai išvystė strateginę pažiūrą, ryžęs R. Vokietiją paaukoti Bon- 
pagal kurią į V. Vokietijos užpuo- ’ nai • ■ ■ 
Įima nebūtinai tučtuojau turi bū- j Prancūzijos suartėjimas

Savaitės įvykiai
ANGLO SAKSAI PLANUOJA ORGANIZUOTI BENDRĄ 

ATOMINĘ PAJĖGĄ Tolimuosiuose Rytuose, kur gresia vis di
dėjantis raud. Kinijos pavojus. Tą klausimą aptarė Britanijos 
premjeras Wilson su JAV prez. Johnson Vašingtone. Tuo būdu 
Prancūzija ir Vokietija iš to plano yra išjungiamos ir jų vaid
muo pasaulyje mažinamas. Tokiem dalykam ypač jautri Pran
cūzija. Pastaroji labai priešinasi amerikiečių planui sudaryti 
daugiatautį atominį laivyną Europos gynybai. Vokiečiai tam 
pritaria, o britai laviruoja. Kanada remia Prancūzijos poziciją. 
Gruodžio 15 d. prasidėjo Š. At-< 
lanto S-gos užs. r. ministerių 
konferencija Paryžiuje. Joje 
svarstomos čia minimos proble
mos.
Sov. Sąjungos vyr. sovietas sa-. 

vo posėdyje svarstė ūkinius kraš
to reikalus. Kaikurie atstovai, 
ypač N. Kačalovas iš Feder. Ru
sijos Respublikos, kritikavo N. 
Chruščiovo valdymą, kuriam ypač 
trūko ūkinio derinimo. Naujasis 
biudžetas numato plėsti namų 
statybą, padidinti kasdieninių 
reikmenų gamybą bei pakelti pra
gyvenimo lygį.

Sunkią kovą su komunistais ve
da Kongo premjeras Combė. Su 
jų įtaka jis kovojo būdamas Ka-

Kanadai® nauia vėliava
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v • VOi<!Pti]aJlktH-.be P°^es Romoje, kur aplankė popiežių ji 
e. Būdinga tai 
lumstu demons

vėliavą. Opozicijos vado J. Die- 
fenbakeric pavaduotojas L. Ra’>- 
cer. kvohekiotis. pasiūlė parla-

nutarė panaudoti priverstinę 
diskusijų užbaigą ir reikalauti 
balsavimo. Dauguma parlamen
to atstovu vra nusiteikė už nau
jąją vėliavą.'

Pagaliau gruodžio 14 d. prieš 
vidurnaktį buvo prieita prie bal
savimo atstovų rūmuose — 
House of Commons, ir 162 atsto
vai pasisakė už naujos vėliavos 
priėmimą. 80 — prieš. Gruodžio 
15 d. vėliavos klausimas pradė
tas svarstyti senate, kurio dau
gumą sudaro liberalai. Kai sena
tas patvirtins, vėliava karališ
kuoju aktu bus oficialiai pa
skelbta valstybės ženklu. Vėlia
vos išvaizda: raudonos spalvos 
klevo lapas baltame dugne tarp 
dviejų vertikalinių raudonų 
ruožų.

Keturių asmenų šeimai pragy
venti didėliame mieste metams 
reikia $4 319. Ta suma buvo nu
statyta socialinio planavimo ko
misijos ir smulkus biudžetas, 
kiek kam išleidžiama. Į ta su
mą neįeina nieko liuksusinio, 
neįskaitomas nė automobilis. To
ronte vidutinis šeimos uždarbis 
1963 m. buvo $4.531.
Ligoninių ir slaugių trūkumas 

yra vienas'pagrindinių sveikatos

Parlamente vėliavos klausi
mui buvo paskirtos ištisos savai
tės: pasakyta apie 250 ilgų kal
bų. Konservatoriai kietai prieši
nasi klevo lapo vėliavos priėmi-

ir viešosios gerovės ministerijos

g Ii investuotojų ir skolininkų. 
Atrastą, kad tom firmom dides
nes sumas pinigų buvo skolingi 
augšti Kvebeko ir feder. val
džios 'Otavoje ministerial. Min. 
pirm. L. B Pearson, norėdamas 
užkirsti kelią valdžios tarnauto
jam įsivelti į painiavas, išleido 
specialias taisykles.

Pragyvenimo lygis vis dar ky
la: lapkričio mėn. pasiekė 135.9 
taškus lyginant su 1949 m. La
biausiai kyla maisto kainos.

Universitetų profesoriam pa
kelti atlyginimai. Fakultetų de
kanai 1965 m. gaus $17360, 
profesoriai iki $14.000, profeso
rių padėjėjai iki $10.600, asis
tentai iki $8.400 metams.

Didelis kultūros centras, 6 
mil. dol. pastatas — “St. Law
rence Centre for the Arts”, bus 
statomas Toronte. Pastate būtų 
teatru, operų salės ir patalpos 
kitokiem kultūriniam parengi
mam. Kadangi pastatas bus Ka
nados šimtmečio atžymėjimas, 
tai $1.3 mil. pašalpa bus gauta 
iš feder. valdžios; dalis bus su
aukota įvairių verslininkų ir tik 
$2 mil. turėtų padengti mokes
čių mokėtojai.

Erhardo nuolaidos
De Gaulle pykčiui prieš neišti 

kimą sąjungininką numalšinti: 
lapkričio pradžioj i Paryžių vyko, 
pats Adenaueris. kurio dėka Vo- 

os draugiškumo 
ta Adenaueris 
’ a žada numušti 
’okiečiu kviečū-
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iru. Užpuolimas iš rusu nusės ga 
lėtų būti laikomas ir “ribotu kon
fliktu”. kuriam likviduoti gali už
tekti vien faktiniu atominių gink

• i’’ Do Gaulle įžiūri šitokioj ame 
rikiečių strategijoj nenorą Euro 
na ginti rimtai.

resni 6 europinės rinkos nariu ap- 
sijungimą. Kartu jis šalina itam- 

i na tani Vokietijos ir Prancūzijos 
; ir atveria iš naujo duris draugiš
kiems santykiams ir galbūt uni
jai-

Vokiečiai padarė nuolaidą pran- 
■ cūzams ir dėl Atlanto S-gos. Ži
nia. De Gaulle atmetė Amerikos 
plana steigti bendrą laivyną, 
ginkluotą Polaris raketomis, nes 
Prancūzija jame turėtų savo įgu
las. bet negautu teisės nuspręsti 
kartu su Amerika, kada ir kaip 
laivvnas turėtu būti panaudotas 
konflikto su priešu atveju. * Ir 
Anglija pasipriešino Amerikos 
"nlanui. Vokiečiai pasisakė palan
kiai ir sutiko duoti savo isulas 
laivynui. Adenauerio vizito Pary
žiuje metu De Gaulle reikalavo

SEKANČIOS SAVAITĖS “T. 
Z.” NUMERIS BUS KALĖDINIS 
IR ŠIŲ METŲ PASKUTINIS. 
POKALĖDINĖS SAVAITĖS NU
MERIS NEIŠEIS. PIRMASIS 
1965 M. NUMERIS PASIRODYS 
ĮPRASTA TVARKA SU 1965 M. 
SAUSIO 7 D. DATA.

ciją Europoje. Tuo pačiu visi šan 
sai kraštą suvienyti būtų palaido
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Amerikos

ta
kas. tęsia toliau. Do Gaulle iš to 
oadarė išvada, kad Amerika atei
ty nori Europa laikyti priklauso- 

: nrn ūkiškai ir politiškai nuo savęs.
3. Amerika yra jau tyliai suti

kusi su status quo Europoje. Ji 
nedaug kalba apie Vokietijos su
vienijimą. nereikalauja įgyven
dinti tautu apsisprendimo teisės 
R. Europoje. Ji jau nekartą vra 
vedusi slaptus pokalbius su Sov. 
Sąjunga ir priėjusi kompromisi
nių susitarimu. (Adenaueris mi
nėtame interviu iškėlė, kad Ame
rikos prezidentai yrą su Krem
liaus valdovais pasikeitę eile laiš
kų. “kurių turinio nežinome”.) 
Dė Gaulle nuomone, tai reiškia 
atsisakymą kovoti su komunizmu 
ir kartu įamžinima dabartinės po
litinės padėties Europoje.

4. De Gaulle įžvelgia, kad grės
mė laisvajam pasauliui, visų pir
ma Europai, iš komunizmo pusės 
tebeegzistuoja, nes komunistai 
pasaulinės revoliucijos neatsisa
kė. Dėlto jis laiko būtina Europą 
kuo greičiau suvienyti. Kadangi 
mažieji europinės rinkos nariai 
vis dar nori laukti, kol Anglija 
prie jos prisijungs, De Gaulle pa-

a

Susirūpinimą kelia Britanijos 
valiuta. Kaikurių ekonomistų 
nuomone, jos sterlingas 1965 m*, 
pabaigoj turės būti nuvertintas, 
jam sustiprinti buvo duota para
ma — vienas bilijonas doleriu. 
Dabar 11 valstybių atėjo į pagal
bą su 3 bilijonais" dol. Mat, visi 
bijo svaro nuvertinimo, nes tai 
paliestų ir kitų kraštų valiutas. 
JAV, pagal įstatymą, privalo tu
rėti savo dolerio padengimui šiuo 
metu bent 13.6 bil. dol. vertės 
auksą. Jos turi 1.9 bil. dol. dau
giau nei įstatymas reikalauja. 
Visaėlto manoma, kad tas “lais
vasis auksas” mažės. Be to. gali 
prisidėti JAV plieno darbininkų 
streikai gegužės 1 d. Unijos no- 

________ _  ri kelti kainas, o vyriausybei rūpi 
tangos premjeru, dabar ją tęsia pastovumas. Kapitalas, jausda- 
būdamas centrinės valdžios prem- mas pavojų, pradeda bėgti iš pa- 
jeru. Jis pareiškė, kad komunistų, vojingų vietų, kaip pvz. Britani- 
kurstomas sukilimas Konge esąsd0!- kur jis bijo suvalstybinimų. 
baigtas, tik reikią sustabdyti pa- i JAV prez. L. B. Johnson sausio 
ramą sukilėliams iš užsienio. Jis mėn. vyks į Jungtinių Tautų po- 
kreipėsi į JT Saugumo Tarybą, sėdį pasakyti tradicinės kalbos. 

_t ir Laukiama.taip pat JT pasirodant 
„\ . ? Per tu°š kraštus_plau- ir Kubos diktatoriaus Castro. Ne

atsiliks galbūt ir Sov. S-gos prem
jeras Kosygin, jeigu ligi to laiko 
kas nors neišvers jo iš sosto.

Italijos ušs. reik. min. Saragatasto wriausv 
d 800 iUlų k 
ivo prieš čor
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: nugarą. Ame- ;
rikat reikia Europos, nors ši ir 
nebūtų Įai lygus partneris afomi-.r 
nio karę atveju. Amerika ner',1i ‘ 
išsiversti be Europos pagalbos ' 
Azijoj. P. Amerikoj, be jos moks
lo. be jos balsu JT organizacijoj, j 
Dėl to unijos šalininkai politikai \ 
ir žurnalistai’įtikinėja. kad reikia! < _  „ . .............. . __ _
liautis nuogąstavus dėl galimos suplanavęs pasiekti Paragvajų ir 
unijos žalos vokiečiu tautai. Iš eja — Argentina.'Pastarosios 
jos tegalį būti vien didžiulės nau- dabartinė valdžia, kurioje svaru 
dos. Mat. pajungus vokiečiu kani- žodį turi kariuomenė. Perono ne
dalą bendriems prancūzų-vokiečių pageidauja, ir tas. atskridęs iki 
atominiams tyrinėjimams, at- Brazilijos, turėjo grįžti Ispanijon, 
sivertų neišsemiamos galimybės Čia buvo perspėtas atsisakyti po

litikos arba palikti kraštą.

m.
r>-

i U,

svietu

pusėje. Manoma, kad XV f

Buvusiam Argentinos diktato
riui Peronui nepavyko grįžti į sa- 
io kraštą iš tremties Ispanijoje. 
>u sąvn pagalbininkais jis buvo

8 . .f-

skaitytojams
1. Maloniai kviečiame

atominių ginklu gamyboje. Per 
gana trumpą laika Europa taptų 
atomine jėga ir jai nereikėtu nuo- 
>at baimingai žvilgčioti i Ameri
ką tiriant, ar ši pakankamai rodo 
rvžfo jos interesams saugoti ir ją 
ginti sovietinės grėsmės akivaiz
doje. Ji vėl gali nasidaryti ooliti
nė sralybė ir atsistoti kaip lygus 
nartneris šalia Amerikos ir Sov. 
Sąjungos.

Si perspektyva vokiečius vilio
ja. Tik jiems dar vis sunku susi- 
nrasti su mintimi, jog ant savų 
kojų atsistojusiai Europai vado
vautų prancūzai... Unijos idėja 
voač nepopuliari vokiečių social
demokratų sluoksniuose, o jų įta-

ka tautoje auga, jie jau energin
gai ruošiasi ateinančių metų ru
dens rinkimams i parlamentą, ku
riame tikisi tapti stipriausia par
tija ir ateiti valdžion. Ar jiems ši
tai pavyks, šiuo metu dar neleng
va pasakvti. Viena aišku, kad so
cialdemokratų valdoma Vokietija 
su De Gaulle Prancūzija vargu ar 
eitu unijom nes šis jiems atrodo 
permenkas demokratas (nors iš 
tiesu De Gaulle galia valstybėje 
teprilygsta Amerikos prezidento 
teisėms) ir perdidelis nacionalis
tas.

visus 
skaitytojus pratęsti savo prenu
meratas sekantiem metam ir kar
tu paremti “Tž” leidimą savo au
ka.

2. Visus skolininkus, dar neat- 
sflyginusius “Tž” už Įvairius pa
tarnavimus. maloniai prašome at- 
rihdnfi. Su senaisiais metais te
būnie išlygintos ir senosios sko
los. Dėkojame visiem, kurie šiais 
metais taip uoliai atsilygino už 
“TŽ” ir tuo žymiai palengvino

j laikraščio leidimą.
3. Kalėdų švenčiu proga kvie

čiame užsakyti “T. žiburius” kaip 
dovaną savo bičiuliams. Tuo atve
ju seniesiems prenumeratoriams 
antroji “Tž” prenumerata 1965 
m. būtų $3.00.

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

5. Norintiem susipažinti su “T. 
žiburiais” siunčiame juos ištisą 
mėnesi nemokamai.

6. Kviečiame jsigyti naujausią 
St Ylos knygą “Dievas sutemo
se”. išleistą “TŽ” Kaina $3.00.

Pasiruošusi jums patarnauti 
“TŽ” ADMINISTRACIJA
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BAIGIAMIEJI SANTARYBOS DARBAI
Mūsų bendradarbio pranešimas iš Romos

1

siūloma pakelti mokslo lygį ir pa
ruošti kunigus šių dienų pastora
ciniam darbui. Kaikurie Tėvai 
siūlė įsteigti šiem reikalam tvar
dyti nuolatinę komisiją. Šios sesi
jos darbai baigti bendruoju posė
džiu, kuriame buvo pradėta svars
tyti santuoką liečiančios proble
mos.

Priimti dekretai
Lapkričio 21 d. Šv. Petro bazi

likoje, dalyvaujant Šv. Tėvui, bu
vo iškilmingai baigta II Vatikano 
santarybos trečioji sesija. Ta pro
ga balsavimo keliu buvo priimta 
dogmatinė konstitucija “Apie 
Bažnyčią”. Iš 2156 balsavusių pa
sisakė už jos priėmimą 2151 ir 5 
prieš. Dar buvo balsuojami du 
dekretai: “Apie Rytų Bažnyčią” 
ir “Apie ekumenizmą”. Už pirmą
jį teigiamai pasisakė 2110, neigia
mai — 39; už antrąjį teigiamai 
pasisakė 2137, neigiamai — 11. 
Daugumai pasisakius už šių do
kumentų priėmimą, šv. Tėvas 
juos taip pat patvirtino. Be to, 
Šv. Tėvas savo pasakytoje ta pro
ga užbaigiamoje kalboje pasi
džiaugė nuveiktais sesijos dar
bais. Taip pat šia proga Šv. Tė
vas Išganytojo Motiną Mariją pa
skelbė “Mater Ecclesiae” — Baž
nyčios Motina.

Darbai skaičiais
Taip buvo užbaigta trečioji se

sija, trukusi 68 dienas. Tame lai
kotarpyje įvyko 48 bendrieji po
sėdžiai, kurių metu buvo padary
ti 54 įvairiais klausimais praneši
mai, 659 santarybos Tėvų pasisa
kymai žodžiu ir 1586 — raštu. 
Daugiausia pareiškimų padarė 
Italijos vyskupai — 88,"gi jųtar- 
pe daugiausia kalbėjo Palermo 
kard. Ruffini— net 12 kartų. 
Toliau seka Prancūzijos vyskupai
— pasisakę 72 kartus. Ispanijos 
vyskupai savo nuomones pareiškė 
64 kartus, Vokietijos vyskupai — 
50 kartų, iš kurių daugiausia kal
bėjo kard. A. Bea — 7 kartus, 
kard. J. Doepfner — 6, kard. 
Frings — 5. JA V-bių vyskupai 
pasireiškė 46 kartus. Iš jų dau
giausia kalbėjo Čikagos kard. 
Meyer — 7 kartus ir kard. Ritter
— 6. Lenkijos vyskupai pasisakė 
26 kartus, Kanados — 23 (vien 
kard. Leger kalbėjo 11 kartų), 
Belgijos — 20 (kard. Suenens — 
8). Jugoslavijos vyskupai nagri
nėjamų schemų problemomis pa
sisakė 19 kartų, Britanijos — 16 
(Westminsters arkiv. J. Heenan
— 8), Olandijos vyskupai — 15 
kartų. Kiek mažiau šioj sesijoj 
reiškėsi gausūs Brazilijos vysku
pai — tik 15 kartų. Panašiai ir 
Airijos vyskupai — tekalbėjo 11 
kartų; iš jų vien tik kard. Browne 
tenka 5 pareiškimai. Ypač tenka 
paminėti veiklų Indijos episko
patą, kuris net 21 atveju pareiš
kė savo nuomonę. Kitų tautų 
vyskupai kalbėjo mažiau kartų. 
Buvo ir tokių, kurie nė žodžio ne
pratarė.

Visi kalbėjusieji šioje sesijoje 
pasakė apie 800.000 žodžių, ku
riuos magnetofonas užraše per 
165 valandas, panaudojo 80.000 
metrų juostelių.

Tai ir visas Skaičiais išreikštas 
visuotinės Bažnyčios santarybos 
III sesijos balansas. Kada prasi
dės 4-ji sesija, priklausys nuo pa
ruošiamųjų komisijų darbų eigos, 
tačiau tikimasi, jog neanksčiau 
sekančių metų rudens, šioji se
sija turėtu būti paskutinė. Tačiau 
galutinis žodis šiuo klausimu pri
klauso Šv. Tėvui. V. D.

Paskutiniuosiuose savo posė
džiuose santarybos Tėvai daug 
laiko skyrė schemos “Bažnyčia 
moderniajame pasaulyje” svars
tymams. Ypač buvo parodyta 
daug dėmesio Bažnyčios praktiš
kai laikysenai kaikurių jos vidų 
ir išorę liečiančių problemų at
žvilgiu. Pakartotinai buvo pabrėž
tas reikalas aiškiai pasisakyti 
prieš komunizmą, nes visuotinė 

.Bažnyčios santaryba tam kaip tik 
suteikia gerą progą. Tačiau Olan
dijos kard. B. Aitrink manymu, 
komunizmo pasmerkimas nėra- 
reikalingas, nes esą visi žino Baž
nyčios nusistatymą jo atžvilgiu. 
Be to, esą, santarybos liksiąs yra 
ne ką nors pasmerkti, bet rasti 
bendrą kalbą su visais geros va
lios žmonėmis. Taip pat pabrėžti
nai buvo atkreiptas dėmesys j 
žmogaus asmens vertę, kuri šiais 
laikais nevisuomet yra respektuo
jama. Tačiau ir Bažnyčia turėtų 
plačiau atverti duris tiesos jieš-. 
kotojams. Kard. J. Lerėaro pa
stebėjo, jog turimas Bažnyčios 
kultūros lobis dažnai jau nepajė
gia pilnai atsakyti į laiko kelia
mus klausimus. Esą, reikia per
žiūrėti ir pritaikyti naujiems rei
kalavimams visų bažnytinių ins
titucijų mokymo metodus. Ciu
dad Juarez, Meksikoje, vysk. E. 
Tamamas sakė, esą reikia dides
nio atsargumo atmetant ar pa
smerkiant kokį nors mokslinį 
tvirtinimą, kuris, atrodo, priešta
raująs Apreiškimui.

Badas, misijos, krikščionybė
Santarybos Tėvai palietė ir kal

kiniuose kraštuose dar aktualų 
bado klausimą, siūlydami jį soli
dariai ir krikščioniškai išspręsti, 
nes Dievo duotos gėrybės esan
čios skirtos visiem žmonėm. Kal
bant apie' “Misijinę Bažnyčios 
veiklą” buvo pastebėta, jog Baž
nyčia nėra ir negali būti susiri
šusi su kokios nors tautos ar par
tijos politika. Nanyang, Kinijoje, 
vysk. P. MasSa pabrėžė, kad esą 
istoriškai tikra, jog kiniečiai at
metė krikščionybę, nes jos priė
mimas jiems reiškė atsisakymą 
savo tautinės kultūrinės tradici
jos. Apie Bažnyčios misijinę veik
lą bus kalbama dar ir 4-je sesijo
je. Taip pat ir apie vienuolynų 
vidinį bei išorinį gyvenimą lie
čiančias problemas bus kalbama 
kitoje sesijoje. Daug gerų minčių 
buvo iškelta kalbant ir "apie se
minarijų pertvarkymą. Pvz. buvo

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ - 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančia 
hemorojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

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

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

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

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

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

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMU APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas. 

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

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

GEDIMINAS GALVA

Nauji arkliai sename vežime
Ką jie žada okupuotai Lietuvai?

Rusų papročiu, apie politiškai 
mirusius nekalbama, bet šnibžda
ma. N. S. Chruščiovas yra politiš
kai miręs. Jo pavardės laikraš
čiuose neužtiksi, per radiją neiš
girsi, nors jo įpėdiniai tik mažus, 
neesminius pakeitimus jo politi
koje yra padarę. Tylieji suokal
bininkai laikosi nuosaikiai. Bent 
pradžioje gyventojų jie nevargina 
ilgomis kalbomis ir nuobodžiais 
raštais apie varganą kelią į žavin
gą ateitį. šiuo metu dar tebešne- 
kama apie sutelktinę vadovybę, 
kurioje neabejotinai vyksta var
žybos dėl diktatoriaus krėslo.

SIJOJIMAS PARTIJOJ
Pakeitimų nedaug tepadaryta. 

Neryškus ir atsargus valymas pa
darytas redakcijose ir radijo va
dovybėje. Partijos centro komite
tas papildytas naujais asmeni
mis, tarp kurių užtinkame ir vy
riausius saugumiečius. Prezidiu
mas išsijotas ir vyriausion politi
kos rikiayimo tarnybon “išrink
ti” — buvęs saugumietis Alek
sandr šelepinas ir Ukrainos kom
partijos sekr. Piotr Šelest.

Šiuo metu visas dėmesys krei
piamas į kompartijos persijoji- 
mą visame krašte. Sovietų kom
partija vėl centralizuojama, pra
monės ir žemės ūkio sekretoriai 
panaikinti. Pramonės įmonių di
rektoriai ir kolchozų pirmininkai 
naudosis didesnėmis teisėmis, bet 
pajus ir didesnės atsakomybės 
naštą.

Ūkio srityje tebelopoma atgy
venusi promonės ir žemės ūkio 
organizacija, šių sričių nesklandi 
veikla sudarė sąlygas pašalinti 
asmenį, kuris per pastaruosius 11 
metų turėjo milžiniškos įtakos. 
Jis sovietams plačiai pravėrė du
ris į Vakarų pasaulį ir naudojo
si visomis progomis sovietinei 
įtakai sustiprinti. Krašte apvaldė 
saugumiečių siaubą, tačiau mir
ties bausmė" buvo skiriama ne tik 
“liaudies priešams”, bet ir spe
kuliantams. Ūkinėje srityje jis 
nesugebėjo išbristi iš prieštaravi
mų, kuriuos jo įpėdiniai paveldė
jo." Kolchozai ir" daugelis pramo
nės įmonių veikia nesklandžiai. 
Planavimas" pakrikęs. Įmonių va-

Garsieji
pasaulio

Šanchajuje Sorge rado G. Klau- 
sen, kuris taip pat . priklausė bol
ševikinių šnipų grandinei. Jis bu
vo bolševikų atsargos majoras ir 
patyręs radijo specialistas. Per jį 
Sorge palaikė ryšius su Maskva. 
Klausenas turėjo savo padėjėją 
K. Mišiną.

1933 m. Sorge atvyko į Berly
ną. Čia jis pasiskelbė buvęs kelių 
vokiečių laikraščių koresponden
tu Japonijoje. Jis" įstojo į nacių 
partiją, kuri ką tik "buvo perėmu
si Vokietijos valdymą. Jo įstoji
mas naciams nesukėlė jokių abe
jonių. Pagrindinis vokiečių laik
raštis, kuriam Sorge atstovavo 
Japonijoje, buvo “Frankfurter 
Zeitung”. Tam laikraščiui Kinijo
je atstovavo Agne Smedley, kuri 
taip pat buvo komunistė ir bolše
vikų šnipė.

Pagrindinis šnipas
Japonijoje
Apsiginklavęs nacių partijos 

bilietu ir žurnalisto priedanga, 
Sorge per JAV ir Kanadą išvyko 
į Japoniją. Tokijo mieste jis už
mezgė ryšius su vokiečių karo 
attache padėjėju pik. Ott, kuris 
tuo metu stažavo viename japonų 
artilerijos pulke Nagoya mieste. 
Juos supažindino Ott žmona, su 
kuria Sorge anksčiau buvo susipa
žinęs. Ott mažai pažino Japoniją, 
todėl jis buvo labai patenkintas, 
kad surado draugą su daktaro 
laipsniu, kuris gerai pažino tą 
kraštą. Jie dar geriau susidrauga
vo, kai Ott buvo paskirtas tikruo
ju karo attache Japonijoje ir ap
sigyveno Tokijo mieste, Japonijos 
sostinėje.

Sorgei padėti į Japoniją atvy
ko du bolševikų šnipai: Branko 
de Voukelitch iš Paryžiaus ir Mi
yagi Yotoku iš Los Angeles. Pir
masis buvo geras fotografas. Jis 
apsigyveno privačiai ir įsirengė 
foto laboratoriją, kurioje aiški
no filmus, gamino nuotraukas ir 
mikrofilmus, kuriuos vėliau per
duodavo sovietų ambasadai. Ofi
cialiai jis velke kaip neutralios 
spaudos foto korespondentas. Yo
toku gi veikė kaip japonų meni
ninkas.

Susidraugauja su 
vokiečių ambasada
Sorge su nacių partijos bilietu 

drąsiai lankydavosi vokiečių am
basadoje, kuriai vadovavo amba
sadorius Herbert Dirksen. Kai 
vėliau tą postą užėmė Sorges 
draugas, dabar jau generolas, Ott, 
tos ambasados durys jam pasida-

dovybės šlubuoja. Darbininkų, o 
ypač kolchozininkų, atlyginimai 
maži, o kainos nepaprastai išpūs
tos. Gyventojų gerovė kiek page
rėjo, tačiau ji labai toli atsiliku
si nuo vakariečių kraštų.

NAUJI VEIDAI
Tyliaisiais suokalbininkais bu

vo pirmtakūno įpėdiniai. Kaikas 
paaiškėjo, tačiau tikrosios prie
žastys nuversti Chruščiovui tik 
numanomos. Apie jas suokalbi
ninkai vengia net užsiminti. Aiš
ku, kad jiems talkino saugumas 
ir kaikurie maršalai.

Šiuo metu aiškiai prasikiša 
“troika” — Brežnevas, Kosyginas 
ir Mikojanas.

Leonid Iljič Brežnevas, 58 m. 
amžiaus, kompartijos pakopomis 
iškilęs metalurgijos inžinierius, 
tačiau savo srityje nedirbęs. Sta
lino laikais jis kilo labai pamažu. 
Tik 1952 m. jis pateko į prezidiu
mą antrininku. Nuo to meto jis 
pradėjo kilti. Vakariečių vertini
mu, jis gabus, mėgstąs išgerti ir 
lėbauti, pokalbiuose santūrus, ta
čiau neturįs užsispyrimo iškilti į 
diktatorius. Jis nemažas pataikū
nas, nes kovos metu prieš Malen- 
kovą ir Molotovą šiais žodžiais 
aptarė Chruščiovą: “Jis nepa
vargstantis revoliucionierius, ne
paprastas veikėjas, mums visiems 
pavyzdys.”

Brežnevas geras organizato
rius; beveik šešerius metus dėvė
jo kario milinę ir iškilo į majorą 
generolą dirbdamas politruko 
darbą. Gana ilgai dirbo propa
gandos srityje, nors nėra kom
partijos ideologas. Nebūdamas 
diplomatu, vadovavo rusams už
sienyje. Jam teko susidurti su 
įvairiais klausimais: Dniepropet- 
rovsko pramone, Kazachstano že
mės ūkio bandymais ir tautiniais 
klausimais Moldavijoje. Jis nėra 
siauras atskiros srities žinovas, 
bet turįs patyrimo daugelyje sri
čių. Jo kalbose ryškiai pabrėžti 
sovietų ūkio trūkumai.

Brežnevas ir Kosyginas beveik 
bendraamžiai, abu rusai, abu dar
bininkų vaikai ir inžinieriai. 
Aleksėj Nikolajevič . Kosyginas

A. t A.
BARBORAI STONKIENEI mirus,

Matulioniu, Stonkų ir čuplinskų šeimoms reiškia užuojautą 
ir kartu liūdi —

Antanas Liūdžiūs

Mirus jos mamytei,
Dr. A. MATULIONIENĘ ir jos šeimą

giliai užjaučia —

Pranas Šukevičius

ARABAI PERSEKIOJA NEGRUS
Kodėl kyla neramumai Sudane?

J. GOBIS

jau Stalino laikais iškilo tekstilės 
srityje, o vėliau dirbo finansų ir 
ūkio planavimo srityje. Jis kietas 
derybininkas, bet susitaręs, ang
lų tvirtinimu, ištęsi žodį. Jis jau 
seniai dalyvauja kompartijoje, ta
čiau žymiai daugiau dėmesio jis 
skyrė ūkio sričiai.

Trečias “troikos” arklys — 
Anastas I. Mikojanas, armėnas, 
69 m., vienintelis senųjų bolše
vikų palikuonis, kurį Chruščio
vas pašaipiai vadino “profesiniu 
apgaviku”. Jis palaikė Staliną ko
voje prieš Trockį, Chruščiovą — 
prieš Malenkovą, Brežnevą — 
prieš Chruščiovą. Šiuo metu jo 
saulė yra nusileidusi, nes vyriau
sio sovieto pirmininkas gali įvy
kius tik stebėti, bet mažai turi įta
kos į jų raidą.

Michail A. Suslovas, teoreti
kas, bet kritišku metu be jo ne
išsiverčiama. Jo priežiūroje vyko 
kruvinasis siaubas Pabaltijy, Kau
kaze ir valymai Vengrijoje. Sus
lovas nepaprastai gabus, fiziškai 
palūžęs, vienas labiausiai susite
pusių rankas nerusų krauju. Tai 
bolševikų “raudonoji eminenci
ja”.

Šiuo metu kyla Nikola j V. Pod- 
gornyj ir jau minėtas .Šelepinas, 
buvęs pedagogas, KGB pirm, ir 
partijos kontrolės vadovas. Juo
du, greičiausia, bus pakviesti mi
nisters pirmininko padėjėjais.

KAIP SU LIETUVA?
Lietuvos kompartija jau garbi

no daugelį proletariato diktato
rių. Negeresnis uždavinys jai ten
ka ir po šio perversmo, kuris lie
tuvių tautai nieko gero nežada, 
šiuo "metu ne tik Lietuvoje, bet 
ir visoj Sovietijoj atidžiai sekami 
pakitėjimai Maskvoje. Komparti
ją perrikiavus, tarpusavio rung
tyniavimas nesustos. Naujoji kar
ta jau atvirai šneka apie komuniz
mo slogutį, o kaikurie komunis
tai išpažįsta, kad jie nepritampa 
prie lietuvių tautos.

Komunistinės santvarkos ryš
kėjantys prieštaravimai išvers ir 
šiuos suokalbininkus, jei jie ne
atsisakys pažangą trukdančių at
gyvenų.

ŠNIPAI
J. VAIČELIŪNAS

rė dar atviresnės. Nuo 1940 m. 
tai vokiečių ambasadai priklausė 
visų rūšių karo ataches ir saugu
mo viršininkas Japonijoje.

Kai 1939 m. prasidėjo pasauli
nis karas, Sorge buvo priimtas į 
vokiečių ambasadą oficialiu pa
reigūnu"— spaudos attache. Sor
ge pasidarė ne tik ambasados tar
nautojas, bet ir labai artimas Ott 
draugas, kuriam ambasadorius 
neturėjo jokių paslapčių. Plačius 
pasikalbėjimus jie turėdavo pus
ryčių metu 10 vai. ryto. Kai 1940 
m. rugsėjo 27 d. buvo pasirašy
tas trišalis paktas, japonai atvi
riau pradėjo bendradarbiauti su 
vokiečių ambasada. Ambasado
rius Ott dažnu atveju klausdavo 
Sorges nuomonės.

Sorge, gavęs žinias iš vokiečių 
ambasados bei savo agentų apie 
japonų kariuomenės judėjimą, 
skubiai perduodavo į Maskvą. 
Ypatingai tos žinios buvo vertin
gos Stalinui 1941 m., kai vokie
čiai pradėjo žygį į Rusiją. Tik 
Sergės žinios apie japonų kariuo
menės judėjimą ir jo užtikrini
mas, kad japonai bolševikų ne
puls, sudarė Stalinui sąlygas sa
vo divizijas iš Tolimųjų Rytų 
permesti į Maskvos bei Stalingra
do frontus ir sustabdyti vokiečių 
veržimąsi į Rusijos gilumą.

Netikėtas suėmimas
Sorge paskutinį pranešimą Sta

linui pasiuntė 1941 m. spalio 15 
d. Po trijų dienų Sorge ir Klau- 
sen buvo japonų saugumo suimti 
kaip bolševikų šnipai. Vėliau bu
vo suimti ir kiti jo grupės agen
tai. Juos išdavė japonų komunis
tas Ito Ritsu, dirbęs geležinkelių 
bendrovėje, kurioje dirbo ir Oza
ki Hozumi. Ritsu, 29 m. amžiaus 
japonų komunistas, buvo suimtas 
1941 m. birželio mėn. dėl savo 
komunistinės veiklos.

Sorges suėmimas vokiečių am
basados pareigūnams sudarė 
sprogusios bombos įspūdį, ypač 
pačiam ambasadoriui E. Ottui ir 
saugumo viršininkui pik. J. Meis- 
singeriui. Jie galvojo, kad japo
nai Sorge suėmė per klaidą ir 
stengėsi jį 'ištraukti iš kalėjimo. 
Bet jų pastangos buvo veltui. Ja
ponai pasakė, kad kartu su Sorge 
jie išaiškino didžiausią bolševiki
nių šnipų gaują.

Teismas Ir pasmerkimas
Sugautieji bolševikų šnipai bu

vo teisiami Tokijo mieste 1943 m.

rugsėjo mėn. Sorge ir Hozumi aiš
kinosi, kad jie nieko nėra padarę 
nelegalaus. Jie nieko neprievar
tavo ir nežudė, tik turimas žinias 
persiuntė Maskvon kaip žurna
listai. Sorge sakė, kad jis tų ži
nių daugiausia gaudavęs iš vokie
čių ambasados. Tenai ant doku
mentų nebūdavę užrašo “valstybi
nė paslaptis”. Vokiečių laivyno 
atache Schell net prašydavęs jį 
perskaityti pranešimus, kuriuos 
jis siųsdavęs į Berlyną.

Dr. Richard Sorge ir Ozaki Ho
zumi buvo nubausti mirties baus
me, o kiti — Įvairiomis kalėjimo 
bausmėmis. Sorge ir Hozumi dar 
kreipėsi į augštąjį japonų teismą, 
bet jų prašymai buvo atmesti. 
Sorge ir Hozumi buvo pakarti 
1944 m. lapkričio 7 d. B. Vou
kelitch mirė kalėjime 1945 m. 
pradžioje. M. Yotoku mirė kalėji
me dar prieš teismą'— 1943 m. 
rugpjūčio 2 d. M. Klausen buvo 
nuteistas kalėti iki gyvos galvos, 
bet jis iš kalėjimo buvo išleistas, 
kai amerikiečiai užėmė Japoniją. 
Įvairiomis kalėjimo bausmėmis 
buvo nubausti ir kiti 12 tos gru
pės bolševikų šnipai, kurių trys 
mirė kalėjime, o likusieji buvo 
amerikiečių išleisti į laisvę.

Dr. R. Sorge pasuko bolševikų 
likimą geron pusėn. Jis išgelbėjo 
rusiškąjį komunizmą, išgelbėjo 
Stalino garbę, bet Stalinas neiš
gelbėjo jo gyvybės, nors to karo 
metu bolševikai ir japonai turėjo 
normalius diplomatinius santy
kius iki 1945 m. rugpjūčio 8 d.

(Bus daugiau)
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A. A. BARBORAI STONKIENEI mirus, 
jos sūnui Juozui Stonkui, jo šeimai ir giminėms reiškiame 
nuoširdžią užuojautą —

Hamiltono ateitininkai sendraugiai

Motinai mirus, jos sūnui, “Talkos” revizijos komisijos nariui
JUOZUI STONKUI,

gilią užuojautą reiškia —
“Talkos” valdyba,
Kredito ir revizijos komitetas

Hamilton, Ont.

A. a. BARBORAI STONKIENEI mirus, 
. p. Matulioniu ir p. Stonkų šeimas 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime —

Eugenija ir Mercelius Gugiai \ #

P. BENEDIKTĄ STONKŲ ir jo šeimą ' 

giliai užjaučiame
jo mamytei B. STONKIENEI mirus.

Delhi, Ont. V. P. Lapieniai

Sudafnas gavo pilną nepriklau
somybę iš Britanijos 1956 m., o 
prieš tai turėjo plačią autonomi
ją. Britai savo buv. kolonijoms ar 
prote ktoratams suorganizuoja 
parlamentinę valdymosi sistemą, 
bet sudaniečiai ja ilgai nesinau
dojo: atsirado daug korupcijos ir 
kitokių valdžios silpnumo reiški
nių, ypač ūkio srity. Ginkluotų 
jėgų vadas gen. Abboud padare 
nekruviną perversmą, parlamen
tinę vyriausybę pakeisdamas ka
rine junta, o pats tapdamas prezi
dentu diktatorium. Karinė dikta
tūra valdė Sudaną iki 1964 m. 
spalio mėn. pabaigos.

Nepatenkinti negrai
Gen. Abboud režimas nevi- 

siems patiko; sudaniečiai inteli
gentai norėjo dalyvauti valstybės 
administracijoje, bet nebuvo lin
kę klausyti autoritetyvinės ka
riuomenės viršūnių — generolų 
įsakymų, šiaurinėse Sudano pro
vincijose gyvena mišrios rasės is
lamo tikėjimo arabų kultūros 
žmonės, o pietinėse — pagonių ir 
krikščionių tikėjimo negrai, ku
rie iš seno turi nepasitikėjimą 
mahometonais negryno kraujo 
arabais, kurie gaudydavo negrus 
ir parduodavo juos į vergiją ar
ba paversdavo juos savo vergais 
žemės ūkio darbams. Ir nepri
klausomame Sudane arabų santy
kiai su negrais iš pat pradžių bu
vo įtempti. Sudano pietinių pro
vincijų negrai skundėsi politiniu 
ir religiniu persekiojimu iš šiau
riečių pusės, kaltino vyriausybę 
vykdant nedorus arabų mahome
tonų reikalavimus ir tuo pagrindu 
kėlė" maištus bei partizanines ko
vas džunglėse prieš vyriausybę, 
reikalaudami negrų provincijoms 
platesnės autonomijos arba tie
siog — nepriklausomybės. Char
tumo (Sudano sostinės) vyriausy
bė to reikalavimo nenorėjo pa
tenkinti ir ėmėsi karinių priemo
nių 3-se negrų pietinėse Sudano 
provincijose.

l—Įamf owners 
------- fcr CZ ENTRE

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

K E L I O N I Ų B I U R A S
FOUR SEASONS TRAVEL D_ . J;*
323 LAKESHORE RD. EAST, fOIT L-FeaiT

VD A/*ĖKJ A C Visais kelionių reikalais, visame pašau- 
. DAUtiNAj |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 - • Namų LE 6-4681

Ištrėmė misijonierius
Daugelis tada aktyvių negrų 

kovotojų pabėgo į kaimyninius 
negrų kraštus — Ugandą ir Kon
go. Visur krikščionis misijonie-. 
rius karinė valdžia ištrėmė iš Su
dano, kaltindama juos maišto rė
mimu, bet faktiškai mahometonai 
planavo negrus pagonis atversti 
į islamą ir tuo būdu per tikėjimo 
vienybę iš skirtingų rasių suda- 
niečių sudaryti vieningą Sudano 
tautą.

Negrai vyriausybėje
Prie neramumų krašto pietuo

se prisidėjo inteligentų ir darbi
ninkų “rūgimas” Chartume, sos
tinėje. Todėl gen. Abboud valdžia 
turėjo kapituliuoti ir pereiti į ci
vilinį valdymą. Abboud paliko 
prezidentu tik iš vardo. Krašto 
vyriausybę pavedė sudaryti Sir 
al-Chatem al-Chalifai, kuris suor
ganizavo koalicinę vyriausybę, į 
kurios sudėtį įėjo, tarp kitų, du 
kairūs socialistai ir du komunis
tai. Komunistai neturi didesnės 
atramos labai pamaldžioje suda- 
niečių visuomenėje; jie pakviesti 
į kabinetą tam, kad nesijaustų 
kankiniais. Al-Chalifos kabineto 
daugumą sudaro mahometonų 
sektų — Ansar ir Katmia — at
stovai. Į naują vyriausybę pa
kviesti du pietiečių — negrų at
stovai. Čia reikia prisiminti, kad 
negrai sudaro daugiau kaip pusę 
Sudano gyventojų, o iki šiol nė 
vienas negras nebuvo įsileistas į 
Chartumo vyriausybę. Ar negrai 
bus patenkinti dviem savo minis- 
teriais centro vyriausybėje, dar 
nežinoma.

Ar išlaikys egzaminus?
Iš ligšiolinių žinių iš Sudano 

neatrodo, kad kraštas būtų jau 
visiškai nusiraminęs. Ligšiolinė 
Sudano užsienio politika buvo 
neutraliai palanki Vakarams, o 
savo vidaus politikoje — konser
vatyvi; dabar, kaip manomą, vi
daus politikos kursas bus kaires
nis, kol iš visuotinių demokratiš
kų rinkimų nebus paaiškėjus tau
tos valia. Ar per tuos antruosius 
rinkimus Sudanas išlaikys egza
minus iš demokratijos, sunku nu
matyt. Sudano šiaurė bus palin
kus į dešinę, į konservatizmą, bet 
negrų pietinės provincijos iš tra
dicijos nepasitiki arabais, tad var
gu jų politinės nuotaikos bus pa
lankesnės šiauriečiams. Negrai 
buri į arabus kaip į savo žiaurius 
ponus, viešpačius. Būtų geriau 
pietų Sudanui atsiskirti nuo šiau
rės, bet šiaurės Sudanas — tai 
varganas, daugiausia dykumų 
kraštas, o pietinis — tai tropinės 
džunglės. Pietinis Sudanas gali 
gyventi be šiaurinio, o šiaurinis 
be pietinio -r vargu begalėtų: 
šiauriniam Sudanui reikėtų jung
tis į Egipto sudėtį.



Skyrių veda IRENA LUKOŠEVIČIENE

Alkoholizmas ir šeimos nesantaika
S. BUTKEVIČIENĖ
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ir lietuvybės išlaikymas

Elena, jieškodama pagalbos 
kaip nors sulaikyti savo vyrą 
nuo girtuokliavimo, negalėjo su
prasti, kodėl socialinių reikalų 
darbuotoja buvo susidomėjusi 
daugiau ja, negu vyru. Kai paga
liau ji išsipasakojo savo jaunys
tės dienas, susitikimą su Jonu, 
jų vedybas ir tolimesnį šeimos 
gyvenimą, jai pasidarė aišku, 
kodėl buvo susidomėta jos as
menybe. Suprasti alkoholizmui 
ir šeimos nesantaikai reikia su
sipažinti su vyro ir žmonos cha
rakterio struktūra, jų pažiūro
mis į vienas kitą, į gyvenimą ir 
į jų tarpusavį santykiavimą.

KONKRETUS PAVYZDYS
Elena, būdama pati vyriausia 

iš septynių vaikų, turėjo prižiū
rėti ir padėti auginti savo bro
lius ir seseris, nes jos motina su
sirgo, kai ji buvo dar tik 12 me
tų. Būdama dar vaikas, jau turė
jo užkrautas dideles pareigas. Ji 
negalėjo žaisti, kaip kiti vaikai, 
ir džiaugtis savo jaunyste.

Elena ištekėjo būdama 24 m. 
Ji padarė tą žingsnį neapgalvo
jusi, nes norėjo pabėgti iš esa
mos padėties ir jai užkrautų pa
reigų. Ji susilaukė keturių* vai
kučių. Jausdama, kad ji vėl at
sidūrė panašioje būklėje, kad 
jai reikia auginti savo vaikus, 
ėmė jų neapkęsti, buvo ypatin
gai jautri ir nekantri su jais ir 
dažnai užgaudavo savo vyrą be 
reikalo.

Jonas, kuris nebuvo perdaug 
stipraus charakterio, griebėsi 
lengvesnių priemonių pabėgti 
nuo savo žmonos užgauliojimų 
ir šeimos nesantaikos. Jis kas
kart dažniau ir dažniau praleidi- 
nėjo savo laisvalaikius begerda- 
mas su draugais. Pamažu, de
šimties metų laikotarpyje, jis ta
po alkoholiku.

ALKOHOLIZMAS — 
' KAS JIS?

Daug lengviau yra apibūdinti 
priežastis, kodėl panašūs asme

nys, kaip Jonas, tapo alkoholi
kais, negu apibūdinti patį alko
holizmą. šiandien dar nėra tik
ro aptarimo, kas yra alkoholiz
mas. Tos srities specialistai ne
prieina bendros išvados — ar al
koholizmas yra liga, ar individo 
pakrikimas. Prieš keletą metų 
Amerikos Medikų Sąjunga ofi
cialiai pripažino, kad alkoholiz
mas yra. liga. Kanados Medikų 
Sąjunga dar savo nuomonės ne
pasakė.

Dr. Harold Ettinger rašo, kad 
alkoholizmas daugelio žmonių 
yra traktuojamas kaip liga. Bet 
vėliau jis kažkaip neaiškiai išsi
reiškė, kad tai yra daugiau gy
dytojų nuomonė, o ne kitų pa- 

- našių profesijų žmonių.
Dr? S. John Holmes sako, kad 

jei alkoholizmas yra liga, tai tos 
ligos, kaip ir kiekvienos ligos, 
atveju, įvyktų kūno ląstelių pa
sikeitimas, bet alkoholiko kūno 
ląstelių sudėtis nesiskiria nuo 
nealkoholikų kūno ląstelių. Jo 
nuomone, alkoholizmas esąs 
progresuojantis asmens pakri
kimas.

Pirmieji, kurie alkoholizmą 
laikė liga, buvo Alcoholic Anon
ymous organizacijos nariai. Tos 
organizacijos šūkis: kova prieš 
alkoholizmą. Jos nariai yra bu
vusieji alkoholikai, pasiryžę 
stengtis save ir kitus atitiesti vi
siškai atsisakydami nuo betko- 
kio alkoholio vartojimo. Jų gy
dymo būdas pagrįstas tikėjimu 
ir jų užduotis — padėti kitiems 
alkoholikams įsijungti į tos gru
pės bendradarbiavimą, kur ga
lėtų išsipasakoti savo skausmus 
ir nelaimingą praeitį. Šita orga
nizacija susilaukė teigiamų re
zultatų ir plačiai yra žinoma šia
me kontinente. Vadinant alko
holizmą liga, alkoholikams suke
liama daugiau simpatijos žmo
nių tarpe.

KETURIOS GRUPĖS
Dr. E. M. Jellinek, vienas žy

miausių autoritetų alkoholizmo 
srityje, skirsto alkoholikus į 4 
grupes, pavadindamas juos grai
kų alfabeto raidėmis. Pasak jo, 
yra dvi “alpha” grupės, daugiau
sia pasitaikančios Europoje, ir 
dvi “gamma” grupės — tipiškos 
Š. Amerikos žemyne.

“Ąlpha” alkoholikai geria 
daugiau ar mažiau, bet kasdie
ną, daugiausia mažais kiekiais. 
Jų kraujo sudėtyje alkoholio ly
gis niekuomet nenukrenta iki 
nulio. Tokie alkoholikai labai re
tai pameta kontrolę savo elgesy
je, bet dažnai nukenčia jų sme
genys ar kepenys.

Tipiškas “gamma” alkoholi
kas gali išbūti negėręs labai ilgą 
laiką, bet, kai pradeda gerti, ge
ria dienomis ar savaitėmis ir tai 
dideliais kiekiais iki apsvaigimo. 
Kai nustoja gėręs, kenčia nuo 
“withdrawal” simptomų; jaučia
si panašiai, kaip morfinistai ar 
kokainistai, negaudami jų orga
nizmo reikalaujamų narkotikų. 
Jie taip pat dažnai kenčia klie
dėjimą, haliucinacijas ir pan.

KAS TAMPA 
ALKOHOLIKU?
Ar galima iš anksto numatyti, 

kuris asmuo gali tapti alkoholi
ku? Dauguma specialistų sako, 
kad ne. Dr. Holmes mano, kad 
palinkimas į alkoholizmą nebū
tinai turi turėti kompulsyvaus 
charakterio bruožų. Tokio palin
kimo asmuo gali būti apibūdina
mas kaip nesavarankiškas žmo
gus, galįs lengviau perkelti tą 
savo nesavarankiškumą, priklau
somą nuo kurio nors asmens, 
pvz. žmonos, į alkoholį.

Antras pažymys linkusio į al
koholizmą yra j'o nepasitikėji
mas pačiu savimi, savo jėgomis. 
Trečias pažymys gali glūdėti jo 
gyvenimo aplinkoje, papročiuo
se ir tradicijose. Turėjimas 
draugų, kurie yra mėgėjai daž
nai ir dideliais kiekiais nugerti, 
galimybę tapti tikru alkoholiku- 
labai padidina.

“AŠ NESU LIGONIS!”
Ši liga skiriasi nuo kitų ligų 

tuo, kad alkoholikas nejaučia jo
kių skausmų kitu laiku, išsky
rus tuomet, kai jis. pagirioja. 
Jis dirba, atlieka savo pareigas 
šeimoje ir darbovietėje. Antra, 
šiaipjau sergantis žmogus skun
džiasi savo liga, pats pripažįsta, 
kad yra ligonis ir kiti žiūri į jį 
kaip į sergantį žmogų. Bet alko
holizmo atveju atvirkščiai — nei 
pats ligonis žiūri į save, kaip į 
sergantį asmenį, nei šeima ar ki
ti žmon*ės pripažįsta, kad jis yra 
ligonis. Bet tai yra liga, kuri tei
kia daug skausmų ir kartėlio 
šeimai ir žadina pajuoką, neapy
kantą sergančiam asmeniui. To
kie jausmai kyla ne tik šeimos 
narių tarpe, bet ir pas patį alko
holiką. Jis gėdinasi pats savęs 
ir kitų, jaučia sąžinės graužimą 
ir smerkia pats Save. Tai liga? 
kuri ugdo sergančio žmogaus sa
vęs nevertinimą, žlugdo betkokį 
pasitikėjimą savimi, sukelia bai
mę ir sąžinės graužimą šeimos 
narių tarpe, kurie pradeda jaus
ti iš dalies tiesioginį ar netiesio
ginį prisidėjimą prie ligos.

“Aš PATS PASIGYDYSIU!”
Nei vienoje ligoje nėra tiek 

daug atkritimų ir tokioje aštrio
je formoje, kaip alkoholizme. 
Tai liga, kuri verčia žmogų me
luoti, vogti, apgaudinėti, įžeisti 
savo mylimuosius ir užmiršti vis
ką, kas anksčiau buvo vertina
ma ir gerbiama. Kur mes rasi
me tokią ligą, kur žmogus turė
tų atsisakyti tik vieno vieninte
lio dalyko — alkoholio, kad pa
sveiktų? Tai liga, kuri paliečia 
ne tik patį ligonį visose jo gyve
nimo srityse, bet taip pat ardo 
bei žlugdo jo šeimos sveikatą ir 
tarpusavį sugyvenimą. Ir kas dar 
daugiau įsidėmėtina, kad toje li
goje asmuo labiausiai priešina
si gydymui, atstumia betkokią 
jam teikiamą jo šeimos narių ar 
kitų pagalbą ir nuolat save ap
gaudinėja, sakydamas, ir kartu 
tuo tikėdamas, kad jis pats išsi
gydo.

ABU NELAIMINGI
Specialistai sako, kad alkoho

liko žmonos statomi reikalavi
mai yra gana dideli. Jos charak
teris pasižymi kontroliavimu sa
vo vyro. Taip pat pasitaiko to
kių, kurių supratimas žmonos ir 
motinos pareigų yra labai pri
mityvus. Kaip anksčiau buvo mi
nėta, pvz. Elena ištekėjo už Jo
no tik todėl, kad norėjo pabėgti

SUPERTEST 
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Kanados Lietuvių Katalikių Moterų sukaktuvinio suvažiavimo pre
zidiumas. Iš kairės: p. Kerbelienė iš Montrealio, p. Kuolienė iš To
ronto, p. Povilaitienė iš Delhi ir p-lė Judzentavičiūtė iš Toronto.

iš turėtos padėties — jai buvo 
peranksti užkrautos pareigos au
ginti savo brolius ir seseris. Ji 
neturėjo supratimo, ką reiškia 
žmonos ir motinos vaidmuo ir 
pareigos gyvenime. Kadangi al
koholikas vyras nepajėgia duoti 
tai, ko jo žmona iš jo laukia, 
abudu jaučiasi nelaimingi, žmo-. 
na, būdama nepatenkinta, kad 
jos gyvenimas nėra užpildytas, 
darosi nekantri, erzli, o to išda
va — vidinis konfliktas tarp jos 
pareigos ir jausmo žmonos rolė
je. Ji gal grasina paliksianti jį, 
gal nuolat primeną jo gėrimą ir 
nuvertina jo, kaipo vyro, asme
nį. Toks jos elgesys tik didina 
esančią prarają tarp jų. šeimoje 
bendradarbiavimui tarp vyro ir 
moters yra reikalingas pasiruo
šimas, subrendimas imti ir duo
ti. Bet alkoholiko šeimoje labai 
dažnai pasitaiko, kad abi pusės 
yra linkusios daugiau imti, negu 
duoti. Vyras nepajėgdamas už
pildyti žmonos sielos, netiesio
giai verčia ją jaustis nelaiminga, 
o jo pasielgimai girtame stovyje 
galutinai išsemia jos kantrybę. 
Be to, turėdama vyrą alkoholi
ką, žmona ir šeima labai dažnai 
kenčia finansinius trūkumus. 
Vaikai tampa nuteikti arba prieš 
tėvą, arba jie praranda pagarbą 
ir tėvui, ir motinai. Žmona išgy
vena baimės ir nepasitikėjimo 
jausmus. Kad išlaikytų savo pu
siausvyrą, ji gali pradėti puose
lėti savyje agresyvios ir domi
nuojančios moters bruožus, gali 
tapti abejinga ir net pradėti ne
apkęsti savo vyro.

ALKOHOLIKO ŽMONA
Desperacijos metu žmona gal 

j ieškos pagalbos iš savo artimų
jų ar iš profesijos žmonių, bet 
nejieškos pagalbos, kad supras
tų savo asmeninius trūkumus. 
Ji prašys specifinių nurodymų, 
kaip jai reikia su juo elgtis: ar 
gerti kartu su juo, ar slėpti al
koholį nuo jo, ką jam sakyti ir 
ko nesakyti, kai jis girtas grįž
ta namo. Kita žmona bandys 
slėpti jo girtuokliavimą nuo kai
mynų ir draugų, leisis į bereika
lingas su juo, girtu, kalbas. Bet 
jei kas mėgins jai paaiškinti, 
kad ji privalo išanalizuoti pati 
save ir savo elgesį, ji pasijaus 
įžeista ir atstums jai duotą pa
tarimą.

Alkoholiko žmona yra rei
kalinga didelės moralinės para
mos ne tiek jos vyro atitiesimui,
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kiek savęs pačios pažinimui. Ji 
reikalinga pagalbos išsklaidyti 
savo vidujinei beimei dėl atei
ties ir suprasti savo vidaus kon
fliktams. Jai reikia padėti pripil
dyti savo sielą, kad ji įgautų 
daugiau jėgų jaustis laiminges
nė, nepaisant ar jos vyras liausis 
gėręs ar ir toliau tebegers. Kai 
ji pajėgs susidaryti laimingesnį 
vidinį gyvenimą, bus pajėgesnė 
duoti daugiau šilumos savo vai
kams. Vaikai matydami* motiną 
ramesnę, mažiau kentės nuo esa
mų tėvo , trūkumų. Vaikus dau
giau veikia motinios neapykanta 
tėvui nei tėvo gėrimas. Kartais 
paaugę jaunuoliai ir jaunuolės 
yra taip paveikti alkoholizmo 
pasekmių šeimoje, kad jie yra 
reikalingi psichiatrinio gydymo. 
Jiems reikia paramos suprasti 
alkoholizmui ir tėvo gėrimui. 
Kartais motina rimtai'stengiasi 
vaikams išaiškinti, kad tėvas yra 
ligonis ir kad jie žiūrėtų į jį 
kaip į sergantį žmogų. Bet jos 
pačios elgesys su juo yra kitoks, 
negu jos paaiškinimai. Toks jos 
kontrastinis elgesys su tėvu da
ro vaikus daugiau sumišusius, 
nes jie nepajėgia suprasti jos 
pamokymų ir skirtingos jos pa
čios laikysenos.

Pats sunkiausias dalykas žmo
nai yra sutikti, kad jos vyro 
blogas elgesys yra išdava jo li
gos, o ne jo meilės stokos. Jis , 
jaučia meilę žmonai ir vaikams, 
bet nepajėgia tos meilės iš
reikšti.

ALKOHOLIKĖS MOTERYS
Apie jas galima pasakyti tą 

patį, kas buvo pasakyta apie vy
rus, išskyrus keletą pagrindinių 
skirtumų:

1. Moteris alkoholikė turi dau
giau galimybių nuslėpti savo gė
rimą, negu vyras, nes jos paskir
tis yra namai, ir todėl jos liga 
pastebima daug vėliau.

2. Alkoholikė moteris jaučia 
didesnį sąžinės graužimą dėl gė
rimo, nes* jos socialinė padėtis 
yra kitokia negu vyro. Visuome
nė reikalauja, kad moteris ir 
motina būtų santūresnė.

3. Vyrai, kurių žmonos yra al
koholikės, palieka jas daug grei
čiau, negu žmonos alkoholikus 
vyrus. Tas jas pastumia į dides
nį pesimizmą, didesnį gėrimą, 
kuris dar labiau trukdo joms 
kreiptis pagalbos, gvildenti jų 
alkoholizmo problemą.

KLB krašto tarybos sesija, įvy
kusi 1964 m. lapkričio 28-29 d. 
Tillsonburge, be kitų svarbių da
lykų, programoje turėjo ir sim
poziumą jaunimo reikalais. Sim
poziumo temą “Jaunoji karta ir 
lietuvybės išlaikymas” nagrinėjo 
kun. dr. Pr. Gaida, K. Baronas, 
G. Rinkūnaitė ir A. Šileika.

Kun. dr. Pr. Gaida nušvietė da
bartinio jaunimo būklę savo te
moje “Jaunimas dviejų kultūrų 
sankryžoje”. Jis pabrėžė, kad iš
eivijos jaunimas auga dviejų pa
grindinių kultūrų aplinkoje, ku
rios pakeisti mes negalime, bet 
taip pat negalime pasilikti nuo
šalūs stebėtojai ir leisti mūsų 
jaunimui keliauti be aiškesnių 
gairių. Išeivinio jaunimo kelias 
yra dviejų kultūrų — lietuviško
sios ir gyvenamojo krašto — de
rinimo kelias. Mūsų vyresniosios 
kartos uždavinys — perduoti jau
nimui kiek galint grynesnę lietu
viškąją kultūrą, kuri bent iš da
lies atsvertų stiprią gyvenamojo 
krašto kultūros įtaką, užgožian
čią lietuviškosios poveikį, ir pa
dėtų išlaikyti pusiausvyrą. Kad 
sėkmingiau vyktų perduoti gra
žius lietuviškosios kultūros pra
dus, senesnioji karta turi ta kul
tūra gyventi, ją puoselėti, kad ji 
būtų gyva, nes mirusios raidės 
nebeįmanoma perteikti. Vyresnie
ji turi arčiau pažinti ypatingoje 
aplinkoje besiformuojantį jauni
mą, jo psichologiją, su juo bend
rauti — palaikyti nuolatinį dia
logą, o jaunimas turėtų pažinti 
vyresniosios kartos pasaulį ir 
įžvelgti jo vertybes.

Stud. G. Rinkūnaitė savo refe
rate “Lietuviškos organizacijos 
ir jaunimas” iškėlė mintį, kad 
mūsų visuomenė yra perdaug su
siskaldžiusi į daugybę organiza
cijų ir čia gimusiam jaunimui ne-

Hl

Ona Jonaitienė, viena iš Katali- 
Moterų Dr-jos atsteigėjų 

Kanadoje. Penkiolikos metų Dr- 
jos ‘ sukakties proga surengtoje 
akademijoje ji, sako kalbą apie 
pirmuosius sąjūdžio žingsnius.
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įmanoma suprasti, ką tokiu susi
skaldymu galima atsiekti ir kam 
jis reikalingas, šios organizaci
jos yra atkurtos ant tų pačių pa- 
grindų, kaip jos veikė Lietuvoje, 
ir dažnai yra net vadovaujamos 
tų pačių vadovų. Laikai pasikei
tė, bet jų veikimo gairės liko tos
pačios, ir vadovaują asmenys daž
nai dirba tose organizacijose tik 
savo asmeninės garbės naudai. 
Jei šių gausių organizacijų tiks
las yra tik išsaugoti malonius pri
siminimus, tai kam norėti, kad 
jaunimas į jas jungtųsi? Ar nege
riau turėti mažiau, bet gerai vei
kiančių ir aiškų tikslą turinčių 
organizacijų? Dabartinis jauni
mas jaučia, kad jam įdomesni 
pramoginiai susibūrimai bei įvai
rios diskusijos nei ilgos paskai
tos. Jaunimas pageidauja vyres
niųjų nuoširdžių patarimų, o ne 
amžino kritikavimo ar tai dėl 
menko veikimo, ar dėl kalbos ne
mokėjimo. Jei jis vieno ar kito iš 
šių dalykų stokoja, tai vargu ar 
visą kaltę galima suversti jauni
mui. Jeigu vaikai nuo pat ma
žens yra pratinami prisidėti prie 
pilnų aktyvumo organizacijų, jei 
jie yra pririšami prie savo kal
bos, anksčiau ar vėliau jie prisi
dės ir prie lietuviškumo išlaiky
mo.

Stud. A. Šileika savo kalboje 
“Jaunimo integracija į lietuvišką 
veikimą” nurodė, kad senesnioji 
karta, užuot diktavusi visokias se
nas idėjas, koncentruotųsi ties 
pagrindiniu reikalu — lietuvybės 
išlaikymu. Reikia sustabdyti ža
lingus užsipuolimus ant jaunimo 
už kiekvieną padarytą klaidą lie
tuvių kalboje ar veikimą, kuris 
nepatenkina senesniosios kartos. 
Pastaroji dar vis nenori suprasti 
esamos padėties, perdaug nerea
listiškai galvoja, bandydama at
siekti idealus, kurie neatsiekiami. 
Vietoj visų reikalavimų bei kriti
kavimų geriau reikėtų prabilti į 
jaunimą jam suprantama kalbai 
> ne gyventi svajonėmis. Lietu
viškas jaunimas, o ypač studenti
ja, yra reikalingi senesniosios 
kartos paramos. Kanados studen
tai turi juos remiančius filiste
rius, o lietuvių studentai yra pa
tikti Dievo valiai. Taigi, pirma 
reikia vyresniosios kartos inicia
tyvos ir paramos, kad jaunimas 
galėtų atsistoti ant kojų.

K. Baronas savo kalboje “Spor
tinės veiklos organizavimas” pa
brėžė, kad sportas yra viena ge
riausių priemonių lietuviškumo 
išlaikymui bei Lietuvos vardo 
garsinimui; pavyzdys — Ameri
kos lietuvių krepšininkų išvyka 
Australijon? Tėvai turėtų saugo
ti,, kad vaikai neįsikaltų į galvą 
klaidingų idėjų ir nestatytų spor
to pirmoje vietoje, bet mokslą, 
nes galimybės sporte kaip profe
sionalams yra labai menkos. Jau
nimas turėtų naudoti sportą kaip 
priemonę fizinių ir dvasinių jėgų 
stiprinimui. Mūšų veikėjai* turė
tų kreipti daug daugiau dėmesio 
į sportą, kaip į lietuviškumo iš
laikymo priemonę, nes sportas 
yra labiau apčiuopiamas ir vilio
jantis negu kitoks organizacinis 
veikimas. Deja, įvairūs mūsų 
sporto klubai yra labai neturtingi, 
o padaryti reikalaujama daug. 
Taigi, reikia daugiau lėšų sporto 
reikalams. Sporto programos tu
rėtų būti įvestos šeštadieninėse 
mokyklose,* vasaros stovyklose ir 
net įvairiuose suvažiavimuose.

DISKUSIJOS
Čia atpasakojamos diskusijose 

dalyvavusių mintys, nepretenduo
jant į visišką jų tikslumą. Dėl 
pirmosios paskaitos pasisakė šie 
asmenys:

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

TRYLIKA LIETUVIŲ DAILININ
KŲ buvo 335 menininkų tarpe, kurie 
dalyvavo “Illinois Festival of Art” pa
rodoje McCormick rūmų salėse lap
kričio 26-29 d. Čia buvo išstatyta ke
letas tūkstančių Įvairių eksponatų, 
nevienodos technikos ir stiprumo. Lie
tuviai parodė apie pusšimtį kūrinių, 
kurių dalį pardavė. Lankytojų per 4 
d. buvo apie 10.000.

Iš lietuvių čia dalyvavo: P. Kaupas, 
J.' Paukštienė, D. Ancevičienė-Verbic- 
kaitė, Br. Murinas, M. Ivanauskas, Se
suo M. Mercedes, V. Ramonis, Z. So- 
deikienė, N. Banienė, L. ir L. Slatkai, 
V. Verbalaitis. Daugumas jų buvo iš
statę po 5 savo kūrinius. Visi jie, iš
skyrus paskutinįjį, yra čikagiečiai.

Gruodžio mėn. 5 d. Čiurlionio Gale
rijoje buvo atidaryta niujorkietės dail. 
Ritos Žukaitės meno paroda, kurią su
rengė Santaros-Sviesos Federacija.

V. Ignaitis: Ar negeriau būtų 
kalbėti apie dviejų pasaulių san
kryžą ir apraiškas, o ne kultūrų? 
Be to, dviejų kultūrų sintezė ga
li būti pavojinga, ypač kai viena 
silpnesnė.

Kun. dr. J. Gutauskas: Prakti
niame gyvenime į kultūrą reikia 
žiūrėti konkrečiai. Pvz. lietuviš
koji kultūra perteikiama vaikams 
šeimoje panaudojant muzikos 
plokšteles, nuvežant juos į liet, 
šventes, paskaitant iš knygų, laik
raščių ir pan.

J. Kardelis: šiose diskusijose 
kreipkime dėmesį į jaunimo at
stovus ir svarstykime jų pateik
tas mintis.

Pr. Rudinskas: Tėvai nėra pajė
gūs perduoti liet, kultūrą savo 
vaikams, nes ir patiems jos trūks
ta. Dalį tos pareigos turi perimti 
kiti veiksniai.

B. Sakalas: Dialogas tarp tėvų 
ir vaikų šeimose yra būtinas. Tik 
per jį įtikinimo keliu galima per
teikti vaikui liet, kultūrą. Vaikų 
papirkinėjimas doleriais, kad jie 
pvz. eitų šeštad. mokyklon, nėra

J. Kšivickas: Svarbiausia — 
šeima. Lietuviškos kultūros šei
moj užauga ir lietuvis jaunuolis. 
Pavyzdys — kun. Vaškas, MIC. 
Jis gimė JAV, bet yra nebloges
nis lietuvis kaip ir atvykę iš Lie
tuvos. Tai padarė tėvo įtaka.

A. Viskantas: Gera priemonė 
supažindinti studentus su lietuvių 
kultūra — kviesti juos su paskai
tomis. Tada jie ima domėtis Lie
tuva ir atranda net ir mums dar 
negirdėtų dalykų.

Dr. P. Lukoševičius: Kalbant 
apie liet, kultūrą čiagimiam jau
nimui, reikia neužmiršti jo psi
chologijos. Pvz. vaidinime lietu
vių klumpės mums atrodo roman
tiškai, o čiagimiam jaunimui — 
juokingai. Dabartiniam jaunimui 
reikia kalbėti jo terminais ir ro
dyti tikrai vertingą liet, kultūrą.

Balaišis: Organizuoti bendras 
diskusijas tarp tėvų ir jaunimo.

St. Kairys: Dviejų kultūrų 
kryžkelę tabako augintojai savo 
apylinkėje išsprendė: jų vaikai 
gerai moka lietuviškai ir angliš
kai — gali reikštis net viešumo
je abiem kalbom.

Temos referentas kun. Pr. Gai
da: Vietoje termino “kultūra” ga
lima būtų vartoti “pasaulis” ir 
savo pranešime vietomis jį pa
naudojau. Visdėlto pirmasis ter
minas yra tikslesnis, o antrasis 
— perdaug bendras ir daugia- - 
prasmis. Galima sutikti, kad da
lis nepajėgia perteikti lietuviško
sios kultūros vaikams, nes patys 
jos neturi. Visdėlto reikia pripa
žinti, kad čia yra daug ir apsilei
dimo. Jeigu seniau Lietuvoje ru
sų okupacijos laikais mažamokslė 
motina galėjo išmokyti vaikus 
skaityti vien maldaknygės pade
dama, juo labiau dabartiniai išei
viai, baigę vienokį ar. kitokį 
mokslą. Tik reikia daugiau sąmo
ningo rūpesčio ta linkme. Vienų 
nepajėgumas, kitų nerūpestingu
mas ir sudaro pavojų kultūrų sin
tezei, nes lietuviškoji pusė lieka 
neišugdyta. Pavojus glūdi ne kul
tūrų sintezėje, bet jos nebuvime. 
Išeivinis jaunimas, kuris nepajė
gia pasiekti sintezės, atsiduria vi
siško nutautėjimo pavojuje.

Dialogui tarp tėvų ir vaikų 
svarbu, kad auklėtojai paaiškin
tų vaikams, kas yra jų tėvai ir 
atskleistų jų vertę.

Pagaliau, jei Delhi-Tillsonbur- 
go ūkininkai galėjo išspręsti dvie
jų kultūrų problemą, tai galės pa
daryti ir visi kiti. (Bus daugiau)

Vytautas Virkau su savo kūriniais 
pasirodė grupinėje 7 asmenų parodo
je Hyde Park Art Center patalpose.

Neseniai Čiurlionio Galerijoje užsi
baigusi Algimanto Kerio, SJ, foto pa
roda atkreipė ir amerikiečių dėmesį. 
Jos autorius yra pakviestas ateinan
čiais metais su savo darbais pasirody
ti Čikagos Meno Institute, kurin kvie
čiami tik rinktiniai menininkai.

DU JAUNI VYRAI, prieš daugelį 
metų kartu gyvenę tolimoje Brazili
joje, vėl susitiko Amerikoje — Cice
ro mieste. Vienas jų — Gediminas Mo- 
šinskis, 23 m., Illinois un-to Čikagoje 
studentas, kitas — Ignas Dubauskas, 
25 m., “Naujienų” spaustuvės tarnau
tojas. Gediminas Amerikon yra atvy
kęs prieš 3 metus studento teisėmis, 
o Ignas dar tik prieš 3 savaites —

- (Nukelta į 7 psl.)

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

SUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
All CANADIAN APYLINKES LIETUVIAI MALONIAI 

KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
GAMINIAI PATARNAVIMU.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

B. Naujalis, PsJJJLM.NTt
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sė Rkkienė yra veikli ateitininkė ir 
Katalikių Moterų Dr-jos narė, dirba

atostogų. J. P.
LN VALDYBOS POSĖDYJE gruo-ANTIKINIS ATEISTAS

“Minties” leidykla išleido M. Rač- 
kausko išverstą Lukrecijaus poemą 
“apie daiktų prigimtį” — lotynų ir 
lietuvių kalbomis. Lietuviškajame 
tekste galės jieškoti “išminties” ateis
tai, nes poema “alsuote alsuoja ko
vos prieš religiją dvasia”, o lotyniš
kuoju, nors jis sunkiai buvo įkanda
mas ir romėnams, bus galima nuody
ti gimnazistų pasaulėžiūrą.

ODĖ STATYBININKAMS
Lietuvos spauda užversta skundais, 

. kuriuose kalbama apie statybos dar
bų vilkinimą, pastatų neužbaigtą įren
gimą, prasižiojusias grindis, išsišie
pusias lubas. Šias negeroves, atrodo, 
turi galvoje Eug. Valatka, paskelbda
mas “Šluotoje” satyrą “Asilas — sta
tybininkas”:
“Vadovu Asilą numatę, 
Per upę žvėrys tiltą statė ...
— Neteks daug ginčytis ir bartis,— 
Prabilo Katinas rainasis.
Juk tiltu gali būti kartis
(Geresnio projekto nerasi!)
— Palauk, ne viskas dar nuspręsta, — 
Lokys atrėžė neišlaikęs.
— Ne karties reikia čia, o rąsto, 
O jau tada — kulniuoki sveikas!
Čia asilas piktai pareiškė:
— Dėl nieko baratės, draugai!
Dar kaip statysime — neaišku — 
Skersai ar... išilgai?”

masi, kad revizijos duomenys nebuvę 
pakankami. Savo paties prašymų po 
kelių savaičių buvo atleistas daugiau
sia košės priviręs byr. buhalteris V. 
Vyšniauskas, panašiai pasielgė ir do
kumentų klastojimo specialistė vyr. 
buhalt. J. Steponavičiūtė. Mėsos 
grobstytojai M. Rėpša, B. Grigonis 
ir S. Rinkevičius, būdami komparti
jos nariais, netgi negavo jokio papei
kimo. Grobstymas tęsiamas toliau. 
Pusmečiui praėjus po revizijos, prie 
kombinato vartų buvo sulaikytas eks
peditorius J. Juvermanas su 100 kg 
mėsos, V. Dilevskis — su visu beko
nu, A. Kozukas — su 100 kg avienos. 
“Tiesos” korespondento P. Mikucko 
nuomone, panašios istorijos vyksta ir 
kituose mėsos kombinatuose.

MĖSOS GROBSTYTOJAI
Vasaros metu Kauno mėsos kombi

nate (buv. “Maiste”) pravesta revizi
ja nustatė, kad iš skerdyklų ir šaldy
tuvų yra pavogta keliasdešimt tonų 
mėsos. Liaudies ūkio taryba įteikė 
griežtus papeikimus dir. M. Šliaute- 
riui, vyr. buhalteriui V. Zdanavičiui 
ir šaldytuvų technologui L. Dzikui. 
Nors reviziją darė miesto milicija,
tačiau byla nebuvo iškelta. Teisina- , rinkinių.

ROJUS IR SALOMĖJA
“Tiesoje” paskelbtas pavėluotai 

gautas Rojaus Mizaros rašinys “Salo
mėja Nėris ir mes”, kuriame jis tvir
tina: “Dėl to liaudies priešai pasta
ruoju metu visaip poetę puola. Viso
kios veislės menkystės lenda iš pa
kampių, voratinkliuotų plyšių ir ban
do svaidyti į lietuvių liaudies mūzą 
šiukšlių gniūžtėmis...” Šiai donki
chotiškai kovai su vėjo malūnais skir
ti net % viso rašinio. Kyla klausimas 
— kur gi yra tos gniūžtės? M. Krupa
vičius “Draugo” atkarpoje pasisakė 
už Nėrį ir tuo netgi užrūstino Bronį 
Railą “Dirvoje”, o pastarasis savo ma
ratoniniais pasisakymais taipogi ne
mėgina Salomėjai atimti poetės vai
niko. R. Mizaros rašinys turi kreivą 
propagandinį tikslą. Visiems yra aiš
ku, kad Nėris sukūrė daug vertingų 
eilėrašičų, kurie liks literatūros isto
rijoje. To, deja, negalima pasakyti 
apie jos sueiliuotus propagandinius 
pamfletus. Stalinui skirtąją poemą, 
jau patys sovietai yra išmetę iš jos 

V. Kst.

LIETUVOS KARIUOMENĖS AT-j Rinkėjas yra toks pato žmoguj kdp 
KŪRIMO minėjimas, surengtas ramo
vėnų, praėjo labai pakilioje nuotaiko
je. Iškilmingos pamaldos, kurias lai
kė mons. J. Tadarauskas, dalyvaujant 
pilnai bažnyčiai tikinčiųjų ir organi
zacijų vėliavoms, buvo užbaigtos Li
bera ir Lietuvos himnu. Po to sekė 
akademija salėje, pradėta.vėliavų įne
šimu, “God save the Queen” ir kvie
timu į prezidiumą kūrėjų-savanorių, 
Vyčio Kryžiaus kavalierių. Akademiją 
atidarė “Ramovės” pirm. J. Šarūnas 
ir pakvietė pagrindinei kalbai svečią 
iš Klevelando adv. J. Smetoną. Prele
gentas pirmiausia kreipėsi į jaunimą, 
kviesdamas nenutautėti, nes tikri 
amerikiečiai ar kanadiečiai su nela
bai didele pagarba žiūri į tokius žmo
nes. Toliau J. Smetona palietė ne tik 
Lietuvos kariuomenę, bet ir mūsų lie
tuviškąjį gyvenimą, užbaigdamas poeto 
Mačernio eilėraščiu — vizija į nepri
klausomos Lietuvos atstatymą.

Meninę programos dalį atliko Ha
miltono jaunimas: dvi tautinių šokių 
grupės {pačių jauniausių ir viduri
nių), jaunimo choras, piano Margarita 
ir Rimas Klevai, deklamatorės J. Gim- 
žauskaitė ir Kr. Gedrimaitė. Minėji
mas užbaigtas Lietuvos himnu.

Svečias į Hamiltoną atskrido šešta
dienį. Svetinguose, p. Šniuolių na
muose buvo surengta pagerbimo va
karienė, kurią su tikru europietiškų 
skoniu paruošė buv. birutininkė p. Ša- 
rūnienė ir p. Šniuolienė. Sveikinimo 
žodį tarė Kauno Jėzuitų gimnazijos 
kolega mons. J. Tadarauskas (priėmęs 
svečią pietums sekmadienį), KLB 
apyl. pirm. K. Mikšys ir ramovėnų — 
K. Baronas. Vakarienės metu buvo pa
sidalinta tarptautiniais 
klausimais. Jo atvykimas 
hamiltoniečių atmintyje 
geriausių kalbėtojų.

KLVS “RAMOVĖS” Hamiltono sk. 
visuotinis narių susirinkimas yra nu
matomas sausio mėn. Valdyba prašo 
į narių eiles įsijungti visus buv. ka
rius, nes numatoma plati veikla. Ra
movėnų valdyba tikisi, kad ir karių 
žmonos susiorganizuos į DLK Birutės 
Dr-ją, pagyvins karių invalidų šalpą ir 
parengimus. K. B.

BENDRUOMENĖS SOLIDARUMO 
MOKESTIS pradedamas rinkti nuo 
gruodžio 15 d. Rinkliava pradedama 
metų pabaigoje todėl, kad buvo ven
giama vykdyti tuo pačiu laiku kelias 
rinkliavas. Visi maloniai prašomi ne
apvilti vargšo rinkėjo, kai jis pasi
bels į jūsų duris ir paprašys tų $2.

politiniais 
paliks ilgai 
kaip vieno

sumoka. Solidarumo mokestis liečia 
tik dirbančiuosius. Mokestį galima su
mokėti kiekvienu laiku betkuriam 
B-nės v-bos nariui. Taip pat galima 
sumokėti bankelyje “Talka” ir spau
dos kioske pas J. Pleinį.

N. METŲ SUTIKIMAS šį kartą iš
eina gana patogiu laiku — ketvirta
dienio vakarą. Dauguma pradės dirb
ti tik pirmadienio rytą. Todėl visiems 
bus daug laiko per tas kelias dienas 
lankytis kitur ir priimti svečius savo 
namuose. N..Metus bus patogiausia su
tikti Queen’s Banquet Centre, 1069 
Barton St. E. Staliukų nereikės rezer
vuoti, nes vietos užteks visiems. Ren
gėjai yra užsakę puikų orkestrą ir ruo
šia visokias kitokias įvairenybes, no
rėdami, kad tas vakaras visiems pra
eitų tikrai geroje nuotaikoje. Tad vi
siems ligi pasimatymo sutinkant nau
juosius 1965 metus. B-nės valdyba

KALĖDŲ EGLUTĖ Vysk. Valan
čiaus šeštad. mokyklos mokiniams ir 
jos dar nelankantiems nuo 4 m. am
žiaus įvyks gruodžio 20 d., sekmadie
nį, 4 v. p.p. Mergaičių gimnazijos sa- 
ėje, Main St. E., kur buvo ir praeitais 
metais. Kalėdų senelis visus vaikus 
apdovanos. Įvairią programą atliks 
mokyklos mokiniai. Prie įėjimo auko
jama eglutės išlaidoms padengti. Kvie
čiami visi mokiniai ir tėveliai gausiai 
atsilankyti.

Kalėdų atostogoms mokiniai palei
džiami gruodžio 19 d. po visų pamo- tovežimių. Sklypo išlyginimas ir vie
kų. Po atostogų mokykloje darbas pra- no trečdalio išklojimas akmens skal- 
dedamas 1965 m. sausio 9 d. įprastu da kainavo $721. Pinigus už aikštę 
laiku. Tėvai maloniai prašomi, kurie j priiminėja be atlyginimo Edv. Gali- 
dar nemokėjo, sumokėti nors dalį mo- i nis, Club Seaway savininkas, 135 King 
kyklos išlaikymui nustatyto $15 mo- ’ E. Nuoširdus jam ačiū.
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rų pinigus — $7.100. Jis pasiūlė val
dybos nariams perimti tuos šėrus po 
£100; taip pat kvietė visus apyl. tau
tiečius pakeisti tuos LN narius, kurie 
jais nebenori būti. Serų reikalais 
kreiptis į St. Bakšį, 38 Stanley Avė., 
Hamilton, Ont.

LN BALIAUS RUOŠA vyksta sėk
mingai; vien SL Bakšys jau išplatino 
230 pakvietimų. Išnuomotos Fisher’s 
Hotel dvi salės, kuriose telpa 600 as
menų. Balius įvyks vasario 5 d.

LN SKLYPĄ v-ba nutarė užrašyti 
pardavimui už $220.000 (už jį prieš 
3 m. buvo mokėta grynais $40.000) 
ir Deltą už $175.000 (už ją mokėta 
$173.000 ir dar yra $70.000 pirmųjų 
mortgičių) su sąlyga, kad galutinį 
šiuo klausimu sprendimą darys vi
suotinis LN narių susirinkimas. Taip
gi pavesta St. Bakšiui surinkti realius 
davinius, kiek kainuotų įrengimas Del
toje iš Kling g-vės krautuvių ir rūsių 
modernaus klubo su priedais ir virš 
jo 8-10 butų viengungiams.

Buvo svarstytas pasiūlymas LN pu
sę sklypo (75 pėdas pagal Hunter 
g-vę ir 327 p. pagal Ferguson) išnuo
moti 2 m. po $200 mėn. V-ba šį pasiū
lymą atmetė, motyvuodama, kad jei
gu s-mas nutartų sklypą parduoti, tai 
būtų suvaržyta 2 metams, šiuo metu 
LN sklypas paruoštas automobiliams 
statyti po $3 mėn. Jau stovi 11 auto
mobilių. Iš viso sklype telpa 250 au-

CALGARY, Altą
KLB CALGARY APYL. VALDYBA 

stengiasi pagyvinti kultūrinę ir socia
linę veiką. Kad minimas darbas būtų 
sėkmingas, valdyba prašo jūsų para
mos ir pritarimo — pirmiausia sumo
kėti solidarumo mokestį. Pas mus jis 
yra tik $1 metams. Atlikdami šią pa
reigą, ne tik paremsite B-nės iždą, 
bet ir parodysite savo valdybai pasi
tikėjimą, kad remiate jos sumanymą 
ir darbus.

Toliau valdyba praneša sekančius 
parengimus: •

1. N. Metų sutikimas p. Rastenių re
zidencijoje 737-4A St. N.W. Calgary. 
Parengimas bus šeimyninio pobūdžio 
ir visi valgiai bei gėrimai bus suneš
tiniai. Pavieniams užkandis vietoje.

2. Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo '— Vasario 16 bus minima 
vasario 13 d. Victoria viršutinėje sve
tainėje. Pasamdytas pilnas Knopiko 
orkestras. Kiek galimybės leis, mano
me paminėti kuo įspūdingiausiai. Apy
linkės valdyba su nuoširdumu kviečia 
visus lietuvius-ves ne tik šiame pa-

rengime dalyvauti, bet ir talkinti apyl. 
valdybai jį paruošti. Šiuo reikalu val
dyba tarsis su pavieniais ir organiza
cijomis su sąlyga, kad nebūtų pažeis
ta lietuvybės garbė ar šių dienų rei-( 
kalavimai tautos laisvinime.

3. Ši VIII valdyba iki pabaigos savo 
kadencijos numato suruošti dar du 
visuomeninius pobūvius ir vieną šei
myninio pobūdžio: dvi gegužines ir 
baigti savo darbus su svajojamu IV 
Kanados vakarų lietuvių sąskrydžiu, 
dėl kurio jau buvo trumpai tartasi su 
Edmuntono B-nės apyl. pirm. p. Popi- 
kaičiu. žinoma, jei ši svajonė realizuo- 
sis, bus tikimasi ir laukiamą paramos 
iš krašto valdybos patarimais ir tech
nikine parama. Minimas sąskrydis nu
matomas Calgary liepos mėn. tradi
cinio stampede savaitgalio metu. Aš 
pilnai tikiu, brangūs mano broliai ir 
sesės, jūsų parama bei pritarimu mū
sų darbams. Jūsų su nuoširdumu —

A. P. Nevada, 
KLB Calgary apyl. pirm.

ir l.e. sekr. pareigas

kesčio.
Tėvų komitetas ir mokyklos 

vedėjas
KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGI

JOS ruoštoji vakarienė lapkričio 21 d. 
davė' gražaus pelno, kuris paskirtas 
Jaunimo Centro statybai.

VAIKŲ KAUKIŲ BALIUS įvyks 
sausio 24 d. parapijos salėje. Ateiti
ninkai sendraugiai žada šį pirmąjį 
vaikų kaukių balių pravesti gražiai ir 
įdomiai. Tėveliai kviečiami padėti 
ruošti kaukes.

V. ST. VERBICKUS aplankė didelis 
džiaugsmas — gimė sūnus. Jie augino 
dukrelę Ramunę ir sūnų Darių. Sveiki
name.

Z. J. RICKAI išvyko keliom savai
tėm atostogų į saulėtąją Floridą. Zo-

WELLAND, Ont

Aplamai, LN ekonominė padėtis da
bar yra labai gera ir mes turime pil
ną laisvę pasukti, kur norime. Tik ne
būtų gera išsikraustyti į laukus.

SOL. L. ŠUKYTĖ gruodžio 8 d. 10 
v.v. su dideliu pasisekimu dainavo 
per CBC radijo tinklą su CBC simfo
niniu orkestru. Dirigavo žymus diri
gentas Ernest MacMillan. Gruodžio 11 
d. ji davė savo rečitalį So. Boston, 
Mass., pabaltiečių ruoštame reprezen
taciniame koncerte amerikonų visuo
menei. Sausio 17 d. solistė duos savo 
dainų ir operų ištraukų rečitalį New 
Lawrentian universiteto salėje. Kvie
čia un-to vadovybė. ' -

ALYVĄ PER LN KULTŪROS FON
DĄ užsisakė p. Gedrimai, tuo būdu 
paremdami LN $15. Nuoširdus ačiū! 
Kviečiame visus tautiečius šiuo keliu 
paremti sunkų LN įsigijimo darbą.

Sk. St.

J. A. Valstybės
PROF. K. PAKŠTO paminklui ir 

monografijai Montrealio ateitininkai, 
per dr. V. Giriūnienę ir Br. Lukoševi
čienę, paaukojo $67. Aukas prašome 
siųsti: Pakštas Fund, c/o J. Mikaila, 
16870 Stoepel, Detroit, Mich. 48221, 
USA.

ALG. J. GREIMAS, iš Paryžiaus, 
dar prieš JAV prezidento rinkimus, 
atspaude “Dirvoje” pacifistinėmis ir 
nuolaidų politikos sovietams persunk
tą straipsnį, juokdamasis iš kitų lie
tuvių, kurie norėtų griežtesnės poli
tikos pavergėjų atžvilgiu. J. Jurkus 
toj pačioj “Dirvoj” jam atsakė ilgu 
laišku, pabrėždamas, jog yra baises
nių dalykų už atomines bombas ir 
mirtį — tai vergija. Mes, esą, nekant
riai laukėme II D. karo, nors žinojo
me baisią riziką. Ir šiandien, girdi, 
lietuviai laukia bent kokios atmainos, 
neišskiriant nė karo, jei nebus su
rasta kitokios išeities. J. Jurkus savo 
laišką baigia: “Norėčiau patarti gerb. 
autoriui ateity dėstyti ant popieriaus 
ne tai, kas ant liežuvio galo prisikrau
tų, o tai, kas galvoj ir* širdy subręs
tų, kaip ir pritiktų pirmam filosofui 
ir geram patrijotui”.

A. A. DR. A. TRIMAKUI, buv. 
VLIKo pirmininkui, paminklas Šv. Ka
rolio kapinėse, Niujorke, pašventin
tas lapkričio 26 d. Apeigas atliko 
mons. J. Balkūnas.

O. IR V. KULIEŠIAI, čikagiečiai, 
išleido vieną Argentinos lietuvių lai
kraščio “Laikas” numerį, apmokėda-į 
mi spausdinimo išlaidas. V. Kuliešius 
yra žinomas Čikagos statybininkas.

DR. V. VYGANTAS, Pax Romana 
pirmin. Padėkos Dienos savaitgalį bu
vo išvykęs į Romą, kur dalyvavo Pax 
Romana centrinės valdybos posėdyje.

KUN. J. ALEKSIŪNAS IR KUN. 
J. GURINSKAS lapkričio 22 d. išskri- 
do į Italiją. Aplankė Romą ir kitas 
vietas, Palestiną ir Indiją, kur daly
vaus eucharistiniame kongrese; per 
Japoniją nuvyko į Aliaską. Prieš Ka
lėdų šventes grįš atgal.

DAIL. PR. LAPĖ neseniai lankėsi 
okupuotoje Lietuvoje.

MONS. P. MARCINKUS, dirbąs Va- 
tikano sekretoriate, pakeltas į augštes- 
nį laipsnį — Rt. Rev. monsinjorus. 
Jis pasižymėjo kaip vienas popiežiaus 
Pauliaus VI kelionės Indijon organi
zatorių. Gimęs 1922 m. Čikagoj. Romo
je yra baigęs Gregorianum un-tą.

$25. Jis yra nuola-

DELHI, Ont
KLB ŠIOS APYLINKĖS visuotinis 

narių susirinkimas įvyko gruodžio 6 
d. Delhi par. salėje. Apžvelgta pra
ėjusios valdybos graži veikla ir iš
rinkta nauja valdyba ir revizijos ko
misija. Naujon valdybon išrinkti: P. 
Augąitis pirm., A. Rudokas vicepirm., 
H. Steigvilienė sekr., J. Beržinis ižd. 
ir A. Augustinavičius parengimų va
dovu. Pirmininko adresas: R.R. 6 
Tillsonburg, Ont. Naujoji valdyba dė
koja už pasitikėjimą ir prašo visų nuo
širdaus bendradarbiavimo veikloje. 
Revizijos kom. išrinkti: St. Kairys, K.

Lukošius ir O. šiumienė. P. A.
PASTATYTI PAMINKLAI. — 1959- 

60 m. mirusių trijų viengungių Igno 
Garšvos, Jono žičkaus ir Bruno 
Barkausko kapai buvo atžymėti kuk
liais paminklais. Tuo pasirūpino pri
vatūs asmenys, paskatinti Katalikių 
Moterų Dr-jos ir L. Bendruomenė. P. 
T. žebertavičienė ir A. Marcinkevičius 
surinko $134.75, o P. Gamelis perda
vė likusių Br. Barkausko pinigų $50. 
Viso susidarė $184.75. Paminklai kai
navo $150, vainikai $15.45. Už liku
sius $19.30 užprašytos Mišios. S. K.

St. Catharines, Ont.
Papildymas. — Lietuvos kariuome

nės šventės minėjimo aprašyme “TŽ” 
49 nr. buvo praleistas sakinys: “Mi
nėjimą atidarė LVS “Ramovės” skyr. 
pirm. P. Polgrimas. Taręs trumpą žo
dį, paprašė visus atsistoti bei pagerb
ti žuvusius karius už Lietuvos laisvę 
ir pakvietė paskaitininką iš Klevelan- 
do (ne iš Hamiltono, kaip per klaidą

buvo surinkta) teis. J. Krygerį.” Taip 
pat pažymėtina, kad pranešėja V. Gri
gaitė, pagal lietuvišką terminologiją, 
yra moksleivė, dar ne studentė. Ramo
vėnų pirm. P. Polgrimas, pasveikinęs 
p. Kalainius, pakvietė B-nės pirm. J. 
Alonderį tarti žodį ryšium su p. Kalai- 
nienės atvykimu, o L. Grigaitę — 
įteikti rožių buketą ramovėnų vardu.

VISUOTINIAME MEDŽIOTOJŲ IR 
MEŠKERIOTOJŲ KLUBO “Lituani- 
ca” narių susirinkime išrinktoji val
dyba pareigomis pasiskirstė: pirm. — 
Ed. Gudaitis (jaunos kartos), sekr. 
K. Blužienė, ižd. Pr. Bersėnas, medžio
tojų reikalams P. Šidlauskas ir meš
keriotojų V. Jasiulionis. Senoji ir 
naujoji valdyba š.m. lapkričio 29 d. 
turėjo bendrą posėdį, kuriame aptar
ti klubo “Lituanica” ateities planai. 
Klubas yra stiprus savo narių skai
čiumi, nes ne tik Wellando ir Port 
Colborne beveik visi lietuviai priklau
so klubui, bet taip pat turime narių ir 
iš platesnių apylinkių, iš St. Cath
arines/ Hamiltono, Grimsby, Chip- 
pawa ir Buffalo. Klubas pajėgus ir fi
nansiškai; norima įsigyti nekilnojamo 
turto.

Dėkojame senosios valdybos ilga
mečiams nariams: sekr. p. Sinkienei, 
ižd. p. Bersėnienei, medžiotojų r. ve
dėjų p. Luomanui, meškeriotojų r. 
vedėjui p. Karaliui ir taip pat, nors 
ir neišbuvusiam visą laiką pirminin
ko pareigose, K. Stankevičiui. Šie visi 
valdybos nariai nuoširdžiai ir su pa
siaukojimu dirbo klubo reikalams. Po
rai mėnesių, iki kadencijos galo, vie
toj atsisakiusio pirm. K. Stankevičiaus 
buvo pakviestas A. Viskontas. Naujo
ji valdyba, įvertindama senosios val
dybos didelį patyrimą ir nenuilstamą 
energiją bei pasiaukojimą visuomenės 
reikalams, jų pateiktais patarimais 
stengsis, kiek sąlygos leis, pasinau
doti. Dėkingi esame p. Sinkams, ku
rie sutiko ir toliau leisti pasinaudoti 
jų viešbučio patalpomis rengiant klu-

bo reikalams šokius, kurių nuolati
niai lankytojai yra beveik vieni sve
timtaučiai. Tuo būdu yra praturtina
mas klubo iždas. Naujoji valdyba

N. METŲ išvakarėse, gruodžio 31 
d., apyl. valdyba rengia N. Metų suti
kimą St. Mary’s Parish Centre, 161 
Hellems Ave., Welland, kur visuomet 
būna lietuviškos pamados. Veiks bu
fetas su “minkštais ir kietais” gėri
mais, bus šokių muzika ir kt. Welland, 
Port Colborne, St. Catharines, Niagara 
Falls ir Buffalo lietuvius prašome šia- • 
me N. Metų sutikime dalyvauti. Visi 
linksmai praleisime laiką įžengdami 
į naujus metus.

KALĖDŲ SENELIS atvyks į Wel 
landą gruodžio 20 d., tuojau po lietu
viškų pamaldų, į St. Marys’s Parish 
Centre, 161 Hellems Ave. Visus Wel
lando apylinkės vaikus prašome daly
vauti Kalėdų senelio sutikime bend
rai su tėvais. Kalėdų senelis atvyks
ta su~ dovanomis ir kitomis gėrybėmis. 
Be to, prie gražiai papuoštos eglutės 
Kalėdų senelis pažais su vaikučiais. 
Programą atliks Welland šeštad. mo
kyklos vaikai, vad. kun. B. Mikalaus
ko, OFM, kuris yra šios mokyklos ve
dėjas ir globėjas.

VASARIO 16 MINĖJIMAS įvyks 
1965 m. vasario 13 d., Slovakų salėje, 
Hagar St. Šio minėjimo programą at
liks Niagaros pusiasalio jaunimas. 
Daugiau apie Vasario 16 minėjimą 
pranešime vėliau.

Kalėdų ir N. Metų proga sveikiname 
visus ir linkime sėkmės ir ištvermės.

Apylinkės valdyba

WINDSOR, Ont
ĮRENGTA SKELBIMŲ LENTA. — 

Bendruomenės valdybos rūpesčiu, liet, 
parapijos klebonui sutikus, Šv. Kazi
miero bažnyčios prieangyje iškabinta 
lenta Bendruomenės skelbimams, čia 
bus dedami visi skelbimai, liečiantieji 
Bendruomenės reikalus. Nuosavose pa
rapijos patalpose vyksta beveik visas 
lietuviškasis judėjimas; jaučiamas gra-

! žus visų sugyvenimas.
į KALĖDŲ SENELIS atvyks gruodžio 
27 d., 4 v. p.p. Bendruomenės valdyba 
liet. par. salėje apylinkės vaikučiams 
ruošia Kalėdų 
Kalėdų senelis 
mis apdovanos 
metų amžiaus.

B-nės valdyba mažuosius rengiasi 
pavaišinti. Mokyt. V. Tautkevičienė rū
pinasi programos paruošimu ir jos 
pravedimu. V. čiuprinskas tvarko vi
sus ūkinius eglutės paruošimo reika
lus. Šis mažųjų parengimas turėtų do
minti ir visus suaugusius, dėlto tiki
masi gausaus visuomenės dalyvavimo.

‘ . v. k.
KLEMENSAS INDĄ, ilgesnį laiką 

gyvenęs Australijoj, Melburne, persi
kėlė į Kanadą ir pastoviai apsigyveno 
Windsore.

STREIKAS GENERAL MOTORS 
įmonėse prasidėjo gruodžio 3 d. pa
liesdamas apie 1.100 dirbančiųjų, jų 
tarpe nemaža lietuvių. Streiko prie
žastis — ųoras sulyginti arba suma
žinti atlyginimo skirtumą tarp Ameri

eglutę, čia dalyvaus 
ir mažomis dovanėlė- 
visus vaikučius iki 12

kos ir Kanados tuose pačiuose dar
buose dirbančiųjų. General Motors yra 
viena trijų didžiųjų automobilių bend
rovių, mokėjusi augščiausią atlygini
mą, kuris buvo $1.40 mažesnis už Ame
rikoje mokamą valandinį atlyginimą.

B E N DRUOMENĖS BIBLIOTEKA, 
suorganizuota 1953 m. kovo mėn., tai
gi jau prieš 11 m., yra gausi įvairaus 
turinio knygomis. Ji yra liet, parapi
jos patalpose. Knygos išduodamos sek
madieniais tuojau po pamaldų. Biblio
tekai vadovauja Nijolė Giedriūnaitė 
ir Aldona Tautkevičiūtė. v. k.

PARAPIJOS PIETŪS buvo sureng
ti gruodžio mėn. 6 d. Dalyvavo apie 
100 asmen, jų tarpe netoli pusės buvo 
kaimynai detroitiečiai.

Pietų metu kalbėjo klebonas kun. 
D. Lengvinas, B-nės v-bos pirm. B. Ba- 
laišis ir B-nės parengimų vadovas V. 
Čiuprinskas. Pietus paruošė energin
gos parapijos šeimininkės: M. Juškaus- 
kienė, O. Giedriūnienė ir V. Tautke
vičienė. Loteriją suorganizavo ir pra
vedė D. Kraniauskienė. K.

VYT. STAŠINSKAS nuo spalio 1 <L 
pakeltas į gener. konsulus Niujorke.

NIUJORKE VYRŲ OKTETAS gruo
džio 5 d. surengė pagerbtuves savo 
vadovui muz. A. Mrozinskui jo 50 m. 
amžiaus sukakties proga.

PASAULIO LIETUVIŲ ARCHY
VAS perkeltas į Tėvų jėzuitų patal
pas prie Jaunimo Centro. Archyve iki 
šiol yra suregistruota apie 350.000 ar
chyvinės medžiagos vienetų. Archyvą 
tvarko istorikas V. Liuleyičius, o ar
chyvą išlaiko JAV LB centro valdyba. 
Naujas P.L. Archyvo adresas: 5620 
So. Claremont Ave., Chicago, Hl. 
60636, USA.

MONS. M. KRUPAVIČIUS, vietoj 
prašomo vieno dolerio, Ped. Lituanis
tikos Instituto organizuojamai biblio
tekėlei prisiuntė $10, o studentų sti
pendijų fondui
tinis Instituto rėmėjas, kasmetinį sa
vo įnašą laikąs privalomu mokesčiu 
lietuviškam švietimui. Siųsdamas šie
metinį įnašą, jis rašo: “Skubu apsi
mokėti, nes bijau, kad nenumirčiau 
neapsimokėjęs...”

Vokietija
KUN. B. SUGINTAS, keliaudamas 

po pasaulį, porai dienų stabterėjo Va
sario 16 gimnazijoj, kurios išlaiky
mui iš Čikagos lietuvių yra surinkęs 
apie S100.000 arba netoli pusės mili
jono vokiškų markių. Lapkričio 13 
d., su savo bendrakeleiviu V. Šim
kum, didysis gimnazijos geradaris 
Frankfurto aerodrome buvo pasitik
tas gimnazijos dir. kun. Br. Liubino.

II. PAULAUSKAS, gimęs 1914 m. 
sausio 2 d., po trumpos ligos, mirė 
Heidelbergo miesto ligoninėj. Palai
dotas lapkričio 13 d. Schwetzingeno 
kapinėse. Į laidotuves iš Niujorko bu
vo atykusi velioniės sesuo Antani
na Reivytienė. Pradedant vajų dabar 
baigiamam Vasario 16 gimnazijos pa
statui, a. a. H. Paulauskas paaukojo 
statybai iš karto 1.000 DM. Jo sesuo 
A. Reivytienė atsikvietė iš Lietuvos 
seną motiną ir jos pastangas labai 
stipriai parėmė velionis Henrikas.

PR. MĖGINIS, gimęs 1925 m. rug
sėjo 27 d. Rokiškyje, mirė spalio 26 
d. Velionis yra buvęs Schwetzingene 
esančios 8591 LS lietuvių kuopos na
rys. Iš tos kuopos jis buvo pasitrau
kęs, tačiau palaikė gyvą ryšį su savo 
draugais. Palaidotas Emmendingene.

BAD KREUZNACHE IR MAINZE 
steigiami nauji darbo daliniai prie 
amerikiečių armijos. Naujiems dali
niams jieškoma inžinierių, sekreto
rių, stalių, mūrininkų, elektrikų ir 
paprastų darbininkų nuo 18 iki 64 
metų amžiaus. Lietuvių skyr. vedėju 
yra kap. J. Matulaitis, 65 Mainz, Rein- 
gauwal.

Australija
N. BIRŽYTĖ, gimusi 1944 m. spa

lio 12 d. Vokietijoj, baigė mokytojų 
kolegiją ir mokytojauja Peekhurst pr. 
mokykloje.

V. STAŠIONIS, gimęs 1942 m. Kau- 
ne, baigė Sydney un-to inžineriją. Yra 
aktyvus skautas, dainuoja oktete, žai
džia krepšini, vadovauja lietuvių stu
dentų Sydney skyriui.

MELBOURNO UNIVERSITETĄ li
gi šiol baigė 18 lietuvių, vienas jų 
baigė kunigų seminariją, 14 — tech
nikos kolegiją ir du įsigijo moksli
nius lapisnius. Dabartiniu metu Mel
bourne un-te studijuoja 23 lietuviai 
studentai.

LIETUVOS KARIUOMENĖS minė
jimo proga, lapkričio 27 d., Melbour
ne buvo suruoštas vaidinimas L. šval- 
kaus “Didžioji auka”. Veikalą pasta- 
tė Melbourne Lietuvių Mėgėjų Teat
ras.' Paruošė Pr. Al.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje “TALKA“

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

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 val.r. — 1 vol. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro •
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-0511Telefonas JA 8-0511

A - ACADIAN
pirmoji sarasuose
(suprantantiems degtinės kokybę)

ACADIAN švelnaus, malonaus skonio paslaptis 
glūdi Naujosios Škotijos istoriniame 
Annapolio slėnyje.
Ten, turtingai žaliuose šlaituose, slėnis išaugina 
nepalyginamos kokybės javus . . . labai vertinamus 
garsiųjų gamintojų.
Tyras, švarus vanduo teka iš gilių 
požemio šaltinių . . . gaivus ir šaltas, 
kaip ledas.
Degtinės vartotojai, kurie žino (taip pat ir džiną 
geriantieji) visuomet prašo ACADIAN.

Įrašykite ACADIAN šiandieną savo sąraše pirmoje vietoje.

(MįJ ACADIAN DISTILLERS
BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

OLD
VIC

METŲ SENUMO
KANADISKA DEGTINE

METŲ SENUMO
KANADISKA DEGTINE

METŲ SENUMO 
KANADISKA DEGTINE

ACADIAN ACADIAN ACADIAN
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Kodėl žydai garsūs smuikininkai?

Kamerinės muzikos plokštelių 
išleidimo proga kreipiausi į ma
estro Iz. V ašy liūną su klausimais, 
į kuriuos jis maloniai teikėsi at
sakyti.

— Kokia yra dabar mūsų kom
pozitorių kamerinės muzikos 
plokštelių leidimo padėtis Lietu
voje?

—Kiek man yra žinoma, Lie
tuvoje rimtos muzikos plokštelių 
reikalas pajudėjo imponuojančiu 
mastu. Yra įgrota daugelis simfo
ninių veikalų, Dvariono, Balsio 
smuiko koncertai, Vainiūno rap
sodija smuikui, nemažai styginių 
kvartetų.

— Ką planuojate įgroti ir iš
leisti ateityje?

— Apie ateities įgrojimus gali
me kalbėti tik kaip apie gražųjį 
pasakos sapną. O šitame sapne 
vaidenasi Čiurlionio, Gruodžio; 
Banaičio, Jakubėno, Gaidelio, Ka
činsko ir Lapinsko kamerinė mu
zika, būtent, jų trio, kvartetai. 
Turiu jau paryškinęs sau gana ] 
konkretų planą net dviem dviejų - 
plokštelių albumam. Jų realizavi
mas didele dalimi priklausys nuo j 
pirmojo albumo išplatinimo. Bus 
ir kitokių sunkumų, kadangi : 
tiems veikalams išpildyti neuž
tenka savų smuiko ir fortepijono 
rankų. O samdyti svetimas jėgas 
tokiems subtiliems dalykams, 
kaip kamerinė muzika, toli gražu 
yra ne eilinė problema.

— Ar kitų Baltijos kraštų me
nininkai yra ką nors panašaus iš
eivijoje įgroję?

— Žinau tikrai, kad latvių 
smuiko sonatas, kurias šiuo me^ 
tu studijuoju su bostoniške lat
viu pianiste Mara Effert, ligi šiol 
niekas nėra įgrojęs. Yra Įgrota 
tik dainų ir fortepijono muzikos, 
berods, liaudies dainų, pritaikintų 
smuikui, violenčelei ir fortepijo
nui. Taip pat ir -estai plokštelė
mis yra. išleidę tik vokalinės ir 
fortepijoninės muzikos. Jų infor
macijomis, artimoje ateityje ža
dama Estų Muzikos Fondo ribo
se išleisti ką nors ir iš kamerinės 
muzikos.

— šalia mūsų kompozitorių kū
rinių įgrojimo, jūs nemažiau rū
pinatės ir tų kūrinių atspausdini
mu. Kokius kūrinius rengiatės 
ateityje spausdinti? Kokiu būdu 
telkiate lėšas?

— Išėjus iš spaudos K. V. Ba
naičio smuiko sonatai, buvau pla
navęs išleisti ir jo “Lietuvos idi
lijas” — trio klarnetui, smuikui 
ir arfai. Bet atsiradus gerų norų 
asmenų, kurie parodė susidomėji
mo šio veikalo išleidimu, palikau 
jiems laisvas rankas ir pradėjau 
leisti Juliaus Gaidelio sonatą 
smuikui ir fortepijonui. Rankraš
tis jau nusiųstas į spaustuvę. Ma
no didžiausias rūpestis dabar yra 
organizavimas daugiau koncertų, 
kad galėčiau pradėtą darbą tęsti, 
šioje vietoje norėčiau pakartoti 
savo nuoširdžiausią kreipimąsi į 
visus, kurie turi kokių nors sen- 

'timentų lietuviškajai muzikai, ir 
lietuviškajai kultūrai aplamai, su 
prašymu organizuoti mano kon
certus, kukliai, be didelių išlaidų, 
galimai kiekvienoje lietukų kolo
nijoje, bent vieną kartą į metus, 
kad rūpindamiesi muzikos gaidų 
išleidimu ir patys galėtumėm ta 
muzika gyventi, ja domėtis, nuo
širdžiai pamilti.

— Kodėl mūsų jaunimas nepri
klausomybės laikais ir čia dabar 
mažai domisi styginiais instru
mentais? Mūsų sąlygose Toronte 
sudaryti kokį nors kamerinės mu
zikos ansamblį, pav. 3-4 asmenų, 
yra tiesiog neįmanoma. Ar Jūs 
matote bent kokią pažangą mūsų 
tautoje šia prasme?

Smuikininkas Iz. Vasyliūnas.

— Čia Jūs pajudinot labai opų 
klausimą, apie kurį būtų galima 
parašyti bent kelis straipsnius. 
Pirmoji priežastis mažo instru
mentinės muzikos domėjimosi 
yra-šeima. Muzikos instrumento 
valdymas išmokstamas lik jaunys
tėje. Kadangi šeimoje tam nėra 
dėmesio, tai ir vaikų domėjimosi 
niekas nesužadina. 6 vėliau jau 
būna pervėlu, nebeužtenka tam 
dalykui laiko, kiti reikalai, kiti 
interesai. Antra priežastis įžiūrė- 
tina pačioje visuomenėje, jos 
kultūriniame gyvenime, jos dė
mesyje muzikos dalykams, jos 
Įvertinime muzikinių pastangų. 
Tačiau laikas kalba instrumenti
nės .muzikos naudai. Neseniai 
skaičiau trečiame “Muzikos ži
nių numeryje seniau parašytą 
Juozo Gaūbo straipsni iš jo atsi
minimų, kur jis plačiai dėsto apie 
mūsų bažnytinės muzikos kultū
rą. anais senais priešnauj aliniais 
laikais. Paskaičius tą straipsnį 
komentarų nereikia — muzikinės 
kultūros vaizdas labai ryškus, ši
toji kultūra dominavo visą mūsų 
tautą, neišskiriant nė mūsų tėvų' 
kurie davė nepriklausomos Lie
tuvos inteligentijos generaciją. 
Jos padarytoji pažanga matyti ir 
dabar, štai lietuvių styginis kvar
tetas laimi antrą vietą tarptauti
niame kvartetų konkurse Lieže, 
Belgijoje. Su pasididžiavimu pri
simenu, kad to kvarteto violistas 
Jurgis Fledžinskas grojo antruo
ju smuiku ir mano kvartete sun
kiais vokiečių okupacijos metais. 
Tada išpildėme, berods, Beetho- 
veno, Čiurlionio ir Čaikovskio 
kvartetus. Visa tai liudija milži
nišką pažangą mūsų muzikinės 
kultūros kelyje. Tikiu, ši pažanga 
plėsis. Instrumentinės muzikos 
kultūra reikalinga šimtmetinių 
tradicijų, kad ji pasklistų plačiuo
se visuomenės sluogsriiuose ir 
būtų jų pamėgta bei įvertinta.

— Pasaulinių smuiko virtuozų 
pavardžių tarpe vyrauja, su ma
žomis išimtimis, tik žydiškos pa
vardės. Kur glūdi jų pasisekimo 
paslaptis?

— Žydų klausimas daugelio 
įvairiai aiškinamas. Kaikas pa
brėžia žydų tautos ypatingą gabu
mą smuikui. Aš su tuo nesutinku. 
Dievas vienodai apdovanoja tau
tas visam kam gabiais žmonėmis, 
o jų, tų gabių žmonių iškėlimas 
priklauso nuo kultūrinės aplin
kos ir kultūrinių aspiracijų. Žy-

■ dų tauta, nuo amžių persekioja-
■ ma, vejama, bei mėtoma, užsigrū- 
: dino daugelyje dalykų, ypatingai 
• išugdė ištvermę ir kantrybę, čia 
, yra raktas į jų pasisekimą smui

ko mene. Antra vertus, smuikas 
savo prigimtimi labai atitiko jų 
tautos kančioms išreikšti. Jo to

Dėl tų savybių, smuikui atsiradus, 
jis tapo jų visuotinai pamiltas, ta
po tiesiog tautiniu instrumentu. 
Retai rasit žydų šeimą, kurioje 
nebūtų kalbama apie smuiką kaip 
apie gražiausią instrumentą, kur 
nebūtų svajojama, kad vaikai tap
tų garsiais smuikininkais. O kai 
šitoks kultas yra sužadintas, atsi
radus eiliniam talentui, nesunku 
jį ištvermingu ir kantriu darbu 
išugdyti. Be to, ir jų visuomenė 
nuolat savo moraline parama 
juos ugdo ir palaiko. Prisiminki
me tiktai, kaip Kauno Teatras 
persipildydavo, kai atvažiuodavo 
žydų tautybės koncertininkas. 
Taigi, jų kultūrinė aplinka pade
da jiems išugdyti smuiko talen
tus, nes jie persiėmę šia idėja. 
Savo vaikus jie moko nuo ma
žens. Ir aš savo mokinių tarpe tu
riu jų šiais metais net kelis pen
kiamečius; iš virš 50 mano moki
nių žydai sudaro net 60%.

Nuoširdžiai dėkoju gerb. ma
estro Iz. Vasyliūnui už pareikš
tas mintis muzikinės mūsų kultū
ros reikalais ir už mūsų supažin
dinimą su savo ateities darbais 
bei planais. Manau, įspėsiu visų 
skaitytojų mintį, pareikšdamas 
jam ir visai jo šeimai geriausius 
sėkmės bei ištvermės linkėjimus. 
Pagaliau šios eilutės tegu būna 
pagarbos pareiškimu mokinio sa
vajam mokytojui.

Stepas Kairys

Dangoraižiai užkliuvo debesį, 
Lyg rėtį,
Su daugeliu sodrių lašų —
Tai negaliu
Ir tavęs didelio
Visai taip nemylėti,
Kada lietus sruvena
Sodriai ir pamažu.
Kaip daugiagalvis Bohzo,
Kaip geras milžinas,
Iškėlęs padangėse
Tiek daugelį šlapių galvų,
Su lengva šypsena
Tu neliūdėdamas juokiesi —
Ir aš užsikrečiu tavo juoku.

O, marios-------
Spindinčių šviesos akių — 
Tartum-Atlantas visas 
Virš horizonto 
Akim spindėtų
Milijonų —
Dangoraižių papėdėje
Ir aš lekiu —
Mažytis sviedinys — 
Ping-pong,
Tarp milijoninių 
Niujorko tonų.

Kun. B. Suginto pagerbtuvės Vasario 16 gimnazijoj V. Vokietijoj. 
Šiai mokslo Įstaigai kun. B. Sugintas surinko milžiniškas sumas 
lėšų JAV. Iš kairės: insp. A. Krivickas, bendrabučio ved. E. Tamo
šaitienė, dir. kun. Br. Liubinas, kun. B. Sugintas, matematikos 
mokyt. S. Antanaitis, rankd. mokytoja H. Motgabienė ir muz. mo
kyt. K. Motgabis. Stovi: visuomenės mokslo mokyt, kun. J. Dėdinas, 
lietuvių k. mokyt. S. Povilavičius, ev. tikybos mokyt. F. Skėrys, 
berniukų bendr. vedėjas T. Gailius ir katalikų kapel. kun. J. Riau- 
būnas.

Atsiųsta
East Europe, a monthly review of 

East European affairs, Nov. 64. Vol. 
13 No 11. Kaina 50 et. Leidžia Free 
Europe Committee. Prenumerata $5 
metams. Turinyje straipsniai ir plati 
rytų Europos gyvenimo apžvalga. -

Lietuvos Pajūris nr. 2-3 (18-19) 1964 
m. Turinyje: Viliaus Dobilo mirties 
trisdešimtmetis, Neprikl. Lietuvos lai
vynas, Jūrų skautijos skyrius, apžval
ga. Leidžia Kanados M. Liet. Bičiulių 
Ę)r-jos c. v-ba Montrealy. Kaina S1.00 
metams.

Aidai, 1964 m., nr. 9. Straipsniai: Z. 
Ivinskis, Simanas Daukantas ir jo pa
likimas istorijos srityje; J. Tininis, 
Italų romanas netolimoje praeityje ir 
dabar: Iz. Vasyliūnas, Antroji lietuvių 
opera tremtyje. Skyriai: kūrybos pa
sauly, mokslas, menas, relig. gyveni
mas, visuom. gyvenimas. Žurnalas 
dailiai iliustruotas.

Lietuvių Dienos, nr. 9, lapkričio 
mėn. šiame nr. pažymėtinas Pr. Alšė- 
no straipsnis apie muz. St. Gailevičių 
ir Toronto “Varpą”. Gausu nuotraukų.

Skautų Aidas, nr. 12, 1964.
Bendradarbis (Nekaltai Pradėtosios 

M. Marijos vienuolijos), nr. 9, 1964 m.

Mitteilungen aus baltischem Leben, 
nr. 3 1964 m. Leidžia Baltų Sąjunga 
Vokietijoje.

paminėti
Šv. Pranciškaus trečiojo ordino ri

tualas. Pagal angliškąjį ritualą spau
dai paruošė Trečiojo Ordino Sv. Ka
zimiero provincija. Išleido prel. Pr. 
Juras. Immaculata Press Putnam, 
Conn., 173 psi.

Tomas Kempietis, MARIJOS SEKI
MAS. Vertė kun. P. Cinikas, MIC. 
Spausdino “Draugo” spaustuvė 1964 
m., 126 psl.

Golden Jubilee 1914-1964. Šv. Kry
žiaus parapijos Dayton, Ohio, sukak
tuvinis leidinys lietuvių ir anglų k., 
100 psl.

LKDS Biuletenis nr. 1, 1964 m. 13' 
psl., spausdintas rotatorium. Paminima 
mons. M. Krupavičiaus 50 m. kunigys
tės sukaktis. Žinios iš Kr. Demokratų 
veiklos pasaulyje ir lietuvių tarpe.

Knygų Lentyna, 1964 m., nr. 1. Šį 
numerį išleido VI. Vijeikis. Trimėne- 
sinis L. Bibiliografinės Tarnybos ži
niaraštis. Red. A. Ružancovas.

Vikt. Šauklys, AUŠROS VARTAI, 
II laida, 16 psl. Išleido VKL Sąjunga 
1964 m. spalio 4 d. Patinama po 25 
ct.; pajamos skiriamos Vasario 16 
gimnazijai. I laida išleista 1939 m. Tė
vų marijonų Lietuvoje su vysk. M. 
Reinio aprobata. Knygelėje iškeliama 
Vilniaus ir Aušros Vartų Dievo Mo
tinos garbė.

Saulėje
Saulę pasveikino Empire,
Jungtinės Tautos —

Ir kužda ryto saulei —

Pakilk augščiau, 
Ir tu mane
Padebesy
Rasi.
Tai juokias ryto saulė 
Pailsėjusi ir nerūsti, 
Ir siaučia ji pati 
Išdykusiu vaiku — 
Nes jai dangoraižius 
Ir debesis 
Pasiekti nesunku.
Dangoraižių šešėliuose, 
Miniatiūrinis, 
Galingas ir baugus 
žmogus
Neturi laiko
Pasidairyt pro langus 
Jungtinių ir laisvų tautų 
Kiek daugel vėliavų, 
Kaip paukščių, 
Agonijoje plakasi, 
Prie pavergtų tautų.

Paroda
World’s Fair — 
Lietuviškam ženkle 
Pasaulio paviljonai — 
O tu, mano Tėvyne tolima, 
Pro skaudamos širdies 

virpėjimą, 
Tartum pajacas, ■ 
Meldiesi, šoki ir dainuoji' 
Pasaulio paviljone.
Tokia maža —
O tokia didelė, galinga — 
Nelaisvėje tokia laisva — 
Pasaulio akys į tave 

susminga — 
Tu mylima, tu mylima, 
Nes tave nešame ant rankų 
Ir širdyse, 
Nes tave puošiame vainikais, 
Kryžium.
Pasaulis didelis, 
O tu mažytė -— 
Pasaulyje tavo šventieji 

kloniai žydi 
Po kryžiumi, 
Vainikai sugula, kaip broliai. 
Po kryžiumi 
Mūsų viltis, 
Karšta malda 
Vidurdienio kaitron parpuola.

Eugenijus Kronas iš Hamiltono, 
baigęs miškininkystės mokslus 
bakalauro laipsniu, šiuo metu 
studijuoja teisę.

KULTQRIIUEJE VEIKIOJI:
DAIL. PETRAS LUKAS, apsigyve 

nęs Indijoj, netoli Kalkutos, iš vietinio 
Visva-Bharati universiteto gavo stipen
diją studijuoti indiečių, kiniečių ir ja
ponų meną. Greta čia minimo un-to 
yra Rabindranato ’ Tagorės muzėjus, 
kur surinkti Tagorės rankraščiai, port
retai ir buitiniai atsiminimo daiktai. 
1963 m. Visva-Bharati un-te R. Tago- 
rei pagerbti įvyko dailės studentų kon
kursas. Geriausią jo portretą nupiešė 
ir konkurso laimėtoju tapo dail. P. ' 
Lukas. Jo sukurtas R. Tagorės portre
tas buvo ne tik premijuotas, bet ir pri
imtas į Tagorės memorialinį muzėjų.

PR. RAZMINAS “Drauge” .rašo:
. naujųjų ateivių vaikai savo gim

tosios kalbos dar nevartoja kaip sve
timos pramoktos. Ji jiems nei visai 
svetima, nei visai sava. Tačiau prakti
koje, apskritai, jai pirmgimių teisių 
nepripažįstą. Mūsų vaikai žargonuoja, 
kas rodo gimtosios kalbos atsižadėji
mo žymią pradžią. Žargonas — pati 
niekingiausia gimtosios kalbos vartoji
mo praktika. Po žargoninės kalbos pa
grindais tūno sąmoningas ar nesąmo
ningas pritarimas nutautimui. Žargo
nas yra hibridinės prigimties. Kai 
prašneka, taip ir nežinai, ar amerikie
tis, pramokęs lietuviškai, ar lietuvis, 
nemokąs lietuviškai.” t

ALEKSIS RANNIT, estų poetas, 
Yale un-to Rytų Europos kolekcijų 
konservatorius ir profesorius, t skaitė 
viešas paskaitas apie Donelaitį Vašing
tono valstybiniame un-te lapkr. 30 d. 
ir Kalifornijos un-te gruodžio 1 d. 
Ligšiol Aleksis Rannit skaitė paskai
tas apie Donelaitį šešiuose Amerikos 
ir trijuose Europos un-tuose, įskaitant 
Madridą, Ciurichą ir Helsinkį.

“THE LEMONTER” laikraštis lap
kričio 19 d. įsidėjo platų reportažą iš 
Lemonto lietuvių lituanistinės m-klos 
veiklos, jį iliustruodamas daugybe 
nuotraukų. Visas tabloido formato 
laikraščio viršelis paskirtas lietuviams, 
kuriame matyti Marija Biskytė, mo
kyt. J. Lukošiūnienė belaikančios V. 
Nemunėlio “Meškiuką Rudnosiuką”. 
Įdėta visų lituanistikos mokinių nuo
trauka ir dar atskirų vaizdų iš pamo
kų. Parodyta, kaip mokytojos Z. Kati
liškienė. O. Silėnienė ir M. Umbrasie- 
nė moko vaikučius. Laikraštis pažy
mi, kad Lemonto apylinkėje yra apie 
200 lietuvių.

J. KAPOČIUS, Lietuvių Enciklope
dijos leidėjas, ruošiasi ir organizuoja 
išleidimą lituanistinės enciklopedijos 

, anglų k. Tokios enciklopedijos, numa
toma, bus šeši tomai. Pagal planą, 
angliškąją enciklopedijos laidą būsią 
galima išleisti per penkerius metus. 
Enciklopedija apims Lietuvos istori
ją, ekonomiką, literatūrą, muziką, me
ną, politiką ir visa, kas surišta su li
tuanistika. Pr. Al.

AUSTRALIJOS UNIVERSITETUO
SE 1964 metais studijavo lietuvių — 
Melburne 37, Adelaidėje 35, Sydnė-

9, odontologijos — 4,

juj ir kituose NSW un-tuose 25, Can- 
berroje 11, Perthe 8, Brisbanėje 6, 
Tasmanijoj 1. Pasiskirstymas mokslo 
šakomis: humanitarinius mokslus 32, 
technikos bei inžinerijos — 20, medi
cinos — 12, architektūros — 11, gam
tos mokslus ■
pedagogikos — 4, socialinius mokslus 
— 2, veterinarijos — 1. Technikos ko
legijose diplomo siekė 41 asmuo, mo
kytojų seminarijose — 11, gail. sese
rų 3, dietikos 1. Meno profesijai ruo
šėsi 10. Iki šiol Australijos universi
tetus baigė 122 lietuviai.

LEIDINIAI APIE SPORTĄ “Lietu
viškasis krepšinis” ir “Lietuvių sporto 
dešimtmetis” dar gaunami pas jų auto
rių E. Sulaitj, 1320 So. 48 Ct., Cicero, 
III.. USA. Kaina — po $1.

AUSTRIJOJE IŠLEISTAS trijų to
mų biografinis, literatūrinis ir biblio
grafinis žodynas “Pasaulio literatū
ra”. Leidinyje skirta vietos ir lietu
vių literatūrai. Be bendro pobūdžio 
apžvalgos, straipsniais apibūdinta K. 
Donelaičio, S. Nėries, Maironio. V. 
Mykolaičio-Putino, B. Sruogos, A. Vie
nuolio ir Vaižganto gyvenimas bei kū
ryba.

O kapuoto j Lietuvoj
LIAUDIES DAINŲ IR ŠOKIŲ AN- 

SAMBLIS. vad. V. Bartusevičiaus, da
vė keletą koncertų Maskvoje — Čai
kovskio koncertų salėje. Kremliuje, 
Pamaskvyje ir fabrikuose. Buvo atlikti ' 
25 naujai paruošti dalykai: B. Dvario
no ‘‘Prie ežerėlio”, liaudies šokiai 
“Klumpakojis”, “Pakeltkojis” ir kt. 
Dali programos išpildė birbynės ir se
nasis instrumentas skrabalai.

VILNIAUS TELEVIZIJOS STUDI
JA į savo programą įtraukė naują sky
rių — “Lietuviškos operos kelias”. 
Pirmoje laidoje buvo parodyta lietu
viškos operos užuomazga: M. Petraus-

• ko “Birutės”, J. Karnavičiaus “Graži- 
, nos” pirmųjų pastatymų eskizai, sce

nų ir atlikėjų nuotraukos. Ištraukas 
iš minėtųjų operų atliko solistai — V.

. Adamkevičius, V. Noreika, E. Saule- 
- vičiūtė ir K. Šilgalis. Programą reži- 

savo J. Adamkevičienė, dekoracijas ir 
kostiumus paruošė dail. S. Lukšas. 
Sekančioje laidoje žiūrovai bus supa
žindinti su A. Račiūno “Trimis talis
manais”, J. Karnavičiaus “Radvila 
Perkūnu”, St. Šimkaus “Pagirėnais”.

AKT. VALERIJONAS DERKINTIS 
atšventė 60 m. amžiaus sukaktį. Bai
gęs Kauno teatro dramos studiją, jis 
debiutavo Šiaulių teatre “Princesės"* 
Turandot” Tartalios vaidmenyje. Il
giausius savo darbo metus yra pasky
ręs Vilniaus dramos teatrui. Iš jo at
liktų vaidmenų suminėtini: Skudutis 
B. Sruogos “Apyaušrio” dalioje, Fir- 
sas A. Čechovo “Vyšnių sode”, tėvas 
Mileris F. Šilerio “Klastoje ir meilė
je”, Dzidorius J. Marcinkevičiaus in- 
scenizuotoj poemoj “Kraujas ir pele
nai” ir kt. V. Kst

Gyvenimas filmuose

Ar būsite gyvas 
sekančiais metais?

Lietuvių Meno Ansamblio "DAINAVA" tik ką išleista 
religinio turinio plokštelė

"GARBĖ TAU, VIEŠPATIE"
(kalėdinės bei velykinės giesmės ir kiti religiniai kūriniai sa solistais) 

Tapogi anksčiau išleista lietuvišku dainų plokštelė
TĖVYNEI AUKOJAM"

Praėjusių metų gruodžio mėnesį metropoliniame Toronte įvyko 3.791 
eismo nelaimė. Jose žuvo 8 asmenys, buvo sužeisti 1.200.
Daugelis tų nelaimių įvyko dėlto, kad vairuotojai neprisitaikė prie 
žiemos sąlygų arba važiavo perdaug greitai ant sniego bei ledo. Kita 
svarbi priežastis — blogas. matomumas, nes nuo priekinio stiklo ir 
langų nenuvalomas sniegas bei ledas, o viduje automobilio stiklą ap
traukia garas.
Kaikurie pėstieji žuvo nelaimėse, nes eidami skersai gatvės nekreipė 
dėmesio į raudonas šviesas arba ėjo iš tarp pastatytų automobilių.

Abi plokštelės 
(stereo ir monaural) 

gaunamos pas
J. KARVELĮ,

2715 W. 71st SL,
Chicago, 60629, UI.

TeL 471-1424 
ir pas platintojus.

Sarkastiškas pacifizmas
_ KORNELIJUS BUČMYS, OFM 

Tiek dėl vedamosios minties 
cinizmo, tiek dėl kaikuriu situa
cijų filmas nepatartinas jokiai 
žiūrovų kategorijai.

“The Ape Woman”. Neva so- 
cialoginio pobūdžio filme italų 
režisorius Marco Ferreri bando 
pakritikuoti visuomenės žiauru
mą, išnaudojant likimo nuskriaus
tuosius. Keliaujantis publikos 
linksmintojas prieglaudos virtu-, 
vėje užtinka nenormaliai plau
kais apaugusią merginą. Sumano 
ją pasisamdyti ir vežioti po įvai
rias vietoves rodant smalsuolių 
minioms kaip ypatingą džiunglių 
fenomeną. Kad išnaudojama mer
gina nuo jo nepasišalintų, ją ve
da. Gimstant kūdikiui, moteris 
praranda plaukus, o vyras — pa
sipelnymo šaltinį.

Annie Girardot sukuria giliai 
dramatinį charakterį išnaudoja
mos merginos rolėje. Dėl savo 
grubumo filmas rezervuotinas tik 
suaugusiems.

“First Men in the Moon”. Vis 
gausėjant mokslinės fantazijos ir 
populiarizacijos knygoms ir fil
mams, šis britų režisoriaus Nath
an Juran kūrinys darniai jungia 
komedijos nuotrupas, progines 
įtampas ir tik filmuose įmanomus 
specialius efektus.

Trys Jungtinių Tautų astronau-

Ar busite gyvas sekančiais metais? 
Tai priklauso nuo jūsų pačių.

Geriausia dovana Kalėdų švenčių proga

Gruodžio mėnesį
• Vairuoki rūpestingai
• Vaikščioki atsargiai
• Negerk ir vairuok

J. Gričevskis vartojo JIB 16 savaičių, pusę metų, metus ir plaukai visiškai 
ataugo. Pamėginkite ir jūs pamatysite, kaip greitai ataugs plaukai, paša
lins pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaikys plaukų slinkimą ir atgausite 
plaukų natūralią spalvą. Moterims ir vyrams 100% garantuota.

Esi kam nors reikalingas! Eisme būk atsargus!
Metropolitan Toronto Traffic Safety Council

T T TV • j • registruoti Vašingtone, D.C.1 OTH 1 Įrašyti vaistų kat. RED-BLUE jijd v alsiai ja gauna is JAV, Kaandos ir 
Europos valstybių klijentų daug padėkos laiškų už gerą JIB vaistų veikimą.

JIB 8 uncijų 16-kos savaičių vartojimui užsakymas 
paštu Kanadoje iš viso $6.30. Užsakykite tuojau 
prisiųsdami pašto perlaidą į JIB Laboratoriją, 1437 
So. 49th Avė., Cicero, III. 60650, USA, arba į Drug 
Store, 5000 West 16th St., Cicero, III. 60650, USA.

“The Americanization of Emi
ly”. Nesibaigiančioje kariškų fil
mų serijoje karo dalyviai “mū
siškėje” pusėje, prasilenkiant su 
objektyvumu, daugiausia pavaiz
duojami nenugalimais herojais. 
Priešo pusėje kariams dažniausiai 
tenka tik naivių ir nesugebančių 
kovotojų vaidmuo, nors pasitaiko 
ir išimčių. Pernykščiame ameri
kiečių filme “The Victors” sunie
kinamai pristatomi karo dalyviai 
abiejose pusėse ir nugalėtojai 
apibūdinami kaip moraliniai pra
laimėtojai.

Specialiai prieš atominį karą 
aštrokai pasisakyta š.m. pradžio
je pasirodžiusiame filme “Dr. 
Strang ei ove”. Pavaizduojant 
tiek vyriausio štabo generolus, 
tiek patį prezidentą komiškose 
situacijose, buvo bandoma pasi
juokti iš karo beprasmiškumo.

Panašią neva taikos propagan
dą įtaigoja amerikiečių filmas 
“The Americanization of Emily”. 
Pagrindinis veikėjas pašiepia 
fronte kovojančius ir pats sten
giasi kuo toliausiai nuo jo laiky
tis. Įsitaisęs saugiame Londono 
veišbutyje kaip admirolo patar
nautojas, James Garner pasikar
tojančiose progose įžūliai pa
mokslauja apie karo beprasmiš
kumą ir iškelia bailumą. Pagal 
jo galvoseną, jei visi pabėgtų po 
pirmo šūvio, nebereikėtų šauti . •
antrojo ir tuo būdu taika būtu iš- tai — amerikietis, rusas ir ang- 
laikoma visai lengvai. Tarnybos | las — pasiekia mėnulį ir ten ran- 
pareigose susipažįsta, o vėliau ir da Britanijos vėliavą. Rastame 
isimyli, anglę karo našlę, kuri ta- naihnn4fa
čiau savo patrijotizmo ir heroiz
mo jausmais gana tolima bailia
jam amerikiečiui. Tolimesnėje, 
neva komiškoje, filmo eigoje 
stengiamasi našlę suamerikinti 
ir perorientuoti į bailiųjų pusę.

Labai nelygaus ritmo Arthur 
Hiller režisūroje apstu neišlygin-! 
tų ir net nepagrįstų momentų. 
James Garner pasirodo gana ba
naliai. Labai nedėkingame vaid
menyje Melvyn Douglas pasiro
do kaip ncvisad psichinę lygsva
rą išlakąs vadovaujantis admiro
las. Tikrai puikiai vaidina Julie 
Andrews pirmoje nemuzikinėje 
rolėje.

raštelyje pažymėta, kad mėnulis 
priklauso karalienei Viktorijai 
nuo 1899 m. Po įvairių tyrinėji
mų žemėje atrandamas senukas, 
kuris atpasakoja kaip atsitiktinai 
su vienu tyrinėtoju profesoriumi 
ir savo sužadėtine buvo pakliuvę 
i mėnulį.

Lionel Jeffries tikrai įdomus ir 
Įtikinantis kaip užsispyręs profe
sorius, besistengiąs rasti bendrą 
kalbą su mėnulio nykštukais gy
ventojais. Svarbesnėse rolėse — 
Edward Judd ir Martha Hyer. Pa
sakiški nuotykiai, pateikti gaivio
se snalvose daugiausia įdomumo 
suteiks mūsų mažiesiems, ku
riems šis filmas ir paruoštas. J
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2320 Bloor St. W
INDIAN RD. — BLOOR

Tel. RO 2-8255

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

$5300 įmtAėti, atskiras mūrinis 
7 kambarių namas, privatus įvažia
vimas ir garažas. Vandens šildymas,

Moderniška virtuvė, gražūs kamba
riai, kilimai ir graži aplinka.
SWANSEA

$4300 įmokėti; atskiras, mūrinis

kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
ST. CLAIR — OAKWOOD

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

BLOOR — JANE
$4.900 įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
Saražu ir privačiu įvažiavimu. Mo- 

emiška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA — BLOOR

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

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

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

Prez. A. Smetonos 20 m. mir
ties sukaktis buvo paminėta gruo
džio 13 d. pamaldomis katalikų 
ir evangelikų bažnyčiose. Akade
mija buvo surengta Bloor Collegi
ate salėje. Atidarė minėjimui 
ruošti k-to pirm. K. Kalendra. Iš
kilmingai įnešus vėliavas, svečias 
iš Bostono rašyt. St. Santvaras 
kalbėjo apie velionį kaip moky
toją, politiką, publicistą, valsty
bininką. Jo paskaita buvo stilin
ga savo forma, atranki savo min
timis, nors vietomis apologetinė. 
Iš. A. Smetonos raštų skaitė: L. 
švėgždaitė, A. Puteris ir Stp. Ra
manauskas. “Varpo” choras, vad. 
muz. St. Gailevičiaus, puikiai pa
dainavo trejetą kūrinių. Prie for
tepijono buvo muz. D. Skrinskai- 
tė. Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu ir vėliavų išnešimu. B.

Televizijos programoje “Gene
ration” gruodžio 22 d., antradienį, 
6 v.v., 6 kanale pasirodys su ka
tedros berniukų choru ir 3 jauni 
lietuviukai, šv. Mykolo katedros 
mokyklos mokiniai: Raimundas 
ir Paulius Sungailos, Tadas Ma
cas.

VI. Pūtvio šaulių kuopa gruo
džio 12 d. Šv. Jono Kr. par. salė
je paminėjo savo veiklos dešimt
metį. Iškilmę atidarė pirm. p. 
Jankaitis ir jai vadovauti pakvie
tė St. Jokūbaitį. Paskaitą skaitė 
p. Jankaitis, smuiku pagrojo Stp. 
Kairys, deklamavo L. Švėgždaitė 
ir Stp. Ramanauskas. Vaišių nuo
taikoje visi dalyviai, kurių buvo 
apie 70, pasidžiaugė šaulių veik
la, kurioje dalyvauja nemažas bū
rys tautiečių.

Ateitininkų žinios
nį, gruodžio 20 d. 230 v. p.p. LVN. 

Studentų draugovė nuoširdžiai nori 
padėkoti sendraugiam ateitininkam už 
stambią auką mūsų vėliavos įsigijimui 
— $50. Labai, labai ačiū!

Dėmesio studentai! Visi, kuriem pa
tinka važinėtis rogutėmis, gruodžio 18 
d. susirinkite pas A. Kuolaitę, 102 
Beresford Ave., 7 v.; važiuosime į Don 
Valley — “tobogganing”. Apsirenkite 
šiltai! Laukiame visų.

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

PJS. 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, nežiūrint 
dviejų pralaimėjimų, vytiečiai va tu
rėjo sėkmingą savaitę. Metro A lygotf 
pirmenybėse Vyčio vyrai įveikė YM 
HA 75:69 ir C. YMCA 78:66. Abiejų 
rungtynių pradžia buvo sunki, bet pa
baigoj vytiečiai laimėjo. TLB lygos 
pirmenybėse vytieties pralaimėjo pir
maujančia Cicones komandai 25:59.

Chureh lygos pirmenybėse berniu
kai iki 12 m. nugalėjo St. Christopher 
B atstovus 44:4. Berniukai iki 14 m. 
po permainingos pabaigos pralaimėjo 
Aušrai A 38:39. Berniukai iki 16 m. 
nesunkia įveikė Willowdae U. 41:25.

Išvyka į Montreal}. Vyčio krepšinin
ką lapkričio 28 d. buvo nuvykę į 
Montreal}, kur žaidė draugiškas krep
šinio rungtynes su Montrealio Tauro 
krepšininkais. Rungtynes laimėjo vy
tiečiai pasekme 66:63. Vytiečių pusė
je gerai sužaidė Eižinas, o montrea- 
liečių Gražys ir Kuncevičius, žmdė vy- 
tiečiai: Klimas 18, Eižinas 17, Macke- 
liūnas 15, Juozaitis 11, Zadurskis 5, 
Preikšaitis.

Mūsų rėmėjams: V. Plačiakiui, S. 
Gineičiui ir J. Račiui nuoširdžiai dė
kojame. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Visuotiniame klubo susirinkime bu

vo išrinkta nauja valdyba: R. Burdulis, 
J. Tamulionis, K. šapočkinas, A. Ra
manauskas, E. Šlekys, A. Sapijonis, I. 
Jurcevičius, S. Kėkštas ir H. Chvedu- 
kas. Pareigomis pasiskirstys šią sa
vaitę.

Praėjusį šeštadienį Hamiltone įvy
kusiose Ontario plaukimo pirmenybė
se J. Glenartaitė išsikovojo I v. 50 
y.l.s. per 32,6 sek.

Krepšinio rungtynių rezultatai. Pr. 
savaitę Chureh lygoje: Aušra I. nuga
lėjo USH 69:65; Aušra J nugalėjo 
Willowdale 51:33; Aušra BA nugalėjo 
Šv. Joną—Vytį 39:38; Aušra BB nuga-

Įėjo TISU 39:6; Aušra MBA pralaimė
jo USA 12:13 ir Aušra MBB nugalėjo 
St. Chris A 15:8. CYO lygoje Aušra 
B nugalėjo St Edwards 16:7.

šį sekmadienį ,tuoj po pamaldų, mū
sų salėje Aušra Sr. žais su St. Valds. 
Jauniai šį sekmadienį rungtynių netu
rės. Taip pat dėl egzaminų rungtynių 
neturės ir mergaičių Sr. komanda. Vi
sos kitos rungtynės vyks tvarkaraš- 
čiuos nustatytu laiku.

Kalėdų atostogų metu visom koman
dom yra numatytos draugiškos rung
tynės.

Vyr. moksleivių berniukų ir mergai
čių bendras susirinkimas — gruodžio 
16 d., trečiadienį, 7 v. Prisikėlimo mu
zikos studijoje. Dalyvaus sąjungos 
dvasios vadas Tėvas Ged. Kijauskas, 
SJ. Visų dalyvavimas būtinas.

Moksleivių ideologiniai kursai įvyks 
gruodžio 26-29 d. “Dainavoje”. Iš To
ronto vyks grupė vyresniųjų mokslei
vių. Kursų mokestis — $10.

“Daugiau tokių paskaitų, tai nebus 
vargo su lietuviškumu bei lietuvių 
kalba” — sakė prof. J. Ereto paskaito
je dalyvavę ateitininkai moksleiviai. 
Paskaita jaunimą ne tik sužavėjo, įti
kino, bet jų širdyse padarė lietuvybę 
brangiu turtu.

Ateitininkai moksleiviai moka nario 
mokestį po $1 metams būrelių iždi
ninkams. Prašome paskubėti.

Pratęskite "Ateities” prenumeratą. 
Metams — $5; naujiems skaitytojams 
— $3. “Ateities” atstovas Toronte yra 
A. Bumbulis, 200 Indian Grove, tel. 
RO 9-6038.

Jaunesniųjų at-kių “Vaidilučių” bū
relio susirinkimas —■ sekmadienį, 
gruodžio 20 d., 230 v. p.p. LVN. Iš 
susirinkimo bus einama į mokyklos 
eglutę.

Jaunučių susirinkimas — sekmadie-

Lietuvių skautų veikla

Kalėdų senelis su do-

Šatrijos ir Rambyno tuntų Kalėdų 
eglutė — gruodžio 27 d. 4.30 v. p.p. 
Programoje
vanomis ir pasirodymai, kuriuos vie
netai intensyviai ruošia. Tikimasi, kad 
ir Hamiltono Širvintos ir Nemuno tun
tai atsilankys. Po eglutės — vyresnių
jų šokiai.-

Rambyno ir Šatrijos tuntai dalyvavo 
Lietuvos prez. skautų šefo A. Smeto
nos 20 m. mirties minėjimo pamaldo
se su vėliavomis Šv. Jono Kr. bažny
čioje ir vėliau — akademijoje.

Skautų tėvų-rėmėjų komitetas ren
gia koncertą-pobūvį sausio 9 d., į kurį 
jau platinami bilietai. Programą iš
pildys: sol. V. žiemelytė ir sol. V. Ve- 
rikaitis; gros V. Babecko orkestras.

Kanados raj. vadas v.s. V. Skrins- 
kas ir ps. B. Žolpys- buvo nuvykę į Ha
miltoną, kur tėvų-rėmėjų k-tas ruošė 
pagerbimą skautų vadovams. Ta proga 
v.sl. A. Tumaitis davė skautininko 
įžodį. Buvo įsteigta skautininkų ramo
vė, kurios pirm, yra s. Vilimas ir pav. 
ps. Vilimienė. Tikimasi, kad skautiš
kas veikimas pagyvės Hamiltone. Dis
kutuota atein. metų stovykla. Hamil
tono tėvai nenori nusileisti Niagaros

pusiasaliui ir žada pastatyti ateinan
čiais metais pastatų. Š.m. tėvų-rėmėjų 
k-tui vadovauja D. Stukas. Jis jau ruo
šia medžiagą palapinių grindims ir ki
tiems įrengimams. Laukiame ir dau
giau panašių mecenatų.

Ar atlikai gerąjį darbelį — sumo
kėjai nario mokestį, užsiprenumeravai 
“Sk. Aidą”? Tai tavo pareigos, kurias 
turi atlikti iki Kalėdų.

Rambyno tunto vyčiai vyr. sk. A. 
Gotceitas ir V. Šernas už gerą vado
vavimą skautams lapkričio 1 d. šven
tės proga Pirmijos yra pakelti į pa- 
skautininko laipsnius. Sveikinam.

V.s. S. Kairį ir jo šeimą giliai užjau- 
šiame, jo tėveliui mirus Lietuvoje.

Toronto skautai-tės
7-tas įstatas. Skautas-tė paklusnus 

savo tėvams ir vyresnybei. Jau iš ma
žens berniukas ar mergaitė pratinami 
būti paklusniais tėveliams bei kitiems 
vyresniesiems. Tuo norima ugdyti 
drausmingumą bei tvarkingumą. Kas 
moka klausyti, moka ir įsakyti.

Delhi, Tillsonburg
PRIEŠKALĖDINIS SUSIKAUPI

MAS Delhi šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje įvyks gruodžio 19-20 d. 
šeštadienį, T9 d., 5 v. p.p. konferenci
ja vaikams ir išpažinčių klausymas. 
8 v.v. tą pačią dieną konferencija su
augusiems ir išpažinčių klausymas. 
Sekmadienį, gr. 20 d., išpažinčių klau
soma prieš 9 v. pamaldas ir prieš 11 
v. Mišias. Susikaupimą praveda T. Ra- 
faelis šakalys, OFM. Prašoma gausiai 
dalyvauti susikaupimo dienose ir tin
kamai pasiruošti šv. Kalėdoms.

WEST LORNE-RODNEY apylinkės 
katalikams pamaldos West Lorne baž
nyčioje — gruodžio 20 d., 5 v. p.p.. 
Bus klausoma išpažinčių, sakoma kon
ferencija, laikomos šv. Mišios. Ten 
pat bus galima gauti kalėdinių plot- 
kelių. Dalyvaus kun. dr. J. Gutauskas 
ir T. Rafaelis šakalys, OFM. Visi tos 
apylinkės lietuviai kat. prašomi daly
vauti ir pasinaudoti Dievo maonėmis.

MŪSŲ MIRUSIEJI.'Lapkr. 22 d. be-

važiuodamas automobiliu per Eden, 
Ont, buvo užmuštas Antanas Gulbi
nas, 63 m, amžiaus, kilęs iš Vilnijos 
krašto. Paliko seserį dabartinėje Len
kijoje. Kanadoje išgyveno virš 30 m. 
Palaidotas per šv. Kazimiero bažnyčią 
Delhi kapinėse lapkr. 26 d. Laidotu
vėse dalyvavo daug žmonių. Palaido- 
tuviniai pietūs buvo Mill Mar resto
rane.

PAVYKĘS MOKSLEIVIŲ susirinki- 
mas-pobūvis įvyko gruodžio 6 d. šv. 
Kazimiero parapijos klebonijoje. Da
lyvavo apie 20 viešąsias gimnazijas 
lankančių mokinių. Pasikalbėta apie 
jų einamą tikybos kursą, padiskutuo
ta kažkuriomis jaunimo problemomis, 
supažindinta su moksleivių leidžiamais 
laikraščiais pasivaišinta ponių E. Au- 
gustinavičienės ir Z. Augaitienės pa
ruoštais užkandžiais. Panašius susirin- 
kimus-pobūvius ateity manoma daryti 
kas mėnesį. Kor.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didtiantias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
YONG — EGUNTON, $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 
augšte 4 kambariai ir vonia, viso 10 kambarių, garažas, šoninis 9 pėdų 
įvažiavimas. Liks viena skola balansui.

SWANSEA, $5.000 įmokėti, 6 kambarių, per 2 augštus, 6 metu 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 surasto ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaina, 
čia gausite rimtą, sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

GRAMERCY 
Shipping Co 

(Įsteigto 1945) 
Nesusijungusi su betkokią kito 
firma. Turinti Vnesposyltorg lei
dimą parduoti augščiausios ko
kybės
maisto ir dovanų 

siuntinius 
iš SSSR sandėlių.

Vidutinės kainos. Pristatoma per 
3-4 savaites. Jokio muito. Gavi
mas pakvituojamas. Pilnai ga
rantuoto.
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 S 36.67 
Didelis pasirinkimas puikių do
vanų. Visokiausi audiniai. Įvai
rių rūšių gardaus maisto siunti
niai:
GR 6$22.00 
22 sv. kvietinių miltų, 4 sv. tir
pyto sviesto, ąsotis erškėtros 
juodos ikros, 1 sv. 5 uncijos me
daus, 5% uncijų augščiausios 
kokybės arbatos.
GR 23$21.00 
11 sv. kvietinių miltų, 11 sv. ry
žių, 5% sv. taukų, 2.3 sv. degin
tos kavos pupelių, 400 gr. dar
žovių alyvos.
Rašykite ar telefonuokite lietu
viškai arba angliškai ir gausite 
pilną katologa.

GRAMERCY SHIPPING CO.
118 East 28 Street, New York, 
N.Y. Tel. MU. 94598. Atidaryto 

9-530. Seštod. 9-1.

Pinigai į SSSR
Pilnai garantuota. Turi Bankų

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.

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

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

(MU. 94598)

f f V jJvF įr* CLUVOUUtM* VJCU. »CU 
kam atrodo, kad “Varpas” įdaina
vęs plokšteles, užmigo ant laurų 
ir gyvena vegetavimo laikotarpį, 
kuris veda prie išnykimo. Toks 
galvojimas klaidingas. Įdainuota 
plokštelė nėra „v®1 gulbės gies
mė. Šiuo metu vyksta tylus dar
bas, kurio pasekmės išryškės ne
tolimoj ateity. Aktualiausias klau
simas —papildyti pastaruoju lai
ku kiek praretėjusias eiles — jau 
nėra toks aštrus. Į choro eiles įsi
jungė apie 10 naujų dalyvių, ži
noma, šis skaičius dar nepatenki
na užsibrėžto tikslo, bet tikimasi; 
greitu laiku jį pasiekti. „Varpo“ į 
veiklai suaktyvinti pakviestas į 
talką sol. V. Verikaitis. Tokiu bū
du choras turės du dirigentus, 
kurie pasidalins, naujo repertua-! 
ro paruošimo darbais. Artimiau- 
sis „Varpo“ tikslas — paruošti vi-! 
siškai naują programą ir pasiro
dyti pavasariniame koncerte. 
Naujame repertuare pasirodys ir 
jau dabar atgaivintas vyrų cho
ras. Sustiprėjęs skaičium, atsigai
vinęs naujom dainom, „Varpas“ 
vėl tarnaus mūsų lietuviškąja! vi
suomenei, dalyvaudamas visur, 
kur trokštama lietuviškos dainos.

Kviečiame galinčius ir norin
čius dainuoti, įsijungti į choro ei
les ir tuo pagreitinti pasiekti už
sibrėžtą tikslą. Repeticijos vyksta 
Liet. Namuose 7.30 vai. v. pirma
dieniais — moterims, trečiadie
niais — vyram.

St. Gailevičius.

Lietuvių studentų žinios
LITUANISTINIO SEMINARO DAR

BŲ TVARKA PO NAUJŲ METŲ: sau
sio 8 d. bus nagrinėjama tema “Pasau
linė politinė padėtis”. Pranešimą pa
darys J. Matulionis. Sausio 16 d. Aka
demikų Draugija kviečia visus studen
tus dalyvauti jų ruošiamoje paskaito
je iš Lietuvos istorijos. Paskaitą skai
tys istorikas dr. V. Trumpa iš Vašing
tono. Sausio 22 d. bus diskusijos — 
“Aktualieji lietuvybės išlaikymo klau
simai”;. pagrindiniais kalbėtojais bus 
patys studentai. Vasario 5 <L: “Idealiz
mo krizė”. Įvedamąjį pranešimą pada
rys stud: Stirbys. Kviečiame visus stu
dentus šių datų nepamiršti.

Vadovai
Sulindo visi studentai į savo urve

lius ir karštai pradėjo prakaituoti. 
Baisus priešas mus užkariavo — egza
minai! Viešpatie, pasigailėk mūsų — 
ir galbūt truputį padėk mums parašy
ti fizikos egzaminą gerai. Nelabai no
rime “flunkinti”. Bet priešas nepasi
duoda.

Ką padarysi — dar tik Kalėdos, dar 
turime laiko; juk dar trys mėnesiai iki 
mokslo metų galo, štai studentas už
daro knygas ir bėga palošt biliardo

sakydamas: “Reikia protą atgaivinti”. 
“Atsimink mano žodžius”, — surinka 
priešas, — “kovo mėnesį gailėsiesi.

§į penktadienį kviečiame visus stu
dentus,.kurie nori atgyti po egzaminų, 
atsilankyti į pobūvį studentų būstinė
je 8 vai. v.

Ei studenčiukai, jeigu mėgstate snie
gą, atkreipkite dėmesį: gavome kvieti
mą iš latvių studentų. Jie ruošia žie
mos iškylą sekmadienį, gruodžio 27 d. 
(dvi dienos po Kalėdų — ar būsite 
gyvi?). Dalyviai autobusais išvyks iš 
Toronto 8.30 v. nuo St. Andrews baž- 
nyžios, Jarvis ir Carlton gatvių san
kryžos, ir linksmam būry keliaus į 
Happy Hills, kurie yra Hockley Val
ley prie Orangeville.

Kelionė autobusu kainuos $3, o 
linksmuose kalnuose linksmas pakili
mas į viršūnes — “rope tow ir poma- 
lift” — ištrauks dar $2 iš jūsų kišenė
lių. (P. S. Kurie turite, pasiimkite ro
gutes). Taigi, visi sniego ir šviežio oro 
mėgėjai užsiregistruokite, kad jums 
būtų vietos autobuse, pas Juris Drei- 
felds, OX 9-8258 arba Ike Miltins, 
WA 2-4608. Balandėlis ir Pelėda

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

J. Kazimierų Michalski
347 BAY ST. TORONTO, n AUGŠTAS, KAMB. 210, TEL. 368-9430

Taip pat patarnauju vertimų, notarizavimo ir kelionių bilietų reikalais.

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmJL

Cigarečių kartonas _Ž>SS-
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalingumo daik
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944-

MARGIS DRUG STORE
Ifniiiwc — Nylon seamless — reg. $1.00 pora moreriSKOS KOJ mes —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

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

A L G ARBENS
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, $13300 pilna kaina. 7 kambariai per 2 augštus, 
2 moderniškos 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 moderniškos 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, $23300. Gražus atskiras namas, 11 
kambarių, 3 virtuvės, 2 vonios, vandeniu-alyva apšildomas; naujai de
koruotas, dideli kambariai. Įmokėti apie $7.000.

•0—17 kambarių, balkonai. Įmokėti $10.000.
Dėl tolimesnių Informacijų skambinkite A. GARBENIUI

R. CHOLK AN
& CO. LIMITED REALTORS

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

RO 7-5454 
Namų teL LE 5-1584

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
LE 2-4404

Namų teL LE 6-9165
BLOOR — JANE RAJONE:
$2.500 įmokėti, labai gerų plytų 7 

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

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

□amas, 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 DĖL KITU NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUL

Mūsų mieliems bičiuliams
J. A. RAŠKAUSKAMS ir jų šeimai, 

jos mamytei mirus, nuoširdžią užuojautą reiškia —
VI. Bendorius

. J. Birgelis
V. Pilėnas

BARBORAI STONKIENEI mirus,

sūnus Benių, Juozą, Joną su šeimomis ir dukrą A. Matulio

nienę su šeima liūdesyje giliai užjaučiame —

Dr. ir M. Povilaičiai, A. Vaitas, 
V. M. Miceikos, J. A: Dambrauskai sr.
D. J. žiogai, V. St. Zadurskiai.
A. St. Steigvilai, Alf. Kairys,
D. O. Šiurnos

Mylimai mamytei,
A. t A. BARBORAI STONKIENEI mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame p.p. A. J. Matulionius, J. O. Stonkus, 
B. J. Stonkus, J. A. Stonkus, JAV, gimines ir artimuosius.

Kartu liūdime —
E. K. Simaičiai ir H. K. NorkaiHamilton, Ont.

Mielus bičiulius
JUOZĄ IR BENEDIKTĄ STONKUS

bei jų šeimas gilaus liūdesio valandoje; mylimai jų mamytei 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame —

N. V. Navickai
Z. P. Sakalai

A. A. motinai B. STONKIENEI mirus, 
sūnums Benediktui ir Juozui Stonkams bei jų šeimoms reiš
kiame gilią užuojautą —

Albina ir Alf. Pilipavičiai

Juozą ir Oną Stonkus, mirus brangiai motinai ir uošvei,

A. A. BARBORAI STONKIENEI,
giliai užjaučiame —

Hamilton, Ont. S. T. K. Mileriai

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.)
Telefonai: LE. 4-8459; LE. 44450 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 krautuvių, namų, vasarviečių, kotelių, motelių Įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičlų.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos į
Lietuvę, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

DOVANOS:
Automobiliai, šaldytuvai, skalbimo

varnos mašinos, televizijos aparatai, 
pianinai, automobiliams padangos, 

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

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

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

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

" aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
\ 4 su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. teL LE 6-5363 . . Res. teL RO 3-2032

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

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

TURI DIDŽIAUSIĄ PASIRINKIMĄ
DUNLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR 

tr ir kt. autovežimiams sniego padangų (snow tires) ir kt. 
* Parduoda urmo kainomis. Visu rūšių padangų taisy

mas, vulkanizacija ir kt.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
♦

Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos 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

Sekm. 9.30 -1

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

4/2%-5%.
Asmeninės pask. — 7%.
Mortgičių pask. — 614%.
Priedo visi taupytojai gauna nemokamą gyvybės 

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

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

Bloor Autorite Garage das E^SegeL^reLssi-iSos

PLUMBING and HEATING
J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka įvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 

Darbas sąžiningas ir nebrangus.
148 Westminster Ave^ Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

Canadian National

LONDON, Ont.
NEPAMIRŠKIME, kad gruodžio 19 

d., šeštad., par. salėje, 1414 Dundas 
St. E., įvyksta tradicinė šeštadieninės 
mokyklos ir skautų eglutė. Visi nuo
širdžiai kviečiami joje dalyvauti ir su
sipažinti su jaunuoju mažųjų teatru, 
šokėjais ir t.t. Teks pamatyti ir Kalė
das dabartinėje Lietuvoje, pavaizduo
tas kun. B. Pacevičiaus parašytame ir 
režisuotame scenos vaizdelyje “Pa
slapčių naktis”. Svarbiausia, atsivež- 
kite savo mažuosius, nes Kalėdų se
nelis, neseniai iš Lietuvos atvykęs, 
šiemet numato būti labai geras ir vi
sus vaikučius, lankančius ir nelankan
čius mokyklą, žada apdovanoti dova
nėlėmis, o rengėjai mėgins juos gar
džiai pavaišinti. Pradžia 7 v.v. punk
tualiai. Taigi, visi į šaunią eglutę Lon
done!

RELIGINES MUZIKOS pirmas kon
certas įvyko Šiluvos Marijos parapi
jos banžyčioje gruodžio 6 d.; susilau
kė Londono ir apylinkės lietuvių už
tarnauto dėmesio ir praskambėjo šven
tiškoje nuotaikoje. Visos sėdimos vie
tos buvo užimtos. Buvo svečių ir iš 
toriaus J. Žilevičiaus.

Programą atliko mieli svečiai iš 
Toronto:' sol. J. Liustikaitė, Stp. Kai
rys smuiku ir kun. B. Jurkšas vargo
nais. Vykusiai išpildyta eilė vertingų 
kūrinių žinomųjų kompozitorių: W. A. 
Mozert, JT. S. Bach, G. F. Haendel, G. 
Rossini, P. Guidi, A. Stradella, M. 
Lalande, C. Frank ir mūsų kompozi
toriaus J. žievičiaus.

Prieš koncertą buvo pašventintos 
neseniai iš Italijos gautos Šiluvos Ma
rijos ir šv. Kazimiero statulos. Po kon
certo Katalikių Moterų skyrius visus 
pavaišino kavute ir gardžiais užkan
džiais.

VISŲ RŪSIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS

Dundas Auto Body
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

Taupyk ir skolinkis

Toronto Lietuvių eep jp A1U A" 
Kredito Kooperatyve rAKAAlA

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

Už sutaupąs moka nuo 4*6% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6^%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 14 vai. iki 1 vaL 30 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai, o vakare 
nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vaL 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Pakvieskite iš užjūrio savo 
gimines ir draugus pakeliauti 
po Kanadą su 30 dienų CN 
geležinkelio bilietu............tik

$99.00
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
vieną 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 nemokamai.
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
pirkti 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

I Please send me further information I 
į regarding “CANRAILPASS”
Į Name____________

Street address___________________ I
Place___________________________  I

I II Phone No._________________________ j

Ad. 55-64

Čikagos vaizdai ir vargai
(Atkelta iš 3 psl.)

kaip emigrantas, laimės jieškotojas.
I. Dubauskas yra gimęs ir augęs 

Brazilijoje Riodežaneiro mieste. Jis 
sugebėjo gražiai išmokti savo tėvų kal
bą ir išlikti lietuviškos dvasios žmo
gumi. Jau atliko karinę tarnybą Bra
zilijos kariuomenėje, išmoko spaustu
vininko amato. Nors tėvai ir kiti arti
mieji pasiliko Brazilijoje, jis panūdo 
atvykti Amerikon, kaip sako, ‘laimės 
pajieškoti”. “Jeigu patiks, pasiliksiu, 
o jei ne— važiuosiu atgal, kur gi
miau, augau ir kur liko gražūs prisi
minimai”. Atvykėlis niekada savo gy
venime nebuvo matęs sniego, nežino
jo, kaip jis realybėje atrodo. Kaip tik 
pasitaikė, kad Čikagoje atvažiavimo 
dieną iškrito pirmasis šio sezono snie
gas. Svečias galėjo įsitikinti, jog snie
gas yra baltas ir šaltas.

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ MO
KYTOJAI buvo susirinkę į JAV Liet. 
Bendruomenės rajoninę konferenciją 
lapkričio 28-29 d. Jaunimo Centre, čia,

Tenka sveikinti dėmesio vertą me
nininkų iniciatyvą, kurios dėka suor
ganizuotas šis religinės muzikos trio, 
ir pasidžiaugti gražiu jų gestu, parody
tu mūsų mažai kolonijai. Pirmojo re
liginio koncerto pasisekimas leidžia 
manyti, kad ateityje galėsime jų su
laukti ir daugiau.

BENDROS KŪČIOS įvyks gruodžio 
24 d., ketvirtadienį, 8 v.v. parapijos 
salėje, 1414 Dundas St. E. Dalyvauja 
iš anksto užsirašiusieji. Aplinkybės 
gal leis padaryti išimtį tolimiems sve
čiams. D. E.

APDRAŪDA
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
IZZIBER LUA (13 METŲ PATIRTIS)

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

Aatomatinis eieMra varymas. Sofai- 
sau iširusius garus ir pradegintus

is. P. KARALIŪNAS.
Skambinkite LE. 3-4912.

OILS LTD. ATSTOVAS

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klientams.
TELFONAS LE 34908

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

International
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461

Mokome su standartinėmis, 
automatinėmis transmisijomis 

ir Volkswagenais.

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

SUDBURY, Ont
KALĖDŲ SENELIS. — Lietuvių 

bažnytinio komiteto metinis tradicinis 
parengimas bus gruodžio 27 d, pirmą
jį sekmadienį po Kalėdų, Kristaus 
Karaliaus parapijos didžiojoj salėj, 
kur būna lietuviams pamaldos. Meni
nę dalį atliks jaunimas. Kalėdų sene
lis išdalins lietuviukams dovanas. 
Veiks kalėdinis jaunimo stalas, kur 
visi lietuviukai bus kun. Ant. Sabo 
nemokamai pavaišinti. Bus taip pat 
bufetas suaugusiems. Šokiams gros 
lietuviškų ir nelietuviškų plokštelių 
muzika. KLB Sudburio apyl. valdyba 
vaikų dovanoms paskyrė $40. Atski
ri pakvietimai niekam nebus siunčia
mi. Tad maloniai kviečiame visus Sud
burio ir apylinkės lietuvius kuo gau
siausiai dalyvauti šioje metinėje šei
myniškoje šventėje. Pradžia 6 v. vak. 
įėjimas — laisva auka.

Bažn. komitetas
PAKRIKŠTYTA Liudos Poderytės- 

Karklinš ir Andriaus pirmoji dukre
lė Andrės Lauros - vardais. Jaukios 
Jcrikštynų vaišės sutapo su vedybinio 
gyvenimo metinėmis ir su tėvo vardi
nėmis. Linkime daug laimės.

LIETUVIŲ MEDŽIOTOJŲ IR ŽVE
JŲ KLUBAS B. Dūdos ir P. Gurklio 
patalpose suruošė savo nariams jaukų 
pobūvį — vaišes. Dalyvavo per 40 
žmonių ir visi buvo pavaišinti skania 
briediena ir šviežia žuvimi. Krsp.

VIETOJ KALĖDINIŲ SVEIKINI
MŲ pasiuntė piniginę auką BALFui: 
J. Vaičeliūnas, A. Raškevičius. K.

dalyvaujant 84 mokytojams ir sve
čiams, buvo išklausytos 7 paskaitos 
su plačiomis diskusijomis, pakalbėta 
mokytojų ir mokyklų administraciniais 
klausimais.

Klausytojus labai sudomino svečio 
iš Toronto A. Rinkūno paskaita — 
“Darbo metodas ir mūsų mokykla”, 
kurioje prelegentas konkrečiai supa- 
žindino su Kanados ir Amerikos mo
kyklose vartojamu darbo metodu. Jis 
buvo atsivežęs to metodo darbo prie
mones ir jas čia konferencijos daly
viams pademonstravo. Prof. dr. A. Kli
mas, dirbantis Ročesterio un-to kalbų 
skyriuje, kalbėjo apie lietuvių ir ang
lų k. skirtumus. Kiti paskaitininkai 
buvo čikagiečiai: P. Razminas, J. Pla- 
čas, D. Velička, J. Kavaliūnas, J. Ig- 
natonis.

Suvažiavime dalyvavo nemaža moky
tojų iš Klevelando, Detroito, Grand 
Rapids. Iš Klevelando buvo atvykęs 
ir PLB švietimo reik, vadovas muz.
A. Mikulskis. Mokytojus žodžiu svei
kino: Lietuvos gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis, LB Čikagos apyg. pirm.
B. Nainys, Liet. Fondo valdybos pirm. 
T. Blinstrubas ir kt.

Suvažiavimas buvo našus ir darbin
gas. Tikėtina, jog paskaitose ir dis
kusijose iškeltos mintys, bent jų dalis, 
susilauks praktiško įgyvendinimo ir 
tada bus padarytas žingsnis į priekį li
tuanistinio švietimo srityje.

Dėmesio namų 
. savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ>.

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

10 vai. 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- 
bilius atvežkite patikrinimui: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

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

—alpa RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

..ŠYPSENOS..
Chruščiovas ir JAV

Lenkijoj pasakojama: Chruš
čiovas kalbino JAV prezidentą.

— Ar pas jus pasitaiko girtų?
— klausė Nikita.

— Ne.
— Na, o jeigu aš sutiksiu gir

tų, ar galiu juos nušauti?
— Šaudyk visus girtus, — atsa

kė prezidentas.
Kelioms dienoms praėjus, ame

rikiečių spaudoj pasirodė žinia: 
kažkoks trumpas, storas, plikas 
ir su karpa ant nosies gangsteris 
nušovė penkis sovietų delegaci
jos narius...

Lenkijoje už šį anekdotą keli 
asmenys gavo po 4 m. kalėjimo, 
o Bulgarijoj — išleistas specialus 
įstatymas prieš anekdotus.

Trūkumų priežastys
— Kodėl Lietuvoje trūksta mė

sos?
— Todėl, kad jaučiai tempia 

penkmečio planą, karvės prirašy
tos prie stachanoviečių, veršiukai 
suvaryti į komjaunimą, o kiaulės 
pateko į partiją ir valdžią.

Kas sukasi?
Žmona: Man rodos, tau galva 

pradeda suktis nuo alaus.
Vyras: Senovės laikais irgi taip 

manė, bet Kopernikas išaiškino, 
kad sukasi ne galva, bet žemė ...

Parinko Pr. Al.

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

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

W. A. LENCKI,
B.A.,

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107

TELEFONAS EM 6-4182
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BENZ B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3

Telefonas LE 4-8431 ”

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L.

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

Namų, farmų ar betkurio verslo 
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.

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

(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.

DR. E. ZUBR1ENE
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

■' Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
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. 4-4451

DR. P. MORKIS 
DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

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

(į rytus nuo Dufferin St)

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių de
fektams. Ištiria akių 
dažnai sukelia galvos 
neyingumą. Kalba slavų

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

skaudi

NAMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga 
DŪDA

24 vai. pat RO 9-4812 
ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ Darbo vaL RO MISI 
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANUOS Namų RO 6-71S2

kartu.su
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* * Naujų Metų sutikimą * *
Sv. Jono Kr. par. žinios

— Kalėdinės pamaldos bus laikomos 
Kūčių naktį 12 vai. Pagal naują po
tvarkį, Komuniją priėmus Kalėdų nak
tį, galima ją vėl priimti Kalėdų pir
mosios dienos Mišių metu. Kviečiame 
šeimas ruošti Kūčių stalą ir kviesti as
menis, kurie dėl įvairių aplinkybių 
patys negal rengti Kūčių. Kviečiame 
visus dalyvauti tradicinėse Bernelių 
Mišiose.

— Prašome pranešti klebonijai li
gonis, sergančius ligoninėse ar namuo
se. Skatiname labdaros, o taip pat jau
nimo, organizacijas švenčių proga ap
lankyti ligonius.

— Praėjusį sekmadienį pamaldose 
prisimintas buv. Lietuvos prez. A. 
Smetona; 9.30 vai. pamaldose dalyvavo 
abu Toronto skautų tuntai.

— Kalėdinių plotkelių gaunama po 
pamaldų parapijos knygyne.

— šią savaitę par. kunigai lanko 
parapijiečius šiose gatvėse: Abbot, 
Kenneth, Bloor, Prince Rupert, Dor- 
val ir Indian Rd. Cres.

— Po tikybos pamokų šį sekmadie
nį vaikai paleidžiami Kalėdų atosto
goms iki sausio 17 d.

— Jaunimo choro repeticija — šeš
tadienį po šeštad. mokyklos pamokų. 
Choras yra paruošęs naują kalėdinių 
giesmių repertuarą. Jaunimo chorui 
ir altoriaus berniukams eglutė ruošia
ma parapijos salėje gruodžio 27 d., 
sekmadienį p.p. Į eglutę jaunimas at
siveda ir savo tėvelius.

— Toronto lietuvių mokyklos Kalė
dų eglutė — šį sekmadienį, 5 vai., 
Prisikėlimo salėje. Gausiai dalyvauki
me ir talkinkime eglutės paruošime.

— Parapijos salė N. Metų sutikimui 
yra atiduota Toronto sporto klubui 
“Vytis”. Linkime jiems gero pasiseki
mo: kultūringai sutikti N. Metus ir tu
rėti pajamų sportinei veiklai ugdyti, 
lietuviško jaunimo tarpe.

— Šį šeštadienį, 8 vai. r., gedulin
gos pamaldos už a.a. Elzbietą Ašoklie- 
nę jos mirties 13 m. sukakčiai prisi
minti.

Lietuviams evangelikams. — 
“Vilties” evang. liuteronų parapi
jos taryba praneša Toronto ir Ha
miltono liet, evangelikams: Kū
čių vakaro pamaldos su Šv. Vaka
riene prasidės 5 v. p.p., o ne 8 v. 
v., kaip buvo anksčiau pranešta. ■ 
Komunija bus dalinama taipgi- 
Kalėdų rytą 11 vai.

Telefonu su okup. Lietuva pr. ‘ 
sekmadieni kalbėjo Pr. Trečio-i 
kienė. Ji pasikalbėjimą užsakė; 
šeštadieni ir buvo sujungta su se

serimi Palangoje 6 v. ryto. Pasi
kalbėjimas truko 4 min. ir atsi
ėjo $12. Abi nesimatė jau 28 me
tai. P. Trečiokienė atvyko Kana- 
don prieš 14 m. Kitas tautietis iš 
Hamiltono skambino telefonu Į 
Kretingą, prašydamas sujungti su 
vienu asmeniu iš giminių, bet ga
vo neigiamą atsakymą.

STARLITE 
DRIVING SCHOOL

330 QUEEN ST. W. • EM 6-2957 
Imform. Rudy Wolfinger 

Atidaryta nuo 9 v.r. iki 9 v.v.
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 4 v. p.p. 
Europietiška, lietuvių labiausiai 

mėgiama vairavimo mokykla.
Prityrę instruktoriai pilnai paruo
šia vairuotojus ir padeda gauti lei
dimus. Kalba įvairiomis kalbomis.

Prisikėlimo par. žinios
— Pr. sekmadienį per Sumą malda 

ir specialiu žodžiu prisimintas buv. 
Lietuvos prez. A Smetona jo mirties 
20 m. sukakties proga. Dėkojame S. 
Kairiui smuiko muzika ir organizaci
joms savo dalyvavimu padidinusiems 
iškilmes.

— šį šeštad., 8 vx bus šv. Mišios už 
a.a. B. Stonkienės vėlę. Mišias užprašė 
dr. A. Matulionienės darbovietės bend
radarbiai.

— Nuoširdžiai dėkojame mons. dr. 
V. Balčiūnui antrąkart vedusiam užda
ras savaitgalio rekolekcijas moterims 
ir vyrams. Aktualios, gyvenimiškos ir 
šiltai perteiktos mintys klausytojams 
padės įprasminti pilkos kasdienos dar
bus ir rūpesčius.

— Par. suaugusių choro bendra re
peticija — antrad. ir ketvirtad., 7;30 
v.v. muz. studijoje. Gruodžio 22 d. va
karą par. choras, šalia kitų tautų cho
rų, giedos kalėdines giesmes Toronto 
miesto rotušėje.

— Jaunimo choro bendra repeticija
— šį penktad, 6.30 v.v. bažnyčioje prie 
vargonų.

— Religijos pamokos gimnazistams
— šį sekm. po 10 v. Mišių aktorių 
kambariuose. Po šio sekmad. per Ka
lėdų atostogas pamokų nebus.

— Katechetinės pamokos vaiku
čiams — antrad., 4.30 v. p.p. (8 ir 7 
sk.), trečiad., 4.30 v. p.p. (6 ir 5 sk.) 
ir sekmad. po 10 v. Mišių — visi li
kusieji žemesni skyriai ir pirmai Ko- 
munjai besiruošią. Pamokos paskutinį 
kartą bus šį sękm., o po to vaikučiai 
paleidžiami Kalėdų atostogų; vėl pra
sidės sausio 10 d

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

— Kalėdų savaitėje ir po Kalėdų 
bus lankomi parapijiečiai, kurie jau 
lankytose vietose nebuvo pasiekti ar
ba su kuriais iš anksto bus susitarta.

— Yra gauta daug prašymų Toronte 
pakartoti neseniai turėtą Prisik. par. 
jaunimo ir suaugusiųjų chorų koncer
tą. Tuo tarpu tai neįmanoma padary
ti ,nes par. salė visą laiką užimta. Ti- 

j kimės galėsią koncertą pakartoti ga
vėnios metu.

— Parapijos namų statybai iki šiol 
grynais suaukota S12.000.

— Artėjant N Metams kviečiame vi
sus užsiprenumeruoti katalikišką ir 
ir lietuvišką spaudą ir taip pat atsily
ginti nesumokėtas prenumeratas, ku
rios jau gal nusitęsusios kelis metus. 
Ypatingai raginame užsiprenumeruo
ti “T. žiburius”. Girtinas paprotys už
prenumeruoti laikraštį ar nupirkti liet, 
knygą kaip Kalėdų dovaną.

— Ir šiais metais prieš Bernelių Mi
šias Prisikėlimo bažnyčioje bus kalė
dinės muzikos koncertas, kurį išpil
dys sopranas sol. J. Liustikaitė, smui
ku — S. Kairys ir vargonais — kun. 
B. Jurkšas. Tikimasi, kad švenčių me
tu Toronte lankysis T. pranciškonų 
provincijolas T. Andriekus, OFM.

Persitvarkė Liet. Jūrų Skauti- 
jos tėvų komitetas. Į jį dabar įei
na: p. B. Buntinas, E. Sabaliaus
kas, V. žalnieriūnas, Kl. Daų- 
lenskis, V. Šarūnas, R. Jonaitis, 
dr. Anysas ir O. Tėišerskienė.

Numatoma 1965 in. sausio m, 
16 d. Liet. Namuose rengti pobū
vį kartų su Klaipėdos minėjimu.

Jūsų laukia: ,
* Erdvi Prisikėlimo parapijos salė
* Puiki, skaniai pagaminta 

vakarienė
* Galingas septynių žmonių

D’Amico orkestras *t
* Visos vietos rezervuotos 4
* Bufetas, aprūpintas geriausios 7

kokybės gėrimais
* Įėjimas vienam asmeniui $5 •

ketvirtadienį, gruodžio 31 dieną.
Pradžia— 8 vai. vakaro. Pabaiga — 2 vai. ryto.

Nedelsdami rezervuokite stalus:
Prisikėlimo parapijos klebonijoje 
Sekmadieniais kavinėje po 
pamaldų
Pas J. Karalių LE 2-8146 
Atsilankydami smagiai pasilinks
minsite ir paremsite parapijos 
Stipendijų Fondą.

Ii®?.

P.P.K. Vyrų Draugija

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 pasifinkima vietos ir importuotu maisto produktu, 

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS.

' S
335 Roncesva!l<

market
Ir, Tunkriai
Emue. Tel. LE 5-125S

r jus giusue esių Et auiuveje:
« Didelis pasirinkimas moderniškiausių servizu pietums ir kavai.
• Puik’j s kristalai ir porcelanas iš Vokietijos ir Čekoslovakijos.
® Įvairios naujausios mados skandinaviškos lempos.
• Didelis pasirinkimas sidabriniu papuošalų, odos išdirbinių ir 

kitko, importuotu tiesiai iš Vokietijos ir Japonijos.

Y 8 5V B ’X w a r v IV »
1022 BLOOR STREET West • Toronto • Tel. LE 5-9152

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.

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė 

Sav. V. ir J. Baliūnai,
861 COLLEGE ST. TEL. 536-4767

♦ Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •

AS! MONTREAL
$v. Kazimiero par. žinios

3426 Parthenais St Montreal 24, Que.

Sukaktuvinis „TŽ” spaudos ba
lius — 1965 m. sausio 23, šešta
dienį, Prisikėlimo salėje. Progra
mai pakviestas garsusis vyrų ok
tetas iš Klevelando.. Laikraščio 
leidėjai bus didžiai dėkingi už 
vertingas dovanas sukaktuvinei 
loterijai.

Opozicijos vadui J. Diefenba- 
keriui su ponia rengiamas kalėdi
nis priėmimas ketvirtadienį, 
gruodžio 17 d., 7.45 v.v., Masaryk 
Hall, 212 Cowan Ave. Rengėjai 
— Toronto konservatorių grupės 
Programoje dalyvaus ir kaikurių 
tautinių grupiu ansambliai. Lie
tuvius bičiulius dalyvauti kviečia 
adv. A. Maloney.

šeštad. mokyklos Kalėdų eglu
tė įvyks sekmadienį, gruodžio 20 
d., 5 v. pp. (ne 4, kaip anksčiau 
buvo skelbta). Prisikėlimo salėje. 
Programą atliks mokyklos moki
niai; suvaidins vaizdelį „Stebuk
las Kūčių naktį”. Įėjimo bilietas 
50 et., už jį kiekvienas vaikas 
gauna ir dovaną. Maloniai kvie
čiamas visas Toronto lietuvių mo
kyklinio amžiaus jaunimas. Pro
gramos pradžia punktualiai 5 vai.

Tėvų komitetas.
Sekantis “TŽ” nr. — kalėdinis. 

Jis bus spausdinamas anksčiau 
nei įprasta ir bus išsiuntinėjamas 
pirmadienį, gruodžio 21 d. Malo
niai prašome siųsti žinias Toron
to ir Montrealio kronikai iki šio 
šeštadienio, gruodžio 19 d., 12 vai. 
Pirmadienį kronikos žinios nebe
galės būti priimamos. Skelbimai 
N. Metų sutikimui ir kt. Toronto 
puslapiui priimami iki šio penk
tadienio, gruodžio 18 d., 10 vai. 
ryto.

“TŽ” lankėsi: J. Ivanauskas, 
“Helen” rest, savininkas iš Fort 
Erie; apmokėjo prenumeratą ir 
paaukojo $2; St. Jonaitis iš Stay- 
ner, ūkio savininkas, sumokėjo 
prenumeratą 4 metams ir įsigijo 
tik ką išleistą knygą “Dievas su
temose”.

Socialinės Pagalbos Informaci
nis Biuras priiminės interesantus 
šį ketvirtadienį, gruodžio 17 d., 
nuo 7.30 v. v. iki 9.30 v. v. Liet. 
Vaikų Namuose. Tel. LE 4-5737. 
Nuo Kalėdų biuras bus uždarytas 
iki atskiro pranešimo. Biure lietu
viams patarnauja socialinės sri
ties darbuotojai — S. Butkevičie
nė, R. Matukaitė ir K. Manglicas. 
Kaip specialistai, jie dirba socia
linėse kanadiečių įstaigose. Lietu
vių biure jie teikia profesinius 
patarimus socialiniais, auklėjimo, 
šeimų, alkoholizmo ir pan. klau
simais. Biurą globoja K. L. Kat. 
Moterų centro valdyba.

TL Medžiotojų ir Žūklautojų 
Klubo ypatingas visuotinis susi
rinkimas šaukiamas gruodžio 20 
d., 2.30 v. p.p. Liet. Namuose. 
Visus narius prašome būtinai da
lyvauti — bus pranešimas apie 
klubo teisinę egzistenciją ir įre
gistravimą valdžios įstaigose.

Valdyba
Vietoj kalėdinių sveikinimų St. 

ir inž. V. Liuimos užsakė liet/stu- 
dentams Vokietijoje vieną “TŽ” 
prenumeratą ir vieną “Moters” 
prenumeratą 1965 m.; J. ir Z. 
Mažonai paaukojo $5 šalpos gru
pei “Daina”; A. ir K. Rusinai pa
aukojo $5 liet. “Caritas” ir užsa
kė vieną “TŽ” prenumeratą stu
dentams Vokietijoje.

Kalėdoms artėjant
Nepamirškite savo artimuosius apdovanoti lietuviškomis dovano
mis, o ypatingai lietuviškomis ę I v I • •

Visos naujausios lietuviškos loKstelemis. 
plokštelės ir kiti liet, suveny
rai gaunami "Dainoj". Tuo paremsime savo menininkų pastangas 
ir jų talentus.

dokštelėmis

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

Užsakymai priimami ir paštu. , J. R. Simanavičius

Maloniai pranešame, kad jau 
priimame šventėms užsakymus:

KALAKUTU 
ŽĄSŲ, 
ANČIŲ ir 
PARŠIUKU.

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 importuotų šokoladinių 
figūrų. • NEMOKAMAS PRISTATYMAS.

SAVININKAI: ALBINA IR JUSTAS KRASAUSKAI

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

5 I KRAUTUVĖ

343 Roncesvalles Avė., Toronto 3
(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

nepamirškite užsukti lietuvlškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

K. L. K. Moterų Dr-jos Prisikė
limo skyrius jau antri metai iš ei
lės pradžioje advento, ruošia mo
terims uždaras rekolekcijas. Ir 
šiemet jomis pasinaudojo 27 mo
terys. Rekolekcijos, ved. mons. V. 
Balčiūno, vyko specialiuose sese
lių namuose ir truko nuo penkta
dienio vakaro iki sekmadienio 
popietės. Rekolekcijų aplinka ir 
nustatyta tvarka labai padėjo pa
justi ramybės ir poilsio nuotaiką. 
Abi dienas švč. Sakramentas bu
bo išstatytas adoracijai iki 4 v. p. 
p. Vienas susikaupimas sekė po 
kito, su pertraukomis poilsiui ir 
pasistiprinimui. Gyvenimo prob
lemų sprendimas, moters paskir
ties aptarimas ir jos gyvenimo ke
lias parodytas . meilės ir vilties 
šviesoje tikrai klausytojų širdis 
pripildė ramybės, paskatino ryž
tis savo kasdieninių darbų naš
tą nešti su džiaugsmu širdyje ir 
šypsniu veide. U.

“Parama” neveiks Kalėdų pir
mą ir antrą dieną, o taip pat ir 
N. Metų pirmą dieną. “Paramos” 
kasa bus papildomai atidaryta 
trečiadienį, t.y. gruodžio 23 d. 
nuo 4.30 iki 8.30 v. Reik. ved.

Toronto Liet. Kredito Koope
ratyvui “Parama” nuo sausio 
mėn. reikalinga-s tarnautoj a-s ne
pilnam laikui (part-time), mokan
tis anglų k. ir rašyti rašomaja ma
šinėle. Prašymus prašome įteikti 
“Paramos” valdybos vardu, 1129 
Dundas St. W., Toronto 3, Ont. 
(Sklb.)

Šiauliečių Sambūrio susirinki
mas pas p/ J. Rukšienę apjungė 
gražų būrelį senų bičiulių, kurie 
šeimyninėje bendravimo nuotai
koje aptarė klausimus, susijusius 
su Sambūrio veikla ir išsirinko 
naują valdybą: dr. V. Mastis — 
pirm?, V. Jonaitis — sekr., J. 
Rukšienė — ižd. Buvo nutarta, 
jog Sambūrio nariai palydi se
nuosius metus radijo valandėlės 
“T. Prisiminimai” N. Metų suti
kime Prince George viešbutyje. 
Vietos rezervuojamos pas J. R. 
Simanavičių. Nariai, kurie nėra 
numatę ar įsipareigoję dalyvauti 
kitur, kviečiami i bendra šeima.

V. Jon. ‘
Otava. — Ontario St. Jean Bap

tiste sąjungos suvažiavimas Ota
voje pasisakė už atskirųjų mokyk
lų lygų traktavimą, teisingą mo
kesčių paskirstymą, už prancū
ziško radijo ir televizijos tinklo 
sudarymą Ontario provincijoje.

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- Į
spausta ant gero popieriaus, 392 
psl. Kaina $3.00. Užsisakyti: “Tė
viškės Žiburiai” 941 Dundas Tt.j 
W., Toronto 3. Ont.
Parduodu gerame stovyje TAUTI-I 
NIUS DRABUŽIUS. Tei. LE 6-8841 t

Parduodamos geležinės gar; 
7x8 pėdų dydžio: visai gerar 
ir pikiui. Tek LE 5-1012 Jini

I. aIŠNl OMOJAMI, KAMI!

12 kambariai ir virtinė.: atskiras įėji
mas; tinka vicngnngiui. Taip pat gali* 
r- ma nuomoti 1 kainb. ir virtuvė. H a. 3 

! j kamb. ir 2 virtuvės. HI a. 1 kamb. ir 
į virtuvė. Prie Ossmgton g-vės tarp 
f Dundas ir College: ten pat autobuso 
^ustojimo vieta. Skambinti pietų metu 
ir vakare. Tel. 3SS41S9.

— Gruodžio 12 d. Rosemonto 
šeštad. mokykla pradėjo kalėdi
nes atostogas su programėle. Ka
pelionas parodė spalvotų vaizdų 
iš Italijos ir kitų vietovių. Ado
monytė padeklamavo eilėraštuką, 
o Malcytė padeklamavo iš savo 
kūrybos apie žiemos atsitikimus. 
Diriguojant mokytojai Navikėnie- 
nei, mokiniai sudainavo porą ka
lėdinių giesmių. Užbaigoje kape
lionas paaiškino apie plotkeles, 
Kūčias ir visiems mokiniams iš
dalino po plotkelę ir paveiksliu
ką. Mokslas prasidės vėl 1965 m. 
sausio 9 d.

— Į N. Metų sutikimo balių vi
si svečiai gali ateiti apsirengę 
„formai“ arba „informal“.

— Kalėdų eglutė bus bendra 
šeštadieninių mokyklų moki
niams, AV parap. salėje sausio 
3. d.

— Iš Amerikos viešėjo Tėvas 
Rafaelis, OFM, pašaukimų direk
torius; aplankė šeštad. lituanisti
kos mokyklą, jieškodamas kandi
datų i pranciškonų vedamą gim
naziją.

— Kūčių plotkelės gaunamos 
sekmadieniais parapijos salėje.

— Gruodžio 13 d. Įvyko. Šv. 
Onos Dr-jos metinis susirinki
mas; apsvarstyta svarbesni reika
lai, jų tarpe ruošimas dr-jos var
du vakarienės sausio 30 d. Išrink
ta valdyba: pirm. Marija Gručkū- 
nienė, vice-pirm. Marija Kleizie- 
nė, protok. sekr. Marija Arlaus
kaitė, ižd.,— Genė Visockienė, 
finansų sekr. —; Adelė Mikėnie- 
nė.

— Išpažinčių bus klausoma 
gruodžio 22 d. nuo 7 vai. vak.; 23 
d. — nuo 7 v. v. ir 24 d. nuo 6.30 
v. v. Bernelių Mišios — 12 vai. 
naktį. Skaitytos Bernelių Mišios- 
12 vai. naktį salėje.

— Kalėdų pirmos dienos Mi
šios 9, 10, 11 vai. ryto ir 5 vai. 
p.p.

— Priimantieji Komuniją Ber
nelių Mišių metu turi susilaikyti 
3 vai. nuo. alkoholinių gėrimų ir 
1 vai. nuo valgio.

— Kūčių vigilijoj — gruodžio 
24 d. — pilnas pasninkas ir su
silaikymas nuo mėsos. Kiekvienas 
tikintysis turi teisę pasirinkti 
pasninko bei nuo mėsos susilai
kymo pareigos atlikimą gruodžio 
23 d. arba 24 d.

— Parapijos jaunimo sniego 
balius — linksmavakaris — gruo
džio 26 d.

— Ponia Strimienė pasiuvo 
bažnyčiai 4 naujas albas, o p. Gir- 
dauskienė albos medžiagą išsau
gojo 30 metų, ji pasiūtas albas iš
skalbė ir daug darbo įdėjo. Labai 
didelis ačiū.

— Po N. Metų, jei atsiras žmo
gus, numatoma atidaryti parapi
jos svetainėje spaudos kioską. 
Bus duodamas naudotis nemoka
mas kambarėlis spaudai prie sve
tainės.

— Šv. Onos Dr-ja nutarė įtaisy
ti svetainės virtuvėje naujas len
tynas ir spinteles indų sudėjimui. 
Ačiū už puikią dovaną. Gd.

Toronto liet. Caritas prie Šv. Caritui žinomi ligoniai: Šv. My-
Jono Kr. parapijos bažnyčios sek- kolo ligoninėje: Prūselaitis 406.
madienį surinko $123.71 aukų. Pilkauskienė 618 B; Women Ge

neral: M. Daukšienė 317; Our
Po pamaldų klebonijoje Įvykusia- Lady of Mercy: Augaitienė 302 a:
me posėdyje buvo sutartas ligo
nių ir silpniau pasiturinčių lietu
viškų- Šeimų lankymas, šiems rei
kalams numatyta išleisti iki $300. 
Posėdyje pareikšta padėka pasi
traukusiai Caritas pirm. p. E. lankytini ligoniai: Martinaitienė, 
Stepaitienei. Nauju pirm, išrink- 559 Dovercourt Rd.; Laurinavi- 
tas Juozas Januška, 317 Indian • čienė, 377 Sunny side Ave.; Kaz- 
Rd., Toronto 3, Ont., telefonas lauskienė, 114 Manning Avė. Ap- . 
LE 5-1584. Kiti valdybos nariai lankytinos didesnės šeimos su 
pasiliko pirmykštėse pareigose, vaikučiais: Dubinskų, 393 Welles- 
Po Kalėdų švenčių numatyta ke-; ley East, tel. 925-6028: Miniotų, 
lėtas parengimų, o taip pat suak- 8 Ross St., tel. 921-3574; čekavi- 
tyvinti ilgiau sergančių ligonių čių, 11 Afton Ave., tel. LE 4-0577; 
lankymą. • ■ Dirmeitienė (keturi vaikai). ■

Queen Elisabeth: A. Slanina; St. 
Josephs: Normantas 120:. Hill 
Crest Convalescent (Davenport ir 
Bathurst kampas): čuplinskienė 
302, Kartavičius 407. Namuose

A. A. BARBORAI STONKIENEI

mirus, sūnų JUOZĄ ir jo šeimą bei artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame —

Petronėlė ir Vladas Melnykai.

P. p. MATULIONIU ir STONKŲ šeimoms, 

brangiai motinai BARBORAI STONKIENEI mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia —

Marija ir Steponas Šetkai.

70 dir ys
? stovyje*

O. DELKAMS

Montr

eader

■Vatikanas.; — Labiausiai issi- 
mok«>inAs lingvistas buvo k’ardi-" 
uolas Giuseppe Caspar Mezzofan- 
ti (1774-1849), Vatikano biblio
tekos tvarkytojas. Jis sugebėjo 
vertimus daryti 114 kalbų. 72 dia- 

Į |^q Y — Į OH DON lektais ‘r Iaisvai 60 kalbų.
Į & LANCASHIRE

APDRAUDOS BENDROVĖS 
yra atstovaujamos:

ZUI 
uola $66.400

a yra žurnalo 
t” — $84.500 už 

du pusispius. 
puslapis skelbė-

t;

Lietuviška baldu. v

dirbtuvė * 
Daromi nauji minkšti baldai ir 
traukiami seni PIGIA KAINA, i . . . .
p. lubys. Teief. wa 2-7981. Ariamoms Insurance

ap-

Namų telefonas AM 1-0537

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

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

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

Užsakymai priimami ir paštu.

531-1432
A. B. Beresnevičius

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 2-3656

Agency Inc.
Quebec Insurance Brokers 

Association nariai 
3907 Rosemont Blvd.

Tel.: 722-2472
GAISRAS — AUTOMOBILIAI 
atsakomybė: — gyvybė: 

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

District Esteto 
Brokers- Inc.

Montreal Real Estate Board nariai
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

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

10 METŲ PATIRTIS

TAUPYK IR SKOLINKIS (U IT A 
savo Kredito Kooperatyve UI IM O

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties atveju pagal 
turimą draudimo polisą santaupos iki $2,000.00 išmokamos dviguba 
suma. Už depozitus mokama 4%, už šėrus — 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 1030 iki 1230 val„

3907 Rosemont Blvd., tel. 722-2472: dieną — penktad. nuo 1 iki 6 vai. ir 
vakarais — pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai.




