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Savaitės įvykiai
INDIJOS — PAKISTANO KARAS, NEŽIŪRINT PASIRAŠY

TŲ PALIAUBŲ, TEBEINA. Fronte vis atsinaujina gana plataus 
masto ginkluoti susirėmimai. Jungtinių Tautų Saugumo—Taryba 
jau kelintą kartą iš naujo kreipėsi į kariaujančias puses, ragindama 
laikytis paliaubų sutarties ir atitraukti karinius dalinius į prieška
rines pozicijas. Kol kas nė viena pusė nėra to padariusi. Atrodo, 
kad tokia būklė dar ilgai užtruks. Abiem pusėm kyla maisto proble
ma, ypač Indijai. Pastaroji per keletą paskutinių metų daugiau dė
mesio kreipė į pramonę, negu žemės ūkį, kuris liko* apleistas, o 
gyventojų skaičius smarkiai pakilo. Netrukus didesniuose miestuo
se bus įvestos maisto kortelės. JAV nuo 1960 m. Indijai yra pasiun-

Judėti ir judinti
Ateinantieji metai — lietuvių jaunimo metai. Jie oficialiai 

buvo paskelbti Toronte š.m. spalio pradžioje per Kanados lietuvių 
jaunimo kongresą. Taigi, praktiškai imant, jaunimo metai jau 
prasidėjo. Sudarytas tam reikalui specialus komitetas Čikagoje. 
Jaunimo reikalais taipgi rūpinasi Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba. Naujoji Kanados krašto valdyba sudarė jaunimo sekciją, 
kuri pasiėmė rūpintis Kanados lietuvių jaunimu. Tai vis ženklai, 
kurie rodo, kad viršūnės juda jaunimo linkine. Kyla tiktai klausi
mas — ar viršūnės pajėgs išjudinti jaunimo mases? Kitaip tariant, 
ar jos uždegs pasyviai besilaikantį lietuvių jaunimą? Vienas seno
sios kartos veikėjas, atsakydamas i tą klausimą, tarė: “Kaip jį už
degsi, kad jis iš nedegamos medžiagos!” Tai humoristinis atsaky
mas, tačiau jis slepia savyje gilią tiesą. Lietuvių jaunimo išeivijoj 
yra gana daug, bet aktyvaus — maža. Juk beveik visose šeimose 
yra jaunimo, bet lietuviškajame gyvenime mažai jų tepasirodo. 
Kai reikia sutelkti tą jaunimą kuriam nors pasirodymui, atsiranda 
“didelių” kliūčių — įsipareigojimai svetimtaučiams, pamokos, fil
mai, šokiai ir pan. Tai reiškiniai, kurie rodo, kad mūsų jaunime 
yra daug pasyvumo, tos “nedegamos medžiagos”, kuri'labai ap
sunkina lietuviškąją veiklą.

★ ★ ★
Jaunimo metai pirmiausia turėtų išjudinti jaunimą lietuviš

kajai veiklai ir jį sutelkti. Dar labai daug mūsų jaunimo yra visai 
palaido, neorganizuoto. Toks jaunimas, nežiūrint išimčių, mažiau
siai pasitarnauja lietuvybei ir lengviausiai pasiduoda nutautėji
mui, Tai elementas, kuris pirmiausiai nutolsta nuo lietuviškumo, 
išsiskiria iš lietuviškosios bendruomenės. Ir tai natūralu. Juk iš
likti lietuviu nebendraujant su lietuviais yra neįmanoma. Lietu
viška kilmė — dar neviskas. Ji tėra, galima sakyti, “tabula rasa” 
— tuščia, nėprirašyta lenta. Turinį jai duoda įsijautimas bei įsigy
venimas lietuviškon kultūron bei veiklom Kas nuo to gyvenimo at
siskiria, iškeliauja taipgi iš lietuviškos bendruomenės ir pagaliau 
tautos. Su sava tauta jį sieja tiktai fizinė kilmė, kuri normaliai 
turi būti atbaigta dvasine-kultūrine kilme. Jei nėra šios pastaro
sios, nėra ir gyvų saitų, rišančių su sava bendruomene bei tauta. 
Fizinis saitas tėra priminimas, kur žmogus normaliai turėtų pri
klausyti. Deja, praktiniame gyvenime to nepakanka. Kur žmogus 
bendrauja savo širdimi, savo dvasia, ten ir įsijungia, tampa bend
ruomenės dalimi. Visas mūsų neorganizuotas jaunimas yra tokia
me kelyje — ne jis veikia, bet yra veikiamas svetimų įtakų ir ne
pajunta kaip atsiduria bendruomenėje, kuri tampamam sava, o 
lietuviams — svetima.

Žinant tą pavojų, mūsų jaunimo veikėjams tenka įtempti jėgas 
didžiajam žygiui — sutelkti jaunimą į lietuviškas organizacijas. 
Išeivijoj tai pirmaeilės reikšmės dalykas, nes tapti ir išlikti lietu
viu galima tiktai lietuviškame kolektyve. Organizacija yra toks ko
lektyvas, kur jaunimas veikia jaunimą. Lietuvių būryje ir nulie- 
tuvėjęs pasijunta lietuviu. Tad ypač svarbu, kad betuvis jaunuo
lis dalyvautų savose organizacijose. Yra ptzJliėluwfiĮ*jaūffiiolių 
Kanadoje ir JAV, kur jie dalyvauja tik vietinėse nelietuvių orga
nizacijose ir yra prasimušę iki vadovaujančių pareigų. Bet tai 
menka paguoda lietuviams, nes jie kyla svetimųjų bendruomenė
je, bet krinta lietuviškoje. Ypač tai nepateisinama ten, kur vei
kia lietuviškos jaunimo organizacijos, kurių šiuo metu netrūksta. 
Yra juk ir akademinių, ir ideologinių, ir meninių, ir sportinių or
ganizacijų, kurias kiekvienas gali pasirinkti pagal savo palinki
mą. Pagrindinės mūsų jaunimo organizacijos yra, žinoma, ateitie 
ninkai ir skautai. Jos yra plačiausiai išsišakojusios ir pajėgios su
dominti mūsų atžalyną. Kaikas norėtų monopolinės jaunimo orga
nizacijos, apimančios visus. Iš patirties betgi žinome, kad mono
polis tokioje srityje nėra geras sprendimas. Buvimas dviejų pa
grindinių organizacijų, besiginančių savo metodais, įgalina jau
nimą pasirinkti ir tuo būdu apima daugiau jaunimo nei viena mo
nopolinė draugija. Tos lietuviškos jaunimo organizacijos yra gyvas 
tiltas, per kuri atžygiuoja jaunimo gretos lietuviu bendruomenėm

Pr. G.

KANADOS RINKIMŲ REZULTATAI
Kanada ir vėl turės mažumos 

-vyriausybę, nes rinkimuose nė 
viena partija negavo daugumos. 
Liberalų partija, kuri tikėjosi 
daugumos, gavo tik 129 atsto
vus. Iki daugumos, t. y. 133 trū
ksta 4 atstovų. Kol kas skelbia
mi duomenys nėra galutiniai, 
neš nevisur suskaičiuoti balsai, 
be to dar nežinomi kariuomenės 
balsavimo rezultatai. Galimas 
dalykas, kad liberalų atstovų 
skaičius vienu kitu atstovu padi
dės, tačiau daugumos vis dėlto 
nesitikima. Neišrinkti liko du li
beralų ministerial: J. W- Mac 
Naught, advokatas iš Prince Ed
ward Island — kasyklų ministe- 
ris, ir H. Hays iš Albertos — že
mės ūkio ministeris. Konserva
torių partija gavo 99 atstovus. 
Už juos balsavo pajūrio ir vaka
rų provincijos. Naujajai demok
ratų p-jai teko 21 atstovas, kre- 
ditistų — 9, Social Credit — 5. 
Mažosios partijos naujai išrink
tame parlamente vėl turės le
miamos reikšmės — nuo jų ats
tovų priklausys daugumos suda
rymas.

Rinkimams praėjus valstybės 
iždan įplaukė $100.000. Ta su
ma susidarė iš 500 kandidatų 
užstatų po $200. Kandidatai, 
nesurinke pusės laimėjusio at
stovo balsų, praranda užstatą. 
Iš kitos nusės betgi rinkimai fe
deracinei vyriausybei kainavo 
virš $10 milijonų.

Paslaptingas sovietų šnipas, 
Kanados valdžios tarnautojas, 
apie kuri buvo jau rašoma prieš 
kelis mėnesius, tebegyvena Ka
nadoje. Jis nebuvo teisiamas, 
kadangi sirgo vėžiu ir jau visiš
kai buvo prie mirties. Dabar mi
nėtas šnipas, kurio pavardė ne
skelbiama, pradėjo sveikti ir 
pareiškė, kad jeigu jis galėtų 
viską pasakyti viešai, tai, anot 

jo, daugelio “galvos kristų kaip 
kopūstai”.

Automobilių draudos kainos 
ateinančiais metais pakils ma
žiausia 6% dėl nelaimingų atsi
tikimų pakilimo. Kas metai iš
einą nauji modeliai ir jų sudė
tingumas pakelia pataisymų 
kainas. Automobilių gaminto
jai nei į ekonomiškumą, nei į 
saugumą nekreipia dėmesio. 
Draudos bendrovės išmoka apie 
$50 mil. per metus daugiau nei 
surenka už automobilių draudą.

Fordo automobilių dalių su
rinkimo įmonė bus statoma ma
žame Ontario miestelyje — St. 
Thomas, kuris yra tarp Londo
no ir Detroito. Fordo atstovai 
pareiškė, kad įmonė kainuosian
ti $75 mil. Ryšium su tuo pro
jektu vietinių ūkininkų nuosa
vybės pakilo keleriopai, nes vi
soje apylinkėje prasidės namų 
ir kitokios pramonės statyba. 
Nors dažnai apie užsienio kapi
talą Kanadoje ir neigiamai atsi
liepiama, tačiau jis gerokai pa
kelia krašto ūkinę gerovę.

“Tylioji generacija pradėjo 
kalbėti”, tokią antraštę įsidėjo 
sovietų “Pravda”, aprašydama 
Kanados studentų demonstraci
jas. Straipsnyje rašoma, kad tik 
turtuolių sūnūs ir dukterys Ka
nadoje gali patekti į universite
tus. Aprašomos demonstracijos, 
kuriose studentai reikalavo ne
mokamo mokslo. “Pravda” duo
da statistinių duomenų, kuriuo
se pažymi, kad vienam studen
tui universitetiniai metai kai
nuoja $1.509—$2.000.

Turistų skaičius Kanadoje 
kas metai didėja. 1965 m. turis
tai Kanadoje paliko apie $700 
mil., tačiau kanadiečiai turistai 
kituose kraštuose išleidžia žy
miai daugiau.

• LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY •

Ona Boledienė, 82 m. amžiaus, neseniai atvyko iš okupuotos Lietuvos pas savo artimuosius. Maltono 
aerodrome', prie Toronto, ją pasitiko išsiilgusios dukros ir kiti giminės. “The Globe a. Mail”

Lietuva Maskvos diplomatų rinkoje
Lietuvos sovietinės okupacijos 

25 metų sukakties minėjimuose 
skaudžiausiu akordu komunis
tams praskambėjo faktas, jog dar 
daug laisvojo pasaulio valstybių 
nepripažįsta Lietuvos įjungimo į 
Sov. Sąjungą. Paskutiniųjų mė
nesių laikotarpyje šio pripažini
mo buvo mėginta siekti R. Vokie
tijoje surengtomis propagandinė
mis kultūros dienomis, lietuvių 
dailininkų darbų parodomis už
sienyje, pagausėjusiomis Mask
vos atsiųstų svečių eilėmis pačio
je Lietuvoje. Tačiau rezultatai, 
nepaisant visų pastangų, buvo la
bai menki, nes į Lietuvą dažniau
siai atvažiuoja tik visiems gerai 
žinomi Maskvos pataikūnai arba 
kitų Sov. Sąjungos kalėjime lai
komų tautų atstovai, o pastan
goms užsienyje kelią pastoja se
niai jau apnuoginta imperialisti
nė Kremliaus praeitis.

Diplomatų akivaizdoje
Vadinamoji Lietuvos draugys

tės ir kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugija buvo priversta 
surengti propagandinį jomarką 
pačioje Maskvoje, kur yra daug 
užsienio kraštų diplomatų. Am
basados ir atstovybės buvo pa
kviestos atsiųsti savo atstovus 
spalio 29 d. į Draugystės rūmus 
pasigrožėti Lietuvos menu ir už- 
girti sovietinį Lietuvos pavergi
mą. “Tiesos” bendradarbiai S. 
Laurinaitis ir L. Povilaitis džiū
gauja, kad į šį šauksmą atsiliepė 
20 pasaulio kraštų diplomatai, 
kurie pasiklausė sovietinių ryšių 
draugijos pirmininko pavaduoto
jo V. Gorškovo kalbos, žinomo 
Maskvos garbintojo M. Gedvilo 
pranešimo apie “džiaugsmingą” 
Lietuvos įsijungimą. į Sov. Sąjun
gą ir rašytojo E. Mieželaičio pa
teiktos literatūrinių laimėjimų 
apžvalgos. Dėmesio centre buvo 
koncertinė programa: valstybinis 
styginis kvartetas, liaudies dainų 
ir šokių ansamblio “Lietuva” jau
nimo grupė, kompoz. Balys Dva
rionas, operos solistai — Irena 
Žukaitė ir Vaclovas Daunoras. 
Vakaro dalyviai tapogi aplankė 
tuose pačiuose rūmuose surengtą 
lietuvių dailininkų darbų parodą 
ir turėjo progą pasižiūrėti Lie
tuvoje pagamintų filmų.

Mate gražių moterų
“Tiesos” bendradarbiai propa

gandinės naudos mėgino jieškoti 
atsilankiusių diplomatų tarpe. 
Jie cituoja atsiliepimus Maroko 
ir Ugandos amabasadorių, Indo
nezijos pasiuntinybės patarėjo, 
Kamerūno pasiuntinybės patikė
tinio, Afganistano atstovybės 
dviejų sekretorių, Jungtinės Ara
bų Respublikos kultūros attachė, 
buvusio prancūzų Kongo ambasa
doriaus, Sirijos pasiuntinybės pa
tarėjo, Čekoslovakijos, Kubos, S. 
Vietnamo atstovu. Taigi, šioje la
bai margoje diplomatų grupėje 
buvo daugiausia naujųjų Afrikos 
valstybių didesnės reikšmės netu
ri atstovai, kurių nuomonė ne
daug turi įtakos pasaulinių Įvy

kių raidai. Paslaugiausiu, atrodo, 
tektų laikyti Maroko ambasado
rių Abdel-kebirą El-Fasį, kuris 
yra viešėjęs okupuotoje Lietuvo
je. Komentuodamas M. Gedvilo 
viešą skundą, kad JAV Lietuvą 
priskiria pavergtoms šalims, ma
rokietis užgiedojo: “Nesąmonė! 
Lietuvos miestų gatvėse aš ma
čiau džiugius žmoĮįžs, kurių tarpe 
labai daug graSų' moterų ...” 
Mahometonas, matyt, ir Maskvo
je negali užmiršti haremo. Kame
rūno pasiuntinybės reikalų pati
kėtinis Tanka jis Lietuvą prisimi
nė tik dėl Sov. Sąjungos: “Mano 
liaudis augštai vertina draugystę
su Sovietų Sąjungos tautomis. O kinti, bet kalėjimą netikslu būtų 
tai, kad sovietinė Lietuva yra vie-i vadinti laisvės rūmais. V. Kst.

Okupuotos Lietuvos ryšiai su Lenkija
Pastaruoju metu vis labiau į 

stengiamasi gerinti santykius 
tarp Lietuvos ir Lenkijos. Vilniu
je buvo surengta Lenkijos bran
duolinių, elektroninių ir elektros 
matavimo prietaisų paroda, o Vil
niaus radijas Lenkijai paskyrė 
specialią laidą “Prie mikrofono 
Lenkija”, kurioje buvo kalbama 
ne tik apie Lenkijos miestus, bet 
ir bendrą lenkų-lietuvių praeitį 
ir netgi dabartines pastangas kur
ti sovietinį komunizmą. Muziki
nėje programos dalyje buvo at
likta S. Moniuškos .mitologinė 
kantata “Milda”, primenant Idau- 
sytojams, kad šis lenkų kompozi
torius kadaise gyveno Vilniuje, 
keliaudavo po Lietuvą ir buvo pa
mėgęs lietuvių liaudies tautosaką.

“Tėviškės Žiburiams” paaukojo šėrus
Salia nesidominčių lietuviška 

spauda yra ne tik ja* besidomin
čių, bet ir ją materialiai remian
čių. Gerokas būrys tautiečių da
lyvavo “Tėviškės žiburių” savait
raščio rėmime jo steigimosi pra
džioje pirktais Šerais. Dabar, ry
šium su leidyklos persitvarky
mu, daugelis jų jau paaukojo tu
rėtus šėrus tolimesniam “Tėviš
kės Žiburių” leidimui. Iniciato
riai džiaugiasi tokiu gausiu ir 
duosniu šėrininkų atsiliepimu, 
kuris leidėjams teikia naujo ryž
to tęsti ir tobulinti spaudos dar
bą. Aukotojams priklauso didi 
padėka už nuolatinę paramą, be 
kurios lietuviškos spaudos dar
bas nebūtų Įmanomas. Jų šėrai, 
paaukoti “Tž” leidyklai, sudarys 
finansinę atramą ateičiai. Leidė
jai, norėdami atžymėti aukotojus, 
yra nutarę Įrašyti juos i specialią 
garbės knygą. Kol kas jie skel
biami “Tž” eilės tvarka.
D. Kazlauskas, Toronto.... $24.20
S. Cenas. Toronto______.... 56.00
K. ValiušHenė,

Gouverneur, JAV___  11.20
Kun. Pr. Gaida, Toronto_ 86.80
E. Gailevičiutė, Chicago .... 11.20
J. Bakšys, Toronto_____ 44.80
V. Narkevičius, Hamilton .. 11.20

na iš sąjunginių respublikų, mū
sų simpatijos — ir jai.. .”*

Maskvos bandymą parduoti 
Lietuvą diplomatų rinkoje tenka 
laikyti nesėkmingu: stambių pir
kėjų neatsirado, o iš smulkesnių
jų labai maža nauda. Galbūt dėlto 
“Tiesa”, aprašydama šį jomarką, 
piktai šūkauja: “Visi buržuazinės 
propagandos kordonai darosi be
jėgiai užtverti tiesą apie mūsų 
kraštą. Niekais nueina ir visos 
užsienyje susispietusių lietuviš
kųjų buržuazinių nacionalistų pa
stangos sumenkinti lietuvių tau
tos pasiekimus ...” Tautos lai
mėjimų niekas nemėgina men-

Vilniuje apsilankęs Lenkijos 
ministeris ir vyriausybės įgalioti
nis skaičiavimo technikos reika
lams Eugenijus Zadžinskis pa
reiškė, jog Lenkija yra nutarusi 
pirkti didesnį skaičių Lietuvoje 
pagamintų skaičiavimo mašinų 
dalykinei informacijai apdoroti*. 
Vilniuje pagamintas mašinas pa
gyrė ir Lenkijos Mokslų Akade
mijos skaičiavimo centro bendra
darbis docentas Romualdas Mar- 
činskis.

Ta pačia proga tenka pastebė
ti, jog “Tiesa” pradėjo skelbti 
Varšuvoje gyvenančio lietuvių 
veikėjo Z. Stoberskio telefoninius 
pranešimus — “Lenkijos padan
gėje”.

J. Mažeika, Toronto......... 23.40
J. Rugys, Toronto______ 22.40
A. Puida, Geraldton, Ont... 22.40 
S. Smalinskas, Detroit___ 30.00
M. Banionis, Los Angeles .. 11.20 
S. Andriekus, Burwell .... 112.00 
V. Marcinkevičius, Toronto 11.20 
D. Šiurna, Glen Meyer, .... 11.20 
V. Ročiūnas, Cleveland .... 11.20 
J. Vaskelė, Toronto _____ 71.00
J. Y., Toronto__________ 15.00
M. F. Y., Toronto.......... _... 15.00
J. Jagėla, Toronto _____  22.40

$623.80
Nuoširdžiai dėkojam mieliems 

lietuviškos spaudos rėmėjams, 
kurių eilės, tikimės, dar labiau 
pagausės.

KLK Kultūros Draugijos 
“Žiburiai” valdyba

Indonezijos prez. Sukarno, ka
riuomenės spaudžiamas, labai ne
noriai svarsto komunistų partijos 
panaikinimą. Ministerių kabineto 
posėdyje jis pareiškė, kad Indo
nezijoje reikia apjungti religiją, 
nacionalizmą ir komunizmą. Su
kamo nuomone, kas bandys su
triuškinti komunizmą, atkąs dan
tį kaip Į geležį.

tusios 20.000.000 tonų kviečių ir 
1.350.000 tonų ryžių.* šiuo metu 
Indijai vėl stinga maisto, ir JAV 
yra pasižadėjusios siųsti jo kas 
mėnesį tam tikrą kiekį. Indijos 
politikai, komentuodami- tokį 
amerikiečių pažadą, pareiškė, esą 
tuo būdu JAV norinčios Indiją 
priversti padaryti nuolaidų Kaš- 
miro klausimu ir tuo baigti karą. 
Amerikiečiai aiškina kitaip: esą 
tai daroma siekiant paskatinti In
diją daugiau rūpintis žemės ūkiu.

Karas Vietname nerodo ten
dencijos nei mažėti, nei plėstis, 
šiaurės Vietnamo kariniai dali
niai tęsia seną taktiką — užpul
dinėti iš pasalų P. Vietnamo ir 
amerikiečių karinius dalinius. 
Gen. maj. L. W. Walt, trečiosios 
amerikiečių marinų divizijos va
das, viešai pareiškė, kad dabarti
nės taktikos priemonėmis karas 
Vietname negali būti laimėtas, 
nes riboj amasi tiktai savo bazių 
apsauga. Norint laimėti, reikia 
esą užsimoti plačiau. Tai pareika
lautų laiko, lėšų ir nuostolių, bet 
būtų pasiekta pergalė. Apsispren
dimas ta linkme, pasak generolo, 
turėtų būti padarytas netrukus. 
Kinija, nuo kurios karas Vietna
me daugiausia priklauso, apie tai
ką nekalba ir puola savo spaudo
je Sov. Sąjungą, kuri esą Vietna
mo reikalu- turi padariusi slaptą 
sutartį su JAV. Nuo 1961 m. sau
sio 1 d. iki š.m. spalio 5 d. Viet
name žuvo 846 amerikiečiai, buvo 
sužeisti 4.605. 

f

Prancūzijos prez. De Gaulle 
pareiškė vėl būsiąs kandidatu Į 
prezidentus. Rinkimai — gruo
džio 5 d. Yra dar keli kandidatai, 
bet jų galimybės laimėti yra ma
žos. Iš rimtesnių kandidatų pažy
mėtini: Fr. Mitterand ir J. Leca- 
nuet. Pirmąjį remia kairieji ir 
komunistai, antrąjį — katalikų 
partija MRP. De Gaulle yra 75 m. 
amžiaus. Jis rengiasi ne tik rinki
mams, bet ir naujai 7 metų pre
zidento kadencijai. Savo kalbose 
tautai jis pareiškė, kad esąs pasi
rinkimas tarp De Gaulle ir kraš
to suirutės.

Parlamento rinkimuose Izrae
lyje daugiausia balsų gavo ligšio
linio premjero Eškol Mapai parti
ja. Iš 120 atstovų jai teko 44, o 
Ben Gurion partijai — 10. Kitos 
partijos gavo po keletą atstovų, 
jų tarpe arabai 4, komunistai 3. 
Vyriausybė galės būti sudaryta 
tiktai iš kelių grupių atstovų. Pa

ŽYGIS Į JUNGTINES TAUTAS
Rengėjai pranešė, kad buvęs 

JAV prez. D. Eisenhoweris at
siuntė sveikinimą baltiečių lais
vės žygiui Niujorke. Manifestaci
joje dalyvaus Valstybės Departa
mento atstovas W. J. Crockett ir 
prezidento patarėjas M. Cieplins- 
ki. Manifestacija prasidės lapkr. 
13 d., šeštadienį, Madison Square 
Garden 11 vai. r. liet, maršais, 
vėliavų įnešimu, himnais, invo- 
kacija. Kalbės KLNA pirm. A. 
Mažeika, sen. K. Mund, R. J.

Italijos prezidentas Giuseppe 
Saragat padarė Lenkijai 4 dienų 
vizitą. Tai buvo pirmas toks vizi
tas iš Atlanto Sąjungos valstybių 
galvų pusės. G. Saragat buvo iš
kilmingai Varšuvos v aerodrome 
sutiktas ir pasveikintas valstybės 
tarybos pirmininko Ochabo ir 
premjero Cyrankiewiez. Po 3 die
nų aplankė Aušvicą ir Krokuvą 
Prez. Saragato vizitas yra apibū
dinamas kaip “geros valios misi
ja”, kurios tikslas, be atodairos Į 
ideologinius ir santvarkos skirtu
mus, paderinti Italijos santykius 
su Lenkija.

Iš lenkų spaudos matyt, kad 
Saragatas stengėsi ištirti dirvą

POPIEŽIAUS KELIONĖ LENKIJON

stebėtinas buvusio premjero Ben 
Gurion pralaimėjimas. Dėl susi
kirtimo su Eškol ir kitais Mapai 
partijos vadais, kuriai anksčiau 
ir pats priklausė, B. Gurion buvo 
visai pasitraukęs iš partijos. Prieš 
rinkimus jis sudarė atskirą parti
ją Rafi ir bandė grįžti į premjero 
vietą, bet nepavyko. Jo politinė 
karjera, atrodo, baigta. Plačioji 
visuomenė jo nepalaikė konflikte 
su Eškol, nors B. Gurion yra Ma
pai partijos įsteigėjas ir daug nu
sipelnęs Izraelio valstybės kūri
mosi metu.

Afrikos — Azijos valstybės bu
vo suplanavusios sušaukti konfe
renciją Alžyro mieste, bet ji ne
pavyko net du kartus. Pirmą kar
tą ji iširo, kai išvakarėse Alžeri- 
jos kariuomenė nuvertė proko- 
munisto Ben Bella valdžią. Pra
ėjusią savaitę konferencija vėl 
turėjo įvykti, bet liko galutinai 
atidėta, nes Kinija protestavo 
prieš Sov. Sąjungos dalyvavimą. 
Jos nuomonę parėmė keletas ki
tų kraštų. Be to, prie konferenci
jos atidėjimo prisidėjo kovos tarp 
Indijos — Pakistano ir neramu
mai Indonezijoj, pastarosios 
įtempti santykiai su Malezija.

Pabėgėliai iš Kubos į JAV te- 
beplaukia. Keliolika jų, beplauk
dami laiveliu, nuskendo; tariama
si dėl saugesnių transporto prie
monių. F. Castro'pareiškė žurna
listams, kad davęs leidimą norin
tiems išvykti iš Kubos dėlto, kad 
norįs turėti komunistinę visuo
menę, laisvai priimančią revoliu
cinę santvarką. Žurnalistų pa
klaustas apie dingusį Guevarą, at
sakė, esą jis išvyko iš Kubos pra- 
jėsusį balandžio mėnesį kelti re
voliucijų kitur.

Sov- Sąjunga atšventė 48-sias 
revoliucijos metines. Ta proga 
įvyko tradicinis karinis paradas 
Maskvoje, kuriame buvo pade
monstruotos naujo tipo raketos. 
Pasak sovietų, jos gali būti pa
naudotos iššauti atominėms bom
boms į orbitą ir iš ten jas nu
kreipti į betkurį taikinį žemėje. 
Naujosios raketos esą gali išveng
ti priešų žvalgybos. Vakariečių 
žinovai sovietų tvirtinimą vertina 
atsargiai. Amerika orbitinių kari
nių raketų neturi pagaminusi, 
bet gali netrukus tai padaryti. 
Maršalas R- Malinovsky pasakė 
kalbą, kurioje smerkė amerikie
čių “imperializmą”.

Swords — Worcester un-to rekto
rius, J. J. Rooney, Ch. Horskey 
— prezidento patarėjas. Meninę 
dalį atliks 100 šokėjų, sol. Irena 
Stankūnaitė, akordeonistas K. 
Daubaras ir orkestras. Programai 
vadovaus L. Cherne, Research 
Institute of America direktorius. 
Žygis į JT prasidės 2.30 v. p.p.; 
pasibaigs D. Hammarskjold aikš
tėje simboliniu bandymu Įeiti su 
Baltijos kraštų vėliavomis į JT 
rūmus ir prel. J. Balkūno žodžiu 
bei malda.

popiežiaus Pauliaus VI vizitui. 
Vatikano ir Lenkijos politiniai 
sluogsniai optimistiškai žiūri Į to
kio vizito galimybę. Popiežius 
lankytų ne Varšuvą ir ne Kroku
vą, o tik čenstachavą. Varšuvos 
politikai norėtų, kad popiežius 
aplankytų ir Vroclav — Breslau, 
bei tuo paremtų Lenkijos politi
ką, tvirtinančią, kad vokiečių pa
grobta ir ilgai valdyta vakarų 
Lenkijos teritorija galutinai grį
žo į savo tikrą tėvynę. Vatikano 
atstovai pabrėžia, kad popiežiaus 
vizitas Lenkijai turėtų išimtinai 
religinį pobūdį. Spėjama, kad 
prezidento Saragato vizitas išly
gino pažiūrų skirtumus ir pastū
mėjo reikalą į priekį. Gs.
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didelį
rena 
ūkė

vedė kompartiją į prieštaravi
mus. Tautinis klausimas šiuo me-

Kova prieš tikėjimą Lietuvoje
Vienos ateistės darbeliai
Vargšė moteris! Kiek ji iš

eikvoja energijos, kovodama 
prieš tikėjimą! Tai Bartkūmiškio 
(Kėdainių rajono) mokyklos di
rektorė Elena Būtėnienė. “Jau 
daug metų, — rašo “Tarybinio 
Mokytojo korespondentas V. Lau
raitis, — Elena Būtėnienė akty
viai dalyvauja ateistinėje propa
gandoje. Per tą laiką ji kolūkie
čiams, darbininkams ir moki
niams skaitė gana daug paskaitų, 
surengė nemažai ateistinių pokal
bių bei disputų. Vien 1965 metais 
E. Būtėnienė kolūkio darbinin
kams, jaunimui, mokiniams ir jų 
tėvams ateizmo ir religijos kriti
kos klausimais skaitė 27 paskai
tas”. Mokykloje ji vadovauja at
eistų sekcijai, kuri renka ateisti
nę medžiagą, organizuoja paren
gimus mokiniams ir tėvams. Jos 
pastangomis mokykloje sudaryti 
du dideli ateistiniai albumai: Vie
name jų surinkta įžymių žmonių 
(žinoma* netikinčiųjų) mintys 
apie religiją, kitame pavaizduota 
piešiniais, karikatūromis ir įra
šais, kaip “kunigo naudą velniai 
gaudo”. Jos priežiūroj leidžiamas 
sieninis laikraštis “Ateistas” ir 
veikia mokinių ateistinė meninė 
grupė, o artimiausiame “Šušvės” 
kolūkyje leidžiamas ateistinis 
biuletenis “Atmerk akis”. Sekma
dieniais, švenčių bei atlaidų die
nomis Būtėnienės iniciatyva kol
ūkiečiams organizuojami masi
niai kultūriniai parengimai, kad 
atitrauktų žmones nuo bažnyčios 
(Tarybinis Mokytojas) 1965 m. nr. 
68).

Kazlų Rūdos ateistai 
gavo barti
Šių mokslo metų pradžioje įvy

ko Kazlų Rūdos vidurinės mokyk
los komunistų partijos apyskaiti- 
nis susirinkimas. Pranešimą apie 
komunistų veiklą Kazlų Rūdoj 
padarė C. Beržinis ir sekretorė J. 
Strimaitienė. Pasak jos, komunis
tai stengiasi vadovauti visam mo
kyklos darbui. Jų veikla išėjo ir 
už mokyklos ribų. Jų iniciatyva 
buvo įsteigta Kazlų Rūdoj ateisti
nės propagandos taryba, kuri sa
vo veiklą plėtė miestelio gyven
tojų tarpe. Bet pranešėja pripaži
no ir priekaištavo, kad komunis
tai tai darė be plano ir paviršuti
niškai. Daug karčių žodžių buvo 
papilta mokytojų adresu. Mokyto
jams komjaunuoliams buvo pa
vesta vadovauti ateistiniam moki
nių auklėjimui. Tačiau šioj srity
je liko beveik nieko nepadaryta. 
Mokinių ateistų būrelis neišvystė 
veiklos.* Visas jo veikimas buvo 
vien tik klausimų - atsakymų va
karo surengimas, būrelio nariai 
nebuvo aktyyvūs ateizmo propa-

gandininkai žemesnėse klasėse. 
(Tarybinis Mokytojas, 1965. X. 7 
nr. 80).

Ateistų taikinys 
į kaimo žmones
Kaimo žmonėms skirtas savait

raštis turi specialų skyrių: “Žmo
gus — mokslas — religija”, skir
tą ateistinei propagandai. Tą sky
rių užpildo įvairūs ateistų rašyto
jai ir korespondentai. Dažnai ja
me spausdinami pasipasakojimai 
— išpažintys, kaip kuris ateistas 
neteko tikėjimo. Kai žodinė pro
paganda neduoda laukiamų vai
sių, tai ateistai mano, kad rodo
mi gyvi pavyzdžiai stipriau pa
veiksią tikinčiuosius. Antai, Pet
ronėlė Guobienė, gyvenanti Kur
šėnų tarybiniame ūkyje, važinėja 
ir po kitus kolchozus ir pasakoja 
kolūkiečiams savo istoriją, kaip ji 
“atsikračiusi tikėjimo varžtų ir 
nusipurčiusi religinius pelėsius“. 
Ir Kuršėnų miestelio gyventojai 
turėjo išklausyti to Guobienės 
“mokslo”. Ji sakosi tapusi akty
vi ateiste ir negalinti tylėti, kada 
mato parpuolusius žmones po kry
žiumi. (Valstiečiu Laikraštis, 
1965. IX. 29 nr. 11*6).

Vytukas ir mokslininkas
Vienoje mokykloje, — rašo 

“Komjaunimo Tiesos” korespon
dentas B. Genzelis, — į klasę kar
tu su mokytoju atėjo vyras, kurį 
mokytojas pristatė mokiniams 
kaip mokslininką.

— Vaikučiai, — sakė moksli
ninkas, — aš su jumis turiu at
likti svarbų eksperimentą. Jūs vi
si turite man padėti. Man reikia 
nustatyti jūs religingumo laipsnį. 
Aš duosiu jums klausimus, jūs at
sakykite, kaip galvojate”.

Vytukas, kaip ir visi kiti vaikai, 
susidomėjo bandymu.'Jis kiekvie
ną klausimą rimtai apgalvojo, ką 
žinojo, taip ir atsakė. Vienas iš 
klausimų buvo: “Ar yra Dievas?” 
Vytukas nebuvo girdėjęs apie 
Dievą, todėl atsakė “nežinau”, o 
mokslininkas užrašė “abejojan
tis”.

Šis įvykis ir klausimas bei no
ras žinoti atsakymą kėlė Vytu
kui didelį nerimą. Jis nenorėjo 
likti abejojančiu. Kai parbėgo na
mo, tuoj paklausė: “Tėveli; ar 
yra Dievas?” Namuose buvo kitų 
žmonių, todėl tėvas subarė Vytu
ką: “Dar ką išsigalvosi, čia bobu
čių reikalas”. Vytukas neturėjo 
savo bobutės, todėl išskubėjo pas 
savo draugo Algiuko bobutę pa
siklausti. Iš jos sužinojo, kad yra 
Dievas, kad Jėzus Kristus kentėjo 
ir mirė už žmones ant kryžiaus.

Įdomu, kokį atsakymą -dabar 
būtų davęs Vytukas anam “moks
lininkui”? (Komjaunimo Tiesa, 
1965 m. nr. 164). r. k.

tojams žadėjo dausas ateityje, ta
čiau nei 47 metams praslinkus 
nuo reovliucijos krašte nepajėgia 
pašalinti skurdo ir ūkinio sustin
gimo. Valstybinis kapitalizmas, 
vadinamas socializmu ar komu
nizmu, nors jų aptartis neišryš
kinta, išugdė stambią pramonę, 
tačiau ją lydi apstybė negerovių. 
Gaminių kokybė žema, jų kainos 
augštos, o gyventojų pirkimo ga
lia menka.

Dar blogesnė padėtis žemės 
ūkyje. Dideli derlingos žemės 
plotai nepajėgia išmaitinti kraš
to. žemdirbiai skursta ir manosi 
iš 60 arų sklypelių. Kompartija 
jau seniai panūdo juos suginti į 
bendras gyvenvietes, tačiau ji ne
pajėgia pastatyti net būtinų ūki
nių trobesių kolektyviniams

prieš 25 metus, kai sovietų šar
vuočiai dardėjo Lietuvos žeme. 
Ne tik vyresnioji, bet ir jaunes
nioji karta atgręžia veidą į nepri
klausomos Lietuvos tarpsnį, kurį 
kompartija visais būdais niekina. 
Maskvos kompartija praeityje

Partijos ir valdžios

Š.m. rugsėjo mėn. pabaigoje 
įvykusiame Sov. Sąjungos kom
partijos centro komiteto suvažia
vime, naujuose Kremliaus rū
muose, A. Kosyginas plačiai ap
tarė pramonės negeroves, tačiau 
kompartija ir augščiausioji tary
ba pasimetė bejieškodama išei
ties. Tarp kompartijos vadovybės 
ir vyriausybės, nors ją sudaro ko
munistai, pirmą kartą kilo ryškus 
nesutarimas. Sveikas protas ir ne
lemta patirtis reikalauja, kad 
kompartija liautųsi tiesiogiai kiš
tis į įmonių tvarkymą, tačiau jos 
vadovybė nenori nuolaidų daryti.

Lietuvoje veikianti komparti
ja dar labiau blaškosi už sovieti
nę. Sovietų kompartija siekia 
Rusijos didybės, o vietinė bando 
gyventojams parodyti, kad ji vie
nintelė rūpinasi Lietuvos “liaudi
mi”, tačiau aklai vykdo net ir 
kvailiausius Maskvos potvarkius, 
pvz. naikinti žalienų plotus ir 
derlingiausioje žemėje auginti 
kukurūzus.

Tautinis klausimas
Ne vien ūkiniai klausimai nu-

griebiasi visų priemonių lietuviš
kumo šaknims pakirsti.

Šiais metais kompartija ėmė 
girtis laimėjimais ir pulti nepri
klausomos Lietuvos atsilikimą. 
Tačiau netrukus, sekant Maskvą, 
turėjo pripažinti savo netesėji
mus ir atsilikimą. Ankstesnius 
žavingus pažadus tikrovė nustel
bė ir įrodė, kad kompartijos pa
gyros yra tolygios melui. Juo 
skurdesnė padėtis, juo komparti
ja griebiasi didesnio melo, kuris 
lietuviui įkyrėjo ligi kaulų.

A. Sniečkaus prieštaravimai
Maskvos kvislingai žino, kad jų 

viešpatavimas priklauso ne nuo 
lietuvių tautos, o nuo okupanto 
malonės. Jie bandė įsiteikti kru
vinajam Stalinui, klastingam 
vienvaldžiui Chruščiovui ir jo 
įpėdiniams, tyliesiems suokalbi
ninkams. Vieni kvislingai rašo 
rusams pataikaujančius eilėraš
čius, kiti Lietuvos istoriją klasto
ja, treti nepriklausomą Lietuvą 
niekina, o A. Sniečkus, tarnauda
mas Maskvai, bando sau priešta
raudamas įrodyti, kad tik kom
partija rūpinosi “socialiniais ir 
tautiniais liaudies reikalais”.

Jis parašė ilgą, pilną prieštara
vimų, straipsnį “Liaudies.prieša
kyje” (Komunistas, 1965 m. spa-

gai kaupiantis antrojo pasaulinio karo 
debesims, hitlerinei Vokietijai ir im
perialistinei Lenkijai kėsinantis į Lie
tuvos nepriklausomybę, didėjant Lie
tuvoje fašistiniam terorui, Lietuvos 
komunistų partijai šiuo sudėtingu 
krašto vidaus ir užsienio politinių pa
kitimų laikotarpiu teko spręsti sun
kius ir atsakingus uždavinius. Būtent 
šiuo laikotarpiu buvo sprendžiamas to
lesnis’lietuvių tautos, jos valstybingu
mo likimas. Išlikti lietuvių tautai, jos 
materialinėms ir kultūrinėms verty
bėms ar tapti imperialistinių grobuo
nių auka — štai kokį klausimą kėlė 
tuometinė tarptautinė ir krašto vi
daus politinė situacija.

šiuo laikotarpiu ypatingai akivaiz
džiai atsiskleidė buržuazinių partijų — 
tiek stovėjusių prie valdžios vairo,' 
tiek skelbusių save opozicinėmis — 
nusikalstamas abejingumas tautos in
teresams: Vardan savo interesų, la
biau negu ugnies bijodama augančios 
darbo žmonių kovos ir bręstančių so
cialinių pakitėjimų, lietuviškoji bur
žuazija ryžosi eiti į sandėrius su im
perialistiniais grobikais.

Kompartijai tauta nerūpi
Lietuvoje veikusi kompartija 

nesirūpino lietuvių tauta ar, tar
kime, “liaudimi”, bet buvo jos 
išdavikais, lietuvių tautos duob
kasiais. Jie talkino pavergėjui 
ne tik krašte įsigalėti, lietuvių 
tautai naikinti, bet ir nūnai tebė
ra jo įrankis Lietuvos liaudžiai 
engti. Ne kurios kitos partijos, 
bet komunistai aiškiai rėmė Sta
lino — Hitlerio Lietuvos pasida
linimą ir jo šiurpias pasekmes.

Mes galėtume šnekėti apie 
kompartijos gerus norus lietuvių 
tautai, jei ji būtų aiškiai stojusi 
jos ginti, o ne skriausti ir protar-

lio mėn. laidoje), kuriame dėsto- P^a^-S net naikinti.
ma:

Veikdama konkrečiomis savo kraš
to klasių kovos sąlygomis, LKP visad 
liko ištikima tarptautinio darbininkų 
judėjimo uždaviniams ir stengėsi nuo
sekliai juos jgyvendinti, derindama 
.juos su socialiniais ir nacionaliniais 
Lietuvos liaudies interesais.

Apie tai ypač ryškiai kalba pasku
tinieji Lietuvos komunistų partijos 
pogrindinio veikimo metai. Grėsmin-

Po ilgo Įrodinėjimo, kuriame 
apstu nesąmonių ir prieštaravi
mų, A. Sniečkus prisipažįsta: 
“Lietuvos komunistai yra kupini 
pasiryžimo sėkmingai Įgyvendin
ti savo didžios lenininės partijos 
nurodymus.” Šį pasiryžimą liudi
ja pirmosios aukos Lietuvoje, žu
dynės vergų stovyklose, nūdienis 
skurdas ir engimas lietuvių tau
tos.

Mylimai mamytei ZUZANAI RAUDONIENEI Pittsburge mirus,
jos dukrai ZITAI ir žentui PRANUI LINKEVIČIAMS, 

jų dukrelėms IRENAI ir VYTAI liūdesio valandoje 
gilią užuojautą reiškia —

O. J. Macijauskai
J, S. Macijauskai

ZUZANAI RAUDONIENEI Amerikoje mirus,
velionės dukteriai ZITAI LINKEVIČIENEI, jos vyrui,

dukroms ir VAIČELIŪNŲ šeimai
reiškiame nuoširdžią užuojautą

Oakvillės Lietuvių Bendruomenė

Mylimam tėveliui Lietuvoje mirus, 
PETRUI JAKUBAUSKUI ir žmonai ANGELEI

reiškiame nuoširdžią užuojautą —
R. K. Butkevičiai G. V. Stabingiai
A. V. Juraičioi

Rastos sukilėlių nepasakytos kalbos
B. ZUMERIS 

Mūsų korespondentas Australijoj
Indonezijos kariuomenė spalio 

29 d. paskelbė, kad rasta 205 la
vonai komunistų nužudytų asme
nų. Trijuose kapuose rasta* 66 nu
nuodytų žmonių lavonai. Kiti 104 
buvo nužudyti susidūrimuose su 
komunistais. Centrinėje Javoje 
kaikuriose vietovėse kariuomenė 
įvedė karo stovį. Ten vis dar te
besilaiko ginkluoti komunistų da
liniai.

Sostinėje Jakartoje kariuome
nė krečia visus namus jieškoda- 
ma ginklų, kurių nemaža surasta. 
Viename name kariuomenė apti
ko visą bylą paruoštų kalbų, ku
rias turėjo pasakyti sukilėliai, lai
mėję sukilimą, šalia to, vyksta 
komunistų medžioklė. Kiek yra 
suimtų — neskelbiama. Spalio 29 
d. nurodyta, kad suimti 92 asme
nys iš komunistinio jaunimo or
ganizacijos.

Rusai patenkinti
Antikomunistinės riaušės tebe

vyksta. Riaušininkai degina kom
partijos būstines, kiniečių namus 
bei krautuves. Pekingas jau įtei
kė Indonezijai tris protesto notas, 
o Sukarno pagrąsino, kad riauši
ninkai bus šaudomi, jeigu nenusi
ramins. Riaušininkai yra kariuo
menės šalininkai ir mažai kreipia 
dėmesio Į Sukamo įspėjimus. Iš 
Įvairių pranešimų galima spręsti, 
kad komunistų partijai yra su
duotas didelis smūgis. Vien tik 
Sumatros saloje iš komunistų 
partijos viešai išstojo kelios de
šimtys narių. Pasipiktinimas žu-

dynėmis yra visuotinis. Indonezi
jos - Kinijos santykiai labai pa
šlijo, kai patirta, kad sukilimas 
buvo surežisuotas Pekingo. Rusų 
diplomatai Indonezijoje privačiai 
yra patenkinti, kad indonezų ko
munistų partijai suduotas smū
gis, nes indonezų partija buvo Pė- 
kingo įrankis ir neklausė Mask
vos.

♦

Mįslė — užsienio 
reikalų ministeris 
šešėliai dengia indonezų užsie

nio reikalų min. Subandrio, kuris 
buvo prikišęs pirštus prie sukili
mo, yra laikomas prokomunistu 
ir kiniečių simpatikų. Jakartoje 
pasirodė lapelių, nukreiptų prieš 
Subandrio. Jis yra Sukamo deši
nioji ranka ir asmeninis draugas. 
Sukamo pareiškė, kad jis Su
bandrio nemano atleisti. Užsienio 
korespondentai Jakartoje sako, 
kad Subandrio yra tikras kariuo
menės kalinys, nes jo sekamas 
kiekvienas žingsnis. Taip pat nė
ra linksma ir Sukamo padėtis, 
nes jis apie sukilimą žinojo ir 
jam laiku nepasipriešino; reiškia 
pritarė.

Kai Kinija ragino Sov. Sąjungą 
nenuleisti raudonosios revoliuci
nės vėliavos ir griauti buržuazi
nes bei kapitalistines valstybes, 
sovietai atsikirto , esą Amerika 
turi atominius ginklus ir kilus ka
rui gali būti išžudyta daug žmo
nių. Kinija ta proga pavadino 
Ameriką “popieriniu tigru”, ki
taip sakant, nepavojinga. Sov. Są
junga tada paskelbė taikos koeg
zistenciją, nes esą ir tokiu būdu 
galima užkariauti kapitalistinį pa
saulį; taip sakęs jų “neklystantis 
genijus” Leninas. Kinija pasiliko 
prie savo nuomonės irgi remda
masi tuo pačiu komunistiniu au
toritetu, kuris savo laiku yra sa
kęs, kad kol pasaulyje yra dvi 
sistemos — kapitalistinė ir socia
listinė — taikos pasaulyje nebus. 
Amerika, kiniečių nuomone, yra 
supuvusi, demoralizuota ir laikosi 
tik iš inercijos; esą reikia ją tik 
gerokai papurtyti, ir ji subyrės. 
Sovietų Sąjunga to nepaisė, ir to
dėl kiniečiai apšaukė sovietus 
bailiais, revizijonistais ir kapita
listų tarnais.

Tarp Kinijos ir Sov. Sąjungos 
kilo ir kiti nesutarimai, būtent, 
dėl vadovavimo pasaulio komu
nistiniam judėjimui, įvedimo Ki
nijoj komunų, išvijimo rusų iš 
Kubos, dėl Kinijos karo su Indi
ja,, dėl Pakistano — Indijos karo, 
dėl karo Vietname.

Didžiausias priešas —
Amerika
Kinija betgi neatlyžo.

Didieji popieriniai tigrai
J jįgttTGŽDA propaganda yra persunkta visa 

kiniečių spauda, radijas; teatras, 
šiandien didžiausias priešas, ša- mokyklų programos, visokie pra- W • V • - • V • •• T • J ’ • • ’ • *«

Jos ir

Prezidento ir kariuomenės 
nesutikimai
Šiuo metu padėtis yra tokia, 

kad kariuomenė medžioja komu
nistus ir reikalauja visur uždaryti

riuomenė Įvedė savo nuožiūra ko
munistų registraciją ir partijos

nariams įsakė registruotis vietos 
policijos būstinėse. Kariuomenė 
savo nuožiūra pravedė valymą ka
riuomenėje ir kaikuriose civilinė
se Įstaigose — atleido komunistų 
simpatikus, nekalbant jau apie 
komunistus. Sukarno tyliai prita
ria komunistams, gi kariuomenė 
imasi radikalių žygių. Praktiškai 
išeina, kad prez. Sukarno nori 
vienaip, bet kariuomenė daro sa
vaip. Teoriškai kraštą valdo Su
kamo, bet praktiškai — kariuo
menė. Reikia laukti, kad vieną 
dieną galutinai paaiškės tikrasis 
krašto šeimininkas. Padėtis Indo
nezijoje nėra džiuginanti. Krašto 
ekonominė būklė visą laiką buvo 
nekokia, o dabar dar labiau pa
blogėjo. Iš kariuomenės pusės pa
sigirsta balsų, kaltinančių Sukar
no administraciją, kuri paskuti
niu laiku kraštą valdė pagal ko
munistų direktyvas. Komunistai 
buvo susodinti svarbesniuose pos
tuose. Dabar jie iš visur atleisti 
kariuomenės potvarkiu. Gal būtų 
pakeistas ir Subandrio, bet ka
riuomenė neturi tinkamo kandi
dato. Išeitis turės būti surasta, 
kai viena kovojančių pusiu pasi
ryš paimti valdžią į savo rankas.

lia atgal einančios Sov. Sąjungos, 
pasilieka Amerika. Kinijoj ugdo
ma neapykanta Amerikai. Vokie
tijos nacionalsocialistai, įsigalėję 
Vokietijoj, skundėsi, kad vokie
čių tauta yra sugadinta, išglebu
si, ištižusi, kad krikščionybė ją 
padarė minkštakaule, o reikia, 
kad bujotų neapykanta kitoms 
tautoms,, kad vokietis būtų kietas, 
be pasigailėjimo ir visokiom hu
maniškom įtakom atsparus. Tas 
pats yra dabar su Kinija, kurios 
vadovybė sudarinėja ištisas pro
gramas ugdyti neapykantą ypač 
Amerikai.

Besilanką dabartinėj Kinijoj 
pastebi, kad net ir sportas pa
lenktas ta kryptimi. Sportas ten 
turi tarnauti tautai ir jos revoliu
cinei idėjai, šiandien Kinijoje į 
sportą jau yra įtraukta daugiau 
kaip 100.000.000 jaunimo. Spor
tas ten yra komunistinės progra
mos ir kartu karinio paruošimo 
dalis. Nežiūrint visų pastangų, 
kol kas kiniečių sportininkų lygis 
yra gana žemas, bet jie užsispyrę 
iį kelti.

Kinijos Stalinas
Kinijoj vyrauja maoizmo filo

sofija, auklėjimo sistema ir kari
nė strategija, kuri jau sėkmingai 
praktikuojama šiaurės Vietnamo 
partizanų Pietų Vietname. Mao- 
tsetungas keliamas į augščiausio 
laipsnio autoritetus: jis viską ži
no, viską išmano, jam turi paklus
ti visa tauta, panašiai kaip Stali
nui. Raudonieji kiniečiai, bent jų 
vadai, tiki į Amerikos būsimą su
griuvimą ir tam rengiasi. Ame
rika kiniečio supratimu, yra viso
kio blogio šaltinis, o kiekvienas 
amerikietis “gangsteris“. Panašia

nešimai ir paskaitos, Įvairūs pla
katai; net baletas išeina Į sceną 
su šautuvais, automatais, durtu
vais ir sėkmingai “kariauja” su 
Amerikos imperialistais.

Ką sako Amerika?
Amerikos spauda raudonąją 

Kiniją irgi vadina 
tigru” Kodėl? Argi Kinija yra to
kia silpna? Argi ji tik pučiasi?

Kinija tik kalba, grasina ir šū
kauja, bet nuo veiksmų susilaiko. 
Tai ir yra silpnumo ženklas. Pa
vyzdžiui, kad ir Vietnamas. Net 
JAV senatorių dalis buvo įtikė
ję kiniečių jėka ir atkalbinėjo 
savo prezidentą susilaikyti nuo 
betkokių karo veiksmų šiaurės 
Vietname. Prezidentas nepaklau
sė ir leido bombarduoti šiaurės 
Vietnamo teritoriją. Be to, Ame
rika dargi perspėjo Kiniją, kad 
iei ji eis į karą, tai karo veiksmai 
bus perkelti į jos teritoriją ir ne
bus pakartota Korėjos istorija. Ir 
ką gi? Kinija nepajudėjo. Prasi
dėjus Indijos - Pakistano karui, 
Kinija siuntė vieną po kito ulti
matumą, bet jų neįvykdė. Ji išti
są metų eilę grasino Formozai, 
bet be tolimo apšaudymo 
daugiau ir neįvyko.

PADĖKA
Tyliai krintant pageltusiems rudens lapams Hamiltono kapuose, 

gausiam bičiulių būriui palydint, palaidojau brangią motiną Petronėlę 
Baltrukonienę. žemė tamsi, kaip rudens naktis, pridengė paskutinį ir 
taip mažos šeimos narį, čia taip pat ilsisi tėvelis Kazys Baltrukonis 
ir sesutė Laima.

Mano nuoširdi padėka visiems palydėjusiems brangią motiną 
paskutinėje kelionėje į amžino poilsio vietą. Ypatinga padėka mons. 
J. Tadarauskui, sol. V. Verikaičiui. Esu nuoširdžiai dėkinga: puošu- 
siems karstą gausiomis gėlėmis ir aukojusiems šv. Mišioms: P. Kybartie
nei, p. p. M. A. Štuikiams, L. V, Kybartams, P. M. Baltrukoniams, O. 
Ambroze, L. Meškauskams, V. Kasiūnienei, O. Stonkienei, K. ir Liu
cijai Meškauskams, V. H. Juškevičiams, H. G. Lapams, I. S. Juškevi- 
čiams, A. B. Šilgaliams, dr. E. V. Vydams, M. Jocienei, S. Seniūnienei, 
G. Melnykui, O. Kaminskienei, E. B. Šopiams, M. K. Kvedarams, E. M. 
Gugiams, A. V. Kvedarams, M. Szallosy, A. Hardings. Taip pat dėkoju 
pareiškusiems užuojautas žodžiu ir raštu šioje taip skaudžioje valando
je.

Visiems lieku amžinai dėkinga —
Jane Bubnlienė

JONUI BIELOŠAUSKUI mirus,
velionies žmonai BARBARAI, seseriai FELICIJANAI
ir švogeriui EDWARD reiškiame gilią užuojautą —

Marytė ir Vytautas Kriščiūnai

popieriniu gamyba tik prasideda. Didžiulėje 
Kinijos teritorijoje tėra 19.000 
mylių geležinkelio bėgių. Jos 
sauskeliai - plentai yra tik 280. 
000 mylių ilgio, ir tai primityvios 
rūšies. Automobilių pramonė ga
li pagaminti i metus vos 23.000 
sunkvežimių. Kinija turi tik 25 
povandeninius laivus, 4 naikinto
jus. Prekybos laivynas menkas. 
Karo lėktuvų ji turį tik 2.500 ir 
tai senos rusų konstrukcijos. Ka
riuomenės priskaitoma ligi 2.600. 
000 vyrų, bet tik keturios divizi
jos iš 120 yra geriau ginkluotos. 
Kinijos kariuomenė gali judėti 
tik trumpomis distancijomis. Jos 
atominiai ginklai tarnauja tik 
propagandai. Pagrindinė Kinijos 
jėga — 700.000.000 gyventojų. 
Bet ta masė yra neginkluota ir 
alkana. Gyvena susikimšę ir ka
rui ištikus, gali nukentėti propor- 
cionaliai daugiau, negu betkuris 
kitas kraštas. Rusijos plotai tris 
kartus didesni, bet gyventojų tu
ri žymiai mažiau — maždaug 
vieną Kinijos trečdalį. Kinijos 
derlius toli gražu nepakankamas. 
Tai rodo ir paskutinieji metai — 
kiniečiai buvo priversti pirkti 
Kanadoje milžiniškus kiekius 
kviečių. Kariauti tokiam kraštui 
ilgesnį laiką pavojinga.

nieko

Sąjungininkai mažėja
Kinijos sąjungininkai atkrinta 

vienas po kito. Alžerijos Ben Bel
la kariuomenės jau senokai nuso
dintas. Neseniai liko pašalinti Ki
nijai ištikimi Indonezijos komu
nistai — gausiausia raudonųjų 
partija laisvame pasaulyje. Afri
koj, nors buvo dėta daug pastan
gų ir vilčių, Kinija nedaug sau iš
tikimų kraštų beturi.

Vidaus padėtis Kinijoj nestip- 
rėja. Kinija importuoja daugiau
sia duoną, trąšas ir medvilnę. Vi
sa prekyba su užsieniu siekia tik 
$3 bilijonus. Ginklų negauna, 
pirkti nepajėgia, patys pakanka
mai nepasigamina — negali sėk
mingai konkuruoti net su Sov. 
Sąjunga.

Štai kodėl Amerikos spauda va
dina Kiniją “popieriniu tigru”, 
kuris pajėgia tik staugti, bet nė
ra pajėgus kokiam nors šuoliui.

Kinija — silpna
Taigi, ir mėginama daryti išva

dą, kad Kinija kariniu atžvilgiu 
yra silpna. Iš viso tai yra gana 
primityvi šalis — neturi net mo
dernios pramonės. Negali pasi
gaminti nė sprausminio lėktuvo, 
kuris šiais laikais yra būtinas ka
ro atveju. Naftos pramonė men
kutė, taigi, nėra ir kuro. Elektros

• Italas Guliano Serravalli, 
69 m. amžiaus, išgyveno pusę 
šimtmečio visai nežinodamas, kad 
širdyje turi kulką. Ji ten pakliu
vo, kai per I D. karą Serravelli 
buvo sužeistas. Dabar gydytojai 
pataria kulkos neliesti — palikti 
ją širdyje.

SILVER BELL FURNITURE CO
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

Sav. V. ir J Baliūnai, 
361 COLLEGE ST.

• Darbas atliekamas 
sąžiningai

• Gaminame valgomo
jo kambario ir 
virtuvės komplektus

• Taip pat aptraukia
me senas kėdes.

TEL. 536-4767

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMĮĮ APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS
Nemokamas Į namus pristatymas.

IR KT.

Rytuose — 2443 DANFORTH AVE. — TEL. OX 9-4444 
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE. — TEL 537-1442



BALTAS SALDUS

Keliautojo įspūdžiai be propagandos

KANADOS VAKARUOSE

I

Praėjusią vasarą okupuotoje 
Lietuvoje lankėsi visa eilė lietu-

Juru Skautijos valčių krikšto tėvai. Iš kairės į dešinę: j. s. E. Ven 
gianskas, v. N. Liačienė, v. v. I. Ropienė, j. s. H. Stepaitis.

PAS IŠBLAŠKYTUS LIETUVIUS
ŠIMTAS LIETUVIŲ TRIJŲ ŠIMTŲ MYLIŲ PLOTE

skelbiami komunistinėje lietuvių 
išeivių spaudoje. Tiksliau tariant, 
tai daugiausia tik jų pasirašyti 
straipsniai; paruošti jie buvo Vil
niuje. Žinoma, kai samdiniai ra
šo, tai, be pagyrimų samdytojui, 
jų raštuose nieko daugiau ir nėra. 
Visai kitokį įspūdžiai yra žmonių, 
kurie viską stebėjo savarankiš
kai. Vienas tokių yra lietuvių kil
mės amerikietis, kuris praėjusią 
vasarą lankėsi Lietuvoje ir savo 
patyrimus neviešai pasakojo pa
žįstamiems. Jo pavardė neminėti- 
na, nes giminės tebėra okupuotoj 
Lietuvoje.

“VILNIAUS” VIEŠBUTYJE
“Rusų sprausminiu lėktuvu iš 

Maskvos, kur teko pabūti keletą 
dienų, atskridome į Vilnių. Prie 
lėktuvo sėdynių yra įtaisytos pe
leninės, bet rusai neleido kelei
viams rūkyti skridimo metu. In
turisto vadovė, mokanti lietuviš
kai, pasitiko mus prie lėktuvo 
ir perspėjo nieko nefotografuo
ti Aerodrome. Buvome palydė
ti į viešbutį “Vilnius”, kuris buvo 
žymiai patogesnis ir švaresnis už 
pačius geriausius Leningrado ir 
Maskvos viešbučius. Maistas buvo 
irgi geresnis nei rusų viešbučiuo
se. Mes gėrėjomės puikiu Lietu
vos vynu ir valgiais. Kambaryje 
Įrengtas radijo priimtuvas, gau
nąs programą iš viešbučio centri
nės. Reguliarių įjungėjų radijo 
priimtuvas neturėjo. Per tas dvi 
dienas, kurias praleidau viešbu
tyje, lietuviškos programos negir
dėjau, tik rusišką ir lenkišką, 
perduodamą iš trijų stočių. Vieš
bučio tarnautojos, kurios Įvai
riuose augštuose turėjo raktus, 
buvo rusės ir nenorėjo ar negalė
jo kalbėti lietuviškai arba ang
liškai. Žemesni tarnautojai — ne
šėjai, valytojos, padavėjai bei pa

Toronto lietuvių naujųjų Prisikėlimo parapijos namų statyba spar 
čiai eina pirmyn. Spalio 24 d. kertinį akmenį pašventino Tėvų 
pranciškonų provincijolas T. Leonardas Andriekus. Iškilmėse da

Forth William, Ont., aerodro
me pasitinka mane buv. ilgametė 
vietinės Liet. Bendruomenės pir
mininkė dr. E. Jasevičiūtė. Kaip 
pirmą miesto įdomybę, ji parodo 
prie aerodromo pastato moder
nistinį dailės kūrinį “Miegantis 
milžinas”, už kuri statytojai su
mokėjo dailininkui keletą tūks
tančių dolerių. Žmonės pažiūri i 
jį, pečiais patrauko ir tuo viskas 
pasibaigia. O tas kūrinys neva 
vaizduoja kalną, susietą su legen
da ir pavadintą miegančiu milži
nu.

Plotas didelis — lietuviai 
negausūs

Pirmas mano klausimas vieti
niams veikėjams: kiek čia yra 
lietuviu?

— Čia lietuvių visai nėra, — 
atsakė vienas.,— Fort Williame 
ir Port Arthure yra tik pora šei
mų, tai ir viskas.

Plačiau išsikalbėjus visdėlto 
paaiškėjo, kad mieste ir apylin
kėse yra apie 100 lietuvių, bet 
jie išsiblaškę Įvairiose vietovėse 
maždaug 300 mylių plote. Anks
čiau šiose srityse lietuvių buvo 
buvo žymiai daugiau. Čia atliko 
sutartį rašytojas J. Kralikauskas, 
kuris savo romane “Urviniai 
žmonės” pavaizdavo darbą ir gy
venimą kasyklose, čia dirbo dr. 
A. Valadka, Vyt. Kastytis ir visa 
eilė kitų. Bet daugelis išvažiavo 
ir apsigyveno kitur. Likusieji yra 
pririšti šeimų, darbo, tarnybos ir 
pan. Jie susirenka tik retomis 
progomis — didžiųjų švenčių ir 
pan.

Ekskursija su pirmininku
Berods vienuolika metų Fort 

William — Port Arthur Lietuvių 
Bendruomenės apylinkei pirmi
ninkavo uolioji gydytoja E. Jase
vičiūtė. šiais metais pirmininkau
ja Petras Radzevičius. Jis savo 
automobiliu aprodė miesto įdo
mybes: uostą ir elevatorius, kur 
dirba nevienas lietuvis, rūdos 
transportus, popieriaus fabrikus 
ir pan. Deja, pertoli buvo miškų 
darbovietės, kuriose ir dabar yra 
dirbančių lietuvių. Bet P. Radze
vičius apie jas vaizdžiai papasa
kojo. Mat, ilgą laiką jis pats bu
vo miško darbininku stovyklos 
vedėju ir labai gerai žino tenykš
tes darbo sąlygas. Pasak jo, dar
bas miškuose buvo pelningas, 
maistas barakuose labai geras, 
gausus ir aplamai gyvenimo sąly
gos gana geros, nors pats darbas, 
vpač seniau, nebuvo lengvas. Da
bar stovyklos miškuose naikina
mos, o darbininkai apsigyvena 
miestuose arba aplinkiniuose 
miesteliuose. Į darbą juos nuve
ža specialūs bendrovių autobusai. 
Darbininkai turi savo automobi
lius. bet jais važinėja tik geres
niais keliais.

Pats P. Radzevičius dabar turi 
smulkiu reikmenų krautuvę (vė
liau pardavė), be to, dar vieną 

f ------------------ ------------------- didoką namą ir gražiai verčiasi,
lyvavo daug parapijiečių, neišskiriant nė organizuoto jaunimo. Iš Lietuvos yra atvykęs berods 

Nuotraukos S. Dabkaus prieš 35 metus, gerai kalba lietu-

davėjos buvo lietuviai. Jie buvo 
malonūs ir mandagūs, tačiau to
kiose aplinkybėse negalėjau su 
jais laisvai kalbėti.”

VISUR RUSAI
“Rusų ranka ir įtaka Vilniuje 

visur jaučiama. Pvz. centriniame 
pašte prie langelių nebuvo nė vie
no tarnautojo, suprantančio lietu
viškai. Dėlto negalėjau pasiųsti 
nė laiško. Tarnautojai nesuprato 
nei angliškai, nei lietuviškai; pra
kalbinau juos ir vienaip, ir ki
taip, o jie — vis rusiškai.

Vilnius yra pilnas rusų; yra 
lenkų ir kitų tautybių, kurių visų 
nė nesužinojau. Visi gatvių užra
šai yra rusiški, antroj vietoj — 
lietuviški. Pagrindinė gatvė pa
vadinta Lenino vardu. Taip vadi
nama Lietuvos komunistų partija 
yra Įsikūrusi viename didžiausių 
ir geriausių miesto pastatų prie
šais universalinę parduotuvę. 
Knygynai užversti rusiška propa
ganda. Gatvėje tyčia paklausiau 
informacijų apie 50 praeivių. Iš 
jų tik penki suprato lietuviškai. 
Vienas lietuvis pasakojo, kad 
Kaune ir kituose miestuose bei 
miesteliuose beveik visi moka 
lietuviškai.

Oficiali Lietuvos vėliava dabar 
turi pjautuvą su raudonu dugnu, 
užimančiu pusę vėliavos ploto. 
Aplamai, visur vyrauja kūjis su 
pjautuvu, raudona žvaigždė, o 
Lenino ir rusų generolų statulos 
pastatytos centrinėse parkų vie
tose.

Inturisto vadovė buvo labai at
sargi ir i mūsų klausimus atsaki
nėjo išsisukinėjančiai. Kai ji lik
davo viena su mumis, kalbėdavo 
angliškai, bet prie šoferio — ru
siškai. Ji sakė esanti lietuvaitė, 
bet nesidrovėjo pasakyti, kad yra 
ateiste, kaip ir jos tėvai.”

KUNIGAI — BE UNIFORMŲ 
Čia minimasis amerikietis pa

tą su giminėmis bei juos atsiga
benti į Vilnių. Tėvas miręs, o mo
tinos tėviškė — už 100 mylių nuo 
Vilniaus.

Tasai amerikietis turėjo leidi
mą pasilikti Vilniuje nuo šešta
dienio iki antradienio, bet pasi
piktinęs priėmimu išvyko pirma
dienį. Be kitko, jam padarė sle
giantį įspūdį nebuvimas šventiš
kos nuotaikos sekmadienį — dau
guma krautuvių bei įstaigų dir
ba kaip ir kiekvieną dieną. Jos 
uždaromos vienai dienai savaitės 
eigoje.

šia proga prisimintinas pana-

MARTINI &ROSS

šus atvejis su vienu Kanados lie
tuviu, kuris buvo paprašytas iš
vykti iš Vilniaus anksčiau nei bu
vo leidime numatyta. Mat, jis pa
siskundė kaikuria netvarka vieš
butyje, švaros stoka ir pan. Taigi, 
neutralių žmonių įspūdžiai liudi
ja, kad paraudusių Įspūdžiuose 
yra daugiau propagandos nei 
tiesos. Klb.

Skanus "on the Rocks" (su ledais) arba tinka maišyti

I BUTELIUS SUPILTAS ITALIJOJE

r <

šakojo ir apie religinę būklę oku
puotoje Lietuvoje. Pamaldose 
matęs gana gausų būrį žmonių — 
daugiausia senimo ir vaikų. Ku
nigai yra labai atsargūs, ypač su 
svetimtaučiais. Gatvėse kunigų 
nematyti, nes dėvi civiliškai sau
gumo sumetimais. Vilniuje iš 
daugybės bažnyčių šiuo metu vei
kia tik 7, bet jų veikla yra labai 
apribota. Senos gražios Vilniaus 
bažnyčios apleistos, šventoriuose 
pilna visokių piktžolių, statybos 
atlikų, šiukšlių ir pan.

Į TĖVIŠKŲ NELEIDO
Šio amerikiečio į tėviškę nelei

do, nors ji buvo visai arti Vil
niaus. Pareigūnai reikalavo paro
dyti prieškarinius laiškus nuo gi
minių, o lankytojas tokių neturė
jo. Inturisto tarnautojai šiame 
reikale nebuvo paslaugūs, o lai
ko buvo taip maža, kad amerikie
tis toliau nebandė sueiti į kontak-

JŪSŲ LAISVĖS ŽYGIS - PAGIRTINA VEIKLOS FORM 
BUVUS JAV VICEPREZIDENTAS R. NIXONAS APIE MANIFESTACIJAS NIUJORKE 

LAPKRIČIO 13 DIENĄ
mų ir laisvo apsisprendimo teisės 
pažeidimas, šis nusikaltimas 
prieš Baltijos tautas niekad netu
ri būti atleistas. Amerikiečiai nie
kad neturėtų priimti dabartinio 
valdymo Baltijos valstybėse, nes 
tai reikštų pripažinimą teisėtu 
prievartinio įjungimo, tautžudys- 
tės, ūkinio išnaudojimo , ir socia
linio pažeminimo. Mūsų vyriausy
bė niekad nepripažino de jure so
vietų pastatytų valdžių Talline, 
Rygoje ir Vilniuje.

Gerai, kad jūs, kaip Amerikos 
piliečiai estų, latvių ir lietuvių 
kilmės, neužmiršote vargstančių 
savo brolių anapus geležinės už
dangos. Jūsų, kaip laisvos bend-

R. Nixonas dėl kelionės į Euro
pą negalėdamas dalyvauti baltie- 
čių laisvės žygyje į Jungtines 
Tautas, jo rengėjams- atsiuntė 
raštą, vertą plačiosios visuome
nės dėmesio. Jame sakoma: “Aš 
nuolat rėmiau Rytų Europos pa
vergtų tautų siekius atgauti vals
tybinę nepriklausomybę. Per dvi 
kadencijas kaip šalies viceprezi
dentas ir taip pat ėjęs kitokias 
pareigas visada tvirtai stovėjau 
už komunistų užvaldytų kraštų iš
laisvinimą. Tada ir dabar esu Įsi
tikinęs, kad sovietinė aneksija 
1940 metais Baltijos respublikų 
— Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
buvo grubus tarptautinių istaty-

viškai, angliškai, moka suomiš
kai, ukrainietiškai ir vokiškai. P. 
Kalibatas turi radijo bei televizi
jos taisymo dirbtuvę. Yra, rodos, 
ir kitų verslininkų, bet neteko 
arčiau jų pažinti.

Yra Fort Williame bei Port 
Arthure ir daugiau senųjų atei
vių. Vieną kitą teko sutikti. Jie 
kaip buvo, taip ir tebėra nuošir
dūs lietuviai. Dežą, nevisi tokie
— nemažas būrelis paraudusių, 
kurie laiko Kremliaus pusę. Pa
sak mano informatorių, jų vadu 
anksčiau buvo Tumėnas, bet tas 
išvažiavo okupuoton Lietuvon. 
Dabar jiems vadovauja Petras 
Kančys. Nuo seno jie čia glau
džiai gyvena su ukrainiečių rau
donaisiais. Nei lietuvių patrijotų 
susirinkimuose, nei šventėse jie 
nedalyvauja.

Jauki sueiga
Dr. E. Jasevičiūtės erdviame 

bute paskubomis susirinko Fort 
Williamo ir Port Arthuro lietu
viai — apie 20. Jų tarpe buvo ir 
kelios svetimtautės, ištekėjusios 
už lietuvių, šioj sueigoj turėjau 
papasakoti apie bendrąją lietu
vių veiklą, spaudą, mokyklas, 
jaunimą ir pan. Dr. E. Jasevičiū
tė pristatė apylinkės valdybą: 
pirm. P. Radzevičius, sekr. P. Ka- 
jutis, ižd. Br. Bagdonienė, nariai
— B. Giedraitis ir J. Paukštys. 
Be to, ji papasakojo, kad solida
rumo Įnašą sumoka 30 dirbančių 
tautiečių, kad i Suvalkų trikampį 
pasiusta 16 siuntiniu, kad dides
nėmis progomis ruošiami minėji
mai; nekartą buvusi surengta 
liet, meno parodėlė didžiojoj me
tinėj Fort Williamo parodoj.

Prašneko jaunoji karta
Besivaišinant teko atviriau iš

sikalbėti su visais, ypač jaunimo 
atstovais. Vienas jų — neseniai 
atvykęs iš Lietuvos. Jis gražiai 
pasakoja apie gyvenimą Lietuvoj, 
apie partizanus Eržvilke ir ne
vienam atvėrė akis. Dalyvavo ir 
Leonas Druktenis, gimęs ir au
gęs Kanadoje; kurį laiką dirbo 
or. mokykloje kaip mokytojas, o 
dabar yra miesto senelių prie
glaudos vedėjas. Jis gražiai kalba 
lietuviškai, nors liet, mokyklos 
nėra lankęs — tėvai išmokė. Drą
siausiai man kalbėjo viena gail. 
sesuo (pavardės neatsimenu), ir
gi šiagimė. Ji man aiškino ang
liškai, nors moka ir lietuviškai, 
štai jos mintys:

— Norite, kad mes būtume ir 
tikintys, ir lietuviai. Bet mes iš 
lietuvių nesame gavę jokios pa
galbos! Kai aš augau, nebuvo nei 
lietuvio kunigo, nei bažnyčios, 
nei lietuvių salės, šios vietovės 
lietuviai neturėjo savo kunigo iš
tisus 35 metus, kiekvienas ėjo sa
vais keliais — vieni vienur, kiti 
kitur. Ir aš pati nuėjau i United 
Church ir tebesu jos narė drauge 
su visa šeima.

Tai liūdna tiesa, kurią galima 
pastebėti daugelyje atvejų. Kaip 
gaila, kad išeivija neturi centra
lizuotos religinės vadovybės,

VERMOUTH
RAUDONAS arba EKSTRA AŠTRUS, arba

ruomenės piliečių, pareiga nuolat 
priminti mūsų krašto ir užsienio 
žmonėms tikrąjį pasaulinio ko
munizmo veidą. Jūs ir jūsų gimi
nės pavergtose Baltijos valstybė
se kentėjote sovietinį režimą, ir 
todėl geriausiai galite parodyti 
komunistinių valdovų skriaudas 
bei neteisybes. Aš manau, kad 
jūsų laisvės žygis, kurio tikslas 
atkreipti Jungtinių Tautų dėmesį 
i kolonistinę būklę Estijoj, Lat
vijoj ir Lietuvoj, yra pagirtina 
veiklos forma. Leiskite išreikšti 
geriausios sėkmės linkėjimus jū
sų laisvės žygiui, kad laisvasis pa
saulis neužmirštų dabartinės Bal
tijos tautų sunkios būklės”.

kuri galėtų racionaliai tvarkyti 
mūsų kolonijų sielovadą. Dauge
lis mūsų kunigų dirba pas sveti
muosius, nors savieji tautiečiai 
ne visur pakankamai aprūpinti.

Gydytoja ir veikėja
Dr. E. Jasevičiūtė gyvena ir 

dirba Fort Williame berods jau 
13 metų. Kaip gydytoja, ji dirba 
sanatorijoje, o kaip veikėja — 
telkia apylinkės lietuvius. Bend
ruomenės pirmininke ji išbuvo 
vienuolika metu.

— Kaip gi atradote Fort Wil- 
liamą? — klausiu.

— Sanatoriniu gydymu domė
jausi Lietuvoje, toje srityje spe- 
cializavausi, tad ir Kanadoje man 
rūpėjo ta sritis. Atvykau į Fort 
Williamą tik laikinai apsidairyti, 
bet sanatorijos vadovybė mane 
prijaukino ir pasilikau.

— Kokios tautybės pacientų 
daugiausia turite?

— Daugiausia yra indėnų. Jie 
savotiškos galvosenos žmonės, 
reikalingi bendros priežiūros. 
Pvz. savo pirkelėse jie, kai šalta, 
sukūrena kambario grindis. Gir
dėjau, kad vienas pasamdytas in
dėnas turėjo vadovauti dviem 
medžiotojam amerikiečiam. Pas
tarieji prikrovė maišą konservų 
dėžučių ir liepė jam nešti ant pe
čių. Kol amerikiečiai prisirengė 
medžioklei, indėnas, pasitraukęs 
į šalį, išvalgė tuos konservus... 
Kai ilgokai žygiavę amerikiečiai 
panoro užkąsti, rado tuščias kon
servų dėžutes. Mat, indėnas pa
galvojo, kad taip jam bus leng
viau nešti maišą ...

— O kaip pradėjote veiklą su 
lietuviais?

— Kai atvykau Į Fort William, 
kartą prisistatė civiliškai apsi
rengęs policijos pareigūnas. Jis 
sakėsi patyręs, kad sanatorijoje 
dirba lietuvė gydytoja, ir noris 
pasiteirauti apie lietuvius. Esą 
lietuvius jis sutinkąs tavernose, 
gatvėse ir daboklėse. Tuo būdu 
jis susidaręs Įspūdį, kad visi lie
tuviai tokie...

Tas pasikalbėjimas, — aiškino 
dr. E. Jasevičiūtė, — mane pa
skatino telkti lietuvius kultūri
nei veiklai. Įkūrėm Liet. Bend
ruomenę, pradėjom rengti meno 
bei rankdarbiu parodėles didžio
joj metinėj miesto parodoj, kad 
tuo būdu parodytume, jog lietu
viai yra kultūringa tauta. Dabar 
lietuvio vardas čia yra žinomas 
daug plačiau ir iš gerosios pusės.

(Bus daugiau) Pr. G.

• Vokietijoj, šlezvig-Holšteino 
porvincijoj, kiekvienas naujas 
vairuotojas, prieš gaudamas leidi
mą važiuoti, turi išeiti pirmosios 
pagalbos kursus.

KLB krašto valdybos posėdyje 
lapkričio 2 d. aptarti šie reikalai:

1. 1966 metu Kanados
Lietuvių Diena____

Krašto valdyba, pasiremdama 
tarybos pavedimu ir Toronto apy
linkės prašymu, pavedė Toronto 
apylinkei rengti 1966 m. Lietu
vių Dieną Toronte Darbo Dienos 
savaitgalyje. Toronto apylinkė 
savo eilę buvo užleidusi prieš 
dvejus metus Įvykusiam PLB sei
mui.

2. Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Metai ir kongresas

PLB valdyba ir Vyr. Jaunimo 
Metų komitetas yra paruošę 
smulkesnę programą, parodan
čią, kas turėtų būti atlikta kiek
vieną mėnesi. Pvz. sausio mėn. 
siūloma kelti Jaunimo Metų pras
mę, tikslą ir svarbą. Vasario 16- 
sios minėjimą rengti siūloma pa
vesti jaunimui. Pagrindiniais kal
bėtojais kviečiami jaunosios kar
tos atstovai. Turėdama tai galvo
je, krašto valdyba pavedė jauni
mui paruošti naują 1966 m. Va
sario 16 minėjimo programos 
magnetofoninę juostelę.

PLJ kongreso finansų komisija 
yra išleidusi specialų lietuvišką 
ženkleli automobiliams — stili
zuotą vytį, ženklelis kainuoja 
50 c. ir yra platinamas krašto 
valdybos jaunimo sekcijos. Gau
tas pelnas skiriamas jaunimo 
kongresui finansuoti.

3. Kanados šimtmečio 
projektai

Besiartinant Kanados šimtme
čiui, federacinė komisija skiria 
tam tikras sumas tautybių pro
jektams finansuoti. Krašto valdy
ba pirmoje eilėje turi projektą 
išleisti knygą apie Kanados lietu
vius. Šiuo tarpu turime sunkumų 
surasti tai knygai autorių. Apy
linkės ir tautiečiai, gali krašto 
valdybai tuo reikalu padėti, pra
šomi atsiliepti.

Salia knygų, kaikurios tautybės 
turi projektą statyti kultūros ar 
jaunimo namus, kurti kultūros 
fondus ir pan. Siems projektams 
dali pinigų turi turėti pati tauty
bė, o kitą dali galima tikėtis gau
ti iš federacinės valdžios. Jei ku
rioje apylinkėje būtų galima ko
kiam nors didesniam kultūriniam 
projektui suorganizuoti rimtesnę 
savų lėšų sumą, krašto valdyba 
bandys tarpininkauti federacinei 
pašalpai gauti. Tiek knygos tiek 
kiti projektai yra skubūs; daugu
mai jų prašymams paduoti termi
nas yra 1966 m. sausio 1 d.

• Europiečiai tyrinėja galimy
bes savo kontinentui sujungti su 
Afrika tuneliu po Gibraltaro są
siauriu.

• Vengrijos diplomatas Brita
nijoje Laszlo Szabo, 42 m. am
žiaus. paprašė JAV politinės glo
bos. Jo prašymas svarstomas.

Gaunamas
svaiginamųjų gėralų
parduotuvėse
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KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAI
SEKANČIŲ METŲ KANADOS LIETUVIŲ DIENA — 

TORONTE • VASARIO 16 MINĖJIMAI — JAUNIMUI 
MAGNETOFONINĖS JUOSTOS APYLINKĖMS

4. Kultūros Komisijos 
reikalai

Pirmiausia visos apylinkės pra
šomos paskirti savo Įgaliotini 
•kultūros reikalams, kuris gali bū
ti valdybos narys arba kooptuo
tas. Kultūros komisijoje šiuo me
tu yra sekančios mangetofoninės 
juostos: a. 1965 m. Vasario 16 
minėjimas su dr. H. Nagio kal
ba; b. naujai paruoštas 1965 m. 
kariuomenės šventės minėjimas 
su dr. P. Lukoševičiaus Įžanga ir 
St. Kęsgailos kalba; c. simpoziu
mas šeimos reikalu su dr. J'. Pi- 
kūno, Ir. Lukoševičienės, Tėvo 
Placido, OFM, kalbomis ir A. 
Rinkūno įžanga. Prie to yra muzi
kos. Šias juostas gali persiųsti 
paštu.

1966 m. liepos pradžioje Čika
goje Įvyks trečioji dainų šventė. 
Visi Kanados lietuvių chorai 
kviečiami toje šventėje dalyvau
ti ir registruotis šiuo adresu: p. 
J. Bobinienė, 1530 So. 49th 
Court, Cicero, Illinois, USA. Apie 
užsiregistravimą prašome praneš
ti ir mums.

Krašto valdyba užgiria čiurlio- 
niečių sumanymą išleisti sukaktu
vinę monografiją ir siūlo apylin
kėms bei paskiriems tautiečiams 
būti jos garbės rėmėjais ($50), 
rėmėjais ($25) arba bent prenu
meratoriais. Krašto taryba yra 
priėmusi rezoliuciją, užginančią 
leidimą lietuvių enciklopedijos 
anglų kalba.

Visais šiais ir kitais kultūros 
reikalais prašome kreiptis tiesio
giai Į kultūros komisijos pirm. 
Stp. Kairi, 1 Grassmere Rd., To
ronto 9, Ont.

5. Jaunimo sekcijos reikalai
Prašome paskirti apylinkės Įga

liotini. Pageidaujama, kad jis bū
tų iš jaunimo tarpo. Prašome pra
nešti Įgaliotinio adresą ir telefo
ną jaunimo sekcijos primininkei 
G. Rinkūnaitei, 146 Close Ave., 
Toronto 3.

6. švietimo komisija prašo at
siliepti visų mokyklų vedėjus, nu
rodant pavardę ir adresą.

7. Krašto valdyba, pasinaudo
dama jai statuto suteikta teise, 
nutarė kooptuoti pilnateise valdy
bos nare V. Judzentavičiūtę.

8. Krašto valdyba dėkoja St. 
Catharines apylinkės valdybai už 
tvarkingą atsiskaitymą atsiun- 
čiant pusę Lietuvių Dienos pelno 
$400. Ačiū.

A. Rinkūnas, 
Krašto valdybos pirmininkas 

L. Tamošauskas, 
sekretorius

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

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

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

B. Naujalis, PsJ>JU».NJ»t



LIETUVIAI PASAULYJEg HAMILTOIB’1"
KRISTAUS KARALIAUS šventės1 meninę dalį išpildys sol. V. Verikai-

Nr. 45 (824)

MIRĖ JUOZAS PIPIRAS ūkio ir miško pramonės
_ . girdas Matulionis, melioracijos ir

men. »"<«“)' "J" vandens ūkto _ nūn. Jenas Veltoka
ves Vetennanjes Akademliee decen- vadevauti
tas Juozas Pipiras. Velionis buvo sudaryta vietinės pramonės minist*- 
gimęs 1911 m. Bijutiškio kaime, ute- Suaaryw vielines pramones 
uos apskr. Baigęs Gruzdžių augšt
gyvulininkystės mokyklą, dirbo Kau
no “Maisto” fabrike ir 1938 m. buvo
paskirtas laborantu Veterinarijos 
Akademijos mikrobiologijos kated
roje. čia jis tęsė studijas, kol paga
liau buvo paskirta< vetsanekspertizės 
katedros asistentu ir 1956 m. gavo 
mokslinį docento vardą. Pokario 
metais parašė eilę straipsnių ir va
dovėlių: “Veterinarijos pagrindai”, 
“Pakinktai ir kinkymas”, “Higieniš
ki tvartai — gyvulių sveikatingumo 
laidas”, “Maisto produktų veterina- 
rinė-sanitarinė ekspertizė” ir kt

rija — min. Eduardas Ozarskis, kai
mo statybos ministerija, durpių pra
monės valdyba ir vyriausioji gyven
tojų buitinio aptarnavimo valdyba. 
Maskvos kontroliuojamų sąjunginių- 
respublikinių valdybų grupei pri
klauso: chemijos pramonės, geologi
jos, energetikos ir elektrifikavimo, 
materialinio tiekimo.

DAINA DEGTINEI
“Šluotos” rugsėjo mėn. nr. 18 ne

įtikėtinai daug vietos paskirta gir
tuokliavimo problemoms dabartinė
je Lietuvoje. Matyt, ir patiems ko
munistams jau nusibodo nuolatinis 
piliečių plaukiojimas alutyje bei'firviK'Q pk'qpaptas

Komunistinėje Lietuvos spaudoje degtinėlėje Dėmesio verta yra G.
daug kalbama apie didėjantį lietu- 
vos žvejybos laivyną, bet lig šiol dar 
nebuvo pasisakyta, kas yra daroma 
su pagauta žuvimi. Išsamesnį prane
šimą pateikia Vakaru baseino Lie
tuvos realizavimo kontoros viršinin
kas Stasys Dunauskas. Pirmoji žu
vies konservu siunta jau prieš 10 
metų buvo pasiųsta į Rytų Vokieti
ją, kuri ir šiandien yra vienas pa
grindinių klientų. Iš Klaipėdos žu
vys siunčiamos į Bulgariją, Lenkiją, 
Rumuniją, Čekoslovakiją, Kubą, 
Mongolijos liaudies respubliką. V. 
Vokietijai 4.000 centnerių specialaus 
sūdymo silkes su cukrum Atlante 
gamina prieš keletą mėnesių žvejy
bą pradėjęs naujas laivas “žvejo 
šlovė”, šaldytas silkes siunčia laivas • 
šaldytfivas “Pranas Zibertas”. Nuo 

. Pietų Afrikos pakrančių į Graikiją 
atgabenta 40 tonų skanėsto — kal
maru, o jo pavyzdžiai pateikti Itali
jai. šviežia šaldyta žuvis parduoda
ma Nigerijai, Togui, Dagomėjai, Ka
merūnu!. Visada išalkusiam Jungti
nės Arabų Respublikos diktatoriui 
Naseriui iš Klaipėdos bus išsiųsta 
1.000 centnerių šalto rūkymo silkių. 
Pernai eksportuota į Europos, Azi
jos, Afrikos ir Amerikos kraštus 78.- 
000 centnerių silkių, 37.000 centne
rių kitos žuvies ir 1.400.000 dėžučių 
žuvies konservu. Pinigus už ekspor
tuotas žuvis susirenka Maskva.

Astrausko šmaikšti satyra “Pagiria
masis žodis buteliui”:

“Butely, 
pašnekėkim šiltai, atvirai.

Vis tik savas tu mums — 
ne Goldvoteris...

Nors iškeikė, brolyti, 
tave daktarai,

O visų įniršiausiai — moterys.
Išsigimsta poetai.

Savuoju krauju
Tu pripildei jų rinkinius polėkių. 
-Ir manai jie dėkingi?

Ne vienas iš jų
Tampa anti — ir eksalkoholiku ... 
Aš ne toks ...

Aš žinau, tu žinai... ir tyli — 
Lauki jų, kad sudžiūvę Į pinti, 
Vėl ateitų visi prie tavęs, butely, 
Tavo kaklo ranka apkabinti.
Kas gi mes be tavęs?

Bijom savo žmonos.
Prie valdžios — tylesni už grybą. 
Prie tavęs “Totorinėj”

bet kas išvanos 
Dargi pačią Vyriausią Valdybą! 
Arba tas... tsss!

Na, tas prie valdžios... 
Pamėginki — prieiki rūmuos ... 
O prie butelio laimė suves — 

išbučiuos!
Neregėtas garumas!.. V. Kst.

NAUJOS MINISTERIJOS
Lietuvoje sudarytos naujos sąjun- 

ginės-Tespublikinės minisitiijds, ku- 
rios bus tiesioginėje Maskvos prie
žiūroje: lengvosios pramonės — mi- 
nisteris Albinas Adomaitis, maisto 
pramonės — min. Romualdas Jure
vičius, mėsos ir pieno pramonės — 
min. Marijonas Buklys, statybinių 
medžiagų pramonės — min. Algirdas 
Mykolas Brazauskas, celiuliozės-po- 
pieriaus ir medžio apdirbimo pramo
nės — min. Povilas Kurys, miškų

LONDON

Lydija Keraite, baigusi pr. mo
kyklą pirmąja mokine, gavusi 
aukso medalj ir premiją už gerą 
anglų kalbos mokėjimą. Ji gerai 
moka ir lietuviškai

akademija, ruošta ateitininkų, susi
laukė gausaus dalyvių skaičiaus. Aka
demiją atidarė ateitininkų sendraugių 
kuopos pirm. J. Pleinys, pakviesdamas 
paskaitai J. Varanavičių, kuris nagri
nėjo šių dienų žmogaus problemas. 
Meninę programą išpildė mūsų kolo
nijos mažieji menininkai. Taut, šokių 
grupės “Gyvataro” jaunieji šokėjai, 
vad. mokyt. L Verbxkaites, pašoko 
“Vėdarą” ir “Suktinį”. Šokius akorde
onu palydėjo K. Deksnys. AV parapi
jos vaikų choras, vad. muz. V. Veri- 

! kaičių, išpildė: “O Karaliau Visagali”, 
“Jau vakaras buvo”, “Norėčiau aš ke
liauti” ir hamdtoniečių himną. Gabie
ji pianistai, kurie nekartą pasirody- 
dami kanadiečių visuomenei laimėjo 

Į daug įvairių medalių, Rimas ir Mar- 
’ garita Klevai paskambino pianinu.
Deklamavo: R. Kažemėkas nežinomo 
autoriaus, atsiųstą iš Lietuvos “Rūpin
tojėlį”, A. Kaminskaitė — Maironio 
“Kristui Karaliui”, K. Urbonavičius 
— Rutkūno “Lietuvai”. Meninei pro
gramai vadovavo moksleivė ateitinin
kė G. Juozapavičiūtė.

Ateitininkai sendraugiai dėkoja 
rnons. dr. J. Tadarauskui už leidimą 
pasinaudoti Jaunimo Centro sale ne-

tis ir jo diriguojami parapijos ir jau
nučių chorai; tautinių šokių grupė 
“Gyvataras”, G. Breichmanienės va
dovaujama, pašoks taut, šokių ir mū
sų jaunos meninės pajėgos pasirodys 
su muzikos dalykėliais.

Tautiečiai maloniai kviečiami savo 
gausiu atsilankymu pagerbti veteranų 
ruoš amą minėjimą. Organizacijos pra
šomos dalyvauti su vėliavomis.

Valdyba

“GYVATARO” 15 m. darbo sukak
tis minima lapkričio 20 d. Jaunimo 
Centre. Per 15 m. “Gyvataras” atliko 
milžinišką darbą Lietuvos reprezenta
cijai. šiai sukakčiai šokėjai, kurių 
skaičius prasiekė 100, įtemptai dirba. 
Koncertui ruošiasi pasirodyti atskira 
grupė ir pirmųjų veteranų, kurie jau 
yra sukūrę lietuviškas šeimas ir au
gina naujus šokėjus.

Per 15 m. “Gyvataras” yra aplan
kęs daugelį lietuvių kolonijų įvairio
mis progomis, atlikęs švenčių ar mi
nėjimų programas. Nekartą jis yra pa
sirodęs ir svetimtaučiams, dalyvavę* 
dideFo masto šventėse, kaip Laisvės 
festivalis, tautinių grupių spektaklyje 
Toronte ir pan. Dabar “Gyvataras” 
kviečia visus pas save kartu pasi-

J. A. Valstybės
HENRIKAS BLAZAS, žurnalistas 

ir visuomenės veikėjas, mirė lapkri
čio 1 d. Niujorke. Buvo gimęs 1905 
m. Rygoje. Humanitarinius mokslus 
baigė Lietuvoje ir reiškėsi kaip pub- 
ricistas H. Dautarto slapyvarde, re
dagavo “Studentą”, “Naują žodį”, 
“Vapsvą” ir įsteigė “Kuntaplį”. Vo
kiečių okupacijos metu buvo suimtas 
ir kalinamas Stutthofe iki karo pa
baigos. JAV dirbo vienos unijos laik
raščio įstaigoje, buvo VLIKo nariu, 
rašė lietuvių spaudoje, bendradar
biavo Liet Enciklopedijoje.

Mokytoja Aldona Mikelėnaitė, 
dėstanti lotynų ir prancūzų kal
bas Chatham, Ont., gimnazijoj. 
Ji yra gimusi Lietuvoje. Kana- 
don atvyko su tėvais būdama 
4 m. amžiaus. Pradžios mokyk
lą ir gimnaziją ji baigė Tillson- 
burge, Ont., o universitetą — 
Hamiltone. Apie jos darbą vie
tinis laikraštis “The Chatham 
Daily News” spalio 16 d. J.ai- 
aoj atspausdino ilgoką rep’orta- 
žą su nuotraukom.
ŽYGIUI Į JUNGTINES TAUTAS

mokamai. Ačiū visiems programos da-, džiaugti atlikto darbo vaisiais, praleis- remti Hamiltono komitetas pasiuntė
lyviams ir jų vadovams, ypač jaunes
niųjų moksleivių globėjai E. Gudins- 
kienei už paruošimą ir sutvarkymą 
šios programos, ačiū visiems už gausų 
dalyvavimą.

MONS. DR. J. TADARAUSKAS, A.
V. parapijos klebonas, lapkričio 4 d. 
išvyko į Romą. Grįš į Hamiltoną apie 
gruodžio 8 d. Jį pavaduoja iš St. Cath
arines T. B. Bagdonas, OFM. Prieš iš
vykdamas, klebonas pranešė praeitą

i sekmadienį, kad nuo dabar bus pra- 
i dedama klausyti išpažinčių kiekvieną
šeštadienį nuo 7 v. vak. iki 7.30. J. P.: veiks bufetas, loterija ir kitos įdomy- 

‘ bės. Koncertas rengiamas pačių šokė-
( KANADOS VETERANŲ Są- j y pastangomis. Tad’parodykime, kad 

j visi įvertiname “Gyvataro” milžinišką 
darbą Lietuvai. V. P.

ti laiką jaukioje J. Centro salėje. 
Čia pamatysime pilną “Gyvataro” vei
dą, koks jis tikrumoje yra. Gastrolė
se “Gyvatarui” atstovavo tik paskiros 
grupės, gi šį kartą scenoje pasirodys 
apie 120 asmenų. Tad vieną kartą per 
15 m. aplankykime šiuos jaunuosius 
Lietuvos pijonierius, suteikime jiems 
bent moralinę paramą, sustiprinkime 
juos ateities darbui. Jie kviečia ir 
laukia visų iš arti ir toli.

Po tautinių šokių programos bus 
šokiai su pilnu Benni Ferri orkestru,

$500. To neužtenka — reikia ir masi
nio dalyvavimo manifestacijose. Daly
vaukime rengiamoje ekskursijoje į 
Niujorką arba važiuokime savais auto
mobiliais. Vykstantieji prašomi įsigy
ti bilietus į Madison Square Garden 
Niujorke pas A. Pilipavičių, tel. 385- 
9841 arba P. Savicką tel. 389-5581.Eks- 
kursijos dalyviams kelionė į Niujorką 
autobusu $20, moksleiviams, vykstan
tiems su tėvais bei globėjais, duoda
ma nuolaida. Nakvynėmis rūpinsis pa
tys keleiviai. Išvykstama penktadienį 
vakare, grįžtama — sekmadienį.

Niagaros pusiasalis
NEPRIKLAUSOMOS LIETU VOS 

KARIUOMENES šventės minėjimas, 
kuri ruošia“ Niagaros pusiasalio ramo
vėnai, įvyks lapkričio 20 d., 6 v. v., 
Slovakų salėje, Welland — Page gat
vių sankryžoje, St. Catharines. Minėji
mas susidės iš oficialiosios ir meni
nės dalies, pobūvio su vaišėmis. Lap
kričio 21 d., 10 v. ryto, Tėvų pranciš
konų koplyčioje bus pamaldos.
. Maloniai kreipiamės į visus mielus 
tautiečius, prašydami gausiai dalyvau
ti šiame minėjime.

Niagaros pusiasalio ramovėnai

ONT

jungos “Ramovė” Hamiltono skyriaus! 
valdyba ruošia lapkričio 21 d. 47 me- ' 
tų Lietuvos kariuomenės atkūrimo su
kakties minėjimą. 11 v. — iškilmin
gas pamaldas AV par. atlaikys klebo
ną pavaduojąs T. Bagdonas, OFM, ir 
ten pat pašventins skyriaus vėliavą. 
Veteranai pagerbs žuvusius už Lietu
vos laisvę, padėdami vainiką prie Lie
tuvos kankiniams pastatyto kryžiaus 

i — paminklo. 12.30 vai. Jaunimo Cent
re įvyks minėjimas. Pagrindinę kal
bą pasakys Lietuvos gen. konsulas Ka
nadai dr. J. Žmuidzinas; programos

DR. V. D. KVEDARAS 

Dantistas
460 MAIN ST. E. 

Hamilton, Ont.
Telefonas 529 - 4911

PADĖKA
Su giliu dėkingumu visada prisime

nu savo draugus ir pažįstamus, kurie 
užjautė ir lankė mane ligoninėje. Ypa
tingai nuoširdžią padėką reiškiu mūsų 
mielajam klebonui mons. J -Tadaraus- 
kui, gerajai dr. O. Valaitienei ir dr. 
Bucur už taip rūpestingą pagalbą ma
no sunkesnėse gyvenimo dienose.

Šia proga viešai ir giliu nuoširdumu 
dėkoju brangiems mano bičiuliams, 
kurie lankė mane sergančią ar kuriuo 
kitu būdu prisiminė mane: Z. Orvidui, 
p. Vainauskienei. (X Stankuvienei, 
Alb. Pilipavičienei, Z. Sakallenei, K. 
Bungardai, K. Mikšiui, O. čeliauskie- 
nei, Šimaitienei, ščegauskienei, St. ir 
Ant. Sukaičiams, Alb. Pulianauskienei, 
L. Klevui ir Beniušienei.

Jūsų —

KUN. KAZIMIERAS KUZMINS
KAS, darbavęsis lietuvių parapijoje 
Lawrence, Mass., atvyko į Čikagą ir 
apsigyveno marijonų vienuolyne prie 
“Draugo”.

KUN. ANT. SABALIAUSKAS, sa
lezietis, vesdamas misijas ir patar
naudamas JAV bei Kanados lietuvių 
parapijose, saleziečių vadovybės yra 
paskirtas lietuvių saleziečių gimnazi
jos atstovu JAV ir Kanadoje.

KUN. DR. L. LUKOŠIŪNAS, bu
vęs Panevėžio vyskupo sekretorius, 
dabartiniu metu darbuojasi Central 
mieste, New Mexico, vario kasyklų 
rajone. Planuoja statyti naują baž
nyčią. JAV pietinėse dalyse darbuo
jasi kunigai: Burkus, Klumbys, Pet
rauskas.

DR. J. ZUBRICKAS ir jo žmona 
gail. sesuo Emilija, gyv. Kankakee, 
Ill. prie savo namų pasistatė kryžių. 
Tą lietuviško stiliaus kūrinį pristatė 
Toronto stalius Pranas Liačas su sū
numi inž. Vaciu. Atvykęs kun. A. 
Sabaliauskas didžiulį meniškai iš
puoštą lietuviuką kryžių pašventino. 
Tai bene pirmas ir vienintelis lietu
viškas kryžius tame mieste.

DR. STEPAS BIEŽIS spalio 19 d. 
Čikagoje, Drake viešbučio didžiojoj 
salėj, apdovanotas pažymėjimo lakš
tu (Distinguished Achievement 
Award). Tokių lakštų šiais metais 
įteikta šešiems rinktiniams Čikagos 
piliečiams, nusipelniusiems emigran
tų, tremtinių veikloj. Lakštą įteikė 
Imigrants Service League dir. Mrs. 
Edison Dick.

BOSTONO DIENRAŠTIS “CHRIS 
TIAN SCIENCE MONITOR”, apra- 
šydamas pianistės Aldonos Kepalai- 
tės rečitalį, pažymėjo, kad lietuviai 
gali didžiuotis, o amerikiečiai būti 
dėkingi pianistei už tokį puikų muzi
kinių kūrinių išpildymą.

DR. PIJUS GRIGAITIS, “Naujie
nų” šeštad. priede apie V. Kapsuką- 
Mickevičių rašo: “Berne (Šveicari
joj) jisai (Kapsukas) atsižadėjo min
ties tęsti mokslą universitete (buvo 
įsirašęs laisvu klausytoju — pr. ai.). 
Augščiau 4 klasių jisai taip ir nepa
kilo. Tad, ar ne juokinga, kad jo var
du tapo pavadintas Lietuvos univer
sitetas?! (Ir Marijampolės miestas!

V. Burdinavičienė

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortgičių 
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ ŠĖRUS mokama 4!4 % divi
dendo iš pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokamas gy
vybės ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vai.r. — 1 vai. po pietų 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
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EXPRESS MAISTO SIUNTINIAI 
Į LIETUVĄ 

Geriausias Amerikos maistas 
Pilnai garantuoti 
Žemiausios kainos. 
Užsakykite dabar

20 sv. kviet. miltų_____$14.90 JAV
40 sv. kviet. miltų ____$22.80 JAV
20 sv. cukraus ________$17.70 JAV
40 sv. cukraus ________$27.85 JAV
20 sv. ryžių ___________$17.70 JAV
10 sv. džiov,. vaisių____$19.00 JAV
10 sv. pieno miltelių _ $19.50 JAV
10 sv. sviesto______ -__ $22.50 JAV
20 sv. klaul. taukų____ $25.80 JAV
10 sv. rūkyto bekono ____$21.60 JAV
Prašykite nemokamų katalogų, ku
riuose rasite šimtus standartinių 
siuntinių bei šimtus geriausių mais
to gaminiu.

PINIGAI I LIETUVĄ.
Pilnai garautuota. Pristatoma per 2 
savaites. — Jokių atskaitymų. — 

Pasirašyti pakvitavimai už 
kiekviena persiuntimą.

Vertė: 9 rubliai — $10.00 JAV 
NAUJAS — ŽEMAS MOKESTIS 

Dabar mokėsite iki $50.00 — S2.75; 
virš $50.00 iki $100.00 — 43.50; 
virš $100.00 iki $300.00 — $5.00. 
Prašykite nemokamo mūsų katalo
go — mes turime didžiausią pasi
rinkimą dovanų į Lietuva

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

125 East 23rd St. 
New York, N. Y. 10010, USA

gretose buvo šie mokiniai:
Lydija Keraitė baigė 8 skyrius I-mą- 

ja mokine, gavo aukso medalį ir $20 
premiją už gerą anglų k. mokėjimą. 
Jai atiteko iš anglų k. antroji vieta iš 
visų Londono kat. mokyklų mokinių. 
Ji yra viena jauniausiųjų mokinių 
klasėje, nes peršoko skyrius. Per visą 
mokyklos kursą ji išsilaikė pirmąja 
mokine. Iš visų kat. mokyklų, turinčių 
daug šimtų mokinių, iš VIII sk. aukso 
medalį gavo tik 16. Ji ne tik vietinė
je mokykloje pirmoji, bet taip pat ir 
šeštadieninėje liet, mokykloje, kurią 
ji sąžiningai lankė; čia ji buvo geriau
sia mokinė iš visų Kanadoje gimusių. 
Taigi jai tos dvi kalbos tikrai nesusi
maišė — ji abi jas moka labai gerai: 
iš anglų k. gavo premiją, o lietuviš
kai kalba irgi visai laisvai ir be ak
cento. Be mokyklos kurso su ang
lų ir prancūzų kalbomis, ji dar atski
rai mokosi vokiečų k.

Liucija Petrašiūnaitė gavo sidabro 
medalį iš IX sk. kurso ir $15 premiją 
už prancūzų k. Šiomis dienomis ji iš
laikė egzaminus iš pianino 6 sk. kur
so. Ji yra irgi labai pavyzdinga šeštr

EKSKURSIJA Į NIUJORKĄ, orga- mokyklos mokinė.
nizuojama J. Ordo ir K. Kudukio, iš 
Londono išvyks penktadienį, lapkri
čio 12, punktualiai 7 vai. v. Susirinkti 
keliolika minučių anksčiau prie Šilu
vos Marijos bažnyčios, 1414 Dundas 
St. E. Iš Niujorko numatoma išvažiuo
ti šeštadienį, lapkr. 13, vakare. Kelio
nė ten ir atgal — $16,50 asmeniui, 
jei susidarys 41 keleivis; $20 — jei medaliu iš X sk. kurso ir $15 atletikos 
bus tik 29. Yra jau daug užsirašiusių, premija. Jis yra jaunimo komandos 
Informacijos reikalu kreiptis telef. kapitonas ir jaunimo choro seniūnas. 
455-2326 arba 432-3356. Tenka pasi-J Eugenijus Bliskis, baritonas, pasi- 
džiaugti, kad j šj žygį vyksta didžioji žymįs ypatingu muzikalumu, gavo vo- 
dalis mūsų vyresniojo amžiaus jauni- kalinės muzikos $25 premiją. Anks

čiau jis išlaikė VIII sk. dainavimo eg- 
J. ORDAS labai energingai prave- zaminus pirmos klasės pažymėjimu.

dė rinkliavą žygiui į JT paremti; su- Jis studijuoja ne tik dainavimą, bet 
rinko šioje 75-kių šeimų apylinkėje ir vargonus ir dažnai pavaduoja šv. 
$300. Anksčiau Šiluvos Marijos para-' Petro bazilikos vargonininką. Kai ga- 
pija pasiuntė $50. Norintieji gali dar Ii, vyksta tobulintis pas vieną žino- 
ir dabar prie šio svarbaus tikslo pri- miausių S. Amerikos vokalinės muzi- 
aidėti, atsiųsdami auką šiuo adresu:' kos autoritetų — Prathroe. Jis yra ir 
Mr. J. Ordas, 1582 Allen Ave., Lon-Į taut, šokių grupės akordeonistas, ret- 
don, Ont.

PAŽANGOS MOKINIAI yra šios lie-: duotojas ir yra sporto klubo jaunimo 
tuvių apylinkės pasididžiavimas. To- sekcijos vadovas.
kių yra apie 50%. Kaikuriose apylin-j Visi čia paminėtieji jaunuoliai kas- 
kėse pažangumas moksle smarkiai, met atžymimi kaip pirmaujantys mo- 
krenta, o Londone jis dar laikosi pa- ‘ kiniai ir visi yra labai aktyvūs liet, 
tenkinamoje augštumoje. Kiekvieną1 veikloje: jie yra jaunimo choro ir 
rudenj katalikiškųjų mokyklų geriau, taut, šokių grupės dalyviai ir sporto 
šieji mokiniai yra apdovanojami me- klubo jaunimo sekcijos nariai. Linkė- 
daliais ir premijomis. Jų tarpe visada tina, kad jie ir ateityje tokioje augš- 
yra ir lietuvių. Šiemet pirmaujančiųjų! tumoje išsilaikytų. D. E.

Kristina Brazlauskaitė gavo sidabro 
medalį iš X sk. kurso ir $25 premiją 
už prancūzų k. Dabar ji sėkmingai 
išlaikė egzaminus iš pianino 8 sk. 
kurso. Be viso to, ji dar mokosi groti 
smuiku ir yra jaunimo choro akom- 
paniatorė.

Leonas Butkus apdovanotas sidabro.

mo.

karčiais talkina kaip chorvedžio pava-
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iB
‘•’•V

TINKAMU
MOMENTU

SVETINGUMAS

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

JONAS RŪTENIS redaguoja lap
kričio 13 dienos manifestacijos leidi
nį. Jam talkina ir latviai.

GYDYTOJAI MILDA IR STASYS 
BUDRIAI dalyvavo gydytojų suva
žiavime Miami mieste, kur buvo su
važiavę apie 5.000 gydytojų. Per visą 
savaitę suvažiavimo dalyviai klausėsi 
pranešimų, kaip išsaugoti širdies 
sveikatą.

PRELATAI—I. ALBAVIČIUS, V. 
ČERNIAUSKAS, D. MOZERIS, kuni
gai klebonai — W. Urba ir E. Abro
maitis, visi iš Čikagos, aukojo kiek
vienas po $100 religinei šalpai. LKR 
š valdyba giliai dėkinga už jų aukas.

KUN. L. JANKUS plunksnakotį iš 
JAV prezidento visdėlto gavo. Spa
lio 2 d., kaip BALFo reik, vedėjas, 
kun. L. Jankus buvo pakviestas ir 
dalyvavo Baltuosiuose Rūmuose, 
kur prez. L. B. Johnsonas pasirašė 
naująjį imigracijos įstatymą ir pas
kui iškilmių dalyviams išdalino eilę 
plunksnakočių. Deja, kun. L. Jankui 
ir prof. Sužiedėliui jų nebetekę.. 
Grįžtant namo, laive, kun. L. Jan
kus sutiko viceprez. Humphrey ir 
jam pasiskundė, kad lietuviai buvę 
“diskriminuoti”. Humphrey, pabrė
žęs, jog lietuviai yra “on the top of 
the list”, paėmė adresą ir pažadėjo 
suvenyrą prisiųsti paštu. Spalio 11 d. 
specialus prez. Johnsono asistentas 
prisiuntė kun. L. Jankui laiškutį ir 
jo pageidautą plunksnakotį. Padėko
damas už dovaną, kun. Jankus pa
siuntė prez. Johnsonui ir jo asisten
tui po Sibiro maldaknygę anglų kal
ba.

MEKSIKIEČIAI MELDŽIASI UŽ 
LIETUVĄ. Kun. J. Juodeika klebo
nauja meksikiečių parapijoj Canutil
lo, Texas. Jis gražiai atremontavo 
bažnyčią, pakviesdamas lietuvį daili-

EDMONTON, Alta.
PARAMA N IU J O RKO ŽYGININ- 

KAMS. Nors Edmontonas yra labai to
li nuo Niujorko, bet žygio idėja yra la
bai artima. Negalint žygyje dalyvauti, 
jieškota priemonių žygininkus ne tik 
materialiai, bet ir darbu paremti. Spa
lio 21 d. Lieutvių Namuose sušauktas 
estų, latvių ir lietuvių pasitarimas. 
Lietuviams atstovavo A. Dudaravičius, 
A. Kantautas ir V. Sapkienė. A. Du- ninką A. Valešką. Į visus bažnyčios 
daravičius perskaitė iš žygio į Jungti
nes Tautas komiteto gautas instrukci
jas ir pabrėžė, kad yra gavęs 20 spe
cialių atsišaukimų anglų kalba, ku
riuos turėtų pasirašyti žymūs valdžios 
pareigūnai. Nutarta įteikti juos pro
vincijos min. pirmininkui, gubernato
riui, burmistrui, vyskupams, parla
mento nariams, didesnių organizacijų 
pirmininkams ir augštiesiems valdi
ninkams. Rašant šias eilutes buvo gau
ti jau 4 parašai. Priešrinkiminio va
jaus metu augštieji Kanados valdžios 
pareigūnai yra daug sukalbamesni. 
Spalio 18 d. užs. reik. min. P. Martin 
lankėsi Edmontone; pasakė kalbą uni
versiteto studentams ir dalyvavo vie
šame susirinkime St. Paul miestelyje. 
Per liberalų kandidatą W. B. Sinclair 
buvo kreiptasi, kad lietuviai gautų pa
sikalbėjimą su užs. reik, ministeriu ir

■ galėtų priminti jam dabartinę Lietu- 
, vos būklę bei paklausti, kokia bus li
beralų politika pavergtų Baltijos kraš
tų atžvilgiu. Daug darbo, laiko ir iš
tvermės parodė Algis Dudaravičius: 
jis susitiko su min. P. Martin ir klau
simus įteikė raštu. Jau anksčiau “TŽ” 
buvo rašyta apie lietuvių pasikalbėji
mus su opozicijos vadu J. Diefenbake- 
riu. Konservatorių parlamento narys 
M. Lambert pasikvietė A. Dudaravičių 
į savo namus ir turėjo 20 min. pasi
kalbėjimą, kuris buvo įrašytas į mag
netofono juostelę ir galės būti vėliau 
panaudotas.

RADIJO STOTIES CFRN žinių ko
mentatorius B. Hogle pažadėjo gerai 
susipažinti su žygio tikslais ir tam rei
kalui paskirti keletą minučių.

VISOS TRYS GRUPES pažadėjo 
remti Niujorko žygį pinigais. Sveiki- 
nimcMtelegrama ir surinkti parašai bei 
pinigai pasiųsti komitetui Niujorke.

RADIJO VALANDĖLE — kad Bal
tijos valstybių pavergimo klausimas 
būtų nuolat judinamas, nutarta gauti 
mėnesinį radijo pusvalandį ir bend
rai su estais ir latviais paruošti pro
gramą.

NAUJA VALDYBA. Spalio 3 d. įvy
ko KLB Edmontono apyl. rinkimai. 
Valdybą sudaro: Titas Uogintas — 
p:rm., dr. J. Pilipavičius — vicepirm., 
A. Kantautas — sekr., V. Sapkienė — 
iždin. ir J. Našta jus — parengimų va
dovas.

ŠALPA. Bendruomenės valdybos pa
stangomis šiemet paruošti ir pasiųsti 
8 vartotų drabužių siuntiniai Suvalkų 
trikampyje gyvenantiems lietuviams. 
Vartotų drabužių rinkimas ir tvarky
mas dar tęsiamas.

KAUKIŲ BALIUS. Lietuvių Namų

langus įdėjo vitražus, rūpestingai su
tvarkė pastoracinį gyvenimą, bet lie
tuviški reikalai — jam artimiausi. 
Jis išleido Aušros Vartų Marijos 
paveikslėlį su ispanišku maldos teks
tu. Tas leidinėlis dabar sklinda pla
čiai lankomoje Gvadalupės šventovė
je, Meksikoje, o meksikiečiai už Lie
tuvą meldžiasi šiais žodžiais: “Vieš
patie, mūsų Dieve, kuris sutvėrei 
žmones, suteikdamas meilę laisvei, 
sugrąžinki mūsų broliams lietuviams 
tikėjimo laisvę ir išlaisvink jų kan
kinę tėvynę. Padėki, Viešpatie, sa
vo gailestinga globa ir tėviška meile 
lietuviams katalikams, kurie kenčia 
bedievių komunistų kalėjimų baisy
bėse, ištrėmime ir prievartos darbų 
stovyklose, kenčia dėl Tavo Vardo, 
Tavo Bažnyčios, kenčia dėl savo lais
vės ir pačios egzistencijos. Suteiki 
moralinę stiprybę suardytoms šei
moms. Gailestingoji Vilniaus Aušros 
Vartų Mergele, stebuklingoji Lietu
vos globėja, neleiski, kad Tavo Die
viško Sūnaus vardas būtų išnaikintas 
lietuvių širdyse. Paruošė Pr. Al.

Brazilija
KUN. JUOZAS JANILIONIS, šie- 

met atšventęs 50 metų kunigystės ju
biliejų, vis dar tebėra judrus ir kul
tūriškai darbingas. Jis yra darbavę
sis Lietuvoj, Urugvajuj, Argentinoj, 
o dabar — Brazilijoj. Rio de Janeiro 
pasidarė nuolatinė jo gyvenamoji 
vieta, šiemet kun. J. Janilionio pa
stangomis pastatytas ir pašventintas 
gražus paminklas Rio de Janeiro ka
pinėse už Lietuvos laisvę žuvusiems 
partizanams paminėti. Jis yra para
šęs daug straipsnių laikraščiams, re
dagavęs krikšč. dem. organą “Lais
vę” Kaune, “švyturį” Argentinoje, 
parašęs knygelę “Šviesos keliais”, iš
leidęs du metraščius, trigubą malda 
knyglę “Rūpintojėlis” ir kt.

SIŲSKITE PINIGUS 
ŠVENTĖMS

DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO 
PRODUKTŲ PASIRINKIMUI 

DABAR

direktoriai suruošė linksmą kaukių ba
lių. Už gražiausias kaukes pirmą pre
miją gavo J. Dovydėnas; antra premi
ja buvo paskirta V. Nastajienei ir A. 
Kantautui. Tautiečiai turėjo progos 
linksmai praleisti šeštadienio vakarą 
— pasišnekučiuoti, padainuoti pašokti 
ir paremti Lietuvių Namus.

KARIUOMENES ŠVENTES minėji
mas rengiamas lapkričio 20 d., 8 v. v^ 
Liet Namuose. Valdyba ruošia įdomią 
programą ir kviečia visus atsilankyti.

Siųskite pinigas 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

MU 94)598 
Įsteigta 1945 m.
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KULTOKNEIE VEIKLOJE
PASAUUO LIETUVIŲ BENDRUO

MENES valdyba išleido brošiūrą apie 
Bendruomenės tikslus, siekimus, san
tvarką. Joje paskelbtos pagrindinės 
informacijos lietuviškai; įdėtas ir 
trumpas paaiškinimas anglų kalba.

DR. JONAS STASYS ŽMUIDZINAS, 
teoretikas fizikas, dirbantis Kaliforni
jos Technologijos Instituto Jet Pro
pulsion laboratorijoje ir dėstantis fi
ziką Kalifornijos universitete Los An
geles, dalyvavo spalio 28 — 30 d. d. 
Amerikos fizikų sąjungos suvažiavime 
Čikagoje ir atstovaudamas institutui 
skaitė jame paskaitą.

TEV. DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, do- 
mininkonas, yra žinomas savo įspūdin
gais pamokslais ir kaip misijų, reko
lekcijų vedėjas Europoje ir š. Ameri
koje. Jo misijų programa yra užimta 
sekančiais metais iki lapkričio mėn., 
išskyrus gegužės ir birželio mėnesius, 
šalia savo tiesioginių sielovados parei
gų, Tėv. žiūraitis dirba mokslinį dar
bą, bendradarbiauja mūsų, spaudoje ir 
uoliai seka naujuosius Anglų, vokie
čių ir prancūzų kalbomis filosofinius 
ir teologinius veikalus, jų kritines ap
žvalgas pateikdamas “Aidų” skaityto
jams. Tėv. Žiūraitis pasiekiamas šiuo 
adresu: St. Dominic’s 630 E St., S. .W., 
Washington, D.C. 20024, USA. Tel.: 
Area Code 202 638 — 5411.

ČIKAGOS ŠAULIŲ meno kuopa yra 
paruošus A. Kaulėno 4 v. dramą “Miš
ko broliai”. Ją kartą jau vaidino va
sario 20 d. Pirmasis pastatymas pra
ėjo labai sėkmingai. Dabar rengiamas 
antras, patobulintas pastatymas gruo
džio 5 d. Čikagos Jaunimo Centre. Re- 
žisorius - aktorius A. Brinką. Tikimasi, 
kad visuomenė, ypač mokyklinis jau
nimas, susidomės šiuo vaidinimu, pa
rodančiu laisvės kovotojų ryžtą. A.M.

PRANCŪZŲ PROTESTANTŲ mė
nesinis laikraštis š. m. fugp. - rugsėjo 
laidoje įdėjo J. G. Hoffmano straipsnį 
“Lietuva replėse”. Labai ryškiai nu
šviesta visų religijų, o ypač plačiai ka
talikų, padėtis Lietuvoj. Sukaupti pa
tys ryškiausi duomenys bei faktai, pa
teikti kondensuotai ir vaizdžiai. Laik
raščio vardas — “Tant Qtant’il fait 
Jour”. Adresas — 14, rue de Cherche- 
Midi, Paris 6-e, France.

BALTŲ DRAUGIJA Vokietijoj mini 
dešimtmečio sukaktį Bonnos mies
te lapkričio 12—14 dienomis. Ta pro
ga rengiamos iškilmės: lapkr. 12 — 
dailės parodos, apimančios modernią
ją grafiką, atidarymas; parodoj daly
vauja — M. Induss, V. K. Jonynas ir 
E. Wiiralt; taipgi bus išstatyti reti že
mėlapiai iš 5 šimtmečių; koncertas 
pianistės iš Stockholmo Kaebi Laretei 
ir prof. A. Teichmanio; lapkr. 13 — 
iškilmingas aktas su menine dalimi, 
kurioje dalyvaus ir Aldona Eretaitė; 
lapkr. 14 evangelikų ir katalikų pa
maldos. Pastarąsias laikys vysk. Pr. 
Brazys iš Romos.

PROF. DAIL. A. VARNAS yra pa
siryžęs sukurti eilę portretų: arki v. J. 
Matulaičio, prez. A. Smetonos, M. Šle
ževičiaus ir eilės kitų žymių asmenų. 
Neseniai sukūrė paveikslą kunigaikš
tienės Birutės ir perdavė Lietuvos ka
rininkų šeimų moterų draugijai “Bi
rutė”.

“LIETUVIŠKŲ KAIMO VESTU
VIŲ” PABAIGTUVĖSE Niujorko pa
saulinėje parodoje atsilankė' daugiau 
kaip 200 Niujorko lietuvių. Iš Vašing
tono buvo atvykusi Ona Kajeckienė 
su viešnių būreliu. Ji, kaip “vestuvių” 
komiteto garbės pirmininkė, šiltai pa
dėkojo Niujorko lietuvaitėms už triū
są ir tokią meilę Lietuvai. “Vestuvi
ninkai” buvo perkelti į Lietuvos pa- 
siutinybę, iš kur su min. J. Kajecko 
didele parama ir pritarimu jie buvo 
atkeliavę.

Nekartą teko girdėti apie rašy
toją ir žurnalistę Patriciją 
Young, gyvenančią Vankuveryje 

DAIL. J. RIMŠOS paveikslų paroda — už 3.000 mylių nuo Toronto.
atidaryta lapkričio 11 d. Klevelande 
Gallery International ir truks iki 
gruodžio 11 d.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
JONAS ŠIMKUS, rašytojas ir žurna

listas, palaidotas Vilniaus Rasų kapi
nėse. Velionis sunkiai sirgo keletą me
tų, buvo pusiau suparalyžuotas, kiek 
galima spręsti iš prasitarimų komu
nistinėje Lietuvos spaudoje. Kūrybinį 
kelią pradėjęs “Trečio Fronto” žurna
le, pasuko marksizmo kryptimi, pasi
rinkdamas tarnybą sovietiniam komu
nizmui. Pokario metais redagavo visą 
eilę komunistinių laikraščių ir žurna
lų. Jo veiklą bene geriausiai apibūdi
no J. Baltušis prie karsto pasakytoje 
kalboje: “... Jis visuomet nesvyruoda
mas ėjo ten, kur siuntė partija...”

VALSTYBINIS DAINŲ IR ŠOKIŲ 
ANSAMBLIS “Lietuva” koncertavo 
Latvijoje ir Estijoje. Rygoje turėjo 
pakartoti net 14 dainų, instrumentinių 
pjesių ir šokių. Latvių publikai an
samblis padainavo latviškai J. žilins- 
kio dainą “Mano tėvynė” ir pašoko du 
latvių liaudies šokius — “Rucavietį”, 
“Prie Dauguvos”. Taline įvykusiame 
koncerte gausūs estų publikos ploji
mai taip pat privertė ansambliečius 
pakartoti nemažą programos dalį. Es
tams “Lietuvos” šokėjai pateikė du 
estų liaudies šokius — “Hiju valsą” 
ir “Tuisulinį”.

EILĖ KONCERTŲ SURENGTA Vil
niuje Lietuvos Kompozitorių Sąjungos 
valdybos plenumo proga. Simfoninių 
kūrinių koncerte buvo atliktos E. Bal
sio “Dramatinės freskos”, R. žygaičio 
uvertiūra “Jaunystė”, V. Jurgučio 
“Kareivio laiškai”, B. Gorbulskio kon- 
certas-poema triūbai su orkestru, A. 
Rekašiaus naujojo baleto “Gęstantis 
kryžius” ištraukos. Filharmonijos sim
foniniam orkestrui dirigavo J. Domar
kas. Kamerinių kūrinių ir solo dainų 
koncerte vilniečiai išgirdo B. Dvario
no sonatą smuikui su fortepijonu, kur 
ir smuiko, ir fortepijono partijos esan
čios išraiškingos, viena kitą papildan
čios. Į programą buvo įtraukta ir V. 
Laurušo sonata smuikui su fortepijo
nu, kurią jau kartą yra atlikęs E. Pau
lauskas savo rečitalyje. Sol. A. Vasi
liauskaitė padainavo lyrika nuspalvin
tą A. Budriūno “Odę Vilniui”, o sol. 
R. Siparis — V. Paltanavičiaus dainas 
H. Heiriės tekstais “Kedras ir palmė”, 
“Nesijuok, brolau, iš velnio”, šiomis 
dainomis V. Paltanavičius parodė savo 
kūrybinį pajėgumą, nors jo produkty
vumas vis dar esąs labai ribotas. Dau
giausia klausytojų sutraukė naujųjų 
chorinių dainų koncertas, kurio pro
gramą atliko: moterų čhdras “Aidas”, 
vad. J. Vanago; vyrų choras “Varpas”; 
vad. A. Krogerto; berniukų choras 
“Ąžuoliukai”, vad: H. Perelšteino, ir 
radijo bei televizijos komiteto choras, 
kurio vadovu yra L. Abarius. Naujų 
dainų tarpe buvo ir stambesnės for
mos kūrinių: A. Budriūno “Vyrų da
lia” solistui, berniukų ir vyrų cho
rams, A. Račiūno pagal K. Donelaitį 
sukurti “Metų laikai” mišriam chorui 
su vargonais, V. Kairiūkščio “Aš no
riu apsaugoti meilę” ir V. Barkausko 
“Pasakalija”. Savo skirtingomis nuo
taikomis iš atliktų dainų išsiskyrė E. 
Balsio “Lopšinė”, L. Povilaičio “Žė
rėk, taikos saulute”, R. Žygaičio “Ty
la”. Harmonizuotų liaudies dainų gru
pėje klausytojų dėmesį patraukė A. 
Račiūno “Oi tu sakai, sakale”, J. Ba
šinsko “Kiškelis”, A. Belazaro “Svote
liai, ridilio” ir kt. V. Kst.

Ji savo straipsniuose dažnai prisi
mena pavergtą Lietuvą ir infor
muoja angliškai kalbančią visuo
menę apie komunizmo daromas 
skriaudas Baltijos ir kituose pa
vergtuose kraštuose. Nuvykęs į 
Vankuverį tuojau pat radau jos 
pėdsakus. Kai pasiteiravau kata
likų imigracijos įstaigoje apie lie
tuvius, tarnautoja man atsakė: 
“Daugiausia apie juos žino Pat
ricija Young!”. Taip pat žinojo 
apie ją ir Vankuverio lietuviai, 
ypač tie, kurie palaiko su ja ry
šius. Nuvykęs pas ją į butą su 
vienu Vankuverio tautiečiu, nu
stebau: duryse pasirodė augalota, 
bet pusiau paralyžuota moteris, 
apsirengusi vyriškai. Tai namų 
šeimininkė — Patricija Young. 
Jai kliudo judėti kojų paralyžius. 
Fizinio darbo ji dirbti negali, bet 
rašyti — kaip iš gausybės rago. 
Iki šiol ji yra parašiusi 22 roma
nus ir daugybę straipsnių. Susė-

dę prie stalo, ant kurio atsirado 
arbata ir pyragaičiai, pradėjom 
dialogą. Daug klausti nereikėjo

vo vietos. Tėvas, matydamas ma-ų IH-Ji Amerikos ir Kanados Lie- 
no norą rašyti,’likvidavo viščiu-l &B^0“^^ainų ^en- 
kus ir vištininke įrengė man “stu-! į®
diją”, kur buvo sukrautos ir ang-jf?^e I.n|ernatlonal Amphiteatre.atsargos. Pirmąjį straipsfį
vietos laikraščiui pardaviau būda- 
ma 13 metų. Pirmasis mano ro
manas buvo išleistas už 4 metų.

— Ar galėjote pragyventi iš 
plunksnos?

— Anaiptol! Dirbau įvairius tas: dr. Steponas’ Biežis — pirm., 
darbus: IBM operatorės, fotogra- ‘ Jonas Paštukas — vicepirm., An
tes, sekretorės, reporterės, masi- f tanas šantaras — vicepirm. ir 
ninkės, radijo komentatorės ir gener. sekr., Jonas Jurkūnas —

reikėjo laukti.
Pirmiausia mums buvo įdomi 

rašytojos kilmė. Ji sakėsi gimusi 
Londone, Britanijoj 1922 m. ir 
ten baigusi mokslus. Jos seneliai 
gimę Vilniuje. Senelės pavardė 
buvusi Petronėlė JanuŠaitytė, o 
senelio — Juozas Naujokas. Juo
du imigravo Britanijon apie 1870 „ ___________ _ _______ ... . ................  -
metus, ir įsikūrė Londone. Rašy- sfcriptų rašytojos. Iš Britanijos te- * organizacinių reikalų vadovas, 
tojos motina buvo Marcele Nau- ję0 persikelti į Hollywoodą Jung- Kostas Dočkus — ižd., Jonas Zda- 
jokaite, kun angliškai vadinosi tinėse Amerikos Valstybėse, pas- -s-' ....................
Nayok o vėliau —-Norns;tėvas j į Naujorką ir pagaliau Kana- nuvn .lACAnn Tnncf-ia cn.

sinama ne tik pačios šventės me
tu, bet ir generalinės repeticijos 
dieną.

Šventei organizuoti yra sudary
tas IlI-sios dainų šventės komite-

Atsiųsta paminėti
Evangelijos šviesa, nr. 4, 1965 lie

pa-rugpjūtis. Red. kun. K. Burbulys,

tės komiteto pirm. dr. S. Biežį. Jo 
adresas: 3241 W 66th Place, Chi
cago, Ill. 60629, USA. Lygiųjų 
balsų chorai taip pat prašomi iš
mokti atitinkamas nušrauus cho-
ro partijas.

Dainų šventės komitetas prašo 
visus chorus nedelsiant registruo
tis komisijoje, kuriai vadovauja 
Jonė Bobimenė, 1530 So. 49th 
Avė., Cicero, III. 60650, USA. 
Tel. OL 2-2316. Užsiregistruojant 
reikia nurodyti apytikrį daininin
kų skaičių. Chorams bus apmokė
ta pusė (50%) kelionės autobu
sais ar traukiniais išlaidų. Komi-

buvo Joseph Jung-Goyanecha, gi
męs Ispanijoj (jo tėvas — vokie
tis, motina — ispanė).

— Kada pradėjote rašyti? — 
paklausiau

— Rašyti pradėjau iš pat ma
žens. Būdama 10 metų jau jieš- 
kojau ramaus kampo — studijos, 
kur galėčiau rašyti. Mat, buvome 
aštuoni vaikai, tad rašymui nebu-

Lietuvių kilmės rašytoja ir žurnalistė Patricija Young

— Rašėte ką nors apie Lietu
vą?

— Lietuvos nepažįstu, nes joje 
neteko būti. Esu parašiusi knygą 
apie imigrantus iš Lietuvos “Far 
Flung Seeds”. Ją rašiau praėjusio 
karo metu ir rėmiausi žiniomis, 
kurias buvau girdėjusi iš saviš
kių. Jei dabar rašyčiau, knyga bū
tų kitokia.

— Ką dabar rašote?
— Neseniai baigiau romano 

pobūdžio knygą “The Prophecy”. 
Tai istorinis romanas, kuriame 
pavaizdavau Kristaus laikų žmo
nes bei jų gyvenimą. Dažnai ra
šau straipsnius vietiniams Vanku
verio laikraščiams. “The Prov
ince” dienraštyje turiu savo sky
rių, pavadintą “Patricia Young 
says”. Anksčiau pastoviai rašyda
vau vietos katalikų laikraštyje 
“The Catholic”, bet besikeičiant 
žmonėms turėjau su juo atsiskir
ti, nes mano pažiūros kaikuriais 
klausimais buvo skirtingos. Man 
rodosi, kad šiuo metu daug kur 
Įsigali liberalinės tendencijos, 
linkusios švelninti taktiką komu
nizmo atžvilgiu.

— Rodos, dažnai savo straips
niuose minite Lietuvą, kuri da
bar yra sovietų okupuota. Daug 
kas šiandieną ta faktą nutyli. Ko
dėl?

— Kaip minėjau, daug kur vei
kia liberalinės tendencijos ir ne
noras pažvelgti i dalyką atvirai. 
Be to, tie, kurie kovoja už Lietu
vos laisvę, neturėtų remtis vien 
praeitimi ir ribotis vien Baltijos 
kraštais. Su komunistiniu impe
rializmu reikia kovoti visuose 
frontuose ir tai remiantis dabar
timi. Kova Vietname pvz. yra 
bendros kovos dalis. Daug kur 
komunistai save vaizduoja, varg
šų globėjais. Neturtingų žmonių 
srityse jie randa pasekėjų, neš 
ten krikščionys nepanaudoja sa
vo evangelijos, kuri kaip tik ir 
yra vargšų atrama. Mano nuomo
ne, neturtas turėtų būti ne ko
munistų, o krikščionių stiprioji 
korta.

— Iš ankstyvesnių Jūsų užuo
minų atrodo, kad dalyvaujate or-' 
ganizacijų veikloje. Kuri sritis 
Jus labiausiai domina?

— Esu daug keliavusi ir skai
čiusi paskaitų įvairioms organi
zacijoms, ypač “Marijos legio
ne”, kuri rūpinasi globos reika
lingomis moterimis. Esu pirmi
ninkė “Sancta Maria House”

nius — muzikinių reikalų vado
vas, kun. Jonas Kubilius, SJ, Ka
nados Liet. Bendruomenės atsto
vas, Algirdas Pužauskas — spau
dos reikalų vadovas.

III-čioje dainų šventėje daly
vauja JAV ir Kanados lietuvių 
chorai ir ansambliai bei lituanis
tinių mokyklų chorai ir ansamb
liai. Šventėje bus dainuojamos 
tik mišraus choro dainos. Reper
tuaro gaidas daugelis chorų jau 
gavo. Negavusieji prašomi kuo 
greičiausiai kreiptis į dainų šven

vadovams nakvynes pas privačius 
asmenis. Norintiems apsistoti 
viešbutyje komitetas užsakys vie
tas pagal pageidaujamą kainą.

Dainų šventė — Lietuvių tau
tos šventė! Tikimasi, kad šioje 
tautinėje demonstracijoje daly
vaus apie 10.000 žmonių. Visi 
JAV ir Kanados chorai prašomi 
gausiai dalyvauti, ruoštis šventei, 
papildyti chorų eiles naujais dai
nininkais.

Teskamba dainos už laisvą Lie
tuvą! Inf.

Laikraščiy technikos tobulėjimas
Nuo šių metų rugsėjo mėne

sio pradžios Londono dienraštis 
“Evening Post” pradėtas spaus
dinti nauju būdu — skaitytuvų 
(komputerių) pagalba, kurie ne
trukus pakeis linotipus ir įvyk
dys revoliuciją laikraščių spaus
dinimo technikoje.

Pagal šią naują Thomsono-Eli- 
otto sistemą, dvylikos linotipų 
grupė sujungta su Eliotto 803B 
skaitytuvu, kuris, savo ruožtu, 
sujungiamas su fotolinotipu. Kaip 
šachmatų meisteris, tuo pačiu lai
ku lošiąs dvylika partijų, taip 
tas skaitytuvas simultaniškai vyk
do dvylikos rinkėjų darbą, kiek 
tai liečia raidžių stilių, jų dydį, 
eilučių ilgį ir visa kita. Jis laiko 
savo atmintyje 70 raidžių, kurias 
linotipininkas išmušė. Tai sudaro 
didelį patogumą taisant korektū
ras ir atliekant kitokius pakeiti
mus. čia būdinga tai, kad užuot 
linotipininką pavertus automatu, 
kaip dažnai esti su skaitytuvais, 
toji sistema reikalauja jį būti 
įgudusiu specialistu, bendrai dir
bančiu su skaitytuvu, greitai, 
efektingai ir taupiai. Tuo būdu 
tas “Evening Post” spausdina
mas moderniausiu pasauly būdu,

Vankuveryje. Panašius namus 
turime ir Toronte. Be to, esu na
rė katalikų rašytojų ir žurnalistų 
draugijų. Iš įvairių organizacijų 
— katalikų ir nekatalikų — esu 
gavusi premijų už straipsnius.

— Ką galėtumėte palinkėti 
Kanados lietuviams?

— Linkėčiau, kad lietuviai su
gebėtų parodyti savo įnašą Kana
dai. Kanados nepadarysime Lie
tuva, bet galime savo įnašu pra
turtinti Kanadą, kuri yra ir bus 
reikalinga Lietuvai.

Mes iš savo pusės padėkojome 
rašytojai už malonų priėmimą ir 
palinkėjome jai sėkmingai gar
sinti Lietuvos bylą savo straips
niais ir toliau. Pr. G.

nepanaudojant nė gabaliuko švi
no ir be jokio dažų kvapo.

Fotofilminįs rinkimas ir vora
tinkliniu ofsetu spausdinimas, 
pirmiausiai išvystyti JAV, dabar 
nebėra labai naujas dalykas. Ligi 
šiol jie labiausiai buvo naudoja
mi Anglijoje savaitraščių spaus
dinimui. Jų ekonominė reikšmė 
išryškėjo tik pastaraisiais metais. 
Skaitytuvų sistema sudaro toli
mesnę technologinę pažangą. Po 
ilgo sustingimo dienraščių spaus
dinime, dabartiniu metu visa ei
lė revoliucinio pobūdžio sistemų 
tobulinama kombinuojant bei su
jungiant su tradiciniais procesais. 
Galimas dalykas, kad artimiausių 
kelerių metų laikotarpyje visiš
kai pasikeis laikraščių spausdini
mo technika.

Prieš porą mėnesių Londone 
pradėjusi veikti Tarp taut. Spaus
dinimo Korporacijos 7 milijonų 
dolerių vertės spaustuvė yra pir
mas tos naujos pažangos ženklas. 
Jos modernieji įtaisai ją įgalina 
reproduktuoti ištisą dienraštį ir 
jį perduoti iš vieno centro į kitą, 
taip kad toli nuo sostinės esą 
miestai gauna dienrašti daug 
greičiau nei juos pristatant lėk
tuvu.

Naujas spausdinimo būdas, ti
kima, bus labai tinkamas smul
kesnei provincijos spaudai. Jeigu 
anksčiau ūkiškai pelningu buvo 
laikomas 100.000 tiražas, dabar 
jis bus pakankamas ir su 30.000, 
nes sumažins reikalingą investuo
ti kapitalą, gamybos išlaidas ir 
smarkiai padidins produktyvumą.

Ar galės ta naujausia techniki
ne spausdinimo pažanga pasinau
doti mūsų išeivijos spauda? Atro
do, kad ne, nes mūsų laikraščiai 
nelengvai verčiasi dėl palyginti 
mažo skaičiaus skaitytojų ir dėl 
stokos skelbimų — svarbiausio 
kiekvieno laikraščio gyvybės pa
laikytojo. Kaikurių mūsų laikraš
čių (kaip pvz. “Draugo”) spaustu- 

(Nukelta į 7 psl.)

Vyrai, kuriu, idėjos pažadino reformas visų raktų i tiesos šventyklą. į vedybas ir šeimą, etnines grupes

AMBROZIJUS PRAKAPAS, O.F.M.
r__ _____ ___  _____________z Prasidėjus II-jai Vatikano vi-
656 West 35th st., Chicago 16, iii.’ suotinei santarybai, pasigirdo ne- 
usa. r

KALĖDINIAI SIUNTINIAI
Mieli tautiečiai, nudžiuginkite artimuosius Lietuvoje pasiųsdami 

jiems dovanėlių Kalėdoms ir Naujiems Metams!
Mes esame sudarę tris specialius didžiai vertingus šventinius siun

tinius, kurių kaina Jums bus visai prieinama ir kokybė sužavės gavėjus. 
Štai jie:

Kalėdinis P(rabanginis) I
Angį, apsiaustinė šilto veliūro medžiagos 3 jardai; išeiginei vyr. ar

ba mot. eilutei vilnonė angį, medžiaga 3% j; nepermatomo nailono medž. 
suknelei — 4 j.; kaklaraištis; šilkinė skarelė; šokolado dėžė — 1 sv.; 
kakavos pupelių 1 sv; švelnaus nailono mot. balt. — apatinukas ir kel
naitės; vyr. išeiginiai nailono marškiniai; ir vyr. arba mot. škotiškos vil
nos nertinis tik už 99 dol. su pasiuntimu ir muitu!

Kalėdinis S(taigmeninis) II
Angį. viln. medžiaga dviems vyr. arba mot. eilutėms — 7 j; labai 

graži portugališka šilta medž. suknelei — 4 j; 2 poros nailono kojinių; 
vyr. arba mot. vilnonis nertinis vyr. išeiginiai nailono marškiniai; šokola
do dėžė 2 sv. tik už 75 dot su muitu ir pasiuntimu!

Kalėdinis D(ovaninis) III
Angį. viln. medž. vyr. arba mot. eilutei — 3% j; medžiaga šiltai, 

gražiai mot. suknelei — 4 j; sunkaus itališko šilko medž. suknelei — 4 
j; šilkinė skarelė; 2 poros nailono koj. ir 2 sv. šokolado tik už 60 dol. su 
pasiuntimu ir muitu!

Be to, tebesiunčiame mūsų populiariuosius standartinius siuntinius 
V-3, 10% j; viln. eilutėms medž. už 55 dol. N4, 16 j. keturioms suknelėms 
nailoninės nepermatomos medž. už 45 dol; P-3, 6 j. vilnonės medž. dviem 
apsiaustam ir 3% j vilnonės medž. išeiginei eilutei už 75 dol.; NMSK — 
3 nertiniai, 3 išeig. marškiniai, 3 viln. skarelės ir viena atkarpa 3% j. ei
lutei už 75 dol; ir M-13, augšto kaloriteto 22 Ibs maisto siunt už 30 dol.

Automobilius, dviračius, siuv. mašinas, svaig. gėrimus, tabaką (sov. 
gamybos) galime pristatyti iš Kaune ir Vilniuje esančių kooperatyvų.

Siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik naujų prekių). 
Tokius siuntinius (iki 22 Ibs.) galite adresuoti mums ir mes juos ekspe- 
dijuosime į Lietuvą už 12 dol., įskaitant mūsų patarnavimą, leidimą, drau
dimą ir paruošti. Gi už čia apmokėtą muitą pateiksime oficialią sąskaitą. 
Prie tokių siuntinių galime pridėti šį tą ir iš mūsų kataloginių angliškų 
prekių.

Siųskite užsakymus, reikalaukite pavyzdžių ir kainininkų:
BALTIC STORES LTD.
421, Hackney rd.
London, E. 2.
Great Britain.
Seniausioji šioje srityje lietuvių firma. Greitas, garantuotas ir ga

vėjo parašu patvirtintas pristatymas!
Atstovai Kanadoje: A. KUSINSKIS, 124 Park St, Sudbury, Ont;

įprastų ir drąsių minčių, liečian
čių bažnyčios mokslą ir gyveni
mą. Prieš santarybą ir jos metu 
Romos kurijos pareigūnai stip
riai kovojo prieš tas idėjas, bet, 
nežiūrint jų priešinimosi, šios 
idėjos užkariavo santarybą; jos 
jau vyrauja išleistose santarybos 
konstitucijose, o taip pat ir pa
rengtuose balsuoti šioje sesijoje 
dokumentuose. Tuo būdu šios 
idėjos tapo Katalikų Bendrijos 
mokslu ir mintimi.

Su išleistais santarybos dekre
tais Katalikų Bendrija pradeda 
naują erą; gi tiems vyrams, kurie 
buvo šios eros pijonieriai, atėjo 
sunkaus ir ilgo kelio apvainikavi
mas. Tas kelias išryškėjo ypač 
po II D. karo. Mirties bei nevil
ties vaizdų prisiminimas sukėlė 
teologuose* nerimą, jieškojimą 
naujų kelių. Jie uoliai pradėjo ty
rinėti krikščionybės šaltinius, ar 
kartais jie neturi daugiau daly
kų, kurių praeities teologai nebu
vo pajėgūs atrasti. Jiems rūpėjo 
klausimas, kaip būtų galima per
teikti krikščionybės tiesas, kad jų 
mielai klausytų dvidešimto am
žiaus žmonės. Jiems buvo svarbu 
atrasti ir daugiau tiesos aspektų, 
kurių kiti anksčiau neįžiūrėjo. 
Jie iškėlė net klausimą: kiek gali 
padėti nekatalikai krikščionys ke
lyje į pilną tiesą?

“Senosios teologijos” šalinin
kams šios idėjos atrodė labai pa
vojingos. Pasak jų, tiesa nesikei
čia, todėl negali būti naujos teo
logijos. Jeigu pasaulis neklauso 
Bažnyčios, tai pasaulio kaltė. Pa
sauliečio pareiga Bažnyčioje yra 
tik klausyti. Vyskupai tik tiek tu
ri galios, kiek jiems duoda po
piežius.

Naujieji teologai pabrėžė, kad 
Katalikų Bendrija savo esmėje 
nėra popiežius ir hierarchija, bet 
visa Dievo tauta; kad jai priklau
so tam tikru būdu ir visi tie, ku
rie išpažįsta Kristų. Jie moko, 
kad vyskupai, popiežiui vadovau
jant, pačia dieviška teise turi vy
riausią valdžią visai Bendrijai. 
Jie kalbėjo apie ypatingą pasau
liečių uždavinį Bažnyčioje ir jų 
turimas dvasines dovanas. Jie su
kūrė visuotinumo teologiją, kuri 
rimtai uždegė visą krikščionybę; 
iškėlė naują supratimą religinės 
laisvės ir pagarbą didžiosioms ne
krikščioniškoms religijoms; atsi
rėmė daugiau į šv. Raštą, jieško- 
dami gilesnio jo supratimo ir gi
lesnės liturgijos prasmės. Jie ban
do suartinti krikščionybę su mo
derniuoju pasauliu.

Popiežiaus Pijaus XII laikais 
Romos kurija elgėsi labai griež
tai su šiais “pavojingais prana
šais”. Tik Jonui XXIII paskelbus 
visuotinę santarybą, naujieji teo
logai galėjo laisviau pasireikšti. 
Jų idėjos pradėjo sklisti po pa
saulį, sukeldamos entuziazmo, 
džiaugsmo ir, žinoma, pasipikti
nimo. Pamažu šios idėjos pradėjo 
rasti pritarimo. Daugelis kardino
lų ir vyskupų pasiėmė naujosios 
teologijos pijonierius savo asme
niniais patarėjais ir taip juos įve
dė į Vatikano santarybą. Kažku
rie kuri jos pareigūnai mėgino su
trukdyti jų įsileidimą santarybon, 
tačiau, Jono XXIII įsikišimu, šios 
pastangos buvo nesėkmingos; jie 
pamažu įėjo į svarbiausias santa- 
rybos komisijas ir turėjo progos 
formuluoti dekretus, kuriuos san- 
taryba bemaž vienbalsiai padarė 
Bažnyčios mokslu.

Sekančiose eilutėse pateikiame 
naujosios teologijos pijonierius,

kurie išsamiausiai išreiškia 
josios linkmės idėjas.

KARL RAHNER

nau-

Dieviškasis įkvėpimas nepriklau
sąs nuo organizacinės pareigos. 
Kaip Senajame Testamente Die
vas kalbėjo per pranašus, kurie 
nebuvo kunigai, taip ir dabar Jis 
gali kalbėti per pasauliečius.

Daugeliui katalikų moralė esą Z Y 1 J • T-k V V • ,

ir žmonijos būklę.”
Bažnyčia, sako Rahner, privalo 

turėti drąsos daryti pakeitimų, 
nes laiko srovė neša ją ne į mir
ties pakrantes, bet į amžinąjį gy
venimą.

Daugeliui vyskupų ir teologų reiškia laikytis Bažnyčios nusta- 
svarbiausia diskusijų vieta santa- taisyklių. Rahner žiūri į mū
rytos sesijos metu nėra šv. Petro ra In? gy.^ePim? Pe.^ie^ ye\^- 
bazilika, bet vokiečių kolegijos P02?.1^10, kiek is esminių įsi- 
III augšto kambarys. Jame santa-' pareigojimų. Pasaulis esąs pilnas 
rybos sesijos metu gyvena vokie
tis jėzuitas Karl Rahner, žymiau-

'bevardžių krikščionių”, kurie 
formaliai gal netiki i Kristų ir

sias naujosios teologijos atstovas. Bažnyčią, tačiau yra padarę asme- 
Vieni ji laiko didžiausiu šio meto ^inL ir gamtini Įsipareigojimą

'nežinomo Dievo” tiesai. Pasak 
Rahner, tie tiesai įsipareigoję 
žmonės yra tam tikra prasme 
krikščionys, ir geresni krikščio
nys, negu tie katalikai, kurie savo 
dvasinio gyvenimo pareigas atlie
ka mechaniškai. .

Rahner yra kartais vadinamas 
“egzistencialistu” (tokios linkmės 
filosofijos atstovu). Iš tikrųjų jis 
rado daug įkvėpimo egzistencia
listų raštuose. Jo nuomone, seno- 

Mums reikalingas ji teologija nesugebėjo spręsti 
egzistencinių dvidešimtojo am- 

Rahnerio drąsumas įgalino jį žiaus problemų. “Šio meto teolo-

teologu; kiti, konservatyvieji, žiū
ri į jį su įtarimu ir priešišku nu
sistatymu. Rahner laikosi nuomo
nės, kad kiekviena karta privalo 
iš naujo persvarstyti teologijos 
problemas. Jis neatmeta praeitų 
santarybų ir popiežių dogmatinių 
nuostatų, tačiau jis nuolat klau
sia, ką tikrumoje reiškia šių nuo
statų žodžiai, “šio meto teologas”, 
rašo jis, “privalo j ieškoti naujos 
kalbos. Mes turime daug dalykų 
pergalvoti.
šventas drąsumas.”

pergalvoti krikščionybės mokslą 
visuose dalykuose — nuo etikos 
iki pomirtinio gyvenimo; nuo pa
rapijos supratimo iki politinės 
valdžios prigimties. “Rahner ma
to”, rašo kardinolas Koenig, 
“naujus požiūrius kiekvienoj tra
dicinėj tiesoj.” Savo studijoj apie 
vyskupų santykį su popiežium 
Rahner įrodinėjo, kad augščiau- 
šias Bažnyčios autoritetas nėra 
vien popiežius, bet popiežius 
vienybėje su vyskupais. Kai po
piežius išsprendžia kurią nors tie
sa, tikėtiną visai Bažnyčiai, tai 
jis tai daro ne vien savo valdžios 
galia, bet kaip galva vyskupų, 
kurie kolektyviai yra apaštalų 
įpėdiniai. Rahner toliau įrodinė
ja, kad net visa hierarchija neturi

Karolis Rahner
K. Rahner, katalikų tėvų vai

kas, buvo padykęs ir mažai davė 
vilties ateičiai. Tačiau kartą pasi
taisė ir pradėjo kopti į savo kla
sės pirmąsias vietas. 1922 m. pa
sekė savo vyresnįjį brolį Hugo ir 
įstojo į jėzuitų ordiną. Kartą at
radęs savo kelią, parodė neįpras
to darbštumo. Jis pažįsta Bažny
čios tradicinį mokslą neblogiau

gijos problema”, sako Rahner, 
“yra pažadinti religiją žmoguje, 
o ne ją įpompuoti. Atpirkimas 
yra atliktas, šventoji Dvasia už didžiausius konservatyviuosius 
veikia žmonėse. Reikia pagelbėti kritikus. Jis, mat, redagavo vei- 
žmonėms tapti tuo, kuo jie yra kalą “Enchridion Symbolorum”, 
tikrumoje”. Jo pagrindinė tema:. kuris apima dokumentus, liečian- 
teologiia turi eiti su gyvenimu, čius tikrą Bažnyčios mokslą. Be 
Jei Bažnyčia nesukursianti teolo- to, jis yra vienas redaktorių di- 
gijos pagal laiko dvasią, tai ji su- džiulės teologijos enciklopedijos, 
menkėsianti iki mažo būrelio kuri jau yra baigiama leisti, 
krikščionių, gyvenančių katakom-krikščionių, gyvenančių katakom- Rahnerio raštai, kurių yra jau 
bų egzistenciją. “Munis reikia”, netoli tūkstančio (knygų ir 
rašo jis, “teologijos, apimančios straipsnių), yra gana sunkūs skai- 
Kristaus paslaptis, fizinį pasaulį, tyti jo gimtoje vokiečių kalboje, 
laiką ir laikinius santykius, isto- Neveltui juokdamasis sakė jo bro
liją, nuodėmę, žmogų, gimimą, lis Hugo (taip pat žinomas teolo- 
valgymą, gėrimą, matymą, girdė- gas): “Kai pasensiu ir turėsiu 
jima. kalbėjimą, veiksmą, juoką. dauS laik°, mėginsiu versti Karo- 
muziką, šokį, kultūrą, televiziją, lio raštus į vokiečių kalbą.” B. d.
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Mann & Martel
2320 Bloor St. W.
EGLINTON — OAKWOOD

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

$5J00 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; atskirai, mūrinis

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

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- 
Sapartamentinis pastatas — four- 
. ex, tik 8 metų senumo su 4 ga
ražais ir privačiu įvažiavimu. Kiek
vienas buta^ po 2 miegamus, dide
li kambariai, patogus išnuomoji
mas. 5% ilgalaikis morgičius. Ge
ros nuomos. Visai arti susisiekimo 
ir krautuvių. Labai geras pirkinys.

B. SAKALAS
Darbo telef. RO. 24255 Namų telef. LE. 6-1410

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

SPORTAS
Sporto darbuotojų suvažiavime spa

lio 30 ir lapkr. 1 d. Klevelande gau
siausiai atstovaujamas buvo Torontas, 
Detroitas, Čikaga ir Klevelandas. Ne
trūko atstovų nei iš kitų tolimesnių 
vietovių. Suvažiavimui centro valdyba 
tinkamai pasiruošė, pateikdama išsa
mius sportinių reikalų referatus, kurie 
sukėlė sveikas diskusijas. Nemažai dė
mesio teko lietuviškumo klausimui. 
Nutarta Sąjungos varžybose bei rink
tinėse dalyvauti tik su aiškios kilmės 
lietuviais. Su atsidėjimu buvo svars
tomi kursų steigimo bei mūsų krepši
nio išvykos reikalai. Nebuvo pamirš
tas profesijonalizmo bei klubų bend
radarbiavimo klausimas, šeštadienio 
vakare dalyviai pasidžiaugė neseniai 
iš Australijos gautu filmu. Matėme 
mūsų rinktinę varžantis su pietų Aust
ralijos rinktine, šis filmas yra garsi
nis ir planuojamas rodyti visuomenei. 
Išsiskirstyta su pakilia nuotaika ir to
liau dirbti .bendrą lietuvišką sportinį 
darbą. J. B.

AUŠROS ŽINIOS

Praėjusią savaitę buvo oficialiai pra
dėtas krepšinio sezonas. Sekmadienio 
Bathurst-College lygoje Aušros vyrai 
įspūdingai sužaidė su pr. sezono meis
teriais Andy’s komanda 80:84. Nors

mūsiškiams trūko ūgio ir nesisekė 
baudų metime, tačiau jie pasirodė 
kaip darnus ir vikrus vienetas. Žaidė: 
A. Šlekys 10, R. Burdulis 19, L. Meš
kauskas 26, A. Sapijoriis 5, J. Zentinš 
11, M. Barškėtas 9, A. Stonkus 2 ir R. 
Grigas. Sekančios vyrų rungtynės bus 
šį sekmadienį, 12.30 v., mūsų salėje. 
Jauniai žais taip pat šį sekmadienį. Jų 
rungtynės bus 1 vai. Woodgreen C.C. 
835 Queen St. E.

C.Y.O. mergaičių krepšinio lygoje 
Aušra J. 14-15 m. nugalėjo St. Ed
wards 42:15; Aušra M. 12-13 m. nuga
lėjo St. Vincents 44:3 ir Aušra M.M. 
10-12 m. pralaimėjo St. Leos 10:23. ‘

Toronto moterų krepšinio lygos pir
menybės prasidės lapkričio 16 d.

VYČIO ŽINIOS

Jaun. krepšininkės laimėjo pirmą
sias savo grupės pimenybių rungtynes, 
įveikdamos St. Leos 49:4. Vytietės žai
džia CYO lygos 14 m. grupėje.

Sekančios rungtynės šioms pirmeny
bėms įvyks: lapkričio 12 d., 7 v., King 
Edward m-kloje su St Vincents; lap
kričio 20, 1 v., Oakwood m-kloje su 
Aušra; lapkričio 27, 1 v., Oakwood 
m-kloje su St. Edwards; gruodžio 4, 
1 v., Oakwood m-kloje su St. Anselms.

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 

Biudžeto 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-L30 ir 4.30-7 

Antr.lO-UO 

Treč. uždarytas

Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7

Penktl0-U0ir430-8 

šošt.9-12

Sekm. 930-1

MOKA: 4%—5« s^,r

Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mem, 
už Šerus — kas metaL

ASMENINES PASKOLOS duodamos iki 
$5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.

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

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. laks 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 — BURNHAMTHORPE, $3.500 įmokėti, mūro, gražių plytų, at- 
skiras, 6 kambarių vienaaugštis, garažas, privatus įvažiavimas; prašo 
$29.900.
EGLINTON — DUFFERIN, $12.000 įmokėti, muro, atskiras, 10 butų pa
statas, 8 metų senumo, prašoma už butą $8.500.

Neradę atitinkamo namo bei biznio šiame skelbime, prašomi paskam
binti ir Jums bus surasta ko Tamstos pageidaujate — vieta, kokybė ir 
kaina, čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

TORONTO MIESTAS 
“Kad neužmirštume”

CIVILINIS MIRUSIŲ PRISIMINIMAS ?
ketvirtadienį, lapkričio II, 1965

Toronto miesto korporacija maloniai kviečia buvusius karius ir visus gyventojus j mi
rusiųjų prisiminimą, rengiamą prie senosios miesto rotušės punktualiai 11 vai. ryto, ketvirta
dienį, lapkričio 11, pareikšti pagarbą narsiems vyrams' ir moterims, kurie, paklusdami savo 
pareigai bei 'suprasdami tarnybos svarbumą, paaukojo savo gyvybes už savo kraštą didžiuo-
siuose karuose 1914 -18 ir 1939 - 45.

VAINIKŲ PADĖJIMAS PRIE PAMINKLO
Vainikai bus dedikuojami 10.30 v. r. miesto rotušės viduje prie pagrindinio įėjimo — 

įeiti iš James gatvės
Taip pat esate kviečiami dalyvauti iškilmėje, kuri rengiama naujoje miesto rotušėje 

11.40 v. r. (tuoj po mirusių prisiminimo), dedikuoti “Atminimo salei” ir rededikuoti “Auksi-

Darbdaviai, turį buvusių karių, maloniai prašomi išleisti juos dalyvauti valstybinėje mirusių prisiminimo 
dienoie* - C. Edgar Norris,

.City Clerk.
GOD SAVE THE QUEEN

$ TORONTO1
Lietuvių studentų žinios

XV-tasis Lietuvių Studentų Sąjun
gos suvažiavimas įvyks Klevelande 
lapkričio 25-27, Padėkos Dienos sa
vaitgalyje, Sheraton-Cleveland vieš
butyje. Suvažiavimą rengia Liet Stud. 
S-gos ė. v-ba ir suvažiavimui rengti

Ateitininkų žinios
Vyr moksleivių bendras susirinki

mas — sekmadienį, 6 v., LV Namuose. 
Visi privalo dalyvauti.

Ateitininkų tėvų susirinkime išrink
tas naujas komitetas: p.p. Dalindienė, 
Vingelienė, Žabienė, Norkienė, Mar
dosienė, Juzukonis, Pranaitis, Stankai
tis, Vaitiekūnas ir Jacikas. Buvusi pr. 
metais komiteto pirm. p. V. Dalindie
nė liko tose pačiose pareigose ir šie
met. Tėvai iškėlė įvairių pageidavimų 
ir pasiūlymų.

Visi ateitininkai ir tėvai prašomi 
paremti seselių bazarą, kuris įvyksta 
šį šeštadienį, lapkričio 13 d. Ateitinin
kų veikloje seselių pagalba yra ypa
tingai didelė — ir patalpomis, ir dar
bu.

Ateitininkai moksleiviai ir studen
tai ruošia lietuvio jaunuolio teismą 
kovo mėn.

šį ketvirtadienį, lapkričio 11 d., 3 
v. p.p. Gintarės renkasi į LV Namus 
ir iš čia vyks į čiuožyklą prie rotušės. 
Tėvai gali pasiimti mergaites iš LV 
Namų 8 v.v. arba tiesiai iš čiuožyklos. 
Susitariama iš anksto.

Jaunesniųjų moksleivių mergaičių 
Gintarių ir Vadilučių susirinkimas — 
šį sekmadienį, lapkričio 14 d., 2.30 v. 
p.p. LV Namuose. Kviečiamos visos 
7-8 ir 5-6 sk. mergaitės dar nejstoju- 
sios j ateitininkų organizaciją.

Jaunučių ateitininkių mergaičių su
sirinkimas — šį sekmadienį, lapkričio 
14, 2.30 v. p.p. LV Namuose. Norin
čios įstoti pas jaunutes ateitininkes 
kviečiamos atsilankyti.

Komunistinis “Liaudies Bal
sas” tyčiojasi iš lietuvių žygio i J. 
Tautas; lapkričio 5 d., laidoje ra
šo: “Didesnių juokdarių tur būt 
nėra. Tai lygu maldininkų žy
giams šiluvon prie Smetonos val
džios. Kai kas pasinaudos iš šitų 
“ubagų dvasioje”. Ar reikia ge
resnio įrodymo, kad “LB” yra so
vietinės vergijos tarnyboje? Ty
čiotis iš lietuvių ir kitų baltiečių 
manifestacijos už laisvę gali tik 
Lietuvos priešai. “LB” giria tik 
sovietams palankias demonstraci
jas. Skt.

Juozas Gelaževičius - Gėlas, ga
vęs 3 savaites atostogų, lankėsi 
Toronte. Jis dirba Br. Kolumbijoj 
Tahsis vietovėje. Toje vietovėje 
dirba dar du lietuviai — Kazys' 
Dyglys ir Steponas Kulieša.

V. Ancikas, anksčiau gyvenęs 
Toronte, įsikūrė Providence, R.I.

komisija Klevelande. Rengėjų komisi
jos nariai yra Giedrė Degutytė, Rimas 
Gulbinas, Vytautas Januškis, Ramunė 
Kubiliūnaitė, Algis Rukšėnas ir Guoda 
Stuogytė.

Ateitininkai, akademikai, neolitua- 
nai ir santariečiai! Ar jūsų organiza
cija bus tinkamai atstovaujama XV- 
to Lietuvių Studentų Sąjungos suva
žiavimo diskusiniame būrelyje? Ar 
jūsų organizacija pereitais metais pa
teisino savo egzistenciją konkrečiais 
darbais?

Montrealio — Toronto studentų su
sitikimas gražiai praėjo. Buvo užmegz
ti ryšiai ir aptarti planai ateičiai. Nu
matyta žiemos stovykla Laurentidų 
kalnuose. V. A. Jonynas pabrėžė, kad 
reikia studentams duoti sąlygas išvys
tyti akademinį ir kultūrinį veikimą. 
Jo siūlymą, kartu su kitais klausi
mais entuziastiškai diskutavome. To
ronto studentai labai dėkingi už ma
lonų ir nuoširdų priėmimą, ypač Auš
rai Lukoševičiūtei, kuri suorganizavo 
pobūvį ir suruošė vaišes. Kor.

Skautų veikla
Bazaras-vakaras labai gerai pavyko. 

Toronto Skaučių-tų vadovai mato, kad 
ne tik tėvai, bet ir jų draugai įvertina 
skautiškąjį jaunimą ir jį remia. Nuo
širdi padėka: tėvų-rėmėjų komitetui 
už taip gražiai ir gerai pravestą va
karą, fantų aukotojams, darbu prisidė- 
jusiems ir visiems dalyviams.

Studentai skautai-ės ir studentai at
eitininkai žada greitu laiku turėti 
bendrą susirinkimą, kuriame susipa
žins su abiejų organizacijų ideologija 
ir veikimu. Tai sveikintinas reiškinys, 
iš kurio turėtų išplaukti ir geresnis 
vieni antrų pažinimas ir bendras vei
kimas. Senimas, kuris tokio bendra
darbiavimo nenori, turėtų susilaikyti 
nuo savo pastabų — kalbų ir geros 
nuotaikos nedrumsti. Gero vėjo abiem 
organizacijom!

Sesės - broliai, prašykite savo tėve
lius, kad jie važiuotų ir jus paimtų į 
jaunimo ruošiamas demonstracijas 
prie Jungtinių Tautų Niujorke.

Vadovių-vu suvažiavimas įvyks lap
kričio 20 d. Toronte, Šv. Jono Kr. par. 
salėje. Suvažiavimas prasidės 3 v. p.p. 
Arbatėlė — 6 v.v., į kurią prašome 
atvykti visus-as mūsų stovyklos šei
mininkes ir pagalbininkus.

MIESTO APSAUGOS ORGANIZACIJAi

Emergency Measure Organisation
Nemokamos pasiruošimo galimybės

Laikydamiesi savo šūkio “Pasiruošimas yra jūsų apsau
ga”, mes organizuojame pastovius kursus: pirmosios pagal
bos, naminio slaugymo, ryšininkų, gelbėjimo ir saugumo. Ge
rai pasiruošti šiose srityse gali būti jums ne tik naudinga, 
bet ir nepaprastai svarbu tiek namuose, tiek darbovietėje.

Pirmoji pagalba ir naminio slaugymo kursai trunka ar
ba 8 vakarus, arba 2 dienas — abiem atvejais -r- kartą per 
savaitę. Ryšių kursai trunka tik 6 vakarus.

Gelbėjimo ir saugumo kursai teikia teorines žinias ir 
moko praktiškai naudotis kilnojamaisiais įrengimais, varto
jamais gelbėjimo atvejais.

Daugiau informacijų teiraukitės arba rašykite:

METRO E.M.O.
Suite 901,

2200 Yonge Street
Toronto 12, Ontario 
“Course enquiries” 

489-2111

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, PhmR.

Cigarečių kartonas _ŠųS_ už *3.09

R. CHOLK AN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Rd.

PR. KERBERIS
RO 7-5454

Namų teL LE 5-1584
JANE - ANNETTE, atskiras 6 kmb. 

. mūrinis vienaaugštis, graži 
moderni virtuvė, naujas šil
dymas, garažas; pilna kaina 
$18.900.

RUNNYMEDE - BLOOR, $5.000 
įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, atskiras, mūrinis 
dupleksas, vandens alyvos 
šildymas, dvigubas garažas 
su privačiu įvažiavimu, viena 
skola balansui.

HIGH PARK - RONCESVALLES, 
apie $6.000 įmokėti, 12 kam
barių atskiras namas, 4 prau
syklos, dvigubas garažas su 
geru įvažiavimu.

KINGSWAY, $5.000 įmokėti, pui
kus 6 kambarių vienaaugštis, 
2 užbaigti garažai, kambariai 
rūsyje su ekstra prausykla, 
garažas su privačiu įvažiavi
mu, arti visko.

BLLOR - KENNEDY, apie $8.000 
įmokėti, 9 kambariai per du 
augštus atskiras namas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, 
puiki vieta.

HIGH PARK, apie $15.000 įmokė
ti, 17 kambarių, tripleksas, 
maždaug 8 metų senumo, 
vandens alyvos šildymas, ga
ražai

SOUTH KINGSWAY rajone, 
$12.000 įmokėti gražus atski
ras liuksusinis 12 kambarių 
dupleksas su 4 kambarių bu
tu rūsyje, 4 prausyklos, vos 
keletos metų senumo.

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LB MM* 

RETA PROGA !

KEELE — LAWRENCE, $18.000 
Kokėti; gražus mūrinis 11 

tų pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius. Šildy
mas alyva. Garažai. $15.000 
metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

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

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

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

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

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 kainą, po vięną,ir 2 miegamuosius, įrengtas, geros pajamos 

ir geroj vietoj, įmokėti apie $15.000.

Dėl ttEnasnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

ENTRE

Statybinės medžiagos !
MULOCK AVE. 769-5171 vak. 762-9759 g M2

» 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.

JUNCTION RO.

2 MULOCK 
AVĖ.

Sav. B. Saulėnas

Š
i
S

DEIMANTAI — LAIKRODŽIAI — 
TAISYMAS — MONOGRAMOS
Latviška brangenybių 
krautuvė (Jeweller)

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

SUPERTEST 
SERVICE STATION
Savininkas VYTAUTAS (Vic> DOBILAS
KVALIFIKUOTAS AUTO MECHANIKAS

JORŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— 1967 m. numatoma jubilėjinė 

jūrų skautų stovykla. Iki to laiko nu
tarta išleisti “Jūrų Skautijos vadovą”. 
Visokiems užsimojimams reikia daug 
lėšų, todėl vyr. skautininkai kreipia
si į tėvus, prašydami paremti fantais 
loteriją, kuri įvyks 1966 m. sausio 23 
d. Čikagoje. Loterijai ruošti sudaryta 

® komisija, kurios pirm, yra prof. M.
Mackevičius, 8407 So. Gilbert Crt., 
Chicago, Ill. 60620, USA. Tuo adresu 
prašoma siųsti fantus.

— Spalio 31 d. Neringos tunto jū
rų skautai-tės turėjo vienos dienos 

. rudeninę iškylą į vasarinę bazę p. Ro
pių vasarvietėje. Ta proga jūrų skau
to įžodį davė A Valadka, o jūrų skau
čių — V. Daulenskytė, I. Jonaitytė, J. 
Renkauskaitė, A Smilgytė ir D. Žė
kaitė. Iškylos metu buvo sutvarkytos 
ir paruoštos žiemojimui bazėje esan
čios burinės jolės “Vandenė” ir “Gul
bė”. Tuntas dėkingas p. Daulenskui 
ir p. Jonaičiui už pagelbėjimą su ga
benimo priemonėmis.

— Primenama, kad metinis tėvų su
sirinkimas įvyks lapkričio 14 d., 12.30 
v. p.p. dr. M. Anyso bute, 37 Dela
ware Ave.

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

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

ir kt, juos gali gauti pas mus su 25% NUOLAIDA

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS NEMOKAMAI VISĄ DIENĄ. 
NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
tut f* i g-L zs Ir‘ Nylon seamless —— reg. $1.00 pora MOreriSKOS Kojines —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

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
NAUDOKITĖS PATARNAVI

MAIS TŲ, KURIE SKELBIASI 1997 Dundas St. W
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

Tek 533-4414

2395 Bloor St. W. • Toronto • RO 9-6237
GAZOLINAS, TEPIMAS, ALYVOS KEI
TIMAS IR VISI ĮVAIRIŲ RŪSIŲ AUTO 
MECHANINIAI PATAISYMAI. VISI 
APYLINKĖS LIETUVIAI MALONIAI 
KVIEČIAMI PASINAUDOTI SAVŲJŲ 
PATARNAVIMU.

SUPERTEST 
ALL CANADIAN 
GAMINIAI

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

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.

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-

1^1

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;

parduoda našlė geromis sąlygo prašo $27.500.
Turime krautuvių, namą, vasarviečių, kotelių, moteliu fra*-

Vyt. Morkis J. Koškelis A. Bliudžius
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Šypsenos
SUTAUPYSITE,

VASARVIEČIŲ • BALDŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS 
■/LZTAI • OPERACIJOS • 
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR

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

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

Mb

jei Šildysite
VANDENI ELEKTRA

turn milijonierium?
— Visiems parko suolams nu

pirkčiau pagalvius...
Pavojingas dalykas

o prieš jį — jauna mergina, tu
rinti prisikabinusi prie savo suk
nelės lėktuvo pavidalo sagę. La
kūnas pažvelgia tai į sagę, tai į 
“crginą. Pagaliau toji paklausia:

FOUR SEASONS TRAVEL r% -
323 LAKESHORE RD. EAST, r OIT VreaiT

VD A?*ĖK1 AC Visais kelionių reikalais, visame pasau-
• DALtNAj |yje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

(Alen Scop) patikrinimas.

Parkdale B-A Service Centre
\ 1181 QUEEN St. W., prie Gladstone
|l 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 
" - lisymas, ELEKTRONINIS

Kvalifikuoti mechanikai.

tiko mane, kai lėkdamas automo
biliu vos neužvažiavo ant manęs.

važiavimas automobiliu pavojin
gas dalykas...

lėktuvas?
— Nieko sau, bet man daug

Amerikietis šviesuolis

ĮVAIRŪS siuntiniai ir dovanos i
Lietuva, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

BE MUITO DOVANOS:
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir ti.
• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus {vairius siunti

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

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

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

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

nauti ateityje.
LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI
maloniai kviečia

oplankyti 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. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ' ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

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

Bloor Autorite Garage 52 ^Siegeh^eL^iSs

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

VISU RŪSIU AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 
Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių

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

Už sutaupąs moka nuo 4 M: % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6Vs%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visu narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali bfiti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.

... "Cascade 40” elektrinis vandens šildytuvas 
yra vienas geriausių pirkinių!

"THE CASCADE 40" elektrinis vandens šildytuvas yra 40 galio
nų talpos.

Jis yra geriausias, kadangi turi du šildymo elementus.

1000 vatų apatinis elementas apšildo tiek vandens, kiek norma
liai jūsų šeimai reikia.

Ir jei kada jums skubiai prireikia daugiau šilto vandens, viršuti
nis didelis elementas, turis tris kartus daugiau šildymo jėgos nei 
apatinis, automatiškai pradeda veikti.

"THE CASCADE 40" yra beliepsnis. Jam nėra reikalingas kami
nas, taip, kad jis gali būti pastatytas bet kur namuose. Jis yra' 
saugus, švarus ir tylus. Atsižvelgiant j tai, kad Hydro kainos yra 
žemiausios visame pasaulyje, "CASCADE 40" yra tikrai pigus 
pirkinys.

Smulkesnių informacijų paskambinkite j savo Hydro.

Pajieškojimai
Daugiau kaip prieš 20 metų JAV, 

Connecticut valstijoje, miręs Simonas 
Nekrošius, Amerikoje žinomas dar 
kaip Simon Nichols ir Simon Nekrasz, 
paliko virš poros tūkstančių dolerių, 
kurie turėtų tekti jo našlei Onai Nek
rošienei ir dukterims Onai bei Juli
jai, kurios prieš Sov. Rusijos okupa
ciją gyveno Lietuvoje. Jieškomosios 
arba jų adresus žinantieji malonėkite 
rašyti: Consulate General of Lithu
ania, 41 West 82nd Street, New York, 
N.Y. 10024, USA.

Prancūzo nuomone, amerikietis 
šviesuolis — tai toks žmogus, ku
ris į biblioteką užeina tiktai tada, 
kai pradeda lyti.

Elgeta ir turtuolis
Jaunas elgeta: Ar negalėtum 

man paaukoti 10 centų nusipirk
ti puodukui kavos.

Turtingas praeivis: 10 centų? 
Toks jaunas ir jau elgetauji? 
Tamstai reikia ne pinigų, bet 
smegenų, kad vėl ką nors nau
dingo pradėtum dirbti.

Jaunas elgeta: Galbūt, pone, 
bet prašau jus to, ko jūs, atrodo, 
daugiau turite.. .Parinko Pr. Al.

DRAUDIMAI
arba

4 JO - 0040 RO 6 - 0811

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

your hydro

W. A. LENCKI,
L.LJ3.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182
Toronto

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

ad. No. CS-6534FL

Sault S. Marie, Ont.
KETURGUBAS GIMTADIENIS. — 

Lapkričio 13 d. V. V. Skaržinskų gau
si šeima ruošiasi didelei šventei — 
keturių Skaržinskų gimtadienio iškil
mei, į kurią be vietiniUj dar laukiama 
svečių iš Toronto ir Čikagos. Vyriau
sioji sukaktuvininkė yra Marijona

LAIKRAŠČIŲ TOBULĖJIMAS 
Atkelta iš 5-to psl.

vės su moderniais linotipais ir ro- 
tacinėm mašinom bei kitais mo
derniais Įtaisais, kaip pvz. klišių 
gaminimo, knygų brošiūravimo 
ir kitokiom mašinom dabartiniu 
metu pilnai patenkina mūsų 
spaudai statomus uždavinius ir 
Įgalina spaudos darbą atlikti grei
tai, gražiai ir nebrangiai.

P. Gaučys

GRAMERCY 
SHIPPING CO.

(įsteigta 1945) 
118 East 28 Street, 

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

PODAROGIFTS 
autorizuota parduoti S.S.SH garny 
bos augštos kokybės maisto ir do

vanų siuntinius.
GRAMERCY taip pat turi Jums pa
siūlyti puikių 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 4048 — $94.00. Rudai arba 

pilkai dryžuoti brangesni $4.00.
Visos minėtos kainos be jokių prie
dų. Prašykite rusiškų ar angliškų 

katalogų.

Skaržinskienė, marijampolietė ūkinin
kė, kuriai lapkričio mėn. sukanka 80 
m. amžiaus. Senelė Marijona su a.a. 
savo vyru Jurgiu turėjo prie Marijam
polės pažangų ūkį su elektra, telefo
nu, radiju, grįstus tvartus ir t.t. Skar
žinskų kontroliuojamos karvės bent 
porą metų buvo augščiausios produk
cijos visoje Lietuvoje, o dar neatsira
dę veršeliai būdavo parduodami po 
250-300 litų. Marijona Sk. buvo vie
na iš Marijampolės pieninės steigė- 
jų-iniciatorių ir ilgametė pieninės val
dybos narė. Ji Marijampolės ūkininkų 
vardu sveikino atvykusį respublikos 
prez. A. Smetoną.

Sekantis vyresniškumu sukaktuvi
ninkas yra Vyt. Skaržinskas, kuriam 
sueina 46 m. amžiaus. Jis yra aktyvus 
lietuviškoje veikloje. Vytautas jau 
antri metai yra mūsų apylinkės val
dybos pirmininkas ir dažnas “Tž” ko
respondentas. Sekančius sukaktuvinin
kus Jonuką ir Onutę reiktų pagirti 
už gražų lietuvių kalbos mokėjimą.

Gimtadienio proga visiems minė
tiems sukaktuvininkams linkime viso
keriopos laimės gyvenime, o senelei 
Marijonai — kad išsipildytų jos di
džiausias troškimas — sulaukti grįži
mo į laisvą Lietuvą. J. Sk.

- International 
Driving School

WALDI
Centrinė ištaiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais.

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

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. J. MATULIONYTB 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Telefonas RO. 6-1372

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Aatomatinis eieKira vaiymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 34912.

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O.D.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6 JO vaL vak. šeštadieniais nuo

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

STANLEY WM. FROLICK, BA.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST 
Telefonas 362-2585 

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais Ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

OKULISTĖS
Br Bukowska-BEJNAR, R.0

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemorofus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintas audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per kelias minutes sumažina 
niežėjimą ir nepatogumus bei pagrei
tina uždegimo pažeistų audinių gijimą.

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

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Pi
nigai bus grąžinti, jei nebūsite paten
kinti.

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

Wiktoria BUKOWSKA, E.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

NOTARAS

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

({ėjimas 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

BATHURST 

Dantų Klinika
794 Bathurst St.

(Kampas Bloor ir Bathurst)

Tel. 534 - 8814

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

30 DEWSON ST„ TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

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

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

- ’‘—ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

280 QUEEN ST. W. • TORONTO • TEL. EM 6 -6100
Taisau laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pristatau į 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6—0 v. vakaro.

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga,

ATSTOVAUJAMOS KANADOS, JA.V-BIŲ
IR UŽSIENIO DRAUDIMO KOMPANIJOS | Namų

24 vaL pat. RO 94112 
Darbo vai ROMUI
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18 TORONTU
KLB TORONTO APYLINKĖS TARYBOS KANDIDATŲ 

SĄRASAS
Pavardė, vardas amžius profesija

1. Abromaitis, Eugenijus ___ 40 ___ šveicuotojas
2. Anskytė, Vida -__ ________ 23---------- mokytoja
3. Augaityte, Dana____i_____ 22 ----— mokytoja
4. Ažubalis, Stasys __ _______23______ studentas
5. Badenas, Vincas_________ 52 buhalteris
6. Bumbulis, Antanas_______ 44 ___ __  darbininkas
7. Butėnas, Petras_____  _____ 42______ darbininkas
8. čižikienė, Eugenija . — - 40 . . ...... šeimininkė
0. Grigaitis, Kęstutis Jr.__ __ 24 _____  tarnautojas

10. Jokūbaitis, Stasys________ 46 _ nekiln. turto pardav.
11. Kamenka, Jonas -- - 62  ______L.K.K. savanoris
12. Kantvydas, Albinas_______ 55 _____ ... dipl. miškininkas
13. Karasiejus, Juozas_______ 27 _ ____ spaustuvininkas
14. Keršienė, Danutė ___ ____ 43 --- ------  tarnautoja
15. Kregždė, Kostas_________ 74 ___ __  kultūrtechnikas
16. Kudaba, Justas__________ 56___ ___ nekiln. turto pardav.
17. Kuolas, Augustinas________ 55 ---------- tarnautojas
18. Lelis, Petras__ __________ 61 _ _ ___ inžinierius
19. Liutkus, Klemensas _____ 50_ ___ ekonomistas
20. Poškus, Kęstutis_______ _  26 ....-----  studentas
21. Saplys, Bronius -___ t-------- 43 ---------- tarnautojas
22. Sekonienė, Teklė 52 --------  agronome
23. Sibutis-Cibulskis Valerijonas 64 __ ___ miškininkas
24. Stabačinskas, Vladas 42 _____  darbininkas
25. Stanevičiūtė, Valentina __  26 --------  tarnautoja
26. Simanavičius, Algis_ 37 --------  tarnautojas
27. Šulcas, Jonas_______ ____  49 ....-----  darbininkas
28. Tumosas, Jonas —_________ 50______  dipl. miškininkas
29. Urbonas, Vincas_________ 50______ darbininkas
30. Vastokas, Stasys________— 27 _____  tarnautojas
31. Verikaitis, Vaclovas______  40 mokytojas, muzikas
32. Žolpys, Bronius_______ i_ 48 _______  mechanikas

Rinkimai įvyks 1965 m. lapkričio 28 d. Renkama 25 nariai, 
taigi ir balsuojama tik už 25 kandidatus. Balsavimai vyks nuo 
9 vai. 30 min. iki 12 vai. 30 min. prie Prisikėlimo parapijos bažny
čios; nuo 10 v. iki 1 v. p.p. Šv. Jono par. salėje ir nuo 1 v. iki 5.30 
v. v. Lietuvių Namuose, 1129 Dundas St. W.

Toronto apylinkės rinkiminė komisija

Lapkričio 13 d., šeštadienį, Prisikėlimo parap. salėje

BAZARAS IR RUDENS ŠOKIAI
12 vai. bazaro pradžia Gros "Combo Continental" orkestras
Iki 6 vai. įėjimas laisvas Solistė — Gražina Kasperiūnaitė-Leve
7.30 v. v. šokių pradžia Įėjimas $1.50;
Veiks gardžių lietuviškų valgių bufetas. studentams $1.00

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI.

Rengėjai — Nek. Pr. Marijos seserų rėmėjai

aS MONTREAL

Prisikėlimo par. žinios
— Nuoširdžiai užjaučiame B. Bie- 

lošauskienę, mirus jos vyrui Jonui 
Bielošauskui. Taip pat reiškiame 
užuojautą velionies sesutei F. Pavel- 
ko ir visiems artimiesiems.

— Mirus Petrui Senkui, broliui Au
gustinui ir artimiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą; Velionis laido
jamas šį trečiadienį.

— T. Tarcizijų, Winnipege mirus jo 
sesutei, o taip pat jos vyrą ir artimuo
sius giliai užjaučiame.

— šią savaitę, ryšium su remontais 
laik. bažnyčioje, Mišios lakomos par. 
auditorijoje. Išpažintys klausomos ir 
Komunija dalijama įprasta tvarka.

— šį šeštad., 7.30 v.r., A. A. Kuolu 
užpr. Mišios už a.a. O. Špokienę; 8.30 
v.r. — G. Barcevičienės užpr. Mišios 
už a.a. A. Pabedinską; šį sekmad., 10 
v.r. — P. L. Murauskų užpr. už a.a. 
V. Murauską; 11.15 v.r. — A. C. Vens- 
kų užpr. už a.a. Donatą Venckų.

— Šią savaitę tvarkomas Prisik. par. 
laikinosios bažnyčios vidus: grindys, 
suolai, presbiterija, apsukamas alto
rius ir t.t. Speciali rinkliava neprama
toma, bet tikimės aukų iš savo parapi
jiečių. Jei kiekviena šeima šiam tiks
lui paaukotų bent po $10, tai šie dar
bai parapijos iždo nė kiek neapsun
kintų. Kviečiame tai padaryti.

— Katechetinės pamokos pirmai Ko
munijai besiruošiantiems ir moki
niams iki 4 sk. imtinai — sekmadie
niais po 10 v. Mišių; 5 ir 6 sk. — ant- 
rad., 4.30 v. p.p.; 7 ir 8 sk. — ketvir- 
tad., 4.30 v. p.p. Iki šiol pirmai Komu
nijai vaikų užregistruota 40, o turėtų 
būti virš 60. Tėvus prašome šiuo rei
kalu susirūpinti.

— Visus, kurie gali, kviečiame šį 
šeštad. dalyvauti protesto manifesta
cijose Niujorke. Kadangi manifestaci
jos surištos su didelėmis išlaidomis, 
šį sekmad. Prisikėlimo bažnyčioje da
roma speciali rinkliava.

— Chorų repeticija — įprasta tvar
ka.

— šį sekmad. po Sumos bus treti
ninkų generalinė vizitacija, kurią at
liks vyr. dir. T. K. Butkus, OFM.

— Raginame paremti Nek. Pr. M. 
seserų bazarąšį šeštad. Prisikėlimo sa
lėje.

— Kurie turi pasiėmę platinti Holy 
Name draugijos bazaro-loterijos kny
gučių, maloniai prašomi jų šakneles ir 
surinktas aukas grąžinti par. raštinėn 
iki šio sekmadienio.

Šv. Jono Kr. par. žinios
— Kapinėse pašventinti aštuoni 

nauji paminklai: Margių-Gritėnų, Pr. 
Rimkūno, E. Laurinavičienės, V. Liu- 
binsko, M. Petruševičienės, Kl. Dar- 
gio ir S. Vosyliaus.

— Pirmosios pamaldos sekmadie
niais parapijos bažnyčioje laikomos 
10 v.r. Po pamaldų vyksta tikybos pa
mokos; viena grupė renkasi muzikos 
studijoje, o kita — klebonijoje.

— Prašoma visus įsijungti į 10 vai. 
pamaldų giedojimą ir lietuviškus at
sakus.

— Šią savaitę par. kunigai lanko: 
Windermere, Beresford ir Durie gt.

— Lapkr. 5 d. iš par. bažnyčios pa
laidotas a.a. Aleksas Telyčėnas. Pa
maldose dalyvavo pilna bažnyčia velio- 

■ nies draugų ir pažįstamų. A.a. A. Te- 
lyčėno ir to paties likimo ištikto a.a. 
Prano Žutauto giminėms gili užuo
jauta.

— Sekmadieniais par. salėje gauna
ma kava. Tuo rūpinasi parapijos kat. 
moterų draugijos narės, vad. pirm. O. 
Jonaitienės.

— Šį šeštadienį, 9 v.r., gedulingos 
pamaldos už a.a. Juozą Gritėną; užpra
šė velionies sesuo K. Margevįčienė.

— Pakrikštyta Michaelė-Luiza Kas- 
peravičiūtė.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Toronto stu

dentams ir moksleiviams ateitinin
kams, ypač paskaitininkei stud. A 
Bušinskaitei ir minėjimo organizato
rei stud. ž. šlekytei, už labai gražiai 
ir nauja forma pravestą Kristaus Ka
raliaus minėjimą. Atsilankiusiems 
dėkojame už aukas ($60.50).

Kat. Federacija
> ' ■ .. . ■ '' ' ■
— Jaunimo šokiai — šį sekmad., 

7.30 v.v. muzikos studijoje.
— T. Kornelijus, Brooklyne 3 sa

vaites talkinęs “Darbininko” redakci
niam kolektyvui, grįžo atgal ir vėl įsi
jungė į par. darbą. T. Rafaelis, pava
davęs T. Kornelijų, šią savaitę vėl iš
vyksta į JAV. Nuoširdžiai dėkojame 
už talką.

— Kitą savaitę par. kunigai lankys 
šeimas Islingtone, Rexdale ir Westo- 
ne, o miesto centre — Lansdowne, 
Lindsey, Helens, Muir, Sylvan, Rit
chie ir Golden gt

Sol- Gražina Kasperiūnaitė-Leve 
iš Vankuverio. Ji pirmą kartą 
dainuos N. Pr. Marijos seserų rė
mėjų ruošiamame parengime lap
kričio 13 d. Prisikėlimo salėje, 
žiūr. skelbimą.

✓

“Dainos” susirinkimas, pirmas 
po vasaros atostogų, įvyko p.p. 
Aleksų naujuose namuose, kur 
gyvena ir “D” pirm. K. Butienė. 
Abi su p. E- Aleksiene susirinki
mą ir priėmė. Narių dalyvavo pu
sėtinai; pasidalinta vasaros įspū
džiais, valdybos atliktais šalpos 
darbais ir aptarti metmenys atei
ties šalpos darbams. Kadangi ižd. 
L. Kybartienė negalėjo dalyvau
ti, tai ne tik iždo pranešimas, bet 
ir laiškų skaitymas pasiliko kitam 
susirinkimui lapkr. 28 d., 3 v. p. 
p., pas L. Pocienę, 30 Northcliffe-

Dėkojame mieloms šeminin- 
kėms už tokį šiltą dainiečių pri
ėmimą, o “Dainos” pirm. K. Bu- 
tienei, šiomis dienomis sunegala
vusiai, linkime greit pasveikti.

— M. F. Y.

Studentų Rėmėjų Būrelio susi
rinkimas įvyko lapkr. 7 d. Prisi
kėlimo muz. studijoje. Praeitų 
metų veiklos pranešimą padarė 
pirm. L. Tamošauskas. Tame lai
kotarpyje buvo sekmadieniais pa
rūpinama kava studentų patalpo
je, suruoštos universitetą baigu
sių išleistuvės ir talkinta studen
tams kituose darbuose. Ižd. B- 
Tamulionienė pranešė, kad per 
metus aukų ir nario mokesčio 
gauta $286; ižde turima $165.01. 
Diskusijose išryškėjo studentų 
namų statymo reikalas. Būrelis 
nutarė, kad .to reikalo tolimesnė 
tąsa priklauso Bendruomenei, 
kaip inkorporuotai organizacijai. 
Išrinkta nauja valdyba: J. Karka, 
pirm.; p. Liuimienė, vicepirm.; 
K. šlekienė, vicepirm.; D. Batū- 
rienė, parengimų vadovė; P. če- 
ponkus, sekr. Revizijos komisi
jom B. Tamulionienė, V. Liuima, 
Z. Mažonas. A. R.

Juozui Šarūnui, veikliam dai
nos mylėtojui bei choristui, bi
čiuliai surengė šaunų jo 50 m. 
sukakties paminėjimą lapkričio 
6 d. Šv. Jono Kr. pat. salėje. Da
lyvavo daugiau kaip 200 asmenų. 
Programai vadovavo J. Račyš. 
Apie sukaktuvininką kalbėjo Z. 
Girdauskas. Sveikinimo kalbas 
pasakė: T. Placidas, OFM, kun. 
P. Ažubalis, J. Račys, Ant. Sut- 
kaitis ir gen. kons. dr. J. žmui- 
dzinas. Įteikta dovana — radijo 
bei patefono kabinetas ir meniš
kas drožinys. Tuo visi dalyviai 
išreiškė padėką sukaktuvininkui 
už nepaprastą jo paslaugumą liet, 
veikloje, o O. Indrelienei, gimta
dienio proga, sugiedota “Ilgiau
sių metų”. Nb.

Žygin į Jungtines Tautas auto
busu iš Toronto vyksta 38 asme
nys. Torontiečiai linki jiems sėk
mingai atstovauti Toronto liet, 
kolonijai ir pasirodyti su atitin
kamai paruoštais plakatais.

PETRUI SENKUI mirus,

jo brolį AUGUSTĄ nuoširdžiai užjaučiu —

Julius Kviecinskas

Mylimam tėveliui mirus Lietuvoje, 
nuoširdžiai užjaučiame PETRĄ JOKŪBAUSKĄ —

O. ir S. Pranckūnai

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkoju už surengtą 

staigmeną ir už dovaną: p. p. E. Ab
romavičienei, O. Ažubalienei, V. Balai- 
šienei, G. Baliūnienei, O. Dirmantie- 
nei, M. Genčienei, O. Kiršinienei, M. 
Kniukštienei, J. Liutkienei, A. Pet
rauskienei, O. Marcinkevičienei, V. 
Moklickaitei, V. Simonaitienei, I. Staš- 
kevičiūtei, M. Vaškevičienei, G. Vait
kienei.

Dar kartą nuoširdus ačiū —
B. Prakapienė

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju už surengimą 

man priešvestuvinės staigmenos ir už 
dovanas: p. p. Bacevičienei, Ginčaus- 
kienei, Dvilaitienei, Vanagienei, G. 
Kalvaitytei, A. Kalvaitytei, žolpytei, 
Aukštakalnienei, Jokūbaitienei, Kišo- 
nienei, Sutkaitienei, Deimantavičienei, 
Vasikevičienei, Sabaliauskienei, Valeš- 
kienei, Baliūnienei, Ivanauskienei, 
Petkūnienei, Genčienei, Stanulienei, 
žeikienei, Juravičienei.

Ačiū —
Julija Paplauskaitė

JAU PATS LAIKAS UŽSAKYTI DOVANŲ SIUNTINIUS ŠVENTĖMS
Paskambinkite dar šiandien 
“T A U R O” siunt. b-vės 
atstovui ST. PRAKAPUI 
Tel. 767-9088,

S. ir G. TIRE SERVICE sav. estai 
459 Roncesvalles Ave. TEL. LE 4-6602

Turi didžiausių pasirinkimą
DUNLOP, DOMINION ROYAL, GOOD YEAR ir kt. 
autovežimiams sniego padangų (snow tires) ir kt. 

Viskas urmo kainomis
Taip pat visų rūšių padangų taisymas, 

vulkanizacija ir kt.

ir susitarkite dėl maisto, medžiagų ir kt. dalykų užsakymo giminėms. 
Su pavyzdžiais ir kainaraščiais atvažiuoju Į namus. Viskas apdrausta. 

Turiu įvairiomis progomis dovanoti tinkamų liet, ilgo grojimo plokštelių.

Geriausiomis kainomis nupirksite 
1966 metų modelio automobilius — 

MERCURY, METEOR, COMET 

pas 

PUDDICOMBE MOTORS 
1543 BLOOR ST. W, TORONTO, 

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

. Lietuvis pardavėjas 
JOHN SONGAILA

mielai jums patarnaus visais pirkimo reikalais

NAUDINGOS ŽINIOS SIUNTINIŲ SIUNTĖJAMS!
Parduodame angliškų medžiagų eilutėms 3V4 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).

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai Ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Telef. WA 2-7981. 
Namų telefonas AM 1*0587.

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety League. Nemokami 
nuiMymai jūsų namuose arba mū
sų Klasėje turintiems laikinius lei
dimas. Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom. 
572 BLOOR ST. W. (prie Bathurst) 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

KLB Toronto Apylinkės tary
bos rinkimai dėl susidėjusių ap
linkybių iš lapkričio 21 d. nuke
liami į lapkričio 28 d.

Toronto Apyl. valdyba
K.L.K. Moterų dr-jos Prisikėli

mo parapijos visuotinis susirinki
mas įvyks lapkričio 14 d. Muzikos 
studijoje po paskutinių Mišių. 
Bus įdomi Reginos Matukaitės 
paskaita. Kviečiamos narės ir pri
jaučiančios dalyvauti.

Seniai laukti, skyriaus organi
zuojami visos kolonijos moterims 
virimo • kepimo kursai, kurie vi
suomet turėdavo didelį pasiseki
mą, prasidės š. m. lapkričio 16 d. 
antradienį, 7.30 v. v., muzikos 
studijoje. Registracijos mokestis 
$5.00.

SLA narių susirinkimas — šį 
sekmadienį, lapkričio 14 d., 1 v. 
p.p., Liet. Namų salėje. Visi na
riai prašomi dalyvauti- Valdyba

MŪSŲ MIRUSIEJI. Pastaruo
ju metu pagausėjo mirimai.

A.a. Aleteas Telyčėnas nusken
do St. John ežere spalio 31 d.; 
palaidotas lapkričio 5 d. liet, ka
pinėse. Velionis yra gimęs 1918 
m- gruodžio 8 d. Daktorių k., Tve
rečiaus valse., Švenčionių apskr. 
ūkininko šeimoje. Kai Vilnius 
atiteko Lietuvai, velionis buvo pa
šauktas kariuomenėn. Kanadon 
atvyko iš Vokietijos ir čia dirbo 
televizijos b-vėje kaip stalius; be 
to, dirbo ir kaip statybininkas. 
Spalio 31 d., sekmadienį, išvyko 
žvejoti su Pr. Žutautu ir abu ne
begrįžo. Staigi audra ežere apver
tė jų valtį, o jos įgula dingo ban
gose. A. Telyčėno laidotuvėse da
lyvavo jo pusseserės: p.p- šuo- 
pienė ir Levickienė iš Čikagos.

A.a. Pranas Žutautas, 43 m. 
amžiaus, nuskendęs kartu su A. 
Telyčėnu,. tebėra nesurastas. Ar
ti nelaimės vietos buvo rasta val
tis, A. T. kūnas ir abiejų nusken
dusių odiniai švarkai ir nugrimz
dusi meškerė. Abu nuskendusieji 
nėra palikę testamentų. Tai suda
rė daug painiavos. A. T. turtą 
perėmė Trust Co., kol bus išaiš
kintas palikimo klausimas.

A.a. Jonas Bielošauskas, 54 m. 
amž., mirė lapkr. 3ji. Jis jau il
gesnį laiką negalavo širdimi. Pa
laidotas liet, kapinėse.

A-a. Petras Senkus, 67 m. amž., 
mirė lapkr. 6 d.; kilęs nuo Kretin
gos- Lietuvoje tarnavo policijoje 
kaip nuovados viršininkas.

BUS, BUS KAIP NEBUS — šį šeš
tadienį, lapkričio 13 d., jau nuo 12 vai. 
Prisikėlimo parapijos salėje turtingas 
bazaras. Vakare — rudens šokiai. Pui
ki šokių muzika, dainos garsai, gausus 
bufetas, linksma nuotaika. Pats ateik 
ir pakviesk kaimynus, išbandysite 
laimę, smagiai pasilinksminsite ir tuo 
pačiu paremsite plačius seselių dar
bus. Platesnės informacijos skelbime.

Visi kviečiami, visi laukiami!
Rengėjai

“DRAUGO” SKAITYTOJAMS
Nuo š.m. gruodžio 1 d. dienraščio 

“Draugas” metinė prenumerata pake
liama iš $12 Į $13. Ugi to laiko se
kančių metų prenumeratą galima ap
mokėti sena kaina, t.y. $12 (plius skir
tumas už JAV valiutą) šv. Jono Kr. 
par. kioske pas “Draugo” atstovą V. 
Aušrotą, šiame kioske galima apmo-
keti ir visų kitų laikraščių bei žurna
lų prenumeratas, įsigyti liet, knygų, 
sveikinimo kortelių ir plokštelių. Kny
gynas atidarytas sekmadieniais po pir
mųjų Mišių ligi 1 vai. po pietų. 

' A

DUFFERIN & DUNDAS rajone išnuo
mojamas kambarys su baldais ir atski
ra virtuve vienam asmeniui Pageidau
jama vyresnio amžiaus. Kreiptis tele
fonu 534-7328.

PARDUODAMAS gražus namas (split 
level); 2 virtuvės, dvi prausyklos, di
delis poilsio kambarys; namas pušyne 
su visais miesto patogumais prie pat 
Delhi Ont miestelio (100 x 120 pėdų 
sklypas). Teirautis 60 Smith Ave., Del
hi, Ont

KANDIDATAI Į KLB MONTREALIO APYLINKĖS SEIMELĮ
1. Ambrazaitytė, Veronika__ .1947.1.17 ------- studentė
2. Bagdžiūnas, Bronius_____ 1921.8.4 .—....... darbininkas
3. Baltrukonis, D. V.1924.11.20____ nek. turto pard.
4. Beleckas, Petras_________ 60 m. amž’aus .... darbininkas
5. Daniliauskas, Vytas_____-___1922.4.17 ------- fotografas
6. Dalmontas, Jonas ...1922.2.5 _____ darbininkas
7. Gaudzė, Jonas__________ >1921.11.23------- kunigas
8. Girdžius, Pranas 1902.12.9 ____ mokytojas
9. Gražys, Antanas,1901.3.13-------pardavėjas

10. Keturka, Antanas________ 21 m. amžiaus ..studentas
11. Ladyga, Jonas .1918.6.23------- verslininkas
12. Lukoševičius, Dainius_____ 24 m. amžiaus tarnautojas
13. Navikėnas, Romas______ ...1945 2. 8  ------karininkas
14. Povilaitis, Povilas A.______1927.1.1- -------- inžinierius
15. Sibitytė, Dalia 1944.3.15-------tarnautojas
16. Šiaučiulis, Juozas 1915.4. 6_____ =.verslininkas
17. Šitkauskas, Kazys________1901.2.14 ____ tarnautojas
18. Šultė, Pranas______ ______ 1925.12.18____braižytojas
19. Vazalinskas, G.__________ 1940.12.5 —„..inžinierius
20. Verbyla, Romas_________ 1934.9.22 ---------biologas
21. Vileniškis, P____________ ..1916.10.15____ stalius

Rinkiminė komisija

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

— Sunkiai susirgo Julija Gar- 
gasienė; paguldyta Royal Victo
ria ligoninėje. Operacija-padary
ta lapkričio 7 d.

— Moterystės sakramentą lap
kričio 6 d- priėmė mūsų par. Be
verly Miller-Juškevičiūtė su Mau
rice Lun iš Our Lady of the As- 
somption par. Pajaunys buvo jau
nojo brolis Michael Lun, pamer
gė — J. Andriulionis-Gallagher- 
Vestuvinė puota Įvyko Prince 
Charles Hali; svečių buvo 145 as
menys. Jaunieji povestuvinei ke
lionei išvyko i Ameriką. Laimin
go šeimyninio gyvenimo ir sėk
mės mokytojų profesijoje.

— Žygis i Jungtines Tautas 
Įvyks lapkr. 13 d. Visi lietuviai 
prašomi prisidėti — dalyvavimu, 
lėšomis, maldomis.

— Lapkričio 7 d. Mišios 11 vai. 
buvo aukotos už mirusias šv- 
Onos Dr-jos nares. Po pamaldų 
salėje buvo surengti pusryčiai. 
Dalyvavo gausiai ne tik narės, 
bet ir vyrai bei svečiai. Dr-jos 
pirm. M. Gričkūnienė padėkojo 
visiems ir pasidžiaugė, kad gau
siai atsilankė i šiuos metinius Dr- 
jos pusryčius.

— Nuo ateinančio sekmadienio 
11 vai. bus Mišios lietuvių kalba. 
Praktika parodė, kad gana leng
vai visi gali atsakinėti lietuviš
kai. Visi lietuviai, ateinantieji 11 
vai. Mišioms, prašomi pasiimti 
Mišių teksto korteles prie bažny
čios durų, o po Mišių palikti suo
luose. Giedotinų giesmių lapeliai 
neužilgo bus taip pat atspausdin
ti. Tada visi galės iš tekstų giedo
ti kartu, vadėjui nurodant.

— Praėjusio sekmadienio rink
liavoje surinkta $160.28. Visų 
šventųjų dieną surinkta $83.17^ 
Bažnyčiai aukojo: po $10 A. Pū
ras ir A. Saladžius.

— Parapijiečių lankymas: lap
kričio 15 d. Dės Ėrables nr. 6629- 
6606; 10 .Ave- Rosemount nr. 
6843-6597 ir 11 Avė. nr. 6330; 
lapkričio 16 d. Dės Erables nr. 
6411-5120; 10 Ave. Rosemont nr. 
6571-6215 ir 9 Avė. nr. 6336; lap
kričio 17 d. Dės Ecores; 10 ir 12 
Ave. Rosemont nuo Masson ma
žėjančiais numeriais; Bellechas- 
se 3105-3620, Rsmt. Blvd- nr. 
3325; lapkričio 18 d. Louis He
bert. Rosemont Blvd. nr. 4545- 
3907.

— Parapijos bazaras lapkričio 
12, penktadieni, atidarytas nuo 
6 vai. iki 10 v.v., šeštadienį, 13 d., 
atidarytas nuo 4 vai. iki 10 vai- 
v.; sekmadieni, 14 d., — nuo 12 
vai. iki 9 v.v. Loterijos trauki
mas Įvyks sekmad. 8 vai. vakare. 
Bazaras nepaprastai gausus — di
delis pasirinkimas - medžiagų, 
maisto produktų, papuošalų, žais
lų. Veiks geras bufetas. Taipgi 
bus Įvairių žaidimų. Primenama 
visiems, kad sekmadienį po Su
mos bus duodami geri pietūs, to
dėl kas norės galės tuo pasinau
doti. Kviečiami atsilankyti visi 
parapijiečiai. Prašoma atsivesti 
ir savo draugus. J. G.

Miško valymo darbai “Baltijos” 
stovyklavietėje jau vykdomi ran
govo Lavoie. Sulygta po $30 už 
kiekvieną išvalytą 10.000 kv. pė
dų plotą arba $130 už vieną akrą. 
Pirmiausia bus valoma vieta nau-

— Tėvai pradėjo registruoti 
pas seseles vaikus, norinčius šiais 
metais priimti pirmąją Komuni
ją. Kas dar neužregistravo, pra
šome tai padaryti iki lapkr. 15 d.

— Tėvas Bruno Markaitis, S.J-, 
Amerikos kontinete išsisklaidžiu
sių lietuvių jėzuitų vyresnysis, po 
darbingo ir sėkmingo vizito Mont- 
realyje, grįžo į Čikagą,

— T. Juozas Venckus, S.J., žy
mus misijonierius ir vėžio ligos 
tyrinėtojas P. Amerikoje, atvykęs 
į Montrealį, jau aktyviai Įsijungė 
į parapijos* darbą.

— Lapkričio 20 d., šeštadienį, 
mūsų parapijos salėje šauliai ruo
šia kariuomenės minėjimą su Įdo
miu koncertu.

— Lapkričio 14 d., sekmadienį, 
po Sumos bus Šv. Onos Dr-jos su- 
sirinkimas-

— Pamaldos už mirusius Lietu
vos laisvės kovotojus bus lapkri
čio 21 d., sekmadieni, 11 vai.

— Pakrikštytas G. R. Levinskų 
sūnus Jurgio Roberto vardais.

— Lapkričio 28 d. bus didelis 
seselių bazaras paremti jų dar
bams. Prašome visus neatsisakyti 
paaukoti fantų.

— Šią savaitę T. K. Pečkys lan
kys Lachine gyventojus; T. S. 
Kulbis — nuo pirmadienio pradė
jo lankyti Manning, Brown, Beur- 
ling ir kitose getvėse gyvenančius 
lietuvius Verduno mieste; T. J. 
Venckus pirmadienį lanko Hamil
ton ir Beaulieu gatves, antradienį 
— Monk, Briand, Hadley; trečia
dienį — Roudot, ir Allard; ketvir
tadienį Springland ir Joliceur; 
penktadienį — Jacques Hertel ir 
De Villiers gatves. T. J. Vaišnys 
lanko Cote St. Luc ir NDG gyve
nančius lietuvius.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava— $240-50.

APSIDRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722 - 2472
Res: 722 - 4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 
Tikslus ir greitas patarnavimas

DISTRICT ESTATE 
BROKERS INC. 

Montreal Real Estate Board nariai 
3907 Rosemont Blvd.

TEL. 722-2472 
NAMAI, ŽEMĖ, PASKOLOS 

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

10 METŲ PATIRTIS

jiems pastatams ir palapinėms 
Reikėtų išvalyti nors 5—6 akrus 
iš turimų 25 akrų ploto. Valymo 
apimtis priklausys kiek bus susi
laukta paramos tam darbui. Paly
ginti nedidelės išlaidos visai pa
keistų “Baltijos” stovyklavietės 
veidą ir sumažintų musių ir uodų 
veisimos! galimybes.

’’LITAS“*

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

4.5% už indėlius 
4.0% už ein. s-tas 
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 VALANDOS: 144S Dt Sero St., sekmodlenioh nuo 10.30 Iki 12.30 vw darbo die
nomis — nuo 10 Iki 3 v., Hskiriont pirmadienius Ir iettadienius; vakarais — trečk*4le- 
nioH Ir penktadieniais nuo 7 Otl 9 vai.
3907 SesMneent 8W., tek 722-2472: dieną — penktadieniais mao 1 Iki 6 vok Ir vaka
rais — pirmadieniols, trečIodienkHs k penktadieniais nuo 7 Iki 9 vai.




