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Zygis pasaulin
Nuo pat sovietinės okupacijos pradžios, kai prasidėjo sąjūdis 

už Lietuvos išlaisvinimą, buvo aišku, kad teks kovoti ne tik sa
vuose, bet ir svetimuose “vandenyse”. Okupuota tauta, likusi be 
oficialių politinių vadų, ėmė savaimingai priešintis okupaciniams 
kankintojams partizaniniu sąjūdžiu, kuris, susidūręs su milžiniška 
jėga, pralaimėjo fiziškai, bet laimėjo morališkai, palikdamas krau
jo pėdsakus istorijai ir pasauliui. Tas sąjūdis, kaip savaimingas 
tautos pasipriešinimas, liks garbinga lietuvių epopėja, kuri liu
dys amžiams herojinę dvasią. Fiziškai silpnų, bet dvasia tvirtų ko
votojų mirtis ir fizinis pralaimėjimas tapo dvasiniu laimėjimu, ku
ris yra pranašesnis už fizini. Milžino ir didvyrio susidūrime pa
prastai laimi pirmasis, tačiau milžino jėga sunyksta, o didvyrio 
garbė pasilieka ir tampa naujų žygių įkvėpėja. Tokių didvyrių ne
trūko ir sovietinio milžino okupuotoje Lietuvoje. Jų labiau trū
ko išeivijoje, kuri užėmė kitą laisvės kovos barą — už Lietuvos 
teritorijos ribų. Tiesa, buvo visa eilė veikėjų, kurie visa širdimi 
atsidavė Lietuvos laisvės reikalui, bet tokų nebuvo daug. Spauda 
vis rašė, kad kiekvienas išeivis turi būti Lietuvos ambasadorius, 
bet, deja, taip neįvyko. Daugelis išeivių plačiuose “vandenyse” 
dingte dingo su visom ambasadorystėm, o kaikurie tapo net duob
kasiais. Dauguma, žinoma, pasiliko ištikima Lietuvos laisvės ko
vai, bet, nematydama konkretaus kelio, laikėsi pasyviai. Vadovau
jantieji asmenys tokioje būklėje irgi negalėjo rasti proveržio, juo
ba, kad trūko sutarimo savo tarpe.

* ♦ *
Kodėl gi išeivijos užimtas baras nebuvo toks, koks turėjo bū

ti? Kodėl neprasiveržta i “plačiuosius vandenis” politine prasme? 
Pirmiausia reikia pastebėti, kad mūsų išeivija susidūrė su neaiš
kia Vakarų pasaulio politika bei labai pasyvia laikysena. Antra, 
mūsų išeivija pasižymėjo daugiau pasyvumu nei aktyvumu. Ji ma
žai terodė ryžto prasiveržti į svetimą visuomenę ir tenkinosi savu 
kiemu, kuriame virė “didelės” kovos. Mes rengėm minėjimus, 
šventes daugiaus’ia tik sau. Kaikada buvo kviečiami ir kitataučiai 
rinktiniai asmenys, bet jie nebuvo gausūs. Literatūros svetimom 
kalbom, ir tai tokios, kuri pasiektų platesnes mases, palyginti, ne
daug paruošta ir išleista. Tiesa, buvo bandytas vienas kitas žygis 
svetimon visuomenėn, bet jie nepaliko žymesnių pėdsakų, žodžiu 
tariant, išeivija daugiau dėmesio kreipė i savo vidines problemas 
ir tvirtai nejieškojo proveržio i plačiąją visuomenę. Ši linkmė 
ypač būdinga vyresnės kartos išeiviams, kuriems svetimas kraš
tas yra “terra incognita” — nepažįstama žemė, ir todėl varžanti 
platesnius užsimojimus bei verčianti užsidaryti savame kieme.

★ ★ *
Kitaip pažiūrėjo i mūsų išeivijos užimtą liniją Lietuvos lais

vinimo byloje jaunesnieji. Jie, kaip ir daugelis kitų nestebėjo 
mūsuose Įsivyravusį pasyvumą ir»užsidarymą. Kad' k»i-1
kysena, netenka abejoti. Kai nėra akcijos, pradeda irti betkokš 
veikimas ir likviduotis organizaciniai vienetai. Išjudinti lietuvių 
visuomenei reikia didelės idėjos ir konkrečių darbų. Tada sukyla 
snūduriuojanti energija ir ima plaukti viena linkme. Viena tokiu 
idėjų pastaruoju metu reikia laikyti žygį į Jungtines Tautas bei 
viešą demonstraciją pasaulio centre — Niujorke. Tai pirmas to
kio masto bandymas išeiti i “plačiuosius vandenis” masiniu būdu, 
priimtu JAV. Iniciatoriai ragina lietuvius ir kitus baltiečius da
lyvauti tame žygyje tūkstančiais. Ir tai su pagrindu. Juk Lietuvos 
laisvės byla yra visų lietuvių reikalas, o ne vien saujelės veikėjų. 
Pasaulio dėmesį galime atkreipti tiktai masiniu, įspūdingu daly
vavimu žygyje. Jei norime prasiveržti į svetimą visuomenę, turi
me šiuo žygiu pasirodyti veržlūs. Kadangi tai pirmas tokio masto 
užsimojimas, svarbu, kad jisai užimponuotų visai Amerikai ir ki
tiem kraštam. Tik tada galėsime tą užsimojimą vadinti žygiu pa
saulin. Pr. G.

• LIETUVIŲ SAVAITRASTIS — LITHUANIAN WEEKLY •

Garsiojo Kanados lietuvių “Gyvataro” šokėjų grupė, kurią pagavo fotografo aparatas per jaunimo 
kongresą Toronte. Tai hamiltonietės ir hamiltoniečiai. Iš kairės: Birutė Palčiauskaitė, Vida Šopy- 
tė, Nijolė Antanaitytė, Nijolė Tumaitė, Amalija Frončakaitė: berniukai iš kairės: Algis Kybartas, 
Gedas Blekaitis, Vytas Augaitis, Antanas EI vikis Nuotrauka J. Liger io

Sovietinėms raketoms grasinant
Yra žinoma, kad JAV turi dide-! Spraga gynyboje

lę atominių raketinių ginklų at-! Komunistinę grėsmę labiausiai
sargą, kurią gali panaudoti kiek-i jaučia V. Europa. Jai ginti buvo

DAUGIAUSIA PERKAMAS GAMINYS
vienu momentu prieš Sov. Sąjun-j suorganizuota Šiaurės Atlanto Sa
gą ar kuri kitą užpuoliką. Sovie-Į junga. Jos kariniai daliniai ir da

Savaitės įvykiai
AMERIKIEČIAI SUPLANAVO NAUJĄ DRĄSŲ ŽYGĮ J TO

LIMĄSIAS ERDVES — astronautų erdvėlaivis turėjo susijungti 
su anksčiau iššauta Agena raketa ir tuo būdu paruošti ateities ke
lionę į mėnuli. Agena raketa buvo iššauta praėjusio pirmadienio 
rytą, bet, deja, orbitos nepasiekė ir nukrito į vandenyną. Kodėl 
taip įvyko, specialistai dar nežino. Erdvėlaivis su dviem astronau
tais nebuvo iššautas erdvėn. Visas bandymas atidėtas. Ištyrus ne-
sėkmės priežastis, bandymas nu- j 
matomas pakartoti.

Italijos prez. Saragat, būdamas 
Lenkijoj, aplankė ne tik Varšuvą, 
bet ir Krokuvą su Aušvicu, kur 
seniau buvo įrengta koncentraci
jos stovykla. Čia prezidentas pa
sakė ilgesnę kalbą, kurioje iškėlė 
lenkų tautos didvyriškumą ir pri
siminė italus., nukankintus kartu

tiškai. Visdėlto su paskelbimu 
delsia, nes žino, kad gali susi
laukti ne tik Britanijos, bet ir 
kaimyninių kraštų politinio ir 
ekonominio spaudimo. Be to, Af
rikos kraštai grasina ir karinė
mis priemonėmis. Britanijos 
premjeras Wilson su patarėjais 
išskrido lėktuvu Rodezijon, kur 

su lenkais, jų tarpe vieną moterį bandys rasti išeitį.
— Vitoria Nenni. Varšuvoje pre- Kongo prezidentas Kasavubu 
zidentas turėjo pasitarimus su. prisaikdino naują Kongo vyriau- 
Lenkijos vyriausybės nariais. Į sybę, kurią sudarė E. Kimba. Tai 
Kartu su prezidentu pasitarimuo- tautinės vienybės vyriausybė, ku- 
se dalyvavo: Matarella — preky
bos ministeris, Storchi. užs. reik.

Kongo prezidentas Kasavubu

ri remiasi keliomis partijomis. 
Naujasis premjeras yra dar jau-

viceministeris ir keletas kitų pa
reigūnų. Iš lenkų pusės dalyvavo: 
užsienio reik. min. Rapacki, min. 
Trampczynski, vicemin. Nasz- 
kowski ir kt. Lenkų spauda Itali
jos prezidento vizitui teikia daug 
reikšmės, nes tai esąs pirmas po Į 
II D. karo tokio svečio iš vakarų 
vizitas Lenkijoj.

V. Vokietijoj kancleris L. Er- 
hardas. perėjęs rinkiminę ugnį, 
vėl atsistojo vyriausybės prieša
kyje. Jis turėjo sunkumų sude
rinti Bavarijos kr. demokratų 
reikalavimus su laisvųjų de
mokratų pozicija. Be pastarųjų L. 
Erhardas nebūtų galėjęs sudary-1 
ti vyriausybės, nes vieni kr. de-1 
mokratai ir naujame parlamente 
nesudai;o daugumos. Social
demokratų partija, kuri pralaimė
jo jau penktus rinkimus iš eilės, 
atsidūrė kryžkelėje ir įtampa j 
tarp jos dašiniojo ir kairiojo spar- į 
no padidėjo. Vokiečių spaudoje 
pasigirdo nuomonių, kad partijo
je gali prasidėti irimas. Manoma, 
kad socialdemokratų partijos va
das W. Brandt pasitrauks ir grįš į į 
V. Berlyną. Jo vieton vokiečių} 
spauda aiškaus kandidato kol kas į 
nenumato. Ji mini Helmut

nas vyras, ir bus paklusnesnis 
prezidentui. Atleistasis Čombė 
buvo labai savarankiškas ir nesi
skaitė su prezidentu. Atrodo, kad 
Kasavubu nori pats daugiau 
reikštis krašto valdyme. Pirmas 
jo žingsnis ta linkme — dalyvavi
mas Afrikos tautų konferencijoj 
Ganoje, Accra mieste. Ten jis bu
vo sutiktas daug palankiau nei 
Combė. kurio kaimyniniai kraštai 
nemėgo. Kad įrodytų savo palan
kumą revoliuciniams sąjūdžiams, 
prez. Kasavubu konferencijon at
vyko su portugalų valdomos An
golos premjeru, kurio vyriausybė 
yra įsikūrusi Kongo sostinėje 
Leopoldvilėje.

Domininkonų respublikoje vėl 
buvo prasiveržęs kariuomenės ba- 
talijono ginkluotas pajudėjimas 
buvusion sukilėlių sritin Santo 
Domingo mieste. Kariuomenė vėl 
sujudo, kai buv. sukilėlių rajone 
buvo nužudytas A. S. Cabras. bu
vęs vidaus reikalų ministeris ku
rį ištrėmė buv. prez. J. Bosch 
1963 m. Jis buvo nuvvkes i savo 
butą išgabenti baldų ir ten liko 
užkluptas. Per susišaudymyą žu
vo 3 asmenys. Dabartinis prez. H. 
Garcia - Godoy įsakė uždaryti vi-

Pirmoji Kanados įmonė, par
davusi savo prekių už 1 bilijoną 
dolerių per metus, yra Sea
grams Distillers Ltd. Seagrams 
gamina degtinę ir pardavinėja 
ją ne tik Kanadoje, bet ir JAV 
bei daugelyje kitų kraštų. Sea
grams pirmininkas ir stambiau
sias šėrininkas yra Samuel 
Bronfman. Jis aukoja gana di
deles sumas Izraelio atstatymui. 
JAV-se yra 55 firmos, parduo
dančios savo gaminių už dau
giau negu 1 bil. dol. per metus. 
Pirmoje vietoje stovi General 
Motors, kurios 1964 m. pardavi
mai siekė 17 bil. dolerių.

Miestų gyventojų skaičius di
dėja ir šiuo metu 75% visų Ka
nados gyventojų gyvena mies
tuose. 1900 m. miestų gyvento
jai tesudarė tik 30%. Gyvento
jai taip pat “jaunėja” ir šiuo 
metu amžiaus vidurkis yra 25 
metai. Panašiai yra ir JAV.

Ar Kanada buvo prašyta siųs
ti savo kariuomenės dalinius i 
Vietnamą? Tas klausimas dabar 
diskutuojamas rinkiminio va
jaus įkarštyje. Atrodo, kad tuo 
reikalu liepos mėn. min. pirm. 
L. Pearson gavo prezidento L. 
B. Johnsono laišką. To laiško tu- 
rinvs nebuvo paskelbtas ir apie 
jį buvo tylima. Konservatorių 
vadas J. Diefenbakeris, kurio 
antiamerikinis nusistatymas yra 
žinomas, nori tą faktą išnaudo
ti rinkiminei propagandai.

Savižudybių skaičius Kanado
je kas metai didėja. Pernai bu
vo užregistruota 1300. Pažvmė- 
tiną. kad didžiausias nuošimtis 
nusižudančiu vra studentų tar
pe.

Toronto biržoje pasipelnę iš 
Timmins kasvklų “Windfall 
Mines” MacMillan, vyras ir 
žmona, atsidūrė teisme. Žinoda
mi. kad kasyklos yra bevertės, 
jie paskelbė, jog atrasti dideli 
vario klodai. Kasyklų šėrai pa

kilo iš 56 et. i S5.60, ir MacMil
lan uždirbo §1.5 mil.

Kanados pagalba užsieniui 
daugiausia yra teikiama Indijai. 
1965 m. Kanados parama siekė 
§49 mil. Indijos 400 mil. gyven
tojų uždarbio vidurkis siekia 
tik §80 per metus. Kanada turi 
problemų su dviem krašto kal
bom. Indijoje yra vartojamos 
net 782 kalbos ar dialektai.

Laidotuvių išlaidos dažnai iš
keliamos viešumon, bet niekas 
konkrečiai tuo nesirūpina. Kas 
metai miršta maždaug 180.000 
kanadiečių. Jų laidotuvėm iš
leidžiama §200 mil. Niekur pa
saulyje neišleidžiamos tokios 
sumos laidotuvėm, kaip Kanado
je ir JAV. Pusė visų gėlininkų 
pajamų susidaro iš gėlių, par
duodamų laidotuvėm. Kiekvie
na šeima stato klausimą: “Ką 
žmonės sakys?”

Baigiančiųjų gimnazijas skai
čius Kanadoje taip didėja, kad 
į universitetus patekti vis sun
kiau. Viena svarbiausių federa- 
sinės vyriausybės problemų yra 
švietimo reforma Kanadoje. Pa
gal statistikos duomenis 60% 
visų Kanados studentų yra iš 
šeimų, uždirbančių virš §5000 
per metus.

Jaunų darbininku padėčiai 
tirti komisija buvo sudaryta On
tario vyriausybės. Komisija ap- 
klausinėjo 800 darbininkų, jau
nesnių kaip 20 metu. Pirmiau
sia buvo kritikuojami tėvai, ku
rie stumia vaikus tik i universi
tetus. bet visai pamiršta įvairias 
amatų mokyklas. Iš apklausinė
tu iu net 78% nebuvo girdėję 
anie darbininku unijas. 45% 
darbo metu nieko kito nedisku- 
tuoia. kaip sportą ir “sex”. 
62% neparodo jokios iniciaty
vos savo darbovietėse. Komisi- 
ia rekomenduoja, kad mokyk
lose daugiau dėmesio butų ski
riama socialiniam auklėjimui.

tai irgi nesnaudžia — jie taip pat' 
turi panašius ginklus, nukreiptus • 
į V. Europą ir Š. Ameriką. Nie
kas tiksliai nežino kiek sovietai jų i 
turi ir kaip jie išdėstyti, tačiau 
slaptoji amerikiečių žvalgyba yra 
maždaug nustačiusi, kad sovietai 
turi apie 700 raketų, galinčių pa į 
siekti 2000 — 3000 km nuotolį.! 
Tarpkontinentinių raketų, galin-i 
čių pasiekti Š. Ameriką, sovietai! 
turi 210. Prie to reikia pridėti Į 
1500 vidutinio nuotolio ir 190 to
limojo skridimo bombonešių. Pir
mieji skirti V. Europai, antrieji— 
Š. Amerikai bombarduoti.

Kitos pajėgos
Amerikiečių žvalgybos duome

nimis, šiuo metu Sov. Sąjunga tu
ri 3,8 milijono karių aktyvioje 
tarnyboje. Prie jų reikia pridėti 
10.000.000 atsarginių, kurie per 
trumpą laiką galėtų būti pašaukti 
į kariuomenę. Satelitiniuose kraš
tuose ir okupuotose Baltijos vals
tybėse sovietai turi apie vieną mi
lijoną karių aktyvioje tarnyboje, 
o su atsarginiais — apie 8,3 mili-Į 
jono. Visas sovietinis blokas šiuo 
metu turi 71.000 tankų. 62.500 
įvairių rūšių pabūklų, 33.000 gra- 
natinių ginklų, 27.000 priešlėktu
vinės apsaugos kanuolių, 15.000 
taktinių karo lėktuvų. 280 didžių
jų ir 1.800 mažųjų laivų, 500 po- 
vendeninių. Galimas dalykas, kad 
šie amerikiečių duomenyys nėra 
visai tikslūs, tačiau viena aišku,! 
kad sunkioji sovietinė pramonė; 
yra nukreipta į ginklavimąsi, o' 
propaganda — į nusiginklavimą 
bei taiką. Žinant sovietų klastą, 
parodyta praeityje, netenka abe
joti. kad sovietinė grėsmė pašau- ■ 
liui nėra sumažėjusi. Tiesa, konf-l 
liktas su Kinija tą grėsmę laiki-l 
nai sumažino, bet nepašalino.} 
Konflikto metu abi galybės stip
rina savo karines pajėgas, galin į 
čias ateity atsisukti prieš laisvąjį 
pasaulį, kurį siekia “išlaisvinti” j 
rusiškasis ir kinietiškasis komu-: 
nizmas.

bar tebestovi V. Europos sargybo
je. Kol vakariečiai gynybos klau
simu buvo vieningi, tai ir atspir
tis prieš sovietinę grėsmę buvo 
tikresnė. Bet dabar, kai De Gaul
le vadovaujama Prancūzija pasi
šiaušė ir, siekdama savo perdėtos 
tautinės didybės, grasina pasi
traukti iš Atlanto S-gos. jeigu jos 
norai nebus patenkinti iki 1969 
metų, — V. Europos gynyboje at
sirado spraga. Tokią dabartinės 
Prancūzijos laikyseną smerkia ne 
tik amerikiečiai, bet ir europie
čiai. Pvz. Europos patariamajame 
seime Prancūzija buvo aštriai kri
tikuota ir kai atėjo balsavimas, 
Prancūzijos atstovas išėjo iš sa
lės. Dabartinis Prancūzijos prez. 
De Gaulle, tiesa, aptvarkė kraštą, 
pakėlė jo prestižą, bet siekdamas 
savo ir prancūzų tautos didy
bės pertempė stygą ir pasuko tau
tinio egoizmo linkme, kuris pri
mena išdidžią Hitlerio laikyseną.

Kas daroma?
Atlanto Sąjungos nariai, ynač 

amerikiečiai, Prancūzijos grasini
mus priima rimtai ir jau rengiasi 
tarrt atvejui, kai Prancūzija pasi
trauks iš bendro fronto. Jau suda
ryti planai įjungti V. Europos gy- 
nybon Ispanija. Su JAV pagalba 
bus organizuojamas naujas Ispa
nijos laivynas, kuris bus pajėgus 
atremti sovietinių pajėgų puoli
mą. Ispanijos laivynas bus remia
mas VI-jo JAV laivyno, veikian
čio Viduržemio jūroje. Per 10 
metu numatoma aprūpinti Ispani
jos laivvna naujais karo laivais ir 
visais kitais reikmenimis. Bus su
organizuotos dvi kovos grupės, 
turinčios po viena lėktuvnešį. Be 
to joms bus duota: 16 moderniu 
fregetu. apginkluotu raketiniais 
tinklais, tinkamais transporto lai
vu apsaugai: 140 minoms eaudvti 
laivų, aprūpintų moderniausiais 
įrengimais, kurie dar tik ameri
kiečiams yra žinomi. I Ispanijos 
laivyną bus įjungti ir aviacijos 
'’aliniai. Jin turės, be įprastinių 
lėktuvų. 48 helikopterius. 27 spe-

! cialius lėktuvus povandeniniams 
i laivams sekti. 16 vidutinio dydžio 
bombonešių ir amfibinių - trans
portinių laivų dalinį.

I

Kada susitarta?
I

Šis planas buvo sutartas slapto- 
; se JAV—Ispanijos derybose, ku- 
! rios buvo pradėtos tada, kai De 
: Gaulle atitraukė Prancūzijos Vi- 
' duržemio ir Atlanto laivyną iš Š. 
! Atlanto S-gos. O kai sovietai Įstei
gė savo povandeninių laivų bazę 

. ir keletą aviacijos bazių Egipte. 
; Madrido — Vašingtono derybos 
buvo pagreitintos. Pagaliau, kai 
De Gaulle pagrasino visai pasi

brauksiąs iš Atlanto S-gos. sutar- 
i tas planas tapo pirmaeilės reikš- 
} mės dalyku.
I
I

“Tėviškės Žiburių” 
aukotojai

Praėjusiame numeryje paskel
bėm pirmuosius aukotojus, ku
rie savo dividendus ir šėrus, iš
duotus “Žiburių“ spaudos bend
rovės, paaukojo tolimesniam sa
vaitraščio “Tėviškės Žiburių” lei
dimui. Jau visa eilė šėrininkų pa
aukojo savo turėtus šėrus ir tuo 
būdu prisidėjo prie savaitraščio 
gerovės. Jie visi bus skelbiami 
“Tėviškės Žiburiuose”. Štai ant
rasis dešimtukas, paaukojęs šėrus 
ir dividendus:
J. Žaliaduonis, New York $15.00

Schmidt iš Hamburgo pavardę. 
Esą jis populiarus Hamburge, bet 
dar mažai žinomas Vokietijoje. 
Apie W. Brandt pavaduotoją 
Fritz Erler spauda sako, kad jis 
vado pareigoms netinka, nes ne
turi humoro ir nesugeba uždegti 
minių.

Didžiausias Britanijos rūpestis 
šiuo metu — Rodezija. kuri nori 
tapti nenriklausoma neįsileisda- 
ma valdžion juoduju. kuriu ten 
vra 4.000.000. o baltųjų — 230. 
000. Rodezijos premjeras I. Smith 
grasina paskelbti nepriklausomy
be ir nepaisyti Britanijos reikala
vimo — valdyti kraštą demokra-

sas radijo stotis, išskyrus vyriau
sybės ir Amerikos Valstybių Or
ganizacijos. Pastarosios kariniai 
daliniai užėmė sukilėlių laikytą 
S. Domingo rajoną.

Pabėgėliai iš Kubos mažais lai
veliais vis atplaukia i JAV. Jau 
atvyko 250 pabėgėlių. Diktatorius 
Castro uždraudė išleisti jaunimą 
17—27 m. amžiaus.

Jungtinės Arabų Respublikos 
prez. Nasseris įsakė suimti buvu
sį savo draugą Kamel Eddin Hus
sein. kuris anksčiau buvo Egipto 
viceprezidentu. Jis pateko nema
lonėn jau kovo mėnesį, kai susi
kirto dėl politikos su Nasseriu.

KANADOS LIETUVIŲ FONDO VAJUS
I Fondą įstojo šie nauji nariai 

ir įteikė įnašus:
113. Tautietė “X” (Otava) $100
114. Dr. St. Pacevičius

(Toronto) $100
115. J. Alondcris (St. Catha

rines) $100
Padidino savo įnašus:
91. J. Tumosa iki $500 
44. Kun. P. Ažubalis iki $200 
Geriesiems Fondo rėmėjams 

nuoširdžiai dėkojame. Tautietė 
“X” prašė pavardės neskelbti. 
Jos įnašą prisiuntė Fondo įgal. 
inž. A. Paškevičius. Visi kiti ina- 

I šai gauti per Fondo valdybos 
pirm. dr. A. Pacevičių. Taip KLF 
vis didėja. Iki Naujų Metų rei
kia pasiekti užsibrėžta sumą 
$20.000. Trūksta tik $2.500. Spa
lio 8 d. įvyko Fondo valdybos 
posėdis, dalyvaujant tarybos pir

A. Čepėnas, Chicago 11.20
Alf. Kuzmickas. Paris, Ont. 22.40
P. Augaitis. Tillsonburg 37.40
P. Sidaras, Toronto 30.00
L. Balzaras, Chicago 22.40
J. Strodomskis. Delhi 22.40
Dr. A. Valadka, Toronto 56.00
K. DuleviČius, Toronto 33.60
M. Dikčius, Toronto 11.20

$261.60
KLK Kultūros Draugija “Žibu

riai”. kuriai tenka savaitraščio 
leidimo atsakomybė, nuoširdžiai 
dėkoja už aukas ir maloniai kvie
čia visus kitus šėrininkus prisidė
ti prie bendros iniciatyvos.

Valdyba

mininkui V. Ignaičiui. Nutarta 
visuotinį narių susirinkimą šauk
ti 1966 m. balandžio mėn. Tada 
bus išrinktos: pelno skirstymo ir 
investacijų komisijos, padidintas 
tarybos narių skaičius. Dabar yra 
9 tarybos nariai, bet 5 iš jų su
daro valdybą, todėl bendras skai
čius permažas — norima padidin
ti iki 12. Šiais metais šaukti na
rių susirinkimą nebuvo reikalo, 
nes Fondo pelnas galės būti skirs
tomas tik po Nauju Metų kai ban
kai prirašys nuošimčius. Fondo 
narių susirinkimas geriausia 
šaukti kartu su krašto tarybos 
suvažiavimais, bet šiais metais to 
negalima buvo padaryti, nes kr. 
tarybos suvažiavimas buvo per
krautas darbais, be to. sutapo su 
jaunimo kongresu.

Reik. ved. P. Lelis

SOVIETAI PERSEKIOJA IR IŠEIVIUS
Jau kelinti metai sovietų val

džia skelbia įvairius kaltinimus 
prieš išeivius. Tie kaltinimai daž
niausiai būdavo išpūsti, sufabri
kuoti ir skirti kaikuriems išei
viams sukompromituoti. Dabar 
sovietai pradėjo rengti teismus 
okupuotuose kraštuose, kur tei
siami ir išeiviai. Rygoje šiuo me
tu yra teisiami 6 latviai, kurių 3 
gyvena Vakaruose. Vienas jų — 
H. Puntulis — yra įsikūręs Ka
nadoje. Toronte, kur dirba kaip 
statybos rangovas. Jis yra kalti
namas. kad 1942 m. vadovavo 
baudžiamajam būriui, kuris su

naikinęs 47 gyventojus. Tai bu
vę vokiečiu okupacijos metais ir 
sovietai kažkodėl tik dabar pra
dėjo kelti bylą. Aiškiai matvti. 
kad siekiama propagandinių 
tikslų. Tai supranta Kanados vy
riausybė — ji atsisakė išduoti 
teisiamąjį, kurio reikalavo sovie
tai prieš keletą mėnesių. H. Pun 
tūlis pareiškė, kad jis sovietų 
minimoje vietoje niekad nėra 
buvęs, ir jų keliami kaltinimai 
neturi jokio pagrindo. Kanados 
radijas ir spauda visai be reika
lo tą byla reklamuoja. Kanadie
čiams tai sensacija, o komunis
tams propaganda.
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Įsiregistruojant valdžios įstai
gose yra pakeistas KLB pavadi
nimas angliškai iš “Canadian 
Lithuanian Federation” į Lithu
anian Canadian Community”, o 
KLB Šalpos Fondo pavadinimas 
yra “Lithuanian Canadian Com
munity Relief Fund”. Skyriai tu
ri vadintis branch, krašto valdy
ba —national executive, krašto 
valdybos pirmininkas — national 
president, šalpos Fondas minė
tuoju vardu turi teisę išduoti at
leidimo nuo mokesčio pakvitavi
mus. Neaiškumams išvengti, pra
šome buvusių angliškųjų pavadi
nimų nebenaudoti.

Naujasis KLB krašto valdybos 
adresas: 941 Dundas St. W., To
ronto 3, Ont., Canada. Tel. 535 - 
9397.

Pertvarkomas Kultūros Fondas
Kultūros Fondo statutas, pri

imtas prieš dešimtmetį, yra pa
senęs tiek terminologijos, tiek 
darbo paskirstymo atžvilgiu. At
sižvelgiant į tai, šeštosios krašto 
tarybos pirmoji sesija š. m. spa
lio 10 -11 d. Toronte nutarė da
bartinį statutą suspenduoti, pa
vesti krašto valdybai paruošti 
naują ir leisti laikinai veikti nau
jais pagrindais. Turėdama tai gal
voje, krašto valdyba savo spalio 
14 d. posėdyje nutarė Kultūros 
Fondo darbą padalinti į tris sa
varankiškas sritis — kultūros ko
misiją, švietimo komisiją ir jau
nimo sekciją.

Atskiras Kultūros Fondo iždas, 
krašto tarybos nutarimu, yra pa
naikintas. Kultūriniai reikalai 
bus apmokami iš bendro krašto 
valdybos iždo. Turint tai galvo
je, solidarumo mokesčio 20%, 
iki šiol siųsto į Kultūros Fondo 
iždą, turi būti siunčiama tiesiai 
krašto valdybai, pridedant prie 
to' krašto valdybai priklausantį 
mokestį 40%, taigi išviso 60%*. 
Lietuvių Dienų grynas pelnas da
linamas pusiau tarp tas dienas

Štai ką nutarė Kanados lietuvių atstovai
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VI KRAŠTO TARY

BOS PIRMOSIOS SESIJOS REZOLIUCIJOS
1. KLB krašto taryba, apsvars

čiusi bendradarbiavimo su apylin
kėmis reikalą, įpareigoja tiek 
krašto valdybą, tiek apylinkes tą 
bendradarbiavimą dar sustiprin
ti, ypač ateinant į pagalbą negau
sioms bendruomenėms. Specialų 
dėmesį tenka atkreipti į Vakarų 
Kanados apylinkes. Mažosios ir 
tolimosios apylinkės turėtų susi
laukti iš didžiųjų ne tik kultūri
nės, bet gal ir finansinės para
mos.

2. KLB krašto taryba, turėda
ma galvoje Pietų Amerikos lie
tuvių bendruomenių silpnus iš
teklius, įpareigoja krašto valdy
bą, susitarus su PLB valdyba, or
ganizuoti Pietų Amerikos lietu
vių bendruomenių šelpimą per 
mūsų Šalpos Fondą.

3. Krašto taryba, žinodama ne
lengvą Pietų Amerikos lietuvių 
būklę materialiniu, kultūriniu, 
tautiniu ir politiniu atžvilgiu ir 
turėdama galvoje Kanados vy
riausybės norą įsileisti naujų imi
grantų, paveda krašto valdybai 
studijuoti lietuvių imigracijos iš 
Pietų Amerikos reikalą ir jam 
paaiškėjus praktiškai padaryti vi
sa, kas galima, kad ta naujoji 
lietuvių emigracijos banga prasi
dėtų.

4. Jau kuris laikas Kanadoje 
yra keliamas reikalas trečiajai 
tautų grupei (neanglų ir nepran- 
cūzų) stipriau susiorganizuoti ir 
vieningai reikštis krašto kultūri
niame ir politiniame gyvenime. 
KLB krašto taryba šiai minčiai 
pritaria.

5. Krašto taryba pritaria su
manymui leisti Lietuvių Enciklo
pediją anglų kalba ir ragina visus

. Kanados lietuvius šį naudingą už
simojimą paremti.

6. Krašto taryba sveikina jau
nimo kongrese iškeltą mintį tu
rėti krašto valdyboje jaunimo 
sekciją ir mafio, kad vienas pa
grindinių tos sekcijos darbų yra 
išjudinti jaunimą apylinkėse. Tu
rint galvoje, kad apylinkės jau
nimo judėjimas turi būti kur 
nors centralizuotas, geriausia bū
tų, jei kiekviena apylinkė įsigy
tų didesni ar mažesni Jaunimo 
Centrą — pastatą.

7. Gražiai praėjus pirmajam 

ruošusios apylinkės ir krašto val
dybos. Visos kitos pajamos, išsky
rus solidarumo įnašo 60% ir Lie
tuvių Dienų pelno pusę, lieka 
apylinkėje.

Statuto pakeitimas
KLB šeštosios krašto tarybos 

pirmoji sesija, išklausiusi Wind
sor© apyl. pirm. P. Januškos pa
siūlymus statuto keitimo reikalu, 
nutarė: Kanados Liet. Bendruo
menės tarybos rinkimų taisyklių 
— paragrf. 22 pakeisti sekančiai: 
“Balsavimas visoje Kanadoje 
vyksta vieną ir tą pačią dieną. 
Balsavimo valandas nustato apy
linkės rinkimų komisija, bet bal
savimui skirtas laikas turi būti 
netrumpesnis, kaip aštuonios va
landos”.

Paragrf. 24 pakeistas sekan
čiai: “Apylinkių ir seniūnijų bal
savimo būstinės bei balsavimo 
laikas skelbiamas spaudoje ir ki
tais būdais nevėliau kaip 2 savai
tės prieš balsavimo dieną”.

Krašto valdybos jaunimo sekci
ja prašo nedelsiant pranešti kiek
vienoje apylinkėje veikiančių 
jaunimo organizacijų adresus.

Kanados lietuvių 
jaunimo kongresas
Toronte spalio 8-10 dienomis 

praėjo su gražiu pasisekimu. Tai 
buvo pirmas toks įvykis Kana
dos lietuvių gyvenime, kai suva
žiavo nemaži jaunimo būriai iš 
įvairių apylinkių. Krašto valdyba 
nuoširdžiai dėkoja Kanados Lie
tuvių Jaunimo Kongresui Rengti 
Komitetui, visiems kongresą svei
kinusiems, visiems dalyvavusiems 
programoje, apylinkėms, pasiun- 
tusioms savo jaunimą į kongresą 
ir mūsų visam jaunimui, kuris 
taip nuoširdžiai kongresui ruošė
si ir jame dalyvavo.

A. Rinkūnas, 
krašto valdybos pirmininkas 

L. Tamošauskas, 
sekretorius

Kanados lietuvių jaunimo kong
resui, krašto taryba dėkoja kon
greso komitetui, jo dalyviams ir 
jį sveikinusiems mūsų visuome
nės vadams bei atstovams.

Taip pat dėkojame visiems, žo
džiu ar raštu sveikinusiems šią 
šeštosios krašto tarybos pirmąją 
sesiją. Padėka tenka ir šv. Jono 
Kr. parapijai Toronte, šią sesiją 
priėmusiai ir globojusiai.

8. Krašto taryba, išklausius pra
nešimus, konstatuoja, kad savo 
kadenciją baigianti krašto valdy
ba ir jos padaliniai yra atlikę di
delius darbus. Todėl taryba reiš
kia padėką valdybos pirmininkui 
dr. P. Lukoševičiui, visiems val
dybos nariams. Kultūros Fondo, 
Šalpos Fondo, Tautos Fondo, po
litinio komiteto, garbės teismo 
ir kitų padalinių vadovybėms.

Krašto tarybos 
pirmosios sesijos prezidiumas

• Prancūzų min. pirm. G. Cle
menceau (1841—1929), vadintas 
“tigru”, turėjo menką nuomonę 
apie valstybės prezidento repre
zentacines funkcijas. Kai kartą 
prieš prezidento rinkimus savo 
partijos draugų buvo paklaustas, 
kas turėtų būti respublikos pre
zidentu, “tigras” atsakė: “Rinkite 
kvailiausiąjį.”

SILVER BELL FURNITURE CO.
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

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

• Gaminame valgomo
jo kambario ir 
virtuvės komplektus

• Taip pat aptraukia
me senas kėdes.

• Darbas atliekamas 
sąžiningai

Pastaruoju metu JAV ir iš da
lies Kanadoje vis labiau prasiki
ša lig šiol neįprastas kaikurių 
studentų susidomėjimas užsienio 
politikos klausimais, šio konti
nento studentai visada būdavo 
gerokai atsilikę nuo savo kolegų 
Europos kraštuose politiniu at
žvilgiu, nes jie perdaug dėmesio 
skirdavo beisbolui, ledo rituliui, 
rock’n’roll ir kitokiems paslaugių 
radijo stočių muzikos “šedev
rams”, kuriems šokti nereikia 
nei mokslo, nei didesnės išmin
ties, bet užtenka ritmu pagrįsto 
beždžionės pasikraipymo. Todėl 
nenuostabu, kad kartais egzami
nų metu pasitaiko tikrų kurijozų. 
čia pavyzdžiu galėtų būti prof. 
Warren Williams neseniai Van
kuveryje atliktas pirmamečių stu
dentų apklausinėjimas Simon 
Fraser universitete. Jų tarpe bu
vo tokių “išminčių”, kurie pareiš
kė, jog M. Gandhi buvo Britani
jos premjeras, Stalinas — vokie
čių pakartas politinės partijos va
das, Musolinis — rusų revoliucio
nierius ...

Amerikiečių studentų 
žygiai prieš tautą

Šiandien visą pasaulį stebina 
amerikiečių studentų demonstra
cijos prieš savo krašto vyriausy
bės politiką Vietname. Kada 
150.000 amerikiečių jaunuolių ka
rio uniformoje savo kraujo auka 
gina laisvojo pasaulio principus 
Vietnamo džiunglėse, nuo karinės 
prievolės atleisti studentai spe
cialiai suorganizuotose diskusijo
se ploja liberalinių pažiūrų pro
fesoriams, smerkiantiems JAV 
antikomunistinę politiką ir reika
laujantiems amerikiečių kariuo
menės besąlyginio atitraukimo iš 
Vietnamo. New Brunswick, N. 
J., Rutgers universitete viena pa
gyvenusi moteris kirto į ausį 
studentui, kuris mėgino niekinti 
Vietname kovojančius karius. 
Pasirodo, jos sūnus, pakrančių 
apsaugos leitenantas, jau keli 
mėnesiai yra Vietnamo kautynių 
zonoje — motinos širdis neatlai
kė skaudaus ir neteisingo paže
minimo iš pienburnio lūpų.

šiandien niekas neabejoja, kad 
prie šio Amerikai priešingo stu
dentų nusiteikimo pirštus yra pri
kišusi komunizmo ranka, kuriai 
juk nesunku politikoje nesusigau
dančių jaunuolių tarpe žarstyti 
nekaltu liberalizmu užmaskuotas 
komunistines žarijas. Demonst
racijos, nors jose dalyvauja tik la
bai nežymi visų studentų dalis, į 
dangaus augštybes keliamos ko
munistinėje spaudoje. Jos randa 
vietos netgi ir lietuvių kalba lei
džiamoje “Tiesoje”, kur nutyli
mi ir pro pirštus praleidžiami žy
miai svarbesni pasaulio įvykiai. 
Komunistinė įtaka, tenka many
ti, studentus yra pasiekusi per

Buvęs parlamento pirmininkas lietuviams rūpimais klausiniais
A. Dudaravičius, gyvenąs Ed- 

montone, Altą, artėjančių Kana
dos parlamento rinkimų proga 
kreipėsi į buvusį parlamento pir
mininką ir karo ministerį M. J. 
A. Lambert, konservatorių, su ei
le klausimų. Pastarasis mielai at
sakė. I klausimą, ar remtų pa- 
baltiečių žygi i Jungtines Tautas 
ir ar pasirašytų atitinkamą rezo
liuciją, p. Lambert atsakė:

— Kaip teisininkas, niekad ne
pasirašau dokumentų jų neskai
tęs. Principe esu už apsisprendi
mo teisę ir ją remsime.

— Ar Jums žinomi kraštai — 
Lietuva, Latvija, Estija? — pa
klausė A. D.

— Deja, ne perdaug. Europoje 
buvau karo metu. Niekad neturė
jau progos nuvykti į Pabaltijo 
kraštus. Apie juos skaičiau tik is
torijos knygose. Žinau tik, kad tu
rime puikių žmonių lietuvių, lat
vių ir estų kilmės. Minėtina J. 
Diėfenbakerio kalba pavergtųjų 
tautų reikalu Jungtinėse Tauto
se. Jo kalba yra istorinė, ir nie
kas kitas panašios kalbos nėra pa
sakęs N. Chruščiovo akivaizdoje.

— Ką manote apie komuniz
mą?

— Esu jam priešingas, tačiau, 
kaip demokratinės valdžios na-

VYT. KASTYTIS

kaikuriuos labai neaiškaus plau
ko profesorius, nesugebančius su
prasti tarptautinės būklės pasau
lyje ar galbūt net sąmoningai 
tarnaujančius komunizmui.

Iliuzijos ir tikrovė
Ir Pekingas, ir Hanoi šiandien 

neturi vilties laimėti partizaninį 
karą Pietų Vietname. Tropikinių 
liūčių sezonas baigiasi, o komu
nistų išreklamuotoji ofenzyva 
netgi nebuvo pradėta stambesniu 
mastu. Didėjantis amerikiečių 
karių skaičius komunistus pri
vertė griebtis jų pirmykštės tak
tikos — užpuldinėjimų iš pasalų, 
ši nesėkmė pakeitė Hanoi ir Pe
king© laimėjimo teorijos oficialią 
liniją, nes šiandien jau nekalba
ma apie karinę pergalę kovos 
lauke, bet apie amerikiečių bruz
dėjimą ir nepasitenkinimą namie, 
kuris, girdi, priversiąs prez. L. B. 
Johnsoną atitraukti kariuomenę 
iš P. Vietnamo. Studentų de
monstracijos laikomos šios komu
nistams palankios revoliucijos pa
grindiniu ženklu. Kyla klausimas, 
ar tokioje komunistų prielaidoje 
esama tiesos, ar galbūt ji tėra di
džiulis nesusipratimas, galįs pa
saulį įstumti į dar stambesnio 
masto karo veiksmus.

žinomas amerikiečių politinis 
komentatorius Stewart Alsop ir 
prez. L. B. Johnsono asmeninis 
viešosios nuomonės tyrinėtojas 
Oliver Quayle neseniai apklausi
nėj o nemažą skaičių amerikiečių 
visose valstijose. Surinktieji duo
menys smogia skaudų smūgį ne 
tik studentų demonstracijoms, 
bet ir visoms komunistų viltims 
išstumti JAV kariuomenę iš P. 
Vietnamo. Atmetus tuos, kurie 
dar neapsisprendę, iš penkių ap
klaustų amerikiečių trys pasisa
kydavo už dabartinę prez. L. B. 
Johnsono politiką Vietnamo at
žvilgiu ir dargi imdavo kritikuoti 
prezidentą, kad jis nesiryžta bom
barduoti Hanoi ir kad bijo ameri
kiečių bombonešius pasiųsti į ko
munistinę Kiniją. Jų nuomone, 
užtenka Amerikai žaisti su komu
nistais kaip katei su pele, bet 
reikia smogti mirtiną smūgį 
tiems, kurie P. Vietname užkūrė 
dabartinio pragaro liepsnas, — 
Hanoi ir Pekingo vyriausybėms 
jų pačių teritorijose. Apklaustųjų 
mintis dominuoja gilus įsitikini
mas, kad Amerika dar nė karto 
nėra pralaimėjusi karo ir kad, iš
ėjusi į karą, jr visada* stengdavo
si laimėti galimai trumpesniu 
laiku. Išimtį čia, aišku, sudaro 
Korėjos karas, kuriame buvo ko
vojama ne Amerikos, o Jungtinių 
Tautų vardu, nors amerikiečiams 
ir buvo tekusi sunkiausioji našta.

Tokia piliečių daugumos nuo
monė gali priversti prez. Johnso
ną griebtis griežtesnių priemonių

rys, manau, kad kiekvienas turi 
teisę į kokią nors ideologiją. Ko
munizmas, kaip pagrindinis gy
venimo kelias, man nepriimtinas, 
nes jis reiškia visišką asmens tei
sės ir atsakomybės panaikinimą. 
Kaip konservatorių partijos na
rys, manau, kad asmens teisės 
yra augščiau valstybės. Aš nesu
tinku su komunistų pastangomis 
užvaldyti pasaulį. Nepakanka bū
ti antikomunistu; reikia parody
ti savo ištikimybę demokratijai 
ir sugebėti ją įrodyti, nes pasau
lyje yra daug žmonių, kurie neži
no skirtumo tarp demokratijos 
ir komunizmo, imponuojančio 
kaikurių kraštų žmonėms.

— Kaip pabaltiečiai galėtų pa
lengvinti vergijos naštą jų kil
mės kraštuose?

— Jie turėtų tuo klausimu nuo
lat informuoti Kanados parla
mento atstovus ir spausti Jungti
nes Tautas. Svarbu informuoti 
visuomenę ir veikti viešąja pasau
lio opiniją. Mes, kanadiečiai, dėl 
to neimsime ginklo. Tai nerealus 
dalykas, nesąmonė. Be to, mes 
turime daug savo vidaus proble

PERSEKIOJAMŲJŲ PAMINĖJIMAS
Pasaulio Liet. Katalikių Mote

rų Organizacijų Sąjungos centro 
valdybos pastangomis Niujorke 
spalio 10 d. buvo surengta mal
dos diena už persekiojamus tikin
čiuosius sovietinėje imperijoje. 
Maspeth lietuvių bažnyčioje įvy
ko specialios pamaldos, o spalio 
17 d. Niujorko Carnegie Endow
ment salėje buvo surengtas pami
nėjimas su kruopščiai paruošta 
programa. Įžanginį žodį tarė cent
ro valdybos pirm. M. Galdikienė, 
o programai vadovavo dr. Aldona 
šlepetytė-Jannace. Irena Sanda- 
navičiūtė meniškai skaitė jai 
skirtą programos dalį ir dalyviai 
buvo supažindinti su dail. Pau
liaus Jurkaus meniškai padaryta 
vaizdu iš persekiojamos Bažny
čios parodėle. Prel. J. Balkūnas 
savo rimtoje naskaitoie išsamiai 
pavaizdavo Bažnyčios ir Lietuvos 
Bažnvčios ypatingai sunku kelią. 
Jis jautriai iškėlė vardai kam 
lig šiol suprantama milžiniška ža
lą. kurią padarė ir daro Bažny

Vietnamo atžvilgiu, nes ir jį jau 
pradeda erzinti studentų mažu
mos triukšmingi prokomunisti
niai išsišokimai. Tokiu atveju su 
dabartine studentų paslauga ko
munizmui gali įvykti panaši tra
gedija, kaip su pasakėčios lokio 
labai gerais norais, kai jis musę 
nuo miegančio žmogaus kaktos 
nubaidė dideliu ir kietu akme-
niu...

Kinija pralaimėjimo šešėlyje
Karas ar taika P. Vietname 

priklauso nuo komunistinės Ki
nijos apsisprendimo. Vadinamie
ji “liaudies išsilaisvinimo karai” 
yra Maotsetungo idėja ir, galima 
sakyti, jo paskutinis arkliukas 
tarptautinės politikos žaidime. 
Pekingo komunistai labai karin
gai rėkauja prieš visą pasaulį ir 
netgi savo buvusį geriausią bičiu
lį — Sov. Sąjungą. Tačiau tas jų 
liguistas riksmas, deja, neįstengia 
užmaskuoti visos eilės skandalin
gai didelių pralaimėjimų diplo
matiniame fronte.

Kadaise Kinija daug kalbėjo 
apie Formozos užėmimą, o šian
dien Formozą, kurią vis dar sau
go JAV laivynas, jau yra užmir
šusi. Buvo laikai, kai kiniečių ko
munistai rezgė įmantrius tinklus 
Afrikos naujai susikūrusiose tau
tose, ypač daug vilčių skirdami 
Alžerijos Ben Bellai. Su šio pro
komunistinių polinkių diktato
riaus nuvertimu kiniečių įtaka 
Afrikos žemyne išgaravo kaip 
kamparas.

Pačioje Azijoje reikalai nedaug 
geresni — be tiesioginio įsikiši
mo neįmanoma pasiekti pergalės 
P. Vietname, o kariauti Kinija 
negali be Sov. Sąjungos paramos, 
kuri jau seniai nutraukta dėl ide
ologinių ginčų. Indijos ir Pakis
tano konflikto metu Pekingas ap
sijuokino prieš visą pasaulį, įteik
damas Indijai labai karingą ulti
matumą ir paskui neišdrįsdamas 
pajudėti iš vietos. Dar skaudesnių 
komunistinės Kinijos pralaimėji
mu tenka laikyti paskutiniuosius 
įvykius Indonezijoje, kai kairysis 
kariuomenės elementas, remia
mas Pekingo kontroliuojamos ko
munistų partijos, bandė perimti 
krašto kontrolę. Didysis Maotse
tungo draugas diktatorius Sukar
no, kuris iš meilės Pekingui net 
iš Jungtinių Tautų išstojo, šian
dien, matyt, yra pakeitęs nuomo
nę. Jis jau kalba apie komunistų 
partiją pačios Indonezijos kont
rolėje — be svetimų dievų ir di
rektyvų iš Pekingo. Pagaliau, la
bai galimas dalykas, kad ir Su
karno dienos suskaitytos, nes į 
valdžios balną įsėdo antikomunis
tinių nuotaikų generolai, kurie 
niekada neužmirš savo šešių gink
lo draugų tragiškos mirties ir jos 
tiesioginės ar netiesioginės prie
žasties — Sukarno flirto su Mao- 
tsetungu.

mų, kuriomis tenka rūpintis pir
moje eilėje. Aš manau, kad nė 
1% mūsų žmonių nežino apie Pa
baltijo kraštus. Spaudoje pasiro
do labai mažai straipsnių tuo 
klausimu. Apie Pabaltijo kraštus 
labai mažai težinoma. Bet tai nė
ra išimtinis atvejis, nes pasauly
je yra daug sričių, kur žmonės la
bai mažai žino apie mus.

M. J. A. Lambert taip pat pasi- 
įsakė už kalbų mokymąsi. Esą 
nauj. kanadiečiai laimingi, kad 
gali kalbėti ir antrąja kalba. Jie 

Į turėtų mokyti ir savo vaikus gim- 
į tosios kalbos. “Mes, kanadiečiai, 
negalime būti vienakalbiai. Tie 

i laikai jau praėjo.” Kalbinis klau- 
' simas turįs būti išspręstas ne tik 
Ontario ir Kvebeko provincijose, 

■bet ir Kanados vakaruose, kur 
j gyventojų pasiskirstymas esąs ki- 
■ toks.

Buvęs pralamento pirmininkas 
atsakė ir į klausimus, liečiančius 
bendrąją Kanados politiką, bet 

i Kanados lietuviams konservato- 
, rių partijos nusistatymas tais 
i klausimais yra ir šiaip daugiau ar 
1 mažiau žinomas.

čiai bedieviškas komunizmas.
Tai buvo graži organizatorių 

iniciatyva išeiti į platesnę visuo
menę, kuri, deja, neatkreipė dė
mesio. Dalyvių skaičius tokiai 
manifestacijai turėjo būti žymiai 
gausesnis. Ateityje reikėtų rasti 
galbūt reikšmingesnius kėlius į 
niujorkiečių visuomenę, kuri sek
madieniais yra traukiama į dau
gybę parengimų, išvykų ir t.t.

• Švedijoj išrastas be dugno tan
kas saugesniam naftos laikymui. 
Jis pagamintas iš plastiko ir lai
kosi jūros paviršiuje. Kadangi 
nafta lengvesnė už vandenį, tai 
švirkščiant ją i tanką per viršų, 
jūros vanduo išstumiamas apačio
je. Išsiurbiant naftą, jūros van
duo iš anačios kvla tanko viduje. 
Tokiu būdu tankas visada pripil
dytas vienu ar kitu skvsčiu, ir 
oras i ji negali patekti. Tuo būdu 
sumažinamas gaisro ar sprogimo 
"avojus.

PETRONĖLEI BALTRUKONIENEI mirus, 
jos dukrai JANINAI, žentui STASIUI ir anūkams 

gilią užuojautą reiškia —

Algis ir Nora Dūda

KOMUNISTŲ MEDŽIOKLE INDONEZIJOJ
BR. ZUMERIS 

Mūsų korespondentas Australijoj

Dabartinę Indonezijos vidaus 
padėtį galima, nusakyti šiais žo
džiais: prezidentas Sukamo vieš
patauja, bet kariuomenė valdo 
kraštą. Ji vykdo komunistų su
ėmimus, uždarinėja prokomunis
tinius laikraščius, konfiskuoja 
ginklus komunistų būstinėse ir 
ruošiasi smogti paskutinį smūgį 
komunistų centrui centrinėje Ja
voje. Sostinėje Jakartoje antiko
munistu minia sudegino ligi pa
matų komunistų būstinę ir ap
daužė komunistus. Kariuomenė 
miniai netrukdė. Atrodo, kad ka
riuomenė palaiko antikomunisti
nes nuotaikas ir jas remia. Tikra
sis suimtų komunistų skaičius 
yra neskelbiamas, bet manoma, 
kad kalėjimuose uždaryta jau ke
li tūkstančiai.

Neaiški Sukamo laikysena
Didžiausia mįslė šiuo metu yra 

prezidentas Sukamo, kuris, pasi
rodo, žinojęs apie komunistų su
kilimą, nes, atrodo, norėjęs atsi
kratyti dešiniaisiais generolais, 
šešis generolus sukilėliams pavy
ko nužudyti, bet prie karo min. 
gen. Nasution namų sargyba pa
sipriešino ir Nasution pabėgo. 
Nepavyko nužudyti ir rezervo ka
riuomenės gen. Suharto. Šie du 
generolai ir sutriuškino sukilimą. 
Sukarno užsienio reik. min. Sub- 
andrio yra senas generolų prie
šas ir buvo įtrauktas į sukilėlių 
tarybos sąrašą. Kiek ilgai Sukar
no sėdės prezidento kėdėje ir 
kiek jam atsilieps ryšys su suki
lėliais, priklausys nuo to, kiek 
jausis stiprūs dešinieji genero
lai. Karo aviacijos viršininkas 
gen. Dhani buvo sukilimo užnu
garyje ir jo dalinių saugojamame 
aero^n^ng^ulprno praleido tą 
laiką,' kai gen. Nasution daliniai 
likvidavo sukilėlius.

Prieš Sukamo?
Karinės valdžios įsakymu užda

ryti komunistiniai laikraščiai ne 
tik sostinėje, bet Sumatros salo
je, Borneo. Indonezijos buvusi 
komunistų kontrolėje žinių agen
tūra uždaryta, o jos vietoje vei
kia kariuomenės kontroliuojama 
agentūra.

Būdinga, kad kariuomenė ko
munistų medžioklę vykdo Sukar
no vardu. Sukamo tebėra popu
liarus indonezų masėse, bet išryš
kėjus jo dvigubam žaidimui, gali 
viskas pasikeisti. Tuos dalykus, 
be abejonės, žino dešinieji gene
rolai, o neblogiau žino ir pats Su
karno. Iš tų duomenų galima 
spręsti, kad sukilimo sukelti vė
jai dar nenutilo. Kai generolai 
sulikviduos komunistų partiją, ta
da gali ateiti sąskaitų suvedimas 
ir su kitais. Sukamo kreipimasis 
į kariuomenę nekeršyti už šešis 
nužudytus generolus, atrodo, ne
rado atgarsio pas dešiniuosius 
generolus. Sukamo taip pat pa
geidavo, kad kariuomenė nesiim
tų represijų prieš komunistus. 
Tačiau komunistų medžioklė vi
soje Indonezijoje rodo priešingus 
veiksmus. Paskutinėmis žinio
mis, demonstrantai paleido dū
mais komunistinio jaunimo būsti
nę ir prokomunistinės Trade Un
ion federacijos patalpas.

Gali būti staigmenų
Kariuomenė demonstrantams 

nekliudo. Sostinėje Jakartoje ka
riuomenė krečia kiekvieną namą 
j ieškodama pasislėpusių komu
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nistų ir ginklų. Kaikurie rasti 
paslėpti lengvieji ginklai yra iš 
Indonezijos karo aviacijos. Gen. 
Nasution dalinių koncentracija 
centrinėje Javoje rodo, kad eina
ma prie komunistinių likučių lik
vidavimo. Staigmenų Indonezijo
je dar gali būti. Padėtis nėra nu
sistovėjusi ir didysis sukrėtimas 
dar nepasibaigė. Dešinieji gene
rolai ir Sukamo šypsosi vieni ki
tiems, bet už gerklės vienas ki
tam dar gali griebti.

Sukamo valdymo ironija
Sukilimas Indonezijoje buvo 

Sukamo valdymo ir jo neapdai
rumo rezultatas. Pats būdamas 
nedidelio intelekto, bet neblogas 
kalbėtojas ir arogantiško elgesio, 
turėjo nemaža įtakos tamsioje in
donezų liaudyje. Jo flirtas su ko
munistais kas metai stiprėjo. Jei
gu ne indonezų antikomunistiš- 
kai nusiteikusi armija, o ypatin
gai armijos vadovybė, komunis
tai jau gal seniai būtų valdę In
doneziją. Tik armijos įtaka nelei
do raudoniesiems įsigalėti val
džioje.

Prieš porą metų Sukamo pa
tvarkymu armijos galia buvo ap
ribota. Generalinis štabas su savo 
vadu gen. Nasution šią Sukamo 
reformą skaudžiai pergyveno, 
nes komunistai pradėjo lįsti į val
džios ir armijos įstaigas ir užimti 
vienokias ar kitokias pareigas. 
Net prezidentūroje jau buvo jau
čiama komunistų Įtaka. Užsienio 
reik. min. Subandrio atvirai flir
tavo su komunistais. Sukamo 
ekonominiais klausimais bendra
darbiavo su komunistais. 40 sosti
nėje einančių laikraščių pusė pri
klausė komunistams kartu su ži
nių agentūra. Vadovaujantieji ge
nerolai nuogąstavo dėl komunis
tų augančio įsigalėjimo, tačiau, 
atrodo, kad ir jie netikėjo, jog 
komunistai bandys daryti per
versmą neturėdami žymios įtakos 
armijoje.

Sukilėliai apsiskaičiavo
Rugsėjo 30 d. sukilimas prašo

ko visus apskaičiavimus. Sukilu
si asmeninė prezidento gvardija 
užėmė prezidentūros rūmus ir 
kaikurias valdžios įstaigas. Su
kamo laimingai sugebėjo iš pre
zidentūros pasprukti į aerodro-

Indonezijos prezidentas Sukarno
mą ir čia prie skridimui paruoš
to lėktuvo jis išbuvo visą neaiš
kų sukilimo laikotarpį, kol gen. 
Sriharto rezervo daliniai sostinė-

(Nukelta į 5 psl.)
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PRANEŠIMAS IŠ ROMOS V. DELININKAITIS

Dabartinės lietuvių veiklos rūpesčiai
1$ BUVUSIO KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO 

VALDYBOS PIRMININKO DR. PETRO LUKOŠEVIČIAUS 
PRANEŠIMO KRAŠTO TARYBOS SESIJAI TORONTE

Vyskupai svarsto komunizmo problemą

Krašto valdybos buveinė Mont- 
reaiyje dėl jo geografinės padė
ties nėra patogi gerai administra
cijai. Tačiau gal vienas dalykas 
buvo naudingas krašto valdybai. 
Sakoma, juo toliau gyveni, juo 
geresnis draugas lieki. Gal tas iš 
dalies ir teisybė, tačiau visuome
niniame darbe kartais tenka per
simesti ir kietos tiesos žodžiu ir 
tai dažniausiai sukelia tam tikro 
nepasitenkinimo. Tačiau noriu 
Tamstas dar kartą užtikrinti, kad 
per savo veiklos laikotarpi kraš
to valdyba visos Kanados Lietu
vių Bendruomenės reikalus sta
tė augščiau už vienos kurios or
ganizacijos ar apylinkės reikalus 
ir savo sprendimus darė vadovau
damasi jai žinomais faktais ir 
laisva kiekvieno valdybos nario 
sąžine. Jei kam krašto valdybos 
sprendimai nepatiko, o tokių gal 
irgi pasitaikė, tai prieš kiekvieną 
tokių, krašto valdybos nariai jau
čiasi savo pareigą atlikę taip, 
kaip jų manymu ir supratimu bu
vo geriausia.

Neapmokestinamos aukos
Užbaigus K.L. Bendruomenės 

Įregistravimą Kanados federaci
nės valdžios Įstaigose, buvo eina
ma prie kito reikalo, būtent, ga
vimo teisės duoti pažymėjimus, 
Įgalinančius aukotojus prijungti 
prie neapmokestinamų sumų lie
tuviškam reikalui paaukotus pini
gus. Buvo aiškinamasi su mokes
čių Įstaiga Otavoje ir š. m. birže
lio 1 d. raštu centrinė mokesčių 
Įstaiga Otavoje (Department of 
National Revenue — Taxation 
Division) davė teisę Kanados Lie
tuvių Bendruomenės šalpos Fon
dui tokius kvitus—pažymėjimus 
išduoti. Kadangi leidimas apima 
ir mokslus einančio jaunimo šel
pimą ir juo rūpinimąsi, tai ši pri
vilegija mums ypač naudinga. Sa
vaime suprantama, kad čia bus 
reikalinga labai griežta mūsų pa
čių priežiūra, nes, kaip ir kiek
viena privilegija, ji gali būti 
atimta, jeigu bus prasilenkta su 
taisyklėm. Krašto valdyba nuta
rė, kad toks kvitų išdavimas turi 
būti centralizuotas vienoje vieto
je geresniam reikalų tvarkymui. 
Tokiu būdu dabar jau bus galima 
išduoti tokius kvitus visiems, ku
rie yra skyrę aukų K.L. Bendruo
menės stovyklaviečių Įsigijimui, 
jų išlaikymui, jau nekalbant apie 
aukas, skirtas tiesioginei šalpai. 
Krašto valdybos vardu noriu pa
reikšti nuoširdžią padėką inžinie
riui A. Paškevičiui iš Otavos, ku
ris atliko visą paruošiamąjį dar
bą mokesčių Įstaigoje Otavoje.

Pagrindiniai klausimai
Per savo veiklos laikotarpi 

krašto valdyba stengėsi, kad šalia 
grynai organizacinių klausimų se
sijose būtų nagrinėjama koks 
nors labai svarbus K.L. Bendruo
menei ar lietuvybei klausimas. 
Buvo manoma, kad augščiausias 
K.L. Bendruomenes organas — 
krašto taryba — turėtų duoti pra
džią platesniam klausimo nagri
nėjimui. Mūsų supratimu, lietu
vybės išlaikyme pagrindinę rolę 
vaidina pirmoje vietoje šeima. 
Tik čia tikrai suprastas lietuviš
kumas ir pavojai, gresia jo išlai
kymui, nulems lietuvybės reika
lus Kanadoje. Tam reikalui buvo 
paskirta antroji penktosios tary
bos sesija — St. Catharines. 
Klausimas liko pradinėje stadijo
je ir čia dar kartą siūlome atei
tyje prie jo sugrįžti, nes jis nėra 
užbaigtas dėl savo pernelyg dide
lio svarbumo. Sekantis etapas 
bendros ir didelės problemos — 
lietuvybės išlaikymo — buvo jau
noji mūsų karta. Tam reikalui bu
vo paskirta trečioji penktosios ta
rybos sesija — Delhi - Tillson- 
burg, kur patys jaunieji pasisakė, 
ko jie norėtų iš Bendruomenės 
ir vyresniosios kartos, šiandien 
esame liudininkai gražios tų pa
čių jaunu žmonių suorganizuotos 
jaunimo šventės — kongreso. Ma
lonu, kad mūsų pastangos davė 
gerų vaisiu. Reikėtų, kad ši gra-į 
ži pradžia jaunųjų judėjime būtų [ 
tęsiama kiekvienais metais ir tap-1 
tų Kanados lietuviškojo jaunimo 
tradicine švente. Tik čia mes ga
lime tikėtis naujos jėgos nuovar
gi jaučiančiam lietuvybės išlaiky
mo kūnui.

Sekantis ir analogiškas šios 
svarbios problemos aspektas — 
tai mūsų mažieji, mokyklinio am
žiaus vaikai. Bendruomenei i pa
galbą buvo atėjusi Kanados Lie
tuvių Kunigų Vienybė, suorgani
zuodama katalikų vaikų kongre
sus. Mūsų manymu, tai labai gra

žus ir sveikintinas darbas ir bū
tų pageidautina, kad jĮ būtų gali
ma išplėsti Įjungiant visus Kana
dos lietuvių vaikus. Šiam reika
lui reikėtų paskirti tarybos sesi
ją — vaiko formavimosi - brendi
mo stadijai nagrinėti. Ryšium su 
tuo iškyla ir šių dienų vaiko lie
tuvių kalbos mokymo metodikos 
reikalas. Anksčiau vartoti meto
dai arba visiškai ųebetinka arba 
reikalingi pagrindinių pakeitimų. 
Tik gilus ir nuoseklus klausimo 
nagrinėjimas parodys, ką mes 
šioje srityje turime ir galime pa
daryti.

Ryšiai su apylinkėmis
Krašto valdybos ryšys su apy

linkėmis buvo, palyginti, geras ir 
šiais metais. Buvo stengiamasi 
padėti mažesnėms apylinkėms 
specifinėse jų problemose. Gaila, 
kad kaikurios apylinkės krašto 
valdybai parašo laiškus tik apy
linkių valdybų išrinkimo progo
mis. Vėl grįžtame prie jau se
niau tarybai padaryto pasiūlymo, 
kad krašto valdybos veiklos me
tu būtų aplankomos visos apylin
kės. Su tam tikru liūdesiu nori
me čia pareikšti, kad mums ne
pasisekė to padaryti, tačiau dides
nė pusė apylinkių, tikriau sakant 
60%, buvo aplankyta kokia nors 
proga arba buvo susitikta su val
dybų nariais kitose apylinkėse 
besilankant. Savaime suprantama 
tai pareikalauja asmeninės aukos 
ir tenka panaudoti savo metinių 
atostogų arba savaitgalių dienas. 
Be to, susiduriame ir su kitu sun
kumu, būtent, pinigų stoka. La
bai nedidelis skaičius apylinkių 
gali prisidėti prie kelionės išlai
dų padengimo. Gi krašto valdy
bos vienintelės pajamos — soli
darumo Įnašų dalis kasmet ma
žėja. Didžiosios apylinkės šiame 
reikale visiškai yra atsilikusios 
nuo mažųjų, kai jų Įnašai lygina
mi proporcingai gyvenančių lie
tuvių skaičiui.

Dėl tų pačių finansinių sunku
mų nėra Įmanoma pasiųsti me
ninių jėgų mažųjų apylinkių ruo
šiamų švenčių programai paįvai
rinti. Mūsų Įsitikinimu, gera pra
džia padaryta magnetofoninių 
juostelų pagalba, tačiau kaikurios 
apylinkės tik dabar suprato jų 
vertę. Tikiu, kad jas išnaudojus 
ir kaikuriems kitiems reikalams, 
kaip antai lietuvių kalbos pamo
kų užrašymui, būtų bent iš dalies 
nugalėti mokytojų trūkumai ma
žesnėse apylinkėse. Juostelių bei 
plokštelių metodai šiandien labai 
plačiai naudojami visuose Kana
dos universitetuose kalbų moky
mui.

Iškilę sunkumai
Su krašto tarybos rinkimais 

iškilę sunkumai vienoje apylinkė
je garbės teismo buvo išspręsti. 
Mums atrodo, kad tie sunkumai 
atsirado, iš vienos pusės, dėl pik
tų ir senų tarpusavio ginčų, visiš
kai nieko bendro neturinčių su 
Bendruomenės reikalais. Iš kitos 
pusės, dėl kaikurių žmonių neap
dairumo. Dėl to, buvo kaltinama 
krašto valdyba, vyriausia rinki
minė komisija ir garbės teismas, 
kad nebuvo leidžiama prasilenkti 
su tuo, ką visi esame priėmę. 
Mieli tarybos nariai, negalima 
sudaryti atskirų statutų kiekvie
nai apylinkei. Jokie statutai nie
ko nepadės, jei nebus rodoma ge
ros valios ir respekto tam, ką pa
tys esame sukūrę ir nutarę. Ne
galima padaryti anarchijos ir 
bandyti ją ginti. Nei krašto valdy
ba, nei vyriausia rinkiminė ko
misija ar garbės teismas policijos 
savo sprendimų Įgyvendinimui 
neturi. Mums atrodo, kad visa 
Kanados Lietuvių Bendruomenė 
remiasi gera mūsų visų valia, to
dėl ir tikime, kad ją parodys visi i 
apylinkių lietuviai. Nuolatinis j 
statuto kaitaliojimas tokiais atve- i 
jais nieko nepadės, tačiau, jei jisI 
reikalingas, turi būti padarytas, I 
bet tik su viena sąlyga, kad kam 
nors nepatikus, nebūtų laužomas. 
Kitaip mes susirinkę tarybos se
sijose nieko kita ir nesvarstysime, į 
kaip tik statuto keitimus. Dar 
kartą kartojame, jei nebus geros 
valios, jokie statutai nepadės.

Lietuviškos mokyklos
i

Lituanistinės mokyklos veikia' 
daugumoje apylinkių, išskyrus Į 
keletą, kur vaikų skaičius labai 
nedidelis. Čia labai i akis krenta 
vienas dalykas. Ten, kur reikia 
mokėti už patalpas ir bent iš da
lies atlyginti už mokytojų darbą, 
vaikų, lankančių mokyklas, paly
ginti daug. Tačiau vienoje iš pa-

(Nukelta i 5 psl.)

Paskutinę rugsėjo mėnesio sa
vaitę santarybos dalyviai pradėjo 
diskutuoti vieną aktualiausių 
schemų — “Bažnyčia šių dienų 
pasaulyje”. Vysk. G. Garrone, 
pristatydamas šią schemą pabrė
žė, kad jos centre yra žmogus ir 
krikščioniškas jo aptarimas.

Pirmieji pasisakymai
Pirmasis dėl šios schemos savo 

nuomonę pareškė kard. Fr. Spell
man, pabrėždamas, kad pirmoji 
sėkmingo dialogo su šių dienų pa
sauliu sąlyga yra paklusnumas 
Bažnyčios autoritetui. Kard. A. 
Bea, pagyręs schemos paruošėjų 
atliktą darbą, pastebėjo, kad joje 
reikia labiau išryškinti pasaulio 
sąvoką ir Kristaus valdžią jame. 
Esą ir daugiau neaiškių vietų. Pa
lermo kard. E. Ruffini pareiškė, 
jog Bažnyčios kaltinimas dėl pra
eities konfliktų tarp mokslo ir ti
kėjimo bei dėl kitų amžių eigoje 
ją ištikusių dėmių/esąs neteisin
gas ir veltui perdedami kaikurie 
diskutuotini faktai, visai nekrei
piant dėmesio, kokį dideli Įnašą 
Bažnyčia yra davusi visų laikų ir 
kraštų kultūrai. Vienos kard. F. 
Koenig, nežiūrint kai kurių sche
mos netobulumų, pagyrė taip pat 
schemos paruošėjus ir kartu pa
stebėjo, kad ši schema paliečia 
naujas, Bažnyčios santarybų isto
rijoje dar nenagrinėtas temas. 
Miuncheno kard. J. Doepfner pa
brėžė, kad schemoje esą reikia 
aiškiau skirti gamtinę tvarką nuo 
antgamtinės.

Visi žmonės — broliai
Edmontono arkiv. A. Jordan 

pareiškė, jog schemos tekstas ati
tinka socialinės konferencijos, 
Įvykusios Montrealyje, padarytas 
išvadas. Schema turinti ir trūku
mų, ypač, kur liečiamas ryšys 
tarp darbo ir kulto. Taip pat rei
kėtų esą skirti vietos proble
moms, liečiančioms ligonis ir ba
dą pasaulyje. Innsbrucko vysk. 
P. Rusch apgailestavo, kad sche
mos tekstas yra daugiau filosofi
nis kaip teologinis, o doktrinoje 
apie žmogų nesivadovaujama Šv. 
Raštu nė Bažnyčios Tėvų raštais. 
Afrikos kard. L. Rugambwa pa
siūlė, kad schemoje būtų prisitai
koma ne tik prie vakarietiško, 
bet ir prie naujų tautų galvojimo. 
Ypač esą reikia labiau pabrėžti, 
kad visi žmonės yra broliai. Kard. 
J. Cardijn pastebėjo, kad jauni
mas sudaro pusę šių laikų žmoni
jos ir nuo jų priklauso pasaulio 
ateitis. Todėl esą reikalinga, kad 
schemoje būtų skirta vietos ir 
jaunimui bei darbininkams.

Pasmerkti ar ne?
Toliau diskutuojant minėtos 

schemos pirmąją dali, visa eilė 
. santarybos dalyvių pasisakė prieš 
komunizmą. Vieni jų reikalavo, 
kad komunizmas būtų aiškiai ir 

----  TORONTO ŠEŠTAD. MOKYK- [ griežtai pasmerktas, o kiti siūlė, 
KAS ATRADO AMERIKĄ? LA yra didžiausia laisvajame pa-[kad santaryba nieko nepasmerk- 

Daugumas tiki, kad tai buvo Ko-[šaulyje — turi 621 mokini ir 32 į tų. Zagrebo (Jugoslavijoje) arkiv. 
lumbas. Dabar kaikurie istorikai mokytojus. Atsidaviusių žmonių; Fr. Seper pastebėjo, kad šių die- 
tvirtina, kad tai buvo norvegas dėka ji išaugo i rimtą' švietimo i nu pasaulyje komunizmas sudaro 
Lief Ericson. Airiai yra Įsitikinę, Įstaigą. V. K. [ Bažnyčiai vieną didžiausių prob-

^> z *-**>

Sudburio kanklininkės, dalyvavusios Kanados lietuvių jaunimo 
kongreso talentų popietėje. Iš kairės pirmoj eilėj: Vita Skverec- 
kaitė, Emilija Skvereckaitė; antroj eilėj: Zita Griškonytė, Irena 
Glizickaitė. Jų vadovas — P. Semežys Nuotrauka J. Ligerio

Pas mus ir kitur
JAUNIMAS DAŽNAI META 

mokyklą, sportą ir viską, kad ga
lėtų išlaikyti automobilį. Taip ra
šo Henry Falsen savo knygoje 
“To My Son, The Teenage Driv
er”. Knygoje autorius “The Car” 
rašo didžiosiomis raidėmis, nes 
automobilis jaunuolio gyvenime 
yra kažkas didingo, statuso sim
bolis, vyriškumo ženklas.

JAV YRA 24 MILIJONAI pa
auglių tarp 13 ir 19 metų. Jie iš
leidžia per metus 12 bilijonų do
lerių. Todėl nenuostabu, kad rek
lamų agentūros tiek daug dėme
sio kreipia i jaunuolius. Jie su
daro 25% plokštelių pirkėjų ir 
35% kino teatrų lankytojų.

■ kad Ameriką atrado airių jūrinin- 
[ kas St. Brendan. Gal neužilgo iš- 
[ ginsime, kad pirmieji buvo rusų 
[jūrininkai, Įkėlę koją i naująjį 
[žemyną?

ŠVEDIJOJE nebuvo didesnio 
[ streiko nuo 1945 metų. Darbinin
kų dauguma priklauso unijoms. 

[ Darbdaviai ir darbininkai betgi
■ nėra tokių siaurų pažiūrų, kaip 
JAV ir Kanadoje. Švedijoje susi- 

i tariama gana greitai ir abi pusės 
[supranta, kad streikas nepadeda 
[ nei vieniem, nei .kitiems.

lemų. Santarybos dalyviai turį 
kalbėti apie komunizmą ne tik ka
talikams, bet ir visai žmonijai. 
Esą reikia pozityviai liesti šią 
problemą, nurodant komunizmo 
plitimo priežastis ir ne tiek pa
smerkiant, kiek iškeliant krikš
čionių turimą komunizmo samp
ratą ir pabrėžiant, kad tikėjimas 
į Dievą nekliudė žmonijos pažan
gai. Antijochijos melchitų (Siri
joje) patriarchas kard. Maximus 
IV nurodė, kad schemos skyrius, 
kur aprašomas marksizmas, esąs 
perdaug negatyvus. Daugelis be
dievių jieško tikros Dievo samp
ratos bei religijos, atitinkančios 
istorinę žmonijos evoliuciją, ir 
Bažnyčios, kuri neatmestų vargšų 
ir jiems padėtų. Esą reikia pri- 
minti schemoje, kad didžioji pa
saulio nuodėmė esanti egoizmas 
ir žmogaus išnaudojimas. Tikra
sis socializmas glūdįs pilnai Įgy
vendintoje krikščionybėje. Tad 
užuot pasmerkus socializmą, esą 
reikia pasiųsti pasaulin pasiruo
šusių pasauliečių ir kunigų, ap
ginti darbo teises bei šių laikų 
žmonių socialines pastangas ir to
kiu būdu parodyti jiems Dievo 
meilę, kurios jie nežinodami jieš 
ko.

Nesmerkti, bet ir netylėti
Kard. Fr. Koenig nuomone, 

schemoje nepakankamai išryškin
tas ateizmas - bedievybė, nenusa
kytos jo Įvairios formos. Esą rei
kia i šią problemą žvelgti iš teolo
ginio taško, ypač turint prieš akis 
faktą, kad ateizmas plečiasi visa
me pasaulyje ir kad žmogaus sie
la yra “natūraliai” krikščioniška. 
Istoriškai žvelgiant, ateizmas turi 
šaknis pačiuose krikščionyse, ku
rių daugelis neturėjo, o dar ir da
bar neturi tikrosios Dievo sąvo
kos bei teisingo žmogaus suprati
mo. Priemonės išvengti ateizmui 
esančios šios: bendradarbiavimas 
krikščionių vienybės srityje, Baž
nyčios pastangos Įgyvendinti so-i 
cialinį teisingumą,' kova prieš re- ■ 
liginę ignoraciją. Bažnyčia, [

ma konstatuoti laisvės ir lygybės 
problemų sprendime, atradimuo
se ir mokslinėse teorijose, nuo 
Galileo iki Teilhard de Chardin 
ir socialinės pažangos kovoje, ku
rioje bažnyčia Vakaruose prarado 
darbininkų klasę. Todėl esą rei
kia panagrinėti šių Bažnyčios vė
lavimosi priežastis ir jieškoti 
priemonių joms pašalinti.

Jėzuitų vado žodis
Jėzuitų ordino generolas tėv. 

P. Arrupe pastebėjo, kad schemo
je ateizmo klausimas sprendžia
mas perdaug teoriškai. Čia netu
rėtu būti keliamas klausimas, ar 
Bažnyčia turi doktriną bei princi
pus sudariusioms problemoms 
spręsti, bet ar ji pakankamai juos 
skelbia ir praktiškai taiko gyveni
me. Ateizmas, nežiūrint jo klai
dingumo, trumpu laiku laimėjo 
didelę žmonijos dali. Tuo tarpu 
Bažnyčia per 2000 metų nesurado 
tinkamo būdo ir plataus masto 
priemonių sėkmingesniam Evan
gelijos skelbimui. 1961 m. katali
kai visoje žmonijoje sudarė 18%, 
o šiandieną jų yra jau 16%. Reiš
kia, po 2000 metų katalikai suda
ro vieną šeštadali visos žmonijos 
ir pasaulyje neturi reikiamos Įta
kos. Tad esą reikia peržiūrėti 
sielovados metodus, ypač liečian
čius ateizmo problemą, nes jos iš
sprendimui neužtenka vien tik 
protinių argumentų. Čia esą rei
kia perkeisti gyvenimą, išrasti 
naujų jo išraiškų, tiesą Įgyvendin
ti naujose socialinėse formose. 
Prieš ateizmą turi praktiškai ko
voti nauja krikščioniškais pagrin
dais susitvarkiusi bendruomenė.

Ateizmas —
didžiausia problema
Reimso (Prancūzijoje) vysk. F. 

Marty nuomone, ateizmas Bažny
čiai sudaro vieną didžiausių šio 
laiko problemų. Esą reikia dau
giau dėmesio kreipti ne i pačią 

[sistemą, bet i ją išpažįstančius 
žmones. Sistema ir bedieviškieji

“NEW YORK LIFE” draudos 
bendrovė turi 87 asmenis, apsi
draudusius virš $1 mil. sumai. Iš 
jų 9 yra apdraudę savo gyvybę 
$2 mil. sumai. Vienas asmuo yra 
apsidraudęs $8 mil. sumai. Ap- 
draudos bendrovės agentas, Įpir- 
šęs kam nors $1 mil. apdraudą.

TRYS PASKUTINĖS valsty 
bės, Įstojusios i Jungtines Tau 
tas, yra Singapūras — 1,7 mil 
gyventojų, Gambija — 300.000 pirmaisiais metais gauna $17.875 [ 
ir Maldivų salos — 100.000 gy- premija 
ventojų. ____ 1’

KANADOS VAKARUOSI

PAS IŠBLAŠKYTUS LIETUVIUS

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 Rcncesvalles Avė., Toronto Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, Ps.DJlJH.NTt.

Radijo bangomis
Sudburio liet, veikėjai Lietu

vos reikalui stengiasi panaudoti 
vietinę kanadiečių spaudą ir ra
diją. Šu spauda jiems nelabai se
kasi. nes redaktoriai kažkodėl ne
parodė susidomėjimo sovietų 
okupuotais kraštais. Geriau seka
si su radiju. Didžiųjų tautinių 
švenčių proga vietos lietuviai pa
ruošia savo programas, kurios bū
na transliuojamos plačiai audito
rijai. Kiek patyriau, radijo pro
gramų pradininku Sudbury buvo 
J. Kručas. Jis yra veiklus visuo
menininkas, nuolat sielojasi lie
tuviškaisiais reikalais, augina 
gausią šeimą, kuri laiką buvo 
KLB Sudburio apyl. pirmininku, 
bendradarbiauja liet, spaudoje, 
turi parašęs atsiminimų. Radijo 
programų paruošime dalyvauja 
visa eilė asmenų. Antai, p. Vens- 
kevičienė parodė Motinos Dienos 
programą, kuri buvo perduota 
per radiją.

— Rodos, nedaug tos progra
mos. bet kai reikia paruošti, ten
ka ilgokai pavargti, nes esam ne
įpratę. — aiškino p. M. Venske- 
vičienė.

Radijo programon Įtraukiami 
ir jaunuoliai: vieni paskaito ang
lišką tekstą, kiti padeklamuoja, 
padainuoja ir pan. Tai graži ini
ciatyva. kurią finansuoja dau
giausia paskiri rėmėjai.

“Diskusijų klubai”
Be Bendruomenės. Sudbury 

veikia gausus medžiotojų ir žve
jų klubas, turis apie 60-70 narių. 
Po sunkaus darbo kasyklose bei 
metalo fabrikuose klubo nariai 
vyksta i gamtą, kur nebėra dūmų, 
nei dulkių. Kaikurie sudburiečiai 
turi Įsirengę gražius vasarna
mius. Užklydęs pas žvejus gausi

puikios rūkytos žuvies 
to (sturgeon), kuris imponuoja 
nepaprastu dydžiu. Jei neklystu, 
sėkmingiausi žvejai lankymosi 
metu buvo p. Venskevičius ir p. 
Pranskūnienė. Pastaroji yra ne
seniai atvykusi iš Lenkijos ir čia 
garsėja kaip lietuviško midaus 
gamintoja.

Besikalbant apie lietuvišką 
veiklą Sudbury parūpo man pa
klausti apie kultūrinę veiklą. Ži
nojau. kad čia gyvena visa eilė 
kultūrininkų, kaip J. Vaičeliū- 
nas, kelių karinių knygų auto
rius, ir kiti. Taigi, ir paklausiau:

— Ar turite čia kokį nors kul
tūrinio pobūdžio būrelį, diskusijų 
klubą?

Vienas mano pokalbininkas są
mojingai atsakė:

— O. taip yra! Diskusijos vyks
ta labai dažnai vadinamoj “Tė
viškėlėj” — Townhouse restora
ne. Ten aptariami visi “kultūri-

erške-Įniai” reikalai ir dargi gausiai ap- 
! laistomi.

Sudburiečiai lietuviai iškylauja 
prie French River ties “Pragaro 
vartais”

Atsakymas labai vaizdingas ir 
aiškus.

Be savo židinio
Sudbury šiuo metu yra apie 

300 lietuvių. Prieš keliolika me
tų jų buvo apie 500. Kur jie din
go? išsikėlė; vieni į Torontą, ki
ti į JAV ar kitur. Pradžioje buvo 
gyva mintis steigti savą lietuviš
ką židinį — parapiją, buvo gautas 
leidimas, bet tautiečių nepasto
vumas sulaikė. Vėliau kilo min
tis steigti Liet. Namus arba Įsi
gyti vasarnami savaitgalio suei
goms, stovykloms ir pan., bet ir 
ji nerado pritarimo. Vienas man 
aiškino, kad Sudburio lietuviai 
nesijaučia pastoviai Įsikūrę. Juos 
čia esą prilaiko darbas: kai atei
siąs pensijos metas, nevienas kel
sis kitur — i gražesnę gamtą, 
kur vyrauja švelnesnis klima
tas... Yra ir kitaip manančių. 
Daugelis senosios ateivijos tautie
čių. atvykusių dar prieš II D. ka
rą. ir dabar tebegyvena Sudbu
ry ir nemano keltis. Galimas da
lykas. kad gera dalis ir naujųjų 
ateivių nebejudės iš Sudburio, 
vpač tie. kurie yra giliau įleidę 
šaknis. Prie tokių, atrodo, ga
lėtų priklausyti verslininkai, ku
rių yra keletas. Tai — Ant. Stra- 
kauskas. gražiai Įsikūręs ir turis 
maisto krautuvę; P. Petrėnas — 
statybos rangovas; Br. Dūda ir P. 
Gurklys — statybos rangovai; 
p. Valutis, turis maisto krautuvę; 
Br. Augustinas — radijo ir tele
vizijos taisytojas; J. Petrėnas — 
geležinkelio tarnautojas ir kt. 
Jaunimui didelių galimybių, at
rodo. nėra: kaikurie jų jau dai
rosi. kaip Įsitvirtinti kitur, nors 
pastaruoju metu Sudbury išaugo

p£ak RaSS: 
tų pasmerkti. Tačiau Bažnyčia ne
privalo tylėti, bet aiškiai pasisa- 
kvti prieš tikinčiųjų persekiojimą [ 
bei prievartini ateizmo propagavi-1 P“?c vaiuvma
m, nes žmogaus sąžinės laisvė i komunizmo ir ten kur jis yiesga- 
yra jo prigimtinė ir nepažeidžia-' 
ma teisė. Komunistinio režimo [ 
kraštuose tikintieji turėtų liudyti [ 
gyvąjį Dievą prisidėdami prie [ 
ekonominės krašto gerovės kuri-i . • -,v .. .-ir. i-Ari 1 munizmo bei ateizmo atžvilgiu pa-mo ir tuo parodydami kad religi-5 
nis gyvenimas neparahzuoja zmo- i 
niu, o teikia net naujos energijos.' <<r>- r .. . ..Baldamas kard. Koinig pasteVė- 
10: ateizmas neigia įsikūnijusi zo- • , • - , . ,
di, bet jo nugalėjimas yra reika-1 įeiškė 68 santarybos dalyviai P 
lingas Įsikūnijusio žodžio ir Moti- ireisKe santarypos dalyviai. 
nos — Mergelės Marijos pagal-i
bos. • Po I D. karo pasirašius Versa-

Bhopal (Indijoje) arkiv. E. [ lio sutartį, kažkas paklausė pran- 
D’Souza pabrėžė, kad santarybai I zu maršalą Ferdinandą Foch: “Ar 
nėra prasmės rinkti ir papildyti [ jums nedžiugu, kad pagaliau at-

rybos pasmerkti. Panašiai išsi
reiškė ir Toronto rytų apeigų 
vysk, pagalbininkas slovakas M. 

iRusnack: pusė pasaulio valdoma

tau ja, bažnyčia neturi laisvės. 
[ Tad būtų papiktinimas, jei XX-jo 
[amžiaus Bažnyčios santaryba ne- 
[ paliestų ir neįvertintų komuniz- 
■ mo pavojaus. Panašių minčių ko-

i reiškė visa eilė santarybos daly-
i viu. Ir tokiu būdu buvo užbaigtos

- - - -

' schemos pirmosios dalies diskusi-

tai, kas jau buvo rašyta apie šių 
dienų pasaulio problemas. Rei
kia daugiau kreipti dėmesį Į šių

ėjo taika, dėl kurios Tamsta taip 
narsiai kovojai?” “Taika?” — at-

dienų reikalavimus. Bažnyčia, de- sakė Foch. “Tai jokia taika. Tai 
ja, dažnai vėluojasi. Tai esą gali-[tik paliaubos dvidešimčiai metų!”

i naujas universitetas su labai mo-1 
įdėmiais pastatais. Jame studi
juoja ir vienas kitas lietuvis.

Prieš kiek laiko čia bandė kur
tis Toronto “Paramos” bankelio 
padalinys, bet neišsilaikė — bu
vo taupytojų, bet nebuvo skolin
tis norinčių.

Išvyka i “pragarą”
Sekmadieninės išvaizdos lietu

viai visai kitaip atrodo darbovie
tėse. Mano bičiuliai patarė nu- 

• vykti į “smelteri” — nikelio lie- 
Ijyklą. Turistinis autobusas atga- 
[ beno prie milžiniškų pastatų, ku- 
i rių augšti dūmtraukiai pučia tirš- 
[tas, juodas sroves dūmų. Pasta
bieji formuojasi i debesis, kurie 
[lietingomis dienomis kybo virš 
[ miesto. Įmonės pareigūnai išdali- 
! no metalines kepures ir grupė
mis veda prie didžiųjų, niekad 

[ neužgesinamų krosnių. Vadovas 
!— torontietis studentas aiškina, 
kaip iš apylinkės kasyklų, išdės- 
tytų 30 mylių spinduliu, vagonė- 

[ liais atslenka rūda i tas pragari- 
[ nes krosnis, kuriose tirpinamas ■ 
metalas. Arti krosnių temperatū
ra gana pakenčiama, o darbinin
kai, kurie ten dirba, sakėsi, kad 
yra žymiai karštesnių skyrių, ta- 

[ čiau įpratusiem gana pakeliamų.
Vienas sakėsi dirbąs prie kros
nių jau 20 metų. Darbas neatro
dė sunkus, nes viskas mechani
zuota. Žmogaus pagalba mažai 
kur reikalinga. Tik pati aplinka 
sudaro “pragarišką” įspūdi: kros
nys, liepsnos, karštis, sutirpintas 
metalas, katilai, dulkės, dūmai, 
garai, dirbtinis vėjas, kurtinantis 
triukšmas ... Tokioje aplinkoje 
žmogui reikia išbūti beveik kas
dien 8 valandas. Mūsų vadovas 
aiškino, kad tų Įmonių ir kasyklų 
darbininkų amžiaus vidurkis čia 
esąs 65 metai — tik 5 metais 
trumpesnis nei kitų profesijų. 
Visdėlto liko Įspūdis, kad tiek ka
syklose, tiek metalo Įmonėse rei
kia turėti gerą sveikatą. Nevie
nas lietuvių čia yra ją apgadinęs.

Kaikurie bando “taisyti” sveikatą 
alkoholiu, bet rezultatai, rodos, 
nėra džiuginantys ...

Uždarbiai nėra blogi, nors 
anksčiau buvo žymiai geresni. 
Atlyginimų atžvilgiu Sudburis 
dabar yra bene 17-toj vietoj. Vie
tiniai sako, kad dviejų unijų 
tarpusavė kova neina darbinin
kams į naudą. Amerikiečių kapi
talas INCO Įmonėse sudaro apie 
60% ir naudojasi darbininkų ne
sutarimu.

Senieji ateiviai
Nežiūrint sunkaus darbo, Sud

bury tebegyvena dar visa eilė se
nųjų ateivių. Dauguma jų nebe
dirba, gyvena iš pensijos. Užėjęs 
pas vieną pvz. randi augalotą vy
rą, sėdinti ant lovos ir sunkiai 
bepaeinanti; skaito laikraščius: 
“Keleivi”, “Liaudies Balsą” ir kt. 
Klausiu, kaip patinka tie laikraš
čiai? Atsako: “Ogi visi meluo
ja ...” Kitą seną ateivi sutinku 
gatvėje mikliai žingsniuojanti ir 
klausiu ar dar daug senųjų lietu
vių gyvena Sudbury? “O. dar yra 
keliolika” — atsako. Kaip paaiš
kėjo iš kalbos, dauguma jų i pa
maldas neina, lietuvių gyvenimu 
nesidomi, kartais susitinka prie 
alaus bokalo, pasikalba, pakor- 
tuoja. Buvo girdėti, kad vienas 
senųjų’ateivių parenka aukų ko
munistinei spaudai ir rūpinasi 
jos platinimu. Sąmoningesnieji 
tai supranta ir komunistinėje 
veikloje nedalyvauja. Vienas ki
tas yra įsijungę i patrijotinę lie
tuvių veiklą. Bet visi senieji atei
viai, kurių Sudbury galėtų būti 
apie 50, yra gana skirtingi nuo 
naujųjų ateivių, ir juos nelengva 
suprasti.

(Rašant apie Sudburio šeštad. 
mokyklą liko nepaminėtos pavar
dės dviejų moktytojų, būtent. An
gelės Baltutienės ir Leonardo 
Kasperiūno).

Dar būtų ko pamatyti Sudbu
ry. bet laikas verčia slinkti tolyn.

(Bus daugiau)
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UŽDARYTA PARODA
Spalio 4 d. buvo uždaryta Vilniu

je veikusi vadinamoji liaudies ūkio 
ir kultūros pasiekimų paroda Lie
tuvos pavergimo 25 m. sukakčiai pa
minėti. Parodos direktorius R. Šaka- 
lis skelbia, jog ją aplankė ekskursi
jos beveik iš visų Lietuvos rajonų — 
kartais atsilankydavo net 25.000 
žmonių per dieną. Svečių tarpe mi
nimi atsilankėliai iš Maskvos, Lenin
grado, Kievo, Minsko, Kišiniovo, Ry
gos, Talino, Jerevano, Taškento ir 
kitų miestų. Džiaugiamasi, kad gra
žių įrašų bei atsiliepimų yra palikę 
lietuviai iš JAV.

PLEČIAMAS
KLAIPĖDOS UOSTAS
Klaipėdos jūrų žvejybos uosto gi

liavandenės 150 m ilgio krantinės 
dalis pastatyta iš gelžbetoninių ci
lindrų, sujungtų povandeniniu beto
nu, o jų vidun pripilta smėlio. Toks 
krantinės statybos metodas esąs pa
naudotas pirmą kartą Sov. Sąjungo
je. Projektą paruošė Maskvos žuvies 
pramonės projektavimo institutas. 
Šiemet taip pat buvo rekonstruota 
200 m senos giliavandenės krantinės. 
Žvejybos uosto praplėtimo darbus 
numatoma užbaigti 1968 m. Tada 
krantinės bendras ilgis būsiąs virš 
1 km., atvykusius laivus iškraus ir 
pakraus 14 kranų, dešimtys automo
bilinių ir elekrinių pakrautuvų. At
gabentoji žuvis bus iškraunama tie
siai į vagonus. Uosto rajone planuo
jama statyti 12.000 tonų talpos šal
dytuvus žuvims.

KOMPARTIJA IR BULVĖS
Bulvių nukasimą svarstė specialus 

rajonų partinės-valstybinės kontro
lės komitetų posėdis žemės ūkio 
skyrių vedėjų pasitarime. Buvo nu
tarta — “pasiekti, kad bulvės būtų 
nukastos laiku, efektyviai naudojant 
jų kasimo techniką, materialiai ska
tinant kolūkiečius ir tarybinių ūkių 
darbininkus, taip pat griežtai tvar
kant bulvių apskaitą ir teisingai nu
rodant jų derlingumą ataskaitose...” 
Šiems tikslams įgyvendinti į bulvie
nojų miškus pasiųsta ištisa armija 
kompartijos neetatinių inspektorių 
ir liaudies kontrolierių. Jie žemės 
netekusį lietuvį ūkininką mokys: 
“Gerai nukasti bulves — reiškia pa
siekti, kad lauke neliktų nė vieno 
<umbo. Tam reikia siekti, kad, nu- 
kasus bulves, laukas būtų perartas 
bei nuakėtas ir gumbai pakartotinai 
surinkti...” šios ištraukos yra iš

LONDON,
IŠKILMINGA 40 VAL. ADORACI- 

JA bus pradėta šį penktadienį, spalio : 
29 d., 7.30 v.v. šeštadienį Mišios — 8 
v. r. ir 7 v. vak. Sekmadienį — 9 v. r., 
11.30, 5 v. vak. iškilmių užbaiga. Pu- ; 
sę valandos prieš kiekvienas Mišias i 
bus klausoma išpažinčių. Parapijos 
choras giedos Mišias lietuviškai. Taip 
pat bus procesija pagal lietuviškus 
papročius. Klebonas kviečia visus gau
siai dalyvauti.

LONDONO — RODNEY JAUNIMO 
CHORAS dalyvavo jaunimo kongrese 
ir parsivežė gražių įspūdžių ir lietu
viško entuziazmo. Chorui vadovavo 
kun. B. Pacevičius. Deklamavo V. če- 
gytė, dainas apibūdino Z. Mockus ir 
akompanavo K. Brazlauskaitė. Choro 
seniūnai: Londono mergaičių — V. 
Čegytė, berniukų — E. Blyskis, Rod
ney grupės — D. Andrulionytė. Be 
suminėtųjų programoje dar dalyvavo: 
A. Naruševičiūtė, Narbutaitė, Kazlaus
kaitė, R. Blyskytė, L. Petrašiūnaitė, 
K. Aušrotaitė, I. Bušmaitė, L. But
kus. J. Čegys, V. Navickas ir broliai 
Jociai. Linkime jiems su įžiebtuoju 
entuziazmu kopti į tolimesnius lai
mėjimus, tuo paskatinant ir kitų apy
linkių jaunimą pamilti lietuvišką dai
ną.

Delhi, Tillsonburg
KLB DELHI APYLINKĖS VALDY

BA nuoširdžiai dėkoja mieliems tau
tiečiams, gausiai aukojusiems paremti 
žygiui į Jungtines Tautas Niujorke 
lapkričio 13 d.

Aukojo po $5: St. Augustine. Alf. 
Kairys, Alf. Rudokas, J. Strodomskis, 
Pr. žilvytis, D. žiogas; $3 J. Joneika: 
$2: Br. Povilaitis, A. Miknevičius, P. 
Ožalas, F. Gurklys, P. Klimavičius, St. 
Simutis, M. Grincevičius, D. Siurna, 
A. Budreika, Ir. ir A. Vyšniauskai. Vi
so suaukota $53, kurie pasiųsti komi
tetui Niujorke. Jeigu kas iš apylin
kės lietuvių norėtų dalyvauti demons
tracijoj ir apsirūpinti bilietais, prašo
me kreiptis į v-bos vicepirm. Alfonsą 
Rudoką tel. 866-5840 (Vald. pirm. Pet
ras Augaitis serga Tillsonburgo ligoni
nėje). Delhi apyl. v-ba.

KLK MOTERŲ DR-JOS DELHI sky 
rius suorganizavo pyragų išpardavi
mą spalio 15 d. “A.G.V. Foodline 
Store” Tillsonburge ir papildė sky

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI SS.OOO, mortgičių 
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ SERUS mokama 4 Vi % divi
dendo ii pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokamas gy
vybės ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vol.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vol. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-05H

oficialaus kompartijos pranešimo. 
Jos nieko bendro neturi su “Šluotos” 
humoru, o visdėlto skaitai jas ir 
juoktis nori iš didžiosios pažangos, 
kad be kompartijos ūkininkas jau nė 
bulvių nukasti nemoka ...

JUGOSLAVAI VILNIUJE
Vilniuje viešėjo Jugoslavijos 

suomeninių veikėjų profsąjungos 
delegacija — centro komiteto pirm. 
Milanas Basta ir Sarajevo mokyklų 
poliklinikos vyr. gydytoja Mirjana 
Michal, atstovaujanti Bosnijos ir 
Hercogovinos komiteto prezidiumui. 
Visuomenės veikėjų profsąjunga 
jungia Jugoslavijos gydytojus, švie
timo darbuotojus ir valstybinių įstai
gų tarnautojus. Vilniuje minėtieji 
delegacijos nariai buvo susitikę su 
sveikatos apsaugos ministeriu V. 
Kleiza, jo pavaduotoju M. Zaikaus
ku, medicinos darbuotojų profsąjun
gos komiteto pirm. V. Narkumi. 
Svečius linksmino medicinos dar
buotojų ansamblis. Jugoslavams bu
vo parodyti Trakai, Elektrėnai, Drus
kininkai, Kaunas.

vi-

ORDINAI IR MEDALIAI
Po ilgesnės tylos augščiausias mas- 

kvinis sovietas Kremliuje kaip iš 
gausybės rago Lietuvos pavergimo 
25 metų sukakties proga lietuviams 
pažėrė net 2.486 ordinus, medalius 
ir garbės ženklus. “Socialistinio dar
bo didvyrio žvaigžde” atžymėta 14 
asmenų, kurių tarpe didžiausioji 
žvaigždė yra Mokslų Akademijos 
prezidentas J. Matulis, turbūt per 
nesusipratimą patekęs į audėjų, te
kintojų, mūrininkų ir kolchozų pir
mininkų eiles. O gal kompartija jau 
sukolchozino ir jo vadovaujamą 
Mokslų Akademiją? Lenino ordinas 
įteiktas 89 asmenims, kurių pirmu
tinėse gretose pastebimas rašytojas 
A. Gudaitis-Guzevičius, poetas Ed. 
Mieželaitis, sovietinio liaudies daili
ninko titulą nešiojąs Vyt. Jurkūnas 
ir netgi pats kultūros ministeris J. 
Banaitis. Prastesniu “Darbo raudo
nosios vėliavos ordinu” Įvertinti 327 
lietuviai Jų tarpe yra du rašytojai 
— daug vargo grumtynėse su cen
zoriais turėjusi Jieva Simonaitytė ir 
didysis “nevidonas” Jonas Avyžius, 
po Stalino mirties savo kaimiškom 
kryžkelėm sudrumstęs ramios partie
čių sąžinės snaudulį. Didžioji atžy
mėtųjų minia, komunistiškai tariant, 
buvo priskirta proletarų grupei, ir 
jai teko pasitenkinti “Garbės ženklo 
ordinu” ar dar menkesniais ženk
liukais. V. Kst.

ONT
“LABAI GRAŽU, KAD NEPAMIR

ŠOTE ...” Londone, 
Mary’s parapijos, be 
glaudę ir portugalai 
priskaitoma arti 300. 
v. v., Fatimos Marijos šventės išvaka
rėse, jie turėjo įspūdingą procesiją 
Londono miesto gatvėmis. Judėjimas 
tomis gatvėmis buvo sustabdytas. Dau
guma nešė degančias žvakes, giedojo 
portugališkas giesmes ir kalbėjo Ro
žinį. Dalyvavo apie 250 portugalų ir 
keliolika kitų tautybių asmenų, kurių 
tarpe ir keli lietuviai, vad. klebono 
kun. B. Pacevičiaus. Buvo nešama Fa
timos Marijos statula. Už jos žygiavo 
uniformuoti skautai. Jaunas ir ener
gingas portugalų kunigas vadovavo 
visai procesijai ir savo solistinio pajė
gumo balsu daug prisidėjo prie iškil
mingumo eisenos, palikusios gražų 
įspūdį. Priekyje greta jo žygiavo St. 
Mary’s par. klebonas ir kun. B. Pa
cevičius. Po eisenos įvyko iškilmingos 
Mišios. Po pamokslo portugalų kalba 
sekė St. Mary’s klebono pamokslas 
angliškai. Jis, be kitko, pabrėžė: “La
bai gražu, kad nepamiršote savų tra
dicijų ir Marijos garbinimo !..”.

D. E.

Ont., prie St. 
kitų, yra prisi- 
išeiviai, kurių 

Spalio 12 d., 8

riaus iždą. Pyragus, pinigus ir kitas 
gėrybes aukojo: Astrauskienė, R. Au- 
gustinavičienė, J. Augustine, Z. Au- 
gaitienė, E. Bačiūnienė, Dadurkienė, 
B. Dirsienė, M. Gordon, E. Galeckie- 
nė, Goldikienė, A. Grincevičienė, P. 
Laureckienė, B. Lukošienė, V. Mažei
kienė, Masiulienė, Nemurienė, H. 
Ožalienė, Onaitienė, S. Paragauskienė, 
M. Povilaitienė, M. Rimkienė, M. Ru
dokienė, B. Rudokienė, S. Rozenberg, 
H. Rugienienė, Samienė, Skodienė, 
A. Stonkienė, S. Steigvilienė, O. Stro- 
domskienė, Simutienė, O. šiumienė, 
Tuinylienė, E. Vindašienė, Vasiliūnie- 
nė, B. Vytienė, Vidmontienė, M. Žil- 
vitienė, J. Žiogienė. Krautuvės vedė
jui H. Trottier už davimą patalpų, vi
soms aukotojoms ir pirkėjoms nuo
širdus ačiū! Skyriaus valdyba

St. Catharines, Ont.
KLB APYLINKĖS VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS nukeltas į lapkričio 
28 d. Darbotvarkė ir susirinkimo vie
ta lieka nepakeista.

Sudburio lietuvių šeštadieninė mokykla 1963 m. Mokytojai: 
A. Sabas, M. Venskevičienė

L.

g HAMILTON*
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Hamiltono LSK Kovas rengia šeštadienį, spalio 30 dieną, 
Jaunimo Centre, 58 Dundurn N., linksmą

ŠOKIU VAKARA
Laimės staliukai ir kitos staigmenos.

Gros V. Babecko orkestras. |
Pradžia - 7 vai. vakaro - Kovo valdyba į

KRISTAUS KARALIAUS šventės 
akademiją rengia ateitininkai ateinan
tį sekmadienį, spalio 31 d., 4 v. p.p. 
Jaunimo Centro salėje. Programoje: 
ekonomisto J. Varanavičiaus paskaita 
ir meninė dalis. Dalyvauja: AV para
pijos jaunimo choras, vad. muziko V. 
Verikaičio; tautinių šokių mažųjų 
grupė, vad. mokyt. L. Verbickaitės; 
deklamacijos, pianino muzika. Visą 
programą išpildo jaunimas. Kviečia
me visus gausiai dalyvauti šioje aka
demijoje. Pagerbkime Kristų Kara
lių savo atsilankymu i šią akademiją.

dos baliaus karalienė. Bendruomenės ( 
valdyba pagerbs abiturientus. Šokiams ] 
gros geras B. Ferri orkestras. Veiks < 
loterija, laimės staliukai ir bufetas, i 
Laimės staliukus aukojo: mons. dr. J. ( 
Tadarauskas; Concession Garage sav. j 
P. Armonas ir Z. Bolskis; Olympia , 
grožio salionas, 89 King E., kurio sav. 
yra J. Norkus. Spaudos baliaus kara- i 
lienei dovaną paskyrė Harbor Mo
tors Garage, 395 Wentworth N., sav. , 
Z. Gasiūnas. Visiems aukotojams nuo- ; 
širdus ačiū! Spaudos baliaus loterijai ( 
fantus jaunučiai moksleiviai, sendrau- 
giai ateitininkai ir visi, kurie nori prie 
jaunimo spaudos parėmimo prisidėti, 
atneša spalio 31 d. parapijos salėn. 
Fantai priimami prieš ir po pamaldų 
salėje. Prašome prisidėti vienu kitu 
fantu prie šios loterijos.

ABITURIENTŲ pagerbimas įvyks 
lapkričio 6 d. spaudos baliaus metu. 
Visi baigusieji XII gimnazijos klasę 
prašomi užsiregistruoti pas K. Milerį 
telef. LI 5-4058 iki lapkričio 2 d., kad 
būtų galima žinoti koks skaičius šiais 
metais yra baigęs gimnaziją.

ONA BOLEDIENĖ spalio 18 d. at
vyko iš Lietuvos pas savo vaikus; vie
na jos duktė J. Stanaitienė gyvena 
Hamiltone.

ST .PRANSKEVIČIUS su šeima per
sikėlė į JAV. Draugai suruošė spalio 
16 d. išleistuves. Linkime sėkmės nau
joje vietoje. J. P.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, spalio 30, Hamil
tono Jaunimo Centro salė privalo bū
ti užpildyta iki paskutinės vietos visų 
Hamiltono lietuvių! Tai reta proga 
paremti mūsų sportuojantį jaunimą 
ne vien kalbomis uždaruose rateliuose, 
bet ir visuotiniu atsilankymu paren
gime, kur vienas kitas doleris iš kiek
vieno dalyvio pateks į sporto klubo 
iždą ir tuo sustiprins jų veiklą žie
mos metu. O sportinis veikimas 
1965-66 m. numatomas labai platus ne 
tik su lietuviškais klubais, bet taip 
pat ir kanadiečių. Tad visi šį šeštadie
nį į sportininkų vakarą! Taip pat 
kviečiami Toronto Aušros ir Vyčio 
nariai ir Hamiltono apylinkės sporto 
mėgėjai. K. B.

LIET. ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIO
TOJŲ KLUBAS lapkričio 7 d. rengia 
skraidančių lėkščių šaudymo varžybas. 
Penki geriausiai šaudę atstovaus klu
bui tarpklubinėse varžybose dėl perei
namos taurės. Varžyboms yra pa
skirtos 6 taurės: 3 iš 16 jardų ir 3 
“handicap”, t.y. nieko nelaimėję iš 16 
jardų, gaus lengvatų ir turės progos 
atsigriebti, nes šiame šaudyme geres
nieji šauliai šaudys iš didesnio atstu
mo. Lapkričio 14 d. įvyks šaudymo 
varžybos iš mažojo kalibro šautuvų 
(22). Varžybose gali dayvauti tik su
mokėję nario mokestį. Varžyboms re
gistruotis pas A. Simkevičių, 968 Up
per James, tel. 383-2169.

Demonstracijoms Niujorke paremti 
klubas paskyrė $25 ir šalpos vajui $10.

Briedžių medžiojimo sezonui prasi
dėjus, M. Jonikas nušovė Wawa apy
linkėje briedį. Su juo kartu medžiok
lėje dalyvavo M. Trumpickas ir L. 
Tribinevičius.

S. žioba užregistravo 8 sv. 4 unc. 
lydeką. 1966 m. sausio 22 d. įvykstan
čiam Zuikių baliui užsakytas Benni 
Ferri orkestras.

Klubo valdyba prašo sumokėti na
rio mokestį. Nario mokestį priima 
kiekvienas v-bos narys. Valdyba

ATGAIVINAMI BŪRELIAI. — Va- 
sario 16 gimnazijai parama iš Hamil
tono lietuvių praeityje buvo labai žy
mi. Ta parama buvo centralizuota 1953 
m., įsteigus komisiją tos gimnazijos

TAUTIETI,
Lapkričio 13 d. demonstracija prie 

Jungtinių Tautų būstinės Niujorke 
jau ne už kalnų, šis didelio masto žy
gis kilo iš jaunesnės kartos lietuvių. 
Neapvilkime jų ir nepalikime jaunųjų 
organizatorių vienų vykdyti šio dide
lės apimties uždavinio, kuris prisidės 
prie lietuvių ir pavergtų Baltijos tau
tų laisvės bylos iškėlimo Jungtinėse 
Tautose, demaskuos per 25 metus so
vietinio okupanto skleidžiamą melą 
apie Baltijos tautų “savanorišką” įsi
jungimą į Sov. Sąjungos priespaudoje 
esančių tautų kalėjimą.

Lietuvos laisvei atstatyti komitetas 
stengsis, kad Lietuvos laisvės atstaty
mo reikalas būtų įrašytas į Jungtinių 
Tautų darbotvarkę, kad būtų iškeltas 
Sov. Sąjungos kolonijų klausimas Eu- 

j ropoję, kad būtų leista pavergtoms 
tautoms pačioms spręsti savo likimą.

Masinė demonstracija prieš. Sov. 
Sąjungą parodys 117-kos Jungtinių 
Tautų atstovams ir Amerikos visuo
menei laisvojo pasaulio lietuvių sie
kimus ir troškimą laisvės. Ten mes pa
sisakysime ir savo pavergtų tautiečių 
vardu, kurie patys negali iškelti so
vietų daromų niekšybių pavergtoje tė
vynėje.

Demonstracijoms Remti Komite
tas Hamiltone kviečia Hamiltono ir 
apylinkių tautiečius ir organizacijas 
prie šio žygio prisidėti aukomis ir da
lyvavimu.

Pirmieji aukas atsiuntė: A. Silins- 
kis, A. Dirsė, A. Pilipavičius po $20; 
žūki, ir medžiotojų klubas $25. Tene- 
lieka nė vieno lietuvio neparėmusio šį 
žygį.

Ekskursija autobusu į Niujorką or
ganizuojama lapkričio mėn. 12-14 d. 
Kainuotų apie $20 asmeniui. Autobu
sas išvyktų penktadienio vakare ir 
grįžtų sekmadienį. Registruotis įmo
kant pinigus: P. Sakalas tel. 383-2881; 
A. Pilipavičius 338 Fennel W. tel. 
385-9841; jis priima ir aukas; F. Rim
kus tel. 385-7278; K. Mikšys tel. 529- 
8593 ir P. Savickas tel. 389-5581. 
Smulkesnes informacijas teikia P. Sa
vickas, kuris rūpinasi kelionės reika
lais į Niujorką.

Demonstracijoms Remti Komitetas 
Hamiltone

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS cho 
ras. vad. muziko V. Verikaičio, lapkri
čio 6 d. išvyksta į Ročesterį koncer
tuoti.

DRAMOS TEATRAS “AUKURAS”, 
vad. režisorės E. Kudabienės, lapkri
čio 27 d. vyksta su K. Binkio “Atžaly
nu” į Klevelandą. Pakvietė Klevelando 
Bendruomenės valdyba.

SPAUDOS BALIUS jau nebetoli. 
Rengėjai kviečia senimą ir jaunimą 
ruoštis baliui, kuris įvyks lapkričio 
6 d. Jaunimo Centro salėje. Savo daly
vavimu paremsite jaunimo spaudą. 
Be to, dalyvaudami šiame baliuje gir
dėsite gražią ir linksmą Klevelando 
studenčių muzikos dainos grupės “Vė 
jūnės” programą. Bus renkama spau-

J. A. Valstybės
LIETUVIAI TĖVAI PANCIŠKO- 

NAI Brooklyne sudaro Liet. Bend
ruomenės Bushwicko apylinkę, ku
riai vadovauja T. Pranciškus Giel- 
gaudas. LB mėnesio proga toji apy
linkė pirmoji nusiuntė savo įnašą 
LB centro valdybai.

ONA VALAITIENĖ, waterburie- 
tė, buvusio nepriklauomos Lietuvos 
seimo atstovo Jono Valaičio žmona, 
po ilgos ir sunkios ligos mirė spa
lio 1 d.

POETUI JONUI AISČIUI spalio 
5 d. padaryta vidurių operacija 
George Washington University ligo
ninėje Vašingtone. Anksčiau jis gy
veno Niujorke; prieš keletą metų 
išsikėlė į Vašingtoną ir dirba kon
greso bibliotekoj.

ŽYGIO Į JUNGTINES TAUTAS 
reikalu Bostone sukviestame susi
rinkime nutarta surinkti toj koloni
joj bent 2000 dolerių ir, mažiausia, 
apie 1000 žmonių, kurie lapkričio 13 
nuvyktų į Niujorką ir dalyvautų ma
nifestacijoje.

ALB. DZIRVONAS, veiklus visuo
menininkas ir dainavietis, atlieka 
lietuviškus skaitymus Mišių metu 
Čikagos Nekalto Prasidėjimo parap. 
bažnyčioje, b atlaidų užbaigimo va
karą, spalio 5 d., dirigavo ir bendrą 
tikinčiųjų giedojimą.

ALV. JONIKAS, čikagietis, sužeis
tas motociklo nelaimėj ir gydomas 
Central Community ligoninėj.

LIVIJA KASPERAVIČIŪTĖ išvy
ko į Afganistaną Amerikos Peace 
Corps tarnybon. Prieš porą metų ji 
baigė Dyke College ir darbavosi 
Klevelando Western Reserve klinikų 
vaikų skyriuje. Mokslo ir darbo me
tu nuoširdžiai dalyvavo lietuviškoj 
veikloj ir organizacijose, mokytoja
vo Klevelando lituanistinėse mokyk
lose, vasaros metu dirbo su lietuviš
ku jaunimu.

NAUJOJI JAV IR KANADOS 
LIET. FRONTO BIČIULIŲ C. V-Ba 
pasiskirstė pareigęmis: pirm. inž. V. 
Galvydis, vicepirmininkai V. Aušro
tas — social, reikalams, VI. Būtėnas 
— spaudos ir inform, reikalams, R. 
šliažas — org. ir kult, reikalams, 
sekr. V. Baleišytė, ižd. Alb. Salys, 
biuletenio redakt. St. Daunys, R. 
Rudys — narys jaunimo reikalams.

KUN. V. ŠILIAUSKĄ, Šv. Joanos 
Arkietės parapijos Los Angeles vi-

narių 
per 
jo- 

Bū- 
vi-

aukoms rinkti. Komisijos įsteigti vei
kė 7 būreliai Vasario 16 gimnazijai 
remti ir 2 būreliai Saleziečių gimnazi
jai remti. Vėliau veikusios komisijos 
Kanadoje buvo įjungtos į Šalpos Fon
dą, bet Hamiltone, kaip gražiai vei
kianti, komisija pasiliko neįjungta ir 
savarankiškai veikė toliau. Tačiau me
tams einant komisijos veikla apsilpo, 
dauguma būrelių iširo ir š.m. pavasa
rį oragnizacijų posėdyje Vasario 16 
gimnazijai remti komisija buvo nutar
ta panaikinti, o jos darbą pavesti Šal
pos Fondui.

Šalpos Fondo pirm. Z. Pulianauskas 
ėmėsi iniciatyvos vėl atgaivinti būre
lių veiklą kviesdamas būreliams va
dovus, kad jie sutiktų suorganizuoti 
naujus būrelius. Vieną būrelį pakvies
tas sutiko suorganizuoti St. Dalius. 
Naujai suorganizuoto būrelio dalį rė
mėjų sudaro seniau veikusio būrelio, 
vadovauto J. Mikšio, nariai ir taip 
pat naujai paprašyti rėmėjai. Dabar 
šį būrelį, kuris savo įnašus pradėjo 
mokėti š.m. rugsėjo 1 d. po $1 mėn., 
sudaro: J. Arštikaitis, St. Dalius, A. 
Jankūnas, J. Januškevičius, St. Ka
činskas, J. Krištolaitis, dr. V. Kveda
ras, Alf. Kybartas, E. Lengnikas, E. 
Lengnikienė, dr. L. Levinskas, Jonas 
Mikšys, Kazys Mikšys, A. Mingėla, V. 
Narkevičius, A. Pilipavičius, P. Sa
vickas, A. Stasevičius, J. Svilas, mons. 
dr. J. Tadarauskas, dr. O. Valaitienė,
J. Valevičius, I. Varnas, M. Žurlienė,
K. Žukauskas, VI. Kybartas.

Rėmėjų būrelio įnašų už š.m. rug- 
sėjo-gruodžio mėnesius iš 26 rėmėjų 
surinkta $120. Ta suma spalio 12 d. 
perduota šalpos Fondo komitetui per
siųsti Vasario 16 gimnazijai Vokieti
joje. Didesnė suma yra įnešta todėl, 
kad E. Lengnikas ir E. Lengnikienė 
apmokėjo už visus 1965 m. po $12.

Apie tolimesnius būrelio 
įmokėjimus bus painformuota 
spaudą, kadangi būrelio nariams 
kie pakvitavimai nėra išduodami, 
relio vadovas St. Dalius dėkoja 
siems būrelio rėmėjams, sutikusiems 
pastovia auka remti šį svarbų visiems 
lietuviams mokslo židinį, ir kartu įsi
pareigoja laiku ir pastoviai surinkti 
iš būrelio įnašus. St. D.

PAJUDĖJO ŠALPOS REIKALAI. — 
SF komiteto narys K. Mikšys pakvies
tas šio komiteto vicepirmininko par
eigoms, F. Rimkus — nauju nariu. Jo 
adresas: 55 West 1st St., Hamilton, 
tel. 385-7278. M. Kežinaitytė pakviesta 
Vasario 16 ir saleziečių gimnazijų šal
pos reikalų vedėja. Jos adresas: 124 
Gladstone Ave., tel. JA 9-8441. Minė
toms gimnazijoms gaunamas rėmėjų 
aukas, betarpiškai pasiųstų aukų pa
kvitavimus ir dar neperduotas aukas 
už praeitą laiką būrelių vadovai pra
šomi perduoti p-lei Kežinaitytei. .

Jau yra 6 gimnazijoms remti būre
liai. Jų vadovai: St. Bakšys — Vasa
rio 16, K. Bungarda (ateitin.) — sa
leziečių, Z. Orvidas — Vasario 16 ir 
salez., St. Dalius — Vasario 16, Kat. 
Mot. Draugija — salez,, St. Pilipavi
čius (SLA 72 k.) — Vasario 16.

Šiuo metu stipriausias naujas būre
lis, vad. St. Daliaus — 25 nariai. Fon- 
dan jau įmokėtas pirmas šio būrelio 
įnašas — $120. Kiti būreliai nepilnos 
sudėties ar darbo pradžioje, tačiau 
džiugu konstatuoti faktą, kad sustoję 
ar gerokai sulėtėję šalpos reikalai 
vėl pajudėjo. Turime dar daug tau
tiečių, stovinčių nuošaliai nuo šio dar
bo. Tokius mes prašome dabar jung
tis į rėmėjų būrelius ar bent vienkar
tine auka prisidėti prie paramos.

Drabužių ir kitų apyvokos daiktų 
skelbta rinkliava iki šiol tedavė labai 

, menkus vaisius. Teko patirti, kad da
lis mūsų visuomenės laukia iš šalpos 
Fondo dar atskiro pranešimo-prašymo 

i šalia jau paskelbto mūsų pranešimo 
; spaudoje. Prašome suprasti, kad ko- 

mitetas neturi galimybės visiems pa
skambinti telefonu ar parašyti indi
vidualius laiškus. Todėl pakartotinai 
skelbiame, kad daiktinė rinkliava yra 
pratęsiama iki š.m. lapkričio 20 d. 
Aukas prašome įteikti komiteto na
riams šiose vietose: miesto kalno da
lyje F. Rimkui, 55 West 1st St., tel. 
385-7278; miesto vakaruose R. Rimke- 
vičienei, 104 Herkimer St., tel. JA 
9-6547; miesto rytuose Z. Pulianaus- 
kui, 60 Melrose Ave. S., tel. LI 5- 
5652. Neturinčius savo susisiekimo 
priemonių prašome paskambinti tele
fonu vienam iš čia minėtų asmenų, ir 
aukos bus paimtos iš jūsų namų.

Š.F. inf.
(Hamiltono žinių tęsinys 5 psl.)

Kitchener, Ont.
ŠIO MIESTO IR APYLINKĖS LIE

TUVIAI jau nepirmą kartą priside
da lėšomis ir darbu prie šalpos vargs
tančiųjų per Hamiltono Šalpos Fon
dą. šiais metais aukoms rinkti Kitche
ner-Waterloo mieste ir jo apylinkėse 
yra paprašytas ir mielai sutiko St. 
Saldžiūnas, kuris jau kelintą kartą 
mums talkina. Tačiau vienam asme
niui aplankyti visus gyventojus at
ima perdaug laiko ir poilsio valandų, 
todėl mūsų komitetas prašo talkon 
daugiau tautiečių padėti labdaros dar
be St. Saldžiūnui. Todėl mes prašome 
jus nuoširdžios ir didesnės aukos 
šiais metais. Už jūsų paramą ir nuo
širdumą vargstančiųjų vardu iš anks
to dėkingas:

Hamiltono š. F. komitetas

karą, bevykstantį su sekmadienio 
kolekta į banką, užpuolė du plėši
kai ir atėmė $1.188. Kun. V. Pliaus
kas, nors ir gavo pistoletu per žan
dą, nėra sužeistas.

DR. JUOZAS P. REPEČKA, San 
Fernando Valley banko pirmininkas, 
nuQ spalio mėn. yra perkeltas Į Briu
selį Belgijoj. Šio banko savininkai 
nupirko ten banką ir paskolos bend
rovę.

DEVYNI KUNIGAI SALEZIE
ČIAI minės savo 25 metų kunigystės 
jubilėjų Maspeth, N.Y., lapkr. 7 d. 
Koncelebracijos Mišios lietuvių par. 
bažnyčioje — 11 vai., vaišės — 12.30 
v. p.p. par. salėje. Pamokslas — 
prel. J. Balkūno, iškilmių prakalba 
— misijon. kun. Ant. Sabaliausko.

SV. ANTANO PRANCIŠKONŲ 
GIMNAZIJOS MOKINIAI, norėda
mi prisidėti prie Lietuvos laisvini
mo, vienbalsiai kreipėsi į vadovybę 
sudaryti sąlygas kelionei į lietuvių 
manifestaciją Niujorke. Mokinių pra
šymas mielai buvo patenkintas. Lap
kričio 12 d. po pamokų jie visi su 
mokytojais dviem autobusais išvyks 
į Niujorką. Nakvyne rūpinasi gim
nazijos vadovybė. Lapkričio 13 d. 
Šv. Antano gimnazijos mokiniai uni
formose ir su savu plakatu ar vėlia
va dalyvaus Madison Square Garden 
programoje ir eisenoje į Jungtines 
Tautas. Tą pačią dieną po iškilmių 
visi grįš į gimnaziją. Ekskursijoje 
dalyvaus 100 asmenų. Nuo Kenne- 
bunkporto iki Niujorko yra 320 my
lių. Finansiškai kelionę remia gimna
zijos vadovybė. Mokiniams sudary
tos labai lengvos sąlygos.

Britanija
J. BAČIŪNAS, PLB c. v-bos pirm., 

rugsėjo pabaigoj ir spalio pradžioj 
viešėjo Londono lietuvių tarpe. Ten 
jis tarėsi su organizacijų vadovais, 
daugely vietų buvo kalbėtoju Liet. 
Bendruomenės reikalais.

LAIMA VINGYTĖ, Australijos 
lietuvaitė, atvažiavo pagilinti anglų 
kalbos studijų metams į Londoną. Ji 
metus studijavo Paryžiuje prancū
zų kalbą.

Argentina
DR. ST. BABELIS pagarsėjo nau

ju vaistu, gydančiu kraujo vėžį. Tas 
jo vaistas yra pagamintas iš bičių 
nuodų. Jau keliais atvejais jis pasi
rodė sėkmingas. Vaisto veikimas ti
riamas toliau.

Italija
MARIJOS SNIEGINĖS BAZILI- 

KOJE ROMOJ spalio 2 d. buvo su
rengtos pamaldos už Tylos Bažny
čią. Jose dalyvavo visų kraštų atsto
vai. Lietuvių tautai atstovavo lietu
viai teologijos studentai ir liet. Šv. 
Kazimiero kolegijos vadovybė, šv. 
Mišias už sėkmingą šv. Tėvo Pau
liaus VI taikos misijos pasisekimą 
Jungtinėse Tautose atnašavo Miun
cheno arkivyskupas kard. Doepfner.

Urugvajus
DR. ALFREDAS STANEVIČIUS, 

dantų gydytojas, kuris kartu yra ir 
Urugvajaus lietuvių tautinių šokių 
“Gintaras” ansamblio vedėjas, nese
niai dalyvavo Argentinoje įvykusia
me odontologų kongrese. Būvėdamas 
Argentinoje jis įteikė lietuviškais 
motyvais paruoštą pergamentą Šv. 
Cecilijos chorui jo 35-rių metų su
kakties proga. Minimas dokumentas, 
dr. A. Stanevičiaus paruoštas, įteik
tas Urugvajaus “Aidų” choro var
du. Paruošė Pr. AL

• Marie Janson Spaak buvo pir
moji moteris 1921 m. išrinkta i 
Belgijos parlamentą. Po kelerių 
metų ir jos sūnus Paul Henri 
Spaak, vėliau užsienio reikalų 
ministeris, taip pat buvo išrinktas 
parlamento nariu. Vieną iš savo 
kalbų jis pradėjo kreipimusi: 
“Mama! Ponios ir ponai!”

Niagaros pusiasalis Kanadoje garsėja savo vynuogėmis, šiais me
tais vynuogių derlius padidėjo 7%. Nuotraukoje matome paten
kintus vynuogių augintojus Nuotr. Globe and Mail



Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS BULAITIS

BUVĘS JAV VICEPREZIDENTAS DR. STEPONAS BIEŽIS pateko
Richard ML Nixon gavo iš inž. Mikalo
jaus Ivanausko savo portretą, kurį 
šis įteikė kaip dovaną buvusiam augš- 
tam JAV pareigūnui ir, kaip spėjama, 
būsimam respublikonų partijos pre
zidentiniam kandidatui. Įteikimas įvy
ko spalio 16 d. Pick-Congress viešbu
tyje, kuriame buvęs viceprezidentas 
apsistojo kelioms dienoms savo viešė
jimo Čikagoje metu. R. Nixon čia pa
sakė kalbą spalio 14 d., minint buv. 
prezidento Eisenhowerio 75 metų am
žiaus sukaktuves, turėjo pasitarimų su 
vietos respublikonų vadais ir kt.

Neseniai sugrįžęs iš savo kelionės 
po Tolimuosius Rytus Nixonas surado 
laiko priimti inž. Ivanauską su savo 
palydovais. Buvęs viceprezidentas bu
vo nustebintas savo gražiu portretu, 
kurį inž. Ivanauskas atliko nauja ta
pybos technika — “liepsnos tapyba”. 
R. M. Nixon pasiteiravo, kaip yra 
kuriama, naudojant liepsną, o inž. Iva
nauskas jam parodė amerikiečių ir 
lietuvių spaudos atsiliepimus, kurie 
kalbėjo apie šią naująją techniką, šių 
atsiliepimų fotostatinės kopijos irgi 
buvo įteiktos Nixonui. Ta proga su bu
vusiu viceprezidentu buvo trumpai 
pakalbėta ir apie Lietuvos ir bendrai 
politinius reikalus. Jis išsireiškė, jog 
Lietuvos problema jam buvo pažįsta
ma, tik apgailestavo, kad šiuo metu 
nedaug tegali padėtu Nixonas pareiš
kė, kad amerikiečiai privalo stipriai 
laikytis Vietname ir aplinkinėse srity
se, nes jos yra tiek pat Amerikai 
svarbios, kaip ir Rytu Europa. Kaiku- 
rie respublikonų partijos žmonės, — 
kalbėjo Nixonas, — yra linkę Vietna
mo išsižadėti, tačiau jis pats atkakliai 
jį ginąs. Pasikalbėjimas užtruko apie 
15 min. ir praėjo draugiškoje nuotai
koje. Dalyvavo inž. Ivanausko žmona, 
P. Leonas, Vyt. Račkauskas ir Ed. Šu- 
laitis. Iš amerikiečių spaudos buvo 
“Chicago Tribune” dienraščio reporte
ris, kuris atsilankymą pas Nixona at
žymėjo didele nuotrauka to laikraščio 
spalio 17 d. numeryje.• • •

ČIKAGOS LIETUVIAI gražiai pasi
rodė tautybių festivalyje, kuriame bu
vo atstovauta 41 tauta. Festivalis įvy
ko spalio 16-17 dienomis Navy Pier 
patalpose. Lietuviai, kaip ir kitos tau
tos, čia turėjo du skyrius: kultūrinį 
ir maisto — valgių. Kultūriniame bu
vo išstatyta medžio drožinių, tautinių 
juostų, gintaro ir kt. Maisto skyriuje 
buvo visokių valgių, į kuriuos ne tik 
pasižiūrėti buvo galima, bet ir nusi
pirkti. Lietuvių kultūrinis skyrius bu
vo kuklus, bet skoningas, čia atsilan
kė ir Čikagos miesto burmistras Rich
ard Daley.

Ši paroda, kuri vyksta kiekvienų 
metų rudenį, plačiai nuskambėjo ame
rikiečių spaudoje. Įėjimas į ją buvo 
nemokamas, tolei žmonės gausiai lan
kė, ypač ir todėl, kad pasitaikė šiltas, 
tikrai vasariškas oras.

Lietuvių pasirodymu šioje parodoje 
rūpinosi Liet. Bendruomenės Mar
quette Parko skyrius. Jam talkino pa
vieniai asmenys, skautės, ateitininkės. 
Iš pavienių asmenų daugiausia prisi
dėjo Liet Moterų Klubo Federacijos 
Čikagos skyriaus pirmininkė Marija 
Kriaučiūnienė. 
• • •

DR. ALEKSANDRAS RAČKUS, žy
mus senosios kartos lietuvių veikėjas, 
spalio 13 d. buvo palaidotas Čikagos 
Sv. Kazimiero kapinėse. Jis buvo gi
męs 1893 m. Lietuvoje; Amerikon at
vyko 1910 m. 1922 m. gavo doktoratą 
Čikagos Medical School ir vertėsi med. 
gydytojo praktika Čikagoje. 193840 
m. gyveno Kaune, o po to vėl sugrįžo 
Čikagon. Velionis daug rašė lietuviš
koje spaudoje, veikė įvairiose organi
zacijose; buvo surinkęs nepaprastai 
daug lituanistikos kūrinių, plačiai do
mėjosi numizmatika ir filatelija. Prieš 
mirtį savo lituanistines ir kitas ko
lekcijas perdavė Balzekui, kuris Čika
goje steigia lituanistikos muzėjų. Už 
nuopelnus Lietuvai 1935 m. jis buvo 
apdovanotas Vytauto Didžiojo III-jo 
laipsnio ordinu ir 1939 m. — Šiaulių 
žvaigždės medaliu.

Naujas imigracijos 
įstatymas ir lietuviai

Naujasis JAV imigracijos Įsta
tymas PL 89-236 pradės veikti tik 
1965 m. gruodžiu 1 d. Jis buvo 
prezidento pasirašytas Niujorke, 
prie Laisvės stutulos spalio 3 d. 
Iškilmėse dalyvavo ir BALFo rei
kalų vedėjas kun. L. Jankus. 
Naujasis Įstatymas lietuviams nė
ra nei geresnis, nei blogesnis už 
senąjį. Kol okupantai laiko lyg 
kalėjime mūsų tautą, lietuviams 
pakako 384 kvotos numerių. Nau
jam įstatyme kvotos panaikintos, 
tai lietuviams dėl Įvažiavimo Į J 
AV teks rungtis su visais: kas pir
mas užsiregistruos, kas labiau 
tiks Amerikai. Be eilinių afidevi- 
tų reikės dar turėti ir Darbo mi
nisterijos pažymėjimą, kad imi
grantas reikalingas darbui. Arti
mieji giminės galės atvažiuoti be 
eilės. Taip pat palengvinama at
vykti su tėvais silpnapročiams 
vaikams, kurie iki šiol nebūdavo 
Įleidžiami. BALFas turi kelias 
panašias bylas, kurios iki šiol bu
vo beviltiškos. Tremtiniai, pabė
gusieji iš komunizmo vergijos, ir 
pagal naująjį įstaymą galės atvyk
ti Į JAV be eilės. B. Inf. 

šešių svetimose valstybėse gimusių či- 
kagiečių tarpą, kurie buvo pagerbti 
spalio 19 d. specialioje vakarienėje, 
šį atrinkimą padarė ir vakarienę su
rengė Imigrantų Lyga, kuri kiekvie
nais metais visuomenei pristato po 
grupę emigrantų, labiau pasižymėjusių 
savo darbais ir veikla. Dr. Biežio trum
pa biografija ir nuotrauka buvo pa
skelbta didžiojoje amerikiečių spau
doje. Šio išskirtinio pagerbimo susi
laukęs mūsų tautietis dar šiuo metu 
yra gana aktyvus žmogus, nors sveika
ta po truputi pradeda šlubuotu Jis 
yra Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je daktarų kvotėju ir išrinktas III 
Amerikos ir Kanados lietuvių dainų 
šventės, Įvyksiančios 1966 m., rengė
jų komiteto pirmininku; taip pat pri
klauso eilei ir kitų organizacijų.• • •

DEMONSTRACIJOMS NIUJORKE 
lapkričio 13 d. Čikagos lietuviai spar
čiai ruošiasi. Jau kuris laikas čia vei
kia koordinacinis komitetas, kuriam 
pirmininkauja Amerikoje augštuosius 
mokslus baigęs Juozas Kregždys. Taip 
pat čia veikia lėšų, informacijos ir iš
vykos organizavimo sekcijos.

Yra įdomus faktas, jog Čikagos lie
tuviai į Niujorko demonstracijas ren
gia didžiulę ekskursiją. Yra užsaky
tas 550 vietų turintis “laisvės trauki
nys”, kuriuo papiginta kaina bus ga
lima nuvažiuoti Į Niujorką. Taip pat 
yra žadama nusamdyti ir vieną lėktu
vą tiems, kurie negalės ilgesniam lai
kui atitrūkti nuo darbo.

The Canada Pension Plan
KA JIS DUOS?

/

Štai ką duos Kanados Pensijų 

Planas žmonėms, kaip 

Robertui Martin 55 metų 

amžiaus amatininkui, 

kuris uždirba $100 per savaitę 

($5.200 per metus).

Jei Robertas dirbs iki 65 metų 
amžiaus, gali tikėtis $104.17 
į mėnesį iš Kanados Pensijų 
Plano ir $75 iš senatvės 
pensijų fondo — iš viso 
$179.17 į mėnesį. Kai jo žmona, 
kuri yra dviem metais jaunesnė 
už Robertą, gaus senatvės 
pensiją. Martinų mėnesinės 
pajamos pakils iki $254.17.
Jei Robertas taptų invalidu 
sulaukęs 60 metų amžiaus ir 
būtų mokėjęs įnašus per 
5 metus, jis gautų invalidumo 
pensiją po $103.13 į mėnesį 
iki 65 metų amžiaus, t. y. kai 
pradėtų gauti darbo ir senatvės 
pensijas.

Jei Robertas mirtų ir būtų tik 
3 metus mokėjęs atitinkamus 
įnašus, jo žmona gautų $64.06 
į mėnesį našlės pensiją iki ji 
sulauks 65 metų amžiaus.
Nuo tada jos našlės pensija 
bus $62.50; be to, ji gaus, 
senatvės pensiją $75 — 
iš viso $137.50 į mėnesį.
Roberto mirties atveju ponia 
Martin taip pat gautu vienkartinę 
sumą — $500.
Visi išmokėjimai pagal šį planą 
išlaikys pastovią savo vertę.
Tie išmokėjimai greičiausiai 
bus didesni, negu čia nurodyti,

SUDBURY, Ont.
SUDBURIO LIETUVIŲ CHORAS, 

kuris gražiai pasirodo per bažnytines 
pamaldas ir tautinius minėjimus, šie
met švęs 15 metų sukaktį. Chorui va
dovauja Aleksas Kusinskis, talkina jo 
sūnus Algis ir Danguolė Remeikytė. 
Minėjimui susidarė specialus komite
tas, kuriam vadovauja J. Kručas. Lap- 
krišio 6 d., šeštadienį, didžiojoj Kris
taus Karaliaus parapijos salėj, kur bū
na lietuviškos pamaldos, numatoma 
meninė-muzikalinė dalis, vaišės ir šo
kiai. Pradžia 7 v.v. Maloniai kviečiami 
visi, jaunimas ir senimas, kuo gau
siausiai dalyvauti ir tuo pagerbti mū
sų pasišventusius dainininkus.

Rengėjai

ALGIS P. KUSINSKIS, akordeonis
tas, šį rudenį įstojo į Sudburio uni
versitetą, o Dalė Jasiūnaitė — į To
ronto. Linkime abiem studentam sėk
mės.

SVEČIAI. — Adv. Sudikas, Asme- 
navičiai ir L. G. Skripkutės iš Hamil
tono praleido atostogas V. G. Lum- 
bių vasarvietėj prie Trout ežero. J. 
Matijošaitis iš Worcester, JAV, buvęs 
ilgametis Gelgaudiškio valsčiaus vir
šaitis, praleido atostogas pas P. A. 
Mazaičius. K. M. Ivaškevičiai, inž. Z. 
Rimša su ponia iš Montrealio ir V. J. 
Seniūnai iš Bratfordo, Grand Bell 
viešbučio savininkai, dalyvavo J. I. 
Vabuolų šauniose įkurtuvių vaišėse 
naujame name prie 17 plento. V. J. 
Seniūnai, grįždami namo, aplankė sa
vo draugus dr. J. B. Baltrušaičius 
North Bay mieste. Krsp.

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”
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Vienintelis negras kandidatas 
į parlamentą, išstatytas konserva
torių partijos, yra L. Alexander, 
atstovaująs vienai . Hamiltono 
apylinkei. *

Naujų demokratų partijos at
stovas Vai Scott pareiškė, kad žy
dai paskutiniuose rinkimuose bal
savo už. liberalus dėlto, kad bijo
jo kreditistų Real Caouette, ku
ris laiko Hitlerį savo herojumi.*

Buvęs teisingumo min. Guy 
Favreau pareiškė, kad vieninte
lis tikras separatistas Kanadoje 
yra J. Diefenbakeris, kuris tikrai 
neapkenčia Kvebeko, nemėgsta 
JAV ir niekuo nepasitiki, net ir 
savo partijos šulais. Esą jis nori 
Kanados be Kvebeko, o Kvebekas 
teparodo, kad nori Kanados be J. 
Diefenbakerio. *

Naujųjų demokratų partijos 
užsienio politika niekam nėra aiš
ki. Jų atstovas D. Middleton, kal
bėdamas demonstrantams prieš 
JAV politiką Vietname, pareiškė, 
kad kanadiečiai turėtų sabotuoti 
visas Įmones, kurios padeda JAV.♦

Įsteigta nauja “Kapitalistų par
tija”, kurios simbolis yra dolerio 
ženklas — $. Jų šauktame susi
rinkime dalyvavo 5 asmenys. To
ronte jie stato 2 kandiatus.*

Kvebeko prov. yra renkami 75 
atstovai. Liberalai šį kartą tikisi 
vien iš Kvebego 60-65 atstovų 
parlamente.

Saskačevanas yra J. Diefenba
kerio provincija. Ji turi 17 atsto 
vų — visi konservatoriai Apla
mai, visi Kanados vakarai yra J. 
Diefenbakerio kraštas, nors pro
vinciniuose rinkimuose konserva
toriai negauna daugumos. Visos 
provincijos vakaruose turi 47 
parlamento atstovus, kurių tik po
ra gali tekti liberalams.♦

Rinkimuose turi teisę balsuoti 
10.191.825 kanadiečiai. V. K.

Teisiniai patarimai 
per radiją

Manitobos advokatų draugija, 
susitarusi su radijo stotimi 
CJQM, duoda kiekvieną sekma
dienį teisės patarimų pusvalandį 
nuo 7.30 ligi 8 v.v. Programa 
pavadinta “You and the Law”. Ji 
duoda vietinių advokatų patari
mus ir atsakymus į klausimus, ku
riuos siunčia piliečiai. Klausimai 
turi būti siunčiami radijo stočiai. 
Programoje taip pat patariama, 
kaip ir kada kreiptis pas advoka
tą ir ką daryti, jei nesikreipiama. 
Pranešama, kiek reikalinga mo
kėti advokatui už įvairius darbus, 
kiek jis turės dirbti, ar yra pi
giau samdyti advokatą ar bylą 
vesti be jo. Nagrinėjami persky
rų reikalai, pirkimai-pardavimai, 
automobilių nelaimės, nemokama 
teisinė pagalba ir kriminaliniai 
kaltinimai. Can. Scene

nes jie bus suderinti su 
besikeičiančiu pragyvenimo 
lygiu bei atlyginimų dydžiu 
dar prieš išmokant.
Kiek tas planas kainuos Jums?
Jei Jūs, kaip ir Robertas, esate 
darbininkas ir uždirbate $5.200 
pastoviai per ištisus metus, 
mokėsite pradedant sausio mėne
siu po $1.59 per savaitę iki 
susidarys per metus 
iš viso $79.20.
Jūsų darbdavys mokės tokią pat 
sumą už jus.

šis skelbimas yra vienas iš 
eilės paaiškinimų, kuris parodo, 
kaip Kanados Pensijų Planas 
gali būti pritaikomas paskiriems 
atvejams.

Duotas

Kanados sveikatos ir socialinės 
gerovės ministerio
The Honourable
JUDY LaMARSH patvarkymu.

Dabartinės lietuvių veiklos rūpesčiai
(Atkelta iš 3-čio pusi.) 

čių didžiausių apylinkių, kur vie
tinė mokyklų komisija duoda ne
mokamai patalpas ir dar moka 
mokytojams, ją lanko vos kelias
dešimt vaikų. Niekas kitas čia 
nėra kaltas — tik tėvai. Tegu 
krenta ant jų sąžinių atsakomy
bė už šį nusikaltimą, nes pasitei
sinimui pagrindo jie neturi. Šia 
proga norime pareikšti padėką 
visų Kanados lietuvių vardu litu
anistinių mokyklų mokytojams, 
parapijoms, parapijų klebonams, 
kunigams, seselėms ir visiems, 
kurie savo darbu prisideda prie 
lietuvybės daigelio saugojimo 
jaunose mūsų vaikų širdelėse.

Padėka spaudai
Ne visos apylinkės parodė pa

kankamai pastangų, kad Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdybos 
leidžiamas “Pasaulio Lietuvis” 
pasiektų bent didesnę dalį apy
linkių gyventojų. Gražios PLB 
valdybos pastangos bus veltui, jei 
tokia padėtis užsitęs ilgiau.

Kanados lietuvių laikraščiai 
“Nepriklausoma Lietuva” ir “Tė
viškės Žiburiai” buvo tikri Bend
ruomenės idėjos kėlėjai. Nėra pa
sitaikę atsitikimo, kad jie būtų at
sisakę dėti informacinius straips
nius, bendraraščius ar kitą me
džiagą. Priešingai, jų redaktoriai 
kun. Pr. Gaida ir J. Kardelis la
bai dažnai prašė medžiagos apie 
Bendruomenę ir krašto valdybos 
planus bei darbus, čia norime 

pareikšti padėką kun. dr. Pr. Gai
dai už jo pastangas kelti mažųjų 
apylinkių lietuvybės išlaikymo 
problemas. Taipgi už pakartotinį 
lankymą vakarų Kanados apylin
kių. Tokios kelionės tikrai su
stiprina ten gyvenančius lietu
vius. Gaila, kad krašto valdyba iš 
savo pusės neturėjo galimybių 
efektingai prisidėti prie šių laik
raščių geresnio išsilaikymo. Nuo
širdi padėka Jums, mieli redakto
riai, taipgi nuoširdi padėka ir šių 
laikraščių leidėjams.

Baigdamas šį savo pranešimą 
noriu pareikšti padėką buvusiai 
ir esamai PLB valdybai, tarybos 
nariams, apylinkių valdyboms ir 
visiems Kanados lietuviams už 
nuoširdžią paramą šių paskutinių
jų trejų metų laikotarpyje. Tuo 
pačiu noriu paprašyti visų para
mos būsimai krašto valdybai jos 
darbuose ir užsimojimuose.

Mieli tarybos nariai, iš Jūsų 
prieš trejetą su viršum metų ga
vome teisę ir privilegiją koordi
nuoti Kanados lietuvių veiklą. 
Su gilia pagarba ir padėka ją 
grąžiname, kad paskirtute mūsų 
vieton kitus šį darbą tęsti toliau. 
Ačiū.

P. P. Lukoševičius, 
krašto valdybos pirmininkas

Komunistų 
medžioklė 
Indonezijoj

Atkelta iš 2-ro psl.
je pradėjo atstatyti tvarką ir iš
sklaidė gvardijos dalinius. Suki
lėliai suspėjo nužudyti 6 žymes
niuosius generolus ir jų lavonus 
sumesti į griovį, įskaitant ir ge
neralinio stabo viršininką gen. 
Yani, kuris dėl provakarietiško 
nusistatymo buvo vadinamas 
“American boy”. Tačiau sukilė
liams nepavyko nužudyti gen. Su
harto ir karo ministerio Nasu- 
tion, kurie sukėlė sau ištikimus 
dalinius ir pradėjo imti viršų. 
Taip pat sukilėliai apsiskaičiavo, 
nes jiems į pagalbą neatėjo dau
giau kariuomenės dalinių. Tas ir 
nulėmė jų nepasisekimą, o Su- 
karnui išgelbėjo jo paties kaili. 
___________________ 2__

HAMILTON, Ont.
VYSK M. VALANČIAUS ŠEŠTAD. 

MOKYKLA šiemet pradėjo jau 17-tuo- 
sius mokslo metus. Mokinių iš viso de
šimtyje skyrių — 191, į I skyrių atėjo 
19 naujų mokinių. Jų skaičius dar 
gali padidėti. Su I skyrium š. m. dirba 
B. Antanaitienė, II sk. — Ant. Pliu- 
rienė, III sk. — D. Gutauskienė, IV sk.
— J. šimelaitytė, V sk. — B. Juozapa
vičienė, VI sk. — D. Balsienė,, VII sk.
— J. Krištolaitis, VIII sk. — St. Sla
vinskienė, IX sk. — K. Mileris ir X 
sk. — Aid. Volungienė. Tikybą dėsto 
mokyklos globėjas mons. dr. J. Ta- 
darauskas. Mokyklai kruopščiai vado
vauja mokyt. J. Mikšys. Ir šiemet įvy
ko mažas mokytojų pasikeitimas. Nau
jai atėjo dirbti D. Gutauskienė, dir
banti su mūsų Hamiltono skautėmis ir 
jaunosios kartos mokytoja, dirbanti 
kanadiečių mokykloje ir Montrealyje 
baigusi augštuosius lituanistinius 
mokslus — J. šimelaitytė. Visada ma
lonu matyti mūsų mokykloj nenuilsta
mai dirbančią seną pedagogę mokyt. 
St. Slavinskienę. Yra ir atsarginių mo
kytojų. kurie reikalui esant talkina 
mokykloje: Ant. Mikšienė, M. Kveda
rienė, A. Mikalauskas ir T. Falkaus- 
kas.

Spalio 13 d. mokyklos vedėjo moky
tojo J. Mikšio bute įvyko mokytojų po
sėdis. čia buvo aptarti mokyklos ak
tualieji reikalai, Kalėdų eglutė ir jos 
programos organizavimas.

PRIEŠADVENTINĮ ŠEŠTADIENĮ, 
lapkr. 27, mūsų Tautos Fondo skyrius 
Jaunimo Centre rengia pasilinksmini
mą. Valdyba jau tam stropiai ruošiasi. 
Negerai, kad ir kita mūsų organizaci
ja TF pasilinksminimo išvakarėse su
galvojo rengti visuomenei šokius. Lai
kantis tvarkos, pas mus visos pasi
linksminimų datos pasiskirstomos ir 
užregistruojamos Bendruomenės v-bos 
kalendoriuje, kad vieni kitiems nepa
kenktų. Patys pasilinksminimai visada 
būdavo rengiami telkti lėšas šalpai, 
jaunimo organizacijoms ar meno ko
lektyvams paremti. Dabar čia kaikas 
pradeda išeiti visiškai ne į savo sritį. 
Gal tų rengėjų kapitalas po šių šokių 
ir padidės šimtine dolerių, bet Hamil
tono Tautos F. skyrius kokiu šimtu do
lerių mažiau begalės prisidėti prie dir
bamo mūsų tautai išlaisvinimo darbo.

DIDELĮ DARBĄ atlieka Alf. Pilipa
vičius, jieškodamas žmonių ir telkda
mas lėšas žygiui į Jungtines Tautas 
Niujorke. Ką turėjo atlikti B-nės v- 
ba ir keliolika mūsų organizacijų, tą 
padarys vienas susipratęs ir tam rei
kalui pasišventęs žmogus.

ALF. VAINAUSKAS, mūsų Tautos 
F. skyriaus pirm., kurį laiką sunkiai 
sirgo ir gydėsi Šv. Juozapo ligoninėj. 
Dabar yra grįžęs į namus ir baigia 
sveikti. Linkime mūsų pirmininkui 
galutinai pasveikti ir sustiprėti, nes 
jo labai reikės ruošiant mūsų T. F. 
priešadventinį pasilinksminimą. K M.



ESAM LAISVI-NETYLĖKIM! s

Nenuleiskim vėjais tos savo išsaugotos laisvės! Nes ji ne vien mūsų: Į Ją sudėta ir viltis Lietuvos

Tad naudokime savqjq laisvę visiems į akis pasakyti, kad lietuvių tauta dar gyva, ir kad laisvė priklauso ir jai v
Sakykime drųsiai, tvirtai ir vieningai, todėl S

BUKIME LAPKRIČIO TRYLIKTOSIOS MANIFESTACIJOJ!

PRABILKIME UŽ LIETUVĄ DEŠIMTIMIS TŪKSTANČIŲ BALSŲ VIENU METU! NE PAŽADUS MIRT UŽ TĖVYNĘ SUNEŠKIM — 

JAI REIKIA MŪSŲ GYVŲ IR IŠTIKIMAI PAREIGINGŲ. SUNEŠKIME TVIRTĄ VALIĄ!

s

Manifestacija bus lapkričio 13 d- Niujorke Madison Square Garden 

(50 St. ir 8 Ave.) ir prie Jungtinių Tautų.

Salė atidaroma 10.30 vai. Orkestras pradės groti 11 vai. Programa 

prasidės 12 vai.

Atvykti į salę reikia prieš 11 vai., kad būtų suspėta laiku susirasti ir 

užimti vietas.

Šiame laikraštyje atskirai bus pranešama — kas, iš kurios vietos orga

nizuoja atvykimą, kur gaunami bilietai bei kaip patekti į manifesta

cijos vietą. Kiekvienas, susirinkęs tas žinias, prašomas jas turėti savo 

ir kitų informacijai.

Bilietus prašome iš anksto įsigyti per vietinius manifestacijos komite

tus, kad būtų išvengta spūsties prie salės. Vietovėse, kur platintojų 

nėra, kreiptis laišku į Committee to Restore Lithuania's Independence,

29 W 57 St. New York, N.Y., 10019, 10 Fl., USA, atsiunčiant atitin

kamą čekį ir užsakomą bilietų skaičių. Bilietų kainos: 3, 2 ir 1 dol. 

Po lapkričio 5 d. užsakymai laiškais nebus priimami. Iki tol neįsigiju- 
siems teks kreiptis prie įėjimo penktadienį, lapkričio 12 d., nuo 4 iki 

10 vai. vak. arba manifestacijos dieną nuo 9 vai. ryto. K
Manifestacijos reikšmingunun svarbu, kad lietuvių valia ir ryžtas būtų 

paliudytas kuo didesniu dalyvių skaičiumi ne tik iš artimų, bet ir iš to

limų nuo Niujorko vietų. Artimose vietovėse gyvenantiems privalu 

ypač gausiai dalyvauti — ne tik po vieną, bet ištisomis šeimomis.

Ypač jaunimui reikia sudaryti sąlygas tą dieną būti manifestacijoj.

Negalintieji atvykti irgi gali dalyvauti manifestacijoj skleisdami žinią 

apie manifestacijos tikslą ir turinį vietos visuomenėje ir savo miestų 

spaudoje, o taip pat prisidėdami savo pinigine auka.
v

KOMITETAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI ATSTATYTI

Žygio i Jungtines Tautas organizatoriai informuoja visuomenę apie parengiamuosius darbus. Iš 
kairės: koordinatorius A. Mažeika, žygio koordinatorius R. Kezys, lietuvių spaudos informacijos 
sekcijos vadovas V. Rastenis Nuotr. R. Kisieliaus

SOVIETU AGENTAI KANADOJE-PRAEITYJE IR DABAR

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
LATVIŲ SAVAITRAŠTIS ‘Litera 

turą un maksla“ M. K. Čiurlionio 90 
m. gimimo sukaktį paminėjo Guntos 
Rudzitės rašiniu “Ar mes pažįstame?“ 
Supažindinusi latvių skaitytojus su 
Čiurlionio kūrybiniu keliu, ji jiems 
primena latvių poeto Janio Rainio žo
džius: “Čiurlionį pamils kiekvienas, 
kam brangi fantazija, kuris moka sva
joti apie grožį ir nepaprastus pasau
lius, matomus savo regėjimuose.”

DRUSKININKŲ KURORTE, ant 
kalnelio netoli mineralinių šaltinių, iš
kilo naujausias skulptoriaus A. Dimž- 
lio kūrinys — “Prie šaltinio” — gra
nitinė merginos statula, vaizduojanti 
tautiniais drabužiais pasipuošusią lie
tuvaitę su ąsotėliu rankoje. Jos vei
das esąs lietuviško tipo, patrauklus sa
vo vidine šilima, taurumu ir drovia 
jaunyste.

VILNIAUS DRAMOS TEATRAS, 
oficialiai vadinamas Valstybiniu aka
deminiu dramos teatru, paminėjo 25 
fn. veiklos sukaktį. Jis buvo suorga
nizuotas 1940 m. iš Kauno ir kitų te
atrų patyrusių aktorių. Pokario me
tais pastatytų lietuviškų kūrinių tarpe 
minimi: Žemaitės “Marti”, P. Cvirkos! 
“žemė maitintoja”, J. Baltušio “Gieda : 
gaideliai”, A. Griciaus “Liepto galas”, 
A. Vienuolio “Paskenduolė”, B. Sruo
gos “Apyaušrio dalia”, V. Rimkevi
čiaus “Vandens lelija“, “Ratas”, A. 
Gudaičio-Guzevičiaus “Kalvio Ignoto i 
teisybė”, “Nematomas ginklas“, K. Sa
jos “Nerimas”, J. Marcinkevičiaus 
“Kraujas ir pelenai”, J. Būtėno ir A 
Kernagio “Pamilau dangaus žydrumą” 
ir kt. Tarptautinei klasikai atstovauja 
A. Čechovas, A. Ostrovskis, Šekspy
ras, H. Ibsenas, Goethe, M. Lermonto

koplyčių, varpinių ir netgi tvorų bei 
vartų. Į leidinį taipogi įtraukti ir bū- 
dingesnieji dvarų pastatai — Noriū- 
nų dvaro Kupiškio rajone, kur dar te
bestovi dolomitiniai bokštai ir tebė
ra išlikusi liaudies stiliaus mozaika, 
ir to paties rajono Zasinyčios dvaro 
labai originalaus stiliaus mūrai. Si 
“Architektūros” II knyga priklauso 
serijai “Lietuvių liaudies menas”.

VYSK. M. VALANČIAUS apysaka 
“Palangos Juzė” išleista 15.000 egz. 
tiražu. Skaitytojams ji pristatoma 
kaip reikšmingas 19 a. kūrinys, dina
miškai ir vaizdingai pasakojantis apie 
lietuvių liaudies gyvenimą, papročius, 
kūrybingumą ir išmintį.

KAUNO LITERATŪRINIS MUZE 
JUS suorganizavo išvyką į tas Vieto
ves. kuriose gyveno ir kūrė M. K. 
Čiurlionis. Apie 100 kauniečių lankėsi 
Čiurlionio muzėjuje Druskininkuose, 
Raigarduko slėnyje ties Švendubre, 
Leipalingyje, Liškiavoje ir Merkinėje.

ARCHITEKTŲ SEMINARAS gyve 
namųjų ir visuomeninių pastatų vi
daus dailės klausimais surengtas Vil
niuje. Dalyvių tarpe buvo nemažas 
skaičius šios rūšies specialistų iš Vla
divostoko, Taškento, Krasnojarsko, 
Rostovo prie Dono ir kitų Sov. Sąjun
gos vietovių. Paskaitų ciklą apie nū
dienę architektūrą ir pastatų vidaus 
įrengimo problemas pradėjo Vilniaus 
dailės instituto docentas V. Mikučio- 
nis. Pranešimą apie rekonstruojamų 
pastatų vidaus projektavimo metodi
ka padarė S. Pipynė, apie baldų pro
jektavimą kalbėjo V. Beiga, o archi
tektė D. Juchnevičiūtė pasidalijo pa
tirtimi apie pastatų vidaus pagyvini
mą dekoratyviniais augalais.

V. Kst.

vas. amerikiečių garsusis dramaturgas f 
A. Miller ir visa eilė kitų. Sov. Są-* 
jungos valstybinėmis premijomis bu-1 
vo atžymėti du spektakliai — M. Gor- i 
kio “Priešai” ir V. Vyšnevskio “Ne-1 
užmirštamieji 1919-ji”, suteikiant lau- į 
reato vardus B. Dauguviečiui, J. Sipa- 
riui, G. Jackevičiūtei, P. Zulonui, A. | 
Radzevičiui, J. Rudzinskui. Lietuvišką i 
premiją yra laimėjusi A. Vienuolio! 
“Paskenduolės” inscenizacija.

CHOREOGRAFINIŲ KONCERTI
NIŲ KŪRINU (šokių) konkurse Vil
niaus filharmonijos salėje paskirtos 
trys premijos. Jas laimėjo kompoz. R. 
žygaičio “Choreografinė poema”, ku
riai libretą sukūrė A. Sklianskas, kom
poz. A. Barkausko choreografinis vaiz
delis “Konfliktas” ir kompoz. J. Ind
ros kūrinys pagal rež. A. Ragauskai
tės libretą “Susitikimas”, šie premi
jomis atžymėti kūriniai bus pasiųsti į 
Maskvą, kur sekantį mėnesį įvyks vi
sos Sov. Sąjungos choreografinių kon
certinių kūrinių konkursas.

“ARCHITEKTŪROS” II KNYGĄ, 
paruoštą F. Bielinskio, K. čerbulėno Į 
ir K. Sešelgio išleido “Vagos” leidyk
la. Gausiu ir išsamiu nuotraukų rin
kiniu autoriai pateikia skaitytojui 
Lietuvos gyvenviečių susidarymo isto
rinius etapus, būdingesnius pastatus, 
miestų prisitaikymą prie gamtos sąly
gų. Didelė nuotraukų dalis skirta 
Juodkrantei, senosioms žvejų troboms 
ir jau išnykusioms valtims. Būdin
giems senųjų gyvenviečių vaizdams 
atstovauja Kartenos, Alsėdžių, Šaukė
nų ir kitų miestelių nuotraukos. Apie 
senosios statybos stilių ir pobūdį kal
ba gausios nuotraukos mokyklų, kar 
čiamų, medinių sinagogų, bažnyčių.

dytą tinklą vėl užtaiso. Kanada1 
dėl Įvairių priežasčių yra labai 
svarbus kraštas sovietų žvalgy
bai. Iš čia agentai nesunkiai per
siunčiami Į JAV. Be to, Kanada 
buvo jau nuo seniau naudojama 
kaip bazė aprūpinti agentus rei
kiamais pasais siunčiant juos i 
kitas šalis. O darbo agentams čia 
netrūksta, nes yra sutelkta ne
maža Atlanto S-gos, Š. Amerikos 
ir JAV gynimo įmonių. Todėl ne
nuostabu, kad per paskutiniuo
sius 20 metų viešumon iškildavo 
čia vienas, čia kitas vardas, susi
jęs su sovietų agentų veikla. Iš jų 
yra bent septyni paminėtini at
vejai: 1. Guzenko atskleistas šni
pų tinklas 1945 m.; 2. sovietų 
ambasados sekretoriaus Popovo 
bandymas nupirkti CF-105 pla
nus 1956 m.; 3. vieno ruso (1959) 
ir čeko (1960) bandymai, kurių 
smulkmenos visuomenei nebuvo 
paskelbtos: 4. karo attache Ana
toly Longinovo bandymas pa
pirkti valstybės tarnautoją 1961 
m.; 5. “Izvestia” koresp. Vasily 
Tarasovo kyšis valstybės tarnau
tojui 1964 m.; 6. Byčkovo ir Po- 
lučkino atvejis 1965 m. gegužyje.

Švedas — sovietų šnipas
Niekas tiksliai nežino, kiek ža

los Kanadai padarė švedų oro 
pajėgų pulkininkas Stig Wen- 
nerstroem, kuris rusams šnipinė
jo ištisus 15 metų, kol pagaliau

Sovietų Sąjunga, siekdama sa
vo pagrindinio tikslo — užvaldy
ti pasauli, naudoja visas jai pri
einamas priemones. Vengdama 
atvirų konfliktų, stengiasi griau
ti kitų kraštų valstybinę santvar
ką iš vidaus. Tam tikslui Krem
liaus valdovai turi labai gerai sa
vo aukas pažinti — ne vien tik 
karini to krašto pajėgumą, bet ir 
visą gyvenimą plačiausia pras
me. Todėl nenuostabu, kad So
vietų Sąjunga savo šnipų tinklu 
yra apraizgiusi visą pasauli.

Guzenko atvėrė akis
Kanadoje Sov. S-ga savo pir

muosius bandymus žvalgybos sri
tyje pradėjo jau apie 1924 m. 
Bet didžiausias sujudimas buvo 
II D. karo metais. Tuo laiku iš 
sovietų ambasados Otavoj pabė
gęs jų šnipinėjimo reikalams tar
nautojas Igor Guzenko Kanados 
vyriausybei perdavė labai svar
bių duomenų. Pasinaudojant jais 
buvo suardytas komunistų agentų 
tinklas, suimta visa eilė asmenų, 
teikusių sovietams žinias apie 
atominę bombą bei jai gaminti 
naudojamas medžiagas. Bet svar
biausia, iš Guzenko sužinota apie 
tų agentų veikimo būdus, apie 
jų žinių rinkimo techniką ir jų 
pagalbininkų telkimo metodus. 
O tų metodų jų naudojama Įvai
rių. Kartais jie komunizmo sim- 
patikus Įtikina šnipinėti ideologi
niais sumetimais. Kur gali, pa
perka pinigais. Pirmiausia išgau
na visai nekaltų žinių, o vėliau, 
grasindami juos išduoti kaip šni
pus, užsitikrina sau jų patarnavi
mus. Labai dažnai jie pasinau
doja žmonių moralinėmis silp
nybėmis bei iškrypimais. Asme
nims, turintiems giminių už ge
ležinės uždangos, naudoja grasi
nimus.

Guzenko pabėgimas su visais 
Įrodymais pirmą kartą atidarė 
akis nustebusiems vakarų politi
kams, kurie tada pamatė tikrąjį 
jų karo sąjungininko veidą. Savo 
pranešime 1946 m. The Royal 
Commision Guzenko tarp kitko 
sakė: “Sovietų valdžia tarptauti
nėse konferencijose iškilmingai 
kalba apie taiką ir saugumą, o 
slapta ruošiasi trečiam pasaulio 
karui. Tam tikslui ji ruošia penk
tąją koloną Kanadoje ir kituose 
demokratiniuose kraštuose. Or
ganizuoti tai kolonai pajungti 
net ir jų diplomatiniai atstovai”.

Nauji mėginimai
Guzenko pabėgimas, žinoma, 

buvo nemažas smūgis sovietų 
žvalgybai Kanadoje. Bet nerei
kia užmiršti, kad komunizmas sa
vo tikslo atkakliai siekia ir suar

em aplankė kiekvieną Kanados 
vietą, kurioje tas apmokymas vy
ko.

Bandė Įtraukti 
imigrantą
Naujausias Sovietų Sąjungos 

mėginimas Kanadoje paaiškėjo, 
kai 1965 m. gegužės mėn. buvo 
“išprašyti” du rusų “diploma
tai” — A. E. Byčkovas ir V. N. 
Polučkinas. Jie savo veikloj, ypač 
naujų agentų telkime, naudojo 
jau Guzenko atskleistus meto
dus. Atrodo, kad Polučkinas pir
miausia pasitelkė vieną žemesnio 
rango valstybės tarnautoją pa
prašydamas informacijos apie 
naftos vamzdžius, einančius iš 
Edmontono į Vankuveri per Roc- 
kie kalnus ir Į Vašingtono vals
tiją. Tie vamzdžiai priklausė vie
šai bendrovei, ir visos detalės 
apie juos yra betkam prieinamos. 
Tačiau tai yra labai svarbios ži
nios. Gavęs tą informaciją, Po
lučkinas vėliau jau grasinimais 
pasiekė tikslo. Anas tarnautojas 
per trejus metus teikė sovie
tams, reikia manyti, daug svar
besnes žinias. Tačiau Kanados 
policija netrukus ėmė abu sekti. 
Polučkinas suėjo i kontaktą ir 
su vienu imigrantu iš už geleži
nės uždangos. Kad priverstų ji 
imtis šnipo darbo, buvo pagra
sinta jo giminėms. Nekreipdamas 

buvo sugautas 1963 m. Jis, kaip 
Švedijos aviacijos attache Va
šingtone 1952-57 m., buvo kartu 
akredituotas ir Kanadai. Suimtas 
jis smulkiai nupasakojo savo 
veiklą. Dažnai lankydamas Ka
nadą savo tarnybos reikalais, jis 
turėjo progos pabuvoti Įvairiuo
se Kanados oro pajėgų Įrengi
muose ir Įmonėse. Kanadą lie
čiančius duomenis jis perduoda
vo sovietams Vašingtone kartu 
su žiniomis apie JAV-es. To
kiam augštam draugiškos šalies 
pareigūnui Kanadoje buvo priei
nami bet kokių Įmonių Įrengimai 
ir jų gaminiai. Jam' užtekdavo 
tik paminėti, kad Švedija esanti 
suineresuota pirkti tą ar kitką, ir 
visos durys jam atsidarydavo. Pir
mą kartą apsilankęs Kanadoje jis 
plačiai ištyrinėjo Kanados oro 
pajėgų organizaciją, kuri iki tol 
Švedijai nebuvo žinoma. To ty
rinėjimo duomenis jis pasiuntė 
savo kraštui ir Sovietų Sąjungai. 
Visas Atlanto S-gos oro pajėgų 
apmokymas ir lėktuvų išbandy
mas yra centralizuotas Kanado
je. Karo atveju jis gali būti la
bai išplėstas. Maskva ypač pra
šiusi duomenų apie apmokymo 
organizaciją. Pulk. Wennerstro-

Inž. Mikalojus Ivanauskas Čikagoje Įteikia buvusiam JAV vicepre
zidentui R. M. Nixonui jo portretą, tapytą naująja liepsnos tapybos 
technika. ŠĮ Įvyki atžymėjo ir “Chicago Tribune” dienraštis.

Nuotr. M. Račkausko

dėmesio Į grasinimus, imigran
tas viską pranešė policijai ir jos 
nurodomas per trejus metus vai
dino dvigubą vaidmenį: apsimetė 
darąs, ką rusai jam diktavo, o iš- 
tikrųjų viską pranešinėjo polici
jai. Kai pastaroji surinko pakan
kamai ruso kaltę Įrodančių duo
menų, ėmėsi priemonių Polučki- 
nui ir Byškovui, kuris Kanadon 
atvyko vėliau, matyt, pirmojo 
darbui tęsti, pašalinti iš Kana
dos.

Sovietai puolė Kanadą
Vos tik pasklido &mia apie 

abiejų ištrėmimą, Maskvos spau
doje pasirodė du labai pikti 
straipsniai. Juose buvo puolama 
Kanados “slaptoji policija”, kad 
ji kratanti sovietų ambasados 
tarnautojų ir piliečių butus; kad 
Otavoj jų ambasadoj įrengia 
mikrofonus; kad grasinimais 
bando priversti sovietų piliečius 
išduoti jų kraštą; kad 1963 m. 
buvo “pirštus prikišusi” prie au
tomobilio nelaimėj žuvusio jų 
mokslininko V. O. čeremisino- 
vo. Kaikurie tų kaltinimų gal
būt yra tikri. Gal Polučkino bu
tas buvo krečiamas (jis per dve
jus metus pakeitė Otavoj tris 
butus), gal net ambasados tele
fonų pasikalbėjimų buvo klauso
ma. Bet ką galėjo Kanada lai
mėti iš rusų mokslininko mir-

(Nukelta į 9 psl.)
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Šių metų Studentų Ateitininkų Są
jungos valdybą, kuri buvo išrinkta vi
suotiniame SAS Suvažiavime Dainavo
je, Manchester, Mich., sudaro šie as
menys: pirm. Augustinas Idzelis, 310 
North State, Ann Arbor, Mich.; vice- 
pirm. Daiva Bajorūnaitė, 17689 Gold- 
win, Southfield, Mich.; tel. 313-356- 
5847; sekr. Viktorija Ciunkaitė, 2051- 
24th St., Detroit, Mich., tel. 313-TA- 
52178; sąjungos sekr. Indrė Damušy- 
tė, 8050 Hartwell, Detroit, Michigan 
48228, tel. 313-LU-44308 (oficialus 
valdybos adresas); ižd. Danutė Polte- 
raitytė, 1982 25th St., Detroit, Mich., 
tel. 313-TA-66418; užsienio skyriaus 
vedėjas Saulius Sužiedėlis, Box 421, 
Catholic University of America, N.E., 
Washington, D.C., tel. 202-LA-96000; 
padėjėja Vėjūnė Svotelytė, Box 407, 

I Centreville North, University of Mary
land, College Park, Maryland; spau
dos ir informacijos skyriaus vedėja 
Aldona Bušinskaitė, 508 Glenlake 
Avė., Toronto 9, Ontario, Canada, 
tel. 416-767-6135; nariai: Šarūnas Li
sauskas, 723 Elmwood, Dearborn, 
Michigan, tel. 313-LO-24098 ir Si
gitas Viskantas, 2701 25th St., Detroit, 
Mich. tel. 313-826-0956. Kontrolės ko
misiją sudaro Salvinija Gedvilaitė, 
Kęstutis Girnius, Gediminas Naujokai
tis ir Antanas Vainius, jr.

Sąjungos valdyba prašo visas drau* 
goves ir korporacijas:

1. pristatyti SAS sekretorei ir spau
dos bei informacijos skyriaus (SIS) 
vedėjai pilną valdybos narių sąrašą su 
adresais ir telefono numeriais.

2. raštiškai pristatyti pilną narių są
rašą su adresais, įjungiant abiturien
tus ir kandidotus.

3. kuo greičiausiai prisiųsti nario 
mokesčio dalį, $3, nuo kiekvieno as
mens, SAS iždininkei.

4. pranešti vietinės MAS kuopos 
pirmininko, sekretorės ir globėjų var
dus bei adresus SAS vicepirmininkei 
ir SAS SIS vedėjai.

5. pranešti kitur iškeliavusiųjų stu
dentų vardus, naujus mokslo adresus 
ir telefonus SAS sekretorei ir SAS SIS 
vedėjai.

6. kuo greičiausiai atsiųsti savo vie
neto veiklos planą SAS sekretorei ir 
SAS SIS vedėjai.

7. paskirti vieną asmenį draugovėje, 
kuris palaikytų ryšį su SAS pirminin
ku, jam pranešdamas bent kartą į mė
nesį draugovės veiklą, ir iškilusias 
problemas, kad pirmininkas galėtų su
sidaryti draugovių veiklos vaizdą.

Sveikiname jus pradėjusius naujus 
mokslo metus ir linkime sėkmės atei- 
tininkiškame bendradarbiavime. .

Studentų Ateitininkų Sąjungos 
valdyba

V"
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Kanados lietuvių Jaunųjų dailininkų parodos atidarymas jaunimo 
kongreso metu Toronto Prisikėlimo parapijos muzikos studijoje. Vi
duryje: PLB valdybos vykdomasis vicepirmininkas St. Barzdukas ir 
JAV LB centro valdybos pirm. J. Jasaitis. Dešinėje: dr. II. Gražytė, 
KLB Kultūros Fondo sekr., taria atidarymo žodį

Nuotr. E. Čuplinsko

Lietuviu jaunimo dailės paroda
darbo nepakanka. Labai dažnu 
atveju meno mokyklų baigimas 
duoda tik pažymėjimą ir didesnj 
ar mažesni technikinių dalykų 
pažinimą. Kūrybini polėkį, meilę 
menui, nenuilstamą savęs jieško- 
jimą ir pajautimą kūrybai jaunas 
dailininkas turi išvystyti jau pats.

i Nėra tam mokyklų! Ir ši stadija

Š. m. spalio 8 -10 d.d. Toron
to Prisikėlimo par. muzikos stu
dijoje surengtoje Kanados lietu
vių jaunimo kongreso proga me
no parodoje buvo išstatyta 45 
jaunųjų dailininkų darbai. Štai 
jų sąrašas.

1. Danutė Aneliūnaite — Montr. — 
Miestas prie jūros, Salvadoro miestas;

2. Romualdas Astrauskas — Tor. — jau nebesibaigia. Ji ilga, kaip 11-
Kristina, Kaunas, Puolimas, Kateri- gas yra kuriančio žmogaus am- 
na. Saulėgrąža; žius. Normaliai jaunystėje įsižie-

3. Jūratė Batūraitė — Tor. — Mer- į>ęS kūrybos ilgesys tampa malo-
žius. Normaliai jaunystėje įsižie-

gina, Portretas, Natiurmortas;
4. Rūta Berteškaitė — Montr. — 

Miškas;
5. Stepas K. Dilkus — Tor. — Sap

nas, Muzikantai;
6. Jurgis Grabošas — Tor. — Mies

to gyvenimas, Įvairenybės;
7. Kęstutis Gužas — Hamilton — 

Mannhattan naktis, Prisikėlimas, Są
žinė;

8. Saulius Jaškus — Tor. — Portre 
tas, Saulėleidis;

9. Romualdas Juknevičius — Tor. 
— Du, Rytojus, Kita pusė, Sekmadie
nis, Naktis, Kryžiuotis (varis), Forma’ 
(varis);

10. Vladas Malkauskas (Kanados 
kariuomenėje) — Elniai, Gamtos vie
natvė, Raudona nuotaika;

11. Rimas Paulionis — St. Cath. — 
Naktis, Paryžius, Bažnyčios langai, 
Vilnius;

12. Raimundas Piešina — Montr. — 
Sala — 67. Pamestas akiratis;

13. F.asa Renkauskaitė — Tor. — 
Rožė, Jaunimas (iliustracijos);

14. Jonas Stonkus—Delhi — Šokan
ti pora, Paskutinė kelionė;

15. Gytis Vazalinskas — Montr. — 
(Be vardo);

16. Aida Vekterytė — Tor. — Mė-' 
lynas berniukas, Iliustracija, Iliustra
cija;

17. Kęstutis Vilčinskas — Otta
wa — Sodyba, Portretas.

Sveikintina kongreso rengėjų 
mintis ir ryžtas suburti Kanados 
lietuvių jaunuosius menininkus 
bendrai parodai. Seniai yra jau
čiama, kad mūsų dailė permažai 
susilaukia prieauglio. Per pasku
tiniuosius 15 metų lietuviai Ka
nadoj ir JAV davė daug jėgų 
praktiškosioms profesijoms, bet 
labai retais atvejais mūsų jauni
mas ryžtasi išugdyti savo talen
tus dailėje.

Laimei, esame papildę mūsų 
dailininkų eiles ir iškiliomis jė^ 
gomis, tačiau taip retomis, kad 
visdėlto susidariusi padėtis tebė
ra alermuojanti. Talentų šioje kū
rybos srityje apstokai, tačiau 
materialinis šių kraštų gyveni
mas iš dalies apsprendžia jauno 
lietuvio talentą ir dažniausiai pa
kreipia į praktiškuosius mokslus.

Turint tai galvoje, jaunųjų dai
lininkų išėjimas su grupine paro
da buvo priimtas su dideliu 
džiaugsmu. Visuomenė su entu
ziazmu ją lankė ir neslepiamai 
rodė pasitenkinimą. Ir tikrai, pa
roda davė vilčių, kad jos daly
vių tarpe yra visa eilė jaunų jė
gų, kurie savo kūrybą gal ir ne
tolimoje ateityje išvystys į asme
ninį savęs išsakymą.

Parodos bendra nuotaika arti
ma šiandieninio meno tradicijai. 
Matosi, kad jaunas dailininkas 
savo išgyvenimus yra bandęs iš
sakyti ne kada nors, bet dabar. 
Tai natūralu ir būtų sunku su
prasti. jei būtų kitaip. Džiugus 
faktas ir tai, kad beveik kiekvie
nas iš dalyvių, yra skirtingas sa
vo išraiškoje ir kad dažnas jų tu
ri atramą — jau stipriai ir pla
čiai išpuoselėtoje kryptyje. Kryp
tys įvairios ir gausios, kaikurios 
jau ir ne taip aktualios šių dienų 
meno gyvenime, tačiau tai ne^ 
sako, kad mūsų busimasis daili
ninkas vienai iš jų negalėtų duo
ti originalios ir prasmingos kū
rybos, nors šiuo laiku kuri nors 
išraiška ir nėra taip populiari.

Buvo parodoje ir silpnų dar
bu. kurie dar stokoia tikresnės 
kompozicijos, kūrybinės logikos 
pažinimo ar techniško apvaldy
mo. Tačiau ir tai neturėtų truk- 
dvti jaunam dailininkui siekti 
tikslo. Kiekvienoje profesijoje 
reikalingas pasiruošimas, kuris 
pareikalauja “kieto” darbo studi
jų laikotarpyje, tačiau šiuo atve
ju reikia kiek daugiau: vien tik

nia našta visam gyvenimui. To
dėl jaunasis dailininkas turėtų šį 
faktą žinoti arba bent nujausti!

Šios parodos dalyvių tarpe ne
abejotinai yra eilė jaunų žmonių, 
kurie mūsų lūkesčius pateisins 
ir sekančia proga nudžiugins.

Ja. Go.

Atsiųsta paminėti
Technikos Žodis 1965 m. nr. 4. In

žinierių ir architektų dvimėnesinis 
žurnalas. Ats. red. G. J. Lazauskas, 
1708 N. 22nd Ave., Melrose Park, Ill. 
60160, USA. Prenumerata metams $5.

Gimtoji Kalba. Bendrinės kalbos 
laikraštis. 1965 m. balandis - birželis. 
Nr. 2(28). Redaktorius — L. Damb- 
riūnas, leidėjas — JAV LB Kultūros 
Fondas. Adresas: J. Bertašius, 5348 
S. Talman Ave., Chicago 32, Ill., USA.

Mūsų Vytis nr. 3. 1965. Leidžia Aka
deminis Skautų Sąjūdis. Red. V. Ger
manas. Adr. 3418 W. 66th St, Chicago, 
Ill. 60629. Prenumerata met. $4.

(Tęsinys iš pr. numerio)
Bėgo į nepriklausomą
Lietuvą
Sunkios gyvenimo sąlygos, stip

ri lenkų priespauda skatino abi
turientus bėgti į nepriklausomą 
Lietuvą. 1925'm. gimnazijos di
rektorius M. šikšnys, darydamas 
dešimtmečio proga apžvalgą, liūd
nai pastebėjo, kad iš 101 abitu
riento Vilniaus krašte paliko tik 
19! Kyla didelis pasipiktinimas. 
Tuo reikalu buvo kreiptasi Kau
ne pas piliečių departamento dir. 
T. Aleknavičių (taip pat VD abi
turientus), prašant jo tokių “de
zertyrų” nepriimti. Tas yra pil
nai suprantama ir pateisinama, 
nes Vilniaus krašte buvo didelis 
lietuviškos inteligentijos trūku
mas. Padėtis pagerėjo, kai 1925 
m. baigusiems gimnaziją lenkai 
suteikė teisę įstoti į tuometinį 
Vilniaus St. Batoro universitetą.

Bocianskio siautėjimas
Mintimis nuskrendu į antro 

Muravjovo — vaivados Bocians
kio laikus, kuris visą savo tulžį 
išliejo tik ant lietuvių, lietuviškų 

.švietimo įstaigų. Įvairių “ištiki
mybės” pažymėjimų reikalavimas 
iš miesto savivaldybių ar vals
čiaus viršaičių įstojimui į gimna
ziją, pažymint juose, kad tėvai 
yra lietuviai, namuose kalbama 
tik lietuviškai (jie buvo sunkiai 
gaunami), negailestingas mokinių 
“kirtimas” švietimo ministerijos 
atstovo egzaminuose šeštoje ir 
aštuntoje klasėje, ypač iš lenkų 
kalbos, Lenkijos geografijos ir 
istorijos (visa kita buvo dėstoma 
lietuvių kalba), provokaciniai 
veiksmai jieškant šnipų ar imant 
karinėn tarnybon aštuntos klasės 
mokinius (lenkų gimnazijos nuo 
tos pareigos buvo atleidžiamos), 
atkėlimas lenkų šovinistų moky
tojų j gimnaziją (vieną tokių ge
rai prisimenu — su tipiškais 
ūsiukais, Lenkijos istorijos dėsty
tojas Skrzat ir vėliau Puciata), 
kurie knisdavosi dar po gimnazi
jos pagrindais, pranešdami ma
žiausias detales policijai ir Vil
niaus švietimo kuratorijai. Tai vis 
tos tamsios dėmės, užsilikusios 
kiekvieno VD gimnazijos lenkų 
okupacijos laikų auklėtinio at
mintyje.

Lietuviškoji veikla
Visuomet prisimenu gimnazi

jos direktoriaus M. šikšnio (mo
kinių vadinamas “Aškuta” — 
dėl jo kartojamo beveik kiekvie
name sakinyje žodžio “aškuta”) 
mokslo metų pabaigoje, salėje

CANADA

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija
Jos penkiasdešimtmečio sukakties proga 

K. BARONAS
ka į pirmąją tautinę olimpijadą, 
kurioje VD gimnazijos tinkUnin- 
kai laimėjo pirmą vietą, perga
lės lengvojoj atletikoj ar dvira
čių lenktynėse lenkų gimnazistų 

.. - , . .. . tarpe?! Tai vis tęsinys lietuvis-
pų. Šia savo demonstracija nore- veįięios įr gimnazijos sie- 
davom Įrodyti lenkiškam korikui, • » j

kad lietuviškoji dvasia, nežiūrinti ų’----------- -----------
kalėjimų, trėmimų, mokyklų už-j Šiandien Vytauto Didžiojo gim- 
darinėjimų ir kankinimų — yra' nazija pavadinta rašytojo Vienuo- 
nenuslopiiita. Ir ji gyvuos per lio vardu. Esu tikras, kad kaip ir 
amžius. Visiškai teisingai atsakė 1960 m. minint 45 m. sukaktį, 
Lydos apskr. policijos vadui mo- taip ir šiemet, gimnazijos nuei- 
kytojas Barcys, ištremtas iš pa- tas kelias bus nušviestas kitom

visai gimnazijai susirinkus, šiuos Į tu, kai turėdavo atvykti vaivada 
žodžius: “Pasitempkite atsiliku-1 Bocianskis prie lenkų karių ka
siuose dalykuose, neužmiršdami 
padėti savo tėvams ir kaimynams 
nuimti derlių!” Lietuviai moks
leiviai — gražiausias Vytauto Di
džiojo gimnazijos žiedas, kurių 
skaičius siekdavo 500-650 ir stu
dentų — 200, plačiai pasklidęs 
po Vilniaus krašto laukus, padė
davo atostogų metu parapijų — ------- — ------------
choruose, slaptai ruošdavo lietu-1 sienio zonos, kai anas norėjo ži- spalvom, vengiant prisiminti už 
viškus vaidinimus, paskaitas, ka
dangi lenkų policija tokiems lie
tuviškiems reikalams leidimo 
neduodavo. Tuo metu tvarkos pri
žiūrėtojams taip pat buvo rugia
pjūtė — reikėjo saugoti tuos mo
kinius, kurių tėvai dalį dirbamos 
žemės turėjo anapus demarkaci
jos linijos. Tai buvo pareiga pa
sienio policijos KOP — Korpus 
Ochrony Pogranicza.

Sekminių iškilmės
O pačiame Vilniuje! Gerai pri

simenu kiekvienų metų Sekmi
nes, kai tūkstančiai lietuvių, nuo 
Breslaujos iki Gardino, nuo Ger
vėčių iki Varėnos ar Dūkšto, su
plaukdavo į mūsų sostinę ir išsi
rikiuodavo eisenai nuo šv. Mika
lojaus bažnyčios kartu su VD 
gimnazijos moksleiviais į Vilniaus 
Kalvarijas, Kryžiaus kelių eiti. 
Dūdų orkestras, palydint kiekvie
ną posmą tikintiesiems, nešamos 
vėliavos sudarė didingą lietuviš
kai religinę demonstraciją! O 
štai vėl — Vėlinių vakaras: Šv. 
Zitos dr-jos narės ir VD gimna
zijos moksleivės papuošdavo mūs 
žuvusiųjų karių kapus Rasų ir 
Šv. Petro ir Povilo kapinėse — 
mūsų veikėjų, kaip dr. J. Basana
vičiaus, Čiurlionio, Vileišio ir kt. 
Vakare, pradėję nuo dr. J. Basa
navičiaus kapo, kur visuomet sto
vėdavo VD gimnazijos skautų 
garbės sargyba, su “Viešpaties 
angelas” ir Lietuvos himnu, atsi- 
rasdavome prie karių-savanorių 
kapų, palaidotų šalia lenkų. Deja, 
čia nuskambėjus Lietuvos himno ( 
žodžiams, pasigirsdavo unifor-l .... .,
muotos ir slaptosios policijos i no!:1’ k° J1S čia atsibastė: 
šūksniai — išsiskirstyti. Tie šūks-1 ^aiP namuos, cia musų ze

S

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleiviai iškyloje

niai buvo palydimi guminių laz
dų. Pasipriešindavo nevienas, 
ypač vyresniųjų klasių, “susiim- 
davo” su policininkais “iš peties”, 
tačiau atskubėjusi kitų policinin
kų pagalba lietuvį moksleivį pa
siųsdavo į šaltąją ...

iš dalies sąmoningai taikyda- 
vom į karių kapus tuo pačiu me-

‘: “Čia aš 
žemė!..

Prano žižmaro būrys
Niekuomet neužmiršiu 

m. Vasario 16-tosios (tuo 
dar lankiau “Ryto” lietuvišką 
pradžios mokyklą), kai Gedimino 
kalne plevėsavo mūsų trispalvė, 
o lenkai gaisrininkai negalėjo jos 
beveik iki 8-tos valandos ryto nu
imti. Pasirodo, tai buvo darbas 
VD gimnazijos slaptos kuopelės 
“Vergų būrio”, kurio nariai prie
saiką darydavo Gedimino kalne 
ir ėjo jaunųjų šaulių pareigas. 
Jam vadovavo Pr. žižmaras; O 
kur sportiniai laimėjimai, išvy-

1928 
metu

geležinės uždangos gyvenančių 
auklėtinių, dirbusių mūsų valsty
bei ir tautai naudingą darbą, ven
giant prisiminti lenkų okupaci
jos metus, neužgaunant bolševi
kų propaguojamų lenkų.

Bet širdyje, ar tai šiapus ar 
anapus gyvenantiems auklėti
niams, Vytauto Didžiojo gimnazi
ja paliks kaip lietuvybės tvirto
vė, neišsenkamas kovos šaltinis 
už visų mūsų žemių laisvę.

LITERATŪRA: J. Cicėnas, VIL
NIUS TARP AUDRŲ; M. Biržiška, 
DEL MŪSŲ SOSTINES; J. Jurginis 
ir V. Mikučianis, VILNIUS — TA
RYBŲ LIETUVOS SOSTINE.

KUi:MM VEIKLOJE
PATIKRINKITE AR JŪSŲ PILIETYBE 

YRA TINKAMAI REGISTRUOTA
Yra daug atvejų, kada Kanados pilietybės įrodymas yra jums būtinas. 
Tai yra perdaug svarbus dalykas, kad galėtumėte į jį nekreipti dėme
sio. Patikrinkite gerai

Pavyzdžiui, nuo 1947 metų sausio 1 dienos, ištekėjusi moteris savaime 
dar negauna Kanados pilietybės, kai jos vyras tampa piliečiu. Natūra- 
lizuotų kanadiečių vaikai (nebent jie yra gimę Kanadoje) netampa Ka
nados piliečiais, kol jų tėvai bei globėjai neprašo jiems pilietybės.
Jūs galite sužinoti apie Kanados pilietybės gavimų parašę j artimiau
sių Kanados pilietybės teismų, arba, jeigu jums patogiau, siųskite savo 
pasiteiravimus j:

The Registrar of Canadian Citizenship,
Department of Citizenship and Immigration, 
Ottawa, Ontario.

Kanados pilietybės teismai yra šiuose miestuose:
Moncton, N.B., Montreal, P.Q., Ottawa, Toronto, Hamilton,

St. Catharines, Kitchener, London, Windsor, Ont., Winnipeg, Man., 

Edmonton, Calgary, Alta., Vancouver, B.C.

DARIAUS LAPINSKO kūrinius spa
lio 10 d. Brooklyno kolegijos Walt 
Whitman auditorijoje grojo simfoni
nis orkestras, vadovaujamas Edv. 
Cerberio, oficialiai vadinamas “The 
Philharmonia of New York”.

JONAS AUGUSTAITIS “Naujienų” 
dienraščio atkarpoje, daugiau kaip 20 
tęsinių, recenzavo A. Merkelio para
šytą monografiją apie Antaną Smeto
ną. Recenzentas vietomis polemizuo
ja su monografijos autoriumi A. Mer
keliu, vietomis bara ir išmetinėja 
Smetonos laikų režimui ir vietomis 
pateikia savo anų laikų prisiminimus. 
Jo recenzija gana kritiška ir kitaip 
nušviečianti eilę įvykių, kurie gerokai 
aptemdo A. Smetonos aureolę.

BALZEKŲ LIET. KULTŪROS MU- 
ZEJUJE, Čikagoje, ruošiamas knygy
nas, kuriame bus įvairių ir įdomių 
lietuviškų knygų. Prie jų priklauso 
seni ir nauji raštai apie Lietuvos pra
eitį ir dabartį, biografijos apie jos 
žymesnius žmones. Tos knygos bus 
skolinamos publikai. Knygas katalo
guoja Živilė Paliliūnaitė iš Marquette 
Parko ir Marija švaraitė iš Brighton 
Parko.

JONAS DANIS, lituanistas, dešimt 
metų dėstęs lituanistiką amerikie
čiams Kalifornijoje, atvyksta su pa
skaita į LB švietimo tarybos rengia
mą rajoninę mokytojų konferenciją 
Čikagoje lapkričio 27-28 d.

KODĖL ČIURLIONIO PAVEIKS
LAI APIBLUKĘ? Dail. A. Žmuidzi
navičius rašo: “Apskritai imant, visą 
savo studijų ir darbo laiką Čiurlionis 
gyveno labai skurdžiai, dažnai nepri- 
valgydamas ir atsižadėdamas reikalin
giausių dalykų, nekalbant jau apie 
bet kokius malonumus. Tik dėl be 
galo sunkių materialinių aplinkybių 
Čiurlionio kone visi paveikslai yra 
piešti ant menkiausios medžiagos ir 
menkos vertės dažais; tai bene ir bus 
didžiausia priešastis, kodėl jie taip 
greit išbluko. Tik vienas paskutinių
jų jo paveikslų “Rex”, jo žodžiais ta
riant, buvo pieštas 
būti”.

VINCO KRĖVĖS 
Herdsman and the
komenduoja skaitytojams Čikagos 
miesto biblioteka rugsėjo mėn. leidi
ny “Whats New in Books”. Pažymėta, 
kad knyga versta iš lietuvių kalbos.

Knygą išleido “Manyland Books” lei
dykla.

KNYGĄ “THE CHURCH AND 
STATE UNDER COMMUNISM” vol
ume IV, Lithuania, Latvia and Esto
nia, išleido JAV departamentas, U.S. 
Government Printing Office, Division 
of Public Documents, Washington, 
D.C. 20402. Knyga kainuoja 15 et., ji 
yra senato pokomitečio liudijimų apie 
religiją komunistiniuose kraštuose lei
dinys.

SOL. L STANKŪNAITĖS IR PIAN. 
A. KUPREVIČIAUS koncertas įvyko 
spalio 23 d. Klevelande. Solistei akom- 
ponavo R. Brazaitienė. Koncertą su
rengė Sv. Kazimiero lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas. Pr. Al.

FILMĄ APIE POPIEŽIAUS Pau
liaus VI kelionę į Jungtines Tautas 
pagamino Hobi, Ine. bendrovė. Filmas 
trunka 12 min., 8 mm. pločio. Gauna
mas: Fairfax, Inc., 270 Madison Ave., 
New York 16, N.Y., USA.

POETAS HENRIKAS NAGYS ruo
šią naują poezijos knygą “Broliai 
baltieji aitvarai”.

“JAUNIMO BIBLIOTEKOS” lietu
vių saleziečių leidiniai sukrauti BAL- 
Fo centre (United Lithuanian Relief 
Fund, 105 Grand Street, Brooklyn, N. 
Y„ U.S.Aj ir laukia mecenatų — už- 
pirkėjų 100, 150, 200 dolerių siuntoms 
ypač Pietų Amerikos lietuviukams, 
štai tie leidiniai: 1. Pr. Gavėno “Jau
nojo galiūno keliu” $2, 2. St. Džiugo 
“Keturi valdovai” $2, 3. Br. Zumerio 
“Gyvenimo keliu” $2, 4. “Garbė Die
vui” S2, 5. “Mažųjų skaitytojų laukia
ma knyga” $2, 6. J. Keller ir Petro 
Urbaičio “Šiai dienai ir rytojui”
7. “Vaikų auklėjimas šeimoje”
8. M. Krupavičiaus “Lietuviškoji 
eivija” $2. 9. “Neklaužados” $2,
“Giesmynėlio palydas" $8, 11. “šv. Jo
nas Bosco” $5, 12. Guareschi — A. Sa
baliausko “Don Kamiliaus mažasis 
pasaulis” $2.

LIEPSNOS TAPYBĄ JAV populia
rina inž. Mikalojus Ivanauskas. Jo dar
bų paroda plačiai aprašė didieji JAV 
dienraščiai. Kaikurie jų, kaip “Mid
west. Magazine of The Chicago Sun- 
Times”, (spalio 10 d. laidoje) įdėjo 
aprašymus po parodos. Netrūko ir 
iliustracijų, rodančių jo darbo techni
ką ir pačius kūrinius. Apie M. Iva
nauską platoką rašinį paskelbė ir 
JAV vokiečių dienraštis “Abendpost”.

$1, 
$L 
iš- 
10.

taip, kaip turėjo

noveles — “The 
linden Tree” re-

J. R. NICHOLSON (parašas) 
Pilietybės ir Imigracijos ministeris

/
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EGUNTON — OAKWOOD
Naujas modernus 3-pleksas. Viso 

17 kambarių, vandens-alyvos šildy
mas, platus įvažiavimas, vieta 3 
mašinoms pastatyti. Kilimai, alu- 
minijaus langai ir kiti priedai. Ar
ti susisiekimo ir krautuvių. Geros 
nuomos. Pilna kaina $37.500.
BLOOR — JANE — Bungalow

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

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; moderniška di
delė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

EKSPORTAS
Hamiltono žūki, ir medž. klubas 

kviečia visus Ontario lietuvių šaudy
mo mėgėjų klubus į skraidančių lėkš
čių šaudymo varžybas, kurios bus ren
giamos dėl Labatt’s pereinamosios 
taurės. Varžybos įvyks lapkričio 28 
d. Hamiltone. Tuo pačiu metu bus 
pravestos varžybos išrinkti trims ge
riausioms šauliams, šiose varžybose 
gali dalyvauti ir klubams nepriklau
są šaudymo mėgėjai su medžiokliniais 
šautuvais. Trims pirmosioms vietoms 
yra skirtos vertingos pereinamosios 
taurės. Klubai, norį varžybose daly
vauti, registruoja savo ekipas iš pen
kių asmenų; pavieniai šauliai regist
ruojasi' patys. Užsiregistruoti iki lap
kričio 21 d. pas A. Šimkevičių, 968 
Upper James, Hamilton, Ont., telef. 
383-2169. Klubo valdyba

VYČIO ŽINIOS
V. Nešukaitytė žaidė parodomąsias 

stalo teniso rungtynes Maple Leaf 
Gardens. Tarptautinių tinklinio rung
tynių Rusija — Amerika metu kele
tas Kanados stalo tenisininkų kartu 
su jaunąja, vytiete pademonstravo sta
lo teniso žaidimą spalio 22 d.

Mūsų rėmėjams: V. Siminkevičiui, 
P. ž., O. Valiukienei, P. Stauskui ir

259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT.
NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS

24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVĘ 

Ktadžeto ir patarnavimo planai. Išsimokė j imas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst. C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777.

Lietuviškai visais šildymo reikalais kreipkitės: St. Prakapas 
tel. RO 7-9088 kiekvienu metu.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
KREDITO KOOPERATYVAS
999 COLLEGE ST., TORONTO 4. TEL. LE 2-3400

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
Sešt. 9 -12
Sekm. 9.30 -1

GALIMA APMOKĖTI įvairias sąskaitas: 
namų mokesčius, dujinio šildymo, telefono ir kt.

Parduodamos banko perlaidos ir keliautojų čekiai (travelers cheques) 
KOOPERATYVO ČEKIAI galioja visoje Kanadoje 

1965 m. liepos mėn. 31 d. KAPITALAS — S 1,737,056

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių.
JANE — BLOOR. $6.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 7 kambariai, per du 
augštus, 2 virtuvės, geras šoninis įvažiavimas, reikalingas vidaus re
monto; prašo $21.900.
ROYAL YORK — BLOOR. $5.000 įmokėti, mūro, atskiras, 6 kambarių, 2 
augštų, privatus šoninis įvažiavimas; prašo $22.000.
KIPLING — BLOOR. $7.000 Įmokėti, 6 kambarių vienaaugštis, su gražiu 
kiemu; prašo $19.900.
JANE — ANNETTE, $3.000 Įmokėti, mūro, atskiras, per 2 augštus, 6 
kambariai, privatus įvažiavimas; prašo $18.900.
INDIAN RD. — HEWITT. $10.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 10 kambarių, 
per 3 augštus, 3 virt., garažas, platus šoninis įvažiavimas, kaina $28.000.
SWANSEA — QUEENSWAY. $6.000 Įmokėti, mūro, atskiras, 8 kambarių 
vienaaugštis, garažas, privatus Įvažiavimas, gražus kiemas; prašo $17.500.
Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambin 
ir Jums bus surasią ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaini 
Čia gausite rimtą, sažin^rgą patarimą.

J. KUDARA, LE 1-1161, namų RU 3-2105
■...  .... .. . t 9 t — •» >> ................ 11

SWANSEA
$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 

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

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

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

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

J. Skardžiui (Sault Ste Marie) nuo
širdžiai dėkojame.

Krepšininkai šį savaitgalį vyksta į 
Ročesterį, kur žais draugiškas rung
tynes su Sakalo sportininkais šeštadie
nį 2 v. p.p. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Aušros klubo visuotiniame susirin

kime spalio 24 d. buvo peržvelgta pr. 
sezono veikla, pasidžiaugta atsiektais 
laimėjimais, apsvarstyti pasitaikę trū
kumai, aptarti ateities planai bei iš
rinkta nauja valdyba: dr. A. Šapokai- 
tė, A. Sapijonis, J. Tamulionis, mokyt. 
D. Augaitytė, R. Burdulis. E. Šlekys, 
H. Chvedukas, I. Jurcevičius, Z. Gir- 
dauskas ir A. Štuopis. Atskiroms spor
to sekcijoms vadovauti nutarta pa
kviesti: A. Malinauską — lengvajai 
atletikai, D. Laurinavičių — krepši
niui, S. Kėkštą — plaukymui, B. Gin- 
čiauską — šachmatams, O. Rautinš — 
lauko ir stalo tenisui.

Bathurst - College krepšinio lygos 
rungtynės prasidės lapkričio 7 d. Auš
ros vyrų komandai vadovaus K. Gri
gaitis, jaunių — D. Laurinavičius. 
Abiem komandom pirmosios rungty
nės bus lapkričio 7 d.

MOKA: 4%—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.
ASMENINES PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGIČIAI — atviri iš 6%%.

NEMOKAMAS GYVYBES DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

rlS TORONTO
Lietuvių skautų veikla

Rambyno tunto jūros skautai-tės 
spalio 24 d. turėjo iškilmingą vasaros 
sezono užbaigą Šv. Jono par. salėje. 
Ta proga keletas jaun. skautų- čių da
vė įžodį. Buvo parodytas filmas iš 
skautų stovyklos. Filmą paruošė A. 
Šetikas iš St. Catharines.

Šatrijos tunto pirmoji sueiga įvyko 
Sv. Jono Kr. par. salėje. Tunt. L. Gvil- 
dienė pristatė naują dvasios vadą 
kun. J. Staškevičių. v

Postovyklinis skautų vadovu suva
žiavimas šaukiamas Toronte Sv. Jono 
Kr. par. salėje.

Romuvos stovyklavietės vadovai ir 
tėvai-rėmėjai skautų būkle turėjo po
sėdį, kuriame išrinkta nauja valdyba: 
inž. Pr. Gvildys, dr. J. Yčas, J. Empa-

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už suruošimą 

staigmenos mūsų penkiolikos vedybi
nio gyvenimo metų sukakčiai paminė
ti ir už brangias bei gražias dovanas 
mieliesiems: I. A. Ambraškoms, K. 
O. Ivanauskams, J. Maniuškai, I. Bud- 
revičienei, M .M. Žaliauskams, J. Žiū- 
rinskui, E. L Jaškevičiams, A. Vaitke
vičienei, P. J. Barakauskams, O. V. 
Yurkams, A. A. Vaičiūnams, V. T. 
Šleiniams, L. V. Nakrošiams, B. V. 
Misevičiams, B. M. Stundžiams.

Ypatinga padėka p. I. Ambraškie- 
nei, p. L. Nakrošienei ir p. M. Ža
liauskui už jų įdėtą darbą ir laiką.

Jūsų visų suruošta staigmena ir tos 
brangios dovanos tikrai buvo mums 
nenumatyta ir už tą viską Jums lie
kam labai dėkingi —

Juozas ir Birutė Barysai

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojam punskiečiams 

už surengtas mums įkurtuves ir bran
gias dovanas: O. J. Ažubaliams, I. An
tanaičiui, V. L. Balaišiams, G. J. Ba- 
liūnams, A. Daukantui, M. A. Dauk
šoms, O. J. Dirmantams, M. B. Gen- 
čiams, J. J. Kamaičiams (Hamilton), 
O. S. Kiršinams, M. S. Kniukštoms, 
O. V. Marcinkevičiams, V. Moklickai- 
tei, B. S. Prakapams, A. B. Rickevi
čiams, I. Staškevičiūtei, G. V. Vait- 
kams.

Jūsų parodytas nuoširdumas liks 
mums neužmirštamas —

Dėkingi J. ir K. Liutkai

Lietuvių Enciklopedijos leidė
jas J. Kapočius lankėsi Montre- 
alyje, Toronte ir kitur telkdamas 
prenumeratas lietuvių enciklope
dijai anglų kalba. Jis dalyvavo 
akademikų draugijos susirinkime 
ir gavo 21 prenumeratą. “TŽ” re
dakciją aplankė lydimas apyl. 
pirm, ir LE atstovo Aug. Kuolo. 
Jis papasakojo savo vargus beor- 
ganizuojant naują didelį darbą, 
kurio pradžiai reikia bent poros 
tūkstančiu prenumeratorių. Nu
matoma išleisti 6 tomai po 600 
psl. Jų visu kaina $90. Leidėjas 
prašo visų lietuvių talkos.

Neužmirškite šio šeštadienio 
vakarą atsukti laikrodžio rodyklę 
vieną valandą atgal. Oficialiai 
grįžtama į standartinį laika nak
tį iš šeštadienio į sekmadienį 2 
vai.

Sportas Lietuvoje
Tarpvalstybinėse šuolių i vandeni 

rungtynėse S. Sąjunga — R. Vokieti
ja dalyvavo ir trys lietuviai. Sov. Są
jungai atstovavo: A. Jatoftaitė. G. 
Valaitytė ir K. Autukas. Geriausiai 
pasirodė K. Autukas užimdamas 11 
vietą.

Pasibaigė jaunių lengv. atletikos 
pirmenybės Baturmyje. kuriose gerai 
pasirodė keletas lietuvių. Z. Vizba- 
raitė laimėjo I vietą 100 m. bėgime 
— 12.1: S. Jankauskaitė jieties meti
me — 47.15: V. Januškevičius 800 m. 
bėgime — 1.54.7. K. Povilonis laimė
jo 10 km. ėjimą, bet jo laimėjimas 
atiteko Ukrainai, kur jis tarnauja ka
riuomenėje. Nuo jo kaunietis J. Bra
zaitis teatsiliko krūtine.

Paryžiuje Įvyko tarpvalstybinės 
lengv. atletikos rungtynės, kuriose S. 
Sąjunga įveikė Prancūziją 120:92. K. 
Orentas 10.000 m. bėgime čia atbėgo 
tik ketvirtas.

Tradicines Ž.Ū.A. miestelis — Ka
čerginė bėgimo rungtynes prof. V. 
Ruokio taurei šiais metais laimėjo 
stud. A. Gedminas. Jam teko dvi tau
rės — studento ir jauniausio bėgiko.

S. Sąjungos ginkluotų pajėgų bokso 
pirmenybėse Dalius Navickas lengv. 
svoryje laimėjo I vietą. R. Misiūnas 
pusvidutiniame svoryje buvo antras, 
tačiau pripažintas kaip geriausią tech
niką išvystęs boksininkas.

Alma Atoje Įvykusiose S. Sąjungos 
lengv. atletikos pirmenybėse lietuvai
tės parodė gražias pasekmes, nors iš
skirtinų laimėjimų neatsiekė. S. Sa- 
beckienė kelis kartus pagerino Lietu
vos 100 m. kliūtinio bėgimo rekordą 
iki 13.8 sek. Jietininkės numetė jietį: 
B. Kalėdienė 55.10 m.: A. Stančiūtė 
48.48 m.; J. Dunauskaitė 45.10 m. M. 
Mirzaitė iššoko į augštį 1.60 m. Klai
pėdietė J. Ermalaitė numetė diską 
41.94 m. ir I. Minalgaitė į tolį nušoko 
5.74 m.

M. Paulauskas, S. Sąjungos krepši
nio rinktinės žaidėjas, kartu su Sov. 
Sąjungos rinktine išvyksta 20 d. gast
rolėms į Braziliją.

Lietuvos stalo teniso pirmenybes 
vėl laimėjo R. Miknevičius ir L. Ba- 
laišytė. A. Saunoris vis dar laikosi 
trečioje vietoje.

kerienė, G. Stanionis ir V. Sendžikas.
Skautai vyčiai šį savaitgalį vyksta į 

Romuvą; šeštadienio vakarą — laužas, 
referatas, diskusijos.

Fantus bazarui priiminėja skautų 
būkle kas sekmadienį budintis asmuo. 
Kas negali atnešti fantų, tepaskambi- 
na J. Augustinavičienei RO 2-9155 ar
ba M. Yčui RO 6-7300. Jau gauta kele
tas meno kūrinių iš mūsų menininkų 
ir radijo aparatas iš sk. rėmėjo J. Tu- 
mosos.

Skautai, vykstą į Niujorką dalyvau
ti žygyje į Jungt. Tautas, vyr. skauti
ninko pritarimu, prašomi dėvėti uni
formas.

Dėkojame kun. kleb. P. Ažubaliui 
už leidimą pasinaudoti sale skautų pa
daliniams. M.

PADĖKA
Nuoširdi padėka visiems aplankiu

siems Lietuvių Vaikų Namus spalio 
24 sekmadienį fantų lietaus proga. 
Džiaugiamės Jums galėjusios parody
ti savo darbų santrauką Toronte per 
menišką p. Noros Kulpavičienės filmą. 
Guodžiančiai veikia Jūsų supratimas 
mūsų veiklos, nes ta proga, neskaitant 
puikių fantų, gauta aukų $344.50 au
tomobiliui ir $59.50 statybos skoloms 
mažinti.

Visiems ačiū už paramą. Ypatinga 
padėka rėmėjų pirmininkei p. L. Mu
rauskienei ir visoms ponioms, iške
pusioms labai skanius tortus ir gražiai 
priėmusioms svečius.

Tegul mūsų ypatinga globėja Ne
kaltai Pradėtoji Mergelė Marija lydi 
Jus. ..

Dėkingos Jums,
Nek. Pr. Marijos seserys

Susituokė Antanas Bacevičius 
su Julija Paplauskaite, atvykusia 
iš Suvalkų trikampio pas savo se
serį. Jungtuvių apeigos įvyko Ha
miltono lietuvių bažnyčioje, o vai
šės — Toronte, kur gyvena jau
nasis.

Jurgis Karalius, nejudomo tur
to pardavinėjimo agentas, su šei
ma šį mėnesį persikelia Čikagon. 
Jų vyr. sūnus Medardas lanko T. 
pranciškonų gimnaziją Kenne- 
bunkporte. Spalio 23 d. p. Kara
lių bute įvyko atsisveikinimo po
būvis, kuris buvo suruoštas jų 
draugų. Išvykstantiems linkėta 
turtingai įsikurti ir įteikta sim
bolinė dovanėlė prisiminimui šio 
krašto bei likusių draugų. VI. G.

“Nordmende” radijo atstovybę 
Kanadai turįs J. Tumosa verslo 
reikalais lankėsi Vokietijoj ir 
Austrijoj. Jo atstovaujamos fir
mos radijo aparatai turi gerą pa
sisekimą.

Algimantas Priščepionka - Priš- 
kus “Canadian Imperial Bank of 
Commerce” ekonomistas, spalio 
14 d. išvyko į Europą banko sta
tistiniais reikalais. Jis lankysis 
Šveicarijoj, Vokietijoj, Prancūzi
joj, Belgijoj, Olandijoj ir Švedi
joj. Į Torontą tikisi sugrįšti už 3- 
4 savaičių.

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

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

Cigarečių kartonas -TooVtSkų- už $3.09
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, KEYSTONE-BELL, 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
Moteriškos kojinės

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432 A. B. Beresnevičius

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

Ateitininkų žinios
Sekmadienį, spalio 31 d., Kristaus 

Karaliaus šventės proga visi ateiti- 
ninkai-kės dalyvauja organizuotai 10 
vai. Mišiose Prisikėlimo bažnyčioje. 
Mergaitės ir berniukai — jaunučiai, 
jaunesnieji, vyr. moksleiviai ir stu
dentai renkasi uniformuoti kavinėn 
9.30 vai. Pamaldose bus dalyvaujama 
su vėliavomis. Minėjimas — 5 v.v. 
Prisikėlimo salėje. Visi įpareigojami 
dalyvauti.

Ateitininkų tėvų susirinkimas, tu
rėjęs įvykti spalio 31 d., nukeltas į 
lapkričio 7 d., tuoj po 10 vai. Mišių 
Prisikėlimo muz. studijoje.

Visų pareiga dalyvauti Kristaus Ka
raliaus minėjime, kuris įvyks sekma
dienį, 5 vai. Prisikėlimo par. salėje. 
Ruošia studentai ateitininkai, padeda
mi moksleivių. Paskaitą skaitys Aid. 
Bušinskaitė. Įdomi, dar Toronte ne
bandyta programa. Visi ateitininkai 
ir tėvai privalėtų minėjime dalyvauti.

“Ateities” atstovas Toronte yra A. 
Bumbulis; telef. RO 9-6038. Šis žurna
las yra jaunimo redaguojamas ir lei
džiamas. Ar jau sumokėjot prenume
ratą?

“Pirmyn Jaunime!” Toronto moks
leivių ateitininkų laikraščio šių moks
lo metų 1 nr. pasirodys prieš Kalė
das. Redaguoja Ramūnas Šakalinis, 
padedamas redakcinės komisijos.

Ateitininkų sendraugių valdyba spa
lio 21 d. turėjo posėdį kuriame apta
rė naujojo veiklos sezono planą. Val
dybą sudaro: pirm. A. Gurevičius, vi- 
cepirm. kun. J. Staškevičius, sekr. ir 
kultūrinių reikalų vadovas K. Mangli- 
cas, ižd. P. Bražukas, narys B. Saka
las; dar vienas v-bos narys nutarta 
kooptuoti. Dv. vadas — kun. Pr. Gai
da.

Jaunesnės moksleivės ateitininkės 
— Gintarės bei Vaidilutės ir jaunu
tės ateitininkės renkasi į LV Namus 
šį šeštadienį, spalio 30, 5 v.v., repeti
cijai pasiruošti Kristaus Karaliaus mi
nėjimui. I<W

Vedybinė sukaktis. Jaukioje 
“Mayfair Inn” salėje spalio 23 d. 
Elena ir Herbertas Stepaičiai sa
vo giminių ir bičiulių tarpe atžy
mėjo sidabrinę savo vedybų su
kakti. Vaišės praėjo jaukioje, lie
tuviškoje nuotaikoje. Sukaktuvi
ninkus jautriu žodžiu pasveikino 
p. Stepaitienės tėvelis, O. Indre- 
lienė ir Stp. Kairys. Padėkos žodi 
tarė savo ir žmonos vardu pats 
sukaktuvininkas. Vaišėse dalyva
vusių tarpe buvo matyti p. Ste
paitienės seserys su vyrais iš Ka
lifornijos ir Klevelando, mokyt. 
J. Širka iš Čikagos ir, žinoma, bi
čiuliai iš Toronto. E. H. Stepai
čiai Toronto lietuviams yra gerai 
žinomi visuomenės veikėjai. Her
bertas neprikl. Lietuvoje pirmuo
ju yra baigęs karo mokyklą; emi
gracijoje reiškiasi kaip vienas Jū
rų Skautijos vadovų ir šiuo metu 
yra Toronto liet, kredito banke
lio “Parama” pirmininkas. E. Ste- 
paitienė yra jautri kiekvienam 
lietuviškam darbui — i ji Įsijun
gia nati ir kitus skatina. Jaukiam 
pobūviui gražiai vadovavo Jurgis 
Račys, H. Stepaičio klasės drau
gas karo mokykloje. A.

.CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų tel. LE 5-1584
BLOOR—ISLIN<^ON, $5.000 įmo

kėti, grąžui kambarių bun
galas, vandens alyvos šildy
mas, užbaigtas rūsys, gara
žas su privačiu įvažiavimu, 
viena atvira skola 10-čiai me
tų.

BABY POINT, $5.000 įmokėti, 6 
kambarių atskiras mūrinis 
namas, garažas su privačiu 
įvažiavimu.

JANE — BLOOR, $6.000 įmokėti, 7 
kambarių atskiras namas, 2 
vonios, 2 virtuvės, kamba
rys rūsyje, garažas.

INDIAN RD.—BLOOR, $8.000 įmo
kėti, 11 kambarių, 3-jų butų, 
atskiras mūrinis namas, ga
ražas su šoniniu įvažiavimu, 
puiki nuomavimui vieta.

BLOOR — KENNEDY Park Rd., 
$10.000 įmokėti, 9 kambarių 
atskiras namas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, puiki 
vieta.

BLOOR — WINDERMERE, apie 
$10.000 įmokėti, gražus 7 
kambarių šiurkščių plytų 
atskiras namas, garažas su 
plačiu įvažiavimu, puikus 
kiemas, viena atvira skola 
10-čiai metų, pirmą kartą 
pardavimui.

GEOFFREY—INDIAN Rd., $10.000 
įmokėti, 12 kambarių atski
ras namas, plus kambarys rū
syje, 4 vonios, 3 virtuvės, 
dvigubas garažas, gauna apie 
$3.900 metinės nuomos.

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU, 9-1543.

ŪKIS SU ĮRENGLMAIS
$12.500 pilna kaina, netoli Hamiltono, su mažu įmokėjimu, geri trobesiai, 

sodas. .
VIENAAUGŠTIS (BUNGALOW)
$17.500 pilna kaina, 5 kambariai su prijungtu garažu, Queensway rajone, 

įmokėti apie $5.000. .
VIENAAUGŠTIS ___
$24.900 6 dideli kambariai, arti Bloor gatvės ir susisiekimo pilnai užbaig

tas rūsys, vandeniu - alyva apšildomas, atskiras valgomasis kambarys, 
didelis sklypas, prijungtas garažas.

11 BUTŲ APARTAMENTAS
$78.000 pilna kaina, po vieną ir 2 miegamuosius, įrengtas, geros pajamos 

ir geroj vietoj, įmokėti apie $15.000.
Dėl tcfia senių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
» Įvairios medžiagos namų taisymams
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
> Grindų ir lubų plytelės, insuliacija
» Atliekam visus statybos darbus
> Statome priestatus, fabrikus, krautuves, 

namus

1=^ DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
i / Cr i r ir taisymas — monogramos

L U L Latviška brangenybių
krautuvė (Jeweller)

964% BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

SUPERTEST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic) DOBILAS 
KVALIFIKUOTAS auto mechanikas

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

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI

A. J. MORKIS
REAJL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

mis.
DUNDAS • DOVERCOURT $2.000

Įmokėti, be mortgičių, 6 kamba
riai, 2 virtuvės, nauja krosnis, ga
ražas; prašo $13.900.

BLOOR • RUNNYMEDE $2.000 
įmokėti, pusiau atskiras, 6 kam
bariai. 2 virtuvės, alyva apšildo
mas, visai arti Bloor gatvės. Pra
šo $14.400.

TRIPLEKSAS $8.000 įmokėti, ats
kiras gerų plytų namas, privatus 
įvažiavimas, dvigubas garažas. 3- 
4 kambarių ir 1-3 kambarių bu- 
tai. gerai atrodanti nuosavybė; 
prašo $27.500.

YONGE - SHEPPARD S24.900, ge
rų plytų atskiras namas, 6 dideli 
kambariai, 2 prausyklos, moderni 
virtuvė, prijungtas garažas, dide
lis sklvpas, arti Yonge gatvės.

BLOOR - WINDERMERE $22 900 
atskiras gerų plytų namas, 6 
kambariai, arti Bloor gatvės, ša 
ninis įvažiavimas, garažas, geras 
mortgičius balansui.

QUEEN - LANDSDOWNE $4.000 
įmokėti, gerų plytų, 10 kambarių 
namas, moderni prausykla, 2 vir
tuvės plytelėmis išklotos, nauja 
apšildymo sistema, privatus įva
žiavimas. garažas. Išmokėtas, 
parduoda našlė geromis sąlyga

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 8-9161

RETA PROGA !
KEELE — LAWRENCE, $18.000 

įmokėti; gražus mūrinis 11 
butų pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius. Šildy
mas alyva. Garažai. $15.000 
metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą, šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5*4% pirmi mortgi- 
čiai. Prašo $140.000.

PARKDALE RAJONE, $55.000 įmo
kėti. 39 butai, 7 metų senu
mo. Arti Queen — King gat
vių Požeminiai garažai. Kel
tuvas (elevator). $50.500 pa
jamų. Kaina tik $347.000.

BAYVIEW VILLAGE rajone, $45 
tūkst. įmokėti; puikus 29 bu
tų pastatas. Visi naujausi 
įrengimai. Keltuvas, F.M. in
tercom sistema ir kt. $.40.000 
pajamų. Prašo $275.000.

ARTI TĖVŲ PRANCIŠKONŲ BAŽ
NYČIOS, $60.000 įmokėti, 
naujas 67 butų apartamenti- 
nis pastatas. Visi naujausi ir 
moder. įrengimai. Požem. ga
ražai. Visi butai išnuomoti. 
$98.500 pajamų į metus. $700 
tūkst. pilna kaina, ypatingai 
gera proga — naujas pasta
tas viduryje miesto.

GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ AUTO 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
APYLINKES LIETUVIAI MALONIAI 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
PATARNAVIMU.
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APDRA LIDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ e NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS e BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY- 

n MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

BALIO MASKELIŪNO AGENTŪRA
MEMBER LUA Namų tel.: 277-0814 <13 METŲ PATIRTIS)

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

MONTREALIO ŽINIOS
už indėlių sąskaitas ir 4% užAV par. salė gražiai, pagrindi

nai atremontuota ir teikia daug 
jaukesnį Įspūdį. T. K. Pečkio, 
SJ, iniciatyva išgražintoje aplin
koje prasidėjo naujo sezono veik-

Didieji bankai prirašo taupyto- 
jams palūkanas už pusę metų šio 
mėnesio gale. Užtat spalio pabai
ga ir lapkričio pradžia yra pats 
geriausias laikas perkelti Tamstų o_____ „_________________
santaupoms į “Litą”, kuris moka dar vienu ketvirčiu milijono.

bas beveik visu trečdaliu padidi
no ir pridėjo patalpą eventualiam 
prausyklų Įrengimui, kurių dėl 
lėšų stokos šiuo metu dar neįma
noma įrengti. Bendram visos sto
vyklos naudojimui prausyklos ir 
lauko higieniniai Įrengimai bus 
įrengti atskirai, kuriais tuo tarpu 
turės naudotis palapinių ir tų na
mukų stovyklautojai. Pagal šį

FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, rOlY VreaiT

Vd AAĖkl AC Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• DAvtlNAj Įyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

kelionėms po visų pasaulį
O. K. JOHNSON & CO. LIMITED

697 Bay Street, Toronto 2. Tel. EM 6 - 9488

TORONTO MIESTAS - VIEŠAS PRANEŠIMAS
GRĮŽTAMA j STANDARTINI LAIKĄ

SEKMADIENĮ, SPALIO 31, 1965
Remiantis Miesto Tarybos nutarimu, buvo paskelbta gyven
tojams laikytis dienos šviesos taupymo laiką nuo balandžio 
mėn. 25 d. iki spalio mėn. 31 d. 1965 m. Dabar prašome gy

ventojus atsukti laikrodžių rodykles vieną valandą atgal

SEKMADIENĮ, SPALIO 31 D., 
2 valandą nakties

Spalio 8, 1965

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

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

foto aparatai ir Lt.

BE MUITO 
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

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

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

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. teL LE 6-5363 Res. teL 536-7266

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-H i-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. ^sienos 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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su. malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
Rlzxzxw 296 BROCK AVE. (tarp Dun-Dioor Aurorite via rage das ir couego. Tet 531-1305

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

Telefonas LE. 2-5191

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 Lietuviu .. „ . n . „

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

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

— Jei pasakyčiau, kad esu de
šimčia metų jaunesnis, ar ji su
tiktų tekėti už manęs? — klausia 
70 metų “jaunuolis”.

— Man rodos, pasakymas, jog 
esi dešimčia metu senesnis, tau 
geriau padėtų, — atsakė draugas.

Vilniaus krautuvėj
“Tarybinės” prekės “garsios” 

ne tik užsieny, bet ir savam kraš
te. Atbėga vyrukas į batų krautu
vę Vilniuje šaukdamas:

— Vakar nusipirkau porą batų, “ J • * A • • • j • • >

sypsenos
Karvė ir briedis

Kaikurie Švedijos ūkininkai, iš
gindami Į laukus karves, didelė
mis raidėmis ant šonų užrašo: 
karvė. Mat, pasitaiko kad me
džiotojai miesčionys neatskiria 
karvės nuo briedžio ir ją nušau
na.

skaičiuoja pamėnesiui ir dar duo
da nemokamą gyvybės draudimą 
iki $2.000. Tad kam laikyti pini
gus kitur už 3%, kai “Lite”, 
Įskaitant gyvybės draudimą, gali 
gauti virš 5%?. “Litas” jau per
viršijo pusantro milijono dolerių DraDlėst_ Dri>iėkta hakvv- kapitalą ir su Tamstų pagalba iki n?uJ3 praplėstą projektą, nakvy 
galo metų lengvai galėtų padidėti namukai Pataikyti naudotis 
& *. r lr suaugusiems, kai nestovyklaus

jaunimas. Pr. R.
Lietuvių radijo pusvalandžio 

2-jų metų sukaktis buvo paminė
ta pr. pirmadienį. Paminėjimo bet jie taip blogai pasiūti"ir to- 
metu buvo prisimintos programos kios menkos odos, kad negalima 
vedėjo pastangos tą pusvalandį iš jų dėvėti! 
laikyti. Ta proga vedėjas buvo pa
drąsintas tęsti darbą toliau. Pla
čiau apie minėjimą — vėliau.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Jachta — škūneris buvo bando

ma per tris užplaukimus. Rezultatai 
geresni, negu tikėtasi ir tik nežymūs 

I pakeitimai reikės padaryti .
Jachtai reikalinga 3—4 skautų įgu

la, o svečių arba skautų apmokymui 
galima dar 5—6 asmenis pridėti.

— Spalio 16 d. uždarant sezoną ba
zėje nuleista vėliava ir trumpai pa- 

, buriuota, kadangi vėjas buvo gana 
silpnas. Vakare T. Pranciškonų patal
pose įvyko tunto sueiga, kurios metu 
bebriuko įžodį 'davė Algis Viruisis. Į 
vyresniškumo laipsnius pakelti: į vyr. 
valtininko — V. Mašalas, į upeivio — 
K. Tamošiūnas, A. Žalnieriūnas ir B. 
Varneckaitė. Žodį tarė KLB valdybos 
vicepirm. v. s. St. Kairys, priminda
mas įžodžio reikšmę ir prasmę. Svečiai 
buvo pavaišinti kavute, o jaunieji 
skautės-ai padainavo ir smagiai pažai
dė. Sueigos metu tuntininkas v.j.s. B. 
Stundžia savo pareigas perdavė nau
jam tuntininkui J. Tamošiūnui, Tėvų 
ir rėmėjų k-to sekretoriui. Linkime 
naujam tuntininkui gero vėjo! J.v.s. B. 
Stundžia tunte eis buriavimo, jūrei
vystės ir navigacijos instruktoriaus pa
reigas.

— Jaunimo kongreso metu LJS In
karo Tarybos pirmininkui j.v.s A. Ag
linskui atstovavo j.s. H. Stepaitis, o 
vyr. skautininkui j.s. E. Vengiauskui— 
j.ps. J. Kuprevičius.

— Lapkričio 14 d., 12.30 v.p.p. dr. 
M. Anyso bute, 37 Delaware Ave., 
kviečiamas Neringos tunto jūrų skau- 
čių-tų tėvų ir rėmėjų metinis susirin
kimas.

— Ruošiamas LJS vėliavos projek
tas, kadangi senoji vėliava — mėlynas 
kryžius baltame dugne — nesiriša su 
lietuvių tautiniais ženklais bei jūrinin
kystės praeitimi.

— Ko čia Tamsta taip draskai- 
si, jūs turite tik vieną tokią porą, 
o mes tokių batų turime keletu 
šimtų porų, — atkirto pardavė
jas.

Miestas ir kaimas
Pilypas: Ar daug kuo skiriasi 

gyvenimas mieste ir kaime?
Jurgis: Didelio skirtumo nėra. 

Kaime žmogus eina gulti nuvar
gęs, o kai atsikelia, jaučiasi pilnas 
energijos ir geroj nuotaikoj. Gi 
mieste atsiguli pilnas gyvumo, o 
kai reikia keltis — jautiesi nuo
vargio ir surūgimo prislėgtas.

PHILIP G. GIVENS, QjC.
Burmistras

Išlaikė žodį
Nuomininkas: ŠĮ mėnesį nega

liu sumokėti tamstai nuomos.
Savininkas: Tą patį juk tamsta 

sakei ir pereitą mėnesį.
Nuomininkas: Taigi, matot, aš 

išlaikiau savo žodį!

Galva kaip rankena
Jonas: Petras turi galvą, visiš

kai panašią j apvalią durų ran
keną.

Zigmas: Nešnekėk niekų!
Jonas: Na gi tikrai! Argi tu ne

žinai, kad kiekviena sutikta mer
giotė jam apsuka galvą?...

Parinko Pr. Al.

arba 
RO 6-0811

IK
CANADA
SAVINGS
BONDS

P. BARAUSKO AGENTŪRA
Naujas adresas: 38 CEDARCREST DRIVE, 
Islington (kampas Dundas ir Royal York)

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

Tei-sininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Toronto

DR. E. ZUBRIENt 
DANTŲ GYDYTOJA
1577 BLOOR ST. WEST 

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

Investavimas, 
kuris Jūsų neapvils

GAUNAMI KIEKVIENAME SKYRIUJE

TORONTO-DOMINION BANK

KUR ŽMONĖS SUDARO SKIRTUMĄ

SOVIETŲ AGENTAI 
KANADOJE

(Atkelta iš 6 psl.)
ties? Atrodo, kad Maskvos kalti
nimas turėjo tik vieną tikslą — 
kiek galima daugiau apjuodinti 
Kanados policiją ir tuo pačiu su
laikyti Otavą nuo perdidelio “di
plomatų” bylos garsinimo. Tuo 
pačiu tikslu turbūt buvo ir “Iz- 
vestijų” paskelbta žinia apie Ka
nados ' karo attache pulkininko 
Curtis Greenleaf “girtą chuliga
nizmą”. Kanada žinią, aišku, pa
neigė, bet iki šiol nekelia bylos 
savo piliečiui, sovietų šnipui, 
nors viešoji nuomonė ir darė 
Otavai spaudimo tuo reikalu. O 
byla nekeliama dėl to, kad Ota
va bijo sovietų keršto. Kanada 
nori išlaikyti gerus santykius su 
sovietais, nori, kad jos prekybos 
planai neiširtų, kad diplomati
niai santykiai nebūtų pažeisti. 
Dėlto Kanados užsienio reikalų 
ministerija pačioj pradžioj spau
dos atstovams pareiškė pageida
vimą, kad sovietų “diplomatų” 
ištrėmimo reikalas nebūtų per
daug garsinamas. (Canada 
Month, 1965. VII. 5). U.

” DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO j 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI

DABAR I
Siųskite pinigus į USSR 

Tegu jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNAI GARANTUOTA. TURI ;
BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR APDRAUSTA IKI 
$20,000.00.

Mūsų firma yra VIENINTELE, ku
ri visada siuntėjui persiunčia gavė
jo pasirašytą KVITĄ. Pristatomj 
per dvi savaites. Jokių atskaitymų

Vertė: 9 rubliai už $10.00.
Persiuntimas: iki $30.00 — $2.75, 

virš $30.00 — 10%.
GRAMERCY SHIPPING INC. 
744 Broad St. Newark, N. J.

Prašykite katalogų 
angliškai arba lietuviškai.

GRAMERCY
SHIPPING CO

118 E. 28 St., New York
• MU 9-0598

įsteigta 1945 m.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas WA 1-3924

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

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

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

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

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

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS. 

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

Skambinkite LE. 34912.

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 patikrinimai: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

N'EIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių) 

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

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA 

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: 

pirmadieniais ir trečiadieniais 2—9 v. 
antradieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais 9—5.30 vaL p.p.

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, BA. 

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

įstaigoje kalbama ir lietuviškai

NOTARAS
A. LIŪDŽIUS, B.L. 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Mamų, ūkių ir betkurio verslo 
pirkimo—pardavimo dokumentų su
darymas, mortgičiai, sutartys, tes
tamentai ir kiti teisiniai reikalai. 
408 Roncesvalles Avenue - Toronto. 
Margio vaistinės namų II augštas.

(Įėjimas iš Howard Park Avenue) 
Priėmimo laikas: kasdien nuo 10 v. 
r. iki 1 v. p.p. išskyrus trečiadie
nius ir sekmadienius. Antrad. ir 

penktadieniais nuo 6—8 v.v.
įstaigos tel. LE 7-1708; 
Namų — CR 9-6166

Priima pacientus pagal 
susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

BATH URST 

Dantų Klinika
794 Bathurst St. 

(Kampas Bloor ir Bathurst)

Tel. 534 - 8814

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė įstaiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461 
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais.

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

24 Calvington Dr., Downsview.
(prie Keele į šiaurę

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

e,t,K SALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

d. x» d i »» i
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo įstaiga
Lietuvis LAIKRODININKAS

F. BOCHULIS
280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6 -6100 
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau j 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6—9 v. vakaro.

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

24 vai. pat. RO 94612 
Darbo vai. RO MISI 
Namų RO 6-71*1
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TRADICINIS KŪRĖJŲ-SAVANORIŲ POBŪVIS

įvyks spalio 30 d. Sv. Jono par. salėje

Šv. Jono Kr. par. žinios
'— Šį sekmadienį — Kristaus 

Karaliaus šventė. Kviečiame ti
kinčiuosius priimti Komuniją 
Bažnyčios vienybės ir Lietuvos 
intencija. Kristaus Karaliaus 
šventės minėjimas — 5 vai. Pri
sikėlimo parapijos salėje.

— Pirmadienį, lapkr. 1 d., Vi
sų Šventųjų šventėje. Mišios 7.30 
v. vak.; po jų — mirusiųjų pri
siminimas. Vėlinių dieną, antra
dienį, pamaldos rytą pradedamos 
7 vai. ir tęsiamos iki 8.30 vai. 
Paskutinės giedotinės Mišios — 9 
v.r. Vėlinių vakare gedulingos 
pamaldos — 7.30 vai,

— A.a. Pijus Aušrotas laidoja
mas iš par. bažnyčios šį trečiadie
nį, spalio 27 d., 10 vai. rytą. Ve
lionies sūnaus šeimai London, 
Ont., ir visiems giminėms nuošir
di užuojauta.

— A.a. Petro Jurkšto laidotu
vėse praėjusią savaitę dalyvavo 
pilnutėlė Šv. Jono Kr. bažnyčia. 
Gedulingose pamaldose, kurios 
buvo laikomos lietuvių kalba, 
giedojo sol. V. Verikaitis.

— Parapijos vaikams, besiren
giantiems ši pavasarį pirmajai 
išpažinčiai, pamokos sekmadie
niais po 9.30 vai. pamaldų muzi
kos studijoje, o mokiniams, lan
kantiems viešąsias mokyklas, tuo 
pačiu laiku parapijos salėje.

— Nuo šio sekmadienio mo
kyklinis jaunimas prašomas vėl 
Įsijungti i 9.30 vai. sekmadienio 
pamaldų giedojimą ir Mišių atsa
kus bei užimti bažnyčioje pir
muosius suolus.

— Praėjusi sekmadieni misijų 
reikalams surinkta $165.90. Dvy
liktos valandos pamaldose pra
ėjusi sekmadienį buvo prisimin
ta a.a. Dorotėja Bekerienė.

— Gražiai praėjo katalikių mo
terų susirinkimas, kuriame daly
vavo per 50 dalyvių. Vertingą pa
skaitą skaitė visuomenininke V. 
Judzentavičiūtė.

— Dėkojame Kaz. Kaknevičiui, 
daug darbo Įdėjusiam jaunesnių
jų ateitininkų organizavime ir jų 
globoje.

— ŠĮ sekmadienĮ pamaldų me
tu bus išdalinti lapeliai Mišioms 
už mirusius.

Kapinių lankymas Vėlinių die
nos proga Įvyks sekmadienij lap
kričio 7 d., 3 v. p.p. Kapinių aikš
tėje — trumpas susikaupimas bei 
maldos už mirusius ir palaidotus 
Toronto lietuvių kapinėse. Po to 
bus pašventinti paminklai.

A.a. Pijus Aušrotas, 69 m. am
žiaus, vos savaitę pasirgęs West
ern ligoninėje, mirė spalio 24. d. 
Velionis kilęs nuo Vilkaviškio, 
neprikl. Lietuvoj buvo karinin
ku, o vėliau — muitinės tarnauto
ju. Jis jau ilgesni laiką negalavo 
širdimi. Chirurgai dar ligos kri
zėje ligonį bandė operuoti, bet ir 
tai nepagelbėjo. Velionis savo 
jaunystėje tarnavo dar čaro ar
mijoje ir už tai neseniai buvo iš- j 
sirūpinęs pensiją. A.a. P. Aušro
tas pašarvotas Turner ir Porter 
laidotuvių namuose, 436 Ronces
valles gt._ Laidojamas trečiadienį, 
spalio 27 d., 10 v.r. iš šv. Jono 
Kr. bažnyčios lietuvių kapinėse 
Port Credit. Velionis paliko sūnų 
Londone. Ont., ir gimines — V. 
Aušroto šeimą Toronte.

A.a. Kazimiera Petraitienė, se-,____  _______ ____________
nosios kartos ateivė, palaidota. atvykti i parengimą. Šokių pra- 
praėjusią savaitę. - ' ) džia 7.30 vai. vak.

Prisikėlimo par. žinios
— Pr. sekmad. pašventintas 

naujųjų Prisikėlifno parapijos 
namų kampinis akmuo. Apeigas 
atliko pranciškonų provincijolas 
D.G. Tėv. Leonardas, OFM. Iš
orinė namų statyba eina prie pa
baigos. Darbų užbaigimas viduje 
labai daug priklausys nuo fondų, 
kuriuos iki š.m. pabaigos reikia 
būtinai padidinti dar bent $40.- 
000. Pr. sekmad. bendrame par. 
komiteto, T. Provincijolo ir T. 
klebono posėdyje nuspręsta at
naujinti statybos vajų, aplankant 
visus tuos parapijiečius, kurie 
iki šiol statybai nieko neaukojo 
arba labai mažai teaukojo. Prieš 
tai visiems parapijiečiams bus iš
siųstas T. klebono-par. komiteto 
laiškas.

— Kampinio akmens pašventi
nimo iškilmės buvo sujungtos su 
maldos diena už persekiojamuo
sius dėl tikėjimo ir laisvės. Su
moje dalyvavo organizacijų vėlia
vos, daug tikinčiųjų ėjo šv. Ko
munijos, specialioje rinkliavoje 
už geležinės uždangos likusiai 
dvasiški j ai sušelpti suaukota 
$330; Įspūdingą pamokslą pasakė 
T. provincijolas.

— Šis sekmadienis — Kris
taus Karaliaus šventė. 10 vai. Mi
šiose organizuotai dalyvauja To
ronto ateitininkija, o 11.15 vai. 
Mišiose — Prisik. par. Katalikų 
Vyrų Dr-ja savo metinės šventės 
proga. Po Sumos — muzikos stu
dijoje Kat. Vyrų Dr-jos agapė. 
5 v.v. — par. salėje viešas minė
jimas, kuriame visi kviečiami da
lyvauti. - .

— Mišios: ši ketvirtad., 8 v.r., 
užpr. B. Pabedinskienės už a.a. 
Ant. Pabedinską; penktad., 8 v.r., 
užpr. M. Žymantienės už a.a. E. 
Mikšienę; šeštad., 7.30 v.r., užpr. 
P. Reginos už a.a. Myk. Reginą; 
šeštad., 8 v.r., užpr. A; Bočkaus 
už a.a. Juozą Bočkų; ši sekmad., 
10 v.r., užpr. G. Barcevičienės 
šeimos bičiulių už a.a. O. Špokie
nę; 11.15 v.r., užpr. B. Pabedins
kienės už, a.a. A. Pabedinską.

— Katechetinės pamokos pir
mai Komunijai besiruošiantiems 
vaikučiams ir viešąsias pradžios 
mokyklas lankantiems moki
niams Įprasta tvarka — žiūr. “T. 
Ž.” pr. nr.

— Par. choro repeticija — ši 
ketvirtad., 7.30 v.v. muz. studijoj.

— Par. jaunimo choro repeti
cija — ši penktad., 6.30 v.v.

— Tradicinės Vėlinių išvaka
rių pamaldos — Mišios, Libera,, 
pamokslas bus pirmad., lapkr. 1 
d 8 v.v. Vėlinių visuotinius at
laidus galima gauti nuo pirmad. 
pietų iki antradienio vakaro. Vė
linių dieną Mišios — 7, 7.30, 8, 
8.30 ir 9 vai. ryto ir 8 v. vak.

— Jaunimo sekmad. šokiai — 
ši sekmad., 7.30 v.v. muz. studi
joje.

— Kitą savaitę bus lankomos 
šeimos New Toronto, Mimico ir ' 
Etobicoke rajonuose, o mieste — 
Bartlett, Salem, Russett ir Pau
line gatvėse.

Sol. Gražina Kasperūnaitė - Le 
ve, neseniai atvykusi i Torontą, 
dainuos lapkričio 13 d. Prisikėli
mo par. salėje per šokius, rengia
mus N. Pradėtosios Marijos se
serų naudai. Visi lietuviai kvie
čiami ta šeštadieni rezervuoti ir 

C

apylinkėje

pas

PUDDICOMBE MOTORS
1543 BLOOR ST. W, TORONTO, 

Tel. LE 4 - 7531 (kampas Dundas St- W.)

. Lietuvis pardavėjas

Ribotam laikui maisto siuntiniams iš DANIJOS duodama 10% nuolaida, 
jei užsakoma 44 svaru siuntinys. Medžiagos, pasiūti drabužiai, bateliai ir 
kt tiesiai iš Anglijos. Pasirinkimas iš daugybės pavyzdžių. Vaistai j Len- 
kiją ir kt PASKAMBINUS ATVAŽIUOJU SU PAVYZDŽIAIS I NAMUS. 
LIETUVIŠKOS ILGO GROJIMO PLOKŠTELES — Viskas apdrausta.

PETRUI JURKŠTUI mirus, 
velionies žmonai MARIJAI JURKSTIENEI ir artimiesiems 

reiškiame nuoširdžia užuojautą -—
L. J. Novogrodskiai ir šeima

Geriausiomis kainomis nupirksite 
1966 metų modelio automobilius — 

MERCURY, METEOR, COMET

JIS BALSAVO UŽ ĮSTATYMUS, KURIE DAVĖ
• Kanadai ir High parkui daugiausia darbų istorijoje
• Naują Kanados Pensijų Planą
• Naują skirtingą Kanados vėliavą
Jeigu jis bus vėl išrinktas, stengsis, kad būtų Įvestas:

• pilnas sveikatos apdraudos planas kiekvienam
• nemokamas mokslas visiems gabiems studentams

LAPKRIČIO 8-tąją BALSUOKITE UŽ

CAMERON
ADVOKATAS

(X)

mielai jums patarnaus visais pirkimo reikalais

Šokiams gros lietuviškas orkestras, 
o per pertraukas to paties orkestro bus išpildoma lietuviškų melodijų pynė. 
Pigus bufetas, loterija. Pradžia 7 vai. 30 min.
Kviečiame gausiai dalyvauti. * Įėjimas tik 1 dol.

Skyriaus

KONCERTAS - VAKARAS ST. CATHARINES
ŠĮ šeštadienĮ, spalio 30 d., 7 v. v. SLOVAKŲ salėje (Page & Welland g-vių sankryžoje) 

ST. CATHARINES MIESTE ĮVYKSTA

Programoje dalyvauja: Rimas Strimaitis — tenoras, Algis Simanavičius — bosas 
Solistams akomponuoja muz. D. Skrinskaitė

Gros orkestras iš Toronto. Turtingas bufetas — loterija.
Vakaras rengiamas radijo programai "TĖVYNĖS PRISIMINIMAI"

15 metų sukakčiai atžymėti — paremti

Niagaros pusiasalio ir kitų apylinkių lietuviai radijo klausytojai kviečiami 
nuoširdžiai dalyvauti Rengėjai

PAREMKIME JAUNIMĄ!
Toronto skautų - skaučių tėvų ir rėmėjų komitetas rengia

BAZARĄ-ŠOKIOS
lapkričio 6 d., šeštadienį, Prisikėlimo parapijos salėje 

Pradžia: bazaro — 12 vai. p. p. kavinėje, 
šokių —7.30 vai. vak.

Šokiams gros Benni Ferri orkestras
Įėjimas vakare — $1.50, moksleiviams — $1 

Baras ir užkandžiai
Visus maloniai kviečiame atsilankyti

' Skautų-čių tėvų ir rėmėjų komitetas

Akademikų Draugija spalio 23 
d. išrinko naują valdybą: Algirdą 
Šūki, Mariją Sinkienę ir Sofiją 
Butkevičienę. Paskaitą skaitė dr. 
Vyt. Kavolis.

Vyt. Liesūnaitis su ponia iš 
Detroito lankėsi Toronte. Jų duk
ra yra prof. J. Pikūno žmona. P. 
Liesūnaičiai kuri laiką gyveno 
Montrealyje ir Čikagoje.

Seselių bazaras — lapkričio 13. 
Kas dar neturėjo progos prisidė
ti savo fantais, dar galima juos 
pristatyti abiejų parapijų klebo
nijose arba tiesiai pas seseles — 
57 Sylvan Ave.

K. Jasutis su žmona atostogau
ja Floridoj, Miami Beach. Jiedu 
yra “TŽ” skaitytojai ir siunčia sa
vo bičiuliams linkėjimus.

Už didesnę gerovę ir 
sveikatos apdraudę 
Balsuokite Parkdale 

apylinkėje
UŽ LIBERALĄ

DR. S. HAIDASZ (X)
Jis ištikimai tarnavo visiems Parkdale apylinkės žmonėms 

Informacijai: 1650 Queen St. West. Tel. 534-2367
Skelbia Parkdale Liberalų S-ga

Išrinkite vėl
PAT CAMERON
liberalų kandidatą 

HIGH PARKO

NAUDINGOS ŽINIOS SIUNTINIŲ SIUNTĖJAMS! -
Parduodame angliškų medžiagų eilutėms 3 Vi jardo už S14.50; brokados 
ir krepo medžiagas — po 81.30 už jardą. Turime dideli pasirinkimą 

pasiūtų drabužių.
ESTONIAN DRESS & TEXTILE CENTRE 

1187 — 1189 Bloor St W. (kampas Brock).

Užsakymai priimami ir paštu.

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TFT,. LE 2-3656

KRISTAUS KARALIAUS 
MINĖJIMAS

rengiamas šį sekmadienĮ, spalio 
31 d., 5 vai. vak. Prisikėlimo sa
lėje. Įdomią .programą ruošia 
studentai ir moksleiviai ateitinin
kai. Bus šventraščio vakaras, lie
tuviams dar negirdėtas dalykas. 
Visi kviečiami gausiai dalyvauti.

Kat. Federacija
Sekmadieni, spalio 31 d., Kris

taus Karaliaus šventės proga K. 
Vyrų Dr-ja' ruošia pusryčius-aga- 
pę Prisikėlimo muzikos studijoje 
apie 12.30 vai. — tuoj po pasku
tinių pamaldų. Kviečiami visi 
nariai ir prijaučiantieji. Įėjimas 
nemokamas. Valdyba

Sol. L. Šukytė, kuri sėkmingai 
dainavo operoje “La Boheme”, 
buvo nufilmuota vaidinimo me
tu. Ištraukos bus rodomos CFTO 
stoties per 9-ji kanalą spalio 28 
d., ketvirtadieni, TO v.v. Progra
ma vadinasi “Inside the Cana
dian Opera Co.” Solistė porai 
mėnesių išvyks Europon lapkri
čio mėn. ir grįš Š. Amerikon at
likti savo Įsipareigojimų - koncer
tų. Vienas didesnių jos Įsiparei
gojimų—“Traviatos” opera Čika
goje, kur ji numato pasilikti išti
są mėnesi. “Traviatos” pastatymą 
organizuoja Čikagos Lietuvių 
opera.

Liet. Stud. Rėmėjų Būrelio su
sirinkimas šaukiamas lapkr. 7 d. 
12.15 min. Prisikėlimo par. mu
zikos salėje. Visi, kam rūpi lie
tuvybės išlaikymas mūsų priau
gančioje inteligentijoje, prašomi 
i ši susirinkimą atsilankyti ir Įsi
jungti i rėmėjų eiles. Bus spren-l 
džiami svarbūs klausimai.

Būrelio valdyba
Žygiui i Jungtines Tautas Rem

ti Toronto Lietuvių Komitetas ra
gina ir kviečia, kad kiekvienas 
Įsijungtų ir gausiai dalyvautų lap
kričio 13 manifestacijoj Niujor
ke. Iš Toronto ta proga yra orga
nizuojama ekskursija. Kelionė 
autobusu asmeniui —$23. Išvyks
tame spalio 12 — penktadienio 
vakarą ir grįžtame sekmadienį ar 
pirmadienio rytą, pagal daugu
mos pageidavimą. Registruotis 
iki spalio 30 d. Įmokant pinigus 
šiuo adresu: V. Bačėnas tel. CR 
8-7261 ir 536-4681: St. Jokūbaitis 
tel. 537-2869 arba 534-9286; J. 
Karasiejus 536-1447; pastarasis 
priima ir aukas, stud. A. Šileika 
tel. 244-0080. Be to. kelionės pi
nigus ir aukas galimą Įmokėti: 
Toronto Liet. Namuose “Para
moj” ir Prisikėlimo par. kred. 
unijoj darbo valandomis.
KVINTETAS “DAINA” — orkestras, 
prityręs groti šokiams, pobūviams, ves
tuvėms ir visokiems parengimams. 
Groja lietuvišką, pietietišką, europie
tiška ir populiarią muziką. Skambinti 

telef. 763-2924.

Vyrui išnuomojamas kambarys ir vir
tuvė su baldais arti Roncesvalles 
Avė. Skambinti po 6 vai. vakaro tel. 
LE 24706.

REIKALINGI patyrė apšildymo ir 
krosnių vamzdžių darbininkai prie 
alyvos ir dujinių krosnių darbų; rei
kia turėti šoferio leidimą. Telef. 531 - 
2438.

PARDUODAMAS 8 kambarių namas 
ir garažas; taip pat parduodami bal
dai. Skambinti 6-7 vai. vakaro telef. 
534-3857. ’

valdyba |

MONTREAL
PIRMAS ŠIO RUDENS

S
RENGIAMAS "BALTIJOS" STOVYKLAVIETĖS KOMITETO 

įvyks šį šeštadienį, spalio 30 d. 7 vai. vakaro 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

Programoje: solistai — Dana Stankaitytė ir Stasys Baras
• šokiai, grojant puikiam orkestrui
• įdomi loterija, bufetas ir kitos įvairybės 

Įėjimos: $2.50; studentams ir moksleiviams: $1.00.

DALYVAUKIME VISI!

BALIUS - KONCERTE

šv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios
3426 Parthenais St. Montreal 24. Que. 1465 rue de Sėve. Montreal 20, P. Q.

— Šį savaitgalį prasideda 40 
valandų atlaidai; kviečiami visi 
parapijiečiai gausiai lankytis. 
Draugijos prašomos pasiskirsty
ti valandas budėti prie išstatyto 
švenč. Sakramento. Mišios ir pa
mokslai bus penktadienio vaka
re 8 vai., šeštadienio vakare 7.30 
v.; atlaidų užbaiga — sekmadie
nĮ 11 vai. Mišiomis.

— Serga D. Girdauskienė, p. 
Karpavičienė; jau sveiksta p. Ra- 
šytinienė.

— Mirė Jurgis Ramanauskas, 
66 m. amžiaus; liko du broliai. 
Spalio 21 palaidotas Sherbrook 
East kapinėse.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava — $150,87. Aukojo bažny
čiai $15 — Gudžiūnai; po $10 — 
A. Liepinaitis, V. Koškus.

— Praėjusio penktadienio va
kare buvo surengti šokiai; daly
vavo virš 140 jaunimo. Gautas 
$68,66 pelnas paaukotas bažny
čios dažymui. Ačiū!

— Spalio 23 d. Įvyko N. Pr. M. 
seselėms remti koncertas ir vaka
rienė. Skaitant rėmėjus ir sve
čius, atsilankė apie 170 asmenų. 
Pelno padaryta $400,15. Seselės 
nuoširdžiai dėkoja šeimininkėms, 
darbininkėms ir visiems atsilan
kiusiems. Nors Montrealy gyve
na nemažai lietuvių, bet mažai 
kas Įvertina vienuolių seselių 
pasiaukojimą lietuviškiems reika
lams. Jas galima paremti ne . tik 
atsilankant i vakarienę, bet ir pa- 
siunčiant auką.

— Mūsų parapijoj buvo dary
tas pranešimas, bet dar nevisi su
spėjo suprasti reikalo svarbumą 
lietuvių ir kitų rengiamo žygio Į 
Jungtines Tautas Niujorke lap
kričio 13 d. Šis žygis ir paskelbi
mas didžiuosiuose laikraščiuose 
parodys visiems, kad lietuviai dar 
gyvi ir reikalauja vardan tiesos 
Lietuvai laisvės. Montrealiečiai. 
kas galite važiuokite i Niujorką ir 
dalvvaukite bendrame žygyje 
lapkričio. 13 d. Kurie pasiliekate. 
aukokite pinigais šio žygio išlai
doms padengti. Visais reikalais 
informųokitės ir aukas siųskite 
Montrealio. komitetui: S. Bar
šauskas. A. Gražys. Jz. Lukoševi
čius ir V. Piečaitis.

Montrealiečiai turėtų sukrusti 
ir susidomėti rengiamuoju žygiu. 
Ypač jaunimas tegu rengiasi vyk
ti i Niujorką ir dalyvauti de 
monstracijoje už Lietuvą.

— Už 3 savaičių Įvyks didysis 
parapijos bazaras. Klebonas pra
šo visus grąžinti loterijos knygu
tes.

— Rengiasi tuoktis mūsų par. 
bažnyčioje: Raimondas Petras ■ 
Kaušpėdą, mūsų par. su Anita 
Bernice Zavisza — St. Mary’s 
par.; Myroslawo Lun — Our 
Lady of the Assomption par. su 
Beverly Miller-.Tuškevičiūte mū
sų parapijos. J. G.

APSIDRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722 - 4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 

Tikslus ir greitas patarnavimas

’’LITAS“

i

— Ši šeštadienį, spalio 30 d., 
mūsų parapijos salėje bus įdomus 
koncertas, kurio programą atliks 
žymieji solistai D. Stankaitytė ir 
St. Baranauskas. Pelnas skiria
mas stovyklavietės įrengimui. Vi
si kviečiami dalyvauti.

— Šį sekmadienĮ po pamaldų 
bus renkamos aukos parapijos sa
lėje paremti žygiui į Jungt. Tau
tas. Visais to žygio reikalais 
kreiptis i A. Graži 739-9328 arba 
V. Piečaiti 366-7041.

— Ši sekmadienį yra Kristaus 
Karaliaus šventė. Jaunesniosios 
ateitininkės visus kviečia tą die
ną po Sumos atvykti pas seseles i 
jų ruošiamą programėlę. •

”— Tėvų Jėzuitų vyresnysis T. 
B. Markaitis lankysis Montrealy
je nuo spalio 26 iki 31 d.

— A. ir M. Čepuliai atšventė 
25 vedybinę sukaktį, o M. ir V. 
Murauskai — 15 m. -

— J. Dalmantas sveiksta Lachi- 
ne ligoninėje, o ponia Adomaitie
nė po operacijos gerai jaučiasi.

— Lapkričio 1 d. yra Visų 
Šventųjų šventė. Tai yra Bažny
čios Įsakyta šventė. Mūsų bažny
čioje pamaldos: 8, 9, 10, 11 vai. 
ryto ir 7.30 v. v. Lapkričio 2 d. — 
Vėlinės; Mišios iš ryto bus nuo 7 
iki 9 vai., o vakare — Mišios ir 
Vėlinių pamaldos 7.30 vai.

— Lapkričio 6 d. mūsų parapi
jos salėje ruošiamas parengimas 
lietuviškų mokyklų naudai. Visi 
turėtume jausti pareigą padėti 
mūsų šeštadieninėms mokykloms.

Lietuviškasis radijo pusvalan
dis lapkričio 18 d. paminėjo 2-jų 
metų gyvavimo sukati. Dienos 
metu reguliarių transliacijų me
tu stotis davė angliškai pasikalbė
jimą su dr. I. Gražyte apie Mont
realio lietuvius. Tai turbūt pir
mas kartas, kad Montrealis radijo 
bangomis turėjo progos patirti 
apie vieną iš daugelio tautinių 
grupių. Tą patį vakarą vienoje iš 
Molson svetainių pusvalandžio ve
dėjai L. ir V. Stankevičiai suren
gė priėmimą, kuriame dalyvavo 
arti 100 kviestinių svečių. Ved. L. 
Stankevičius dėkojo visiems re- 
miantiems lietuvių radijo pusva
landi ir savo nuolatiniams bend
radarbiams: dr. I. Gražytei, M. ir 
V. Jonynams, dr. P. Lukoševičiui 
ir dr. H. Nagiui. Įvertindami pus
valandžio vedėjo darbą ir padrą
sindami ateičiai, kalbėjo: seime
lio prez. pirm. K. Andruškevi- 
čius, AV parap. vardu Tėv. J. 
Vaišnys. S.J., dr. P. Lukoševičius. 
A. Norkeliūnas ir Mr. Charbo- 
neau — pusvalandžio skelbimais 
besinaudojančios CIL atstovas. 
Pobūvi pravedė inž. A. Pusaraus- 
kas; šokius paįvairino gražia dai
na sol. G. Capkauskienė, kuri taip 
pat programos vedėjui Įteikė sa
vo pačios keptą “gimtadienio tor
tą” antrųjų metinių proga pa
puoštą dviem žvakutėm. Seim. 
prez. pirm. K. AndruškeviČius ir 
dr. I. Gražytės iniciatyva iš sve
čių pusvalandžiui paremti surink
ta $275. Po gražaus vakaro sve
čiai skirstėsi tvirtai tikėdami, kad 
lietuviškoji radijo programa, su
maniai vedama pasiaukojančių V. 
ir L. Stankevičių, dar daug gimta
dienių atšvęs, v.

DISTRICT ESTATE 
BROKERS INC. 

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS

A. GRAŽYS 789-9328
P. JASUTIS — LA 2-7879

10 METŲ PATIRTIS

Adresas: 1465 De Seve Street
Montreal 20, Que., tel. 766 • 5827

PRADŽIUGINSITE ARTIMUOSIUS TĖVYNĖJE PASIŲSDAMI 
DOVONŲ SIUNTINIUS ŠVENTĖMS PER, 

’TAURAS” Relief Parcel Service 
ST. PRAKAPAS 
Tel. 767 - 9088, 
18 Brookside Ave., 
Toronto 9, Ont.

4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-tas
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybes draudimas iki $2.000.
7.6% už asmen. paskolas 
6.5% už nekiln. turto pask. 
Visos paskolos atviros.
Pigus paskolų draudimas iki $10,000.

KASOS VALANDOS: 1465 De S«ve $♦., sHęmodtenicrs nuo 10.30 iki 12.30 v., dorbo die
nomis — nuo 10 ftci 3 v., Skiriant pirmodienkn ir leitodientus; vokdrors — trečiodie- 
n»o?s ir penktodientote nuo 7 Iki 9 voi, 
3907 Rosemount Blvd., ttl. 722-2472: d»eno — penktadienio* nuo 1 iki 6 vol ir vo ka
ro* — pirmodieniois, trečiodieniois ir penktodieniois nuo 7 iki 9 vol.




