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Mirusieji gyvi
Mirusius paprastai laikome negrįžtamai iškeliavusiais bei iš

nykusiais ir nutraukusiais visas gijas su žemiškąja tikrove. Mes 
palydime juos su giliu liūdesiu ir tariame paskutinį sudievu, nes 
manome, kad mirtims žmogaus atsiskyrimas yra visiškas sunyki
mas, paliekąs tiktai pelenus, kaip žemiškosios kelionės galo ženklą. 
Bet tai paviršutinio žvilgsnio išvada. Gilesnis minties proveržis 
randa, kad mirtinis žmogaus atsiskyrimas nereiškia visiško , suny
kimo. Tą pastebėjo jau žila senovė įvairių formų tikėjimu, tą pa
stebėjo ir įvairių laikotarpių kultūros. Romėnų dainius Horacijus, 
ilgai stebėjęs gyvenimą, tarė: “Nevisas mirsiu!” Savo poetine 
įžvalga jisai jautė, kad ir anapus mirties yra gyvenimas. Jo ir 
daugybės kitų nuojautą visu ryškumu patvirtino Kristaus evange
lija, ta didžioji naujiena, atėjusi jau ne iš poetų ir ne išminčių, o 

. iš pačios antgamtinės tikrovės. Ji aiškiai paskelbė tai, ką prieš- 
evangelinis pasaulis tik jautė arba neryškiai tikėjo. Evangelinės 
epochos žmonėms mirtis nėra gyvenimo sunaikinimas, o tik jo pa
keitimas^— perėjimas iš žemiškosios į antžemiškąją tikrovę, šią. 
tiesą ryškiai primena Vėlinių diena, kuri apgaubia mus gedulu, 
bet kartu byloja ir naujo gyvenimo viltimi. Graudus ir gedulingas 
tėra pats atsiskyrimas, nuspalvintas tolimesnio kelio linkmės ne
žinia, bet virš gedulo švyti tai, ko nei akis neregėjo, nei ausis 
negirdėjo...

Mirusieji yra gyvi ne tiktai antgamtine, bet ir tam tikra pras
me — žmogiškąja gyvybe. Jeigu į mirusius žiūrėsime vien fizinė
mis akimis, žinoma, visada sakysime, kad mirusieji negali būti gy
vi. Bet juk žmogus nėra vien medžiaga, vien biologinis padaras. 
Jis yra kartu moralinė bei dvasinė būtybė, kuri savo kūrybiniu 
gyvenimu gali sukrauti lobius, neišnykstančius drauge su kūno 
mirtimi. Juk moraliniai didvyriai savo herojiniais darbais spindu
liuoja i kartų kartas. Dainiai lieka gyvi savo eilėse, rašytojai — 
savo knygose, mokslininkai — savo darbuose, visuomenininkai — 
savo paliktoje visuomenėje, jos institucijose, mokytojai — savo 
mokiniuose, dailininkai — savo kūriniuose, muzikai — savo sim
fonijose bei melodijose, kariai — savose tautose ir t.t. Kai pažvel
giame į Lietuvos praeitį, aiškiai matome, kad mirusieji tautiečiai 
veikia mus, t.y. turi mums įtakos. Juk ir išeivijoje tebegyvename 
mirusių tautiečių palikimu. Mes tebeturime jų sukurtus kultūri
nius lobius, tebesimaitiname jų idėjomis, tebesididžiuojame jų pa
vyzdžiais, tebejieškome įkvėpimo jų. didvyriškose kovose. Kitaip 
tariant, mes tebestovime ant mirusių tautiečių palikto pagrindo, 
kuris yra mūsų atrama tolimesnei naujai kūrybai. Dvasinis bei 
kultūrinis palikimas tai ne stabdys, o įkvėpimo šaltinis. Iš jo te
besklinda į mus savotiška gyvybė, kurią mini ir mūsų Tautos 
himnas.

Rudens branda, atkeliavusi iš Kanados sodų i didmiesčio gyventojų kambarį. Nuotr. J. Ligerio

Žygis bus — ruoškimės dalyvauti!

Savaitės įvykiai

Mirusių dvasinis palikimas betgi nesklinc^fe’.wningai ji 
reikia skleisti. Kitaip jis lieka prieinamas tik mažam būreliui as
menų, nepasiekia platesnių tautos sluogsnių, nepraturtina savos 
bendruomenės, kuri reikalinga nuolatinės gaivinančios dvasinės 
srovės. Jei pvz. mūsų Čiurlionis su savo kūrybiniu palikimu būtų 
likęs nepaskleistas, tai ir šiandien jaustumės esą didesni skurdžiai 
nei dabar. Kiekviena pasitraukianti karta palieka didesnį ar ma
žesnį dvasinį kraitį, kurį palikuonys turi įjungti į bendrą tautinį 
lobyną. Tam pasitarnauja įvairios priemonės — mirusių autorių 
raštų leidimas, monografijos, dailės leidiniai, akademijos, minėji
mai,* paminklai ir pan. Išeivinėje visuomenėje dažnai pasigirsta 
balsų prieš minėjimus, bet daugiausia dėlto, kad jie rengiami tik 
tam, kad kas nors būtų šiaip ar taip paminėtas. Juose nesiekiama 
atskleisti to ar kito asmens dvasinio palikimo visame jo spindėji
me. Kalti tad ne minėjimai kaip tokie, o tik jų neimponuojantis 
paruošimas. Pagaliau minėjimai nėra vienintelis kanalas mirusių 
dvasiniam palikimui skleisti — yra visa eilė kitų. Svarbiausia, kad 
tas palikimas nebūtų jaunosios kartos niekinamas, supuvimu vadi
namas ar net naikinamas, nes tokia laikysena yra smūgis į pačią 
tautos širdį. Niekinti gali kiekvienas, bet įvertinti, pagerbti ir tęsti 
dvasinį palikimą gali tik kūrybiškas žmogus. Pr. G.

IR VĖL KANADOS KVIEČIAI KINIJAI
Pasirašyta nauja sutartis su 

Kinija dėl kviečių pardavimo, 
ši kartų Kinija perka kviečių 
už $400 mil. Tai didžiausia eks
porto suma Kanados istorijoje. 
Atrodo, kad Kanados ūkinin
kams, auginantiems kviečius, 
ateitis yra gana daug žadanti. 
Prekybos ministeris M. Sharp 
pareiškė, kad ir kiti komunisti
niai kraštai norėtų pirkti kvie
čių Kanadoje.

Kanada yra turtingas, labiau
siai viliojantis kraštas — rašo 
du įtakingi anglų laikraščiai 
“Daily Express” ir “Financial 
Times”. Pasak jų, pragyvenimo 
lygis Kanadoje esąs augščiau- 
sias visame vakarų pasaulyje. 
Savo tvirtinimą paremia šiais 
duomenimis: 75% visų Kanados 
namų turi centrinius šildymus, 
96% — šaldytuvus, 75% — 
automobilius, 89% — telefo
nus, 86% — skalbimo mašinas 
ir 93% — televizijos aparatus. 
Remiantis tais duomenimis, 
JAV lieka antroje vietoje.

Kanados užsienio reikalų mi
nisteris Paul Martin pasakė kal
bą Jungt. Tautose rugsėjo 24 d. 
Savo kalboje jis iškėlė laisvės ir 
apsisprendimo klausimą. Kalbė
damas apie įvairias tautybes Ka
nadoje, jis pareiškė, kad dau
gelio kanadiečių artimieji gy
vena kraštuose, kur pagrindi
nėm žmogiškosiom teisėm nesi
skaitoma, kur laisvė ir apsi
sprendimo teisė neegzistuoja. 
Jis pabrėžė, kad Kanada smer
kia tokia santvarka: laisvės tei
sė turinti būti taikoma visom 
valstybėm. Visiem buvo aišku, 
kad P. Martin turėjo galvoje 
sovietu navergtus kraštus.

Bankrutuojančių firmų skai- 
žiui didėjant, Kanados teisin-

Visi parengiamieji darbai žy- lapkr. 5 d. pas Al. Vakselį, 112— 
giui Į Jungtines Tautas eina ga- D995 Avė., Richi»^>6-Hill, N.Y. 
lop. Aukoš rengėjų komitetui 11419.
plaukia iš visų pusių. Iš didesnių Ekskursijos, vykstančios auto- 
vietovių organizuojasi ekskursi- busais ar traukiniais, prašomos 
jos. Daug kas rengiasi vykti auto apsirūpinti plakatais - šūkiais, ku- 
mobiliais. Rengėjai kviečia visus ne bus nešami manifestacijos 
iš anksto Įsigyti bilietus, kad būtų! metu. Plakatuose minėti tik Lie- 
išvengta spūsties. Bilietai gauna- tuvos vardą, nes estai su latviais 
mi pas vietinių komitetų narius, turės atskirus plakatus, šūkiai 
o paskutinę savaitę—pas V. Pad-<neturi būti įžeidžiamo pobūdžio, 
varietį, 24V2 Ten Eyck St., Bro- Juose reikia išreikšti Lietuvos ne- 
oklyn, N. Y. 11206 arba Commit-' jjrildausomybės bei laisvės reika- 
tee to Restore Lithuania’s Inde- > (avimą.

Organizacijos prašomos daly
vauti su uniformomis, — moterys 
— tautiniais drabužiais. Visi 
kviečiami nešioti prisegtus prie 
krūtinės manifestacijos ženkle
lius.

Manifestacijos dalyviai prade
da, rinktis Madison Square Gar
den lapkričio 13 d. 11 vai. ryto. 
Salėn publika pradedama įleisti 
11 vai.. Programa prasidės vėlia
vų įnešimu lygiai 12 vai. Vėluo
jančių nebus laukiama. Programa 
užtruks apie dvi valandas. Invo- 
kacijai pakviestas Worcester!© 
universiteto rektorius Raymond 
J. Swards, SJ, — vienas žymiau
sių jėzuitų Amerikoj.

Po programos Madison Square 
Garden bus žygiuojama negriež
toje rikiuotėje į Jungt. Tautų 
būstinę. Nuotolis — viena mylia 
su penktadaliu. Pats žygis už
truks apie valandą, o programa 
prie JT rūmų — apie pusvalandį. 
Visas žygis bus nufilmuotas.

Paruoštos delegacijos lankys 
įvairių valstybių delegacijas 
jungtinėse Tautose. JAV delega-

plaukia iš visų pusių. Iš didesnių Ekskursijos, vykstančios auto-

pendence, 29 W. 57 St. — 10 Flo- ( 
or, New York, N. Y. 10019, USA. 
Kanadoje bilietus platina: A. Lu- 22 
kas, 1007 Melvin Ave., Oakville, 
Ont.; A. Pilipavičius, 62 Garfield 
Ave., Hamilton, Ont.; J. Alonde- 
ris, 39 Thomas St., St. Cathari
nes, Ont.; J. Karasiejus, 18 Have
lock St., Toronto 4, Ont.; P. Ja
nuška 1033 Bruce Ave., Windsor, 
Ont.; K. Andruškevičius, 499 — 
83rd Ave., Chomedy — Montreal. 
Bilietų kainos: $3, 2 ir 1 dol.

Lietuvių Bendruomenės apy
linkės ir kitos organizacijos kvie
čiamos sušaukti vietinės visuome
nės susirinkimus ir vietos lietu
vių vardu, paminint apytikrį jų 
skaičių, atsiųsti manifestacijos 
rengėjų komitetui solidarumo pa
reiškimus — laiškais arba tele
gramomis prieš lapkričio 13 d. 
Rengėjams svarbu, kiek tautiečių 
prisideda prie manifestacijų. 
Toks pareiškimas jau gautas iš 
Venecuelos Liet. Bendruomenės.

gurno ministerija pradėjo sekti 
visuose miestuose bankrotuo- 
jančias įmones. Daugelis bank
rotų buvo padaryti tik vyriausy
bei ir skolininkam apgauti. On
tario provincijoje 1964 m. bank
rotai siekė $60 mil., o Kvebeko 
prov. — $79 mil. Pakeitus įsta
tymus, padėtis, manoma, pa
gerėtų.

Nemokamo mokslo universi
tetuose reikalauja kanadiečiai 
studentai. Virš 1000 studentų 
demonstravo Otavoje prie par-,
lamento rūmų, reikalaudami su-1 Organizacijos kviečiamos daly- 
daryti sąlygas, kad nepasiturin-; vauti žygyje į Jungt. Tautas su 
tieji studentai turėtų galimybę vėliavomis ir užsiregistruoti iki

Šūkiai

studijuoti. Panašios demonstra
cijos įvyko Toronte ir kituose 
miestuose.

Inžinierių trūkumas Kanado
je yra labai jaučiamas. Pasku
tinių 10 metų laikotarpyje iš 
Kanados į JAV emigravo 9.300 
inžinierių. Beveik kas metai 30 
nuošimčių visu inžinierių, bai
gusių Kanadoje universitetus, 
išvyksta į JAV. Kanadon atvyks
ta daugiausia inžinierių iš Bri
tanijos.

Fabrikų dūmais apkrėstas 
oras sudaro nemažesni pavojų 
susirgti plaučių vėžiu kaip ciga
retės. Dr. D. V. Bates, McGill 
universiteto plaučių specialis
tas, po ilgų tyrimų priėjo išva
dos, kad plaučių vėžiu daugiau
sia miršta tarp 50 ir 70 m. am
žiaus, nevisada gauna plaučiu 
vėžį nuo rūkymo. Nerūką ir gy
veną kaimuose plaučių vėžio be
veik niekada negauna. Automo
biliu išmetamos dujos yra pa
vojingiausios. Torontas. Hamil- z ___ ________  _____  ___ __
tonas ir Windsoras yra labiau- Žygio į Jungtines Tautas organizatoriai. Sėdi iš kairės: Rezoliuci- uždangos, esąs kiek nalengvėies 
šiai nuodingais dūmais ankrės- joms Remti Komiteto pirm. L. Valiukas ir ant. Mažeika; stovi: Ant. no to, kai jis. L. B. P., parašęs 
ti miestai visoje Kanadoje. Sniečkus, R. Kezys, Alg. Budreckis, J. Miklovas (Nukelta į 9 psl.)

BRAZILIJOJ PASKELBTA KARINĖ DIKTATŪRA, KURIOS 
VADU TAPO PREZIDENTAS GENEROLAS BRANCO. Pastarasis 
valdė Braziliją prezidento titulu, kai praėjusiais metais karinis su
kilimas pašalino iš prezidento pareigų J. Goulart, gerokai palinku
sį į prokomunistinę pusę. Diktatūros įvedimas buvo paskelbtas po 
to, kai parlamentas po ištisos nakties ginčų pasipriešino konstitu
cijos pakeitimui, praplečiančiam federacinės vyriausybės galią ir 
leidžiančiam kontroliuoti 22 Brazilijos provincijas — valstijas. 
Prez. Branco dekretu gali būti.® 
panaikintos politinės partijos, pa
skelbtas apsiausties stovis iki 150 
dienų, papildytas augščiausio 
teismo sąstatas iki 16 teisėjų, pa
šalintas betkuris parlamento at
stovas iš pareigų, suspenduotos 
betkurio piliečio politinės teisės 
iki 10 dienų. Tuo dekretu tuojau 
pat buvo panaikintos visos politi
nės partijos, o į teismą paskirti 
nauji asmenys, kurie neutraliza
vo opoziciją naujam režimui. Be 
to, prezidento aktu nustatyta, kad 
dabartinio prez. Branco įpėdinis 
bus renkamas 1966 m. spalio 3 d. 
dabartinio parlamento, o ne tau
tos. • ;

Tarptautinė kariuomenė Domi
ninkonų respublikoje dar kartą 
išgelbėjo kraštą nuo didesnio 
kruvino susirėmimo. Kai sukilė
lių rajone, Santo Domingo mies
te, buvo nužudytas buvęs karinės 
juntos ministeris, sujudo Domi
ninkonų respublikos kariuomenė 
ir bandė užimti sukilėlių rajoną. 
Tarpt, kariuomenės daliniai — 
brazilų ir amerikiečių — greitai 
užėmė tą rajoną ir sustiprino 
laikinę vyriausybę, kurią Domi
ninkonų generolai norėjo nuvers
ti. Laikinis prez. Garcia-Godoy 
yra susikirtęs su savo generolais

, , , , , . v I ir norėtu jais nusikratyti, betturą bus aplankyta dar pries ma-lamerikiečiaiJ pataria janf ne. 
mfestaciją. Po mam_estacijų,.buąpjaryxi, nes tuo būdu sukeltu nau- 
lankomos kitų Įkastų delegacijos. ja/ko’vas. Generolai laikini pre- 
šiame darbe uoliai talkins latviai į įdenta laiko daug paianPkiu 
ir estai. Latviai suorganizavo 451 gninlAliams 
studentų talką. i

Kaip vykti į manifestacijos vie- { Indonezijos kariuomenė, likvi- 
tą — Madison Square Garden? į davusi komunistų rengtą sukili-

Iš viešosios autobusų stoties,imą prieš Sukarno valdžią, gero- 
kuri yra prie 8 Avė ir*41 gt. —[kai apvalė kraštą nuo komunistų, 
eiti 8-ta Avė. iki 49 gt. (apie 700 [ Prez. Sukarno patarė savo gene- 
gerų žingsnių). i rolams susilaikyti nuo komunis-

Iš Pennsylvania gelež. stoties tų medžioklės, bet tie nepakluso 
—'8-tos Avė. požeminiu trauki
niu (Uptown linkme, 10 vai. trau
kiniu) iki 50 gt. stoties (antras su
stojimas, 15 c.).

Iš Grand Central stoties — po
žeminiu traukiniu (Shuttle) iki 
Time Square, iš ten — Broad- 
way’u iki 49 gt. ir 8-tos Avė. maž
daug tiek pat, kaip iš autobusų 
stoties.

Automobiliais atvykę turėtų 
juos palikti autoaikštėse toliau 
centro (centre už dieną — apie $ 
3.50); geriausia atrasti Municipal 
Parking, iš ten — požeminiu trau
kiniu betkuria per Manhattan ei
nančia linija (išskyrus Lexington 
Line, kuri per toli) į 49—50 gt. 
stotis. Arčiausiai prieinama IND 
(ependent) 8-tos Avė. linija, tik 
artėjant, 42-oj ar 59-toj gt. reikia 
persėsti į local.

Po manifestacijos, nuo Jungt. 
Tautų artimiausia požeminių 
traukinių stotis — Lexington li
ne prie 43—42 gatvių, arba (vyks
tantiems į šiaurines - rytines 
miesto dalis) tinka ir 51 gt. sto
tis.

Kanados premjero 
pareiškimai

Parlamentinu rinkimų proga į 
tautines grupes kreipėsi abu di
džiųjų partijų vadai — L. B. 
Pearsonas ir J. G. Diefenbakeris. 
Pastarojo lankymosi proga To
ronte buvo sukviesti tautinių gru
pių laikraščių redaktoriai į Park 
Plaza viešbutį, kuriame buvęs 
premjeras su visais pasisveikino, 
bet atskiros kalbos jiems nepasa
kė. Tautinių grupių laikraščių at
stovai buvo pakviesti į masinį 
konservatorių partijos mitingą 
Maple Leaf Gardens. Visai kitaip 
buvo organizuotas L. B. Pearso- 

! no apsilankymas Toronte. Orga- 
| nizatoriai sukvietė visus tautiniu 
s grupių laikraščių redaktorius ir 
\ veikėjus į Constellation viešbutį. 
\ kur premjeras išdėstė savo užsie

nio politika ir atsakė į paklausi
mus. Dalyvavo, šalia daugybės li
beralu partijos veikėju, 27 re
daktoriai ir 34 taut, grupių atsto
vai Jiems L. B. Pearsonas pa
reiškė, kad atsikvietimas šeimų 
nariu, likusiu ananus geležinės

irolams susilaikyti nuo komunis- 

į ir varo pradėtą politiką toliau. 
Jų remiama demonstrantų minia, 
susirinkusi prie užsienių reikalų 
ministerijos rūmų Jakartoje, rei
kalavo atsistatydinti ministerį 
Subandrio, kuris yra prokomunis- 
tas ir buvo įtrauktas Į sukilėlių 
numatytą vyriausybę. Anksčiau 
jis buvo laikomas Sukamo įpėdi
niu. Komunistai pradėjo smar
kesnę reakciją Javoje, kur yra įsi
stiprinę didokame plote.

Paaukojo šėrus 
“Tėv- Žiburiams”

Jau nekartą esame rašę, kad 
iki šiol “TŽ” savaitraščio leidimu 
rūpinosi dvi organizacijos: K.L.K. 
Kultūros Draugija ir Spaudos B- 
vė “Žiburiai”. Pirmoji buvo kul
tūrinė, antroji — komercinė, ak
cinė. Eilės metų patartis paskati
no tas dvi organizacijas sujungti į 
vieną — K. L. K. Kultūros Drau
giją “žiburiai”. Ši organizacija - 
leidykla, gavusi įteisinimą val
džios įstaigose, kreipėsi į šėrinin- 
kus, kviesdama paaukoti turimus 
Spaudos B-vės “žiburiai” šėrus 
tolimesniam “TŽ” leidimui, ku
riuo rūpinasi kultūrinio pobū
džio, neakcinė organizacija. Į 
kvietimą atsiliepė jau daugelis 
šėrininkų, paaukodami savo šė
rus. Dalis kvietimų grįžo, nes kai- 
kuriu šėrininkų adresai yra pa
sikeitę ir valdybai nežinomi. Ne
gavę prenašimų šėrininkai yba 
prašomi nedelsiant atsiliepti, ku
rie yra pametę savo šėrus, yra 
prašomi apie tai pranešti, čia 
skelbiame naują sąraša asmenų, 
naaukojusių šėrus ir dividendus:
A. Šalkauskis, Toronto,.... $10.00 
A. Pusdešris, Hamilton, .... 11.20 
T. Vaičeliūnas, Sudbury,... 15.00 
M. Januška, Winnipeg, ... 15.00 
Pr. Rudinskas, Montreal, 15.00 
KLB krašto valdyba____ 54.00
P. šalna, Richmond Hill,.... 56.00 
VI. Katelė, Toronto,_____ 15.00
Rr. žekas. Toronto, ......... 10.00
VI. Žemaitis, Geraldton, .... 22.40

$223.60
Visiems aukotojams reiškiame 

nuoširdžią padėką —
Valdyba

Britų kolonija Rodezija, kuri 
grasino paskelbti savo nepriklau
somybę ir nepaisyti Britanijos 
priešinimosi, tuo tarpu nuo tokio 
žingsnio susilaikė. Įtampą atslūg- 
dino Britanijos premjero Wilso- 
no vizitas Rodezijos sostinėje 
Salsbury, kur jis aiškiai pareiš
kė Britanijos nusistatymą reaguo
ti ūkinėmis priemonėmis — jū
ros ir. sausumos blokada. Rodezi
jos vyriausybė pagaliau sutiko su 
kompromisiniu pasiūlymu — su
daryti karališkąją komisiją, kuri 
išstudijuotų visą problemą ir pa
teiktų savo pasiūlymus. Svarbiau
sia kliūtis Rodezijos nepriklauso
mybei — nenoras duoti daugu
mai krašto gyventojų — negrams 
lygių teisių. Negrų ten yra 4.000.- 
000, o baltųjų —*270.000, kurie 
turi visą krašto valdžią savo ran
kose ir yra pasiryžę tapti nepri
klausomais nuo Britanijos. Pasta
rosios anglikonų arkivyskupas 
ryšium su premjero Wilsono 
vizitu Rodezijoj pareiškė, esą 
Britanijai tektų panaudoti karinę 
jėgą tuo atveju, jeigu Rodezija 
vienašališkai pasiskelbtų nepri
klausoma. Prieš jo pareiškimą su
kilo įvairios gnmės, ypač Rode
zijos anglai, o 26 Britanijos par
lamento atstovai — liberalai ir 
darbiečiai, pasiuntė pritarimo te
legramą.

Mirties bausmė Britanijoj, po 
kelis metus užtrukusių parlamen
tinių diskusijų, pagaliau panai
kinta. Buvo priimtas atitinkamas 
įstatymas, kuriuo mirties bausmė 
panaikinama penkeriems me
tams, tačiau manoma, kad jis bus 
pratęstas neribotam laikui.

Izraelio valstybės karinis dali
nys įsiveržė į Libano teritoriją, 
kur išsprogdino namus, pirma iš
kraustęs gyventojus. Be to, jis 
sunaikino tris vandens rezervu
arus. Tai pirmas toks įvykis po 17 
metų. Izraelio karinė vadovybė 
tvirtina, kad tai buvę padaryta 
atsilyginant už partizanų puldi
nėjimus iš Libano teritorijos. Vis- 
dėlti Izraelio parlamente vyriau
sybė už tai buvo kritikuojama.

Amerikiečių lėktuvai P. Viet
name per klaidą bombardavo 
miestelį, nesantį priešo pusėje, 
žuvo 48, sužeista 55 asmenys. 
Klaida įvyko dėl P. Vietnamo pa
reigūnų klaidingų nurodymų.

Mirties bausmė 
latviams

Pr. “TŽ” nr. esame rašę apie 
Latvijos komunistinės okupantų 
valdžios suorganizuotą teismą Ry
goje. Buvo teisiami šeši latviai, 
neva dalyvavę žydų ir čigonų žu
dyme. Trys jų gyvena užsieniuo
se. Tai H. Puntulis — Kanadoje, 
B. Maikovskis — JAV, A. Eiche- 
lis — Vokietijoj. Byla truko 3 sa
vaites. Teismo salėje iš kaltina
mųjų buvo tik '2. Tikrovėje tai 
buvo daugiau spektaklis nei teis
mas. Į jį buvo prikviesta daugy
bė liudininkų, korespondentų, fil- 
mininkų. Teismas buvo iš anksto 
surežisuotas — panašiai kaip lite
ratūriniai teismai. Jame buvo sie
kiama suniekinti laisvosios Latvi
jos žmones ir taip pat išeivius 
bei parodyti užsieniams: štai ko
kie jūsų imigrantai! Rygiškis 
teismas penkis kaltinamuosius 
nuteisė mirti, o šeštasis gavo 15 
m. kalėjimo. Toks teismas, žino
ma, galėtų kiekvieną pasmerkt 
mirti. Pasiteiravus pas latvių va
dus Kanadoje, buvo atsakyta, kad 
tai propagandinis sovietų mostas. 
Kaltinimai esą sufabrikuoti. Vie
nas kaltinamųjų, H. Puntulis, 
griežtai paneigė kaltinimus, pa
reikšdamas, kad nurodomoje nu
sikaltimo vietovėje visai nėra bu
vęs. Ta proga kyla klausimas, ka
da bus teisiami Rainių, Pravie
niškių, Červenės ir kitu vietovių 
bolševikiniai nusikaltėliai, ku
riuos tebegloboja sovietinė val
džia?
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Adreso pakeitimas — 25 et džioklei Indonezijoje, prasidėjo
skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimą dar viena medžioklė — generolų, 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Kaip Žinome, komunistų suklli- 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland _ , . . .
Publ by Žiburiai (Canadian Lithuanian) R. Catholic Cultural Soc., Inc. ji generolai, kad būtų SUSilpnin-

Subscription rates: $5 per year, $3 per 6 months. ta kariuomenės įtaka, preziden-NMwm j , i- to Sukarno buvo issiuntmeti am
basadoriais į įvairius pasaulio 
kraštus. Dabar tie generolai at
šaukiami atgal į Indoneziją. Prieš 
kelias dienas iš Maroko atšauk
tas amabasadorius Djatikusumo, 
iš Australijos — Kosasih. Numa
tomas atšaukti iš Abisinijos am
basadorius Suadi ir kiti. Visi šie 
paminėti ambasadoriai yra gene
rolai, artimi Indonezijos karo 
ministerio gen. Nasution bend
radarbiai. Šie generolai gauna 
naujas pareigas Indonezijos vy
riausybėje ir kariuomenėje, ku
rias anksčiau turėjo prokomunis
tinio nusistatymo asmenys. Iš to 
galima spręsti, kad nežiūrint pre
zidento Sukamo pageidavimo ne
siimti radikalių priemonių prieš 
komunistus ir jų simpatikus, ka
riuomenėje stiprinamas antiko
munistinis elementas.

Kinija protestuoja
Intensyviai tęsiama komunis

tų medžioklė. Skelbiama, kad 
jau pagautas indonezų komunistų 
vadas Aidit ir sukilėlių vadas Un- 
tung. Sudeginta visa eilė, komu
nistų būstinių, net kiniečių vado
vaujamas universitetas. Spalio 19 
d. indonezų kareivių būrys įsi
veržė į kiniečių komunistų pre
kybos atstovybę Jakartoje, šautu
vų buožėmis išdaužė duris, dur
tuvais subadė dėžes ir baldus 
jieškodami ginklų. Atstovybės 
tarnautojai kratos metu buvo su
sodinti ant grindų ir kareiviai su 
nuogais durtuvais juos saugojo. 
Krata truko apie pusantros va
landos. Raudonoji Kinija įteikė 
Indonezijai griežtą protestą, esą 
indonezų kareivių elgesys kinie
čių atstovybėje buvęs provokaci
ja prieš Kiniją. Taip pat proteste 
primenama, kad nežiūrint Kini
jos prašymo, Indonezijoje tebe
vykstanti smarki veikla prieš ki
niečius. Esą vien tik Javoje su
degintos 32 kiniečių krautuvės ir

TAIP KALBĖJO LENKAS

Indonezijos generolai įsitvirtina

mo metu buvo nužudyti šeši iš aš- 
. .i tuonių vadovaujančių indonezų 

Lithuanian Weekly armijai generolų. Kiti žymesnie-
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* Išeiviams skirtas komunis

tinis laikraštėlis “Tėvynės Bal
sas” 76 nr. praneša, kad liturgi
nės reformos būsiančios vykdo
mos ir Lietuvoje. Lietuvos vys
kupijų valdytojų susirinkimas, 
pirmininkaujamas vysk. P. Ma
želio, paskyręs Lietuvos vysku
pijų jungtinę liturginę komisi
ją, kuriai vadovauja Vilniaus 
arkivyskupijos valdytojas kan. 
Č. Krivaitis, o sekretoriauja — 
Švenčionių dekanas kun. V. 
Aliulis. Jie esą tikisi neužilgo 
išleisti lotynų ir lietuvių kalbo
mis apeigų rinkinį — ritualą, 
o metų gale — lietuvišką mišio
lėlį sekmadieniams ir dides
nėms šventėms. Kai Romoje bus 
galutinai parengtas mišiolas, 
žada jį išleisti ir Lietuvoje su 
atskira lekcijų bei evangelijų 
knyga. Ar ši žinia skirta tiktai 
išeiviams pasmilkyti, tuo tarpu 
dar neaišku. Iki šiol nebuvo ga
lima spausdinti net paprasčiau
sių maldaknygių.

* Marijos statula iš Fatimos, 
Portugalijoje, pradėjo savo 3 
mėn. kelionę po P. Vietnamo 
vyskupijas. Ji buvo atskraidin
ta lėktuvu į Saigoną, o iš ten 
nugabenta į vietos katedrą.

* Posantarybinė liturgijos ko
misija patvirtino Amerikos vys
kupų nutarimą platesniam savo 
kalbos naudojimui Mišiose. Tai
gi, Amerikoje Mišių apeigos kal
bos atžvilgiu bus maždaug su
vienodintos su Australijoje, Ka
nadoje ir kitur anglų kalba at
liekamom apeigom.

* Šv. Tėvas ir Vatikano san-
taryba paskelbė 5 svarbius dek- _____ _____ v___ ______
retus: apie ganytojišką vyskupų dojimas įgavo dar *naujesni at- 
darbą, vienuolius, kandidatų į spalvį, kai Rimini mieste, Ita

lijoje, atidarant tautinį esperan
to kongresą, yysk. Emilio Bian- 
cheri davė leidimą vienam savo 
kunigų, mons. Emilio Pasolini, 
atnašauti Mišias esperanto kal
ba.

* 10 ispanių šv. Rožinio sese
lių misijonierių, kurios buvo iš
tremtos iš Kongo praeitais me
tais, dabar vėl sugrįžo atgal į 
savo misiją Wamba vyskupijoj.

* Protestantai ir katalikai 
darbuojasi bendros maldakny
gės paruošime, kuri bus naudo
jama visų krikščionių per Krikš
čionių Vienybės savaitę sekan
čiais metais. Vienybės savaitė 
kiekvienais metais yra organi
zuojama bendrai Krikščionių 
Bendrijų .Tarybos komisijos ir 
katalikų* sąjungos krikščionių 
vienybei Lijone.

* Arkiv. Raffaele Fomi, po
piežiaus nuncijus Urugvajuje, 
dėl susikirtimo su vietinės val
džios atstovu išvyksta į kitą pa
skyrimo vietą.

K. J. Stš.

16 m. naujas kandidates priim
ti buvo griežtai draudžiama.

* Arkiv. Anton Baraniak, len
kas, santaryboje iškėlė klausi
mą, kaip toli galima eiti bend
radarbiaujant su antireliginėm 
valdžiom. Jo manymu. Katalikų 
Bendrija negali leisti savo ti
kintiesiems skleisti bedievybės, 
bet gali leisti jiems bendradar
biauti kitose srityse. Jis pabrė
žė, jog santarybos pareiga būtų 
nustatyti šiuo_reikalu ribas.

* Serbų Ortodoksų Bendrija 
pirmą kartą per 4 sesijas pasky
rė savo stebėtojus į Vatikano 
santarybą. Atstovais paskirti: 
kun. Dusan Kasič, Belgrado se
minarijos rektorius, ir kun. La
zar Milin, Belgrado teologinės 
mokyklos profesorius.

* Vysk. Jaroslav Gabro, uk
rainietis, ruošia du visų ukrai
niečių vyskupų konferencijos 
memorandumus, kurių vieną 
siųs sovietų vyriausybei, o kitą 
— Maskvos patrijarchui Alek
siejui. Juose prašoma atstatyti 
Katalikų Bendrijos teises Uk
rainoje ir pabrėžiama, kad mili
jonams katalikų ten neleidžia
ma praktikuoti savo religijos, 
nors 124-tas sovietų konstituci
jos paragrafas garantuoja kiek
vienam savo piliečių religijos 
laisvę.

* Vatikano ir Jugoslavijos at
stovai baigia susitarti dėl būsi
mos Katalikų Bendrijos padė
ties Jugoslavijoje. Sutartis dau
giausia ribosis vyskupijų tvar
kymu ir religiniu švietimu.

* Mišiose įvairių kalbų naų--

BR. ZUMERIS tymo generolų telkimas indonezų 
Musų korespondentas Australijoj kariuomenėje rodo, kad šiuo me- 

1 tu jie ima kontrolę* į savo ran
kas. Neseniai atleistas iš parei
gų karo aviacijos viršininkas Da
ni, kurio pavardė figūravo suki
lėlių tarybos sąraše. Gen. Suhar
to paskyrimas kariuomenės šta
bo viršininku rodo, jog Sukamo 
buvo priverstas priimti dešinių
jų generolų kandidatą, nes prie£ 
tai Sukarno štabo viršininku vie
toje nužudyto gen. Yani buvo pa
skyręs prokomunistą gen. Prano- 
to. Šuo metu valdžioje dar yra 
užsienio reik. min. Subandrio, ku
ris buvo sukilėlių tarybos sąraše, 
yra prokomunistinio nusistaymo 
ir didžiausias generolų priešas.

Šiuo metu dešinieji generolai 
įsitvirtina gana sėkmingai, bet 
padėtis dar nėra galutinai nusi
stovėjusi. Staigmenų dar galima 
laukti kiekvienu metu.

skleidžiama antikinietiška propa
ganda.

Indonezų kariuomenės vadovy
bė turinti duomenų, kad sukili
mas Indonezijoje buvo surežisuo
tas Pekinge. Sukilimo nepasise
kimas yra laikomas dideliu kinie
čių nepasisekimu pietų-rytų Azi
jos regijone. Kinija Indonezijoje 
norėjo įsteigti antrą Kubą, bet 
susilaukė didelio pralaimėjimo. 
Netenka abejoti, jeigu Indonezi
joje pavyks įsitvirtinti dešinie
siems generolams ir paimti kraš
tų kontrolę į savo rankas, komu
nistų veržlai pietų-rytų Azijoje 
bus suduotas skaudus smūgis, 
nes Indonezijos padėtis yra stra
teginė. Antikomunistinio nusista-

Tailandija - kaip riešutas tarp replių
Tailandijos ministeris pirmi

ninkas maršalas T. Kittikachorm 
atidėjo savo vizitą į Australiją 
neribotam laikui, nes situacija 
pačioj Tailandijoj nėra tokia 
džiuginanti, kad min. pirminin
kas galėtų be rūpesčių lankytis 
kituose kraštuose. Pasižiūrėję Į 
žemėlapį matome, kad Tailandi
ja yra tartum riešutas replėse. 
Iš vienos pusės jį siekia neutrali 
Kombodija, kuri daugiau orien
tuojasi į Pekingą, negu iš tikrų
jų laikosi neutralumo. Toliau tu
ri ilgą sieną su Laos, kur karo 
veiksmai aprimę, bet padėtis te
bėra Įtempta ir kiekvienu mo
mentu gali Įsiliepsnoti kautynės. 
Iš kitos pusės Tailandiją supa 
neutrali Būrma, kurios laikysena 
ir vidaus padėtis nėra nei aiški, 
nei pastovi.

Tailandijoj yra nemaža maho
metonų tikybos žmonių, kurie la
biau orientuojasi į Maleziją, negu 
į Tailandiją. Sąsmaukos džiung
lėse yra komunistų partizanų 
grupelės, kurios aktyvumo šiuo 
metu nerodo, bet laukia tinkamo 
momento, pastiprinimų iš šalies. 
Komunistiniai infiltratoriai iš 
Laos rodo aktyvumą ir turi savo 
planus ateičiai. Kai Pietų Vietna
me padėtis daugiau ar mažiau nu-
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PETRONELEI BALTRUKONIENEI mirus, 
dukrą JANYTĘ BUBULIENĘ ir šeimą 

nuoširdžiai užjaučiame —
Stasė ir Benius Yokubynai

PETRUI JURKŠTUI mirus, 
mielai MARYTEI JURKŠTIENEI

reiškiame nuoširdžią užuojautą —
- Stasė ir Benius Yokubynai

U

kunigus auklėjimą, krikščioniš
ką švietimą ir Katalikų Bendri
jos santykius su nekrikščioni- 
mis.

* Tautinė protestantų sąjun
ga Anglijoje pranešė siuntinė- 
janti atsišaukimą po visą kraš
tą, kviesdama priešintis prieš 
popiežiaus atvykimą i Liverpu
lio katedros šventinimo iškil
mes 1967 m.

* Kan. George E. Brigstocke, 
anglikonas, Canterbury arkiv. 
dr. Ramsey kapelionas, tapo ka
taliku.

* Kun. Jacques Berthieu, SJ, 
praeito šimtmečio gale, Mada
gaskare nukankintas misi j orde
rius, šv. Petro bazilikoje Romo
je buvo paskelbtas palaimintuo
ju. -

* Dėl trūkumo aptarnautojų 
ligoninėse prie nepagydomom 
ligom ir psichiškai sergančių 
Čekoslovakijos valdžia* ateityje 
leis ten basidarbuojančiom vie
nuolėm i.savo eiles priimti nau
jų kandidačių. Per paskutinius

JIB. vartojo 16 savaičių, pusę metų,JIB. vartojo 16 savaičią, pusę metą, vienus metus, 
paveikslai parodo, kad JIB. vaistai ATAUGINA PLAUKUS, išgydo 
pleiskanas, šašus, niežėjimą, sulaiko plauką slinkimą, atgauna, natūra
lią plauką spalva MOTERIMS IR VYRAMS, 100 proc. garantuotai.

JIB VARTODAMAS NEBOSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB. 8. Oz. 16 savaičią vartojimui Kanadoje viso $6.30. 

Užsakymus su Money Orderiu, reikalaukite tuojau.
JIB LABORATORIJA, 1437 So. 49th Avė., Cicero, Illinois 60650

SILVER BELL FURNITURE CO
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

Sav. V. ir J Balionai,

861 COLLEGE ST.

sistovi ir persvara šiuo metu 
krypsta amerikiečių pusėn, ko
munistai gali sudaryti naujų ko
vų židinį Tailandijos džiunglėse, 
Laos pasienyje ir Burmos šiaurė
je, kuri tiesiogiai susisiekia su ko
munistine Kinija. Burmos šiauri
nės dalies džiunglėse tebėra par
tizanų vienetai, kurie rodo men
ką aktyvumą, bet pats jų buvimas 
rodo, kad Pekingo valdovams jie 
gali būti reikalingi, kai bus tin
kamas momentas sukurti naują 
neramumų ir kovų židinį.

Tailandijos vyriausybė yra aiš
kios provakarietiškos krypties, 
todėl Pekingui labai rūpi pakeis
ti Tailandijoje esamą padėtį ir ją 
bent padaryti neutralią. Neutra
lumas čia reiškia, kad Tailandija 
orientuotųsi daugiau į Pekingą, 
negu į Vakarus. Kiniečiai nieka
da nepraleis progos šį savo pir
mąjį siekimą Tailandijoj įgyven
dinti. Tailandijos min. pirminin
kas, žinodamas padėtį, atsisakė 
vizito į Australiją ir pasiliko bu
dėti namuose, kad išvykus ne
įvyktų nenumatytų staigmenų. 
Riešuto padėtis replėse yra kiek-
vienu momentu nesaugi, nes nie
kas negali tiksliai pasakyti, kada 
replės laikančios rankos suma
nys jas paspausti.

Mielas Vilniaus miestas
Tokia antrašte Kanados lenkų 

“Glos Polski” spalio 14 d. at
spaude ilgą Z. Novickio iš Mont
realio straipsnį apie Įvykusį ten 
Vilniaus Dienos minėjimą. Atro
do, kad autorius seka Kanados 
lietuvišką spaudą, nes išvardina 
Montrealio “Nepriklausomą Lie
tuvą”, kuri rugsėjo 1 d. nr. “il
gesniam straipsny” (nieko pana
šaus — tik kronikos žinutė — K. 
B.) ragino ne tik lietuvius, bet ir 
ukrainiečius šią lenkų rengiamą 
šventę piketuoti. Mėginta, tačiau 
Montrealio policija tą akciją grei
tai likvidavo, kai vienas lenkas 
demonstrantų buvęs gerokai ap
stumdytas.

Vilniaus Dieną Montrealyje or
ganizavo Rzeczpospolitos Rytinių 
Sienų S-ga veteranų namuose* 
kur, be meninės dalies, pagrindi
nę paskaitą skaitė buv. Vilniaus 
prokuroras (dabar gyvena Niujor
ke) Kavecki. Tad ir paklausyki
me, kokių nesąmonių jis pabėrė 
dviem šimtam klausjrtojų.

Vilnius — brangus miestas 
kiekvienam lenkui, jau nuo XIV 
a. tampriai surištas su Lenkija, 
tačiau nuo 1918 m. tapęs lietuvių- 
lenkų nesantaikos objektu, ne
žiūrint, kad tos dvi tautos iki pas
kutinio Rzeczpospolitos padali
nimo taikingai ir pavyzdingai su
gyveno.

Prelegentas, pasinaudojęs E. 
Krulikovskio knygos — “Wilen- 
szczyzna” ištraukom, susirinku
siųjų didžiausiam džiaugsmui pa
reiškė, kad Vilnių įkūrė ne lie
tuviai, bet slaviškos giminės, tik
riau tariant, rytų — graikų apei-

TEL. 536-4767

• Gaminame valgomo
jo kambario ir 
virtuvės komplektas

• Taip pat aptraukia
me senas kėdes.

• Darbas atliekamas 
sąžiningai

katalogų.

SHIPPING CO.
(Įsteigta 1945) 
118 East 28 Street,

New York, N. Y. 10016 
džiaugsmingai praneša, kad yra

PODAROGIFTS 
autorizuota parduoti SJS.S.R gamy 
bos augštos kokybės maisto ir do

vaną siuntinius.
GRAMERCY taip pat turi Jums pa
siūlyti puikią ir naujų audeklų į 
S.S.S.R.

IŠIMTIS — MOTERIMS TIKRI
AVIES KAILIŲ KAILINIAI.

Elegantiški ir praktiški. Augštos 
kokybės. Tamsiai rudi. Dydis 8-20 
— $175.00. Dydis 40-48 — $ 190.00.

Moterims nailoniniai kailiniai. 
Tokio pat stiliaus, kaip augščiau 
minėti. Tikrai šilti. Grynai rudi, 
pilki arba juodi. Dydis 8-20—$90.00. 
Dydis 40-48 — $94.00. Rudai arba 

pilkai dryžuoti brangesni $4.00.

PIJUI AUŠROTUI mirus,
sūnui JURGIUI su šeima, seseriai BRONEI

ir visiems kitiems giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą —
E. A. Sagevičiai
V. Gavelis

JURGIO AUŠROTO mylimam tėveliui mirus,

jo šeimai ir artimiesiems reiškiame giliausią užuojautą —

Sofija ir Antanas Dilkai

PETRUI JURKŠTUI mirus,
velionies žmonai MARIJAI JURKŠTIENEI,

seseriai ONAI ir visiems artimiesiems
reiškiame gilią užuojautą —

Glinskių ir Vingelių šeimos

Lietuvos žurnalistai apie santarybą
Romoje nuo rugsėjo 20 d. gy

vena iš Lietuvos atvykę žurnalis
tai: M. Jackevičius ir A. Petraus
kas. Jų oficialus uždavinys—ste
bėti santarybos eigą ir duoti Lie
tuvos spaudai pranešimus apie ją. 
Bet žurnalistai nėra labai uolūs ir 
greiti informuoti lietuviškąją 
spaudą. Galbūt jie turi ir kitų už
davinių — jieUfs svarbesnių. Tik 
maždaug po trijų savaičių jų bu
vimo Romoje “Tiesa” gavo jų te
legrafinį pranešimą apie santary- 
bą. Tą pranešimą yra pasirašę 
abu žurnalistai. — Ju vienu gali 
nepatikėti. Bet ir abiejų pavardė
mis patvirtintas pranešimas ne
vertas nei grašio. Abu “akylus” 
žurnalistai nieko teigiamo santa
rybos darbuose nerado, čia ei
nančios tik nuolatinės “rietenos” 
tarp dviejų santarybos tėvų gru
pių, tarp “tradicionalistų” ir “at
naujintojų”; Šv. Petro bazilikos 
skliautais aidįs tik baisus triukš
mas, vyskupai prieštarauja kate
goriškiems popiežiaus reikalavi
mams, o daugiausia ginčų sukė
lęs deklaracijos “Apie religinę 
laisvę” projektas, kuris jau tris 
kartus buvęs taisomas.

Kaip įprasta komunistams, ir 
čia jų žurnalistai operuoja melu, 
prasimanymais ir tendencingomis 
informacijomis.

Kiek anksčiau, kol dar mūsiš- 
j kiai iš Lietuvos žurnalistai nespė-

luose, “Tiesa” rugsėjo 26 d. nr. 
227 ir Komjaunimo Tiesa IX. 25 
d. nr. 188 persispausdino Tasso 
korespondento pranešimus iš Va
tikano santarybos, kurie buvo ir
gi panašaus stiliaus, r. k.

atėjo civilizacija, be to, gudų ir 
lietuvių tautos gavo teises ir 
laisvę, kurių anksčiau net nepa
žinojo!!!

Trumpai permetęs kitus istori
nius įvykius — Žalgirio mūšį, pa
dalinimus, Muravjovo laikus, su
kilimus ir kt., p. Kavecki prieina 
iki pirmojo pasaulinio karo. Jis 
sako, kad vokiečiams okupavus 
Vilnių, saujelė lietuvių, remiamų 
vokiečių, gavo minimalę savival
dą, tačiau besiartinant raudonajai 
armijai, lietuviai su savo rėmė
jais iš Vilniaus pabėgo ir miestas 
užimtas lenkų gen. Vladislovo 
Wejtko. Lietuvos sostinė, eidama 
iš rankų į rankas (autorius sako, 
kad 1920 m. kartu su raudonar
miečiais prieš lenkus kovojo ir 
lietuviai — K. B.) galų gale pate
ko į lenkiškas rankas, savaime 
aišku, užmiršdamas Suvalkų su
tartį ir tariamą Želigovskio suki
limą.

Pabaigoje p. Kavecki grįžta 
Rzeczpospolitai, kad karalius žy- prie antrojo pasaulinio karo ir jo susigaudyti santarybos reika-

gų rusinai! (gudai? — K. B.)
Vilnius, kaip tvirtovinė gyven

vietė, gyvavusi dar prieš Gedimi
ną, kuris daug vėliau pastatė dvi 
pilis. Be to, Gediminas negalėjęs 
būti Vilniaus įkūrėju, kadangi 
pagoniškoj Lietuvoj miestų su 
laisva savivalda, lygiai kaip ir 
gyventojų, visiškai nebuvo. Tik 
Jogaila 1387 m. kovo 22 d. sutei
kė tą privilegiją Vilniui. Ir nuo 
tos dienos Vilnius vadinosi “Jo 
Karališkosios Didenybės” mies
tu, besiplečiąs Lietuvos ir Lenki
jos sostinės — Krokuvos pavyz
džiu.

Istoriniame Vilniuje esą įvai
ria proporcija sutinkami šie gy
ventojai: lietuviai, gudai, lenkai, 
vokiečiai ir totoriai, o nuo XV a. 
jame apsigyvena ir žydai.

Būdinga, kad paskaitos prele
gentas prisipažįsta, kad lenkų 
tautybės gyventojai išaugo gudų 
sąskaiton. Jie (autorius vadina j um4- 
^rusihais”) buvę taip lojalūs! Pabaigoje p. Kavecki grįžta 

gimantas Augustas miesto savi-!gen. Wilko įsakymo 1944 m. lie- 
valdybei — magistratui suteikė pos 7 d. pulti Vilnių. Vokiečiai iš 
patį augščiausią atžymėjimą, ko-!Vilniaus buvę išvaryti, iškelta1 asmenys, kaip Rejtan, Mickevi- 
kiu naudojosi tik Krokuva. Nuo Į virš Gedimino pilies lenkiška vė- čius, Kasciuška, Pilsudskis. 
1568 m. birželio 15 d. Vilnius' liava, kuri raudonarmiečių buvu- ___ ;......................
jau vadinamas Rzeczpospolitos si nuimta, nes rusai jau turėjo su- skaitininkas. Jos nėra naujos.

darę lietuvio komunisto Paleckio Būdinga, kad lenkai rado reikalomiestu.
Toliau svečias iš Niujorko pa

sakoja, kaip galutinai gudai su
lenkėjo ir jau prie paskutinio 
Lietuvos-Lenkijos padalinimo į 
rusų rankas Vilnius pateko gry
nai kaip lenkiškas ir Romos kata
likų tikėjimo miestas.

Vilnius ir Lvivas, pagal prele
gentą, buvę labai svarbūs preky
bos mainų punktai tarp Lenki
jos (!) ir rytų, nors paskaitininkas 
prisipažįsta, kad prekyboje daug 
padėjo didieji Lietuvos kuni
gaikščiai. Bet... kartu su visuo
tine gerove lenkiškumas iš Vil
niaus plaukė ne tik i provinciją, 
bet dar toliau — į rytus. Tad pil
nai suprantama, kaip autorius 
sako, kad lenkiškosios kultūros 
ekspansija iš Vilniaus ir Lvivo 
tiem dviem miestam ir davė 
“lenkiškumo platintojų” vardus.

Be abejonės, Įdomiausia buv. 
Vilniaus prokuroro paskaitos vie
ta buvo ta, kur jis sakė, kad len
kai iš lietuvių Vilniaus neatėmė, 
nes nuo 1387 m, jis savaime atsi
rado Rzeczpospolitos ribose! čia 
prelegentas siekia lenkiškų isto
rijos šaltinių, sakydamas, kad 
Krėvos sutartimi Jogaila sutiko 
nriimti katalikybę ir amžiams su
jungti Lietuvą su Lenkija. Tokiu 
būdu kartu su Lietuvos valstybe 
i Rzeczposnolitą buvo Įjungta 
Voluinė. Podolė, Ukraina ir kt. 
kunigaikštystės. O susijungus 
Lietuvai su Lenkija, į Lietuvą

“vyriausybę”, suteikdami jam 
garbę perimti čia valdžią. Suima
mas gen. Wilk ir beveik 7.000 
lenkų karių išsiunčiami i rytus. 
(Platesnė 1944 m. liepos 7—13 d. 
Vilniaus kovų apžvalga bus pa
skelbta “Tž”, pasinaudojant gen. 
Bor. - Komofovskio, gen. Ander- 
so, J. Rolando ir kt. parašytais 
prisiminimais. — Red.).

Savo paskaitą svečias iš Niujor
ko baigė verkšlenimu, kad po pir
mojo pasaulinio karo nepavyko 
atstatyti jogailinės Lenkijos, su
jungti amžinais unijos ryšiais lie
tuvių ir lenkų. Tačiau nelaimė, 
kuri palietusi ir lietuvius. Esą ru
sai, atsidėkodami lietuviams už jų 
bendras kovas 1920 m. prieš len
kus, Įjungė Lietuvą Į Sov. Sąjun
gą, sunaikino gražiausią Lietuvos 
žiedą, persekiojo ir naikino lietu
vius patrijotus.

Atrodo, kad autorius stipriai 
vėl primena unijos laikus, nes jis 
pabaigoje sako, kad Vilnius, at
stovaudamas visai Didžiajai Lie
tuvos kunigaikštystei, jieškojo ir 
galutinai savo stiprybę ir didybę 
surado tik tamprioj sąjungoj su 
Lenkija.

Istorinė Lietuva, eidama tuo 
keliu, suradusi ne tik savo stipry
be, bet ir visos Lenkijos. Abi. su
sijungusios valstybės broliškoj 
sąjungoj, sudariusios stipria galy
bę (mocarstvo), bendrą kultūrą, 
ant kurios pagrindų išaugo tokie

Tokias mintis dėstė lenkų pa
jos nėra naujos.

jas viešai atkartoti šiuo metu, šis 
faktas rodo, kad lietuviams reikia 
ir toliau domėtis Vilniaus klausi
mu. Ryšium su tuo suaktualėja 
knygos apie Vilnių, ypač dr. A. 
Šapokos — lietuvių ir anglų kal
bomis. Tai dabartinis mūsų gink
las, kuris yra reikalingas ir už
sienyje.

Paruošė K. Baronas

Apie popiežiaus 
kelionę

į Jungtines Tautas
Sovietų dienraštis “Tiesa” spa

lio 9 d. nr. 236 Įdėjo 16 eilučių 
žinutę, kad popiežius Paulius VI 
grižo i Romą, aplankęs Jungtines 
Tautas Niujorke. Jo kelionės tiks
las buvo taikos misija.

“Komjaunimo Tiesa” spalio 6 
d. nr. 196 išspausdino 51 eilutę 
apie Pauliaus VI vizitą Niujorke, 
paminėdama, kad popiežius susi
tiko su Amerikos prezidentu L. 
B. Johnsonu ir Jungtinių Tautų 
XX sesijoj pasakė kalbą. Laikraš
tis cituoja kaikuriuos popiežiaus 
posakius apie Jungtinių Tautų 
organizaciją ir taikos reikalą.

“Valstiečių Laikraštis” spalio 
8 d. nr. 120 Įdėjo 54 eilučių pra
nešimą. Paminėjęs, kad toks po
piežiaus Pauliaus VI apsilanky
mas yra pirmas istorijoje, kad 
popiežius susitiko su JAV pre
zidentu, kad atlaikė “taikos mi
šias” 90-tūkstantinei Amerikos 
katalikų miniai, kad aplankė Va
tikano paviljoną pasaulinėj paro
doj ir kad pasakė JT sesijoj kal
bą, kurioj pabrėžė taikos išsau
gojimo reikalą, davė šią popie
žiaus kalbos ištrauką: “Jūs prita
riate didžiajam principui, pagal 
kurį tautų santykius turi regu
liuoti protas, teisingumas, Įstaty
mai, derybos, o ne jėga, ne karas, 
ne baimė ar apgaulė”. Po to 
laikraštis dėsto, kad JAV politi
kai turėję naudos iš to popie
žiaus vizito. Laikraštis baigia 
tvirtinimu, kad tuo popiežiaus 
vizitu siekta pakelti prestižą ypač 
kardinolo Spellmano, o taip pat 
prezidento Johnsono ir Vašing
tono. r. k.

MOHAWK
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Kanados Lietuvių Fondas ir Bendruomenė
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KANADOS VAKARUOSE

PAS IŠBLAŠKYTUS LIETUVIUS
lų. Dabar statau gydytojų kliniką 
$700.000 vertės.

3 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1965. XI. 4 — Nr. 44 (823)

“Tikiu i nauja Kanada. “

NAUJĄ KANADĄ", kur žmonės įvairios kilmės ir išsilavinimo stovi petys į petį kaip 
lygūs su lygiais".

"NAUJĄ KANADĄ, kur visi kanadiečiai, nežiūrint kokios kilmės bebūtų, jaučiasi 
namie — vieningais, pilnais pasididžiavimo ir pasitikėjimo kanadiečiais".
"NAUJĄ KANADĄ, kur žmonių skirtingumas yra mūsų stiprybė, kur mūsų skirtybės yra 
Įderintos į visus apimantį, dinamiškų valstybinį tikslų, kuris riša vienų su kitu ir su 
riša Kanada."

AŠ KVIEČIU jus dabar pagalbon ir talkon, kad tokia naujoji Kanada taptų tikrove

ŠIANDIENĄ, PO DVIEJŲ SU PUSE METŲ TRUKUSIO LIBERALŲ VALDYMO, KRAŠTO ŪKIS VĖL RIEDA PIRMYN — NEREIKIA BIJOTI NEDARBO 
ATSIRADO DAUGIAU DARBŲ, DAUGIAU PRAMONĖS, PAKILO PRAGYVENIMO LYGIS, PADIDĖJO GYVENIMO SAUGUMAS, 

PAGERĖJO SĄLYGOS KAIP NIEKADOS.

KĄ DAVĖ JUMS LIBERALŲ VALDŽIA?
DARBŲ GALIMYBĖS

— per 29 mėnesius liberalų valdymo buvo suorganizuota 548.000 
naujų darbų

— nedarbas praėjusį rugsėjį buvo sumažintas iki žemiausio lygio per 
9 metus, būtent, 2,5% visų dirbančiųjų

LIBERALŲ VALDŽIA
— Įvedė $500 premijas už žiemą statytus namus, kurie davė darbo 

tūkstančiams žmonių statyboje
— sudarė su JAV autovežimių dalių sutarti, kuri duos darbo z 

tūkstančiams žmonių per ateinančius trejus metus
— nustatė minimalioj atlyginimą $1.25 Į valandą darbininkams, 

dirbantiems federacinės valdžios priežiūroj esančiose darbovietėse.
— padidino paskolas ūkiams ir paramą derliaus apdraudai
— sumažino asmeninių darbo pajamų mokestį 10%

SVEIKATOS REIKALAI
Liberalų valdžia, manydama, kad gera sveikata yra didžiausias žmogaus 
turtas, pasiruošė Įvesti sveikatos draudą 1967 metais liepos mėn. 
Liberalų valdžia pateikia visuotinę sveikatos draudą, kad nė vienas 
vyras, moteris ar vaikas neliktų be medicinos pagalbos reikalingu 
momentu.

SOCIALINĖ DRAUDA
r

Liberalų valdžia padarė labai svarbias reformas socialinės draudos 
srityje:
— padidino senatvės pensijas iki $75 Į mėnesį ir sumažino pensijai 

gauti amžių iš 70 Į 65 per sekančius penkerius metus 
sudarė pensijų planą, Įnašinį dirbančiųjų planą, kuris drauge su

senatvės pensija duos kanadiečiams finansinį savanrankiškumą ir 
orumą išėjus j pensiją.

ŠVIETIMAS
Liberalai mano, kad nė vienam kanadiečiui, kuris yra gabus mokslui, 
bet nepasiturintis, — neturi būti atimta galimybė siekti augštesnio 
mokslo. Liberalai nori padrąsinti visus jaunuosius kanadiečius 
pasilikti mokykloje ir Įsisavinti visą galimą išsilavinimą, kad būtų 
pajėgūs sudėtingiems ateities uždaviniams. Tam tikslui liberalų 
valdžia Įsteigė priedus 16 ir 17 metų amžiaus studentams, 
pasiliekantiems mokykloje, ir beprocentines paskolas siekiantiems 
augštesnio mokslo. Liberalų partija priima pagrindinius Bladen 

_ komisijos principus, kuri rekomenduoja didesnę finansinę paramą 
universitetams.

KANADA IR PASAULIO TAIKA
Ir atsilikę ir pramonės kraštai laukia Kanados pagalbos tarptautiniams 
ginčams spręsti. Kanada panaudoja savo naujai sujungtas karines 
pajėgas ne karui, o taikai. Kipras, Vidurio Rytai, Kašmiras — tai 
sritys, kur Kanados kariai atlieka svarbų vaidmenį tarptautinei taikai 
ir bendradarbiavimui.
Ministeris pirmininkas PEARSONAS'pašižymėjo kaip pasaulinio masto 
valstybininkas, kurio vadovybėje Kanada ir vėl yra respektuojama kaip 
patikimas sąjungininkas gynyboje ir laisvėje.

TĘSTI ŽYGIUI Į DIDESNĘ GEROVĘ
ĮGYVENDINTI TIKRAI KRAŠTO VIENYBEI
IŠLAIKYTI PRESTIŽUI TARPTAUTINĖJ PLOTMĖJ
KANADA TURI TURĖTI PASTOVIĄ DAUGUMOS VYRIAUSYBĘ

PLIENO IR POPIERIAUS 
MIESTE

Autobusas '.pačiame vidurnak
ty atvežė i Sault Saint Marie, On
tario pro v. Norėjau skristi lėktu
vu, bet Air Canada Įstaiga Sudbu
ry paaiškino: galima, bet reikė
tų pirma skristi į Torontą! Taigi, 
paprasčiau buvo pasinaudoti au
tobusu.

Profesoriškas artojas
Iš pat ryto i viešbuti prisista

tė Alf. Skardžius su savo metali
niu žirgu. Važiuojame pas apylin
kės valdybos sekretorių Ign. Gir- 
dzevičių. Pasirodo, mano vežėjas 
esąs kalbininko prof. Pr. Skar
džiaus giminaitis. Jis įdomiai pa
sakojo, kaip anas jau iš mažens 
buvo daugiau Įsikibęs i knygą nei 
į žemę. Net ardamas skaitęs kny
gą. Kadangi einant paskui plū
gą nepatogu skaityti, tai Pranas 
pasidaręs ratukus ir prisikabinęs 
juos prie plūgo, kad lengviau bū

tų skaityti... Bet nei jo giminai
tis, nei kiti Soo lietuviai nėra jau 
tokie - profesoriški, nors knygą 
daug kas mėgsta: čia buvo suor
ganizuotas net liet, spaudos va
jus ir išplatinta nemažai knygų. 
Dauguma lietuvių dirba plieno 
fabrikuose, kurie čia yra užėmę 
didžiulius plotus.

Turtingiausia valdyba
Erdviame Ign. Girdzevičiaus 

name, apsuptame rūpestingai 
tvarkomo sodo ir daržo, bema
tant susirinko apylinkės parei
gūnai — pirm. Vyt. Skaržinskas, 
sekr. Ign. Girdzevičius, Liet. Fon
do atstovas — Alf. Skardžius; 
trūko dar ižd. M. Riaukos, Šalpos 
Fondo atstovo J. Okmano ir Tau
tos Fondo atstovo P. Gaspero. 
Pirmiausia klausiu, kaip laikosi 
Soo lietuviai? Sekretorius suran
da naujausią revizijos aktą ir pa
kloja prieš akis. O iš jo matyti, 
kad ižde yra $1762.87. Tai tur-

Sault Ste Marie lietuviai vasaros metu rengia gegužines. Nuotrau
koje — tautiečių grupė prie laužo.

Nuotr. L Girdzevičiaus

$

■ $

būt turtingiausias valdybos ir 
apylinkės iždas visoj Kanadoj. 
Net didžiųjų apylinkių valdybų’ 
ižde nerasi tokių sumų, laikomų 
banke. O kiek gi lietuvių Soo 
mieste? 183 — atsako; 30 šeimų; 
grynai lietuviškų — 26; apie 20 
viengungių. Taigi, atrodo, kad 
Soo lietuviai yra ir taupūs, ir 
duosnūs. Pvz. liet, knygų vajaus 
metu nupirkta knygų už $180, o 
labdarai 1964 m. suaukota $565.- 
50. Tiesa, neblogi ir uždarbiai: 
plieno įmonė Algoma paprastam 
darbininkui už vai. moka $2.15, o 
kvalifikuotiems žymiai daugiau. 
(Pagal visuotinio 1961 m. Kana
dos gyventojų surašymo duome
nis Sault Ste.* Marie yra 201 lie
tuvis).

Liūdnoji pusė
Besikalbėdami verčiame antrą

ją medalio pusę. Pirmiausia išky
la nuolatinio lietuvio kunigo 
klausimas. Kun. A. Sabas, turėda
mas įsipareigojimų Sudbury, ne
gali dažnai atvykti — čia jis pasi
rodo porą kartų per metus, be 
to, gavėnios metu pakviečiamas 
vienam savaitgaliui rekolekcijų 
vedėjas. Žmonės norėtų žymiai 
dažnesnio ir reguliaraus lietuvio 
kunigo lankymosi. Ypač blogi po
pieriai su jaunimu — nėra nei 
mokyklos, nei stovyklos. Nė vie
nas čia nevedė lietuvaitės ir nė 
viena lietuvaitė neištekėjo už lie
tuvio. Tikimasi, kad ateityje rei-Į 
kalai pasitaisys, nes, atrodo, bus 
ir išimčių. Besimokančių tarpe 
yra moksleivių ir studentų, kurie, 
manoma, bus sąmoningesni lie
tuviai.

Pas vienuolio tėvus
Sault Ste. Marie net keletas

lietuvių rašinėja liet, spaudai, 
bet bene daugiausia rašo J. Skar
dis, buvęs Lietuvos kariuomenės 
karininkas. P. Girdzevičiaus au
tomobiliu apvažinėjom miesto 
įdomybes ir užklupom p. J. Skar
di, besilsinti po darbo puikioje 
bei ramioje rezidencijoje, čia jis 
atskleidė savo karišką praeitį Įdo
miais pasakojimais ir nuotrauko
mis. Bekalbant pasibeldžia tele
grafo tarnautojas ir Įteikia tele
gramą. Tėvų akyse sužibo rūpes
tis, nes sūnus buvo išvykęs Čika
gon. Atplėšus voką paaiškėjo, 
kad sūnus praneša savo grįžimą 
i namus. Tai tas pats sūnus, ku
ris šiemet Įstojo i bazilijonų vie
nuoliją. Mes visi linkėjome jam 
sėkmės, o ypač rasti kelią i lietu
vių kurią nors vienuoliją, juk to
kiu pašaukimų išeivijoj reta, ir 
todėl kiekvieno jaunuolio atėji
mas lietuviškon vienuolijon yra 
’•eikšmingas.

Stambus rangovas
Pravažiuojam pro statomą di

deli pastatą. “Tai klinika, kurią 
stato rangovas Vikt. Staškūnas,” 
— aiškina palydovai. Užsukam i 
jo šaunią rezidenciją. Pasirodo, 
esama ukmergiškio nuo Siesikų. 
Gimęs Rusijoj, Charkove, gyve
nęs su tėvu Įvairiuose Rusijos 
miestuose ir grįžęs Lietuvon 1920 
m.

— Kur gi išmokot rangovo dar
bo? — klausiu.

— Pirmiausia pats pasistačiau 
namus. Tai buvo gera pamoka. 
Be to, dirbau pas kanadietį ran
govą Kennedy. Kai tas mirė, ne
tekau darbo, o kitur jo gauti ne
galėjau. Kitų patariamas pradė
jau dirbti savarankiškai.

— Kaip sekasi?
— Soo mieste pastatydinau 

apie 80% naujų pradžios mokyk-

Praėjęs krašto tarybos suvažia
vimas Toronte gyvai svarstė ir 
Kanados Lietuvių Fondo reika
lus. Fondas nėra KLB padalinys, 
bet tampriai susijęs su Bendruo
mene. Įsisteigus Kanados Lietu
vių Bendruomenei ir jai pradėjus 
sėkmingai veikti, buvo pastebė
ta, kad be tvirtesnio ekonominio 
pagrindo Bendruomenės veiki
mas ateityje gali susilpnėti. Dėl
to ir jieškota būdų surasti pasto
vesnį lėšų šaltinį, kad svarbiau
sias Bendruomenės veikimo ba
ras — lietuvybės ugdymas išei
vijoje būtų užtikrintas. Tam ir 
buvo įsteigtas Lietuvių Fondas.

Kaikas mano, kad Liet. Fondas 
turėtų būti visiškai atskira orga
nizacija, kuri vadovautųsi tik sa
vo įstatais, narių susirinkimo nu
tarimais ir kad Liet. Bendruome
nė perdaug nesikištų į Fondo rei
kalus. Tokia nuomonė yra klai
dinga dėl sekančių priežasčių. 
Visų pirma, Fondas įsteigtas per 
Bendruomenę, kuri jam ir įsta
tus paruošė. (KLB krašto taryba 
paskyrė Fondo organizacinį ko
mitetą). Fondo nariai yra tie pa
tys B-nės nariai. Fondo ir Bend
ruomenės tikslai yra tie patys, tik 
jų siekimo priemonės yra kiek 
skirtingos. Kanados Liet. Bend
ruomenės čarteryje pasakyta, 
kad ji, siekdama savo tikslų, ga 
Ii steigti įvairias pagalbines ins
titucijas, fondus ir t.t. Iš to ma
tome, kad Kanados Liet. Fondas 
faktinai yra prisiglaudęs po 
Bendruomenės sparnu ir yra jos 
globoj. Tad kyla klausimas, ar 
verta K.L. Fondui rūpintis gauti 
dar atskirą čarterį, kaip tai yra 
padaręs JAV Lietuvių Fondas? 
Ten sąlygos yra kitokios, dėlto ir 
Liet. Fondo ir Bendruomenės 
santykiai yra kitokie.

Iš kitos pusės, Kanados Liet. 
Fondas nėra toks B-nės padali
nys, kaip sakysim, šalpos ir Kul
tūros Fondai. Jis surištas su 
Bendruomene, sakytum, ne “ko
lonijos”, bet ‘dominijos” prasme. 
Dabar pažiūrėkim, ar Kanados 
LB dėtos viltys į šį Fondą pa
siteisino ir ar Bendruomenė susi
lauks iŠ Fondo realios paramos? 
Pati Bendruomenė kalta, kad ji 
taip pavėluotai šį Fondą įsteigė. 
Juk atsiminkime, kad K.L. Fon
das (geležinis) buvo įsteigtas 1957 
m., bet jis nepradėjo veikti tik 
dėlto, kad krašto taryba, priėmu
si Fondo įstatus, tuoj pat neiš
rinko vykdomųjų organų. Buvu
sio geležinio ir dabartinio .Kana
dos Lietuvių Fondo principas yra 
tas’ pats, skiriasi tik detalėse. Jei 
Kanados Liet. Fondas, kad ir Ge
ležinio vardu, būtų pradėjęs 
veikti 1957 m., tai šiandien turė
tume visai kitokius rezultatus.

Kanados Lietuvių Fondas 
įsteigtas 1962 m. rugsėjo 16 d. 
Otavoje. Tais metais jokių įnašų 
negauta, nes buvo organizavimo-

— Ar turite lietuvių darbiniu- si stadijoj. 1963 m. gauta įnašų
kų tarpe? ' " * ~

— Mano darbininkai daugiau
sia svetimtaučiai. Jų turiu 16 —- 
įvairių tautybių.

— Kas sunkiausia rangovo dar
be?

— Apskaičiavimas, kurį reikia . , . . 
padaryti pačiam. Jei pasiūlai per- greit pajustų palengvėjimą 
žemą kainą, pasidarai nuostolių, r 
jei — perdidelę, negauni darbo, i

Besikalbant paaiškėjo, kad V. 
Staškūnas tikisi gauti dar vieną 
didelį darbą — kažkurios bažny
čios statybą. Palinkėjom jo fir
mai “Vinston Construction, Ltd.” 
geros sėkmės ir atsisveikinom.

Soo mieste yra ir kitas lietuvis 
rangovas — Jonas Sendžikas. De
ja, neteko nei jo, nei jo darbų . 
pamatyti.

čios Bendruomenės interesas yra 
kuo greičausiai išugdyti Liet. 
Fondą. Malonu, kad dauguma fi
nes apylinkių jau yra į Fondą 
Įsijungusios ir davusios Įnašus. 
Kaikurios apylinkės (Toronto, 
Delhi, St. Catharines) davė po 
du Įnašus. St. Catharines apyl. 
pirm, pranešė kr. tarybos posėdy
je, kad Lietuvių Dienos pelno da
lis paskirta Fondui. Bet yra apy
linkių, kurios dar nėra nieko 
Fondui davusios. Dabar mūsų šū
kis turėtų būti: stiprinkime Lie- * 
tuvių Bendruomenę per Lietuvių 
Fondą! P. Lelis

Neturtingieji 
turtinguose 
kraštuose

Prieš neturtą kovoja L. Pear
son Kanadoje, karą prieš skurdą 
paskelbė ir L. Johnson JAV. Kas 
yra tie neturtingieji? Visus klai
dina dažnai skelbiami uždarbio 
vidurkiai. Vidurkis dažnai yra la
bai abstraktus išsireiškimas. Jei
gu milijonierius uždirba per me
tus $200.000, o už bloko gyvenąs 
jo šoferis — $4.000, tai to rajono 
uždarbio vidurkis yra $102.000. 
Toks vidurkis nieko nepasako.

Pusė visų JAV ir Kanados šei
mų uždirba mažiau kaip $5000 
per metus. Maždaug trečdalis už
dirba $4.000, 22% — mažiau ne
gu $3000; 13% — žemiau $2000 
ir 5% visu šeimų neuždirba net 
$1000.

Taigi, neturtingų yra daug. 
Jeigu skaityti, kad minimalinė 
suma vieno asmens pragyvenimui . 
yra $500 per metus, o keturių as
menų šeimai — $2000, tai JAV 
yra 20 milijonų, kurie tos mini- 
malinės sumos neuždirba.

Kas sudaro tuos neturtinguo
sius? 22% yra negrų. Apie 8 mil. 
skurstančių yra be jokio amato 
ir tik laikinai dirbą, kaip indų 
plovėjai ir pan. Prie neturtingų
jų reikia priskaityti 500.000 in
dėnų JAV. Tas pats yra ir Kana
doje^ tik čia skaičiai mažesni. 
Pagal šio krašto lygi, skurdas 
dar gana plačiai reiškiasi. Vargu, 
ar jis bus greit panaikintas. Daž
nai patys neturtingieji toje padė
tyje nori likti. K.

. tik $3622, 1964 —$6970 ir 1965 
m. iki spalio 15 d. — $6708. Iš 
viso šiuo metu yra $17.300. Iki 
galo metų tikimasi bus apie $20.- 
000. Iš šių skaičių matome, kad 
Fondas kasmet didėja. Normaliai 
reikėtų kasmet gauti Fondui 
Įnašų $10.000. Tada Bendruome-

ant savo pečių, nes dali naštos 
perimtų Liet. Fondas. Taigi, pa-

EXPO 67, pasaulinė paroda 
Montrealyje, gali būti net įdo; 
mesnė už neseniai uždarytą Niu; 
j or ko parodą. Patys kanadiečiai 
betgi nerodo ja didelio susido
mėjimo. Buvo norima pastatyti 
Kanados paviljoną, kuris atvaiz
duotų Kanadą kaip pramonės 
kraštą. Tam reikėjo mažiausia 
55 Įmonių, kurios prisidėtų lė
šomis. Atsiradus tik 10 bendro
vių reikėjo nuo tokio paviljono 
statybos atsisakyti.

Kanada planuoja parduoti 
atominių Įmonių Įrengimus vi
soms valstybėms, kurios tik no
rės, Įskaitant ir komunistinius 
kraštus, su sąlyga, jei tai bus 
naudojama nekariniams .tiks
lams. Iki šiol daugiausia buvo 
koncentruojamasi į atominių 
elektros jėgainių statybą. Kana
da yra pardavusi atominių Įren
gimų Pakistanui ir Indijai, bet 
susilaikydavo nuo prekybos su 
komunistiniais kraštais.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo UetuvfSka klinika, 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai; spindulinės ir 

garų vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.

460 Rcncesvolles Avė., Toronto Tel. LE 3*8008
B. Naujalis, PsJ>JLM.NJ*L

Lietuviškoje sodyboje
Pavakariais atvykom apylinkės 

pirm, ir spaudos bendradarbio 
Vyt. Skaržinsko sodybon — bene 
6 mylios už Soo miesto. Jei ne 
kanadiški trobesiai, sakytum lie
tuviškas ūkis. Kol šeimininkas 
darbavosi (jis dirba ir fabrike), 
aplankėm gegužinių aikštelę, ku
rion kartas nuo kauto susirenka 
Soo lietuviai. Ji gražiai, švariai 
laikoma, prie pat čiurlenančio 
upelio, arti medžių pavėsio. At
ėjęs šeimininkas aprodė visus 
ūkio Įrengimus. Kadangi dar bu
vo nevėlu, apžiūrėjom už poros 
mylių esančią žuvų' veisyklą, 
Įrengtą Ontario prov. valdžios, 
čia auginamos žuvys ir lėktuvais 
gabenamos Į didžiuosius ežerus, 
kurie kasmet sutraukia daugybę 
meškeriotojų. Kai grįžom sody
bon, radom šeimininkę p. Skar- 
žinskienę, belaukiančią su lietu
viška vakariene. Jos metu kalbė
jo lietuviškai ir visas atžalynas 
— p-lė Girdzevičiūtė ir jaunieji 
Skaržinskų šeimos nariai. Pasta
rieji, gyvendami ūkyje, mažiau 
susitinka su vietiniais kanadie
čiais, be to, vyresnieji yra daly
vavę liet, stovykloje. Atrodo, kad 
ūkyje lengviau yra Įdiegti vai
kams lietuvybę nei miesto sąly
gose.

Soo apylinkėse turi ūkį ir Pr.
(Nukelta j 4 psl.)

WALTER GORDON

IR LIBERALU

SAVO PAŽADUS
VALDŽIA IŠPILDĖ

— Liberalų valdžios politika per praėjusius dvejus metus 
suorganizavo 548.000 darbų.

— Bedarbių skaičius yra žemiausias Kanados istorijoje.

— Visų kanadiečių ekonominis saugumas pakilo ir, libera
lams valdant, dar pakils.

— Liberalų valdžia suteikia kiekvienam jaunam kanadiečiui
galimybes turinčiam noro pasiekti mokslą bei profesiją.

Liberalų laikai yra geriausi laikai
Davenport apylinkėje perrinkite

GORDON WALTER
LIBERALŲ ATSTOVĄ DAVENPORTE
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® PAVERGTOJE TEVffiJE
PIRMININKE, GELBĖK!
“Tiesos” klajojantis koresponden

tas V. Miniotas per tris skiltis pasa
koja liūdną įvykį Karolio Požėlos 
kolchoze Skuodo rajone. Gyveno čia 
kadaise Amerikos ragavusi Alfonso 
Bučio šeima — jis, jo žmona Rožė ir 
sūnus Alfonsas. Tiesą sakant, pasta
rieji du čia beveik negyveno, nes 
jiems už “buržuazinių gaujų” (taip 
vadinami partizanai) rėmimą kurį 
laiką teko atgailoti Sibire. Grįžę į 
kolchozą, motina ir sūnus nebuvo 
patenkinti, nors gyvenimas kolchoze 
buvęs nuostabiai gražus. V. Minio
tas aiškina: “Kelis kartus per die
ną pataisytais užkampio keliais le
kia autobusai į Skuodą, TeEius, 
Barstyčius..Jis taip ir nepasako, 
kodėl tuos užkampio kelius tenka 
taisyti kelis kartus per dieną. Gal 
būt dėl nuolatinio kelių taisymo mo
tina su sūnumi ėmė ir išvažiavo pas 
dukrą Anelę į JAV. Išvažiavo ir po 
kelių mėnesių abu pradėjo rašyti 
laiškus kolchozo pirmininkui. Abu 
jie norėtų grįžti atgal į kolchozą, 
kur keliai taisomi kelis kartus per 
dieną. R. Bučienė skundžiasi: “Atvy
kom į tą garbingąją Ameriką pas 
dukterį, kuri kvietė ir traukė mudu. 
Manėm, kad į dangų pateksim. Da
bar tam danguj pamatėm, kad nie
kur darbo nėra ir mudviem pasida
rė nelinksmas gyvenimas...” A. 
Bučys, pasak V. Minioto, dar liūd
niau porina: “Vis kasdien bedarbių 
skaičius didėja. Vis naujos daros 
įmonių varžytinės, kol tas įmones vi
sai uždaro. Tavorai visi sparčiai 
brangsta, pinigų vertė, reiškia, kren
ta. Kasdien užsidaro nauji fabrikai, natas kapitalistų pavyzdžiu, ty. pa

sipelnymo tikslu. Prie tiltelio sėdin
tis sargas pareikalauja: 1 rb. už pa
krauto sunkvežimio pervažiavimą, 
50 kp. už tuščio, 1,5 rb. už sunkve
žimio su priekaba pradardėjimą.
Motociklininkai moka po 30 kp., o^ baigsis lapkričio 14 d. Šias rekolekci- 
vežimų savininkams taikomas pa
krauto ir tuščio principas — 50-30 
kp. Kapitalistinį įsaką pasirašė di
rektorius Br. Urba ir vyr. buhalterė 
E. Urbonienė. Oficialiuose rastuose 
sakoma, kad tilto statyba kombina
tui kainavusi 1.384 rb. ir 36 kp., o sendraugių ruošiamas šokių vakaras- 
į kasą jau įplaukė 3.642 rubliai. Prie 
sienos priremti kombinato vadovai 
teisinasi: “žinote, mūsų kombinatas 
metai iš metų neįvykdo finansinių

sunkėjai, brokdariai ir visa eilė kitų 
grupių, plačiai išgarsintų dabartinės 
Lietuvos komunistinėje spaudoje. 
Juos, tenka manyti, J. Paleckis su 
S. Naujaliu “pagerbs” sekantį kartą.

NELAIMĖ ŽVYRDUOBĖJE
Rokiškio rajono M. Melnikaitės 

kolchozo žvyrduobėje slenkantieji 
šlaitai užgriuvo tris mažamečius kol- 
chozininkų vaikus: šešiametį Jonuką 
Streikų, septynmetį Viaduką šedį ir 
aštuonmetį Juliuką Varną. Tėvai, iš-, 
eidami į darbą, vaikus buvo palikę 
senelių globai, o šie, atrodo, nepa
galvojo, kad žaisti žvyrduobėje nėra 
saugu. Nelaimė buvo pastebėta tik 
vėlai vakare, kai vaikai jau buvo už
troškę po žvyro danga. “Tiesoje” ci
tuojami valdžios įsakymai, kuriuose 
yra nustatytas žvyrduobių šlaitų 
maksimalinis statumo kampas, apri
bojamas pačių duobių dydis, reika
laujama užpilti.nenaudojamas žvyr
duobes. Už nuostatų nesilaikymą ir 
jų neperteikimą kolchozams nubaus
tas Rokiškio žemės ūkio gamybinės 
valdybos viršininkas V. Sketeris ir 
vykdomojo komiteto pirm. J. Janu-

TILTAS PER ŠIRVINTĄ 
KAPITALISTŲ PAVYZDŽIU 
Per Širvintos upę netoli Kudirkos 

Naumiesčio žmonės važiuoja Į pla
čiąsias lankas šieno pirktu Tačiau 
ligi šio laiko toje vietoje vis dar 
nebuvo tilto, o dabar jis jau atsira
do
tvirtas, bet visdėlto tiltas. Pasirodo, 
šį tiltelį pastatė Šakių rajono buiti
nio gyventojų aptarnavimo kombi-

menkutis, siauras, nelabai

nieks nežino savo rytojaus. Ir mud
viem pasidarė blogai: giminės baras 
dėl mudviejų užlaikymo, niekas ne- 
nor turėt karšinčių ant savo spran
do. Ir mudu norime pargrįžti Lietu
von...” šie laiškai, aišku, turi pro
pagandinį tikslą, kuri V. Miniotas 
rašinio pabaigoje pateikia keliomis 
eilutėmis: “Sulaukusi ilgo amžiaus, 
Rožė Bučienė pagaliau Įsitikino pa- 

' ti ir parodė sūnui, kad svetur gyve
nimas iš tolo gražus, o iš arti viskas 
kitaip atrodo...” Ar jie autentiški, 
ar galbūt vietoj sukurti, tai jau kitas 
klausimas ir, žinoma, V. Minioto są
žinės reikalas. Jie atsiduoda gerokai 
persūdyta propaganda, neturinčia 
nieko bendro su tikruoju gyvenimu 
JAV.

ĮVERTINIMAI
IR NEDA  VERTINIMAI
Kaip iš gausybės neišsenkančio ra

go augščiausios tarybos prezidiumo * 
pirm. J. Paleckis su savo sekretoriu
mi J. Naujaliu pažėrė šimtus viso
kių nusipelnymo vardų dabartinės i 
Lietuvos piliečiams. Galima suprasti 

_ menininkams /Suteikiamą įvertinimą 
bei pripažinimą, nors ir tai jau yra 
sovietinių tradicijų nuogas kopijavi- J 
mas, neturįs nieko bendro su lietu
viška žmogaus pagerbimo samprata. 
Tačiau visiškai juokingai praskamba 
ištisas miškas naujai nukaltų nusi
pelnymo vardų -— mokslo veikėjo, 
mokytojo, švietimo darbuotojo, tech
nikos veikėjo, gydytojo, sveikatos ap
saugos darbuotojo, teisininko, kultū
ros veikėjo, ekonomisto, pramonės - 
darbuotojo, statybininko ir t.t. ir t.t. 
Net ir pievų nusausintojams įvestas 
nusipelniusio melioratoriaus garbės 
vardas. Gaunasi daugiau nei vaikiš
kas suaugusių žmonių žaidimas titu
lais, kuriame, deja, užmirštami nusi
pelnę spekuliantai, biurokratai, ky
šių rinkėjai, ilgapirščiai valstybinio 
turto grobstytojai, naminės degtinės

Hamiltono ateitininkai rengia

LAPKRIČIO 6 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 7.30 VALANDĄ VAKARO 
JAUNIMO CENTRE 

48 DUNDURN ST., N., HAMILTON.

Programoje:
• Klevelando studenčių muzikos ir dainos 

grupė “Vėjūnės”,
• Spaudos baliaus karalienės rinkimai
• Abiturientų pagerbimas ir kiti įvairumai

Maloniai kviečiame visus — jaunimą ir senimą atsilankyti į šį tradicinį spaudos balių.
Hamiltono ateitininkų sendraugių valdyba

• Jaunimui bus rezervuoti stalai
• Šokiams gros D. Ferri orkestras
• Veiks loterija ir savas bufetas.
Įėjimas $1.50; moksleiviams ir studentams $1.00

Klevelando lietuvių studentų grupė “Vėjūnės”, kuri atliks meninę 
programą Hamiltono Jaunimo Centre lapkričio 6 d.

g HAMILTON
REKOLEKCIJOS AUŠROS VARTŲ } išpildys Klevelando studenčių muzi- 

parapijoje prasideda lapkričio 7 d. ir ^os *r dainos krupė “Vėjūnės”. ši gru
pė prieš keletą savaičių davė progra
mą Toronte ir be to yra dalyvavusi 
JAV keliose didesnėse kolonijose. Ha- 
miltoniečiai ir apylinkių lietuviai tu
rės progos lapkričio 6 d., 7.30 v.v., 
šią programą girdėti. Įsidėmėtina, kad 
šis parengimas vyksta pirmą kartą 
Jaunimo Centre. Šio baliaus progra
moje numatyti dar šie svarbesni įvy-

jas ves jaunas ir įdomus kalbėtojas 
iš Čikagos jėzuitas Tėv. G. Kijauskas. 
Kviečiami visi gausiai šiose rekolek
cijose dalyvauti.

SPAUDOS BALIUS. Ateitininkų

spaudos balius yra vienas didžiausią 
parengimų. Rengėjai tikisi, kad ir 
šiais metais bus daug svečių. Bus la
bai įdomi ir linksma programa, kurią

PERRINKITE

VYRĄ, KURIS EINA UŽ

SVEIKATOS APDRAUDA

PENSIJAS-DARBO KODEKSĄ

Hamiltono rytuose

planų. Keičiasi direktoriai, buhalte- 
riai, kaikuriuos už “uolumą” net pro- | 
kuratūra prigriebė, o plano vis tiek |H| 
— kaip nėra, taip nėra. O čia su tuo O 
tilteliu tokia proga pasitaikė patai
syti pašlijusius finansus...” BU

V. Kst. ■

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju dr. A. Lukoševičienei - Užupienei, kuri, man 

būnant ligoninėje, rūpinosi manimi kaip savo artima gimine. Taip pat 
dėkoju giminėms, draugams, bendradarbiams ir kaimynams už lanky
mą ligoninėje ir namuose, už gėles, dovanas ir laiškus. Teatlygina 
Jums Dievas.

© LIETUVIAI PASAULYJE

mas mūsų visuomenei. Dar neužsire
gistravę abiturientai prašomi tuojau 
užsiregistruoti pas K. Milerį tel. LI 
5-4058. Baliaus metu veiks loterija, 
savas bufetas. Šokiams gros D. Fer
ri orkestras. Įėjimas tik $1.50, o moks
leiviams ir studentams $1. Rengėjai 
kviečia visus atsilankyti į šį parengi
mą ir tikisi ypač daug jaunimo, nes 
programą išpildo jaunos jėgos iš Kle- 
velando. Jaunimui salėje bus rezer
vuoti atskiri stalai.

IŠVYKA Į KLEVELANDĄ, rengta 
moksleivių ateitininkų spalio 16-17 d., 
praėjo su gražiu pasisekimu. Visi grį
žo pilni geriausių įspūdžių ir paten
kinti šia išvyka. Dalyvavo 14 moks
leivių, vadovavo vyr. moksleivių atei
tininkų globėja gail. sesuo T. Verbic- 
kaitė. Moksleiviai nuoširdžiai dėkin- / 
gi savo globėjai T. Verbickaitei, L. 
Stanevičiūtei ir J. Deksniui už nuve
žimą savo automobiliais į Klevelandą 
ir globą kelionėje.

JAUNESNIŲJŲ MOKSLEIVIŲ at
eitininkų susirinkimai vyksta kas ant
rą antradienį parapijos salėje. Sekan
tis susirinkimas — lapkričio 9 d. 6 
v.v. Kviečiami vaikai nuo 5 iki 8 sky
riaus. jungtis į jaunesniųjų moksleivių 
ateitininkų eiles. Šios grupės globė
jai yra E. Gudinskienė ir T. Mureika.

JAUNIMO CENTRO atidarymo šo
kiai praėjo su gražiu pasisekimu. Da
lyvavo apie porą šimtų svečių. Tik 
gaila, kad vien senimas, jaunimas 
kažkodėl nesirodė. Šokius trumpu žo
džiu atidarė parapijos komiteto pirm, 
inž. J. Kšivickas ir vadovavo visai pro
gramai. J. P.

“GYVATARAS” kviečia visus buvu
sius Hamiltono tautinių šokių grupės .

kiai: spaudos baliaus karalienės rin- šokėjus, Hamiltono ir apylinkių lietu- 
kimai ir mūsų lietuviškojo atžalyno dalyvauti sukaktuviniame kon- 
pagerbimas, t.y~ abiturientų pristaty- certe-vakarienėje, kuri įvyks Jaunimo 

Centre lapkričio 20 d., šeštadienį, 7 
v.v. Programoje — daug naujų dar 
nematytų šokių, kuriuos išpildys net 
4 grupės, nes šiame koncerte žada da
lyvauti ir patys seniausieji “Gyvata- 
ro” šokėjai. Jungiame visi savo ener
giją, kad šis mūsų 15-sis gimtadienis 
praeitų kaip galint gražiau ir įspūdin
giau. Kviečiame savo maloniu atsilan
kymu mus paremti ir duoti daugiau 
noro ir drąsos dirbti toliau. Iki pasi- i 
matymo! “Gyvataras”

SKAUTAMS REMTI DRAUGIJOS 
valdyba lapkričio 7 d., 4 v. p.p., para
pijos salėje šaukia metinį skautų.tė
vų ir rėmėjų susirinkimą, kuriame 
bus išrinkta nauja valdyba ir aptarti 
aktualūs jaunimo klausimai. Kviečia
mi visi dalyvauti.

KALĖDŲ EGLUTĖS programai su
daryti šeštad. mokyklos mokytojų po
sėdyje išrinkta korfiisija: p. Antanai
tienė, p. Gutauskienė ir K. Mileris.

SI.
/

4^4

J A Valstybės
JUOZAS ZUBUCKAS, čikagietis, 

sunkiai sužeistas neatsargaus vai
ruotojo ir paguldytas Šv. Kryžiaus li
goninėje.

DR. PETRAS DAUŽVARDIS, Lie
tuvos generalinis konsulas, paskelb
tas Čikagos miesto nepaprastu pilie- 
čiu. Jo vardas įtrauktas į Electronic 
News Panel.

DR. PIJUI GRIGAIČIUI, “Naujie
nų” vyr. redaktoriui, spalio 16 cL su
ėjo 82 m. amžiaus. Birželio 19 d. dr. 
P. Grigaitis buvo gavęs širdies prie
puolį ir buvo gydomas ligoninėje. 
Sustiprėjęs grįžo į namus. Tuo tarpu 
gydytojai dar neleidžia jam dirbti 
įtempto darbo. K

DONATAS ŠULAITIS, lempų įmo
nės techniškasis projektuotojas, su 
įmonės pirmininku spalio 9 d. iš Niu
jorko aerodromo per 16 valandų nu
sileido į Japoniją lėktuvu, kuriame 
telpa 250 keleivių ir kuris skrenda 
600 mylių per valandą.

STASYS RALYS, 80 m. amžiaus 
pensininkas, Kenošos Lietuvių Fon
do narių susirinkime pasakė: “Suži
nojau, kad jūs čia susirinkote gra
žiam tikslui, todėl ir aš čia atvykau. 
Pasiskolinau iš kaimyno $60, nes 
gaunu nedidelę pensiją, šiuo laiku 
turėjau tik $40. Bet žinodamas gerai 
kokiam naudingam tikslui Lietuvių 
fondas tarnauja, aš irgi noriu šimti
ne prie šios gražios grupės prisidė
ti”.

KLIERIKAS VINCAS GUMAUS- 
KAS, pranciškonas, laikinus įžadus 
padarė spalio 4 d. Novicijatą jis at
liko Kalifornijos pranciškonų pro
vincijos San Miguel vietovėje. Dabar 
tęs filosofijos studijas ten pat Kali
fornijoj, San Louis Rey vienuolyne. 
Klierikas Vincentas pas lietuvius 
pranciškonus į Kennebunkportą at
vyko pernai rudenį iš Čikagos, jau 
baigęs gimnaziją ir 2 metus studija
vęs kolegijoje. Jis gimęs Lietuvoje 
1942 m. Kalifornijoj, San Miguel vie
tovėje, dabar atlieka novicijatą dar 
du lietuvių pranciškonų provincijos 
nariai — klierikas Tadas Degutis iš 
Čikagos ir brolis Bonaventūra Jac- 
kovičius iš New Haveno.

PROF. JONAS PUZINAS, PLB 
Kultūros Tarybos pirmininkas, spa
lio 1 d. sulaukė 60 m. amžiaus. Tai 
įžymus mūsų archeologas, Lietuvos 
proistorijos tyrinėtojas ir mokslinin
kas. ’

“JAUNIMO BIBLIOTEKOS” $200 
knygų siuntas lietuviškoms parapi
joms Australijoje apmokėjo: kun. Pi
jus Karalius
viams; kun. A. Ežerskis savo auksi
nio kunigystės jubilėjaus proga — 
Melboumo jaunimui; kun. Pijus čės- 
na savo 50 m. kunigystės sukakties 
proga — Sidney lituanistinei mokyk
lai.

lydimas prel. Tulabos ir mons. K. 
Dobrovolskio, aplankė kaikurias žy-

I ROMĄ ATVYKO Pitsburgo lie- 
tuvių parapijos klebonas kun. Juo
zas Girdis. Jis ypač domisi menu. 
Būdamas Paryžiuje, jis lankėsi pas 
skulptorių Ą. Mončį ir įsigijo jo 
du žymius darbus • skulptūras, o Ro
moje iš dailininke kun. St. Žilio nu
pirko du paveikslus.

KUN. V. KALECKIS spalio 16-18 
<Ld. lankėsi Romoje. Iki šiol jis dir
bo lietuvių sielovados įstaigoj Vokie
tijoj. Dabar jis rengiasi grįžti į Ame
riką. Dar prieš Kalėdas jis paliks Vo
kietiją ir vyks dirbti pas kun. kleb. 
SL Aleksiejų į Deming, N. Mex. r. k.

Lenkija
LIETUVIŲ RATELIS legaliai įsi- 

steigė Vroclavo mieste. Savo veikla 
jis supažindina lenkų visuomenę su 
Lietuvos kultūra, menu, šokiais ir 
dainomis, o lietuvių vaikus moko lie
tuvių kalbos. Ratelio suruoštas pa
mokas lanko 22 lietuviukai. Ratelio 
iniciatyva spalio 3 d. buvo surengtos 
pamaldos Domininkonų bažnyčioje. 
Pamaldas atlaikė kun. Jonas Pranis. 
Pamaldų metu visi giedojo lietuviš
kas giesmes. Į pamaldas buvo atvykę 
lietuvių iš tolimesnių Lenkijos vie
tovių.

Vokietija
SVEČIAI VASARIO 16 GIMNAZI

JOJ. Šią vasarą ir rudenį Vasario 16 
gimnazijoj buvo apstu garbingų sve
čių. Lietuvių suvažiavimo metu bu
vo PLB v-bos sekretorė Milda Len
kauskienė, lydima dr. Lenkausko; 
rugpjūčio 24 — 26 lankėsi BALFo 
pirm. kun. V. Martinkus ir reik, ve
dėjas kun. L. Jankus, rugsėjo 2-3 — 
Vatikano ypatingų reikalų kongrega
cijos vadovas arkiv. A. Samorė, lydi
mas PLB Italijos krašto v-bos pirm, 
prel. V. Mincevičiaus; tuo pačiu mę- , 
tu lankėsi N. Pr. M. seserų kongre
gacijos vadovė motina Augusta, ly
dima seselės Margaritos; rugsėjo 7— 
vysk. B. Brizgys, lydimas Lietuvių 
šv. Kazimiero kolegijos rektoriaus 
prel. L. Tulabos; rugsėjo 15 d. — 
vėl. BALFo pirm. kun. V. Martinkus; 
spalio 8—10 PLB valdybos pirm. J. 
Bačiūnas su ponia. Gimnazija specia- 

—lias programas paruošė arkiv. A. Sa
morė, kun. Martinkui ir J. Račiūnui.

Adelaidės Ketu-

Kolumbija
RAŠYT. KAROLĖ PAŽĖRAITĖ • 

Kaseliūnienė iš Čikagos buvo nuvy
kusi į Medelliną atostogų, kurias 
praleido pas savo vyrą — konserva
torijos mokytoją muz. Joną Kaseliū- 
ną.

PAVERGTŲJŲ BALTIJOS tau
tų savaitė Medeline buvo paminėta 
per radiją. Atitinkamą paskaitą ispa
nų kalba skaitė, paįvairindamas lie
tuviškom dainom bei muzika, kun. 
Mykolas Tamošiūnas.

KUN. NIKODEMAS SALDUKAS, 
saleziečių ekonomas, paviešėjęs pas 
gimines Čikagoje ir Miami, grįžo at
gal Koiumbijon.

VIRGINIJA TOTORAITYTĖ, bai
gusi Annhnrsto kolegijoj matemati
ką, buvo parvažiavusi Medellinan pas 
tėvus — dantų gydytoją Petronėlę ir 
adv. Joną Totoraičius. Pailsėjusi iš
vyko į Los Angeles, kur pradėjo 
dirbti vienoje importo bendrovėje. 
Laisvalaikiu Kalifornijos universite
te ruošiasi magistrės laipsniui.

CHEMIKAS ANTANAS MATIC- 
KAS su šeima atsikraustė iš Bogotos 
Medellinan. Ten gavo savo srities 
darbą fabrike, kurio yra taip pat da
lininkas. Paruošė Pr. AL

Italija
PROF. DR. Z. IVINSKIS nuo rug

pjūčio mėn. pabaigos gyvenęs Romo
je ir dirbęs čia bibliotekose bei ren
gęsis naujam paskaitų ciklui, kurį 
skaitys rudens semestre Bonnos uni
versitete, spalio 17 d. su šeima išvy
ko į Bonną. Paskaitas universitete 
pradėjo skaityti lapkričio 3 d. Iš
vykstančio profesoriaus atsisveikinti 
ir palydėti į Romos geležinkelio sto
tį susirinko jo artimų bičiulių būre
lis: prof. dr. A. Liuima, SJ, kun. 
prof. St. Yla, mons. dr. P. Jatulis, 
kun. VI.. Delininkaitis ir kun. R. 
Krasauskas.

VYSKUPO KELIONĖ. Nuo spalio 
mėn. 18 d. iki spalio 25 d. Vatikano 
santaryba padarė pertrauką, kurios 
metu dirbo tik įvairios komisijos, 
rengdamos projektus galutiniam 
balsavimui. Ta pertrauka pasinaudo
damas, vysk. V. Brizgys spalio 18 d.,

Mieli lietuviai,
Mes ir vėl kreipiamės i jus prašydami pa

ramos ateinančiuose Kanados federaciniuose 
rinkimuose š. m. lapkričio 8 d.

Balsuodami už liberalų kandidatus 1963 m. 
nepadarėme klaidos. Per dvejus metus, kad ir 
mažumos liberalų valdžia Kanadoje padarė 
nepaprastai didelę pažangą.

1. Atėjusi i valdžią pokario metais didžiau
sio nedarbo metu Kanadoje liberalų valdžia 
per dvejus metus parūpino daugiau kaip pusę 
milijono darbų ir praktiškai panaikino nedar
bą Kanadoje. Ontario provincijai iš tikrųjų 
jau trūksta darbininkų.

2. Pramoninių prekių gamyba per dvejus 
liberalų valdymo metus pakilo daugiau kaip 
per 6 konservatorių metus.

3. Kanados prekių eksportas per dvejus me
tus padidėjo 23%. '

4. Kanados statybos per tą laikotarpį pakilo 
daugiau kaip 10%.

5. Atsiradus pakankamai darbų, darbo žmo
nių pajamos padidėjo ir jų perkamoji galia 
nepaprastai paaugo.

6. Vėl atsirado pasitikėjimas ekonomine 
krašto ateitimi ir investavimas kapitalo į 
įvairius verslus per dvejus metus pakilo 42%.

7. Krašto pajamos iš verslų tiek paaugo,
ENTUZIASTINGAI REMIA ŽYGĮ, fe g m ba]an<ižio mėn. biudžete buvo gali-

— Si maža apylinkė parodė daug en- » ma asmeninį pajamų mokestį (Income Taxes) 
tuziazmo žygio į Jungtines Tautas rė- g sumažinti 10%. Tatai reiškia, kad 265 miltjo- 
mimo darbe. Parapija, J. Ordui pa- gf naj jo|crju palikta gyventojų kišenėse.

8. Įkurta Kanados išvystymo korporacija 
(Canada Development Corporation), kurios 
statutas sudaro progą kiekvienam Kanados gy
ventojui būti dalininku Kanados augančioje 
ekonomijoje.

Socialinio draudimo srityje taip pat pada-

M. Povilaitienė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems mane lankiusiems man sunkiai sergant 

ligoninėje ir namuose, atnešusiems gėlių ir dovanų, taip pat užjautu- 

siems mane raštu ir žodžiu.

Petronėlė Gurklienė

WINDSOR. Ont LONDON, ONT,

Paminėtasis

VAKARAS ŽYGIUI Į JT PAREM
TI .■— Komiteto Lietuvos Nepriklau
somybei Atstatyti Detroito skyrius 
lapkričio 6 d. rengia vakarą ir kviečia 
visą Windsoro lietuviškąją visuomenę paaukojo $50.
dalyvauti. Detroito Dramos Mėgėjų asmuo pravedė rinkliavą, kurią tau- ||
Sambūris, vadovaujamas aktorės Z. tiečiai entuziastingai sutiko ir suau- g 
Arlauskaitės-Mikšienės, suvaidins Vyt., kojo. rodos, jau daugiau kaip $200. || 
Alanto 4 v. komediją “žmonos portre-, Aukos vis dar tebeplaukia. Londono 
tas”. Si komedija bus pastatyta pirmą ir apylinkių lietuviai, nespėjusieji at- | 
kartą. Vakaras įvyks Detroito Lietu- l’^1' ^’4 garbingą tautinę pareigą, g 
vių Namuose, 3009 Tillman St Det- malonėkite įteikti savo auką paminė- | 
roito šaulių kuopa savo iniciatyva pa- tam asmeniui sekmadieniais po 11.30 g 
ruošė turtingą bufetą. Visas vakaro vai. ^maldų arba pasiųsti Jiuo adre- g 
pelnas skiriamas žygiui į Jungtines su: Mr- f- Onias, 1582 Allen Ave., g 
Tautas paremti.

WINDSORO LIET. BENDRUOME-
London, Ont Jo tel. 455-2326.

__ ___ _____________ JUNGTUVĖS. — Kun. B. Pacevi- 
NĖS VALDYBA vykdo rinkliavą žy- gius Jon^ Mačį, sūnų And-
giui į JT paremti. Malonu konstatuoti, riaus ir Grasildos Mačių, su )>le Sand- 
kad lietuviškoji visuomenė savo au- ra Louise Chamberlain, dukra Geoide 
komis nuoširdžiai remia Komiteto pa- Winston ir Dorothy Ida Chamberlain, 
stangas. Kor. • D-R

a. Senatvės pensijos padidintos iki $75 per 
mėnesį. Nuo 1966 m. sausio mėn. pensi
jos bus mokamos sulaukusiems 69 metų 
amžiaus, už metų — sulaukusiems 68 me
tų ir Lt. iki kiekvienas gaus pensiją su
laukęs 65 metų.

b. Jaunimo čekiai po 10 dolerių į mėnesį 
pratęsti dar dvejiem metam, taigi išmo-

kami 16 ir 17 metų mokiniams, lankan
tiems mokyklas.

c. Paskatinti jaunimą siekti augštojo moks
lo teikiamos beprocentinės paskolos iki 
jaunuolis baigs mokslą.

d. Užtikrinti gyventojų socialiniam saugu
mui priimtas Kanados Pensijų Planas, ku
ris pradės veikti nuo ateinančių metų 
pradžios. Tas planas apims našles ir naš
laičius.

Įvykdyti darbai iš liberalų valdžios pareika
lavo perdidelių pastangų ir sugaišino daug lai
ko, nes liberalai parlamente neturėjo daugu
mos. Kaip žinome, Kanados vėliavos priėmi
mas užtruko keletą mėnesių, nes opozicija ty
čia gaišino laiką.

Ateičiai liberalai numato: 1. mokslą pada
ryti visiems laisvai prieinamą, 2. plėsti Kana
dos pramonę, kad būtų pakankamai darbo vi
siems galintiems dirbti, 3. įvesti visuotinį me
dicinos patarnavimą, kad nė vienas Kanados 
gyventojas neliktų be pakankamos medicinos 
pagalbos, kai ji bus reikalinga.

Visus svarbesnius socialinės gerovės įstaty
mus (bedarbių draudimą, vaikų priedus, senat
vės pensijas, ligoninių apdraudą, Kanados 
Pensijų Planą) įvedė liberalų valdžia. Gerovės 
tęsis, jei liberalai paliks valdžioje ir turės 
parlamente daugumą.

Iš didžiųjų partijų mums lietuviams yra 
priimtiniausi liberalai. Per trumpa laiką li
beralai panaikino Kanadoje nedarbą, įvedė 
pensijų įstatymą, sutvarkė santykius su Jung
tinėm Amerikos Valstybėm. Liberalų valdy
mo laikais — 1949 metais — Kanada aktyviai 
įsijungė i kolektyvinio apsigynimo organiza
cija NATO ir ją iki šiolei remia. Liberalai pir
mieji Jungtinėse Tautose iškėlė Sovietų Rusi
jos užgrobimus Baltijos srityje ir kitur? Libe
ralai vėl atstatė Kanados prestižą užsieniuose.

Mes ir vėl turėsime gerą valdžią Kanadoje, 
jei lapkričio 8 d. eisime balsuoti ir savo bal
sus atiduosime už liberalų partijos kandida
tus.

Nebalsuokime už mažas partijas, nes už jas 
balsuodami išmesime veltui balsą!
(Skelbimas)

LIETUVIŲ LIBERALŲ KOMITETAS

bro-

žodis “nigger” bus panaikin
tas Kanados žemėlapiuose. Yra 
vietovių, pavyzdžiui Nigger 
Rapids, Que., Nigger Pond, 
Ont., ir panašių. Visų tų vieto
vių pavadinimai bus pakeisti, 
nes žodis “nigger” yra Įžeidžiąs 
juodąją rasę.

■jį.

Pas išblaškytus 
lietuvius

(Atkelta iš 3-čio pusi.)'
Bružas. Seniau ūkininkavo 
liai Klusai.

Paskutinis vizitas teko vietos 
veikėjams — p. Vanagams, čia 
dar kartą iškilo jau girdėtos prob
lemos, kurių jautriausia — jau
nimas.

Ryto staigmena
Nors iš ryto smarkiai lyja, rei

kia ruoštis Į aerodromą. Besitvar
kydamas viešbučio kambaryje, 
girdžiu koridoriuje garsiai besi
kalbančias moteris. Iš pradžios 
nekreipiau dėmesio, bet kai bal
sai dar paryškėjo, pradėjau klau
syti ir nustebau: jos kalba lietu
viškai! Pradarau duris ir pama
tau tris lietuves, drąsiai besišne
kučiuojančias. Pasirodo, tai vieš
bučio tarnautojos. Jos jau buvo 
pastebėjusios, kad viešbutyje 
maišosi kažkas neangliška pavar
de ir neanglišku akcentu. Miela 
buvo netikėtai susitikti savas tau
tietes, bet kartu ir pagalvojau: 
keliaujant visdėlto reikia būti at
sargiam, nes lietuviai dabar kaip 
žydai — jų užtiksi visur.

(Bus daugiau) Pr. G.

SIŲSKITE PINIGUS 
ŠVENTĖMS

DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR
Siųskite pinigus į USSR 

Tegu jūsų mylimieji patys 
pasirenka.

PILNAI GARANTUOTA. TURI 
BANKŲ DEPARTAMENTO 

LEIDIMĄ IR APDRAUSTA IKI 
$20,000.00.

Mūsų firma yra VIENINTELĖ, ku
ri visada siuntėjui persiunčia gavė
jo pasirašytą KVITĄ. Pristatomi 
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 94)598

Įsteigta 1945 m.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA" 

IŠDUODAMOS ASMENIMIS PASKOLOS IKI $5.000, mortgKię 
paskatos flcl 60% tarto vertis. UŽ StRUS mokamo 4H% divi- 
dondo H pelno, až DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokomas ey- 
vybėt ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — ponktadiai 
Antredlaniate k penktadieniais S vai. p.p.
11, MAIN STREET EAST, ROOM 207 TeMmm JA $4)511



Balsuokite lapkričio 8 už pažangiuosius konservatorius !

■

Ward Markle 
St. Paul’s apylinkė

Maxwell Rotstein 
York South apylinkė

Mrs. Felicity Cochrane 
Parkdale apylinkė

Honourable Michael Starr 
Ontario apylinkė

|taM

Victor K. Colebourn 
York Humber apylinkė

Didžiai gerbiamas J. G. Diefenbakeris, "Canadian Bill of 

Rights" tėvas, yra vienintelis kanadietis, galįs sujungti Ka

nadą ir padaryti ją stipria, didžia, garbinga valstybe.

Už stiprią, vieningą Kanadą, už lygių teisių ir garbės Ka

nadą —

William Whiteacre 
High Park apylinkė

Frederick Stinson 
York Centre apylinkė

Trinity apylinkė

Toronto kandidatų pranešimas
VISIEMS BALSUOTOJAMS

' - z

Pažangieji konservatorių kandidatai, susivieniję stipriai ir vieningai Kanadai

Mes nuoširdžiai laukiame jūsų paramos stipriai, vieningai 

Kanadai, kur, pagal konstituciją, visos tautinės grupės, ne

žiūrint jų kalbos, rasės ar pažiūrų yra lygiai bei teisingai 

traktuojamos; kur daugelio kultūrų žmonės, kurie sudaro 

Kanadą, žino, kad joje nėra specialių privilegijų vienai ar 

kitai grupei.

George Hogan 
York West apylinkė

Dan lannuzzi
Davenport apylinkė

RINKIMAMS ARTĖJANT
Rinkiminis vajus naudoja vi-Į kur rinkimai yra laisvi, todėl da

lyvaukime juose. Kiekvienas bal
sas turi savo reikšmę. Tad visi 
nepamirškime balsuoti už savo 
pasirinktą kandidatą!

sokias priemones. Pvz. vienas 
Kvebeko konservatorių atstovas 
G. Vermette susirinkime rodo 
prancūzišką filmą su Brigitte 
Bardot. Filmo metu jis padaro 
dvi pertraukas, kurių metu sako 
savo propagandinę kalbą. Nori 
filmą pamatyti iki galo visi turi 
sėdėti ir klausytis jo kalbos..*

1013 kandidatų visoje Kanado
je kandidatuoja i 265 parlamen
to vietas. Liberalai ir konservato
riai išstatė po 265 kandidatus, 
nauj. demokratai — 255, Social 
Credit — 87, kreditistai — 76, 
komunistai — 12; 53 kandidatai! 
save laiko nepriklausomais.*

Nevisada ilgos kandidatų kal
bos sužavi publiką. Liberalų va
das L. B. Pearson didžiausiame 
rinkiminio vajaus mitinge Toron
to Yorkdale plazoje mažai tekal
bėjo, nes neveikė garsiakalbių 
sistema. Jis ir kiti liberalų kan
didatai daugiausia privačiai kal
bėjosi su žmonėmis. Dalyvavo 
apie 20.000. *

“Mano balsas vistiek nieko ne- 
nulems” — panašūs pasisakymai 
yra dažnai girdimi. Taip galvo
jančių yra šimtai tūkstančių ir 
visų balsus kartu sudėjus tikrai 
gali nulemti. Gyvename krašte, 

Lietuviai kaikuriose vietovėse 
aktyviai dalyvauja rinkimų vaju
je ir tai Įvairiose partijose. Dau
giausia' aktyvumo rodo lietuvių 
liberalų grupė Toronte, kur ji 
yra sudariusi savo komitetą. Pas
tarasis tarėsi, kaip Įvairiose rin
kiminėse apylinkėse' padėti libe
ralų kandidatams. Atspausdinti 
lietuvių kalba atsišaukimai, ku
rie išsiuntinėti lietuviams bal
suotojams. Lietuvių liberalų ko
mitetą Toronte sudaro J. Straz
das, St. Jokūbaitis, VI. Skirgai
la, St. Dargis ir V. Kolyčius. Ak
tyviai prisidedančių rinkiminia
me vajuje yra ir daugiau lietuviu.*

Dr. S. Haidasz, Parkdale rajo
no liberalų kandidatas ir buvu
sio parlamento atstovas, kalbėjosi 
su lietuvių liberalų komitetu ir 
pareiškė prisidėsiąs prie lietuvių 
demonstracijų Jungtinėse Tauto-, 
se lapkričio 13 d. Dr. S. Haidasz 
tuo metu lankysis Kanados atsto
vo- prie Jungt. Tautų būstinėje 
ir prižadėjo supažindinti Kanados 
ir kitus atstovus su demonstraci
jų tikslu. Dr. S. Haidasz yra me
dicinos daktaras, baigęs filosofi-

jos studijas ir yra parlamentinis 
užs. reikalų ministerio sekreto
rius.

Paul Hellyer, Kanados gynybos 
ministeris, pasižymėjęs sklan
džiu kariuomenės pertvarkymu, 
vėl kandidatuoja į parlamentą 
Toronto Trinity apylinkėje. Savo 
programinėje kalboje jis pareiš
kė, kad šie rinkimai buvę pa
skelbti dėlto, kad kraštui svarbu 
turėti daugumos vyriausybę, ku
ri pajėgttų veiksmingai tvarky
ti svarbiuosius krašto reikalus — 
tarptautines prekybos sutartis, 
santykius su provincijomis, ugdy
ti krašto vienybę ir pan. Naujieji 
kanadiečiai esą gali daug duoti 
kraštui visais atžvilgiais. Jis taip 
pat pabrėžė, kad tik daugumos 
vyriausybė gali Įgyvendinti stam
bius projektus ir užtikrinti pa
stovią krašto gerovę.*

Kandidatų į parlamentą šiuose 
rinkimuose gana gausu — yra iš 
ko pasirinkti. Lietuviai, žinoma, 
pasirinks tuos, kurie, jų nuomo
ne, yra priimtiniausi. “Tž” pa
teikta informacijų apie tuos kan
didatus, kurie patys kreipėsi į 
laikrašti ir parodė susidomėjimo 
lietuviais. Dėlto ir balsuojant de
rėtų i tai atsižvelgti. Ši kartą 
iš tautinių grupių, vadinamos tre
čiosios jėgos, mažai tėra kandi
datų. Pvz. Toronte kandidatuoja 
Davenport apylinkėje konserva
torius Dan lanuzzi, italų laikraš-

JAUNIMO KONGRESO ATGARSIAI
Vienas didžiausių įvykių Kanados 

lietuvių gyvenime buvo jaunimo kon
gresas, kuris įvyko š.m. spalio 8-10 d. 
Toronte. Tai ženklas, kad jaunoji lie
tuvybės atžala gyva, stipri, vieninga. 
Jeigu seniai ir išnyktų per vieną die
ną nuo atomo bombos ar tarpusavio 
rietenų, tai atžala tęstų kovą už ge
resnę lietuvių tautos ateitį. Visa tai 
padarė tėvai, vaikai, mokykla, bažny
čia, kunigai, mokytojai, visuomenės 
veikėjai ir lietuviški laikraščiai, ypač 
‘Tėviškės žiburiai”, kurie prieš kele
tą metų išjudino lietuvių jaunimo pro
blemas.

Kanados lietuvių jaunimas, ypač 
studentija, yra gerame kelyje. Jau 
ima kilti jaunieji veikėjai: R. Vašto- 
kas, St. Vaštokas, G. Beresnevičius, 
A. Šileika, S. Vėlyvytė, G. Rinkūnai- 
tė, A. Bušinskaitė, Ž. šlekytė, S. Ma
sionis, H. Steponaitis, R. Staškevičius, 
R. Stirbys ir kt. Senimas džiaugėsi 
jaunimo laimėjimais, pastangomis ir 
pramogomis. Buvo šiek tiek ir minu-

čio leidėjas, o Parkdale — libera
las dr. St. Haidasz, žymus len
kų veikėjas. Italų veikėjas D. la
nuzzi bandys savo laimę prieš fi
nansų min. W. Gordon, kuris kan
didatuoja irgi Davenport apylin
kėje. . * * *

SKAITYTOJAI PASISAKO
Įsų, gal neviskas taip įvyko, kaip visi 
norėjo, bet visiems niekad neįtiksi. 

Į Padėka jaunajai kartai už ryžtingą 
į žygį ir pagarba tiems, kurie padėjo, 
rėmė. Stebėtojas J. Vdln.

I
NUODŲ PLATINTOJAI

Per paskutinius metus Toronte su
imta 22ras narkotikų pardavinėtojas. 
Kaip kituose miestuose, taip ir To
ronte narkotikų agentai siaučia po 
įvairius restoranus, kavines. Tuos nuo
dus pardavinėja cukraus, cigarečių, šo
kolado pavidale ir pan. O gal įdeda ir 
į kavą, jei kūtvėlų - bytnikų kavinėse 
kava kainuoja 60 centų?! Viename To
ronto distrikte (Bloor — Avenu — 
Bay St.) yra organizuojami jaunimo 
klubai. Kai jaunuolis ateina į kavinę, 
jam siūloma įstoti nariu (įstojimo mo
kestis $1.50). Nariams kava kainuoja 
perpus pigiau. Iš jaunuolio paimamas 
ir parašas.

Tame Toronto distrikte šeštadieniais 
matyti labai daug jaunuolių ir po
licijos. S. m. vasarą “Stare” buvo įdė
ta fotografija vieno tokio klubo na
rių su gitaromis ir pusnuogėmis mer
gaitėmis. Klubą polic., berods, uždarė.

Mielos motinos, patikrinkite, ar ir 
Jūsų vaikai ten nenuvažiuoja įdomiai 
ir “modemiškai” laiko praleisti? Mat, 
ten leidžiama ilgiau pabūti jaunuo
liams. Turiu žinių, kad ir lietuviai ten 
nuklysta. Akis

AR UŽKAPSTYS MASKVA 
FAKTUS?

Pagal Stalino ir Hitlerio slaptą susi
tarimą bei pasidalinimą įtakų sfero
mis Rytų Europoje, įžygiavo raudono
ji armija į Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
okupavo šiuos kraštus. Visi komunis
tų laikraščiai prieš 25 metus džiau
gėsi, kad Baltijos kraštai “išvaduoti” 
raudonosios armijos iš “kapitalistų 
vergijos”.

Dabar Maskva apie raudonosios ar
mijos įvedimą tyli. Per vasaros iš
kilmes ryšium su 25 m. Lietuvos oku
pacijos sukaktimi visi Maskvas tūzai, 
kaip Suslovas, jau nebeužsiminė, kad 
raudonoji armija išvadavo “liaudį”, 
bet pabrėžė, kad pati liaudis “nuver
tus!” fašistinę vyriausybę”. Net “Tė
vynės Balsas” M. Gedvilo lūpomis tą 
patį triūbija.

Visomis kalbomis Maskva po pasau
lį skleidžia gandus, kad Lietuva, Lat
vija ir Estija savo noru prisijungė prie 
Maskvos, liaudžiai reikalaujant. Apie 
1 mil. raudonosios armijos įvedimą 
1940 m., apie bazių įsteigimą 1939 m. 
— nė žodžio. Apie Stalino ir Hitlerio 
slaptus susitarimus niekas nekalba.

Kremliaus didžiosios imperijos kū
rėjai skleidžia “tiesą”, kad lietuvių 
tauta yra gimininga slavams, kad jų 
kalba turinti daug slaviškų žodžių, lie
tuvių liaudis mylinti rusą — vyr. bro
lį, lietuvių liaudis savanoriškai prisi
jungusi prie Kremliaus, dabar gyve
nimas esąs kaip rojuje, tik dabar ku
riama lietuvių kultūra ir t. t.

VLIKas turėtų stoti aktyviai į kovą 
ir atremti melus tikrais faktais. Nors 
prieš keliolika metų buvo rašoma liet 
laikraščiuose apie tuos faktus, bet da
bar iškilo naujas reikalas tą pakarto
ti. .

Pirmoje eilėje turėtų būti komuni
katas visuose lietuvių laikraščiuose, 
kaip buvo okupuota Lietuva — su to
kiais faktais nuo pat Stalino - Hitlerio 
susitarimo iki dabar — .visa pavergi
mo istorija ir dabartinė Lietuvos tei
sinė būklė.

Tas reikalinga per pasikalbėjimus 
su svetimtaučiais. Be to, tų faktų rei
kia jaunajai mūsų kartai. Ypač jau
nieji turi žinoti, kaip Lietuva buvo pa
vergta. JAV ir Kanados bibliotekose 
yra jau spaudos anglų kalba, kurią 
pristato Kremliaus propagandos šalti
niai Reikėtų, kad VLIKas išleistų to
kią informacinę brošiūrą anglų ir 
prancūzų kalbomis. Tai neatidėlioti
nas reikalas. Tiesa visuomet laimi, bet 
retkarčiais ji užkapstoma smėliu.

Visi lietuviški laikraščiai turėtų at
kreipti dėmesį į Maskvos bandymą nu
slėpti, kaip raudonoji armija užėmė 

I Pabaltijo kraštus. Ukrainiečių laik- 
' raštis “Sučasnist” — “Dabartis” 1965 
rugsėjo mėn. nr. Maskvą išvadina ci
nikais už skelbimą, kad Pabaltijo kraš- 

1 tai savu noru yra prisijungę prie Sov. 
Sąjungos. Ten yra cituojamos Suslovo, 
Mikojano kalbos, kur nebeužsimena- 
ma apie raudonąją armiją.

Taigi, jei kiti mus gina, budėkime 
juo labiau mes patys. J. V.

A - ACADIAN
............... . . t

pirmoji sąrašuose
(suprantantiems degtinės kokybę)-

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

Įrašykite ACADIAN šiandieną savo sąraše pirmoje vietoje.

( ACADIAN DISTILLERS
BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

ACADIAN ACADIAN ACADIANACADIAN’
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DARBAI

ŠVIETIMAS

PENSIJOS

SVEIKATOS DRAUDA

STIPRI KANADA

PAUL HELLYER labai remia planą, kuris įgalintų visus kanadiečių vaikus įsigyti 
pilną techninį, komercinį ir universitetinį išsilavinimą, nežiūrint tėvų finansinio 
pajėgumo.
PAUL HELLYER įvykdė per 1963 metų rinkimų pažadą įvesti tikrą kilnojamą 
pensijų planą kanadiečiams. Kanados pensijų planas pradės veikti 
jau sekančiais metais.
PAUL HELLYER mano, kad kanadiečių šeimos neturi būti finansiškai 
sužlugdytos dėl gydymo išlaidų. Jis veiks, kad Kanadoje būtų įvesta gera 
sveikatos draudos programa.
PAUL, HELLYER, kaip gynybos ministeris, perorganizuoja ir naujai apginkluoja 
Kanados karines pajėgas, tikėdamas, kad stipresnė Kanada gali atlikti dar 
didesnį vaidmenį ateityje laisvojo pasaulio gynybai.

BALSUOKITE UŽ KANADĄ

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS BULAITIS

Balsuokite už liberalus - Toronto Trinity apylinkėje
Informacijos:
1117 Dundas St. W., tel. 533-2351
1150 Davenport, tel. 531-5707

Propagandinio teisino propagandinė veikla 
AIŠKĖJA LIETUVOS PARTIZANŲ KOVOS IR BAUSMĖS 

ČEKIŠKĖS APYLINKĖSE

KAIP VEIKIA KANADOS LIETUVIŲ FONDAS?

“TŽ” 1965 m. 39 nr. skyriuje 
“Pavergtoje tėvynėje” jau buvo 
rašyta apie partizanų Česlovo Sta- 

. šaičio ir Antano Džiaugio teismą 
Kauno mieste, kur išvažiuojamo
ji augščiausio teismo sesija juos 
nubaudė kalėti po 15 metų. Tuo 
laiku “Tiesoje” buvo paskelbtas 
trumpas pranešimas iš teismo sa
lės, nepateikęs išsamesnių duo
menu. Dabar gi “Tiesoje” pasiro
dė ilgas B. Jonikio rašinys “Prieš 
ką jie pakėlė ranką”, kurio tiks
las yra įprastinė duoklė pokario 
metais veikusių partizanų nieki
nimui ir nuo jų rankos žuvusių 
kompartijos pataikūnų garbini
mui.

PARTIZANŲ BŪRIAI
Česlovas Stašaitis pristatomas 

skaitytojams kaip buvęs polici- 
. ninkas ir partizanų būrio vadas, 
žinomas Algirdo slapyvardžiu, o 
Antanas Džiaugys — kaip Be- 
smerčių kaimo “buožės” sūnus. 
Partizanų būriai čeki: kės apylin- 
kėse-buyę pradėti organizuoti so
vietų kariuomenei užėmus Ario
galą ir Seredžių 1944 m. vasarą. 
Bendra jų vadovybė tekusi K. 
Puidokui, kurį rašinio autorius, 
savaime suprantama, vadina “hit
lerininkų pakaliku”. Partizanų 
veikla daugiausia buvusi nukreipi 
ta prieš kompartijos aktyvistus 
Čekiškės apylinkėse, ypač tuos, 
kurie vėl ėmėsi kompartijos įsa
kyto žemės dalinimo.

Pirmaujančią vietą komparti
jos aktyvistų tarpe užėmė buvęs 
dvaro kalvis Jonas Krasauskas, 
pirmaisiais bolševikmečio metais 
sugebėjęs pasidaryti nusavinto 
dvaro komisaru, vokiečių okupa
cijos laikotarpį praleidęs už spyg
liuotų vielų ir dabar vėl grįžęs į 
Čekiškę, šį kartą jam buvo pati
kėtos augštesnės pareigos — jis 
buvo padarytas Čekiškės vals
čiaus žemės ūkio komisijos pirmi
ninku. Partizanai J. Krasauską 
pasigavo 1944 m. gruodžio 15 d. 
Augštadvario kaime, o jo lavoną 
paslėpė pelkėse, kur palaikai bu
vo rasti tik po keleto metų. Se
kančios dienos vakarą partizanų 
būrys apšaudė Čekiškės — Vin- 
centavos vieškeliu į Kauną važia
vusį kariuomenės sunkvežimį. 
Šioje operacijoje nuo jų rankos 
krito du sovietų kariai ir lietuvis 
komunistinės milicijos pareigū
nas A. Statkus.

ČEKIŠKĖS UŽPUOLIMAS
Gruodžio 28 d. keli partizanų

specialias pamaldas Šaravų baž
nyčioje, o po to susirinkę ant kal
no prie Ginėvės upelio ir čia pa
siskirstę kovines užduotis. Čekiš
kės miestelyje jų atpildo susilau
kė karinės įskaitos viršininkas 
Antanas Laurinavičius ir komu
nistinės bibliotekos vedėja Stasė 
Armonavičienė. Komunistų pasi
priešinimas, matyt, buvo labai 
menkas, nes partizanai susiran
kiojo ir į Laučynės mišką išsiva
rė visus žymesniuosius kompar
tijos aktivistus: komjaunimo 
Kauno apskr. komiteto instrukto
rių Eugenijų Borodinską, kom
jaunuolę Stasę Basčiūtę, Čekiš
kės apylinkės tarybos vykdomojo 
komiteto pirm. Antaną Bartkų, 
Daugėliškiu apylinkės tarybos 
vykd. komiteto pirm. Antaną 
Pralgauską, vadinamuosius “liau
dies gynėjus”, kurių pagrindinis 
uždavinys buvo kova su partiza
nais, — Joną Bukauską, Kazį 
Laurinavičių, Antaną Miknevičių 
ir, atrodo, vieno jų žmoną — 
Aleksandrą Laurinavičienę. Esą 
jie visi buvo sušaudyti. B. Joni
kis skelbia, kad jų lavonai buvo 
sudeginti, tačiau jis taipogi tvir
tina, jog palaikai po penkiolikos 
metų buvo surasti ir perkelti į 
Čekiškės kapines.

KITOS KOVOS
1945 m. gegužės 7 d. Besmer- 

čių kaime partizanai sušaudę Če
kiškės valsčiaus žemės ūkio ko
misijos pirm. Benediktą Balsį, 
kuris buvo pakeitęs anksčiau žu
vusį J. Krasauską, ir aktyvistą 
Praną Balsį, Kilo vos apyl. tary
bos vykd. komiteto pirm. Zenoną 
Bakanauską. Sekančių metų spa
lio 23 d. nuo partizanų rankos 
krito Pernaravos vlsč. Preikapio 
apyl. tarybos vykd. komiteto pir
mininkas Juozas Rainys. Šia pa
varde užbaigiamas gana ilgas žu
vusių partiečių ir jų pataikūnų 
sąrašas. Nors B. Jonikio rašinyje 
juos stengiamasi vaizduoti nie
kuo nenusikaltusiais asmenimis, 
tačiau jų užimtos pareigos aiškiai 
liudija tarnybą sovietiniam oku
pantui. Taigi, partizanai savo 
ginklus žūtbūtinėje kovoje pir
miausia buvo nukreipę prieš oku
panto pagalbininkus, vykdančius 
jo nuostatus ir tuo pačiu įvedan
čius Čekiškės apylinkėse sovieti
nę santvarką.

ILGAI SLAPSTĖSI
Abu teisiamieji, pasak B. Joni

kio, teisme pareiškė, kad jie no-

Prieš trejus metus įsisteigęs 
Kanados Lietuvių Fondas iki šiol 
nepajėgė įtraukti į savo eiles di
desnio skaičiaus lietuvių iš toli
mesnių kolonijų ir dabar to Fon
do pagrindinio kapitalo apie 80% 
sudaro įnašai tik iš trijų koloni
jų, būtent, Toronto. — $7000, 
Delhi - Tillsohburgo — $3200 ir 
Montrealio — $2600. Kitose ko
lonijose niekur nepasiekta įna
šais $1000. Tačiau imant propor
cingai lietuvių skaičiui daugiau
sia Fondui aukojo Otavos ir Del- 
hi-Tillsonburgo apylinkėse — po 
$8 nuo galvos. Toronto apylinkė
je, nežiūrint, kad buvo aukoju
sių po $1000, vidurkis neišeina 
nei po $1 nuo galvos. Tas parodo 
kiek mažai Toronte lietuvių prie 
šio Fondo yra prisidėję (iš 8000 
tik 25 asmenys ir 9 organizaci
jos). Jei kiekvienas Kanadoje gy
venantis lietuvis paaukotų Fon
dui tik $4, tai tas Fondas per me
tus liktų užpildytas ir nereikėtų 
tęsti Fondo vajų dešimtį metų. 
Fondo vadovybė jau seniai rūpi
nasi, kaip įnašų telkimą padidin
ti ir daro ką gali, tik, deja, jos 
veikimo priemonės yra labai ri
botos. Geresnės priemonės yra 
susijusios su išlaidomis, o Fon* 
das negali tam išleisti pinigų. 
Tiesa, Fondas gauna daug patari
mų ir įvairių nurodymų, kaip 
Fondo kapitalą padidinti. Kiti 
neatsisako duoti ir stambesnių 
įnašų, bet pastato sąlygas Fon
dui, kurias išpildyti neįmanoma.

Fondo vadovybė daug tikėjosi 
pagalbos savo darbe iš Fondo 
įgaliotinių, kurie yra paskirti at
stovauti Fondui lietuvių koloni
jose. (Iš viso yra 10 įgaliotinių). 
Keturiose B-nės apylinkėse patys 
pirmininkai yra Fondo įgalioti
niais, o dviejose apylinkėse pir
mininkų buvo paprašyti kiti lai
kinai eiti įgaliotinių pareigas, 
nors jie ir nėra Fondo nariai. Ki
ti įgaliotiniai yra suteikę Fondui 
nemažai realios pagalbos, ypač 
Montrealio, Otavos ir Delhi-Till- 
sonburg-Rodney apylinkių. Fon
do reikalai silpnai eina Hamilto
ne, Sudburyje ir Winnipege. Kai- 
kur pastebimas net apsileidimas. 
Pvz. spaudoje buvo paskelbta ar-

P. LELIS

ba pranešta iš vietos, kad su
rinkta Liet. Fondui tiek ir tiek 
aukų. Nors praėjo daugiau kaip 
pusė metų, Fondas tų aukų ne
gavo. Kita organizacija, surinku
si Fondui aukų $50, juos išleido 
kitiem reikalam, nors vėliau vėl 
surinko ir Fondui įteikė.

Aplamai, mūsų spaudoje Kana
dos Lietuvių Fondas labai retai 
prisimenamas, neskaitant prane
šimų apie davėjus ir Fondo ba
lansą. Kanados lietuvių spaudoje, 
be pačių redaktorių, bendradar
biauja visa eilė rašytojų, kores
pondentų, reporterių, kurie galė
tų Kanados Lietuvių Fondą dau
giau išpopuliarinti visoje Kana
doje. Bet čia susiduriame su dės
niu: norint įpiršti kokią idėją 
kitam, reikia pirma pačiam ją 
priimti ir įsisavinti. Iki šiol mū
sų spaudos darbuotojai Liet. Fon
du nelabai domėjosi. Kol kas ki
tokių priemonių kaip spauda be
veik ir neturime. Vienas Fondo 
įgaliotinis siūlė kreiptis į klebo
nus, kad jie paskatintų parapi
jiečius aukoti Liet. Fondui. Baž
nyčios labai daug padėjo ir pade
da Bendruomenei, tai gal jos ne-

atsisakys ir Liet. Fondui. Reikia 
ir tai pabandyti.

Kanados L. Fondui išugdyti 
reikia naudoti visas galimas prie
mones: spaudą, radiją, Bendruo
menę, Bažnyčią ir patį Fondo 
aparatą (įgaliotinius, komitetus ir 
t.t.). Tik tokiu būdu Liet. Fondo 
idėja galėtų būti įgyvendinta.

• Kanadiečiai per 1964 metus 
automobiliais nukeliavo 53,5 bili
jonus mylių.
• Kalifornijoj viena golfo įran
kių bendrovė turi pasigaminus 
golfo robotą-pabaisą. Jis turi tik 
vieną ranką,, jo kūnas — dėžė, o 
galva panaši į verdamą puodą. 
Jis nejuda iš vietos, bet nežiū
rint į visa tai, jis yra geriausias 
golfo žaidėjas pasaulyje. Iš anks
to nustačius kamuoliui kryptį ir 
nuotolį, užtenka paspausti pabai
sos gaivoj mygtuką, ir kamuolys 
įkris į kumščio didumo duobelę, 
esančią už 200 ar 250 metrų. Tik 
vienu atveju golfo robotas nega
li prilygti JAV golfo karaliui Ar
nold Palmer: negali apskaičiuoti, 
kaip toli kamuolys bus vėjo į ša
lį nupūstas. Pasinaudojant tokiais 
roboto tiksliais kirčiais, bandoma 
išugdyti idealų golfo žaidėją.

SPALIO 23-24 D. SAVAITGALIS 
buvo pilnas įvairių lietuviško gyveni
mo įvykių. Tuo laiku čia buvo ne tik 
pramoginio ar kultūrinio gyvenimo 
parengimų, bet ir visuomeninio pobū
džio suvažiavimų. Vienu svarbiausių 
įvykių reikia laikyti Amerikos Lietu
vių Tarybos suvažiavimą Sherman 
viešbutyje, šis suvažiavimas vyko su
kaktuvių ženkle, nes šiemet suėjo 25 
metai nuo įsteigimo šio Amerikos lie
tuvių politinio vieneto, kurio svar
biausias tikslas yra kova už Lietuvos 
laisvę. Pagrindinį pranešimą apie šios 
organizacijos veiklą padarė jos pirmi
ninkas Leonardas Šimutis. Iš šio pra
nešimo turinio galima spręsti, jog 
veikla buvo nemaža, ir suvažiavusie
ji išreiškė valdybai padėką bei pagy
rimą. 25 metus organizacijos pirminin
ku išbuvęs J. šimutis šį kartą atsisakė 
kandidatuoti ir suvažiavusieji jį išrin
ko garbės pirmininku. Kas bus nau
juoju pirmininku, rašant šias eilutes 
dar nebuvo žinoma, bet jis bus išrink
tas iš šių centro valdybos narių: A. 
Rudžio, dr. K. Šidlausko, E. Bartkaus, 
T. Blinstrubo, dr. P. Grigaičio, J. Ta- 
lalo, M. Vaidylos, J. Zurio, dr. V. Ši
maičio, P. Dargio, dr. J. Valaičio, šio
je valdyboje yra du nauji žmonės: dr.
K. Šidlauskas vietoje L. šimučio ir J. 
Zuris vietoje neseniai mirusio dr. K. 
Draugelio. Centro valdyba yra suda
ryta iš Šių grupių: Lietuvių Katalikų 
Federacijos, Liet Tautinės Sąjungos, 
Tautinės Sandaros, socialdemokratų,
L. Rymo Kat. Susivienijimo, Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje ir Santa
ros-Šviesos.

Tame pačiame viešbutyje posėdžia
vo ir Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje vykdomoji taryba —* centro val
dyba. ši apdraudos organizacija, tu
rinti savo skyrius įvairiuose Ameri
kos ir Kanados miestuose, sekančiais 
metais rengiasi minėti 80 metų gy
vavimo sukaktį. Jos pirmininku yra 
Povilas Dargis.

Iš kultūrinių savaitgalio įvykių mi
nėtinas yra “Margučio” radijo progra
mos koncertas sekmadienį, surengtas 
Marijos augšt mokyklos salėje. Apie 
1000 tautiečių atsilankė į šią kultūri
nę popietę, kurioje išgirdo jauno liet, 
kompozitoriaus iš Europos Dariaus

Lapinsko muziką. Pats kompozitorius 
čia buvo ir orkestro dirigentas. Taip 
pat koncerto programoje pasirodė 
soL A. Stempužienė ir pianistė A. Ke- 
palaitė.

Dailės mėgėjai šeštadienį buvo su
sirinkę į naujai atidarytą privačią lie
tuvių galeriją, pavadintą “69” meno , 
galerija, kur įvyko dail. Petrikonio 
darbų parodos atidarymas, čia lanky
tojai turėjo progą susipažinti su 60 
šio dailininko kūrinių.

Apie 200 tautiečių šeštadienio va
kare atvyko į Lietuvių Auditoriją pa
gerbti visuomenininkės ir kultūrinin
kės Noros Grigienės — paminėti jos 
veiklos 50 metų sukakties. Čia buvo ir 
meninė dalis, kurią išpildė soL R. 
Mastienė, sol. A. Brazis, A. Stepona
vičienės trio.

Taip pat ir atskirų Čikagos koloni
jų lietuviai nesnaudė: šeštadienio va
karą Liet. Bendruomenės Brighton 
Parko apyL valdyba surengė linksma- 
vakarį B. Pakšto svetainėje, Cicero 
skautai tą patį vakarą turėjo savo tra
dicinį pobūvį šv. Antano par. salėje, 
lietuvių kabaretinė trupė “Antrasis 
Kaimas” kartu su latvių panašia gru
pe šeštadienį davė bendrą spektaklį 
lietuvių publikai Balėto Teatro studi
jos patalpose Marquette Parke ir kt.

LIETUVIAI DAILININKAI irgi ne
snaudžia. Kaip informuoja Čikagos 
didžioji amerikiečių spauda, dail. Vy
tauto Virkau 7 tapybos darbai yra iš
statyti Blackhawk restorane. Kita dai
lininkė — Janina Monkutė-Marks su 
16 tapybos ir 12 grafikos darbų prisi
stato Harper meno galerijoje.

Mūsų visuomenėje paskutiniu laiku 
gerokai išpopuliarėjęs “liepsnos tapy
bos” kūrėjas inž M. Ivanauskas, po 
pavytusios parodos Cicero mieste, sa
vo darbus išstatė Marijos augšt. mo
kykloje.

ČIKAGIEČIAI NEKANTRIAI LAU
KIA pirmojo S. Amerikoje pagaminto 
lietuvių pilno ilgumo filmo “Aukso 
žąsis” premjeros. “Aukso žąsis” buvo 
paruošta Kanadoje ir jau yra “atskri
dusi” Čikagon, kur ji pirmą kartą su
spindės savo grožybe gruodžio 4 d.

(Nukelta į 9 psl.)

PIRKITE

Canada Savings 
Bonds

būriai jungtinėmis jėgomis ryžo-į^ ^“^nti žmonUir užkiZ 
r ti kelią ju bendradarbiavimui su

kompartijos pareigūnais. Parti
zanai, girdi, tikėjo ir laukė, kad 
į Lietuvą su užsienio pagalba 
grįš senoji santvarka, šiomis ei
lutėmis B. Jonikis prisipažįsta, 
jog partizanai nebuvo kažkokie 
banditai, kaip dabar dažnai mėgi
nama tvirtinti komunistinėje 
spaudoje, bet kovotojai už Lietu
vos laisvę.

B. Jonikis paliečia ir pačią šio 
savo propagandinio rašinio esmę: 
“Skaitytojui gali kilti klausimas, 
kodėl tik dabar, praėjus 20 metų, 
nusikaltėliai patraukti baudžia
mojon atsakomybėn?” Jis, žino
ma, neužsimena apie partizanams 
kelis kartus skelbtas amnestijas, 
kurios, tenka manyti, buvo tik 
paprasčiausia apgaulė jiems iš 
miškų išsivilioti. B. Jonikis pasa
koja veik neįtikėtiną dalyką, kad 
Česlovas Stašaitis nuo 1946 m. 
fiktyviais Povilo Meldiko doku
mentais gyveno Žemaitijoje ir 
netgi buvo tapęs Kruopių vlsč. 
vykdomojo komiteto pirmininku, 
atseit, kompartijos žmogumi. Iš 
čia jis persikėlė į Latviją ir, pasi
vadinęs Mikeliu Mikelskiu, ilgus 
metus dirbo Rygos miško preky
bos bazėje priėmėju-brokuotoju, 
nors neturėjo sovietinio paso. 
°anašus, girdi, buvo ir Antano 
Džiaugio kelias. Toks paaiškini- 
mas galbūt tiktų sensacinio filmo

si užpulti pati Čekiškės miesteli. 
B. Jonikio tvirtinimu, jie turėję

Mūsų kandidatas 
DAVENPORTE

DAN IANNUZZI
VADOVAUJANTIS asmuo Kanados 
tautinėse grupėse, italų laikraščių lei
dėjas, ir labai aktyvus visuomenės vei
kėjas. Jis yra vienas iš direktorių Ka
nados tautinių grupių meno taryboje. 
Jis yra geriausias asmuo atstovauti 
Jums Otavoje, nes jūsų reikalai bei 
rūpesčiai yra kartu ir jo reikalai bei 
rūpesčiai.

------------LAPKR. 8--------------- 
BALSUOKITE UŽ

APYLINKĖJE 
Informacijų teiraukitės: 

535-3158 • 533-2382

mas'galbūt tiktų sensa< 
siužetui Amerikos ekranuose, bet 
ne sovietų okupuotoje Lietuvoje, 
kur kiekviename žingsnyje buvo 
reikalaujama dokumentų ir kur 
prievarta ar savanoriškai užver
buoti agentai seka netgi vienas

kitą.
PRIREIKĖ PROPAGANDAI
Galbūt tiksliau būtų aiškinti 

jog prieš 20 metų Lietuvos gy
ventojų akyse dar buvo gyvi pa
čių komunistų nusikaltimai, jų 
žvėriškos priemonės, naudotos 
prieš partizanus. Tada, netikslu 
buvo nė galvoti apie kokį nors 
propagandinį teismą, nes iš jo 
komunistams nebūtų buvę jokios 
naudos. Dabar gi senoji lietuvių 
karta jau yra mirusi, vyresnio
sios atmintis apnešta užmaršties 
dulkėmis, o jaunoji — partizanų 
neprisimena. Kad teismas buvo 
grynai propagandinio pobūdžio, 
liudija B. Jonikio rašinio antire
liginės užuominos, jog partizanai, 
ruošdamiesi pulti Čekiškę, mel
dėsi Šaravų bažnyčioje ir kaiku- 
rie netgi priėmė Komuniją. Jau
nosios, kartos akyse bandomi nie
kinti ne tik partizanai, bet ir re
ligija. B. Jonikio tvirtinimu, č. 
Stašaitis kalėjime parašė savo at
siminimus, kuriuose jis pasmer
kia praeitį, dalyvavimą partizani
nėje veikloje, nes tai, girdi, bu
vusi savižudybė. Kova prieš sovie
tinę santvarką neturėjusi jokios 
prasmės. Tėvai meldęsi, kad jis 
būtų doru žmogumi, ir netgi kry
želį ant kaklo užkabinę, o jis ne
pateisinęs jų vilčių. Propagandi
nio teismo propagandinį rašinį 
B. Jonikis užbaigia grynai propa
gandiniu stilium: “Bet nepadėjo 
kryželiai. Jie netrukdė banditi
nių gaujų dalyviams žudyti tary
binius žmones. Tėvynės išdavikus 
sutramdė ir nušlavė nuo kelio 
rūsti darbo žmonių ranka.” Taigi, 
išeina, kad partizanai, siekę ne
priklausomybės atstatymo, buvo 
tėvynės išdavikai, o lietuviai 
kompartijos aktyvistai, nuėję tar
nauti sovietiniam okupantui, did
vyriai. Tokiai logikai trūksta tik 
“didvyriško” šūkio: tegyvuoja 
Maskva ir sovietinė Lietuvos oku
pacija! Urrraaa!...

Vyt. Kastytis

nuošimčius.

Juos galite pirkti grynais pinigais ar daliniais įmokė* 

jimais bankuose, investavimo įstaigose, šėrų biržose, 

paskolų bendrovėse ir darbovietėse, kur dirbate, per

Galite pirkti lakštus nuo $50 iki $10.000 asmeniui, 

po $50, $100, $500, $1000 ir $ 5.000.

taupymo planq-

Taupomuosius lakštus galite iškeisti į pinigus kada 
I

'■ norite savo banke, kur gausite pilną jų vertę, be to, ir

Kanados taupomieji lakštai yra vienas geriausių bū

dų taupyti. Naujieji lakštai jums uždirbs 4%% per 

pirmuosius dvejus metus, 5% per sekančius 6 metus 

ir 5y2°/o per likusius 4 metus. Taigi vidurkis išeina 

5.03%, jei taupomuosius lakštus išlaikysite per išti

sus 12 metų.

Tai puikus būdas taupyti
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TALKA IR TALKININKAI
Vienas vyras — ne šneka,
vienas vyras — ne talka.
Kai du stos, visados daugiau 
padarys: viens pradės, kits 
padės — draug tolyn varys..

Šiuos Adomo Jakšto žodžius 
pasirinkau kaip paskatą mintims 
apie talką ir talkininkus. Senimas 
gyvai prisimena buvusį mūsų kai
miečiuose, ypač Augštaitijoje, šį 
nepaprastai gražų talkos paprotį. 
Platesnio aptarimo gal tepasiges- 
tų mūsų jaunimas. O juk būdavo 
smagu ir gražu, kai karštos ru
giapjūtės metu kaimynai, užbai
gę pjūtį savame bare, eidavo pa
dėt savo kaimynui užbaigt tą gra
žiausią rugiapjūtės darbą. Talka 
Lietuvoj buvo žinoma ne vien va
saros metu prie javų pjovimo, bet 
ir vėlų rudenį, prie javų kūlės, 
ypač po to, kai ir kaimuose atsi
rado kuliamos mašinos, prie ku
rių būdavo reikalinga daugiau 
darbo rankų. Kaimynas kaimynui 
ateidavo į pagalbą, ateidavo tal
kon, tai reiškia — be jokio užmo
kesčio. Ar negražu, ar lietuviai 
tuo negalėjo pasididžiuoti prieš 
kitataučius!?

Mūsų didysis kultūrininkas 
Adomas Jakštas, 1904 m. pradė
jęs puoselėti lietuvišką spausdin
tą žodį, matė, kaip dideli ir pla
tūs dirvonai, kuriems įdirbti bu
vo tiesiog “badas” inteligentų 
talkos, juoba, kad mūsų spauda 
negalėjo niekam už talkinimą at
silyginti. Todėl jis ir kvietė vi
sus į šventąjį tautos švietimo 
darbą, sakydamas: vienas vyras 
ne šneka, etc... Jo ir kitų kul
tūrininkų balsą išgirdo šviesuo
liai ir jau 1918 m. susilaukė lais
vos Lietuvos.

Šiuo metu grobuonis - priešas 
ne vien slegia savo sunkia letena 
mūsų žmones krašte, bet ir visą

DR. P. MAČIULIS
pasaulį stengiasi mulkinti 
kreiptais faktais, šiandien bolše
vikai anglų kalba skleidžia apie 
Lietuvą ir lietuvius iškreiptus 
bei suklastotus faktus, todėl mū
sų pareiga juos tinkamai atrem
ti. Mes privalome parodyti pa
sauliui tikroj šviesoj, kas buvo
me praeity, kuo buvome vakar, 
kas esame šiandien, ko siekiame, 
kokiomis ateities viltimis gyvena
me!

Tam tikslui atsiekti neseniai 
skaitėme Lietuvių Enciklopedi
jos leidyklos atsišaukimą ateiti 
talkon ir bendromis jėgomis iš
leisti lituanistinę enciklopediją 
anglų kalba. Ta enciklopedija, su
telkus visą svarbiausią medžiagą 
apie Lietuvos praeitį, atskleis 
lietuvių sodžiaus meno neišsako
mai švelnų grožį padavimuose 
bei liaudies dainose, duos faktus 
apie dabartinę Lietuvą, žodžiu, 
parodys šešiose knygose visa, ką 
turime geriausio.

Nė nepamatėm, kaip praslinko 
dešimtmetis ir toji pati leidykla 
mums davė 33 tomus Lietuvių 
Enciklopedijos. Todėl drąsiai ga
lime eiti talkon, pateikdami sve
timtaučiams jiems suprantama 
anglų kalba žinias ne tiktai poli
tiniais, bet ir visais kitais klausi
mais. Enciklopedija galės būti 
naudojama kiekvienoje augštes- 
nėje mokykloje bei universitete, 
kiekvienoje bibliotekoje ir t.t. Už 
tokį sutelktinį darbą mums bus 
dėkingi ne tiktai kitataučiai, bet 
ir tie mūsų tėvynainiai, kurie lie
tuvių kalbos nebe varto j a savo na
muose, bet kurie tebesijaučią esą 
lietuviai.

Tad į darbą! Uždėkime ant di
džiojo mūsų kultūros paminklo 
— Lietuvių Enciklopedijos vai
niką — lituanistinę enciklopedi
ją anglų kalba!

Londono - Rodney, Ont., lietuvių jaunimo choras su savo dirigentu kun. B. Pacevičium. Jie dalyva
vo Kanados jaunimo kongrese Toronte su dainomis ir melodeklamacija, kurią atliko p-lė Cegytė, o dai
nų įvadus pranešinėjo p. Mockus, akomponavo K. Brazlauskaitė

Pastabos, knygos ir vaikai

KJII JlllilUlEJI: VEIKLOJE
SUDARYTA “DRAUGO” ROMANO j OKUPUOTOJ LIETUVOJ 

konkurso vertintojų komisija: Nijolė'
Jankųtė-Užubalienė, Povilas Gaudys, Į -REŽ. KAZYS TUMKEVIČIUS, šiuo 
Nijolė Martinaitytė, Pranas Razminas metu dirbąs Šiaulių dramos teatre, at- 
ir Domas Velička. šventė 50 m. amžiaus ir 25 m. sceni-

RAŠYT. MARIAUS KATILIŠKIO nio darbo sukaktį. Iš jo režisuotų vei- 
50 m amžiaus sukakti, ir jo> kūrybi- A
niai atsiekimai buvo paminėti spalio . ’ x ........................
9 d. Čikagoje. Minėjimo staigmena ir stove^anu > V. Miliūno “Pasi- 
naujiena buvo žinia, kad Santara-švie-. vaikščiojimas mėnesienoje”, V. Rozo- 
sa yra užsimojusi mūsų kūrėjams vo “Amžinai gyvi”. K. Tumkevičius 
skirti taip vadinamas kūrybines sti- taipogi yra sukūręs eilę vaidmenų 
pendijas. Tos organizacijos pirm. R. lietuvių ir svetimtaučių dramaturgų 
Mieželis pareiškė, jog kūrybinė sti- veikaluose.
pendija, kad ir neilgam, atpalaiduo- „., ___ .
sianti kūrėją nuo kitokio darbo ir su-' STYGINIS KVAp
teiksianti jam galimybę atsidėti vien •f^<1Tr<t,.Ejxya1ulau?kas’
kūrybai. Kūrybinės stipendijos suma Kalinauskaite, J. Fledžinskas ir R.
- $2.500. šiemet tokia stipendija bu- Kulikauskas, mžo iš Varšuvoje įvy- 
vo paskirta M. Katiliškiui ir vakaro kusi° ,£estlva110
iškilmėje jam įteikta. i V^,rudTU°”- ?r°^amOje jie

. ’atliko J. Gruodžio, J. Juzeliūno ir D. 
ČIKAGOS LIETUVIŲ OPERA šį §05^0^^ kvartetus. Lenkijos ra- 

dijui teko įgroti D. šostakovičiaus I 
kvartetą į juostą. Kolektyvas su kon
certais lankėsi ir kituose Lenkijos

ros choro repeticijos jau pradėtos 
Jaunimo Centre.

PRENUMERATOS LAPELIS

Lietuvių Enciklopedijos leidyklai
361 W. BROADWAY, SO BOSTON, MASS. 02127 

Pritariu lituanistinės enciklopedijos anglų kalba leidimui 
ir ją prenumeruoju. z

Vardas ir pavardė ________________________ __
Adresas___ 1„...___________________________ _____

Data:....______ ________________________________
Prenumeratoriaus parašas

ši lapeli prašome išsikirpti ir pasiusti LE leidėjui nurodytu adresu

knygos leidėjai, pasiųskite bent 
desėtką kiekvienos naujai išleis
tos knygos P. Amerikai! Neuž
mirškite lietuviško jaunimo! Siųs
kite 4 Brazilijai, sakykim 1 Rio 
de Janeiro lietuviams; 3 atitektų 
S. Pauliui ir būtų išdalintos tirš
čiau apgyvendintose lietuvių ko
lonijose: V. Zelinai, Moocai, Vi
la Anastacio; Parque das Nacoes 
lietuviams tektų pasiskolinti iš 
veliniečių ar mokiečių. Taigi: 4 
knygos Brazilijai; 3 Argentinai; 
2 Urugvajui; 1 Kolumbijai. Tas 
desėtkas knygų būtų toji didžio
ji parama mažiesiems, apie ku
rią taip plačiai buvo rašoma ne
tolimoje praeityje.

Beje, su džiaugsmu tenka pa
žymėti, kad per praėjusį P. A. L. 
Kongresą Brazilijoj leidėjas J. 
Kapočius padovanojo jaunimui 
Lietuvių Enciklopediją. Didi pa
garba ir padėka priklauso jam! 
Dar viena kregždė atskrido su 
malonia pagalba — tai kun. B. 
Sugintas, paaukojęs tam pačiam 
Brazilijos jaunimui 100 dol. ver
tės lietuviškų knygų. Bravo mie
lasis kunige, laukiame pasekėjų!

Antroji pastaba, liečianti ne
tinkamas vaikiškų knygų iliustra
cijas. Nors autorė čia pamini tik 
vieną: “Algis Trakys bei šuniu
kas šleivys”, tačiau jų esama žy-

♦ • • -w r » • V • ■ j •

Ką jau ką, bet Leontiną Rimvy- 
daitę reikia pasveikinti dėl dvie
jų taiklių pastabų.

Pirmoji — liečianti naujai iš
leistas knygas, kurių, kaip taisyk
lė, adreso veik niekada nepažy
mėta.

Kai prieš 4-5 metus vyko 
“knygnešių pasitarimas”, viena 
“TŽ” bendradarbė (jos mielų 

; straipsnelių pasigendama) iš 
J “White Horse”, rašė tiesiog pa

vydinti tiems lietuviams, kurie 
; ne tik gali viens su kitu susitikti, 

bendrauti, lankyti minėjimus, 
liet, parengimus, bet dar ir lietu
viškas knygas skaityti. Ji tesi- 
guodžianti ‘TŽ” ir begyvenanti

( dar Lietuvoje skaitytų knygų pri
siminimais. Po tokio pareiškimo 
galvojau, kad mūsų leidėjai tik
rai susipras ir ims skelbti išleis
tų naujų knygų adresus, bet kur 
tau! Peršasi mintis, kad lengviau 
yra karts nuo karto padejuoti, 
kad mūsų knyga neturi pirkėjų, 
nei jų adresą pateikti. Išeina, kad 
lietuviškoji knyga, tai didelis 
liuksusas — ji nepasiekiama 
tiems, kuriex gyvena išsisklaidę 
po plačiąją Kanadą. Mes, kurie 
gyvename didelėse lietuvių ap
gyvendintose srityse, kaip saky
sim, Torontas, Montrealis, Ha
miltonas, — galime tikėtis, kad 
naujai išleista knyga pasirodys' miai daugiau. Malonią išimtį pa- 
parapijų knygynuose. Deja, ne- Į daro knygelės, kurios iliustruotos

Nužemintųjų 
patrijotizmas

Tokia buvo dr. Vyt. Kavolio 
paskaitos, kurią ruošė Toronto 
akademikai, tema. Dr. V. Kavo
lis kalbėjo apie nužemintųjų ge
neraciją, kuri, jo žodžiais, yra po
etų karta, gimusi po 1930 m. 
Tie poetai esą praradę žemę, mo
raliai išniekintieji. Kodėl jie mo
raliai išniekinti, prelegentas ne
paaiškino. Visa paskaita sukosi 
apie Alg. Mackaus poeziją, kuri, 
prelegento nuomone, esanti tos 
generacijos veidrodis ir pats po
etas, anksti žuvęs, esąs ryškiau
sias nužemintųjų atstovas. Iš kitų 
ryškesnių poetų buvo minima 
Liūne Sutema.

Kaip ir Alg. Mackaus cituoto
ji kūryba, taip ir prelegento 
mintys sukosi apie dabartinės lie
tuvių bendruomenės vispusišką 
supuvimą, išsigimimą ir visas nei
giamybes. Jokių ryškių veidų, jo
kių pragiedrulių. Pati nužemin
toji generacija, kuria vėliau pre
legentas ėmė vadinti ne tik minė
tus poetus, bet ir bendruomenę, 
neturi jokių vilčių ir jų nejieško, 
visi esą praradę žmogiškąją tapa
tybę; impotencija esąs vieninte
lis gyvenimo būdas. Apie patri- 
jotizmą esą negali būti nė kal
bos, nes kalba apie dabartinės 
generacijos patrijotizmą reikštų 
mylėti melą labiau, negu pats 
save.

Aplamai prelegentas visą da
bartinę padėtį apibūdino supuvi
mu. Viskas išsigimę, supuvę. 
Praeitis — supuvęs arklys, ka
bąs palubėje. Senimas žiūri į jį 
ir gyvena praeitimi, o arklys pū
va vis labiau ir labiau ... Idea
lai esą tik mitas. Jie nieko neuž-1 Tėvynės Sargas. Politinių ir socia- 
dega. Betkokiems darbams įpar-1 linių mokslų žurnalas. 1965 m. nr. 1. • • V A • • Ji 1 • 1 J z ** ’ 9 A. • 1 ▼ • J V • ▼ * A *

Atsiųsto paminėti
“Aidų” rugsėjo numeiy: kun. dr. 

Cukuras, “Pasauliečių atsakomybė 
Bažnyčioje”; Juozas Jakštas, V. T. Pa- 
šutos naujoviškas Lietuvos valstybės 
pradžios aiškinimas”; Vladas Jakubė- 
nas, “Verdi Requiem ir Br. Markaičio 
Vilniaus Varpai”; Leonardas Andrie- 
kus, “Karalius Mindaugas” (eil.); Ma
rius Katiliškis, “Seržantas X”. Apžval
goje rašo šie autoriai: V. Skrupskely- 
tė, “Septintasis Ateitininkų Federaci
jos kongresas”; Antanas Gustaitis, 
“Mariaus Katiliškio penkios dešim
tys”; Telesforas Valius, “Pranas Dom- 
šaitis — 85 metų sukaktuvininkas”; 
V. čižiūnas, “Laiškas dėl katalikų už 
katalikų”. Knygos: dr. J. Grinius — 
Antano Jasmanto “Gruodas”. Šis nu
meris iliustruotas Pr. Domšaičio tapy
bos darbų nuotraukomis.

Pasaulio Lietuvis. Leidžia Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdyba. 1965 
m. rugsėjis. Nr. 17. Adr. c.-o. E. Kar- 
nėnas, 1118 Rutherford Rd., Cleve
land Hts., Ohio, 44112, USA.

Lietuvos Pajūris. 1965 m. nr. 1. Išei
na keturis kartus per metus. Leidžia 
Kanados Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos centro valdyba. Vyr. red. A. 
Lymantas. Adr. 5260—10th Ave., Ro
semount, Montreal 36, P.Q., Canada. 
Prenumerata metams $1.

Eglutė 1965 spalis, nr. 8. Vaikų laik
raštėlis. Leidžia Lietuvių Kultūros ins
titutas. Red. ir adm. Nekaltai Pradėto
sios Marijos seserys. Pren. metams $ 
4, atskiras numeris 40 et.

Skautų Aidas. 1965 m. nr. 8. Lietu
vių skautų ir skaučių laikraštis, ofi
cialus Liet. Skautų Sąjungos organas. 
Leidžia LSS Tarybos Pirmija. Vyr. 
red, Ant. Saulaitis. Adr.: Skautų Ai
das. P. O. Box 222, Thompson, Conn., 
06277, USA.

visos pasirodo. Kartais užtrunka 
tiek daug laiko, kol knyga pasi
rodo, kad tavąjį dėmesį jau at
kreipia kita knyga ir pamiršti 
pirmąją. Beje, knygas galime už
sisakyti parapijų knygynuose, 
bet kas mėgsta “klapatytis”?

Taip, gerbiamieji knygų leidė
jai, būkite malonūs pažymėti ad
resus Jūsų naujai išleistų knygų, 
kad lietuvis betkur begyvenda
mas galėtų jas įsigyti, kad lietu
viškoji knyga nebūtų vien privi
legija tų, kurie gyvena didelėse

menininkės V. Stančikaitės, da
bartiniu metu gyvenančios Kle- 
velande. Ar mūsų rašytojai apie 
šią dailininkę nežino, ar ji dau
giau tuo neužsiima? Tenka ap
gailestauti, kad tinkamų vaikiš
kosios literatūros iliustratorių ne
turime. Autorė siūlo mesti žvilgs
nį į šio kontinento, tai yra, į vie
tines vaikiškas knygeles, net į tas 
pigiąsias. Tai, be abejonės, nau
dinga, bet taip pat patartina pa
žvelgti į knygeles atsiųstas iš oku
puotos Lietuvos. Taip, reikia pri-

kolonijose, nes dažnai esti taip: ’ pažinti, kad jose apstu nereikalin
gam bažnyčia arti, tam Dievas j gos, vaikams nesuprantamos pro- 
toii”. -------J

Be to, labai ir labai Jus pra
šau, malonėkite būti duosnūs, 
pasiųskite bent desėtką savo nau
jai išleistų knygų Pietų Ameri
kai, nes ten auga gražus lietuviš
kas jaunimas, deja, be lietuviškų 
knygų. Tų kraštų valiuta yra že
ma, ir žmonės negali doleriais 
mokėti už knygas. Tą gali pada
ryti tiktai didelis lietuviškosios 
knygos entuziastas. Mažai knygų 
pasiekia P. Ameriką. Prisimenu* 
kai po karo iš Vokietijos buvo 
atsiųsta apie dvidešimt knygų 
Lietuvos konsulatui: H. Nagio 
“Lapkričio naktys” ir N. Maza- 
.laitės “Apversta valtis”. Man bu

pagandos, politikos, bet atverski
me antrąją medalio pusę, pa
žvelkim grynai tik i iliustracijas. 
Matome visą eilę pavardžių: B. 
Demkutė, L Žemaitytė, Tarabil- 
dienė, A. Makūnaitė, L. Barisai, 
tė, L. Skersonaitė, A. Skliutaus- 
kaitė, M. Ladigaitė, I. Naginskai- 
tė, T. Balčiūnienė, V. Grušeckai- 
tė, N. Klišiūtė, R. Ulbikaitė, S. 
Valiuvienė, G. Rožinienė, R. Doč- 
kutė, L. Bičiūnaitė, R. Markūnas, 
L. Mileris, T. Kulakauskas, K. 
Juodikaitis, M. Vainilaitis, J. Ba
naitis, Kasčiūnas, J. Docius, V. 
Konaševičius, V. Palaima, R. Gi- 
bavičius, V. Vildžiūnas ir kiti. 
Jie visi tokie puikūs vaikiškosios

Į METROPOLITAN NATIONAL! miestuose. Kvarteto dalyviai pakviesti 
COMPANY operą priimtas lietuvis, į kamerinės muzikos festivalį Bratisla- 
jauniausias iš muzikų Strolių šeimos voje> kuris įvyks sekančiais metais.
— smuikininkas Herkulis Strolia. Į jįe taipogi kviečiami ilgesnių gastro-

DAIL. JONAS RIMŠA iš P. Ameri
kos atvyko į S. Ameriką ir ruošiasi 
pirmajai šiame kontinente savo kūri
nių parodai, kuri bus atidaryta lapkri
čio 14 d. Gallery International patal
pose Klevelande. Pr. Al.

LIETUVIS TYRINĖJA RENESAN
SO TAPYBĄ. Jau kuris laikas yra at
vykęs į Romą menininkas prof. dr. 
Antanas Melnikas, siųstas Columbus, 
Ohio> universiteto atlikti mokslinių 
tyrinėjimų renesansinės tapybos srity
je. A. Melnikas surado Vatikano ar
chyve gausybę dar iki šiol netyrinėtų 
renesansinio laikotarpio miniatiūrų
— piešinių ranka rašytuose teisiniuo
se kodeksuose. Dauguma tų miniatiū
rų esančios Bolonijos mokyklos kil
mės iš XI—XII amžiaus. Tuo prof. dr. 
Melniko miniatiūrų tyrimo darbu ypač 
susidomėjo Bolonijos universitetas. 
Jis užmezgė glaudų bendradarbiavimą 
su prof. dr. A. Melniku ir jį siuntusiu 
Columbus universitetu. Prof. dr. A. 
Melnikas nuolat informuoja Boloni
jos universitetą apie savo darbo eigą 
ir pasiektus darbo vaisius.

NAUJA L. K. MOKSLO AKADE
MIJOS CENTRO VALDYBA. Praėju
sią vasarą buvo pravesti rinkimai nau
jos L. K. Mokslo Akademijos centro 
valdybos ir revizijos komisijos. Iš 190 
Akademijos narių rinkimuose dalyva
vo 113. Į centro valdybą išrinkti: prof, 
dr. A. Liuima, SJ, prof. dr. Z. Ivins
kis, prel. dr. L. Tulaba, Tėv. dr. J. 
Vaišnora, MIC, mons. dr. P. Jatulis ir 
kun. R. Krasauskas; į revizijos komi
siją: prof. dr. P. Rabikauskas, SJ, 
mons. V. Mincevičius ir Tėv. dr. K. 
Rėklaitis, MIC. Naujai išrinktieji į 
centro valdybą spalio 16 d. susirinko 
posėdžio ir pasiskirstė pareigomis: 
pirm. prof. dr. A. Liuima, SJ, I vice
pirm. prof. dr. Z. Ivinskis, II vicepirm. 
prel. dr. L. Tulaba, sekr. kun. R. Kra
sauskas, ižd. mons. dr. P. Jatulis 
ir archivaru Tėv. dr. J. Vaišnora. MIC. 
Naujoji valdyba aptarė Akademijos 
veikimo gaires ir finansinius klausi
mus.

A. KAZICKIENĖ vadovavo komite
tui, kuris surengė kompoz. D. Lapins
ko kūrinių koncertą š.m. spalio 10 d. 
Niujorke. Jis buvo tikra meno šventė, 
sutraukusi apie 500 klausytojų. Kom
poz. D. Lapinskas dirigavo simfoni-

vo įdomu paskaityti ką nors iš literatūros iliustratoriai,, supran- 
mūsų jaunų, dabartinių laikų.ra
šytojų. Senuosius pažinau, todėl 
net drebančiomis rankomis jas 
ėmiau ir paskiau galvojau — 
kodėl taip susijaudinau? Ar dėl
to, kad jos buvo jaunosios kartos, 
kad lietuviškos, ar kad tiek daug 
reikėjo už jas užmokėti? Kaip ten 
bebūtų, šiuos du — poetą Nagi 
bei rašytoją Mazalaitę visa širdi
mi pamilau ir tas jų knygeles po 
keletą kartų skaičiau. Dar ir da
bar nepraleidžiu nei vienos jų 
knygos neskaičiusi.

Tad gerbiamieji

racijų išskaitė pasaką. Aišku, ji 
nežinojo nieko apie gintarą, bet 
suprato, kad mergaitė žuvo ir gy
vena jūros gelmėse su karalai
čiu, kad jos tėveliai dėl jos siel
vartauja ir t.t.

Maži vaikai juk ir “skaito” iŠ 
iliustracijų. Juo vaikas mažesnis, 
juo svarbesnės iliustracijos. Jis 
jomis gyvai domisi, nes jose atsi
spindi pasakų herojai. Vaikas jo
se nori matyti tai, apie ką rašo
ma, ir tokiu būdu skaitymas jam 
būna daug įdomesnis bei patrauk
lesnis. Manajai mergaitei aštuoni 
metukai, bet, kaip matau, iliustra
cijos dar labai svarbios jai. Atsi
tinka, kad neturiu laiko jai pa
skaityti prieš gulant pasakėlės. 
Tada ji prašo: “Mamyte, tai pa
žiūrėkim nors į paveikslėlius, tuo
met aš atsigulus galvoju apie pa
saką.” Aš tą mielai padarau. Tuo 
būdu pasaka atgyja mergaitės 
vaizduotėje per iliustracijas.

Kartą jau buvau rašiusi, kad 
savo mergaitei negalėjau įsiūly
ti “Algio Trakio” ir “Svirplio mu-, 
zikanto kelionių” vien dėl jos tei
gimo: “kad negražiai išpaišytos!” 
žinoma, “Svirplio muzikanto ke
liones” jai nežinant nupirkau ir 
padėjau vėlesniam laikui, nes 
vargu rasime gražiau parašytą pa
saką už šią, bet iliustracijos, deja, 
ne vaikams.

Taigi, mielieji vaikiškosios li
teratūros rašytojai, siunčiu Jums 
savo nuoširdžią užuojautą ir savo, 
kaipo motinos bei buvusios mo
kytojos solidarumą, nes Jūs esate 
palikti vieniši. Jūs nesate atsakin
gi dėl savo knygelių nepasiseki
mo, t.y. mažo knygų pareikalavi
mo. Jos neturi pasisekimo, nes 
blogai iliustruotos. O iliustruota 
knyga yra brangus dalykas. Kur 
gauti lėšų? Jūsų knygomis leidė
jai net nesidomi, nes jos neduo
da pelno. Jūs negaunate net me
tinės premijos už geriausią kny
gą. O ši premija būtų paskatini
mas Jums dirbti toliau, būtų mo
ralinis atlyginimas už Jūsų var
gą, pastangas,-darbą. Išlaidas var
giai padengtų, bet būtų moralinis 
atlyginimas. Mes tikimės, kad į 
Jus, mielieji knygnešiai, bus at
kreiptas tinkamas dėmesys, kad niam orkestrui, kuris išpildė tik jo 
premija pasirūpins Bendruome- kompozicijas. Programoje dar dalyva- 
nės švietimo skyrius, kad knyge
lės tobulės. Nors Jūs dabartiniu 
metu palikti vieni, bet nenuleis
kite rankų, rašykite toliau, rašy
kite kad ir mažam lietuviukų 
skaičiui, kurie Jūsų knygelėm 
domisi bei jų laukia. Jūs žinote, 
kad vaikas tai busimasis vyresnio 
amžiaus skaitytojas. Jei nesirū
pinsime mažais bei jų literatūra, 
neturėsime ir suaugusių skaity-' yra knygų svetimomis kalbomis apie 
tojų. Išeivės Atžala j Lietuvos praeitį ir Rytų Europą.

vo sol. A. Stempužienė ir pianistė A. 
Kepalaitė. Koncertą organizavo atei
tininkai.

ANTIKVARINIŲ KNYGŲ katalo
gus gana dažnai skelbia E. J. Brill 
(Leiden, Netherlands). Juose būna ir 
lietuviškų leidinių. Pvz. katalogo 389 
nr. įrašyta knyga “Kareivis Lietuvos 
gynėjas”, išleista Kaune 1926 m., re
daguota J. M. Laurinaičio. Taip pat

„itą vaiko dvasią, žiną vaiko nesu- 
; j dėtingus poreikius.

Kartą vyras, susižavėjęs mūsų 
iliustratoriais, nusinešė mokyklon 
tas knygeles ir parodė savo meno 
mokytojai. Pastaroji taipgi nepa
slėpė savo susižavėjimo bei pa
reiškė, kad visdėlto Europos dai
lininkų negalima lyginti su Ame
rikos. Pastarųjų darbas greitas 
ir dažnokai net be jokių meniškų 
apraiškų. Kartu su minimom kny
gelėm vyras dar nusinešė V. 
Stančikaitės iliustruotą “Gintarė- 

lietuviškosios | lę”. Mokytoja gėrėjosi ir iš iliust-

VAIKAI IR VIENUOLES FILME
Spalio 24 d. teko p*amatyti To

ronto Lietuviu Vaiku Namuose 
N. Kulpavičienės skoningai paga
mintą filmą iš N. Pr. M. vienuo
lijos seselių veiklos. Jame pama
tai, kaip kuriama ir palaikoma 
Lietuva jaunųjų širdyse, kurios 
jie nėra matę. Filmas trunka apie 
pusvalandį, o jo pagaminimas 
3-4 metai. Seselių veikla plati ir 
šakota. Jos veda vaikų darželį,

Red. St Dzikas. Leidžia Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjunga. Adr. 
89 — 1797th St. Woodhaven, N. 
11421.

Lietuvių Dienos, 1965 m. spalio 
Vyr. red. B. Brazdžionis. Leidžia 
Skirius. Adr. 4364 Sunset Blvd. Holly, 
wood, Calif. 90029, USA.

Lietuviai Amerikos Vakaruose, 1965 
m. spalio mėn. nr. 10. Red. redakci 
nis kolektyvas. Leidžia A Skirius 
Adr. 4366 Sunset Blvd. Los Angeles 
Calif. 90029, USA.

Laiškai Lietuviams 1965 m. nr. 9 
Tėvų jėzuitų leidžiamas religinės ir 

____ ______ tautinės kultūros mėnesinis žurnalas, 
o kiti tvirtai kritikavo nihilistinę Red. K. Trimakas, SJ. Adr. 2345 W. 
autoriaus galvoseną. K. i56th St., Chicago, 111. 60636.

eigoja ne augšti idealai, bet trū
kumai, neigiamybės ir.. z supu
vimas.

Prelegento kalba buvo sklandi, 
poetiška ir dažnai sunku buvo at
skirti, ar cituojamas Mackus, ar 
tai paties prelegento žodžiai. Pir
mininkavo architektas Banelis.

Išeini iš paskaitos ir galvoji 
— kas iš tikrųjų yra žmogiško
sios vertybės, skatinančios gėrio 
kūrimui. Argi tik neigiamybės 
ir trūkumai žmogų uždega?

Po paskaitos kilo aštrokos dis
kusijos, kuriose vieni pasisakė 
už kaikurias paskaitininko idėjas,

m.

Sault Ste Marie jaunasis atžalynas, dalyvavęs šių metų Motinos Dienos programoje

dėsto šeštad. mokykloje, ruošia 
vaikus pirmajai Komunijai ir mo
ka tikybos lankančius viešąsias 
mokyklas; stipriai dirba su moks
leiviais ateitininkais, moko juos 
veikti, paruošia scenos darbui. 
Be seselių talkos neįvyksta nei 
Kalėdų senelio, nei Velykų bobu
tės parengimai. Jų patalpomis 
naudojasi ir tautinių šokių gru
pės.

Filme pamatai, kaip mažieji at
vyksta į darželį tėvelių lydimi, 
kaip mokosi skaityti ir rašyti, 
kaip jie sveikai maitinami ir poil
siauja. Taip pat pavaizduoti žai
dimai ir vandens sportas, na, pro
tarpiais ir ašaros, taip greitos ir 
gausios jaunųjų skruostuose, žo
džiu, filme pavaizduotas visuome
nės nematomas darbas, kurį vie
nuolės atlieka Toronto Lietuvių 
Vaikų Namuose. Tai ne tik dėme^ 
šio, bet ir nuolatinės paramos 
vertas darbas. St. D.

Neolithuanų korporacija JAV savo 
suvažiavime Rex Terrace prie Alden, 
Mičigane, išrinko naują vyr- valdybą: 
pirm. Rimas Staniūnas, vicepirm. El- 
wra Kavaliūnaitė, sekr. Daiva Rūkai- 
t» i*d. Al*is Saulius, arbiter elegan- 
t'T’Tj’n Uosis Juodvalkiškis. Visi jau
nosios VaHos žmonės.

lių į Lenkiją.
SKULPTORIAUS J. MIKĖNO tėviš

kėje Skardupyje lankėsi muzėjų ir pa
minklų apsaugos valdybos darbuoto
ja S. Ramanauskienė, skulptoriai J. 
Kėdainis, G. Jokūbonis, dailėtyrinin
kas S. Budrys. Juozo Mikėno, vieno 
žymiausių lietuvių skulptorių, pirmų
jų mirties metinių proga prie jo gim
tojo namo sienos planuojama pritvir
tinti velionies atminimui skirtą lentą.

SOL. VIRGILIJUS NOREIKA kon
certavo Leningrade. Pirmoji progra
mos dalis buvo skirta rusų kompozi
torių romansams ir .operų arijoms, 
antroji — Vakarų Europos kompozi
torių kūriniams, šilčiausiai klausyto
jų buvo sutiktas Rachmaninovo ro
mansas “Aš vėl vienišas”, serenada iš 
G. Bizet operos “Perto gražuolė”, 
Fredniko verksmas iš Cilea operos 
“Arlezietė”. Solistui daromas prie
kaištas, kad jis nei programoje, nei 
virš programos nepadainavo nė vienos 
lietuviškos dainos, nors šiuo metu jis 
esąs vienas geriausių lietuviškos dai
nos interpretatorių.

PREMIJUOTŲ KNYGŲ PARODA 
surengta Vilniaus respublikinės bib
liotekos rūmuose. Čia išstatytos ge
riausiai apipavidalintos ir išleistos 
knygos, susilaukusios įvertinimo tarp
tautinėje knygų parodoje Leipcige ir 
Maskvoje įvykusioje apžiūroje. Lietu
viškų knygų tarpe yra Leipcige aukso 
medalį laimėjusi A. Steponavičiaus 
iliustruota “Varlė karalienė”, R. Gi- 
bavičiaus iliustruota pasakų knyga 
“Nė velnio nebijau”, A. Venclovos 
eilėraščių rinkinys “Ar tu žinai tą ša
lį”, kuriam iliustracijas sukūrė S. 
Krasauskas. Geriausiųjų grupei pri
skiriamos ir A. Makūnaitės, S. Valiu
vienės, V. Kalinausko apipavidalintos 
knygos. Lietuviai dailininkai geriausiai 
iliustruotų knygų skaičiumi šiandien 
užima antrą vietą visoje Sov. Sąjun
goje.

ANTANO MIŠKINIO naujausias po
ezijos rinkinys “Arti prie žemės” jau 
pasiekė skaitytojus. Didelė eilėraščių 
dalis yra skirta ciklui “Elektrėnai — 
šviesos miestas”, kuriame poetas ap
dainuoja stambiausios Lietuvoje elekt
ros jėgainės statybą, nevisada surasda
mas pakankamai poetinių priemonių 
naujovėms perteikti. Stipriausias jis 
yra skyriuje “Arti prie žemės”, kai 
kalba apie savo pamėgtąją gimtą že
mele — “Vidur lauko”, “Pavasario 
žaibai”, “žydinčios liepos”, “Po sau
lės klevais” ir kituose akvarelinio po
būdžio eilėraščiuose. Naujove tenka 
laikyti A. Miškinio sukurtus poetų 
portretus skyriuje “Poetų keliais”. 
Poeto stilius beveik nepasikeitęs:
“Rašau. Susimąstęs kiek stabteliu, 
Kol žodį rimuotą širdis man ataus ... 
Ar daugel sutilps į šį daktilį 
Gyvenimo tokio plataus?”

ANTANUI VENCLOVAI suteiktas 
Lietuvos liaudies rašytojo vardas. Lie
tuvos liaudies artisto vardu atžymėti: 
Panevėžio dramos teatro vyr. režiso- 
rius Juozas Miltinis, to paties teatro 
aktorius Bronius Babkauskas, Vil
niaus baleto teatro solistas Henrikas 
Banys ir Kompozitorių Sąjungos pirm. 
Eduardas Balsys. Nusipelniusio daili
ninko vardą gavo skulptoriai Juozas 
Kėdainis ir dailės instituto prof. Na
poleonas Petrulis. Nusipelniusio me
no veikėjo titulu įvertinti: kino studi
jos rež. Viktoras Dineika, skulptorius 
Gediminas Jokūbonis, dail. Albina Ma
kūnaitė, architektas Vytautas Nasvy- 
tis, dail. Augustinas Savickas, kom
poz. Povilas Tamuliūnas, kino studi
jos rež. Vytautas žalakevičiųs, garsė
jantis filmuotojas Jonas Gricius ir kt. 
Nusipelniusio artisto vardas suteiktas: 
iš Vokietijos į Lietuvą grįžusiai Kipro 
Petrausko žmonai aktorei Elenai ža- 
lenkevičaitei, Vilniaus operos solis
tams — Vaclovui Daunorui, Eduardui 
Kanevai, Reginai Tumalevičiūtei, ope
ros ir baleto teatro dirigentui Vytau
tui Viržonui, kompoz. Vytautui Lau- 
rušui, konservatorijos dėstytojui Kle
mensui Griauzdei ir visai eilei mažiau 
žinomų menininkų. Apdovanojimai, 
atrodo, atlikti Lietuvos sovietinio pa
vergimo 25 m. sukakties proga, nors 
netikslu būtų tvirtinti, jog visų šių as
menų laimėjimai meno srityje buvo 
skirti tik “tarybinei” Lietuvai. Jų kū
ryba tikriausiai turi žymiai platesni 
akirati.
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
EGUNTON — OAKWOOD

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

$5^00 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.

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gružių 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. Į gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.
BLOOR — QUEBEC

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
Algis Liauba, kanadiečių vadina

mas Augustu, laimėjo jau nevieną 
čempijonatą džiudžitsu (judo) srityje. 
Jis gyvena Oshawa, Ont., ir priklau
so vietiniam klubui — Maple Leaf Ju
do Club. Spalio mėn. pabaigoje jis da
lyvavo varžybose Montrealyje ir tapo 
laimėtoju iš 200 varžybininkų, šios 
rūšies sportu, kaip klubo narys, A. 
Liauba pradėjo užsiimti nuo 1964 m. 
Sekančiais metais jis laimėjo McMas
ter un-to varžybas. Jis taipogi laimė
jo Kanados krašto parodos ir Bur
lington varžybas. Burlingtone jis tu-! 
rėjo kovoti gana narsiai, nes varžybo- 
se dayvavo 75 varžybininkai iš ryti- j 
nės Kanados ir JAV. Jaunasis čempi- i 
jonas yra tik 20 metų amžiaus. Apie 
jo atsižymėjimą rašo jo gyvenamosios 
vietos laikraštis “The Oshawa Times”.

Lietuvių sporto vadų suvažiavimas 
įvyko Klėvelande spalio 31 d. savait-* 
galyje. Dalyvavo sporto klubų atsto
vai iš įvairių Š. Amerikos vietovių

Toronto Medžiotojų ir žūklautojų 
Klubas “Tauras” surengė spalio 17 
d. lėkštelių —• “trap” šaudymo varžy
bas tarp savo narių dėl p. Margio pa
skirtos pereinamosios taurės, kurią 
laimėjo Z. Zaleckis. Spalio 24 d. klu-

TORONT®ff
Lietuvių studentų žinios

Toronto ir Montreal!© lietuvių stu
dentų susirinkimas bus Montrealyje 
lapkričio 6 d. Informacijų teirautis 
pas Aušrą Lukoševičiūtę, 1567 Foch 
Ave., Verdun, P. Q. Susirinkimo tiks
las — atnaujinti ir sustiprinti ryšius 
tarp Montrealio ir Toronto lietuvių 
studentų.

Toronto lietuvių studentų susirin
kimas įvyko spalio 31 d. Buvo disku
tuojama Kanados Lietuvių Studentų 
Sąjungos konstitucija. Visų nutarimu, 
klausimas atidėtas lapkričio 21 die
nai.

bo susirinkime buvo nutarta steigti 
jaunių sekciją. Tie jaunuoliai arba ir 
jų tėvai, kurie domisi medžiokle, žu- 
vavimu arba lėkštelių šaudymu, prašo
mi kreiptis į sekr. Joną V. Šimkų tel. 
531-4093.

Ateitininku žinios

LieC Studentų Rėmėjų Būrelio val
dybai vykdant aukų vajų surinkta: 
kun. P. Ažubalis $50; Prisikėlimo par. 
kredito kooperatyvas $50; Gydytojų 
Sąjungos Toronto skyrius $25; Inži
nierių Sąjungos Toronto skyrius $20; 
KLB Toronto apylinkės valdyba $25; 
J. Tumosa $25; po $10 — Tėvai pran
ciškonai, dr. J. Yčas; po $5 — M. 
Paškovičius, V. Paškovičienė, S. V. 
Liuimos, J. Z. Mažonai, A. K. Rusinai, 
B. D. Baranauskai, I. Macijauskas; K. 
Žebranskas $2; P. Kevalaitis $2; ■ Vi
siems aukojusiems nuoširdžiai dėko

Jaunučių berniukų iki 6 sk. — 4 
vai. LV Namuose.

Jaunesniųjų berniukų 7 ir 8 sk. — 
4 vai. Prisikėlimo muzikos studijoje.

Vyr. moksleivių bendras berniukų 
ir mergaičių susirinkimas — 6 vai. 
LV Namuose. Vyr. moksleivių susi
rinkimai įvyks 3 sekmadienius iš ei
lės, nes po to daugelyje gimnazijų 
prasideda pirmieji egzaminai. Į visus 
minėtus susirinkimus yra kviečiami 
taipgi neateitininkai ir tie, kurie no
rėtų prie organizacijos prisidėti.

CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

jame.

Lietuvių skautų veikla
Lietuviškasis jaunimas lapkričio 13 

d. organizuotai vyksta į Niujorką pa
reikšti Jungtinėms Tautoms reikalavi
mo, kad sovietai pasitrauktų iš Lietu
vos. Lietuvių Skautų Sąjungos nariai 
kviečiami dalyvauti šiame žygyje ir 
remti jį savo lėšomis.

Lietuvių Skautų Sąjungos 
tarybos pirmija

Toronto skautu-čių tėvų-rėmėjų ko
mitetas rengia lapkričio 6 d., šeštadie
nį, didelį bazarą-šokių vakarą Prisikė
limo par. salėje. Bazaro pradžia 12 v., 
o šokių — 7 v.v. Dar trūksta fantų ir 
gerų dovanų. Tėveliai ir skautų rėmė
jai prašomi prie bazaro fantais prisi
dėti ir taip pat ateiti į bazarą-šokius 
ir tuo paremti skautiškąjį jaunimą. 
Nepamirškite atsivesti savo draugus 
ir pažįstamus. Kiekvienas pelno cen- 

t tas bus sunaudotas mūsų jaunimui. 
Kas turi fantų prašome paskambinti 
p. J. Augustinavičienei tel. RO 2-9153 
ar p. M. Yčui RO 6-7300; fantai bus 
paimti.

Aušros metinis parengimas — šo
kiai bus lapkričio 27 d., paskutinį šeš
tadienį prieš Adventą.

Sportas Lietuvoje
Lietuviai lengvosios atletikos spor

tininkai, nors ir nesitikėjo, visdėlto 
pakilo Alma-Atos varžybose iš dešim
tos į aštuntą vietą ir parsivežė ketu
ris medalius — du sidabro ir du bron
zos. Sidabro medalius — antrąsias vie
tas — laimėjo bėgikai: K. Urentas 
(5000 m.) ir A. Aleksiejūnas (3000 
m). Bronzos medalius — trečias vie
tas — laimėjo diskininkas V. Jaras 
ir jietininkas B. Burokas. Taip pat vy
rai pralenkė moteris, kurios išsilaikė 
tik tūrėtoj dešimtoj vietoj. Sujungus 
visų taškus, lietuviams teko aštuntoji 
vieta su 308.5 taškų. Estai su 412.5 
taškų užėmė šeštą vietą, o latviai su 
452 — penktą. E.

Kalėdų eglutę sausio 2 d. Prisikėli
mo salėje rengia “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntai.

Sktn. F. Mockus spalio 31 d. išskri
do į Niujorką, iš kur burlaiviu plauks 
į Karibų jūrą ir ten išbus 12 dienų, la- 
vindamasis buriavime, navigacijoje ir 
kituose jūrų skautų užsiėmimuose.

Valdyba

OILS LTD.

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

24 vai. veikianti greita krosnių taisymo tarnyba 
DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 

fehidžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas 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 JO • 1

MOKA: 4%—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn., 
už šėrus — kas metai.
ASMENINĖS PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuc 
likusio balanso. i

MORTGICIAI — atviri iš 6%%.

NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

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 — $ 1,737,056

Extra Realty Ltd
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 įmokėti, gražių plytų, atskiras, 8 dide
li kambariai per du augštus, alyva-vandeniu apšildomas; garažas, priva
tus ir platus įvažiavimas. Namą užimti galima tik kovo 30 d. Prašoma 
kaina $29.500. Liks viena atvira skola balansui 15 metų. Gera vieta, gra
žus, nereikia jokio remonto.
ROYAL YORK — QUEENSWAY, $20.000 įmokėti, 7 metų senumo, mūro, 
atskiras, aštuonių butų, po 2 miegamuosius: pastatas — apartamentas; 
už vieną butą gauna $120; prašoma kaina $75.000; prie gero susisiekimo 
ir apsipirkimo; nėra tuščių butų.
SHAVER — BURNHAMTHROPE, $3.500 įmokėti, mūro, grabų plytų, at
skiras, 6 kambarių vienaaugštis, garažas, privatus įvažiavimas; prašo 
$29.900. * lARKUB
EGLINTON — DUFFERIN. $12.000 imokHi mūro, atskiras, 10 butų pa
statas, 8 metų senumo, prašoma už butą $8.500.
Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskambtą 
tr Jums bus sora? A ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir kaim 
čia gausite rimtą sąžinė <$ patarimą.
J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Solidarumo Įnašai. Einant me
tams Į galą prisiminkime ir ma
žą pareigą savo bendruomenei. 
Pagrindinis solidarumo Įnašų rin
kimas numatytas lapkričio pabai
goj ir gruodžio mėn. prie bažny
čių, kaip tai buvo daroma pr. me
tais. Apie tai apyi. valdyba pa
skelbs vėliau. Šiemet, nuo pasku
tinio apyl. tarybos posėdžio kovo 
28 d., Įvairiomis progomis ir atsi
lankant į namus jau surinko Įna
šų: K. Kregždė $80, P. Lelis $34, 
J. Dambaras $28, J. Bakšys $26, 
F. Senkus $20, J. Matulionis $14, 
A. Statulevičius $8, E. čuplins-.. 
kas $8, P. Misevičius $4, L. Šal
na $2; iš viso $236. Visiems Įna
šų mokėtojams, kiniuos sunku 
čia išvardyti, o taip pat Įnašų rin
kėjams, kurie maloniai taikina 
Bendruomenei, nuoširdi padėka.

P. Lelis, apyl. iždininkas
Ekskursija i gėlyną. Kaip jau 

buvo ‘Tž” rašyta KLK Dr-jos 
Prisikėlimo skyrius surengė eks
kursiją i garsųjį gėlyną Bramp- 
tone — 30 mylių nuo Toronto. 
Pažymėtina, kad šiltnamis užima 
40 akrų plotą ir jame dirba 400 
darbininkų. Viską aprodė ir pa
aiškino p. Bačėnas. Nors labai 
didelis gėlių kiekis tenai augina
mas, bet dar negali tiek priaugin
ti, kiek kartais reikalauja pirkė
jai. Nekartą mes stebimės augš- 
tomis gėlių kainomis miesto gė
lių krautuvėse, bet, pamačius jų 
auginimo ir priežiūros Įrengimus, 
viskas darosi suprantama. Eks
kursantės ne tik pamatė gražiau
sių gėlių, bet dar gavo praktiškų 
patarimų joms auginti namuose'. 
Visos, pavargusios po ilgo vaikš
čiojimo ir atsigaivinusios pas p. 
Bačėnus karšta kavute bei ska
niais užkandžiais, grižo i Torontą 
apdovanotos kvepiančiomis gėlė
mis. Nuoširdus ačiū visų dalyvių 
vardu p. Bačėnams už jų nuošir
dumą, o Draugijos v-bai — už 
taip greitai įvykdytą pažadą — 
šią ekskursiją. Dalyvė

Susirašinėjantiems su okupuo
ta Lietuva reikėtų neužmiršti at
sargumo. Iš patikimų šaltinių pa
tirta, kad Lietuvos gyventojai, pa
laiką ryšius su užsienyje gyve
nančiais giminėmis ar pažįsta
mais, tebėra budriai sekami.

Jau galima užsisakyti vietas 
prie stalų N. Metų parengime 
Prisikėlimo par. salėje. Bilietus 
parduoda A. štuikys, 186 Oak- 
mount Avė., tel. RO 9-5602. Sek
madieniais bilietai parduodami 
Prisikėlimo par. salės kavinėje 
nuo 10 vai. iki 1 vai. šiais metais, 
kaip ir praeitais, N. Metų sutiki
mą rengia K. Vyrų Draugija.

Serga. Konstancija Rugienė 
jau ketvirta savaitė sirguliuoja 
savo namuose. Ligonę gydo dr. 
A. Valadka. A. Smigelskienė gy
dosi Grace ligoninėje 506 kamb.

Regina Daržinskaitė, Anglijoje 
lankiusi meno kolegiją ir ilgą 
laiką dirbusi moterišku drabužių 
madų salionuose, atvyko Kana- 
don ir pradėjo darbą Toronte
Holt Renfrew 144 Bloor St. W. e
madų salione. Lietuves moteris 1997 Dundas Sr. W 
mielai aptarnaus sava kalba. - -

“Romuvos” stovyklavietė paruošta 
žiemos sezonui; beveik visus darbus 
atliko ps. B. žolpys. Jam talkino p.p. 
Kiškiai iš Pembrocko.

Pirmoji vilkiuku draugovė, vad. vyr. 
skiltn. P. Reginos, pirmoji sumokėjo 
nario mokestį 100% už 1966 m. O kaip 
kiti vienetai? Ar registracija atlikta, 
“Skautų Aidas” užprenumeruotas?

“Romuvos” stovyklavietėje šią va
sarą atlikti šie darbai: 
virtuvė, pastatyti keturi pastatėliai, 
kiekvienas talpinąs po 18 skautų-čių 
su lovytėmis, patogumai atskirai skau
tėms ir skautams su prausyklomis, 
kabiną, dovanota dr. J. Yčo, laivams 
pastatas ir įvairių pagerinimų visa ei
lė. Visa tai pareikalavo daug pinigų 
ir šiuo metu stovyklavietė turi skolų 
$6.275. Džiugu girdėti, kad Niagaros 
pusiasalio skautai-ės imasi iniciatyvos, 
padedant savo tėvams-rėmėjams, pra
vesti vajų skoloms sumažinti, žada ne
atsilikti nuo jų ir Hamiltono tėvai-rė- 
mėjai. O kaip Torontas?

štai pirmosios “kregždės”, kurios iš- 
girdusios apie stovyklavietės skolas 
joms sumažinti aukojo: A. Skrebūnas 
$25, A. Šetikas $10, dr. V. Urbonas 
$10, K. Rusinas $6.50, T. J. Priščepion- 
ka $5, S. T. Lorr $5, J. Žakas $5, A. 
D. $5. Skautiškas ačiū!

Naujai išrinktas stovyklavietės ko
mitetas pasiskirstė pareigomis: dr. J. 
Yčas — pirm., inž. M. Gvildys — vice- 
pirm., J. Empakerienė — sekr., V. 
Sendžikas — ižd., G. Stanionis — dar
bų koordinatorius, J. Adomavičius ir 
inž. G. Šernas — nariai.

sekmadienį tuoj po 10 vai. Mišių Pri
sikėlimo muzikos studijoje; kviečia 
tėvų komitetas. Visi tėvai prašomi at
vykti. Negi nerūpėtų vaikų organizaci- 
ja, jos veikla ir metodai? Užtruks ne
ilgiau kaip 1 vai.

Kas yra ateitininkas moksleivis? 
Tai jaunuolis ar jaunuolė, besiruošią 
ateičiai krikščioniškos pasaulėžiūros 
šviesoje. Šių dienų katalikybės atsi
naujinimo laikotarpyje ateitininkų 
veikimo dirva yra ypatingai plati. Dar
bo ir veikimo metodai šiuo metu yra 
pritaikyti jaunimo dvasiai ir psicho- , 
logijaL

Jaunesniųjų moksleivių mergaičių
leteje šią va- — Gintarių ir Vaidilučių būrelių susi- 
: patobulinta įvyks šį šeštadienį, lapkričio

6 d., 5 v.v. LV Namuose. Prašome su
sirinkime dalyvauti su uniforma. 
Mielai kviečiame 5-6 ir 7-8 sk. mergai
tes, dar neįsijungusias į ateitininkes, 
įsirašyti. .

Jaunučių mergaičių ateitininkių su
sirinkimas — šį šeštadienį, lapkričio 
6 d., 5 v.v. LV Namuose. Kviečiamos 
visos 14 sk. mergaitės.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Spalio 23 d., paskutinį kartą š. 

m. paburiavus, jachtai nuimti stiebai, 
visas takelažas ir paruošta viskas iš
traukimui į krantą.

— Sekmadienį X. 24 d. 11 Neringos 
tunto skaučių-tų su tautine vėliava da
lyvavo Prisikėlimo par. bažnyčioje pa
maldose ir vėliau iškilmėse.

— Š. m. pabaigoje bus pradėti ne
akivaizdiniai vadovių-vų paruošimo ir 
pasitobulinimo kursai; vedėju pakvies
tas j. s. A. Lėvanas. Praktinė kursų 
dalis bus atliekama 1966 m. stovyklo
se.

EXPRESS MAISTO SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ

Geriausias Amerikos maistas 
Pilnai garantuoti 
Žemiausios kainos. 
Užsakykite dabar

Economy Parcel 501__ $19.50 JAV
22 svarų bendro svorio

7 sv. kviet. miltų, sv. ryžių 
4% sv. cukraus, 2%,sv. Farina mil
tų 2¥4 sv. maiš. vaisių.
Economy Parcel 504___ $22.00 JAV

22 sv. bendro svorio
4% sv. kviet. miltų, 2% sv. cuk
raus, 2% sv. razinkų, 2% sv. beko
no ,2^4 sv. makaronų, 2*4 sv. ryžių, 
2% sv. Farina miltų, 1 dėžutė. 
Nescafe (2 unc.).
Prašykite nemokamų katalogų, ku
riuose rasite šimtus standartinių 
siuntinių bei šimtus geriausių mais
to gaminių ir galėsite pasirinkti. 
Mes turime didžiausią pasirinkimą 
maisto gaminių ir, kitų dovanų 

tinkamu siusti i Lietuvą.
INTERTRADE 

EXPRESS CORP.
125 East 23rd St.

New York, N. Y. 10010, USA

LENKIŠKI FILMAI
TORONTE IR HAMILTONE 

“DROGA NA ZACHOD” 
Berlyno puolimas II D. karo drama

Antrasis pilno ilgumo filmas
“KAPELUSZ PANA 

ANATOLA”
RIAUŠIŲ KOMEDIJA 

taip pat kronikinis filmas 
“MARSZ NA BERLIN”

ACADEMY KINO TEATRE
1286 Bloor St. W., 

Tel. 537 -1321
Lapkričio 4—5—6—7—8-tą 

kasdien nuo 6.30 v.v. 
šešt., sekm. nuo 1.30 v. p. p.

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

RO 7-5454
Namų tel. LE 5-1584

BLOOR—ISLINGTON, $5.000 įmo
kėti, gražus 6 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 rūsyjė, 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.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE 6-91W
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. 514% 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.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L G ARBENS
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

ŪKIS SU ĮRENGIMAIS
$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 tat aasnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

ENTRE

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

HAMILTONE sekm. lapkr. 21 d. 
DELTA teatre, 1292 King E. tik 

1.30 v. p.p. iki 6.30 v.v. 
priede: kronikinis filmas 

“TAK BYLO”

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVE. 769-5171 vakJ 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

ST. CLAIR ST. W.

2 MU LOCK

JUNCTION RD. $ 
*

Me
Sav. B. Sąulėnas

Pelenų ir šiukšlių išvežimo reikalu
Kadangi ketvirtadienis, lapkr. 11-ji, Mirusių Atminimo diena 
yra nedarbo diena, todėl Toronto mieste nebus surenkamos 
šiukšlės bei pelenai. Bus laikomasi sekančio patvarkymo:

NAMŲ SAVININKAI IR PREKYBININKAI, KURIŲ RAJONE 
ŠIUKŠLES YRA SURENKAMOS KETVIRTADIENĮ AR KETVIR
TADIENIO NAKTĮ, PRAŠOMI SUSILAIKYTI NUO IŠNEŠIMO 
ŠIUKŠLIŲ IKI SEKANČIOS REGULIARIOS SURINKIMO DIENOS 
AR NAKTIES (PIRMADIENIO, 1965 M. LAPKRIČIO 15 D.).

Visas namų apyvokos šiukšles sudėkite i metalines uždengia
mas statines. Virtuvės ir nuo stalo liekanas suvyniokite į 
laikraštinį popierių.

H. F. ATYEO, R. Eng. 
Gatvių priežiūros viršininkas

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
1>, £ f »Į r TAISYMAS — MONOGRAMOS 
UALU b Latviška brangenybių 

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

Parkdale B-A Service Centre
1181 QUEEN St. W., prie Gladstone 

535 - 9468
Benzinas, alyvos keitimas, tepimas, padangos, 

baterijos ir t.t. Mašinų vilkimas (Towing) darbo 
vai. tel. 535 - 9468 po‘ 7 v. v. RO 6 - 8503 
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS 

Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

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
Tel. 533-4414

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

SUPERTEST MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI
All CANADIAN APYLINKĖS LIETUVIAI MALONIAI 

u irisai KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ
G A MINIAI PATARNAVIMU.

A. J. MORRIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

YONGE • SHEPPARD $24.900, ge
rų plytų atskiras namas, 6 dideli 
kambariai, 2 prausyklos, moderni 
virtuvė, prijungtas garažas, dide
lis sklypas, arti Yonge gatvės.

BLOOR - WINDERMERE $22.900 
atskiras gerų plytų namas, 6 
kambariai, arti Bloor gatvės, šo
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 sąlygo-

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

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius

Namų 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.



i

sypsenos
Abi pusės vienodos

Tel. EM 6 - 9488

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

KATALOGŲ.

verkia? — paklausė jis.
— Nori pyragaičio, kurio aš 

negaliu nupirkti.

Praeivis sutiko gatvėje apsku
rusią moteriškę, kuri nešėsi ant 
rankų verkiantį berniuką.

“Irgi geradaris”

arba
RO 6-0811

ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO

Vengrijos komunistinis dikta
torius Matijas Rakoši, norėdamas 
savo vardą įamžinti, Įsakė paštų 
valdybai išleisti pašto ženklus su 
jo atvaizdu. Tą dieną, kai ženklai

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

9 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1965. XI. 4 — Nr. 44 (823)

APDRAŪDA
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
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

FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VreaiT

VD A Ark] AC Visais kelionių reikalais, visame pasau-
• lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Nomų LE 6-4681

KELIONIŲ BIURAS 
kelionėms po visą pasaulį.

o. K. JOHNSON & CO. LIMITED
697 Bay Street, Toronto 2.

Lietuvę, Latvija, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

foto aparatai ir t.t.
• 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 IŠTAIGA

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

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vaL ryto 
iki 7 vaL vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL ryto iki 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-Hi-Fi Service - Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V_, Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. Utenos statomos 
ir taisomos.

CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi 
1736 Dundas St. W<

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

Sav. R. STASIULIS

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika. 

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

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

296 BROCK AVE. (tarp Dun- Dioor Autonre Uarage das h couege). TeL 531-1305

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Taupyk įr skolinkis
Toronto Lietuvių .. „ . „ ... ... 

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

Už sutaupąs moka nuo 4 vi % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6Vi%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveiu andraustos Visu narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nno 1* vaL iki 1 vaL 39 m^, kiekvieną

GALIMYBES
TEIKIAVISy

KURIAS RINKIMAI

čiau į artimiausią telefono stulpą.
— O kuriem galam, po šimts 

perkūnų?
— Kvaily, nemanau kad ir tu 

norėtum būti sutryptas minios, 
bėgančios į vakarus. P. R.

TAUTINIU

GRUPiy KANADIEČIAMS

Kanada teikia galimybių laisvai veikti, 

ekonominėje, socialinėje ir kultūrinėje srityj 

privačiame ir viešame gyvenime-

Politinė Kanados demokratija yra mūsų 

vertinama augščiau už betkokį asmeninį 

ar grupinį reikalą.

Na, drauge direktoriau, 
kaip pašto ženklai, ar gerai biznis 
eina?

— Nelabai — numykė sumišęs 
paštų direktorius... Kad nelim
pa...

— Sabotažas! — šaukė Rako- 
ši... — klijų permažai uždėjot!

— Ne, ne, — teisinosi išprakai
tavęs direktorius... žinai, ta mū
sų liaudis, šunsnukius reikės per
auklėti — nežino kurią pusę rei
kia paspjaudyti... P. R.

Prie Berlyno sienos
Du Rytų Berlyno sienos polici

ninkai, vaikščiodami savo bare, 
kalbasi:

— Fricai ką tu darytum, jeigu 
staiga ateitų. Įsakymas nugriauti 
šią sieną? — klausia pirmasis.

— Nagi kuo greičiausiai lip-

šaulyje būtų tiek skurdo? — su
riko praeivis. Paimk tamsta šį 10 
dol. banknotą, užeik į krautuvę, 
nupirk pyragaitį, o man atnešk 
grąžą. Moteris taip ir padarė. Ge
radaris nusišypsojo ir nueidamas 
murmėjo sau:

— Kiek žmonių galima pra
džiuginti doleriu - kitu! Berniu
kas gavo pyragaitį, kurio taip pa
geidavo, motina patenkinta, nu
pirkus sūnui pyragaitį, krautuvi
ninkas — padaręs biznį, o aš... 
atsikratęs netikro banknoto.

Parinko Pr. Al.

Mes jaučiamės privilegijuoti gyvendami laisvoje visuomenėje 
ir laikome savo pareiga skelbti viešai savo troškimus bei tikėtis jų 
respektavimo.
Kad mūsų parlamentas būtų tikrai reprezentatyvus, jame turi 
atsispindėti siekimai ne tik atskirų regijonų, bet ir Įvairių kultūrų, 
kurios sudaro Kanados bendruomenę.

Yra labai svarbu, kad kiekvienas pilietis atliktų -savo pareigą — 
balsuotų!
Įvairių tautinių.grupių atstovai, kurie pasisiūlė kaip kandidatai Į 
parlamentą, yra ypač verti jūsų paramos.
Jie savo pareigas demokratijai eis ligi sekančio logiško žingsnio, 
būtent, pasiryš patys kandidatuoti j parlamentą.

Visos tautinės grupės turėtų juos, dirbančius 
Kanados parlamente, remti padrąsindamas 
netgi didesniems žygiams, 
reikalingiems savo kraštui bei jo 
žmonėms ir aplamai visai 
valstybei.
Balsuokite už kandidatą, kuris 
geriausiai atstovaus Jums ir 
Jūsų kaimynams sekančiame 
parlamente, ir tuo būdu 
stiprinkite Kanados demokratiją.

Šis pranešimas skelbiamas siekiant visuomenės gerovės

Stephen B. Roman

Chairman and President.

w. A. LENCKI
B .A.., LJL.B.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

T

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO 

(arti Bloor ir Yonge gatvių) 

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

DR. E. ZUBRIENE 

DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24138

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Telefonas RO. 6-1372

Kanados premjero pareiškimai
(Atkelta iš 1 psl.) 1 pažadintos nepagrįstos pavergtų- 

l-lSLą tuo reikalu Sov. Sąjungos jų viltys. Esą negalima žadėti to, 
premjerui A. Kosyginui. Taip pat 5° negalima įvykdyti. Viena Te
buvęs parašytas laiškas tam pa- ^aktore, vengre, paklausė apie

laišką

čiam A. Kosyginui siuntinių mui
to reikalu, prašant, kad būtų su

Toronto un-to organizuotas vie
šas diskusijas — “teach ih” per

mažinti jų muitai bei persiuntimo ^BC televiziją, kuriose buvo 
mokesčiai. Kol kas tuo reikalu: skleidžiama komunistine propa- 
lengvatų nesą. Pavergtųjų klausi- > Sa^da. L. B. Pearsonas atsake, 
mas Kanados vyriausybei esą la- ^ad švietimo sritis priklauso pro- 
bai rūpi, tačiau ji sprendžiant vincijų vyriausybėms, o CBC jra 
reikią ir atsargumo, kad nebūtų autonomiška Įstaiga, ir todėl fe-

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
Atkelta iš 6-to psl. 

filmas yra spalvotas, ilgo metrą-šis
žo kūrinys, kuris ekrane rodomas dvi 
valandas. Panašiu vardu Čikagoje 
anksčiau pastatytas scenos veikalas, 
o dabar ji bus galima pamatyti filmo 
juostoje. Filmo pasirodymo ir jo de
monstravimo Čikagoje pagrindinėmis 
figūromis yra rašytoja bei režisorė 
B. Pūkelevičiūtė ir aktorius K. Ve
selka.

RETESNIO POBŪDŽIO PASKAITĄ 
lapkričio 5 d., 8 v.v., Jaunimo Centre 
skaitys dr. K. J. Čeginskas, neseniai 
persikėlęs gyventi Į Ameriką iš Švedi
jos. Paskaitos tema: “Gyvenimas pa
vergtoje Lietuvoje, laisvojo pasaulio 
pažiūra j sovietu pavergtuosius Euro-

NAUDOKITĖS PATARNAVI
MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieawa varymas. Sutai
sau iširusius gaius tr pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

International 
Driving School 

WALDI
Centrinė jsteiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais.

pos kraštus ir koks gali būti mūsų san
tykis su pavergtosios Lietuvos žmonė
mis”. '

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

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

470 COLLEGE ST., TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

A. P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimui: nnro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

A. ČIŽIKAS

der. vyriausybė mažai ką gali toje 
srityje padaryti. Vienintelė jos 
priemonė — neįsileisti pavojingų 
asmenų Kanadon, bet ir ši prie
monė galinti būti naudojama tik 
su tam tikru atsargumu.

L. B. Pearsoną pradžioje pri
statė lenkų atstovas, padėkojo — 
ukrainiečių atstovas.

George BEN, B. A
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto S 

Telefonas LE 4-8431

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

Roncesvalles Avė. (prie How- 
Park Ave.). Telefonai: kabi-

412 
ard 
neto LE. 1-4251; namą CL. 9-8029 
Darbo valandos nuo 10 vaL ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

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

STANLEY WM. FROLICK, B.A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

OKULISTĖS
Hr 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.

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

30 DEWSON ST., TORONTO 
r*1efnnas I.E 4-140.3

Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

Lietuvis LAIKRODININKAI
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.

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

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENt 
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. 4-4451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(j rytus nuo Dufferin St)

NOTARAS
A. L1ŪDŽIUS, B.L. 
Bendradarbis V. S. MASTIS, LL. D. 
Varnų, 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.

(įėjimos 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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

Dantų Klinika
794 Bathurst St.

(Kampas Bloor ir Bathurst)

Tel. 534 - 8814

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

24 Calvington Drn Downsview.
(prie Keele j šiaurę

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą 

TeL 633-1167

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

«r«mv4lTJAMOS KANADOS, J-A.V-BIŲ 
TR VtSfFNIO DRAUDIMO KOMPANIJOS

24 vaL pat. RO 94412 
Darbo vai. RO 94121 
Namų RO 4-7122
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TORONTO”' V

M MONTREAL
šv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios

3426 Parthenais St. Montreal 24. Que. 1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q,

Sv. Jono Kr. par. žinios
— Nuo šio sekmadienio 9.30 

vai. pamaldos nukeliamos į 10 v. 
Šis pakeitimas daromas prašant 
tėvams, kurių vaikai lanko tiky
bos pamokas po sekmadienio 
ankstyvųjų pamaldų. Tuo būdu 
parapijos bažnyčioje pamaldos 
sekmadieniais — 10, 11 ir 12 vai.

— Šį penktadienį, pirmąjį lap
kričio mėnesio, lytinės pamaldos 
7.30 ir 8, o vakarinės 7.30 vai. Po 
rytinių pamaldų lankomi ligoniai. 
Vakarinėse pamaldose prisimena
ma p. Ubeikų šeimos mirusieji.

— Vėlinių dienos proga užpra
šytos Mišios bus laikomos par. 
bažnyčioje kiekviena intencija at
skirai.

— Tikybos pamokos moki
niams, lankantiems viešąsias mo
kyklas ir besirengiantiems šį pa
vasari pirmajai Komunijai, dėsto
mos sekmadieniais po 10 vai. pa
maldų muzikos studijoje, o antra
jai grupei — par. salėje.

— Kviečiame mokyklinį jauni
mą aktyviai įsijungti į 10 vai. 
Mišias giedojimu ir atsakais.

— Šią savaitę par. kunigai lan
ko St. Johns Rd., Armadale, Cam
eo Cr. ir Jane.

— Nuo praėjusio sekmadienio 
kat. mot. draugijos iniciatyva vėl 
paruošiama kava kiekvieną sek
madienį po pamaldų par. salėje.

— Parapijos knygyne galima 
įsigyti ženklelių lietuvių žygiui 
į Jungtines Tautas lapkričio 13 
d. paremti.

— Šį sekmadienį, kapinių lan
kymo metu, bus pašventinta kele
tas naujų paminklų. Šiuo metu 
šventinimui yra užregistruoti E. 
Laurinavičienei ir P. Strazdui pa-

— Pr. sekmad. iškilmingai at
švęsta Kristaus Karaliaus šventė. 
Mišiose 10 vai. organizuotai daly
vavo Toronto ateitininkai, o Su
moje — Kat. Vyrų Dr-ja. Po Su
mos buvo Kat. Vyrų Dr-jos aga- 
pė; metinės šventės proga dr-ją 
sveikino T. klebonas, par. komi
teto pirm. dr. J. Sungaila, ateit, 
vardu B. Sakalas ir Prisik. par. 
bankelio vardu J. Matulionis.

— Vėlinių no venos Mišios lai
komos kasdien per visą lapkričio 
mėn. 8 vai. ryto.

— Šį sekmad. daroma speciali 
rinkliava misijoms.

— Katechetinės pamokos pir
mai Komunijai besiruošiantiems 
vaikučiams ir viešąsias pradžios 
mokyklas lankantiems moki
niams — sekmad. po 10 v. Mišių, 
antrad. ir ketvirtad. 4.30 v. p.p.

-- Par. choro repeticija — šį 
ketvirtad., 7.30 v.v. muzikos stu
dijoje. Choristai nusprendė daly
vauti dainų šventėje, kuri atei
nančią vasarą rengiama Čikagoje. 
Neužilgo choras, šalia bažnytinio, 
pradės ruošti dainų šventės re
pertuarą. Kviečiame visus balsin
gus vyrus ir moteris įsijungti į 
chorą. Tradicinė chorui pagerbti 
arbatėlė šv. Cecilijos šventės pro
ga bus lapkričio 20 d., šeštad.

— Jaunimo choro repeticija — 
šį penktad., 6.30 v.v. muzikos 
studijoje. Po repeticijos choras 
sieda pirmo penktad. vakarinėse 
Mišiose.

— šis penktadienis — mėnesio 
pirmasis. Mišios rytą: 7, 7.30 ir 8 
v.; vakare 7.30 v. Per visas 
Mišias klausomos išpažintys ir 
dalijama Komunija. Ligoniai sak
ramentais aprūpinami iš anksto 
susitarus.

-— Šį sekmad. tretininkų susi
rinkimo nebus, nes kitą sekmad., 
lapkr. 14, bus kongregacijos vi
zitacija. Ją praves gen. vizitato
rius T. Kęstutis Butkus, OFM. 
Mišios kongregacijos intencija — 
šį sekmad., 9 v.r.

— Šį šeštad., 8.30 vai. r. ir šį 
sekmad., 11.15 v.r. Mišios už a.a. 
O. Špokienę. Kaip užuojautą dr- 
jos ir choro narei G. Bąrcevičie- 1 
nei Mišias užprašė Prisik. par. 
Kat. Moterų Dr-ja ir Pr. parap. 
choras.

— Bazaras seselių naudai jau 
čia pat. Kviečiame prisidėti fan
tais ir aukomis.

— Raginame visus, kurie gali, 
dalyvauti manifestacijose Niu
jorke.

— Jaunimo sekmad. šokiai — 
7.30 vai. vak. muzikos studijoje. 

r.r., ____ _ ___ , — Kitą sav. bus lankomos šei-
dens kapinių aplankymas. Pra-įmos 18-je pašto zonoje, o miesto 
džioje — trumpas mirusiųjų pa
gerbimas; po to — lankomi arti
mųjų kapai. Ta proga bus pašven
tinta keletas naujai pastatytų pa
minklų. Pageidaujama, kad arti
mieji prieš kapinių lankymo die
ną sutvarkytų savo mirusiųjų ka
pus. Kapinių taryba visus tautie
čius kviečia gausiai dalyvauti mi
rusiųjų prisiminime.

“T. Žiburių” tradicinis meti
nis spaudos balius rengiamas 
1966 m. sausio 22 d. didžiojoje 
Prisikėlimo salėje.

“Varpas” kviečia. Pradedame 
ruoštis JAV ir Kanados lietuvių 
dainų šventei. Prašome įsijungti 
į “Varpo” eiles naujus ir su
grįžti senus choristus. Repeticijos 
moterims — pirmadieniais, vy
rams — trečiadieniais 8 vai. Liet. 
Namuose. “Varpo” valdyba

— šį šeštadienį 9 v.r. — meti
nės gedulingos pamaldos už a.a. 
Petrą Strazdą.

Kristaus Karaliaus šventė bu
vo iškilmingai paminėta spalio 
31 d. ne tik bažnyčiose, bet ir 
Prisikėlimo salėje. Minėjimo pro
gramą paruošė jaunimas — stud, 
ateitininkai ir moksleiviai. Pa
skaitą apie krikšč. meilę skaitė 
stud. A. Bušinskaitė. Moksleivių 
ateitininkių choras pagiedojo Br. 
Markaičio sukurtų giesmių. Iš
traukos iš šv. Rašto buvo sceniš
kai perteiktos šių skaitytojų stu
dentų: Ž. Šlekytės, A. Puterio, I. 
Dvilaltytės, R. Petrausko, J. Vaš
kevičiaus, V. Liuimaitės, A. Bu- 
šinsko. Programą pranešinėjo V. 
Tamulaitytė, paruošė — ž. šle- 
kytė. Padėkos žodį K. Federaci
jos vardu tarė T. Placidas, OFM.

Lietuvių kapinių lankymas. Šį 
sekmadienį, lapkričio 7 d., 3 v. 
p.p.. Vėlinių proga įvyksta ru-i

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame mieliems bičiuliams p. p. M. F. Noreikoms 

(Stayner, Ont.),'VI. Germanavičiui, J. Petravičiui, K. M. Mačiulevi- 
čiams, Br. Daugvilai, J. Kvederiui, M. A. Radžiūnams, E. A. Frenze- 
liams (Castleton, Ont), I. A. Pūkams, J. A. Trinkūnams, V. J. 
Rupkalviams, T. St. Ignotams ir P. V. Urbonams už suruoštas mums 
išleistuves persikeliant į J. A. V-bes, įteiktą gražią atmintiną dovaną 
bei gražius linkėjimus, kurie liks mums atmintini per ilgus metus. 
Ypatingai dėkojame rengėjams V. Rupkalvienei, T. Ignotienei ir VI. 
Germanavičiui.

J. J. Karalių šeima

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

LAPKRIČIO8-tąją BALSUOKITE UŽ

CAMERON, A.j.P.
ADVOKATAS

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

Telefonas 767 • 7084. 
A. ZAREMBA

REIKALINGAS KAMBARYS 
ir virtuvė moteriai prieš 5 metus 
atvykusiai iš Lietuvos. Gali būti ir 

bendra virtuvė. Skambinti 
tel. 394 • 4878.

NAUDINGOS ŽINIOS SIUNTINIŲ SIUNTĖJAMS!
Parduodame angliškų medžiagų eilutėms 3Vi jardo už $14.50; brokados 
ir krepo medžiagas — po $1.30 už jardą. Turime didelį pasirinkimą 

pasiūtų drabužių.
ESTONIAN DRESS & TEXTILE CENTRE 

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

HR

suvenirų ir įvairią reikmenų krautuvėn

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

Užsakymai priimami ir paštu.

Prisikėlimo par. žinios

TORONTO SKAUTŲ - SKAUČIŲ TĖVŲ IR RĖMĖJŲ KOMITETAS RENGIA

B AZ A R A — SO K I U S
lapkričio 6 dieną, šeštadienį, Prisikėlimo parapijos salėje

Pradžia: bazaro — 12 vai. p. p. kavinėje, Šokiams gros Benni Ferri orkestras 
šokių —7.30 vai. vak. Įėjimas vakare — $1.50, moksleiviams — $1

centre — Brock. Marguaretta, 
Emerson ir St. Clarens gatvėse.

— Pr. sav. T. pranciškonų sto
vyklavietėje N. Wasagoje buvo 
baigti statyti 4 pastatai — miega
mieji. Statybos medžiaga kainavo 
$1.300. Talkino: J. Akelaitis, A. 
Baltrušaitis, A. Baltrūnas, P. Gri
gas, A. Ramanauskas, J. Raškaus
kas, Z. Rėvas, A. Starkus, J. Vaš
kevičius, V. Vingelis ir K. Žeb
rauskas. Statybą finansiškai pa
rėmė: J. Baltrušaitis — $20, Al. 
Dūda — $10, O. Adomavičienė — 
$5. Visiems statytojams ir auko
tojams nuoširdus ačiū mūsų jau
nimo vardu. Ačiū p. M. Valiulie
nei už šeimininkavimą. A. Balt
rūnui, P. Reginai už stiklus, lan
gus ir duris. Didžiosios salės per
tvarkymo darbai ir kiti pagerini
mai bus tęsiami pavasari.

BARAS IR UŽKANDŽIAI

Visus maloniai kviečiame atsilankyti
Skautų-čių tėvų ir rėmėjų komitetas

LAPKRIČIO 13 DIENĄ, ŠEŠTADIENI, PRISIKĖLIMO PAR. SALĖJE

BAZARAS IR RUDENS ŠOKIAI
Gros "Combo Continental" orkestras 
Solistė — Gražina Kasperūnaitė-Leve 
Įėjimas $1.50;

12 vai. bazaro pradžia 
Iki 6 vai. įėjimas laisvas- 
7.30 v. v. šokių pradžia 
Veiks gardžių lietuviškų valgių bufetas. studentams $1.00

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI.
Rengėjai — Nek. Pr. Marijos seserų rėmėjai

PADĖKA
Toronto Maironio šeštadieninei mokyklai 1964-65 mokslo metais 

aukojusiems reiškiame nuoširdžią padėką.
Aukojo: kredito bankelis “Parama” $1.000; Prisikėlimo parapija 

$800; šv. Jono Kr, parapija $500; Prisikėlimo parapijos bankelis 
$200; inžinierių ir architektų sąjunga $75; po $25 — Prisikėlimo 
parapijos Katalikų Vyrų Draugija, KLK Moterų Dr-jos Šv. Jono Kr. 
parapijos skyrius; po $10 — dr. J. Sungaila, dr. J. Yčas, R. Geležiū
nas, V. Kvedaras; po $5 — V. Adomonis, L. Abromonis, J. Danaitis, 
J. Gataveckas, B. Sriubiškis, Br. Stončius, A. Skrebūnas; iš viso 
$2.700.

1965 m. spalio 17 d. per visuotinį mokinių tėvų susirinkimą au
kojo: J. Tumosa $100; G. Stauskienė $5 — priedą prie 1965 - 66 m. 
m. mokesčio.

Visiems dėkingas — '
Tėvų komitetas

PADĖKA
Mirus mano mamytei Lietuvoje, liūdesio valandoje prisiminu

siems mane, paguodusiems ir aukojusiems šv. Mišias nuoširdžiai 
dėkoju —

Duktė Genė Barcevičienė

Už didesnę gerovę ir 
sveikatos apdraudą 
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 
apylinkėje

DIDOKAS BŪRYS TORON- 
TIECIŲ LIETUVIŲ jau užsire
gistravo ekskursijai į Niujorką, 
kur jie dalyvaus žygyje į Jungt. 
Tautas. Ekskursija išvyks iš To
ronto autobusu lapkričio 12 d., 
penktadienį, ir grįš sekmadienį 
arba pirmadienio rytą. Autobuse 
dar yra laisvų vietų. Ekskursijos 
rengėjai skatina tautiečius pasku
bėti pasinaudoti šia galimybe ir 
užsiregistruoti iki antradienio, 
lapkričio 9 d. Kaina į Niujorką 
ir atgal — $23 asmeniui. Kreip
tis pas: V. Bačėną tel. CR 8-7261; 
St. Jokūbaitį tel. 537-2869 arba 
534-9286; J. Karasiejų tel. 536- 
1447.

KLB Toronto apyl. valdybos 
posėdyje buvo svarstytas lietuvių 
žygis į'Jungtines Tautas lapkri
čio 13 d. Iš Toronto yra užsaky
tas autobusas, kuriuo bus vyksta
ma į Niujorką ekskursijos būdu. 
Registraciją kelionei autobusu 
vykdo S. Jokūbaitis. Vasario 16 
minėjimui paimta salė vasario 20 
d., sekmadieniui. Kalbėtoju pa
kviestas iš JAV inž. V. Adamkevi- 
čius. Solidarumo įnašų vajus nu
matomas pravesti antroje lapkri
čio mėn. pusėje. Juo rūpinasi 
valdybos įnašų vadovas K. Kregž
dė.

Dr. J. S. Žmuidzinas, Lietuvos 
gen. konsulo sūnus, šią savaitę 
su žmona vieši pas savo tėvus.

Lapkričio 13 manifestacijos 
dalyviai, važiuojantieji savomis 
priemonėmis, prašomi iš anksto 
įsigyti įėjimo į stadijoną bilie
tus pas J. Karasiejų telef.. 534- 
1447. Važiuojantieji su ekskursi
ja autobusu tai galės atlikti pa
čios kelionės metu. Bilietų kai
nos — $1, $2 ir $3. Iš anksto bi
lietų neįsigijus, vietoje gali būti 
didelė spūstis prie kasų.

SKAUDA GALVĄ?
— Ateik lapkričio 13 d. Į Prisikėli

mo salėje rengiamą bazarą ir rudens 
šokius. Čia prie puikios orkestro mu
zikos bei dainos garsų atgaivinsi savo 
pavargusią galvą.

— O gal jau kojos šokiams neklus
nios? Nenusimink. Bus puikus bufe
tas su lietuviškais valgiais: tortais, 
pyragais ir kitkuo. Susitiksi pažįsta
mus, o turtingoj loterijoj galėsi iš
bandyti dar ir savo laimę.

Tikrai nepraleisk šios puikios pro
gos. Pailsėsi, atsigaivinsi ir tuo pačiu 
paremsi Lietuvių Vaikų Namų reika
lus. Smulkesnės informacijos — skel
bime. Sklb.

Nek. Pr. Marijos seserų rėmėjai

REIKALINGAS jaunuolis patarnauto
jas maisto krautuvėje vakarais ir sa
vaitgaliais. Teirautis teL 531-0111 pas 

A. Pranauską.

PARDUODAMAS gražus namas (split 
level); 2 virtuvės, dvi prausyklos, di
delis poilsio kambarys; namas pušyne 
su visais miesto patogumais prie pat 
Delhi, Ont., miestelio (100x120 pėdų 
sklypas). Teirautis 60 Smith Ave., Del
hi, Ont.

NOMUOSE REIKALINGAS 
ASMUO, mokąs angliškai ir galįs 
atsakyti į pasiteiravimus telefonu. 
Gali būti vedusių pora. Yra gyve
namasis kambarys ir bendra virtu
vė. Dėl sąlygų teirautis LE2-1069.

ISNUOMOJAMAS KAMBARYS vyrui 
ar moteriai su galimybe išsivirti; 
Rushholme Rd. TeL LE 3-6198 po 
7 vai. vakaro.

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namų telefonas *AM 1-0 53 7.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

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

TEL. LE 2-3656

— Spalio 30 d. Moterystės sak
ramentą priėmė Petras Jurgutis, 
mūsų parap., su lietuv. E. Renke.

— Praėjusio sekmadienio rink
liavoje buvo surinkta $150.91, o 
specialioje rinkliavoje misijoms 
$170.79. Parapijos aukotojai: $20 
Barauskas; po $10 — V. Sušins- 
kas, Jz. Laurinaitis, M. Vapsva.

— Jean Talon ligoninėje mirė 
Julius Stankevičius, 80 metų am
žiaus; palaidotas iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios lapkr. 2 d. Cote dės 
Neiges kapinėse.

— Pirmasis mėnesio penkta
dienis — lapkričio 5 d. Mišios — 
8 v. vakare; išpažinčių bus klau
soma ketvirtadienio vakare nuo 
7 vai. ir penktadienį prieš Mišias 
— vakare.

— Lapkričio 7 d., 11 vai. bus 
atnašaujamos Mišios už mirusias 
Šv. Onos Draugijos nares. Po Mi
šių salėje bus pusryčiai. Į juos 
Šv. Onos Dr-jos valdyba kviečia 
atsilankyti ne tik nares, bet ir vy
rus ir svečius.

— Ųž savaitės prasidės meti
nis parapijos bazaras. Ne tik pa
rapijiečiai, bet ir visi kiti kviečia
mi prisidėti prie bazaro pasise
kimo, nes tai yra vienas pagrindi
nių šaltinių skoloms ir išlaidoms 
mokėti. Dar primenama, kad pa
skubėtų grąžinti loterijos knygu
tes, kurie yra dar negrąžinę. Kle: 
bonas prašo mielas šeimininkes 
iškepti pyragų ir saldumynų ba- 
zarui. Ačiū labai!

— Serga namuose: p. čeba- 
nauskienė ir Jonas Stankevičius.

— Parapijiečių lankymas: lap
kričio 4 d. — 15, 16, 17 Avė. Ro- 
semonte; lapkričio 9 d. — Lafon- 
de ir 13 Ave., Rosemont, - Cart- 
hier, De Lanaudier, Marguet; lap
kričio 10 d. — Bordeaux, Til- 
mant, 12 Avė. iki nr. 6378 Rose
mont; lapkričio 11 d. — Le Lor- 
mier, Chalot, Fabre, 12 Ave. Ro
semonte su mažėjančiais nume
riais. J. G.

Dėl žygio į Jungtines Tautas 
Niujorke lapkričio 13 d., seimelio 
rinkimai lapkričio 14 d. neįvyks. 
Jie nukelti į lapkričio 21. Balsavi
mais vyks nuo 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro abiejų parapijų salėse.

Rinkiminė komisija
Stud. Vasiliauskaitė, gavusi 

siuntinėlį su ženkleliais žygiui į 
Jungt. Tautas paremti, jį atidarė 
Marianapolis College valgykloje 
pietų metu. “Restore Lithuania’s 
Independence” idėja svetimtau
tėms studentėms taip patiko, kad 
čia pat didesnę dalį ženkliukų iš
pirko. Siuntinėlis buvo skirtas Šv. 
Kazimiero par. kioskui. Ar ir ki
tose mokyldose besimokantis jau
nimas negalėtų šiuo .pavyzdžiu 
pasekti? Svetimtaučio atlape šis 
ženklelis gal bus net vertingesnis, 
negu ant lietuvio krūtinės.

Tai gražus pavyzdys ir kitiem 
studentam, kurie irgi galėtų po
puliarinti žygi svetimtaučių tarpe.

Skautai ir skautės spalio 29 d. 
vakare turėjo jaukų kaukių balių 
M. ir dr. J. šemogų namuose' 
Daugumas dalyvių atvyko su la
bai originalia apranga.

Paskendo du lietuviai
Gauta liūdna žinia, kad St. 

John ežere, netoli Orillia miesto, 
nuskendo du torontiečiai. Juodu 
išvyko žvejoti praeito sekmadie
nio rytą. Policija rado ant ežero 
kranto tuščią automobilį ir ežere 
— apverstą aliumininę valtį. 
Taipgi ji rado vieną krantan iš
plautą lavoną. Iš iki šiol turimų 
duomenų manoma, kad nuskendo 
audros metu. Vienas jų yra Alek
sas Telyčėnas, b antrojo tapatybė 
dar nėra nustatyta. Plačiau se
kančiame “TŽ” nr.

Atvyko iš Lietuvos spalio 28 d. 
pas savo vyrą p. Benotienė. Lie
tuvoj pasiliko du sūnūs ir dukra. 
Sibire išgyveno 20 metų ir Lietu
voj 4 metus. Gyveno Panevėžyje. 
Pr. Benotas pradėjo rūpintis atsi
ėmimu 1958 m. ir tik šiais metais 
po pakartotino prašymo gavo su
tikimą išvažiuoti. Su ja kartu at
važiavo Ono Šukienė, kuri apsigy
vens pas dukrą Zubrickienę, St. 
Catharines. Atvyko iš Lietuvos ir 
Leveckienė, bet ji atsiskyrė Ams
terdame, ir nežinoma kur ji apsi
stos.

T T'T’ A Adresas: 1465 De Seve Street
Į 7 1 JL Montreal 20, Que., tel. 766 - 5827

4.5% už indėlius
4.0% už ein. s-t a s
Mėnesinis palūkanų skaičiavimas.
Nemokamas gyvybės 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 VALAM DOS: 1465 De Sere $t^ sekmodlenioH nuo 10 30 iki 12 30 v., dorbo 
rxxnis — nuo 10 iki 3 v., Skiriant nrrmodienius k <Htod»enki»; vokorols — 

tr oenktodienioH nuo 7 Iki 9 voL
3907 RMemotai Blvd., M. 722.2472: dieno — oenktodienloH nuo 1 Iki 6 vd. Ir voko-

— Pirmąjį mėnesio penktadie
nį vakarinės Mišios 7.30 vai.

— Ateinantį šeštadienį vakare 
yra ruošiamas mūsų parapijos sa
lėje šeštadieninių mokyklų pa
rengimas su įdomia programa. 
Visi dalyvaukime ir paremkime 
mūsų lietuviškas mokyklas.

— Žygiui į Jungt. Tautas visi 
kruopščiai ruošiasi. Visi prie šio 
svarbaus žygio prisidėkime. Žy
gio reikalais prašome kreiptis į 
A. Gražį 739-9328 arba į V. Pie- 
čaitį 366-7041.

— Pirmajai Komunijai jau da
bar reikia registruoti vaikus pas 
seseles iki lapkričio 15 d. Vaikai 
pirmąją Komuniją turi priimti sa
vo parapijoje.

— J. Dalmantas dr. šemogo 
priežiūroje sparčiai sveiksta.
- — šią savaitę lanko parapijie
čius: T. K. Pečkys Gerald gatvę 
ir kitus La Salle gyventojus; T.
S. Kulbis — Verduną, pradėda
mas nuo Alard gatvės; T. J. 
Venckus — Ville Emard, pradė
damas nuo Jogues ir Mazarin gat
vių; T. J. Vaišnys — Parc Exten
sion.

— Aukos bažnyčios fondui: 
$50 — E. Vaupšienė; $25 — E. J. 
Intai; $15 — P. Ilgūnas; $14 — 
J. Snapkauskas; $10 — J. Mališ- 
ka; po $5 — J. Gaurys, V. Gečie
nė, A. Blauzdžiūnas. Visiems dė
kojame.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $371.

— T. K. Pečkys antradienį lan
kys Bannon ir Alepin gatves'; tre
čiadienį — Des Rapides, 40, 44 ir 
43 Avė., penktadienį — 68 Avė., 
Central Terrace ir Central Avė.
T. S. Kulbis pirmadienį lankys 
Bishop Power, George ir Bari- 
beau gatves, o nuo antradienio 
Verduną, pradedant Crafford 
Parku. T. J. Vaišnys lankys St. 
Laurent ir Montrealib apylinkių’ 
gyventojus.

Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjimą N. Pr. M. seserų namuo
se surengė jaunesnieji ateitinin
kai. Atitinkamą žodį tarė A. V. 
par. kleb. Tėv. K. Pečkys, S.J., o 
seselių globojami vaikučiai atliko 
gražią'programą, susidedančią iš 
scenos vaizdelio, dainų ir monta
žo. Gražių mažųjų pastangų pasi
žiūrėti susirinko pilnutėlė salė.

Kristaus Karaliaus šventės mi
nėjime programą išpildė “Prane 
Dovydaičio” jaunesniųjų ateiti
ninkų kuopa. Dvasios vadas T. K. 
Pečkys, S.J., minėjimą pradėjo 
malda. Pirmiausia buvo atvaiz
duota dviejų jaunuolių (Rasa Lu- 
koševičiūtė ir Rūta Pocauskaitė) 
kelionė po pasaulį jieškančių sa
vo karaliaus — gyvenimo tikslo. 
Alma Staškevičiūtė padeklamavo 
J. Mingėlos eilėraštį “Kristui Ka
raliui”; J. Gustainytė, R. Jauge- 
lytė, A. Staškevičiūtė ir R. Zu- 
baitė gražiai išpildė montažą, at
skleidžiantį, kad Kristus Karalius 
yra Gyvasis Dievas, kurio meilės 
Karalystė yra gyva mūsų sielose. 
Pabaigoje visi, ateitininkės ir 
svečiai, sugiedojo Kristaus Kara-- 
liaus giesmę. Minėjimo mintys 
buvo gilios ir pilnos vilties — kur 
Kristus karaliauja ten yra saugu
mas ir meilė. S. D.

Čikagos lietuvių operos solistų 
D. Stankaitytės ir S. Baro - Ba
ranausko koncertas av par. sa
lėje buvo vienas iškiliausių kada 
nors girdėtų Montrealyje. Sol. S. 
Baras — senas pažįstamas, rodos, 
jau ketvirtą kartą girdėtas, tačiau 
sol. D. Stankaitytę girdėjom pir
mą kartą. Abiem mūsų “didie- 
siem” gausiai atsilankę klausyto
jai nepagailėjo katučių. Progra
moje girdėjom solo dainas, arijas 
ir duetus. Kaikas pasigedo arijų 
iš lietuvių operų, kurios klausy
tojams būtų tik dar daugiau su
stiprinę solistų paliktą gražų įs
pūdį. Koncertą rengė “Baltijos” 
stovyklavietės valdyba ir pelnas 
bus skiriamas stovyklavietės ge
rinimui.

Dalyvauti žygyje į Jungt. Tau
tas Niujorke rengiasi daug mont- 
realiečių. Entuziazmas jaučiamas 
ir jaunųjų ir vyresniųjų tarpe. 
Džiugu, kad pozityvius veiksmus 
ir darbus mūsų visuomenė nuo
širdžiai paremia.

Torontiškis dail. J. Račkus pr. 
savaitgalį lankėsi Montrealyje ir 
AV par. salėje vykusio koncerto 
metu susitiko su montrealiečiais 
dailininkais ir kitais pažįstamais.




