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Jaunimas ateina
\ X

Vienas lietuvių šeštadieninės mokyklos mokytojas, išleisda
mas dešimtąjį skyrių, tarė visuomenės veikėjams: sudarykite są
lygas, kad mūsų jaunimas, išėjęs iš mokyklos, galėtų įsijungti į 
bendruomenės gyvenimą! Netenka abejoti, kad pageidavimas yra 
pagrįstas. Jaunimo įjungimas į bendruomeninę veiklą dar nėra 
kaip reikiant išspręstas. Kaip jau anksčiau esame pasisakę, or
ganizacijos yra tiltas, vedąs jaunimą į lietuvišką bendruomenę, 
bet jis nėra keltuvas, automatiškai perkeliąs jaunuolius į bend
ruomeninį gyvenimą. Minėtu tiltu reikia ilgus metus žygiuoti ir 
ruoštis susitikimui su vyresniąja karta, kuri vadovauja bendruo
menės gyvenimui. Tas susitikimas net ir pasiruošusiems jaunuo
liams nėra lengvas, nes susiduriama su skirtingu gyvenimu bei 
galvojimu. Vienoks buvo veikimas jaunimo organizacijose, kitoks 
— plačioje suaugusių bendruomenėje- Atėjęs jaunimas bendruo
meninėm veiklon jaučiasi svetimas. Jis nepažįsta dar nei žmonių, 
nei veikimo metodų, nei pareigų. Viena jaunimo veikėja pvž. 
viešai prisipažino, kad nei jai pačiai, nei jos draugams neaišku 
net kas yra ta Lietuvių Bendruomenė ar VLIKas. O tuo tarpu 
mūsų visuomenė laukia, kad jaunieji perimtų visą bendruomeni
nę veiklą, jei nevisą, tai bent jos dalį. Taigi, čia kažko trūksta.

Tūkstantinės minios dalyvavo laisvės žygyje
Gėdingas sandėris Stalino su Hitleriu • Baltųjų Rūmų sveikinimas • Žymiųjų amerikiečių kalbos • Didinga eisena gatvėmis • Laisvės šauksmas prie

Jieškant atsakymo, peršasi mintis, kad trūksta tarpusavio, 
domėjimosi: Senimas permažai domisi jaunimo organizacijomis, 
o jaunimas — senimo Vyresnieji, kurie dirba su jaunimo organi
zacijomis, jaučia jų pulsą, bet nedirbantieji su juo pasitenkina 
finansine parama. Jaunimas gi dar mažiau domisi senimo veikla 
— jis vengte vengia suaugusių pobūvių, jų minėjimų ir net jų 
idėjų. Kai jaunimui tenka susitikti su senimu, kad ir retai, bend
ruose susirinkimuose bei pobūviuose labai aiškiai matyti kontak
to stoka. Tokioje būklėje jaunimo įjungimas į bendruomenės veik
lą yra ir bus nelengvas. Tą nematomą užtvarą, skiriančią senuo
sius nuo jaunųjų, gali kol kas pralaužti tiktai paskiri stipresnės 
lietuviškos dvasios jaunuoliai- Platesnio masto įjungimui reikia 
paruošti psichologines sąlygas. Pirmiausia tektų abiejose stovyk
lose — senųjų ir jaunųjų — pažadinti didesnį tarpusavį domėji
mąsi. Senimas turėtų atidžiau sekti jaunimo, ypač jų orgėmizacijų, 
darbus ir nesitenkinti vien finansine parama, o jaunimo vadai 
turėtų arčiau supažindinti savo atžalyną su senimo pagrindinėmis 
organizacijomis, jų veikla ir veikėjais, iškelti pozityviausias jų pu
ses. Nuolatinis kriticizmas vyresniųjų adresu nieko gero neduo
da, o tik apkartina atmosferą ir sukuria mitą, kad senimas niekam 
vertas ir kad visa išmintis yra tik jaunimo monopolis.
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Nuotraukos P. Ąžuolo

Paruoštos grupės lankė Jungtinių Tautų delegacijas • Šis laisvės žygis — tik pradžia

Jeigu yra sunkumų įjungiant bendruomeninėn veiklon jauni
mą, atėjusį iš lietuviškų organizacijų, tai žymiai didesnė proble
ma su tuo jaunimu, Kuris nedalyvauja jokioje lietuyrsįfo}!’organi
zacijoje. Didelė dabs tokio jaunimo į bendruomeninį lietuvių gy
venimą visai neateina, o tie, kurie bando ateiti, pasijunta tokie 
Svetimi, kad nepajėgia pritapti. Apie tokių jaunuolių įjungimą 
lietuviškon veiklon netenka kalbėti, nes tai jau perdaug pavėluo
tas dalykas, nors ir čia būna išimčių — vienas kitas, nuošaliai sto
vėjęs jaunuolis gali įsijungti lietuvių bendruomenėn, bet išim
timis pastaroji negali laikytis. Reikia tad jieškoti būdų telkti jau
nimą į lietuvių organizacijas nuo pat mažens, nes tai lengviausias 
ir sėkmingiausias kelias. Deja, nevisiems ir nevisur tas įmanoma 
— nevisose lietuvių kolonijose veikia ateitininkai ar skautai, be 
to, nevisi jose dalyvauja. Tokiam jaunimui, kuris į minėtas orga
nizacijas netelpa, reikėtų klubinio pobūdžio vienetų, kur jis galė
tu telktis pagal gyvenamo krašto išorines formas. Tokie lietuvių 
jaunimo klubai galėtų ne tiktai telkti jaunuolius, ugdyti lietuviš- 
ką jų sąmonę, bet ir būti tiltu, vedančiu į platesnį bendruomeninį 
lietuvių gyvenimą. Visai neorganizuoto lietuvių jaunimo yra dar 
gana daug- Jis į mūsų bendruomenę neateis, jeigu pirmiau neda
lyvaus savojoj jaunųjų bendruomenėj. Vienur kitur tokių klubų 
jau yra. Vertėtų tą reikalą giliau pagvildenti ir galbūt bandyti 
nutiesti kelius šia linkme. Pr. G.

Bus svarstomi laisvinimo reikalai
VLIKo seimas šaukiamas posė

džių 1965 m. lapkričio 27—28 d. 
Niujorke, Henry Hudson viešbu
tyje, WEST kambaryje. Adresas: 
353 West 57 Street, New York, 
N.Y. 10019.

Pirmas posėdis — lapkr. 27 d., 
10—1 vai.: Atidarymas, prezidiu
mo ir komisijų sudarymas, sveiki
nimai, VLIKo gen. sekr- J. Audė
no pranešimas VLIKo valdybos 
vardu, VLIKo vicepirm. dr. B. 
Nemicko pranešimas finansų tel
kimo reikalu, diskusijos.

Bendri pietūs 1—3 vai. Tau
tos Fondo pirm. prel. J. Balkūno 
kalba.

Antras posėdis 3 — 6.30 vai-: 
VUKo pirm. V. Sidzikausko pra
nešimas apie Lietuvos padėtį 
tarptautinėje plotmėje ir Lietu
vos laisvinimo sampratą, PLB 
pirm. J. Balčiūno — apie lietu
vių jėgas ir pastangas išeivijoj; 
VLIKo vald. nario dr. K. Čegins
ko — apie lietuvių jėgas bei pa
stangas okupuotoj Lietuvoj ir 
apie pavergtųjų bei laisvųjų lie
tuvių sąveiką’ Diskusijos.

PERTVARKOMA KANADOS VALDŽIA
Dabartinė liberalų vyriausy

bė, nors ir negavo daugumos 
rinkimuose, pasilieka ir toliau 
narei?ose. Kariuomenės balsai 
liberalu nartiiai davė du naujus 
atstovus, ir dabar ii turi 131. Iki 
daugumos reikia dar bent 2. ku
riuos tikisi gauti iš partijoms 
nepriklausančiu atstovu. Konser 
vatoriai, suskaičius kariuome
nės balsus, neteko dvieiu atsto
vu ir dabar turi 97. Finansų 
min. W- Gordon iš pareini pasi
traukė. Jo vieton galbūt bus pa
skirtas M. Sharp. Numatomi ir

Trečias posėdis lapkričio 28 d., 
10—12 vai- komisijų posėdžiai; 
12 vai. — VLIKo, Tautos Fondo 
ir Liet. Raud. Kryžiaus apyskaitų 
tvirtinimas, VLIKo ir Tautos F - 
do 1966 m. sąmatų priėmimas, 
seimo nutarimai, uždarymas.

VLIKo seime sprendžiamu bal
su dalyvauja VLIKe dalyvaujan
čių sambūrių atstovai po tris nuo 
kiekvieno. VLIKo seimo posė
džiai vieši. Iš toliau atvykstantieji 
nariai ir svečiai gali apsistoti 
Henry Hudson viešbutyje. Kam
barius galima iš anksto užsisakyti 
laišku (adresas šio pranešimo 
pradžioj) ar telefonu (212) 466- 
4100. Kambarių kainos nuo $8 pa
rai. Bendruose pietuose nariams 
ir svečiams dalyvavimo kaina — 
$5 50. Dalyvausiantieji turi tai 
pranešti iš anksto iki lapkričio 24 
d. imtinai VLIKo adresu: 29 W. 
57 St- — Fl. 10, New York, N.Y. 
10019, arba telefonu: (212) 753- 
6628 ar (212) 752-0099.

Tautos Fondas seimo metu pri
iminės aukas VLIKo vykdo
miems Lietuvos laisvinimo dar
bams finansuoti. E.

kiti pakeitimai, bet jie dar ne
skelbiami. Parlamentas susi
rinks sausio 18 d.

Televizija yra užkariavusi vi
sas Kanados šeimas. 92% visų 
šeimų turi televizijos aparatus, 
tačiau tik 87% turi skalbimo 
mašinas. Kas daugiausia laiko 
praleidžia prie televižiios? Aiš
ku moterys! Jų prasėdėtas prie 
televizijos laikas siekia 4 vai. 18 
min. kas dieną. Tai vidurkis. 
Toliau seka paaugliai — 3 vai. 
58 min.

(Nukelta į 9 psl.)

Lapkričio 13 d. apie 11 vai. ry
to didoki žmonių būriai su baltais 
demonstracijos ženkleliais pra
dėjo rinktis prie Madison Square 
Garden. Policininkai ragino juos 
eiti vidun. Arenoje maršus vieną 
po kito grojo Joe Thomas (lietu
vių kilmės) orkestras, o ant bal
konų kabėjo įvairūs šūkiai, kurių 
centrinis virš kalbėtojų tribūnos 
bylojo: “Shameful Collusion with 
Hitler gave the Baltic States to 
Russia ... W. S. Churchill.”

Įžygiuoja vėliavos
Programa prasidėjo gana 

punktualiai. Buvo įneštos Ame
rikos ir visų trijų Baltijos tautų 
vėliavos, orkestrui grojant mar
šą lietuviškos dainos “Plaukia 
sau laivelis” motyvais. Taipgi 
įžygiavo grupė uniformuotų vai
kučių; po jų — vaikų orkestrėlis 
iš Bostono, įvairios liet, jaunimo 
organizacijos su savo vėliavomis 
ir galiausiai keturios liet, tauti
nių šokiu grupės iš Bostono, Niu
jorko, Waterburio ir Filadelfijos.

Buvo sugrotas JAV himnas, o 
po jo — Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos. Į juos publika itin gausiai 
Įsijungė.

Tai pavergtųjų balsas
Prel. J. Balkūnas sukalbėjo 

atidaromąją invokaciją, pabrėžda
mas, kad kai karas pasibaigia, 
dar nebūtinai reiškia, jog atėjo 
taika ir laisvė.

Rengėjų komiteto pirm- A. Ma
žeika priminė demonstracijos 
tikslą — protestuoti Jungtinėms 
Tautoms prieš sovietinį laisvų 
kraštų pavergimą, pavergėjų 
propagandą prieš tų kraštų lais^ 
vę. Be to, tai protestas už brolius 
vergijoje, kurie negali kalbėti ir 
protestuoti.

Pabaltiečių Laisvės Diena
Programos vadovu buvo pa

kviestas Leo Cherne (Executive 
Director of Research Institute of 
America), kuris prisistatydamas 
pabrėžė savo lietuviška kilme 
(motina lietuvė). Jis kalbėjo labai 
ugningai, pabrėždamas, kad šiuo 
metu pasaulis taip susirūpinęs 
laisve naujoms Afrikos tautoms, 
tačiau visai užmiršęs pavergtąsias 
Europos tautas. Jis pranešė ir vi
siems susirinkusiems linksmą ži
nią: Niujorko burmistras R. 
Waener šia dieną paskelbęs estų, 
latvių ir lietuvių tautų laisvės 
siekimo diena.

Prezidento sveikinimas
Buvo gauta žinia, kad Charles 

A. Horsky, vienas pagrindinių 

kalbėtojų, dėl blogo oro (lijo ir 
buvo labai apsiniaukę) negalėjo 
lėktuvu atvykti į Niujorką, tačiau 
pranešė, kad jis turi su savim 
prez. L. B. Johnsono sveikinimus. 
Buvo taip pat specialiai paskam
binta iš Baltųjų Rūmų ir pasi
tikrinta ar Horsky tokius linkėji
mus perdavęs- Vėliau buvo gauta 
žinia, kad Horsky, negalėdamas 
atvykti lėktuvu, jau yra pakeliui 
automobiliu iš Filadelfijos.

J. Thomas orkestras pagrojo 
lietuvišką maršą, buvo pristaty
tas Lietuvos atstovas Vašingtone 
J. Kajeckas, o J. Matulaitienės 
vadovaujamas keturių taut, šokių 
grupių ansamblis pašoko porą 
šokiu. ± »

Senatoriaus žodis
Buvo pristatytas antrasis pa

grindinis kalbėtojas sen. K. E. 
Mundt. Jis palygino laisvės rei
kalą su elektros šviesa, kurios 
Niujorkas buvo netekęs. Esą rei
kia duoti laisvės šviesą visiems, 
ypač dabar, kai rusai komunistai 
švenčia 25 m. nuo neva “išlaisvi
nimo” estų, latvių ir lietuvių tau
tų ir kai “misguided youngters 
and college professors” kovoja 
prieš Amerikos politiką Vietna
me. Jie esą moka demonstruoti 
už taiką, bet bijo išeiti į kovos 
lauką, kur vyksta tikroji de
monstracija už taiką ir laisvę. Pa
sak jo, komunizmas esanti vie
nintelė kliūtis prieš pasaulio tai
ka. Tai ne partija ir ne ideolo
gija, o tik organizacija, kuri vei
kia naudai žmonių, sėdinčių 
kompartijos valdžioje. “Mes visi 
turime būti Amerikos talkinin
kai, kad ji būtų tikrai stipri ir 
tikrai Amerika, nes šiuo metu ji 
yra vienintelė jėga prieš komu
nizmą.” Senatoriaus manymu. 
Amerikos pareiga sustabdyti ko
munizmą ne tiktai Vietname, bet 
stumti ji ir iš kitų kraštų. Vienas 
būdas šiai kovai — kad nei vie
nas kraštas nepadėtų komunis
tams materialiniais ištekliais, nes 
tie yra paverčiami ginklais prieš 
laisvąjį pasauli. Jis savo kalbą 
baigė ponios čiang. čiangkaišeko 
žmonos, žodžiais, kuriuos ji ma
niusi užrašytus Burnoje ant ne 
žinomo kareivio kapo: “Niekam 
pasaulyje ir niekada laisvė neat
eina pigiai.”

Sveikinimo telegramos
Apie 1.30 v. p-p. buvo perskai

tytos 2 telegramos: sen. Jewitt iš 
Niujorko ir New Jersey guber
natoriaus Richard J. Hughes. Bu
vo pranešta, kad šiuo metu areno
je esama 10.700 žmonių, o 400 

laukia prie įėjimo. Orkestras už
grojo “Ei, pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim”. Buvo per
skaityta Niujorko burmistro svei
kinimo telegrama ir vėl pakarto
tas laisvės dienos paskelbimas. 
Po to tylos minute buvo pagerb
ti visi Baltijos pakrantėje ir Viet
name kritusieji už laisvę.

Sol. Ir- Stankūnaitė išpildė 
rimčiai pritaikytą trumpą prane
šimą.

Laisvė radijo bangomis
Toliau kalbėjo JAV kongreso 

narys Rooney. Jis sakė jaučiąs 
daug simpatijų visiems lietu
viams, nes turįs’ labai gerą drau
gą kun. L. Jankaus asmenyje. Jis 
tarsi juokaudamas pabrėžė: “Rei
kėtų daugiau airių šitokioje ma
nifestacijoje, ypač kai reikalas 
susijęs su viso pasaulio laisve ir 
taika.” Jis pažadėjo tučtuojau 
kalbėtis su JAV ambasadoriumi 
Jungt. Tautose Goldbergu dėl ga
limų būdų padėti mūsų kovai už 
laisvę. Ypač jis matąs didelį rei
kalą daugiau laiko radijo progra
moms sava kalba į pavergtus 
kraštus, kur su tiesa reikia nuga
lėti skelbiamą melą. Esą taip pat 
reikia panaikinti nepaprastai di
delius mokesčius siuntiniams į 
pavergtus kraštus.

Šv. Kryžiaus kolegijos prezi
dentas kun. Raymond J. Swords, 
SJ, sukalbėjo pagrindinę susirin
kusiųjų maldą, o po to programa 
buvo paįvairinta akordeonisto 
Karolio Daubaro bei jungtinės 
tautinių šokių grupės.

Buvo dar perskaitytos kelios 
sveikinimu telegramos ir praneš
ta, kad nežiūrint blogo oro žygis 
į Jungtines Tautas įvyks ir bus 
filmuojamas bei rodomas televi
zijoje. Tuo metu dar tebelijo.

Rezoliucijos ir pasiruošimas 
žygiui

Programos pranešėjas Leo 
Cherne padėkojo už garbę vado
vauti programai ir pranešė, kad 
programa baigiama. Ant. Snieč
kus perskaitė rezoliucijas, kurias 
visi ovacijomis priėmė ir nutarė 
kreiptis į Jungt. Tautų gen. sekr. 
U Thant. Tuo metu buvo 230 v. 
p.p. Buvo pranešta, kad oras pa
gerėjo, ir visi pradėjo organizuo
tis žygiui gatvėmis iki J. Tautų 
rūmų, žmonių jau iki to laiko bu
vo priskaityta apie 12.000.

Įspūdingiausia dalis — žygis
Žygis per gatves buvo didin

giausia programos dalis. Areno
je žmonių skaičius gal perdaug 
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Savaitės įvykiai
KARINĖS AMERIKIEČIŲ PAJĖGOS VIETNAME NETRU

KUS VĖL BUS PADIDINTOS. Ateinančių metų pradžioje lėktuvų 
skaičius numatytas padidinti iki 1300. šiuo metu Vietname yra 160 
tūkstančių amerikiečių karių. Jų eilės taipgi bus padidintos naujais 
daliniais. Taikos tuo tarpu nematyti. Politiniai stebėtojai mano, 
kad užkulisiuose veikia sovietų politikai, bandydami kariaujančias 
šalis suvesti prie derybų stalo. Kad taip yra, matyti iš komunistinės 
Kinijos spaudos, kuri puolė sovietus, esą jie nori suorganizuoti de
rybas, kurios niekad nesibaigtų, o JAV tuo pasinaudotų. Karinia
me Vietnamo fronte susidūrimai su Vietkongo daliniais įvyksta ga
na dažnai. Jungtinis JAV—Aust
ralijos dalinys sunaikino Vietkon
go batalijoną srityje 30 mylių 
nuo Saigono — žuvo 391 karys. 
Amerikiečių lėktuvai sėkmingai 
bombarduoja š. Vietnamo strate
ginius įrengimus — sunaikino dvi 

i raketines bazes, sužalojo — pen
kias- Per bombardavimus jie ne
teko 7 lėktuvu ir lakūnu.

Komunistinės Kinijos priėmi
mo į Jungt. Tautas klausimas iš
keltas ir šiais metais. Kinijos kan
didatūrą remia Kambodija, Pa
kistanas, keletas Afrikos valsty
bių, komunistiniai kraštai ir 
Prancūzija. Pastarosios atstovas 
R. Seydoux pareiškė, kad reikia 
svarstyti tiktai Kinijos atstatymą 
Jungtinėse Tautose, o ne priėmi

“Tėviškės Žiburiams” paaukojo šėrus
Tęsiant aukotojų sąrašą tebū

nie mums leista priminti, kad jų 
parama buvo svarbi pradžioje’ 

Į bet nemažiau svarbi ji yra ir da
bar. Rėmėjų paramos dėka lei
dykla pradėjo lietuviškos spaudos 
darbą ir tik jos dėka ji gali jį 
tęsti. Tdigi, rėmėjų vaidmuo iš 
esmės nesikeičia — jie buvo ir 
pasilieka mūsų spaudos rams
čiais. Perėjimas iš komercinio po
būdžio santvarkos leidykloje į 
kultūrinį, buvo vienbalsiai nutar
tas visuotinio šėrininkų ir “Tž” 
leidėjų susirinkimo. Persitvarky
mo motyvai buvo jau nekartą aiš
kinti. Tikimės, kad reikalas pa
kankamai yra aiškus ir pakartoti
nai kviečiame visus šėrininkus 
tęsti savo pradinę paramą nauju 
būdu, būtent, paaukotais Šerais, 
kurie sudarys tolimesne “TŽ” lei
dimo atramą. Tuos šėrininkus, 
kurie dar neatsiliepė, maloniai 
kviečiame nedelsti ir toliau būti 
rėmėjais tos pačios spaudos, kuri 
yra jūsų lietuviškojo gyvenimo 
dalis. Esame nuoširdžiai dėkingi 
tiems, kurie jau prisidėjo, štai 
jų sąrašo tęsinys:

mą, nes ji anksčiau, prieš komu
nistų sukilimą, buvo JT narys. 
Tuo atveju nereikėtų dviejų treč
dalių balsų — užtektų paprastos 
daugumos. Prieš Kinijos kandida
tūrą pasisakė JAV ir kiti kraštai, 
motyvuodami, kad jos priėmimas 
susilpnintų J. T-tas, nes yra agre
sorius, kurį reikia sutramdyti, o 
ne jo veiksmams pritarti. Kinijos 
šalininkai mano, kad Kinija, bū
dama JT narys, taptų paklusniu 
avinėliu.

Indonezijos prez. Sukamo, ne
žiūrint komunistų rengto sukili- 

1 mo, tebeskelbia, kad komunizmas 
kraštui esąs reikalingas.. Naujau- 

I šioje savo kalboje jis paskelbė,
(Nukelta i 8 psl.)

P. Bražukas, Toronto___ $26.20
Dr. J. Yčas, Toronto____ $10.80
Kun- J. Gaudzė, Montreal ..$15.00 
P. Lelis, Toronto_______ $11.60
J. Paketurienė,

Rodney, Ont_________ $33.60
S. Paketuras,

Rodney, Ont-_______  $33.60
V. Mažulaitis, Toronto__ .11.20
M. Kėžinaitytė, Hamilton ..$11.20
A. Žilėnas, Sudbury____ $15.00
Z. Gudauskas, Toronto ....$11.20 
V. Ramanauskas, Toronto $11.20
B. Norkus, Toronto_ .___ $11.20
B. Zubrickas, Toronto___ $11.20
J. Daunys, Toronto.... .......$11.20
J. Ažubalis, Toronto .. $11.20 
A. Povilonis,

Richmond, Ont._____ $11.20
K. Žilvytis, Hamilton___ $11.20
V. Tamulaitis, Toronto .. $11.20 
V. Augėnas, Toronto____ $11.20
V. Juodišius, Toronto----- $22.40

$302.60
Nuoširdžiai dėkinga —

K.L.K Kultūros Draugijos 
“žiburiai” valdyba
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Kompartija šiais metais pa
naudojo propagandos srautą ne-

941 Dundas Street West, Toronto 3, Ontario, Canada 
Tel. .368 - 6813

Komunistai kovoje prieš katalikus
Pasak kun. A. Gliozzo, SJ, Den

verio savaitraštyje “The Regist
er”, nėra srities Italijoje, kur ne
būtų komunistų ir kur jie nebū
tų užėmę svarbias ir įtakingas 
vietas. Vien tik Romos universi
tete esą 150 komunistų profeso
rių, kurių tarpe net ir pats krikš
čioniškosios istorijos sekcijos pir
mininkas. Pasak užsienių reikalų 
ministerijos, 50% viso televizijos 
ir radijo stočių personalo esą ko
munistai, o uz komunistus bal-
suojančių ten dar daugiau: 75%. 
Filmų srityje jie turi savo artis
tus, fežisorius, autorius ir ir kri
tikus. Italijoje jie leidžia 3 dien
raščius, 9 savaitraščius, 43 peri- 
jodinius leidinius, turi 7 leidyk
las, o taipgi dar stambius Šerus 
kitose penkiose. Jų pačių 1964 m. 
duomenimis, komunistai turi 113 
federacijų, susidedančių iš 18 sri-

Revizija Vasario 16 gimnazijoj
Tam tikrai grupei žmonių pa- 

skleidus spaudoje įvairių prie
kaištų Vasario 16 gimnazijai, at
sakingi V. Vokietijos lietuvių pa
reigūnai paprašė PLB valdybą 
sudaryti specialią komisiją, kuri 
ištirtų reikalą. Tokia komisija ir 

. buvo sudaryta iš: V. Adamkavi- 
čiaus, dr. P. Karvelio ir dr- P. 
Radvilos. Ji spalio 7 d. susirinko 
Huettenfelde, Vokietijoj, ir dar
bą baigė spalio 25 d. Komisija 
patikrino VLB valdybos ir gim
nazijos dokumentaciją, susipaži
no su Hemsbacho miesto savival
dybėje esamais gimnazijos turto 
nuosavybės dokumentais, tarėsi 
su mokytojais ir visuomenės vei
kėjais. £e to, l^pisija išaiškino 
Vokietijos LB-riei priklausančio 
turto padėtį, patikrino naujų rū-

Krinta Kinijos komunizmo prestižas
Kinijos komunizmas turėjo pa

sisekimų, kurie jį padarė išdidų, 
bet po sėkmių atėjo nesėkmės, 
kurios pakirto jo prestižą. Vos 
spėjęs įsigalėti savo krašte, jis 
jau pasiuntė “savanorius” į Ko
rėją, iš kurios išstūmė rusiškąjį 
komunizmą ir keturis su viršum 
metus kovojo su Jungtinių Tau
tu daliniais. Nors ir nepavyko 
pietinės Korėjos pagrobti, tačiau 
tai buvo laimėjimas: Kinija Rusi
jos pavyzdžiu laimėjo sau sateli
tą — šiaurės Korėją.

Padidėjo apetitas
Įsigalėjęs šiaurės Vietname ir 

laimėjęs sau vieną satelitą Euro
poje — Albaniją, Kinijos kumu- 
nizmas tapo, kaip jis pats save 
vadina, “tautų išlaisvinimo kovų 
įkvėpėju”. Be Kinijos finansinės 
ir karinės pagalbos sukilimas Al- 
žerijoje prieš prancūzus nebūtų 
buvęs sėkmingas. Gal ir Fidel 
Castro nebūtų toks išdidus, jei 
nebūtų Maotsetungo pakursto- 
mas. Situacija Laose buvo tiek 
laiko “užminuota”, kiek to Pe- 
kingui reikėjo. Nevienoj Afrikos 
valstybėj sukilimai, maištai buvo 
Kinijos komunizmo inspiruoti ir 
remiami. Pagaliau Kinija užpuo
lė Indiją Himalajuose- Po to at
ėjo nesėkmių ir prestižo kritimo 
laikotarpis: amerikiečiai pradėjo 
bombarduoti šiaurinį Vietnamą. 
Pekingo vyriausybė pašoko ir 
ėmė grasinti trečiuoju pasauli
niu karu, bet nemetė Į Vietnamo 
frontą nei savo aviacijos, nei pės
tininku divizijų. Viskas nasibaigė 
žodiniais protestais bei grasini
mais. Kinija, kaip sakoma, “ko
vos iki paskutinio šiaurės Vietna
mo kareivio”.

Kenčia ne Kinija, 
o Vietnamas
Šiaurės Vietnamas dabar ken

čia dėl savo neatsargumo. Pekin
go pakurstytas įsivėlė į kara ir 
gauna skaudžių smūgių. Jis gal ir 
norėtų taikos, bet Kinija neduo
da tam leidimo, o tuo tarpu š. 
Vietnamo ūkis kenčia, smunka, 
o nartizaninis karas nuleidžia 
kraują.

šiaurės Vietnamas buvo tapes 
legendiniu kovu kraštu, kai jo 
rinktiniai šauliai privertė prancū
zų armija trauktis iš Vietnamo. 
Ta pati taktika taikoma ir ko
voms prieš amerikiečių dalinius, 
bet čia ji apvilia. Ir fanatiškiau
sias komunistas su šautuvu, kul
kosvaidžiu ir granata nedaug te-

čių, 334 zonų, 87 rajonų, 387 ko
munų, 11.222 sekcijų ir 33.646 
celių. Kadangi Katalikų Bendri
ja yra didžiausia rakštis komunis
tams Italijoje, šiuo metu varoma 
trijų punktų programa prieš ją 
stengiantis: 1. patraukti paskirus 
žmones į savo partiją plačiu pro
pagandos darbu; 2- izoliuoti krikš
čionių demokratų partiją nuo vi
sų kitų antikomunistinių pajėgų; 
3. kurstyti vidinį skaldymąsi tarp 
katalikų. Jie stengiasi pirmoje 
eilėje pašalinti žmonėse baimę 
bei pasipiktinimą komunizmu, 
pristatydami savo partiją kaip 
labai demokratišką ir vos nebur- leido ir toliau leis vystyti sudė- 
žuazinę. Ypatingai jie pabrėžia tingų mašinų gamybos, elektro- 
galimybę būti gerais krikščioni-į technikos, elektronikos ir prie- 
mis ir gerais komunistais. Jie taisų pramonės šakas, šios pra- 
siekia artimo bendradarbiavimo monės šakos, taip pat žemės ūkio 
su katalikais ir kartu stengiasi ■ mašinų gamyba bei laivų statyba, 
atitolinti tikinčiuosius nuo kuni- kaikurios metalo dirbinių, ypač

buitiniams reikalams, gamybos 
šakos pokariniu laikotarpiu vys
tėsi labai sparčiais tempais”. (71

i psl.)
i Nepriklausomybės m e t a is , 

mų statybą ir atskaitomybę, iš-i ypač paskutiniame dešimtmety- 
tyrė, kokiomis skolomis LB tur-]je, neneigiu buvusio tūpčiojimo 
tas šiuo metu apsunkintas, susi- j ūkio politikoje, tačiau šiuo metu 
pažino su gimnazijos mokslo ly-^ lietuvių tauta pergyvena siau-
giu ir auklėjimo padėtimi. Turė
tų pasitarimų metu komisija ga
lėjo išsiaiškinti su katalikų sielo
vados direktoriumi ir evangelikų 
senjoru Vokietijoje jų vaidmenį 
Vasario 16 gimnazijos'tvarkyme. 
Visuose kituose posėdžiuose ap
tarta priemonės mokslui ir auk
lėjimui pagerinti, kad Vasario 16 
gimnazija atliktų savo užsibrėž
tus uždavinius ir galėtų jaunimui 
užtikrinti reikiamą išsimokslini
mą, auklėjimą ir sveikatingumą.

Išsamus komisijos pranešimas 
įteiktas Pasaulį^ Lietuvių Bend
ruomenės valęhįbai. Tikimasi, kad 

paskelbtas ir
< _ _ , ---- -------------------- J— 7 _

jis netrukus bus paskelbtas 
plačiajai lietuvių visuomenei.

gali prieš sprausminius lėktuvus, 
malūnsparnius, napalmo bombas 
ir moderniausius visų rūšių gink
lus.

Smūgis Indonezijoj
Papildomą smūgį sudaro Indo

nezija, t y. ten nepavykęs komu
nistų sukilimas. Įdomu, kad Mas
kva įspėjo Indonezijos preziden
tą Sukarno perdaug nedraugauti 
ir nepasitikėti Kinija, nes ši no
ri visais būdais įsigalėti Indone
zijoje ir ją paimti į savo įtaką 
bei padaryti ją savo satelitu. 
1962 m. rusų komunistai nustatė 
Kubą prieš JAV, bet griežta ame
rikiečių reakcija privertė Mask
vą atsiiimti iš Kubos savo rake
tas. Tada karingojo komunizmo 
prestižas krito. Dabar tokio kriti- ; 
mo punkto pasiekė Kinijos komu
nizmas. Tai verčia daug Afrikos, 
Azijos ir P. Amerikos valstybių 
susimąstyti, nes nė viena jų ne
norėtų susilaukti Š. Vietnamo 
būklės. J. G.

Kvebeko provincijoje yra 3 
universitetai, kur viskas dėsto
ma anglų kalba: McGill, Sir 
George Williams ir Marianopo- 
lis. Tu universitetų angliškai 
kalbą studentai Įsijungė i pran
cūziškai kalbančių studentų są
jungą Kvebeke. Kvebeko stu
dentų sąjunga pasižymi separa
tistinėmis nuotaikomis, yra nu
sistačiusi prieš federacinę vy
riausybę ir remia JAV studen
tus. kritikuojančius JAV politi
ką Vietname.

SILVER BELL FURNITURE CO
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

Sav. V. ir J Balionai,
861 COLLEGE ST.

• Gaminame valgomo
jo kambario ir 
virtuvės komplektus

• Taip pat aptraukia
me senas kėdes.

• Darbas atliekamas

Ir Mokslų Akademijos ekonomi
kos instituto leidinys “Ketvirtis 
amžiaus socializmo keliu”, atiduo
tas spausdinti š.m. VII. 1, mažai 
kuo skiriasi nuo propagandinių 
leidinių, kurių tikslas melą skelb
ti. Leidinys parašytas eilės auto
rių, o jo vyriausias redaktorius 
K. Meškauskas (ekonomikos dak
taras iš kompartijos malonės) 
ekonomikos instituto vadovas, sa
vo rašytoje įžangoje ne tik daro 
nepagrįstus apibendrinimus, bet 
tiesiog meluoja: esą pusę žemės 
prieškarinėje Lietuvoje valdė 
buožės ir dvarininkai, daugelis 
valstiečių ėjo dirbti Rytprūsių 
junkeriams bei Latvijos buo- 
šėms, maisto gaminių suvartoji
mo lygis vienam gyventojui buvo 
vienas žemiausių Europoj, moks
lui ir švietimui buržuazinė val
džia neskyrė reikiamo dėmesio 
ir taip be galo... (4 psl.)

Pasigyrimai
Greta nepriklausomos Lietuvos 

niekinimo, K. Meškauskas pasi
šauna iškelti kompartijos nuosta
bius laimėjimus: “Lietuvos ūki
nės ir gamtinės sąlygos, žaliavų 
ištekliai bei darbo jėgos kiekis

bingą naktį, kai ji- turi dirbti ne 
savo krašto gerovei, bet rusiško-

JAMAIKA BUVO KURORTAS IR PALIKO
Naujų valstybių po karo susi

kūrė ne tik Afrikoje, bet ir vaka
riniame pusrutulyje. Viena tokių 
valstybių yra Jamaika, daugiau 
žinoma turistams, negu politi
kams.

Nepriklausoma sala
Jamaika yra keturių tūkstančių 

kvadratinių,mylių sala Karibų jū
roje, nevisai 200 mylių i pietus 
nuo Kubos. Joje gyvena 1,7 mil. 
gyventojų, kurių yra angli95%

Būdingas Jamaikos vaizdas: jaunas ūkininkas važiuoja į cukrinių 
nendrių laukus V. Zalatorius

konai ir baptistai negrai. Kolum-i Daugelis kitų salelių, kurios 
bas šią salą atrado dar prieš būtų buvusios nepriklausomos fe- 
Ameriką ir anglu valdžioje ji iš-i deracijojė, liko ir toliau anglų
buvo nuo 1655 m. iki nepriklau
somybės gavimo 1962 m. Net ir 
po nepriklausomybės ji pasiliko 
Britų Bendruomenėje, kaip ir Ka
nada. Karalienė Elzbieta yra titu
linė valstybės valdovė, o saloje 
jai atstovauja general gubernato
rius.

Nedaug trūko, ir Jamaikos, kai
po tokios, nebūtų buvę. Mat ang
lai planavo daugumą savo salų 
šioje pasaulio dalyje apjungti vie
noje valstybėje. Jamaica toje fe
deracijoje būtų buvusi pati di-

TEL. 536-4767

jo imperializmo stiprinimui. Nū- jai ir tinka, tiesiog ištisus saki
nai kalbėti apie Lietuvos ūkio nius pakartojo iš A. Kosygino 
savarankiškumą, kai jis rikiuoja-1 pranešimo maskviniam cikui (IX. 
mas iš Maskvos ir jai tarnauja,129). Aišku, jis gyrė savo ponus, 
būtų ryški klaida. Kompartijos1 džiaugėsi laimėjimais, nors jie 
rikiuojama Lietuvos pramonė labai abejotini, tačiau, apsigrę- 
serga tomis pat ligomis, kaip ir x" ‘ 
sovietų.

Kvislingo kalba
Po sovietų kompartijos (ciko) 

suvažiavimo ir augščiausios tary
bos posėdžių kiekvienoje respub
likoje buvo pakartotas vaidini
mas š.m. spalio mėn. antroje pu
sėje. Vilniuje spalio 19 d. suk
viesta kompartijos ciko VII pil
natis, kurioje esminiu vaidila bu
vo ištikimiausias ir nepakeičia
mas kvislingas Antanas Sniečkus. 
Jis šnekėjo: “Apie sovietų kom
partijos ciko rugsėjo pilnaties iš
davas ir respublikos uždavinius”. 
Uždavinys aiškiai aptartas “Tie
sos” X- 20 šūkyje: įvykdykime 
rugsėjo pilnaties, t.y. sovietų 
kompartijos nutarimus. Šis šūkis 
padėtas virš maskvinio kvislingo 
pranešimo; pradėtas sekant A. 
Kosyginų — pasigyrimais, netru
kus virsta graudžiomis raudomis 
ir saviplaka. Vilnius tiesiog vai
kiškai pamėgdžioja Maskvą. “Iz- 
•vestijoje” ir ‘Pravdoje” paskel
bus L. Brežnevo sutrumpintą kal
bą, pasakytą sovietų cike (IX.29), 
ir “Tiesa” deda petitu; “sutrum
pinta stenograma”. Sutrumpinta 
ne tik A. Sniečkaus, bet ir M. 
Šumausko kalba, pasakyta vėliau, 
X- 21, augščiausios tarybos suva
žiavime. Kompartijos dienraštis 
kažkieno patvarkymu jau ima ap
karpyti vadovų plepėjimą.

Graudūs verksmai
Ciko suvažiavime dalyvavo ne 

tik partijos, bet ir administraci
jos pareigūnai bei pramonės įmo
nių vadovai išklausyti iš Mask
vos atvykusios, nors ir vietinės 
papūgos, klegesio. Papūga, kaip

V. ZALATORIUS

džiausią. Tačiau vietiniai nacio
nalistai, tuometiniam profsąjun
gų vadui ir dabartiniam premje
rui A. Bustamentei vadovaujant, 
nepanoro ištirpti didesniame vie
nete ir pradfej ^agituoti už Jamai
kos neprikll^somybę. Salos gy
ventojai per plebiscitą Bustamen
tei pritarė. Anglai turėjo atsisa
kyti savo federacijos plano ir su
teikti Jamaikai nepriklausomybę.

y

valdžioje, nes jos permažos savis
toviam valstybiniam gyvenimui. 
Tik Trinidado ir Tobago sąjunga 
laimėjo sau laisvę tokiomis pat 
sąlygomis kaip ir Jamaika.

Romantiška praeitis
Jamaika neveltui traukia visus 

romantiškai nusiteikusius į savo 
amžinai pastovų klimatą su tem
peratūromis tarp 70—80 laipsnių 
Farenheito į smėlėtą, saulėtą pa
jūrį ir į palmių, hibiskų, oleandrų 
ir bananų pavėsį.

Jos praeitis lygiai tokia pat ro
mantiška, kaip ir dabartis — bent 
turistams. Ji 100 metų išbuvo di
delių jūros plėšikų centru. Tie 
piratai užpuldinėdavo ispanų lai
vus, gabenančius auksą iš Naujo
jo į Senąjį pasaul|. Jūroje pa
skendęs Port Rojalio miestas dar 
ir dabar byloja apie tą laikotarpį.

Vėliau, kai prasidėjo vergų 
prekyba, Jamaika vėl tapo jos 
centru. Dėlto ir jos gyventojai 
šiandien yra juodi. Daug negrų iš 
vergijos pabėgdavo į kalnų 
džiungles salos rytuose, kur jie 
turėjo visišką autonomiją, gautą 
iš anglų, dar gerokai prieš nepri
klausomybę. Tai baisieji marū- 
nai, kurių neviena baudžiamoji 
ekspedicija nepajėgė numalšinti.

Daug romo ir bananų
Šiandien jamaikiečiai verčiasi 

cukriniu nendrių, bananų augini
mu, turizmu ir boksito kasimu. 

žęs, juos suniekino. Viskas pada
ryta vykdant Kremliaus režiso- 
riaus nurodymus. Aišku, savipla- 
ka nemaloni, nes aptariant ūkinį 
pakrikimą kompartijos vadovybė 
save pasodina kaltinamųjų suo
le. Kai ji šneka apie netikslingą 
planavimą, blogą įmonių valdy
mą, žemą gaminių kokybę ir ne
sugebėjimą patenkinti gyventojų 
poreikius, aiškiai nurodo ir kal
tininką — kompartiją, kuri paso
dinama kaltinamųjų suole.

Štai tie verksmai, kurie išryš
kina tik dalį tiesos: “Pastaraisiais 
metais Lietuvos, kaip ir visos ša
lies, liaudies ūkyje išryškėjo tam 
tikra efektyvumo mažėjimo ten
dencija. šiek tiek blogiau panau
dojami pagrindiniai fondai, kitaip 
sakant, sumažėjo nacionalinių pa
jamų ir pramonės produkcijos 
dydis, kuris tenka vienam rub
liui pagrindinių gamybinių fon
dų- Antai, praėjusiais metais pra
monės bendrosios produkcijos ap
imtis vienam rubliui pagrindinių 
gamybinių fondų sumažėjo 17 
procentų, palyginus su 1960 me
tų lygiu. Gana įtemptai vykdo
mos darbo našumo didinimo už
duotys.

Numatyti gamybos apimties ro
dikliai paleidžiamose į darbą pra
monės įmonėse labai ilgai įsisa
vinami, įdėtos valstybinės lėšos 
kai kuriais atvejais įšaldomos, o 
liaudies ūkis negauna atitinkamo 
ekonominio efekto ir reikalingos 
produkcijos. 1965 metų pradžio
je respublikoje buvo 24 pramo
nės objektai, kurių pajėgumai 
buvo įsisavinti nepilnutinai, tuo 
tarpu iš jų daugiau kaip pusė bu
vo paleisti į darbą dar iki 1964. 
metu.” £

Ji yra didžiausias pastarojo mine
ralo gamintojas pasaulyje. Iš bok
sito ištraukia aliuminį, kuris daug 
kam naudojamas modernioje pra
monėje, ypač lėktuvų statyboje.

Jamaikos romas taip pat žino
mas visam pasaulyje. Jis gamina
mas iš cukrinių nendrių. Kad ne 
vien šiauriečiai, bet ir pietiečiai 
yra palinkę į alkoholinius gėri
mus, rodo ir garsus jamaikiečių 
distiliuojamas kavinis likeris 
“Tia Maria”.

Turistų daugiau lankomuose 
miesteliuose — Montigo Bei, Očo 
Rijos, Port Antonijoj — nuotaika 
visuomet šventiška. Jauni vaiki
nai, kurie dienomis siūlosi praei
viams batus nuvalyti arba parda
vinėja suvenyrus kryžkelių būde
lėse, vakarais užsideda margus, 
virš kelinių užleistus, marškinius, 
augštas kūgines kontrabandinin
kų skrybėles ir ateina prie vieš
bučio langų padainuoti.

Egzotiška muzika
Jų kalipsiška muzika savo ro

mantiškumu nė kiek neatsilieka 
nuo Vengrijos čigonų, o savo ne
kantriu greitu ritmu ją net pra
lenkia. Tik čia vyrauja ne smui
kas, o gitara ir būgneliai arba 
net stačiai nupjautos metalinės 
benzino statinės. Geriau įsiklau
sius į dainų žodžius, galima su
prasti, kad dainuojama apie ber
nelį ir mergelę. Tik čia — tauto
sakoje, o gal ir gyvenime, daž
niausiai ne bernelis palieka mer
gelę, o atvirkščiai. Ir ji išjoja ne į 
karužę, bet išplaukia į Floridą ar 
Lusijaną ir tai ne priešų mušti, o 
indų plaut amerikiečiams arba ki
limų valyti. Pvz. vienos dainos 
refrene solistai pirštu grūmoja ir 
dainuoja: “Oi, ojoj Amerika!”

Orai ir nevienas Kanados lietu
vis susigundys šią žiemą ištrūkti 
iš savo šalto krašto į Jamaikos 
tropikus. Patartina kelionės bi
lietus ir nakvynę užsisakyti iš 
anksto, nes žiemą atostogautojai 
užpildo visas vietas.

Brangiausia tokios išvykos da
lis yra lėktuvo bilietas. Apsistoti 
pas kokį jamaikietį, taip vadina
mame “guest house”, jau galima 
už $6.5 į dieną. Į tą sumą įeina 
pastogė ir lengvas maistas. Gar
sieji viešbučiai ima iki $30 vien 
už nakvynę. Kanados piliečiams 
vizų nereikia.

Tad iki pasimatymo “Daktaro 
oloje”! (Tai žinomas paplūdimys 
prie Očo Rijos).

Pajamų dydis nevisada pri
klauso nuo amžiaus. Statistikos 
biuras Otavoje praneša, kad vy
rai tarp 40-49 metų turi augš- 
čiausią pajamų vidurkį; augš- 
čiausios moterų pajamos pri
klauso jau peržengusioms 65 
metų ribą. Pajamos šiuo atveju 
nereiškia tik atlyginimo už dar
bą. Užpildant pajamų mokes
čius tik 71 kanadietis pareiškė 
uždirbąs daugiau kaip $200.000 
per metus.

AtA 
PETRUI SENKUI mirus,

jo brolį AUGUSTINĄ nuoširdžiai užjaučiame —
A. V. Stulgiai
J. K. Žuliai

Mirus PETRUI SENKUI-SENKEVIČIUI, 
jo broliui AUGUSTINUI nuoširdžią užuojautą reiškia —

A. Žilėnas
• VI. B. Skvereckai 

Sudbury, Ont.

Sukilimo įsakymas - iš komunistų centro
BR. ZUMERIS 

Mūsų korespondentas Australijoj

Praėjusią savaitę anglų kabe
lio tiesimo laivas ( “Mercury” iš
vyko tęsti vadinamos Seacom ka
belio linijos, kuri jungia Austra
lijos miestą Cairns su Singapū
ru. Ši jūrinė kabelio linija yra 
6.000 mylių ilgumo, prasideda 
Singapūre ir pro Jesseltoną Bor
neo saloje eina į Hongkongą, iš 
čia į Guam salą/Madang Naujo
joj Gvinėjoj, o iš čia į Cairns 
Australijoj- Iš Cairns Seacom 
bus sujungtas su vadinamuoju 
Compac kabeliu, kuris eina pro 
Fiji, Havajus į Vankuverį Kana
doj. Taip pat Seacom bus su
jungtas su nauja amerikiečių ka
belio linija, kuri jungia Tokijo. 
Visos šitos milžiniškos linijos 
mazginė stotis bus įrengta Syd- 
nėjuje Australijoj, kūr jau vei
kia Compac centrinė. Seacom ga
lės vienu kartu perduoti 160 pa
sikalbėjimų į abu galus. Minėta 
Compac linija tegali perduoti 
vienu kartu tik 80 pasikalbėjimų. 
Seacom linija bus baigta sekančių 
metų gale. Linijos tiesimas yra 
sunkus, nes tenka ją tiesti net li
gi 24.000 pėdų gelmėje, 8 jūros 
mazgų greičiu, 24 vai. per parą.

Sekančių trejų metų laikotar
pyje Australija numato susirišti 
su JAV televizijos tinklu satelito 
nagalba virš Pacifiko ir su Pietų 
Afrikos bei Europos televizijos 
tinklu — satelitu virš Indijos 
vandenyno.

Indone»ij#je kovos 
tebevyksta
Smarkios kautynės kartas nuo 

karto kyla tarp kariuomenės ir 
ginkluotų komunistų dalinių 
centrinėje Javos saloje. Kaiku
rios vietovės šioje saloje yra už
imtos komunistų dalinių, kuriuos 
daugiausia sudaro jaunuoliai, turi 
kiniečių ginklus- Bojolali rajone 
lig šiol užmušta kautynėse apie 
250 žmonių. Komunistiniai dali
niai dėvi iš indonezų kariuome
nės pavogtas uniformas. Jie kai
muose grobia žmones, kurie yra 
antikomunistai, ir juos nužudo.

Kanados Lietuviu Fondo vajus
Į Fondą įstojo šie nauji nariai 

su įnašais:
116. Inž. J. Kulikauskas,

Toronto, .... $100
117. J. Girevičius,

St. Catharines, $300
Padidino savo įnašus St. Cat

harines apyl- valdyba iki $300.
Aukojo:

K. Galdikas, St. Catharines $25, 
P. Malukas, St. Catharines, $2.

Visiems aukotojams Fondas 
nuoširdžiai dėkoja. Taip pat dė
kojame St. Catharines apyl. pirm- 
ir Fondo įgal. J. Alonderiui už 
sklandų vietos Bendruomenės ir 
Fondo reikalų suderinimą ir au
kų Fondui telkimą. Maža St. 
Catharines apylinkė jau davė 
Fondui virš $700. Su šiais įna
šais pradedamas devynioliktas 
tūkstantis ir nebedaug trūksta 
užbaigti šiems metams užplanuo
tą sumą.

MOHAWK
FURNITURE LTD.

PILNAS NAMy APSTATYMAS
ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 

SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 
1VAIR0S KILIMAI • ŠALDYTUVAI ‘ 

VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.
Nemokamas į namus pristatymas.

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

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

Strateginio rezervo kariniai dali
niai, kurie užgniaužė sukilimą, 
permetami į centrinę Javą, kad 
likviduotų komunistų terorą.

Komunistų vadas nesuimtas
Indonezų komunistų vadas Ai- 

dit dar nėra pagautas. Centr. Ja
voje komunistai skelbia, kad 
prez. Sukamo yra nužudytas ir 
kad veikianti prieš komunistus 
kariuomenė esanti svetimos vals
tybės. Indonezų kariuomenė iš
mėtė centr. Javoje iš lėktuvų mi
lijonus lapelių su Sukarno įsaky
mu atstatyti tvarką.

Suimtas sukilimo vadas Utun- 
gas prisipažino, kad jis įsakymus 
gavo iš komunistų centro. Suki
limo metu nužudyti generolai bu
vo suvilkti į vieną vietą, kur mi
nia aplinkui šokusi, dainavusi ir 
mėčiusi ant lavonų bananų žie
ves ir kitas šiukšles- Prieš suki
limą komunistai aiškino, kad jis 
ruošiamas apginti dešiniesiems 
generolams. Utungas aiškino, kad 
ir jis pats šitokia propaganda ti
kėjęs, o juo labiau kariai, kurių 
dauguma yra antikomunistai. 
Vykdydami sukilimą, jie manė 
veikią prieš komunistus. Genero
lus nužudė tam tikslui paruošti 
komunistų daliniai, kurių kiek
vienas turėjo atskirą lapą su nu
žudyti pasmerktų asmenų pavar
dėmis.

Kariuomenė paskelbė, kad su
ėmė vieną majorą, pas kurį ras
ta 43.000 svarų pinigų, skirtų su
kilimo reikalams.

Civilinis karas
Paskutinėmis žiniomis, indone

zų kariuomenė kovoja su stipriais 
komunistų daliniais centrinėje 
Javoje ir Celebes saloje. Kariuo
menė aptikusi dideles komunistų 
maisto atsargas. Kaikurie politi
niai informatoriai būgštauja, kad 
gali išsivystyti civilinis karas; 
esą komunistų jėgos stipresnės, 
negu manoma. Antrieji teigia, 
kad kariuomenė likviduoja komu
nistu likučius. A-

J.A.V. Liet- Fondas jau pasie
kė $210.000. Kanados Liet. Fon
de pagal proporciją turėtų būti 
$21.000, bet dar tiek neturime. 
Kodėl? Pasirodo, kad kaikurie 
Kanados lietuviai remia ir ame
rikinį Fondą net tūkstantinėmis. 
Žinoma, prieš tai nieko negali
me sakyti, nes šių abiejų Fondų 
tikslas yra tas pats, Lietuvių 
Bendruomenė apima visą pasauli 
ir lietuvybei valstybių sienos ne
egzistuoja, tačiau racionalumo 
sumetimais lietuvių veikla turėtų 
tvarkytis pagal jų gyvenamus 
kraštus. 1963 m., PLB seimo me
tu, Amerikos Liet- Fondo pirm., 
A. Razma buvo užklaustas, ar jų 
Fondas priima įnašus iš Kanados 
lietuvių. Jis atsakė: Žinoma, 
priima,* bet geriau būtų kad Ka
nados lietuviai savo įnašus duo
tų Kanados Liet. Fondui”.

P. Lelis, reik, vedėjas
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Jaunimo kongresas jaunimo akimis
Kiekvienas žmogus pripažįsta, 

kad yra gera susieiti ir aptarti 
bendrus reikalus. Tas jau nuo 
senų senovės yra praktikuoja
ma. Taip pat ir lietuviškas jau
nimas turi bendru reikalų. Du 
rišantys elementai yra jaunystė 
ir tautinė kilmė. Taigi, pagrin
dinė jaunimo kongreso mintis 
yra tikrai pagirtina. Šio kon
greso pagrindinis tikslas buvo 
suburti lietuvišką jaunimą, duo
ti jam progą susipažinti su da
bartinėm jaunimui aktualiom 
problemom ir mėginti surasti 
sprendimą arba bent nurodyti 
kryptis, kuriose glūdi šie spren
dimai. Visa tai galima susu- 
muot sekančiai: susiburt, pa
bendraut, pasišnekėt.

Kas liečia pirmuosius du 
punktus, tai kongresas pilnai at
siekė, kiek sąlygos leido, savo 
tikslą. Tačiau priėjus prie tre
čio punkto tuojau kyla keletas 
klausimų: kiek ir apie ką kal
bėt, kas kalbės ir t.t. Prieš lei
džiantis i tolimesnes diskusijas, 
būtų prasminga atrasti kongre
so vietą ir prasmę platesnėje 
perspektyvoje.

Prisiminkime, kad su kongre
su prasidėjo Jaunimo Metai. 
Tuojau peršasi išvada, kad kon
gresas turėtų nustatyti gaires 
tiem Jaunimo Metam, iškelti jų 
prasmę, tikslą ir t.t. Kongresas 
turėtų motyvuoti visus Metus, 
ši motyvacija yra laukiama iš 
visų pusių: akademinės, kultūri
nės^ tautinės.

Buvo matyti gana augštas 
kongreso kultūrinis lygis. Jis 
pasirodė net keliose formose: 
šokiuose, talentų popietėje, kon
certe. Rodėsi, kad daug darbo 
buvo įdėta ir nemažai prakaito 
nulieta planuojant ir statant 
šiuos projektus.

Tačiau nepamirškime pačio 
giliausio tikslo šio kongreso, bū
tent, pasidalint mintimis- čia tu
rima galvoje aktualios proble
mos ir jų sprendimai. Jautėsi 
trūkumas akademinėje dalyje, 
ši dalis nebuvo pilnai užmiršta, 
bet jos didelis ir svarbus poten
cialas nebuvo pilnai išvystytas. 
Susidarė Įspūdis, lyg dalyvis ta
po užvestas ant greitkelių 
komplekso ir paliktas ten vie
nui vienas, be krypties, be že
mėlapio, be adreso kur jam rei
kia nuvykt, be motyvacijos ten 
vykt-

Gyvenimas verda
šv- Antano gimnazijoj Kenne- 

bunkporte, kurioje šiais metais 
yra 90 mokinių, dienos eina įdo
miai. Jau prisiartino pirmasis 
metų ketvirtis. Egzaminai aiš
kiau parodys naujųjų mokinių 
pajėgumą. Mokiniai nuolat ska
tinami branginti darbui skirtą 
laiką. Silpnesniesiems teikiama 
pagalba iš šalies. Gimnazijos 
tikslas — paruošti mokinius į 
kolegijas. Geri pažymiai būti
nai reikalingi, siekiant augštes- 
nio mokslo.

Mokiniai gyvena bendrabuty. 
Gyvenant tarp draugų, atvyku
sių iš visos Amerikos bei Kana
dos, ne kiekvienam lengva pra
džioje prisitaikyti. Bet greit su
sidraugaujama. Gimnazijoj ug
domas draugystės ir brolišku
mo jausmas.

Į visus mokinius žiūrima kaip 
į būsimus lietuvybės veikėjus- 
Šiuo atžvilgiu gimnazijos vado
vybė jaučia ypatingą atsakomy
bę. Mokykloje visom jėgom 
kurstomas organizacinis veiki
mas. čia yra ateitininkų kuopa 
su 60 narių, skautų tuntas su 73 
nariais, šv. Pranciškaus Asyžie
čio mylėtojų būrelis su 20 na
rių. Visos šios organizacijos tu
ri savo globėjus iš mokytojų tar
po. Visos jos daro mėnesinius 
susirinkimus, ruošia minėjimus, 
dalyvauja kitur vykstančiuose 
jaunimo sąskrydžiuose, šiemet 
ateitininkai surengė Kristaus 
Karaliaus minėjimą su religine 
programa. įžodi darė 16 nauju 
ateitininku. Skautai ruošiasi 
minėti Lietuvos kariuomenės 
šventę su pamaldomis ir atitin
kama nrograma. Ju veiklai tal
kina skautininkas M. Subatis iš 
Bostono.

Gimnazijoi nėra apleistas nė 
menas- Mokiniai kasdien gali 
stebėti žvmiuiu lietuviu daili
ninku paveikslus, iškabintus pa
taluose. Tuo ugdomas iu meni
nis iansmas. Daug reikšmės nri- 
nažistama muzikai. Gimnazijoj 
veikia '■'horas ir skudučiu sam
būris. Vadovauja muz. Vytau
tas Kerbelis. kuris kas savaite 
dviem dienom atvyksta iš Bos
tono. Choras su nauiom gies
mėm iau nasirodė Kristaus Ka
raliaus minėiime. Veikia ir vai
dintoju būrelis, kuriam nriklau- 
so 27 mokiniai su vaidybiniais

Buvo mestas šūkis: “Mūsų jė
gos, mūsų žinios laisvai Lietu
vai Tėvynei”. Tačiau šis skam
bus ir prasmingas šūkis taip ir 
pasiliko kabėti virš kongreso sa
lės. Jis neuždegė dalyvių savo 
dinamiška dvasia. Peršasi dvi iš
vados: arba iš viso nebuvo ko
munikacijos (t.y. ne vien tik pa
sidalinimas žodžiais, bet ir min
timis, jas atidžiai išklausant, su- 
prantaiit, suvirškinant ir kon
krečiai pasisakant sąryšį su pa
reikštom mintim), arba buvo tik 
vienašališka komunikacija. At
rodo, kad trūko komunikacijos, 
nes trūko akademinės dalies, 
kuri yra natūrali sfera .minėtai 
komunikacijai. Taigi, šioje plot
mėje kongresas buvo tikrai 
menkas.

Kiekvienas kongresas turi sa
vo dvasią, kokia jinai bebūtų. 
Turėjo savo dvasią ir praėjęs 
jaunimo kongresas, ši dvasia 
nebuvo dinamiška, nors galėjo 
ir turėjo tokia būti. Jautėsi sto
ka šeimyniškos nuotaikos, drau
giškumo- Jaunimas atvažiavo pa
sižiūrėti ką jiems kongresas 
duos, o ne ką jie gali duoti kon
gresui.

Kyla klausimas kodėl taip bu
vo? Gal todėl, kad kongreso da
lyviai neturėjo motyvacijos ki
taip elgtis. Labai gražu, kad jau
nimas gali pasidžiaugti vienas 
kito atsiekimais. Tačiau ne tam 
kongresas buvo sušauktas. Atro
do, lyg nebuvo jaučiamas reika
las asmeniškai pažvelgti i lietu
viško jaunimo struktūrą ir į jo 
problemas, šioje apatijoje, ar
ba saugumo jausme, glūdi labai 
rimta problema, būtent, tas fak
tas, kad jaunimas nesirūpina 
pagerint savo dabartinę būklę.

Taigi, jaunimo kongresas ga
li būti ta prasme vertinamas 
kaipo neatsiekes savo svarbiau
sio tikslo: pažinti ir mėginti 
spręsti esmines dabartines jau
nimo problemas. Iš kitos pusės, 
reikia taip nat pripažint, kad 
kongresas subūrė daug jaunimo 
ir davė jam progą pabendraut. 
Tu n atžvilgiu tikslas .atsiektas. 
Tačiau krvpties bei motyvacijos 
veikti ta kryptim kongresas sa
vo dalvviam davė labai nežv- 
miom dozėm. Jaunimo kongre
sas jau irašvtas i istorijos kny
gas. Bet su tokia nradžia — ko
kie bus Jaunimo Metai?

Rimantas Renšys 

mūsų gimnazijoj 
talentais. Būreliui vadovauja 
akt. Beatričė Kerbelienė. Ji su
pažindina mokinius su vaidybi- 
nėm taisyklėm, paruošia minėji
mų programas ir kasmet bent 
vieną žymesni vaidinimą gauses
nėje lietuvių kolonijoje. Lietu
vių tautinių šokių moko Ona 
Ivaškienė-

Taip pat sportui skiriama tin
kama vieta. Be oficialiųjų gim
nastikos pamokų, gimnazijoje 
gyvuoja dvi krepšinio komandos 
— jaunesniųjų ir vyresniųjų. 
Jas treniruoja samdytas specia
listas instruktorius. Krepšinin
kai dalyvauja apylinkės gimna
zijų žaidynėse, neretai laimėda
mi pirmąsias vietas. Šiemet yra 
ypatingai stiprios komandos. 
Mokiniai dalyvauja bent 20-je 
žaidynių sezono metu. Rudenį 
ir pavasarį užsiimama lengvąja 
atletika, kuriai taip pat samdo
mas instruktorius.

Lapkričio 13 d. mokiniai da
lyvavo laisvės žygyje prie Jung
tinių Tautų Niujorke. Jie ten 
pasirodė uniformuoti su savo 
draugijų vėliavomis ir plakatais.

Koresp.

Šv. Antano lietuvių gimnazijos mokiniai, gausiai suvažiavę iš įvairių JAV ir Kanados vietovių, su
sipažįsta su gimnazijos biblioteka, kurioje yra daug ir lietuviškų knygų

Toronto lietuviai studentai, suvaidinę Kanados jaunimo kongreso metu rašytojo A. Landsber
gio vienaveiksmį kūrinį “Barzda”

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos paskelbtų Lie
tuvių Jaunimo Metų pagrindi
niai tikslai yra: apžvelgti dabar
tinę lietuvių jaunimo padėtį, 
įtraukti jaunimą Į lietuvišką gy
venimą, išryškinti jaunimo pa
siektus laimėjimus, uždegti jau
nimo dvasią naujiems darbams, 
kelti tarpusavio bendravimo 
nuotaikas ir sukviesti jaunimą 
į Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongresą Čikagoje, JAV, 1966 
birželio 30 — liepos 3.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Metų šūkis: Mūsų jėgos, mūsų 
žinios laisvai Lietuvai Tėvynei!

Jaunimo Metais norima išryš
kinti eilę momentų. Kiekvieną 
mėnesį skirtinas dėmesys vie
nam jaunimo klausimui. Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Komitetas pasiūlė ir PLB valdy
ba patvirtino sekančią programą 
kiekvienam mėnesiui:

Sausis — Keliama Jaunimo 
Metų prasmė, tikslai, svarba- 
Ruošiamasi Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui. Keliamos 
Įvairios jaunimo problemos. 
Jaunimas traukiamas į aktyves
nį lietuvišką gyvenimą.

Vasaris — Lietuvos nepri-
klausomybės atgavimo minėji
mus Vasario 16 proga rengia 
jaunoji karta, skatinama ir tal
kinama vyresniųjų. Minėjimus

"Laiškų Lietuviams konkursas 
apie jaunimą

Didžiai vertindami paskelb
tuosius Jaunimo Metus “Laiš
kai Lietuviams” jungiasi į talką 
juos prasmingai paminėti. Tuo 
tikslu žurnalo redakcija skelbia 
rašinio konkursą tema “Jauni
mo gyvoji atsakomybė dabarty
je” (atsakomybė apibūdinama 
gyvąja, kad jos aptarimu išryš
kėtų jos pagrindas ir praktika: 
1. jos pagrindas, ją išvystant iš 
pačios jauno žmogaus būties bei 
jo bendravimo su kitais šeimo
je, draugų ratelyje, tautoje, iš
eivijoje, žmonijoje ir krikščio
niškoje bendruomenėje; 2. jos 
praktika, ją svarstant konkre
čiose gyvenimo situacijose)-

Rašinys (straipsnis, beletristi
nis vaizdelis ir kt.) turi būti ne
ilgesnis kaip 3000 žodžių, pasi
rašytas slapyvardžiu ir išsiųstas

PRANEŠIMAS IŠ MADRIDO KUN. KAZ. PATALĄVIČIUS

Neramūs Ispanijos universitetų , studentai
Kasmet dideliame 40.000 stu

dentų Madrido universitete vis 
kyla nesusipratimų tai tarp 
studentų ir profesorių, tai tarp 
studentų ir valdžios pastatytos 
universitetų profesinės sąjun
gos, kuri čia vadinama SEU. š- 
m. vasario 5 d. per 3.000 stu
dentų protestavo dėl. valdžios 
cenzūros prieš filmą “Viridia- 
na”. Vos keliom dienom pra
ėjus, vėl jie triukšmingai de
monstravo, kad nebuvo leista 
duoti eilės politinių paskaitų,

Ką veiksime 1966 metais?
praveda visuose kraštuose jau
nimas. Pagrindiniais kalbėtojais 
kviečiami jaunosios kartos žmo
nės.

Kovas —-Jaunimas ir vyres
nieji aktyviai įsijungia i jauni
mo kongreso lėšų telkimo vajų. 
Kovo 6 diena — vajaus diena vi
same pasaulyje sutelkti lėšas 
kongresui: parodoms, posė
džiams, stipendijoms kitų kraš
tų jaunimui atvažiuoti,* leidi
niams ir t.t.

Balandis — Lietuviškos spau
dos svarba jaunimui. Skatinama 
laikraščių ir žurnalų prenume
rata, knygų skaitymas ir para
ma spaudai. Jaunimas traukia
mas Į skaitytojų ir bendradar
bių eiles- Keliama jaunimo 
spauda.

Gegužis — Susipratusios lie
tuviškos jaunos šeimos svarba, 
lietuviškų šeimų kūrimas, gerai 
pasiruošusios jaunos lietuvės 
motinos reikšmė tautiškumui 
lietuviškoje šeimoje.

Birželis — Prisimenamos lie
tuvių partizanų kovos už Lietu
vos laisvę. Tos laisvės kovos tę
simo pareiga jaunimui. Visi lie
tuviai renkasi į Čikagą, JAV, į 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon- 
gresą parodyti pasauliui savo 
vienybę ir norą siekti Lietuvai 
laisvės. Kongresas prasideda 
birželio 30.

kartu su atskirame vokelyje įdė
ta tikrąja autoriaus pavarde bei 
adresu “Laišku Lietuviams” re
dakcijai, 2345 W. 56th St., Chi
cago, Ill. 60636, U.S.A. Kon
kurso terminas — 1966 m. va
sario 1 d. (pašto antspaudo da
ta). Atsiųsti rašiniai tampa žur
nalo nuosavybe ir gali būti ja
me spausdinami. SIdriamos trys 
premijos: I — $70, II — $40 
ir III — $30-

Ta pačia tema skelbiamas ra
šinio konkursas jaunimui, ne 
vyresniam kaip 20 metų am
žiaus (rašiniai turi būti pažymė
ti “jaunimo konkursui”). Skiria
mos dvi premijos: L — $30 ir 
II — $20.

“Laiškų Lietuviams” 
redakcija

kurios nepatiko valdžiai. Paga
liau vasario 20 d. nebuvo leista 
krikščioniui demokratui univer
siteto profesoriui Aguilarui 
Navarrui skaityti numatytą pa
skaitą studentams. Visa tai su
kėlė nemažą studentų ir profe
sorių pasipiktinimą. Profesoriai 
Garcia de Vercher, Tierrno Gal
van ir Luis Jose Aranguren 
taip pat žygiavo su studentais 
kaikuriomis Madrido gatvėmis, 
protestuodami ir reikalaudami 
daugiau žodžio laisvės. Kituose

Liepa — Jaunimo kongresas 
baigiasi III-ja JAV ir Kanados 
lietuvių dainų švente liepos 3. 
Po kongreso — vienos savaitės 
studijų stovykla kitų kraštų 
jaunimui. Vėliau viešėjimas lie
tuvių šeimose JAV ir Kanadoje 
iš kitur atvykusiems-

Rugpjūtis — Jaunimo organi
zacijų stovyklų reikšmė. Jaunų 
šeimų bendras atostogavimas.

Rugsėjis — Lituanistinių mo
kyklų svarba- Lituanistinių stu
dijų reikšmė. Lietuvių Bend
ruomenės ir lietuvių organizaci
jų reikalingumas.

Spalis — Mokslo, ypatingai 
augštojo, reikšmė jaunimui. Jo 
siekimas.

Lapkritis — Jaunimo organi
zacijų reikšmė. Jaunimas skati
namas i jas stoti.

Gruodis — Tarpusavio ryšių 
palaikymas tarp pasaulio lietu
vių Kalėdų proga.

PLB valdyba
(PLB valdybos vicepirmi
ninkas Vytautas Kaman- 
tas, 477 Cole Plaza, Wil
lowick, Ohio 44095, USA)

Šių metų Hamiltono lietuviai abiturientai spaudos baliuje. Iš kairės: E. Bugailiškis, J. Venckevičiū- 
tė, V. Beniušis, A. Frončakaitė, A. Tribinevičius ir G. Dramantaitė. Kairėj iš krašto stovi Bendruo
menės v-bos pirm. K. Mikšys, apdovanojęs visus lietuviškom knygom, dešinėj — ateitininkų sen
draugių vicepirm. K. Mileris

Ar grįšime į laisvą Lietuvą?

Ispanijos universitetuose irgi 
įvyko panašios demonstracijos. 
Aišku, kad prie to gundė stu
dentus ir net kaikuriuos profe
sorius vidaus ir užsienio komu
nistai, nors pirmųjų reikalavi
mai buvo aiškūs ir teisėti bei 
konkretūs: universiteto peror
ganizavimas naujais pagrindais, 
griežtas atmetimas profesinės 
sąjungos — SEU-

Madrido universiteto ispanų 
literatūros profesoriai Montero 
Diaz, Garcia Calvo ir Aguilar
Navarro praeitų vasaros atosto
gų metu nieko naujo nepadarė 
tarp savo kolegų profesorių ir 
studentų iš vienos pusės ir val
džios bei policijos — iš kitos. 
Tik viena įdomu, kad praeitą 
vasarą Maskvos ir Prahos radi
jai savo transliacijose ispanų 
kalba pakartotinai kvietė paša
lintuosius profesorius vykti į 
komunistinius kraštus, kur jie 
būsią laimingi, nes turėsią dar
bo, pinigų ir “laisvės”. Mums 
lietuviams yra puikiai pažįstama 
ta komunistu žadama ‘laisvė” ir 
geras gyvenimas, bet propagan
diniais sumetimais gal ir būtų 
išpildė savo pažadus ...

Madrido universitete, prasi
dėjus naujiesiems mokslo me
tams, kurie čia prasideda spalio 
5 d., yra jaučiamas tylus try
nimasis tarp studentų ir tarn 
valdžios pareigūnų, pvz. švieti
mo ministerio Lora Tarnavo, 
universiteto rektoriaus ir kitų 
žymiu nūdienio ispanų režimo 
nąreigūnu. Studentai reikalau
ja grąžinti pašalintuosius profe
sorius. Protestų buvo ypač Bar-

STUDENTĖ APIE KONGRESĄ

Trys dienos
Su vėliavom atidarėm Kana

dos lietuvių jaunimo kongresą. 
Bet po atidarymo kur dingo en
tuziazmas ir užsidegimas?

Pagrindinėje ir vienintelėje 
paskaitoje dalyvavo tik sauja 
žmonių. O ta paskaita buvo rei
kalinga atidaryti akis tiem, ku
rie jau pradėjo snausti galvoda
mi apie tautos dabartį. Romas 
Vaštokas taip ryškiai išaiškino 
mūsų kultūros padėtį ir klausi
mą, kaip jaunoji ir senoji kar
ta turėtų reaguoti į šią proble- 
mą.O problema yra ta, kad nė
ra stipraus santykiavimo tarp 
dviejų kartų. Jis išryškino, kaip 
jaunuolis žiūri į lietuvybės išlai
kymą ir kaip tėveliai gali jį su
prasti. Juk mes esame užaugę 
tremtyje — kitose sąlygose ir 
kitose aplinkybėse. Kodėl jie 
visad nori, kad mes darytume, 
kaip jie kadaise darė? Kodėl 
mes negalime išbandyti savo jė
gų ir tada atkreipti visuomenės 
dėmesį? Ir kaip galim atkreipti 
dėmesį, kai net per simpoziumą, 
kuris sekė paskaitą, negalėjom 
prisilaikyti temos arba ir nu
klysdami nuo temos pasisakyti 
bent aktualiais klausimais? Tai
gi, mums duotos progos pasisa
kyti ir pareikšti kuria kryptimi 
mes norim žengti ir kokius tiks
lus mes norim atsiekti, mes ne- 
išnaudojom. Reikėjo pasakyti 
vyresniesiems apie ką mes gal
vojam, kad lengviau būtų jiem 
pažinti ir suprasti mus. Ką mes 
esame pozityvaus padarę, kad 
kiti pasitikėtų mūsų veikla at
eityje? Ką mes norim atsiekti 
priklausydami lietuvių organiza
cijom? Kaip reaguojame i fak
tą, kad esame užaugę kitame 
krašte? Ar mums iš viso lietu-, 
vybės klausimas yra aktualus ir 
svarbus? Bet ne, kalbėjome 
apie Toronto Lietuvių Namu 
pardavimą. Sutinku, gal tikrai 
reikia tą padaryti, bet ar tai Į 
temą? Ar vyresnioji karta da
bar turės daugiau pasitikėjimo 
mūsų jėgomis? Parodėm tiktai, 
kad esame akademiškai nuskur
dę ir nesubrendę. Net nenaro- 
dėm noro ir nematėm reikalo

Hamiltono, Ont-, ateitininkai 
savo veiklą šiais metais pradėjo 
labai gražiai ir entuziastingai. 
Valdyba šaukia dažnai kuopos 
susirinkimus, kuriuose nagrinė
ja, diskutuoja įvairias šių dienų 
problemas. Viena tokių proble
mų buvo sprendžiama spalio 31 
d. susirinkime. Tema buvo pa
rinkta valdybos: “Ar grįšime į 
laisvą Lietuvą?” šią temą pasi
skirstę į du būrelius, berniukai 
ir mergaitės, nagrinėjo kiekvie
nas atskirai. Po atskirų diskusi
jų susijungė į bendrą susirinki
mą ir tada buvo perskaityti bū
relių pasisakymai. Abu būreliai 
priėjo išvados, kad mes sugrįž- 

celonos universitete, kuris po
litiškai yra daug jautresnis ne
gu Madrido. Su laiku pamatysi
me, kas atsitiks tarp Ispanijos 
universitetų studentų ir juos 
kurstančių komunistų ir kieto 
valdžios laikymosi šiuo klausi
mu. Franco vyriausybės švieti
mo min- L. Tamayo mokslo me
tu atidarymo proga pareiškė, 
jog “studentai gali laisvai susi
rinkti ir naudotis kitomis laisvė
mis. bet tvarkingai ir protin
gai”. Tai sąlygos, kurių reika
laujama visuose kraštuose ir 
visuose universitetuose.

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinicl

Medicininis ir pooperacinis gydymas
Vienintelė valdžios rectstruota natūralaus cydymo lietuviška klinika 
įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai: spindulinės ir 

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

B. Naujalis, Ps.DJLM.NJPL

su jaunimu
pateikti kelias uždegančias min
tis ir jas diskutuoti. Kur mūsų 
dvasia? Ar jau taip esame su- 
silpę? Bet kas praėjo, to nesu- 
grąžinsim. Naudokimės šių die
nų įvairiomis progomis, kurių 
yra daug, nes niekad nėra per- 
vėlu pradėti.

Minčių srityje šlubavom, bet 
atsigavom per talentų popietę. 
Čia parodė jaunimas savo po- 
tencijalą. Šitos “Trys valandos 
su jaunimu” buvo ypatingai ge
ra idėja, nes labai svarbu duo
ti progą jaunuoliui pasireikš
ti meninėje srityje. Vaidinimas 
“Barzda” padarė labai gerą 
įspūdį, nes buvo originalus. Vi
si miestai pasireiškė — kiek 
daug to jaunimo yra! Tuo tai ga
lima džiaugtis. Bet kaip efektin
gai apjungti visas jėgas, kad 
plėstųsi dar toliau, nebuvo at
sakyta.

Buvo gera proga “plėstis” to
je didelėje salėje, kur įvyko “di
dysis pobūvis”. Balius buvo di
delis ir net perdidelis.

Ir štai išaušo sekmadienio ry
tas. 11 vai. visi keliavo į centri
nes pamaldas.

Po pietų — koncertas, išpil
dytas sol- L. šukytės ir T. Gu
revičiaus, labai efektingai ir 
įspūdingai praėjo. Buvo vienas 
iš stipresnių kongreso punktų.

Uždarymo bankete 6 v.v. ma
žai buvo dalyvių. Valgymas kar
tu yra prasmingas ir krikščio
niškas pasireiškimas meilės — 
susijungimas žmonių trumpam 
laikui.

Kodėl visas kogresas negalėjo 
būti visų minčių suėjimas ir 
bendras pasireiškimas?

Živilė šlekytė
REDAKCIJOS PASTABA

Stud. R. Repšys, šiuo metu studi
juojąs Toronto universitete, ir Ž. 
šlekytė, taip pat Toronto un-to stu
dentė, čia pareiškė savo asmenines 
nuomones apie Kanados lietuviu 
jaunimo kongresą, įvykusį Toronte š. 
m spalio 8-10 dienomis. Būtu gera, 
kad ir daugiau jaunimo atstovų tuo 
klausimu pasisakytų.

tume laikinai į svečius, nuolati
niam gyvenimui nepasitiktume. 
Kodėl? Mes gimėm, augame, 
mokslus einame Kanadoje. Vi
sas gyvenimas kitoks čia, negu 
tenai. Mūsų galvosena skirtin
ga ir mes tenai nepritąpsime. 
Įdomu buvo klausytis šių dis
kusijų. Mūsų jaunimas domisi 
lietuviška veikla, nors nevisi, 
bet didžioji dalis įsijungia į or
ganizacinį judėjimą- Be to, su
virinkime kalbėjo globėja T. 
Verbickaitė apie moksleivio at
eitininko pareigas. Globėjas J. 
Pleinys, paprašytas moksleivių 
ateitininkų kuopos valdybos, 
kalbėjo apie lietuviškų knygų 
platinimą Jaunimo Metų proga. 
Visi moksleiviai ateitininkai 
tam pritarė ir nusprendė tokį 
vajų kolonijoje pravesti. Valdy
ba su globėjais, paruošusi kny
gų platinimo vajaus planą, pa
teiks kuopos susirinkimui ir vė
liau paskelbs spaudoje šio va
jaus laiką. Valdyba turi įvai
riausiu sumanymų, kuriuos tiki
si 1965-66 mokslo metais įvyk
dyti. Linkėtina valdybai sėk
mės ir ryžto dirbti po ateitinin
kų vėliava Kristaus vynuogyne 
kenčiančios Lietuvos gerovei. 
Valdybą sudaro pirm. D. Lataus- 
kaitė, sekretorė G. Juozapivičiū- 
tė ir ižd J. Kalmatavičius. J. P.
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® PAVERGTOJE TĖVMJE O LIETUVIAI PASAULYJE
KUNIGIŠKIŲ PARTIZANAI
Tauragės rajono laikraščio “Leni

niečių Balsas” darbuotojas A. Moro
zovas, aprašydamas 1946 m. įvykius, 
pateikia šiek tiek žinių apie Kuni
giškių apylinkėse veikusius partiza
nus. Tų metų rudenį buvo mėgina
ma organizuoti vadinamą “raudoną
ją gurguolę” — grūdų duoklės pri
statymą valstybei. Visos apylinkės 
paklausė valdžios įsakymo, išskyrus 
Kunigiškius. Gaurės valsčiaus kom
partijos vadovybė Kunigiškių apylin
kės sekretoriui Juozui Mozeriui įsa
kė išnešioti ūkininkams prievolių la
pelius. Iš šios paskirties jis negrįžo 
— lavonas vakare buvo rastas miš
ke. Gurguolę suorganizavo valsčiaus 
pirmininkas Jonas Butkus ir partor
gas Vladas Ziberkas, lydimi ginkluo
tų “liaudies gynėjų”. Jono ir Izido
riaus Rūdžių sodyboje gurguolės or
ganizatoriams teko stoti į atviras 
kautynes su Jono Stoškaus vadovau
jama “Eimučio” partizanų grupe, 
kuri po trumpo susišaudymo melio
racijos kanalu pasitraukė į mišką. 
Partizanai buvo gerai/ginkluoti — 
turėjo kulkosvaidį ir kitų automati
nių ginklų.

M. K. ČIURLIONIS 
MASKVOJE B
Lietuvoje plačiai nuskambėję di

džiojo mūsų tautos menininko M. K. 
Čiurlionio 90 m. gimimo sukakties 
minėjimai buvo užbaigti centriniuose 
literatų namuose Maskvoje. Minėji
mo sovietinę versiją surengė Sov. Są
jungos Rašytojų Sąjunga, kurios ats
tovas K. Simonovas, nuskambėjus 
Čiurlionio “Preliudui”, iškėlė pagrin
dinę vakaro mintį: “...Šio kūrėjo kū
rybinis palikimas yra ne tik didžiu
lis Lietuvos turtas, bet ir didžiulis 
lobis, įeinąs į visos Sovietų Sąjun
gos meną. Tokie dideli menininkai 
mums duoda teisę kalbėti apie mū
sų daugianacionalinės kultūros tur
tingumą...” Kitais žodžiais tariant, S. 
Sąjunga turi Lietuvą, kodėl jai ne
turėti ir Čiurlionio? Jeigu galima bu
vo okupuoti ir sukolchozinti Lietuvą, 
kodėl nesukolchozinti ir M. K. Čiur
lionio komunistinės propagandos 
naudai? Okupantui viskas galima.

PERDAUG PASLAUGI
TURISTĖ
“Tiesa” paskelbė Stefanijos Masy- 

tės laišką iš JAV — “Padėkos žo
džiai”. Vasaros iškilmių metu S. Ma
sytė su mama lankėsi Vilniuje, Tra
kuose, Ukmergėje, Anykščiuose, Ka
varske, Andrioniškyje, Svivelių kai
me, Kaune, Pirčiupyje, Druskinin
kuose ir Valakampyje. Ji dėkoja, 
kad jai buvo leista pasigaminti 1.500 
pėdų ilgio filmą, kad niekas netikri
no lagaminų, kad visur buvusi labai 
šiltai sutikta. Atvykėles pasitiko pats 
kultūrinių ryšių pirm, eksgenerolas 
Karvelis ir sovietinės ambasados Va
šingtone tarnautojas Vyt. Zenkevi
čius. Į akis krinta dabartinių Lietu
vos valdovų S. Masytei parodytas 
nepaprastas dėmesys: ji buvusi pa
kviesta pakalbėti per Vilniaus radi
ją ir televiziją, “Palangos” restorane 
turėjusi progą pakartoti kalbą ir pa
siūlyti tostą už veikėjų sveikatą. Vy
no fabriką Anykščiuose jai aprodė 
pats direktorius Makštelė, Vilniaus

^HAMILTONO SPAUDOS BALIUS 
rengtas ateitininkų sendraugių lapkri
čio 6 d. Jaunimo Centre, praėjo su la
bai gražiu pasisekimu. Baliuje daly
vavo su visais kviestais svečiais arti 
200, kurių beveik pusė buvo jaunimas. 
Visi buvo sužavėti Klevelando stu
denčių programa. Ačiū Klevelando 
“vėjūnėms” ir ‘vėjūnui” Antanui už 
š;ą puikią programą.

Spaudos baliaus karaliene tapo iš
rinkta aktyvi jaunimo organizacijos 
veikėja skautė Aldona Volungytė. Ji 
taip pat priklauso tautinių šokių gru
pei “Gyvataras” ir yra baigusi Vysk. 
M. Valančiaus šeštad. mokyklos X sky
rių. šiuo metu ji lanko XII klasę Ka
tedros mergaičių gimnazijoje. S. Mar- 
tinkutė. praeitų metų spaudos baliaus 
karalienė, perdavė tradicinę juostą; 
prisiminimui įteiktas gražus albumas, 
paaukotas Harbor Motors sav. Z. Ga- 
siūno. Be to, jaunimo atstovas J. Kal- 
mantavičius įteikė Aldonai puokštę 
gėlių. Karalienę rinko komisija: A. 
Pilipavičienė, E. Gudinskienė, G. 
Breichmanas Jr., Z. Gasiūnas ir K. 
Meškauskas. Baliaus metu pagerbti 
abiturientai: E. Bugailiškis, V. Beniu- 
šis, G. Dramantaitė, A. Frončakaitė, 
A. Tribunavičius ir J. Venckevičiūtė. 
Bendruomenės apyl. valdybos pirm. 
K. Mikšys pasveikino baigusius ir įtei
kė po knygą A. Šapokos “Senasis Vil
nius”.

Ateitininkai sendraugiai nuoširdžiai 
dėkoja: visiems už gausų atsilankymą, 
prisidėjusiems darbu, auka ir fantais 
prie loterijos, laimės staliukų aukoto
jams. Taip pat valdyba nuoširdžiai 
dėkoja baliaus talkininkams — K. 
Norkui Sr., J. Deksniui, V. Domeikai 
ir A. Juozapavičiui. Jūsų visų įdėtas 
darbas ir pagalba mus paskatina ir 
toliau dirbti su jaunimu.

J. J. SAKALAUSKAI lapkričio 6 d. 
atšventė savo vedybinio gyvenimo 15 
m. sukaktį. Jų draugai ir pažįstami 
suruošė gražias vaišes, kurių metu bu
vo palinkėta sukaktuvininkams ilgiau
sių metų ir įteikta gražių dovanų.

X P.

respublikinėje bibliotekoje viską 
aiškino direktorius Vaclovas Jurgai
tis, lituanistikos skyriaus vedėjas Al
gimantas Lukošiūnas, metodinio sky
riaus vedėjas Povilas Kizys, mainų 
skyr. ved. Jonas Deksnys. Netgi ir 
Kauno IX forte įrengtame muzėjuje 
hitlerinės okupacijos aukoms S. Ma
rytę pasitiko direktorius Albinas 
Balčiūnas, o po Druskininkus ją ve
džiojo kultūros namų vadovas Juo
zas Blažinskas. Už tai, žinoma, S. 
Masytė dabar yra priversta atsily
ginti nemažesniu paslaugumu: “Jo
kių persekiojimų — trukdymų ar se
kiojimų paskui turistus — nėra. Nie
kas nepaiso, ką turistai kalba su sa
vo giminėmis ir kitais kaimo ar 
miestelių žmonėmis. Mane su mamy
te šoferis ir gidas paliko kaime pa
sikalbėti su žmonėmis, o jiedu nu
važiavo į mišką pagrybauti baravy
kų. Taigi, be reikalo Tarybų Sąjun
gos priešai kaišioja savo liežuvius, 
meluodami, kad kas nors šnipinėja 
turistus...” Jau pats tokių minčių 
paskelbimas Lietuvos gyventojams 
skirtoje spaudoje liudija, kad jie, 
matyt, galvoja kitaip, negu paslau
gioji S. Masytė, nes juk “Tiesos” re
daktoriams nebūtų jokio reikalo 
stengtis įpiršti visiems gerai žinomą 
faktą, jeigu juo niekas neabejotų. 
Šią išvadą patvirtina ir daugelio tu
ristų (jų nesutiko ir neišlydėjo di
rektoriai!) nusivylimas — kaikurie 
buvo taip sukrėsti, kad net susirgo 
grįžę į namus. S. Masytė giria gyve
nimą Lietuvoje ir rašinį užbaigia 
jau net perdideliu paslaugumu kom
partijai: “Vaduotojai” nebeišvaduos 
Lietuvos ir nebesugrąžins dvarinin
kų, fabrikantų ir nuskurusių elgetų, 
kurie buvo, kai buržuazija valdė Lie
tuvą__ ” PerdideHs kiekis druskos
sugadina sriubą, persistengimas nie
kais paverčia net ir gudriausiai su
planuotą propagandą.

KRAŠTOTYRININKŲ 
SUVAŽIAVIMAS
Vilniuje įvyko Kraštotyros Drau

gijos II suvažiavimas. Kraštotyrinin
kų eilėse šiuo metu yra apie 6.000 
asmenų, kurie domisi istorine krašto 
praeitimi. Kaikurie jų yra atlikę ne
maža vertingų darbų: V. Sasnauskas 
surinko daug medžiagos apie Kupiš
kio klimatinius reiškinius, Trakų ra
jono Strakiškio pr. mokyklos moky
tojas Č. Šadeikis — apie Trakų rajo
no miestus ir pramonę per šimtą me
tų, Antalieptės hidroelektrinės inž. 
A Žilėnas paruošė albumą “Ežerų 
kraštas uždegė žiburius”. Gyva veik
la pastebima tautosakos rinkėjų ir 
kalbininkų tarpe. Tačiau suvažiavi
mo metu kompartijos istorijos insti
tuto direktorius R. šarmaitis daly
vius ragino skirti daugiau dėmesio 
komunistinių raštų ir atsišaukimų 
rinkimui. Mokyklose suorganizuoti 
kraštotyrininkų būreliai yra priversti 
rašyti komjaunimo ir pijonierių or
ganizacijų metraščius, telkti duome
nis apie 1940-41 m. įvykius, Sov. S- 
gos — Vokietijos karą ir, savaime 
suprantama, “buržuazinių nacionalis
tų nusikaltimus”. Taigi, Kraštotyros 
Draugija panaudojama kompartijos 
propagandai skleisti, nors paskiri jos 
nariai vengia šios nedėkingos tarny
bos, ribodamiesi tautosakos rinkimu.

V. Kst.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ lapkričio 20 d., vi
si keliai veda į Hamiltoną, kur di- 
dž:ausias mūsų meninis vienetas “Gy
vataras” švenčia savo 15-kos metų 
sunkaus, bet našaus darbo sukaktį. Ta 
proga jis ruošia didelį vakarą, kurio 
programoje dalyvaus virš 100 šokėjų. 
Tam “Gyvataras” daug dirba nuo jau
niausio iki seniausio šokėjo. Vadovei 
ir jos pagelbininkams visas pasiruoši
mo darbas pareikalauja kiekvienos 
laisvos valandėlės. Tik įtemptu darbu 
“Gyvataras” pasiekė augšto lygio. Šia 
proga nesitikėdama materialinio pel
no, “Gyvataro” vadovė nori suteikti 
grupei moralinį padrąsinimą ateičiai, 
kad mūsų tautinis menas bujotų pilno
je didybėje. Todėl turime visi kaip 
vienas remti mūsų taut, ir kultūrinį 
darbą. “Gyvataras”, vad. G. Breich- 
manienės, per 15 metų aplankė beveik 
visas lietuviškas kolonijas Kanadoje, 
atlikdamas švenčių ar minėjimų prog
ramas. Dabar sukaktuvių proga, kiek
vieno pareiga aplankyti jį ir padrąsin
ti bent vienkartine parama.

Po koncertinės dalies, kuri bus gau
si bet trumpa (apie 1 vai.), bus šo
kiai, grojant Benni Ferri orkestrui, 
veiks bufetas, loterija ir vakarienė, 
kuri bus apmokėta su įėjimo bilietu. 
Pradžia punktualiai 7 vai. vak. Jauni
mo Centre, 58 Dundum St. N. Įėji
mas: suaugusiems — $2.50, studen
tams $1.50 (žiūr. skelbimą).

Visi susitiksime Jaunimo Centre!
V. P.

A.A. POVILAS VILNONIS, 72 m. 
amžiaus senosios imigracijos lietuvis, 
staiga mirė spalio 28 d. savo namuo
se. Velionis kurį laiką reiškėsi lietu
viškoje veikloje, bet paskutiniais me
tais buvo pasitraukęs iš lietuviškos 
veiklos.

P. Vilnonis atvyko į Kanadą 1912 
m. Po antrojo pasaulinio karo, atvy
kus naujiems imigrantams, velionis 
stojo kartu su naujaisiais organizaci
nio darbo dirbti. Įsteigus 1948 m. ge
gužės 9 d. Kanados Lietuvių Tarybos 
skyrių Hamiltone, buvo išrinktas pir
muoju pirmininku. Po jo pirmininka
vimą perėmė A. Wikis, irgi senosios

- --------- - — >0 -------— --------

"Gyvataras" kviečia visus į savo 15-kos metų 
darbo jubilėjinį

K 0 N C E R T Ą-Š 0 KIU S 

lapkr. 20, šeštadienį, Jaunimo Centro salėje, 
58 Dundurn St. N., Hamilton Ont.

PROGRAMOJE: keturios šokėjų grupės — Veiks bufetas ir loterija, 
virš 100 šokėjų, nemokama vakarienė, šokiai Pradžia: 7 vai. vakaro punktualiai.
ir žaidimai, grojant Benni Ferri orkestrui. Įėjimas: suaugusiems $2.50, studentams $1.50. 

LAUKIAME JAUNŲ IR SENŲ, IŠ ARTI IR TOLI. IKI MALONAUS PASIMATYMO!

“Gyvataras”

... tas nevertas laisvės, 
kas negina jos ...

įvyks lapkričio 20 d., 6 v. v., Slovakų salėje, Welland - 
Page gatvių sankryžoje, St. Catharines/ Ont.f Canada

OFICIALIOJI DALIS:

vėliavų įnešimas, žuvusiųjų už Lietuvos lais
vę kovotojų pagerbimas, gerbiamo svečio tei
sininko Juliaus Smetonos paskaita,

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės šventės
minėjimas-protestas prieš 25 metu sovietinę okupaciją

rezoliucijos ir Tautos himnas.

Minėjimą — protesto rengia ir maloniai tautiečius-es jame gausiai dalyvauti kviečia —
NIAGAROS PUSIASALIO RAMOVĖNAI

DELHI - TILLSONBURG, ONT.
LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

IR ŠAULIŲ VĖLIAVOS ŠVENTINIMAS BEI ĮTEIKIMAS ĮVYKSTA 
LAPKRIČIO 27 D., DELHI VENGRŲ SALĖJE

Vėliavos šventinimą atliks D. L. K. Gedimino 
šaulių kuopos garbės šaulys kun. Dr. J. GU
TAUSKAS, o vėliavą įteiks ir žodį tars Lietu
vos GEN- KONSULAS DR. J. ŽMUIDZINAS. 
Po iškilmingos dalies šaulių vaidintojų būre
lis, vad. J. Rimkaus, suvaidins St. Lauciaus ' 
vieno veiksmo dramą iš partizanų veiklos 
“Paslaptingoje zonoje”.

S HAMILTON
imigracijos atstovas. Velionis, kaip il
gametis International Harvester dar
bininkas, buvo išsitarnavęs pensiją. 
Palaidotas iš šv. Lauryno katalikų 
bažnyčios lapkričio 2 d. miesto kapi
nėse. Ilsėkis ramybėje toli nuo savo 
tėvu žemės atsigulęs amžinam poil
siui! P.-D.

TAUTOS FONDAS šeštadienį, lap
kričio 27 d., savo paskutiniais priešad- 
ventiniais šokiais uždarys Jaunimo 
Centre pirmąjį pasilinksminimų sezo
ną. Nuo rudens Jaunimo c. beveik 
kiekvieną šeštadienį būdavo kieno 
nors rengiami pasilinksminimai. Vieni 
jų buvo sėkmingi, kiti — davė nuos
tolių. Tautos F. v-ba tikisi, kad šis 
paskutinis prieš adventą šeštadienis 
sutrauks rekordinį skaičių hamiltonie- 
čių. K. M.

SUSIORGANIZAVO LIE T U VIAI 
STUDENTAI Me Master universitete. 
Jų čia priskaitoma ligi 15. Sambūris 
pasivadino Lithuanian Students Club. 
Pirmininke išrinkta B. Kybartaitė, vi- 
cepirm. G. Breichmanas, ižd. K. Bie
liūnas ir sekr. R. Mileryte. Tikimės, 
kad susiorganizavęs mūsų akademinis 
jaunimas įneš jaunos dvasios į mūsų 
lietuviškąjį gyvenimą.

J. KAZLAUSKIENĖ, sunkiai susir
gusi ir operuota, yra vėl sveika ir ak
tyvi mūsų kolonijos lietuvių gyvenime. 
Kai buvo ligoninėj, turėjo neparastai 
daug lankytojų. Prisimindama juos, 
savo erdviuose namuose surengė lai
mingo grįžimo į namus vaišes.

PRANEŠIMAS LN RUOŠTO RU
DENS BALIAUS REIKALU. LN v- 
ba lapkr. 7 d. posėdyje, išklausiusi v- 
bos p-ko pranešimo apie lapkr. 26 d. 
ruošiamą ‘Town Casino” salėje paren
gimą, kurio data beveik sutapo su T. 
Fondo ruošiamu vakaru lapkr. 27 d. 
Jaunimo Centre, padarė šį nutarimą:

1. LN Hamiltone valdyba 8 balsais 
vienam susilaikius, nutarė ruošiamus 
lapkr. 26 d. šokius atšaukti ir apie 
tai tautiečius informuoti lietuvių peri- 
jodinėje spaudoje.

2. LN v-ba priėjo išvados, kad ji sa
vo ruošiamam parengimui parinko da
tą dar tada, kai jai nieko nebuvo ži
noma apie TF lapkr. W d. ruošiamus 
šokius.

MENINĖ DALIS:
solistai Rimas Strimaitis — tenoras ir
Algis Simanavičius—bosas. Solistams akom
panuoja muz. Dalia Skrinskaitė.
VAIŠĖS IR ŠOKIAI:
gros "Niagara on the Lake" 5 asmenų or
kestras, veiks valgių ir gėrimų bufetai, loteri
ja su 5—17 dolerių vertės fantais.

Bus muzika, šokiai, bufetas, užkandžiai ir tur
tinga loterija. Be to, yra pakviestas specia
lus fotografas, kuris fotografuos šventės eigą 
ir visus šventės dalyvius. Todėl prašome vi
sus ir iš visur mielus tautiečius gausiai ir 
punktualiai atsilankyti, nes norima padaryti 
visos mūsų kolonijos vieną bendrą nuotrauką. 
Minėjimas pradedamas punktualiai 7-30 v. v.

DLK Gedimino - Delhi šaulių kuopos vadovybė

3. LN v-ba priėmė šį nutarimą, at
sižvelgdama į Tautos Fondo svarbu
mą, Nors Liet. Namams tas sudarys 
apie $60 nuostolių (užstatas už išnuo
motą salę $25, leidimas gėrimams $15, 
pakvietimų atspausdinimas $13.72 ir kt 
išld.) LN v-ba jai metamų tiesiogiai ar 
netiesiogiai kaltinimų neprisiima ir 
vienbalsiai juos atmeta.

Lietuvių Namų Hamiltone valdyba.

$1000 TAUTOS FONDUI. — Aukų 
rinkimo vajus užbaigtas ir lapkričio 
2 d. TF valdybos posėdyje patvirtin
tas. Rinkliavą vykdė visi 7 valdybos 
nariai ir 12 kviestų talkininkų, iš vi
so 19 asmenų, kurie pasiskirstę rajo
nais lankė lietuvius. Rinkliava gra
žiai pavyko — surinkta $867. Valdy
bos posėdyje nutarta prie šios sumos 
pridėti iš iždo $133. Hamiltono lietu
vių auka $1000 yra jau pasiųsta pir
mininko V. Vaidoto vardu Torontan. 
1964 m. centrui buvo pasiųsta $815.

Praėjusią vasarą TF surengė du pa
silinksminimas Brant Inn salėje Bur
lingtone. Pirmas parengimas gegužės 
24 d. davė $188.91 pelno, antrasis bir
želio 30 d. — $151.60.

Lapkričio 27 d. Jaunimo Centro sa
lėje įvyks paskutiniai šokiai, šiais 
metais rengiami Tautos Fondo vadovy
bės. Valdyba nuoširdžiai kviečia atsi
lankyti į šį vakarą, kuris yra lyg šių 
metų vajaus atžymėjimas.

Posėdyje buvo nutarta paskirti iš 
iždo $25 auką Niujorko masinėm de
monstracijom paremti. Svarstytas 15 
m. skyriaus įsteigimo sukakties pami
nėjimas; nutarta jį surengti ateinan
čiais metais gegužės mėn. Sukakčiai 
atžymėti nutarta išleisti leidinėlį, ku
rį paruošti įpareigotas St Dalius.

BANKELIS ‘TALKA” spalio mėn. 
pasiekė balansą $936.557,85. Kitos 
balanso pozicijos — narių šėrai suda
ro $675.093,86 ir depozitai $164.157,- 
56. Kasa — banke $58 874,98. asme
ninių paskolų išduota $380.491,31 ir 
nekilnojamo turto pirmųjų mortgičių 
$412.631,96. Iš viso nariams dabar iš- 
skolinta $793.123,27. Per spalio mėn. 
įstojo 11 naujų narių, tad dabar yra 
906 nariai; 232 yra depotitoriai, kurie 

naudojasi bankelio čekių patarnavimu, 
ir 275 skolininkai. Kredito komitetas 
per šį mėnesi leido išduoti naujų pa
skolų 7 nariams $27.560,00 sumai. Val
dybos posėdis lapkričio 5 d. nutarė 
paskirti $25 auką Niujorko demonst
racijom paremti ir $25 šalpos Fondui. 
Tautinių šokių grupei “Gyvataras” 
15 metų sukakties proga kartu su 
sveikinimais nutarta įteikti $25 čekį.

VINCAS NARKEVIČIUS lapkričio 
7 d. paminėjo 50 m. amžiaus sukaktį. 
Jis aktyviai prisideda prie visų lietu
viškų reikalų palaikymo, yra nepails
tantis talkininkas aukų rinkime, Bend
ruomenei, Šalpos Fondui ir Tautos 
Fondui. Sukaktį atšventė dideliame 
draugų būryje. Vakaras buvo paįvai
rintas susirinkusiems svečiams paro
dant J. Bulionio filmus iš lietuvių 
krepšininkų išvykos į Australiją ir 
St. Daliaus kelionės po Karibų jūros 
salas. Ilgiausių metų sukaktuvininkui!

St. D.

Niagaros pusiasalis
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ. Jau vie- 

nuoliktą kartą Niagaros pusiasalio ra- 
movėnai rengia iškilmingą nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimą, tuo prisimindami ir pagerb
dami žuvusius, mirusius, gyvus ir te- 
bekovojančius už Lietuvos laisvę kovo
tojus. Sis minėjimas bus įspūdingas 
tuo, kad jame bus duotas atsakymas 
Lietuvos okupantui, 25 metus laikan
čiam vergijoj Lietuvą. Bus priimtos 
rezoliucijos Kanados, JAV ir Jungti
nių Tautų vadovybėms. Todėl šio mi
nėjimo - protesto reikšmei padidinti 
mes kviečiame vietos ir tolimesnių 
apylinkių lietuvių visuomenę gausiai 
dalyvauti. Minėjimas prasidės lapkri
čio 20 d. punktualiai 6 v. v. Slovakų 
salėje, Weland-Page, gatvių sankryžo
je, St. Catharines, Ont. Lapkričio 21 
d., 10 vai. ryto, bus pamaldos 75 Rolls

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje 'TALKA”

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, mortal 
paskolos iki 60% turto vertėt. UŽ ŠERUS mokomo 4Vi % divi
dendo H pelno, ui DEPOZITUS —- 4% ir veikia nemokomos gy
vybės ir poskolg draudimas. PILNAS ČEKIU PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vol.r. — 1 vol. po piety 
Antradieniais b oenktadieniois 5 vėl. p.p. •— 8 vėl. vekaro .
11, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefones JA 8-0511

JA Valstybės
INŽ. DR. REMIGIJUS GAŠKA, 

chemikas, Dow Chemical bendrovės 
Midland, Mich., tyrimų skyriaus gru
pės vadovas, šį rudenį laimėjo “Am
erican Institute of Chemical Engi
neers” premiją už instituto veiklos 
ir jo darbų populiarinimą. Visoj 
Amerikoj institutui priklauso 30. - 
000 narių — chemijos inžinierių ir 
iŠ tokio skaičiaus kvalifikuotų asme
nų lietuvio inžinieriaus išskyrimas 
ir jo apdovanojimas yra garbė ne tik 
jaunam inžinieriui, bet ir lietuvių 
bendruomenei.

SALEZIEČIAI KUNIGAI: Anta
nas Naujokas, Augustinas Sabas ir 
Petras Urbaitis, švęsdami savo ku
nigystės 25 m. sukaktį, lapkričio 7 
d. Maspetho lietuvių bažnyčioje kon- 
celebravo padėkos Mišias. Pamoks
lą pasakė preL J. Balkūnas.

DR. VACLOVAS ČEKAS, gyv. 
Niujorke, buvo sužeistas automobi
lio katastrofoje. F jo automobilį iš 
užpakalio trenkė kitas automobilis, 
kuriuo važiavo du jaunuoliai.

“DARBININKAS”, minėdamas 50 
m. gyvavimo sukaktį, prisimena ir 
tokį faktą. Esą, laikraštį perkeliant 
į Niujorką, buvęs ilgametis “Dar
bininko” administratorius Antanas 
Peldžius savo automobiliu nuvežęs 
du 16-17 m. lietuvius jaunuolius — 
Edvardą Zalecką ir Marytę Peldžiū- 
tę, kad jie padėtų ekspedijuoti nau
joje vietoje pirmąjį “D” nr. 1951 m. 
balandžio 16 d. Dabar Ed. Zaleckas 
yra valstybinės kolegijos profesorius 
Bostone, o Marytė Peldžiūtė jau iš
tekėjusi, medicinos sesuo Brocktone. 
Abu jie gimę Amerikoj ir tebeskaitą 
“Darbininką”.

JUOZAS RAMANAUSKAS, Los 
Angeles, Calif., susilaukė savo žmo
nos iš okupuotos Lietuvos.

JAV GAUTA ŽINIA iš Lietuvos, 
kad spalio 9 d. Kauno ligoninėj mi
rė buvęs gusarų pulko kapitonas Jo
nas Algirdas Petraitis, 59 m. am
žiaus. Buvo išvežtas į Sibirą 1941 
m., iš kur prieš keletą metų grįžo 
su visai palaužta sveikata.

ŽYGIUI Į JUNGTINES TAUTAS 
paminėti Lietuvių Jaunimo Antikolo- 
ninė Lyga išleido specialius suveni- 
rinius vokus. Norintieji įsigyti krei
piasi adresu: J. Miklovas, P.O. Box 
134, Lenox Hill Station, New York, 
N.Y. 10021.

KUN. MYKOLAS DAUMANTAS 
mirė ligoninėj Detroite lapkričio 4 
d. Buvo gimęs 1894 m. lapkričio 22

Delhi, Tillsonburg
ILGAI LAUKTAS SUSITIKIMAS. 

Spalio 3 d. lėktuvu Į Torontą atskrido 
iš Lietuvos Justo Laurecko motina. Ji 
jau senutė — 77 m., bet dar gana grei
ta. Kai ji 1944 m. palaimino savo sūnų 
išleisdama Į Sedos kautynes, tai dau
giau ir nebematė per 21 metus. Prieš 
porą metų sūnus pradėjo formalumus 
motinai atsikviesti Į Kanadą. Ji ten 
buvo siuntinėjama nuo Ainošiaus pas 
Kaipošių. Pagaliau šios apylinkės fe
deralinio parlamento atstovui padarius 
žygių, ji staiga gavo išvykimo doku
mentus. Nemokėdama jokios kitos kal
bos, kaip žemaitiškai, ji kelionėje pa
simetė — buvo nuskraidinta net i Wi- 
nipegą. Laureckas su žmona ir Toron
to universiteto studente dukra veltui 
laukė penktadienio vakare Toronto 
aerodrome. Lėktuvų b-vė ją surado 
Winnipege ir paprašė tenykštį lietuvį 
kunigą J. Bertašių ją pagloboti. Ten 
pernakvojusi šeštadienio rytą buvo at
skraidinta į Torontą. Visas jos baga
žas iš sovietinės šalies neperdidžiau- 
sias: drabužiai, kuriais ji buvo apsivil
kusi ir lietuviško portfelio dydžio la
gaminas, kuriame ji vežėsi vaistų dė
žutę ir voką su kelionės dokumentais. 
Savo sūnui, kuris yra tabako ūkio sa
vininkas, ji pažadėjo: “Aš jums padė
siu prasigyventi. Aš užauginsiu jums 
paršiuką ir matysit, jūs prasigyven- 
sit”. Matyt, turėti paršiuką sovietijoj 
yra pasiturėjimo ženklas. Justino Lau
recko draugai linki atvykusiai mamy
tei geros sveikatos, o Justą sveikina už 
pasirūpinimą motinos senatve. M.

Avė., Tėvų pranciškonų koplyčioje.
Niagaros pusiasalio ramovėnai

JONAS BALIUKAS prieš metus pir
ko brangenybių ir laikrodžių krautu
vę Welland, 4 East Main St., prie pat 
Main Bridge. Jo iškaba “Petar’s Je
wellery”, tel. RE 2-1833. Labai gau
sus pasirinkimas įvairių laikrodžių, 
deimantų, žiedų, apyrankių ir kitų 
puošmenų vietinės ir Europos gamy
bos. Be to, sparčiai taisomi laikro
džiai ir kiti smulkūs pataisymai pi
gia kaina. J. Baliukas prieš Kalėdas 
kviečia visus Niagaros pusiasalio, Ha
miltono, Buffalo ir kitų vietovių lie
tuvius apsilankyti jo krautuvėje. Lie
tuviai, perkantieji žiedus, laikrodžius 
ir deimantus gaus 25% nuolaidos. Lie
tuviškumo pažymys — lietuvių kalba; 
jokio kito dokumento nereikia.

d. Lietuvoje, kunigu įšventintas Al
bany vyskupijoj 1924 m. Prieš porą 
metų velionis buvo suparalyžuotas, 
bet vėl buvo pasveikęs. Palaidotas 
lapkričio 8 d.

Italija
LIETUVIŲ KUNIGU S-GOS susi- 

rinkimas įvyko spalio 21 d. Romoje. 
Paskaitą skaitė vysk. Pr. Brazys. Da
lyvavo apie 20 Romoje gyvenančių 
lietuvių kunigų, svečias iš Amerikos 
kun. Juozas Girdis ir kun. V. Kalec- 
kis iŠ Vokietijos.

KUN. J. ZELIAUSKAS, salezietis, 
trejus metus dirbęs Vatikane kaip 
spaustuvių administratorius, persikė
lė į saleziečių universitetą, kur dirbs 
kaip profesorius. Sis universitetas 
yra 8 mylios už Romos.

Britanija
ŠV. ONOS DRAUGIJA Londone 

spalio 17 d. paminėjo savo veiklos 
50 m. sukaktį. Pamaldas atlaikė sve
čias iŠ Škotijos preL J. Gutauskas. 
Parapijos salėj įvyko pobūvis, kuria
me dalyvavo Lietuvos pasiuntinybės 
patarėjas V. Balickas, preL J. Gu
tauskas, abu parapijos kunigai, or
ganizacijų atstovai ir gausybė sve
čių. Atsiminimų iš praeities papasa
kojo O. Liūdžinvienė, Dr-jai pirmi
ninkavusi net 25-rius metus. Puikių 
prisiminimų papasakojo apie Dr-jos 
veiklą ir visuomenininkas Ę. Bulai
tis ir kt. senesni žmonės. Pobūvis 
baigtas Škotijos lietuvių labai mė
giama daina “Sėjau rūtą, sėjau mė
tą”. Ta pačia proga Škotijos lietu
vaitė J. Serafinaitė buvo išrinkta 
Dr-jos garbės nare. Sv. Onos moterų 
dr-ja įsisteigė 1915 m.

ŠKOTIJOS LIETUVIAI A. Kara
lius, 77 m. amžiaus, ir J. Kieliuvie- 
nė, 73 m., išgyvenę Škotijoj daugiau 
kaip 50 metų, mirė ir palaidoti ta
me krašte, kurį labai seniai buvo pa
sirinkę antrąja tėvyne.

Argentina
LIETUVOS IŠLAISVINIMO SAM

BŪRIO PIRM. Z. JUKNEVICIUS 
buvo pakviestas kalbėti apie Lietuvą 
radijo EI Mundo, kuris turi labai 
platu tinklą P. Amerikoj. Radijo ko
mentatorius norėjo supažindinti ar- 
gentiniečius su lietuviais Argentino
je ir lietuvių įnašu į bendrą Argen
tinos kultūrinį bei ekonominį gyve
nimą. Trumpai apklausinėjęs apie 
Lietuvą, komentatorius leido Z. Juk
nevičiui kalbėti apie nūdienius Lie
tuvos vargus bolševikų okupacijoj.

Australija
“LITUANIA” CHORO metinis 

koncertas įvyko spalio 2 d. Lietu
vių Namuose Adelaidėje.

TEISININKŲ DRAUGIJOS Ade
laidėje naują valdybą sudaro: V. Ra
dzevičius — pirm., E. Reisonienė — 
sekr. ir M. Rudzenskas — ižd.

MELBOURNO APYL. VALDYBA 
numato išleisti specialų “Mūsų Pa
stogės” numerį, kuriame bus sukaup
ta medžiaga iš Melbourne apylinkės 
ir jos ribose esančių organizacijų 
veiklos. Numerį redaguos Antanas 
Krausas. Panašų “Mūsų Pastogės” 
numerį taip pat yra numatęs išleis
ti ir Sydnėjus. Redaguos Antanas 
Laukaitis ir Juozas Almis Jūragis.

Britanija
LONDONO MOTERŲ SAMBŪRIS 

“DAINAVA” spalio 9 d. Lietuvių 
Namuose suruošė rudens balių. Gau
siu atsilankymu tautiečiai parėmė 
moterų veiklą, kurios nemažai rūpi
nasi nelaimėn patekusių lietuvių šal
pa. Metų laikotarpyje, seneliams ir 
ligoniams šelpti “Dainava” išleido 63 
svarus; taip pat rėmė jaunimą, skau
tus, vargo m-lą, lietuvių bažnyčią, 
siuntė siuntinius i Seinų kraštą ir kt.

Paruošė Pr. Al.

GRAMERCY SHIPPING CO., ku
rios adresas yra 118 East 28 St. New 
York, N.Y. 10016, nuo 1945 m. patiki
mai patarnavo daugeliui tūkstančių sa
vo klientų JAV, Kanadoje ir visam 
pasaulyje. Gramercy Shipping Co. 
įsteigta 1945 m. ir yra toje srityje 
viena iš seniausių firmų.

Gramercy Shipping yra Podarogifts 
autorizuota priimti užsakymus BE 
MUITO Vnešposyltorg dovanas, kaip 
automobilius, televizijos aparatus, šal
dytuvus ir kita. Gramercy taip pat siū
lo naują pasirinkimą dovanoms įvairių 
daiktų, maisto ir audinių. Sklb.

SIŲSKITE PINIGUS J U.S.S.R. 
ŠVENTĖMS

DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO 
PASIRINKIMUI

GRAMERCY SHIPPING INC. 
firma įsteigta prieš 20 metų, Sąži
ningai ir Patikimai patarnauja, be 
jokių atsiprašymų. Pilna Garantija. 
Turi Bankų Departamento leidimą.

Apdrausta $20.000,00.
Tiesioginis U.S.S.R Užsienio Preky
bos Banko Agentas. Mūsų firma 
yra vienintelė, kuri visada siuntė
jui pristato oficialų U.S.S.R. kvitą 

gavėjo pasirašytą.
Pristatoma per 2 savaites.

Suma pilnai išmokama.
Kursas: 9 rubliai už $10.00

Mokestis: iki $30.00 — $2.75 
virš $30.00 — 10%

Rašykite angliškai ar rusiškai 
gauti pilną katalogą.

GRAMERCY
SHIPPING CO.

118 E. 28 St, New York 
MU 941598
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KANADOS RINKIMAMS PRAĖJUS

“Ten, kur Nemunas banguoja tarp kalnų, lankų

WELLAND, Ont.
PALAIDOTAS AfA A. PRANAI

TIS. — Spalio 22 d. netekome vieno 
nario — Aleksandro Pranaičio, kuris 
Wellande išgyveno 17 m.; gimęs 1910 
m. Kaune; paliko našlę Leliją ir duk
relę Ritą. II D. karas, belaisvių sto
vyklos, įvairūs lageriai ir neįprastas 
darbas fabrike pakirto Alekso sveika
tą — staiga krito nuo širdies smū
gio. Jis buvo nuoširdus, sugyvenamas 
ir nerūšiav^žnionių — gerbė kiekvie
no nuomonWir 
vo visų gerbnsr 
tą dengė daugy 
į kapines būvi 
tautiečių. Wellan? 
paremti jo našlei
Ritai surinko $334. Tam reikalui au
kojo ir nelietuviai, kurie Aleksą pa
žinojo bei su juo dirbo. Didžiausią su
mą — $100 aukojo jo šeimos gydyto
jas dr. Randolph. Ilsėkis ramybėje, 
Aleksai, ir tebūna Tau miela Kana
dos žemė, kuri tave priglaudė.

įsitikinimus, todėl bu
tas ir mylimas. Jo karš
tį gėlių ir vainikų, o 

•alydėtas daugybės 
Apylinkės valdyba 
Lelijai ir dukrelei

LONDON, ONT.
FORDO FABRIKAI. Gerą pusmetį 

sklido gandai, kad šiame rajone bus 
statomi dideli Fordo, o gal dar net ir 
kitų bendrovių fabrikai. Žmonės gau
dė nugirstas žinutes, bet, kiek jos bu
vo tikros, niekas nežinojo: Fordo va
dovybė jų nei paneigdavo nei patvir
tindavo. Šiomis dienomis visos abejo
nės išsisklaidė, nes Fordo vadovai ir 
Kanados valdžios pareigūnai oficialiai 
patvirtino, kad tokie fabrikai čia tik
rai bus statomi. Daugelis mano, kad 
šios firmos padalinio atsikėlimas į šią 
vietą iš pagrindų pakeis šio rajono 
veidą.

PARAPIJOS METINIS SUSIRINKI
MAS Įvyko lapkričio 7 d. ir praėjo 
darnioje nuotaikoje. Buvo nuoširdžiai 
išsikalbėta parapiją liečiančiais klau
simais.

DANUTĖ IR PRANAS JUDICKAI 
jau kuris laikas turi labai gražiai 
įrengtą grožio salioną “Hair Style 
Classics” moderniajame prekybos 
Centre — Wellington Square, tel. 439- 
2366. Dabar jie atidarė antrąjį salioną 
579 Richmond St. ir pavadino “Salon 
579”.

JONAS ČEGYS jau keliolika metų 
turi nuosavą siuvyklą 224 William St., 
tel. 438-3662, kuri irgi sėkmingai vei
kia. Darbą atlieka labai sąžiningai. Če- 
giai ir Judickai vienokiu ar kitokiu 
būdu nuoširdžiai remia lietuvišką 
veiklą. Linkime, kad ir toliau juos ly
dėtų tokia pat sėkmė. D. E.

Senovės romėnai sakydavo: 
“Vox populi, vox dei” — tautos 
balsas — Dievo balsas. Tas pasi
tvirtino lapkričio 8 d. Kanadoje. 
Visuomenė, kuri rinkimus sutiko 
su apatija, vėl išrinko lygiai toki 
pat parlamentą, koks buvo prieš 
rinkimus. Pasikeitė tik kaikurie 
asmenys. Nei viena partija nega
vo daugumos. Iš 265 atstovų par
lamente liberalai dabar turi 131 
(turėjo 129), konservatoriai 
— 99 (turėjo 93), NDP — 21 (tu
rėjo 17) ir kitos partijos — 16.

Liberalai paskelbė rinkimus, 
kad gautų daugumą. Krašto eko
nominė padėtis yra pagerėjusi, 
bedarbių skaičius visiškai suma
žėjęs, atlyginimai pakilę, tačiau 
liberalams tas nepadėjo.

KODĖL?
Praėjusieji rinkimai ne tiek 

buvo partijų kova, kiek dviejų 
vadų — Pearsono ir Diefenbake
rio rungtynės- Visuomenė atmetė 
ir vieną, ir kitą. Nė vienas iš jų 
nesužavėjo publikos, ir kraštas tą 
ryškiai parodė. Didieji miestai, 
kaip Torontas ir Montrealis, vi
siškai atmetė Diefenbakeri, o va
karų provincijos ir ūkininkai — 
Pearsoną. Abiem partijom reikia 
naujų vadų, kurie užimponuotų 
ir miestus, ir vakarų provincijas.

Liberalų partijai daug paken
kė praėję skandalai Kvebeke ir 
Pearsono pasyvumas. Pearsonas 
yra gabus teoretinis politikas, 
diplomatas, tačiau plačiųjų ma
sių jis nepajėgia patraukti. Jam 
pakenkė lojalumas kaikuriem ka
bineto nariam, kuriuos jis atsisa
kė pakeisti kitais. Kai jis nesiry
žo pakeisti finansų ministerio W- 
Gordono po pirmojo nesėkmingo 
biudžeto ir Judy LaMarsh po jos i

MARTINI & ROSSI
Gaunamas
svaiginamųjų gėralų
parduotuvėse

SUDBURY, Ont.
BENDRUOMENĖS VALDYBA ruo

šia kariuomenės šventės minėjimą lap
kričio 20 d. ukrainiečių salėje — Fro- 
od Rd. 130. Bus meninė dalis ir veiks 
turtingas bufetas. Pradžia 7 vai. Ma
loniai kviečiame visus lietuvius šiam 
minėjime dalyvauti. Valdyba

IRENA BALČIŪNIENĖ atidarė la
bai modernų moterų grožio salioną ta
me pačiame bloke viršuj Tamblyno.

Krsp.

Daugiau kaip pusė 
- beraščiai

Pietų Amerikos plotas yra 6.-

"A. a; Aleksandras Pranaitis
NAUJA APYLINKĖS VALDYBA 

pasiskirstė pareigomis: pirm. K. Stan
kevičius,, vicepirm. J. Staskevičius, 
švietimo ir kultūros reikalams P. Šid
lauskas. ižd. A. Zinaitis ir sekr. M. 
Šalčiūnas.

KOMITETUI LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBEI ATSTATYTI ir žy
giui i Jungtines Tautas paremti apy
linkės valdyba surinko $169.50, kurie 1 
yra pasiųsti minėtam komitetui Niu-> 
jorke. Po $25 aukojo: Tėvai pranciš- 850.000 kvadratinių mylių (Kana- 
konai, St. Catharines ir Welland Me- dos — 3.850.000). Pietų Amerika 
džiotojų ir Meškeriotojų Klubas “Li- yra padalinta į 10 respublikų, 
tuanica”; $10: J. Radvilas; po $5: A. Gyventojų yra 200 mil. ir sekan- 
Stankevičius, J. Staskevičius.-J. But- čiais 30 metų pasieks 500 mil. 
kus. Alt. Pivoriūnas, B. Simonaitis,
A. Viskontas, G. Sinkus, J. Augštakal- krašto kalba 9 respublikose. 45% 
nis, T. Rusis, K. Stankevičius. B. Luo- žemyno žmonių gyvena miestuo- 
monas ir M. Šalčiūnas; $4: A. Pama- se. Buenos Aires SU 7 mil. gyven- 
taitis; po S3: M. Kuzavas, A. Zinai- tojų yra didžiausias Pietų Ameri- 
tis. V. Karalius; po $2: J. Paužuolis, koje.
B. Jackevičius, P. Šidlauskas, A. Ra-i 60% viso žemyno gyventojų 
manauskas, J. Blužas, v. Surka, V. yra beraščiai. 40% miestų gyven- 
Bieliūnaš, A. Pranaitis, P. Adams, J. tojų neturi vandens savo pasta- 
Kutka, A. J. Viskontas, J. Baliukas; tuose. Visame žemyne vienas gy- 
Si-50: Ducmanis; po $1: M. Barkans, dytbjas tenka 2000 asmenų. KŪ- 
J. Ozolins, A. Smiltins, Br. Andrušis, dikių mirtingumas kaimuose kai- 
A. Šileikis, A. čepukas, E. Gudaitis, kur siekia iki 16%.
A. Smolskis, K. Songailas, W. vitaus-j Didžiausi atlyginimai yra Ve- 
kas S. Bogart., Visiems aukotojams necueloje — $1120 i metus, Že- 
apyiinkės valdyba nuoširdžiai dėkoja, minusi Bolivijoje — $100. Žemy- 

numatyta surengti n. metu no gyventojų uždarbio vidurkis 
SUTIKIMĄ kartu su Welland Medžio- — $300. Tik 5% žemyno dirba- 
tojų ir Meškeriotojų Klubu “Lituani- mos žemės yra naudojama. Kas 
ca”. Tam reikalui yra numatytas bend- metai importuojama maisto UŽ 
ras abiejų valdybų posėdis. Valdyba $600 milijonų. K.

Ispanų kalba yra oficialioji

publika pradėjo abejoti. Po to at
ėjo Kvebeko skandalai. Pearso
nas paliko ir Favreau, buvusį 
teisingumo ministerį, ir Lamon
tagne. Abu jie Kvebeko provinci
joje buvo laikomi Pearsono pati
kėtiniais. Tas liebaralams žymiai 
pakenkė. Kvebeke liberalai tikė
josi mažiausia 65 atstovų, bet ga
vo tik 55 iš visos provincijos 75. 
Trijose provincijose — Prince 
Edward Island, Saskačevane ir 
Albertoje neišrinkta nė vieno li
beralų kandidato.

Konservatoriams iš dalies pa
kenkė jų pačių vadas — J. Die- 
fenbakeris. Jis yra įstitikinęs, 
kad likimas jam dar yra skyręs 
vadovauti Kanadai. Jis save vaiz
duoja praeities simboliu ir tuo 
nebesužavi jaunųjų ir energingų 
konservatorių, kurie norėtų ko
kių nors reformų. Vakarinių pro
vincijų ūkininkams jis tebėra jų 
žmogus. Tokiame Saskačevane vi
si balsavo ne už partiją, bet už 
Diefenbakeri. Toronte betgi jis 
neturi nei vieno atstovo. Abiem 
partijom yra sunku sudaryti vy
riausybę, kuri atstovautų visai 
Kanadai — visoms provincijoms.

KAS TOLIAU?
Visi spėlioja. J. Diefenbakeris 

tikisi, kad liberalai parlamente. ti? V.~K. 
negaus pasitikėjimo ir gen. gu- —--------- '-----------------------------
bernatorius ji paprašys sudaryti! • Indonezijos prez. Sukamo, 
vyriausybę. Viena yra aišku, kad I65 m., taip apie save išsireiškė:

viomnn(a xrAl Vwic* rriv-»_ ’ ____ _____ _________________________

čai.
Abiem partijom reikia naujų!savo kraštą, savo tautą, moteris 

vadų. Tai žino ir Pearsonas, ir ‘ 
Diefenbakeris. Ar jie parodys 
tiek susipratimo, dar neaišku- At
rodo, kad pirmiausia pasitraukęs 
vadas susilauks daugiausia sim-

VERMOUTH
RAUDONAS arba EKSTRA AŠTRUS, arba

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

Į BUTELIUS SUPILTAS ITALIJOJE

patijų. Kas jų vietas galėtų užim
ti? Ir viena, ir kita partija turi 
žmonių, kurie yra daug gabesni 
ir publikai priimtinesnį. Pearso- 
ną galėtų pakeisti Paul Martin, 
Mitchell Sharp, Robert Winters. 
Diefenbakerio vietos laukia Dave 
Fulton ir George Hees.

Artėja Kanados šimtmetis.* Ne
gi 1967 metus kraštas pergyvens 
politinės krizės ženkle? Ar 100 
metų neužtenka valstybei subręs-

v

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS ŠULAITIS

Indonezijos prez. Sukamo, 

parlamente vėl bus kalbos, gin-|“Mane galima apibūdinti šitaip: 
čai. jis yra didelis mylėtojas. Jis myli

ir meną, o labiausiai — pats sa
ve. Duokite man bananą ir šiek 
tiek prielankumo iš mylinčios 
širdies, o aš jus už tai išbučiuo
siu.”

ČIKAGiEČIUS SUKRĖTĖ ŽINIA, 
jog bežaisdamas krepšinį mirė 12 m. 
amžiaus Algis Kriaučiūnas, su vyres
ne seserimi ir tėvais gyvenęs Cicero 
liet, kolonijoje. Nelaimė atsitiko lap
kričio 1 d., kai jis su savo draugais 
žaisdamas krepšinį krito ant grindų. 
Atvažiavęs gydytojas jį rado jau miru
sį. Teigiama, jog mirtį iššaukė kraujo 
išsiliejimas smegenyse. Nelaiminga
sis buvo sūnus Kazimiero ir Eugeni
jos Kriaučiūnų. Jis lankė Šv. Antano 
liet, parapijos mokyklos VI skyrių. 
Palaidotas lapkričio 4 d. Šv. Kazimie
ro kapinėse.

. TINKAMU 
MOMENTU

SVETINGUMAS

— šiltam atspindy importuoto Paari Ruby 
Port, Tawny Port ar Muscatel vyno. Su de
sertu, vakaro sumuštiniais ar prie televizijos 
užkandžiaujant puikus Paari vyno pasirinki
mas teikia vaišingą nuotaiką. Tai puikios 
importuoto vyno rūšys už nuostabiai prieina
mą kainą.

--W

DR. K. ČEGINSKAS, naujasis VLI- 
Ko centro valdybos ir Lietuvos Lais
vės Komiteto narys, neseniai persikė
lęs gyventi iš Švedijos į Niujorką, 
lapkričio 5 d. kalbėjo Čikagos lietu
viams Jaunimo Centre. Apie 400 žmo
nių klausėsi jo paskaitos, kuri lietė 
3 temas: padėtį gimtajame krašte, 
svetimųjų nusistatymą lietuvių atžvil
giu, ryšius su kraštu. Prelegentas pa
žymėjo, jog padėties okup. Lietuvoj 
pažinimas yra sunkus dalykas, reika
laujantis daug darbo. Kalbėtojas pa
reiškė, kad pažinti nereiškia pripažin
ti. Dr. Čeginskas suminėjo šaltinius, į 
iš kurių galima sužinoti apie padėtį 
krašte. Jie yra: iš okup. Lietuvos at- 
vykstantieji žmonės-liudininkai, sovie
tinė spauda, atskirų tyrinėtojų dar
bai. Kalbėtojas, palietęs ryšius su 
kraštu, aprobavo pavienių asmenų vy
kimą į okup. Lietuvą, nors jis nepata
rė ten važiuoti grupėmis, nes jos ne
apsieitų be didesnio kontakto su oku
panto įstaigomis. Jis taip pat pasisa
kė už susitikimą su iš okup. Lietuvos 
atvykstančiais. “Lietuvis su lietuviu 
visada turi surasti kalbą ... Kiekvie
nas kontaktas turėtų būti išnaudoja
mas ... Nekiekvienas iš Lietuvos at
vykstantis tautietis yra sovietų agen
tas”, — aiškino iki šiol kiek neįpras
tas girdėti mintis. Tačiau jis perspė
jo. jog visur ir visada reikia budrumo 
ir atsargumo.

Aplamai, dr. Čeginsko kalboje pa
sigesta daugiau konkretumo. Ir atsa
kydamas į klausimus jis dažnai neda
vė tiesioginių atsakymų, galimas daly
kas dėlto, kad jautrių temų nagrinėji
mas dar pas mus nėra pilnai pribren
dęs dalykas, nors jo paskaita įrodė, 
kad viešoji nuomonė dėl bendravimo 
su Lietuvos žmonėmis paskutinių ke
lių metų laikotarpyje yra pasikeitusi.

Draugijos išrinktas garbės nariu, JAV 
susipažįsta su mokslo įstaigomis, ren
ka mokslinę literatūrą, ruošiasi pa
skaitoms, kurias yra numatęs skaityti 
Amerikos universitetuose. Jam atva
žiuoti Amerikon galimybė atsirado pa
gal Amerikos — Sov. Sąjungos kultū
rinių mainų programą. Jis buvo pa
rinktas, nes jo vienas veikalas “Tiki
mybiniai metodai skaičių teorijoje” 
1964 m. buvo išleistas anglų kalba 
Amerikoje ir čia susilaukė didelio 
susidomėjimo. J. Kubilius viena pro
ga nurodė, kad pagal Amerikos — 
Sov. Sąjungos studentų pasikeitimo 
planą Vilniaus universitete galėtų, 
studijuoti 3 lietuviai, kurie gautų pil
ną išlaikymą ir nemokamą mokslą. 
Jeigu atsirastų daugiau norinčių stu
dijuoti, universitetas pats savo keliu 
rūpintųsi jų prašymus patenkinti. Jis 
taip pat pasisakė už išeivijos lietuvių 
ir Lietuvos lietuvių mokslinių darbų 
pasikeitimą, studentų susirašinėjimą, 
didesnį dėmesį vienų kitiems.

Pažymėtina, jog svečias iš Vilniaus 
nerodo noro bendrauti su “pažangiai
siais” lietuviais. Kai buvo jų laikraš
čio “Vilnies” koncertas, svečias jame 
nedalyvavo, nors ‘Vilnis” parašė, kad 

, jis buvo klausytojų tarpe.

VILNIAUS UNIVERSITETO REK
TORIUS prof. dr. Jonas Kubilius nuo 
spalio mėn. vidurio gyvena Čikagoje 
ir čia dirba mokslini darbą Čikagos 
universitete (University of Chicago), 
kuris yra viena pirmaujančių mokslo 
Įstaigų Amerikoje, čia jis žada išbū
ti iki gruodžio 13 d. (su vienos savai
tės išvyka i Mičigano un-tą), o tada 
vienam mėnesiui dar važiuos i Kali
fornijoje esantį Berkley universite
tą. šis jaunas mokslininkas, praėju
siais metais Amerikos Matematikų

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FE
DERACIJOS Čikagos skyrius spalio 
30 d. Jaunimo Centre buvo surengęs 
pirmąjį savo viešą pasirodymą Čika
goje. čia įvyko “derliaus šventės kon- 
certas-balius”. Kadangi tą vakarą bu
vo nemažai kitų lietuviškų subuvimų, 
žmonių čia gal tebuvo tik virš šimti
nės, kurie pavakarieniavo ir išklausė 
įdomios programos. Meninę dalį čia 
atliko sol. Prudencija Bičkienė ir Al
girdas Brazis. Pranešinėjo ir kelis 
linksmus gabalus paskaitė aktorė Eg
lė Vilutienė. Susimąstyti verčiančių 
minčių apie moters ir motinos uždą-, 
vinius paskaitė kun. J. Kubilius, CJ, 
kuris yra Jaunimo Centro ilgametis 
direktorius. Taip pat buvo šokiai, lai
mėjimų paskirstymas bei kiti įvairu
mai. šio vieneto moterys ruošiasi di
deliems užsimojimams sekančiais me
tais, kai Čikagoje bus tarptautinis 
moterų suvažiavimas, čia jos rengiasi 
gražiai atstovauti lietuvėms ir tam rei
kalui jau dabar kaupia lėšas.

čia aprašyto koncerto-baliaus ren
gimo komitetą sudarė: M. Kriaučiūnie
nė, Marija Petraitienė, Ona Lioren- 
tienė, E. Kriaučiūnienė, Z. Juškevi
čienė, o joms talkino ir daugiau mo
terų.

LIETUVIAI SPORTO MĖGĖJAI 
jau gali džiaugtis, jog lietuvių futbolo 
vienuolikė pagaliau laimėjo pirmą 
vietą “National Soccer” lygos pirmos 
divizijos pietinėje grupėje ir kitais 
metais jau bus perkelta į augščiausią 
“major” grupę. Lietuvių futbolo ko
manda šių metų pirmenybes baigė 
su ypatingai geromis pasekmėmis: iš 
14 susitikimų laimėti 26 taškai (13 
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I A-ACADIAN
pirmoji sąrašuose

OLD 
VIC

(suprantantiems degtinės kokybę)

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

Įrašykite ACADIAN šiandieną savo sąraše pirmoje vietoje.

ACADIAN DISTILLERS
BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

ACADIAN ACADIAN ACADIAN ACADIAN
METŲ SENUMO METŲ SENUMO 
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KANADOS VAKARUOSE

PAS IŠBLAŠKYTUS LIETUVIUS
94. Tiek siekia statistika. Bet vie
tiniai lietuviai, pagal turimus są
rašus, tiek savo tautiečių nesu
randa. Jų manymu, Vankuveryje 
ir plačiose apylinkėse yra apie 
200-300 lietuvių. Kur gi tad kiti 
šimtai? Žydai, kad ir iš Lietuvos, 
į lietuvių skaičių neįeina, nes 
tautybė surašymo metu buvo nu
statoma pagal etninę priklauso
mybę (tėvo), o ne pagal gimimo 
vietą ar pilietybę. Be to, surašy-

(Tęsinys iš pr. numerio)
Neturime pamaldų

Fort Williamo ir Port Arthuro 
lietuviai nusiskundė, kad prava
žiuojantieji lietuviai kunigai su
stoja pas juos tik savaitės vidury-- 
je. Apylinkių lietuviai gali susi
rinkti tiktai sekmadieniais ir tai 
iš anksto pranešus. Jie apgailes
tavo, kad ir aš sustojau ne sekma
dienį. Pasikalbėję sutarėm, kad 
aš dar kartą sustosiu Fort Wil- j mo 'statistikoje žydai figūruoja 
liame grįždamas iš tolimesnių Ka- atskirai. Greičiausia, daugelis lie- 
nados vakarų. Tai buvo rugpjū- tuvių Vankuvery tebėra nežino- 
čio 8 d. Į Šv. Elzbietos bažnyčią mi, gyvena pakeistomis pavardė- 
susirinko gana gausus būrys tau- mis ir lietuvių parengimuose ne- 
tiečių, seniai bebuvusių lietuviš- sifodo- Panašiai yra pvz. su uk- 
kose pamaldose. Pasitaikė miesto rainiečiais. Jie čia turi didoką 
parodos savaitgalis, tad ir lietu- savo parapiją. Užėjęs pasiteira- 
viai suvažiavo iš miškų ir kitų vau pas vietinį rytų apeigų kata- 
darboviečių. Iš viso jų galėjo bū-. tiku kunigą. Jis pasakojo, kad 
ti apie penketą desėtkų. Jiems Vankuvery esą apie 9000 ukrai- 
tos pamaldos buvo tikra dvasinė niečių. Du tūkstančiai jų priklau- 
atgaiya, nes kun. L. Kemėšis įsi- są katalikų parapijai ir vienas 
kūrė Manitouwadge vietovėje, tūkstantis — ortodoksų. Likusie- 
kur valdo ^kanadiečių parapiją, ji esą kažkur dingę — nesugaudo- 

” " panašiai yra paskli
dę ir lietuviai.

Kaip čia lietuviai atsirado?
Nuo Toronto iki Vankuverio 

— apie 3000 mylių, žiūrėdamas 
į statistiką klausi save: kaip gi 

1 tiek lietuvių čia atsirado? Išsikal
bėjęs su vietiniais tautiečiais su
žinai, kad lietuviai Vankuverin 
pradėjo keliauti dar prieš I D. ka
rą- Vienas seniausių imigrantų 
Vankuveryje yra Pranas Jukna. 
Jis atvyko Kanadon iš JAV su ki
tais dviem draugais. Pradžioje 
dirbo Ontario prov., o paskui, 
dirbdami prie geležinkelio, persi
kėlė į Vankuverį. Tie trys drau
gai išsiskirstė kas sau. Vienas jų 
pasivadinęs Oaklend ir tapęs tur
tuoliu, nes suradęs mineralų On
tario provincijoj; miręs Floridoj. 
Pr. Jukna tarnavo Kanados ka
riuomenėj, dalyvavo I D. karo 
mūšiuose Europoje. Dabar — 
pensininkas, dalyvauja lietuvių 
veikloj ir nuo seno skaito “Tėviš
kės žiburius”.

Daugiausia lietuvių atvyko 
Vankuverin apie 1928-30 metus 
ir po II D. karo- Vieni važiavo 
jieškodami darbo, kiti — geres
nio bei lengvesnio gyvenimo, o 
treti — grožio. “Dipukai”, žino
ma, važiavo todėl, kad juos ten 
siuntė įvairios firmos — vienus

Iki Fort Williamo yra berods 
apie 250 mylių.

“Lietuvių Namai”
Fort Williamo ir Port Arthuro 

lietuviai yra perdaug išsiblaškę, 
kad galėtų rimtai galvoti apie 
Lietuvių Namus. Jie laimingi tai 
prasme, kad turi du didokus ūkius 
arti miesto, kur gali rengti savo 
išvykas ir net šventes. Tai Pr. 
Bagdono ir B. Giedraičio ūkiai, 
šį kartą po pamaldų visi suvažia
vo į B. Giedraičio ūkį, įkurtą miš
ke. Naujo, didelio namo pusrūsy
je yra įrengta salė, kurioje įvyko 

' bendri pietūs, puikiai parengti 
vietos šeimininkių. Toje salėje 
rengiamos Kalėdų eglutės vai
kams, Vasario 16 minėjimai ir 
kitos šventės. Tuo būdu p. Gied
raičių ir Bagdonų namai pasidarė 
“Lietuvių Namais”, į kuriuos ret
karčiais susirenka apylinkės tau
tiečiai. Jų tarpe matyti ir gana 
jaunų veidu. Kalbėdamas apie 
lietuvišus reikalus, tarp kitko, ta
riau: “Matote, kad lietuvių kolo
nijoms trūksta, kunigų. Meskite 
miškus ir eikite į kunigus.” Visi 
šypsojosi, o kai dar prisidėjo ir 
“linksmybės lašai”, vienas, atsa
kydamas į viešas kalbas, tarė: 
“Mums jau viskas aišku!”

Atsisveikinant p. Druktenienė 
Įteikė lietuviškumo simbolį — ža
lią rūtą, kuri bylojo apie nuošir
dumą tautiečių, toli gyvenančių 
nuo didžiųjų lietuvių centrų. Tuo- 
se. paskiruose tautiečiuose yra 
daug gerų širdžių, bet gyvenda
mos izoliacijoj neturi kuo atsigai
vinti ir turi dusti svetimųjų ap
linkoje.

LIETUVIAI PRIE PACIFIKO
Air Canada lėktuvas, pailsėjęs 

Winnipege, nešė per prerijas ir 
per augštus Rocky kalnus. Tiršti 
debesys gulėjo po lėktuvu ir tik 
per properšas galėjai žvilgterti į 
apačioje majestotiškai dunksan
čias kalnų viršūnes, štai ir Van
kuverio aerodromas. Pastatas se
nyvas ir neimponuojantis, žmo
nių daug, susikimšę. Po Montre- 
alio ir Toronto tai judriausias 
aerodromas, laukiąs naujų mo
dernių pastatų, kurie numatyti 
statyt už $20.000.000. Atvažiuoji 
į miesto centrą ir išvysti Vanku
verio grožį — tai Kanados Švei
carija! Kiti jį vadina Kanados Ka
lifornija. Miestas prie pat Pacifi- 
ko, aplinkui dunkso Rocky kal
nai, dažnai apdengti sniego vaini
ku. žiemos čia kaip ir nebūna.' 
Vietoj sniego iškrinta didesni 
kiekiai lietaus- Vasarą temperatū
ra būna gana nuosaiki ir tik ret
karčiais pakyla virš 90 laipsnių. 
Klimato švelnumas traukia Van- 
kuverin ypač vyresnio amžiaus 
žmones, o gamtos grožis ir vande
nynas turistus. Vasarą čia jų 
pilni viešbučiai, parkai, kino te
atrai, restoranai... Netrūksta ir 
pensininkų. Juos sutinki gatvėse 
kiekviename žingsnyje, o pvz. 
Victory aikštelėje matai juos net 
tirštai susėdusius, kaip paukš
čius.

prie geležinkelio darbų, kitus — 
į miškus. Daugelis jų, atlikę su
tartis, persikėlė į Vankuverio 
miestą. Netrūko, žinoma ir tokių, 
kurie išvyko į didesnes lietuvių 
kolonijas. Yra taipgi tautiečių, 
kurie, apvažiavę eilę miestų ir 
net kraštų, apsistojo Vankuvery.

“Išvykot, tai ir žinokitės!”
Senieji Vankuverio lietuviai 

pasakoja apie sunkią praęitį, 
ypač apie depresijos laikus, kai 
60% gyventojų neturėjo darbo. 
1928-31 m. reikėję net badauti, 
nes ir darbą gavusiems taip men
kai atlygindavo, kad sunku buvo 
išsimaitinti. Lietuviai pagalbos 
rasti negalėjo ir sako rašė laišką 
net Lietuvos prezidentui, prašy
dami padėti. Po kiek laiko atėjęs 
iš Užsienio Lietuviams Remti 
Draugijos pirmininko laiškas, ku
riame buvo pasakyta: “Išvažiavot 
iš Lietuvos, tai ir žinokitės.” 
Daug kas susidėjo su ukrainie
čiais- Per juos sužinojo, kad. ko
munistai barakuose atidarė vir
tuves ir šiek tiek maitino bedar
bius. Nuėjo ten ir lietuviai. Per 
porą metų komunistai prisijauki
no lietuvius, laimėjo jų simpati
jas, o kaikurie įsirašė net į kom
partiją. Girdėjau pasakojant, kad 
ilgą laika komunistinis “Liaudies 
Balsas” buvo ten stipriai remia
mas — daugiausia aukų surink
davo ir laimėdavo pereinamąją 
premiją — taurę. Dar ir dabar 
yra ryškių raudonumo pėdsakų. 
O tie, kurie laikosi nuošaliai nuo 
sovietinės linijos, nepajėgė nusi
kratyti antireliginio nusiteikimo. 
Jie veikė ir, rodos, dar šiek tiek 
tebeveikia “Literatūros Draugi
joj” bei “Sūnų ir Dukterų Drau
gijoj”.

(Bus daugiau) Pr. G.

Čikagos šauliai, suvaidinę “Miško brolius”. Iš kairės sėdi: P. Tom- 
kevičius, A. Markuzienė, J. Petrauskas, S. Petrauskienė, S. Matu
levičius; stovi: aktorius A. Brinką, P. Arlauskas, V. Bavarskas, B. 
Blekys, P. Balsevičius ir P. Kačinskas; trūksta: V. Smilgio, V. Pa- 
likauskaitės, O. Janušaitės, B. Bagdono, I. Ilčiuko ir P. Padvaiskio. 
Tą patį veikalą jie rengiasi vėl vaidinti gruodžio 5 d. Čikagos Jau
nimo Centre

Vokietis apie lietuvių liaudies meną
“Apie 27 lietuviai gyvena niekad jis čia sau tėvynės nesu- 

Vechtos senelių prieglaudoje- ras- Jam tėvynė yra Lietuva ... 
Kaip mažas yra jų skaičius, taip 
didelis ir gyvas yra jų ryšys su 
savo Tėvyne, iš kur jie sovietų 
buvo ištremti. Nuostabi yra jų

Parodoje radome ir Lietuvos 
knygnešį, medžio drožinį, kurio 
motyvas paimtas iš istorijos. Ant-

Tėvynės meilė mndžiama ist<> roje puseje 1940 šimtmečio Lie- ievyne^ mene, grmaziamd ibio cnmicriin.
rija, kuri mums sunkiai supran
tama. Kas aplankė lietuvių liau
dies meno drožinių parodą sene
lių prieglaudos patalpose, sutiko 
ne tik medžio drožinėtoją Stasį 
Motuzą, buv. Lietuvos laisvės ko
votoją ir burmistrą, bet ir lietu
vių tautą, kurią galima matyti 
įkūnytam Kristuje — “Rūpinto
jėlyje”.

Ir daugiau buvo matyti pa
veikslų šito “Rūpintojėlio”. Mes 
paklausėme vieną lietuvį, kuris 
mums davė paaiškinimus, kas per 
sąryšis su juo? Jis nurodė mums 
į kietą jų tautos istoriją, kovas, 
pavojus, priespaudą ir trėmimus, 

pradės smarkią propagandą pri-l kurių jie daug turėjo pergyven- 
traukti kuo daugiausia lankyto- Įti- “Rūpintojėlio” vaizde kiek- 
ju. I .
$2.50, tačiau kas įsigys bilietus

EXPO 67, pasaulinė paroda 
Montrealyje ateinančiais metais į

Įėjimas parodon kainuos |vienas lietuvis mato pats save • • • 
„“1_1___ Stasys Motuzas nėra mokytas

1966 m. pirmąjį pusmetį, juos 
gaus už $1.80. Antrąjį 1966 m. 
pusmetį bilietai kainuos $2.00 
ir, parodai prasidėjus, — $2.50. 
Vaikams nuo 2 iki 12 m. — pu
sė kainos.

lyginti su salioniniu menu, bet 
jie yra išraiška stiprios tėvynės 
meilės, ištikimybės Lietuvai ir 
vilties. Motuzas, kuris senelių 
prieglaudoje surado sau globą, 
už ją visada yra dėkingas, bet

tuvoje buvo leidžiamos spausdin
ti knygos tik kirilicos raidėmis, 
nes taip norėjo rusiški valdovai. 
Tilžėje, kitoje pusėje sienos, bu
vo spausdinamos lietuviškai kny
gos ir laikraščiai. Knygnešiai ga
bendavo jas į Lietuvą. Turtingą 
istorinę praeitį primena ir 
išdrožta pilis vieno didžiojo kuni
gaikščio iš 13-to šimtmečio. Į da
bartį veda reprodukcija pamink
lo žuvusiems kariams, kuris bu
vo pastatytas Kaune ir rusų oku
pantų buvo sunaikintas. Toks pat 
likimas ištiko ir Lietuvos laisvės 
statulą Kaune, kurios kopiją bu
vo galima matyti Vechtoje.' Bet 
pats parodos branduolys yra re
liginių motyvų drožiniai. Kryžius 
priklausė prie tėviškės lietuviškų 
kaimų ir sodybų. Kaip jie ten 
stovėjo, taip Stasys Motuzas juos 
pavaizdavo. Medis tapo tėvynės 
prisiminimu. Pakartotinai maty
ti “Rūpintojėliai”, kaip išraiška 
Lietuvos istorijos ir lietuvių reli
gingumo, o koplytėlės, kaip dalis 
tėviškės vaizdo. Medžio drožėjas 
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Buvau ir būsiu visuomenės tarnas
DETROITE PAGERBTAS ŽURNALISTAS VLADAS MINGĖLA

Spalio 19 d. žurnalistui Vladui 
Mingėlai suėjo 60 metų amžiaus 
ir 40 metų spaudos darbo. Jo 
abiejų sukakčių proga spalio 31 
d. L. Namuose įvyko pagerbimas. 
Susirinko per 120 svečių: sukak
tuvininko giminės, draugai, or
ganizacijų atstovai ir kolegos žur
nalistai.

Vadovavo minėjimo iniciato
rius St. Garliauskas Jis pirmiau
siai perskaitė sveikinimo tele- Į 
gramas ir laiškus iš visų pasaulio' 
kampų. Su dideliu entuziazmu! 
buvo sutikta žinia, kad Šv. Tėvas 
atsiuntė savo palaiminimą. Svei
kinimus raštu atsiuntė mons. V. 
Mincevičius iš Romos, Lietuvos 
atstovas J. Kajeckas, konsulai P. 
Daužvardis ir A- Simutis; “Drau
go”, “Dirvos”, “T. Žiburių” re
dakcijos, Liet. Žurnalistų S-gos 
centro valdyba, K. S. Karpius, A. 
Gintneris, G. Galva, Pr. Alšėnas, 
Vyt. Kasniūnas, A. Gustaitis, T. 
dr. T- Žiūraitis, Alė Rūta, J. 
Gliaudą, Br. Kviklys, A. Krausas 
iš Australijos, J. Paukštienė, J. 
Juodis. L.R.K. Susivienijimo var
du — L. Šimutis, L. Laisvės Ko
vų Invalidų Dr-jos — Br- Tvar- 
kūnas. Jaunimo Centro — T. J. 
Kubilius, prof. J. Eretas iš Švei
carijos, A. Rudis, Vyt. Volertas, 
Čiurlionio ansamblis ir A. ir O. 
Mikulskiai, buvęs Michigan valst. 
gubernatorius, valstybės pasekre- 
torius G. Mennen Williams. Apie 
sukaktuvininko Vlado Mingėlos 
gyvenimą, visuomenine veiklą ir 
jo kūrybą svečius supažindino ra
šytojas Balys Gražulis-

žodžiu sukaktuvininką sveiki
no: Detroito R.K. Susivienijimo 
vardu — dr. VI. Bublys, Detroi
to žurnalistų — VI. Selenis, SLA 
ir demokratų — Ant. Sukauskas, 
organizacijų centro — R. Valat
ka, L.K.M. Akademijos židinio 
— prof, dr- J. Pikūnas, Lietuvių 
Bendruomenės — dr. K. Keblys, 
radijo klubo ir L.N. atstatyti ko
miteto — inž. V. Urbonas, Det
roito šaulių — V. Tamošiūnas, L. 
Namų Dr-jos — inž. J. Gaižutis, 
BALFo — A- Musteikis, L.B. ta-

rybos — VI. Pauža, rašyt. Vyt. 
Alantas, gen. J. Černius, Windso- 
ro LB — P. Januška, sukaktuvi
ninko brolis — P. Mingėla, sava
norių vardu — J. Mitkus, poetė 
M. Sims, “Alkos” dramos kolek
tyvo — J. Pusdešris, jaunimo 
vardu — inž. Zapareckas, Da
riaus-Girėno klubo — Alb- Bliū- 
džius, kultūros klubo — A. Gil- 
vydis.

Rašytojas V. Alantas savo svei
kinimo kalboje kvietė VI. Mingė- 
lą po 40 metų žurnalistinio dar
bo pereiti į rašytojus ir pradėti 
rašyti Detroito teatro istoriją. 
Gen. J. Černius pažymėjo, kad V. 
Mingėla, dirbdamas kariuomenės 
bibliotekoje, ne tik žinojo kur 
kokia knyga padėta, bet ir kurio
je knygoje reikia jieškoti reikia
mos medžiagos.

Pats sukaktuvininkas V. Mingė
la, padėkojęs rengėjams už su
ruoštą pagerbimą ir svečiams už 
gausų atsilankymą ir linkėjimus, 
kalbėjo: . Kažkaip neįprasta
man, kad mano nuopelnai plunks
nos kūryboje buvo įvertinti ir iš
kelti į viešumą. Aš buvau visad 
patenkintas ir laimingas galįs pa
sitarnauti lietuviškom organizaci
jom, žymių lietuvi/ kūrybos bei 
visuomeninės vaftos nuopel
nams iškelti”. Dėkodamas už pa- 
sodinimą į pioj/ųjų eiles, sukak
tuvininkas kad jis buvo
parinktas t'k^aip simbolis įvertin 
ti niekad nepaminėtų ir neįver
tintų žurnalistų ir kūrėjų dar
bams. “Tikrumoje aš buvau ir 
būsiu lietuviškos visuomenės ir 
lietuvių tautos tarnas. Aš di
džiuojuos šia garbinga tarnyba, 
— tęsė sukaktuvininkas, — aš 
tokiu noriu likti ir ateityje”. Jis 
pažymėjo, kad norėtų ir toliau 
būti naudingas savo tautai, o 
ypač tautos kovoje už valstybinę 
nepriklausomybę.

Iškilmė praėjo pakilioje nuo
taikoje. Tai didelis nuopelnas St. 
Garliausko, kuris sugebėjo gyvai 
visą pagerbimo programą praves
ti. VI. Selenis

RINKIMINIU ŠUKIU KARAS
z «£■-

Žurnalistė Patricija Young ir kitose vietose: 
“Our Sunday Visitor“ laikraštyje Communism No!” 
teigia: jeigu nūdien dar tebegy- f

America Si!

Galima įsigyti Kanados pilietybės

MINIATIŪRINIU PAŽYMĖJIMU
Kiekvienas Kanados pilietis gali įsigyti miniatiūrinį Kanados pilietybės pa
žymėjimų. Šis sumažinto dydžio pažymėjimas su asmens fotografija bei 
parašu jau priimtas kaip asmens tapatybės įrodymas.
Jį galima nešiotis kišenėje bei piniginėje. Šis patogus pažymėjimas kainuoja 

du doleriu.

Kiek lietuvių?
Vankuveris — trečias savo di

dumu Kanados miestas, turįs 
apie 750.000 gyventojų. Kiek gi 
jame lietuvių? Pasiteiravau pir
miausia katalikų imigracijos 
centre, bet neradau jokių duo
menų. Maloni tarnautoja paskam
bino miesto savivaldybėn, bet ir 
ten nėra statistikos Tada ji pa
siteiravo federacinės valdžios 
imigracijos skyriuje. Deja, atsa
kymas tas pats — nežinome! 
Reiškia, Vankuvery nė viena įs
taiga nežino lietuvių skaičiaus. 
Tarnautoja apgailestaudama aiš
kino, kad neseniai vyskupija or
ganizavo katalikų surašinėjimą, 
bet nesiteiravo tikinčiųjų tauty
bės, nors imigracijos įstaiga siū
lėsi. Taigi, teko pasikliauti 1961 
m. visuotinio gyventojų surašymo 
duomenimis, kurie man buvo ir 
anksčiau žinomi. Pagal tuos duo
menis, Britų Kolumbijoj yra 
1.479 lietuviai; Vankuveryje ir 
priemiesčiuose — 808: Vankuve
rio mieste — 488; Viktorijoj —

Jei norite žinoti daugiau apie šiuos Kanados pilietybės pažymėjimus ir kaip 

bei kur juos gauti, kreipkitės j jums artimiausių Kanados pilietybės teismų. 
Tos įstaigos tarnautojai mielai jums patarnaus. Jeigu jums patogiau, rašy

kite šiuo adresu:

THE REGISTRAR OF CANADIAN CITIZENSHIP, 
DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION, 

OTTAWA, ONT.
Kanados pilietybės teismai yra: Moncton, N.B., Montreal, P.Q., Ottawa, 
Ont., Toronto, Hamilton, St. Catharines, Kitchener, London ir Windsor, Ont., 
Winnipeg, Man., Edmonton Ir Calgary, Alta., Vancouver, B.C.

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

teigia: jeigu nūdien dar tebegy- Po civilinių teisių čre/nonstra- 
ventų mūsų tarpe Adomas su Jie- cijų Harleme, Čikagoj ir Los \n- 
va, tai esą žaltys piketuotų už-i gėlės gatvėse pas!rodė plakTai: 
ginto vaisiaus medį, nešdamas! “Civil Rights yes! Civii Kiob :.o!” 
plakatą — “Dievo įstatymas —I Kairiojo sparno šūkis: “Better 
nepalankus obuolių augintojams” ; Red than Dead” tuojau buvo at- 
Toliau ji sako, jog praėję tie lai- ! remtas priešingu šūkiu “Beter 
kai,. kada politinės kovos buvu-; Dead than Red” arba dar geriau 
sios laimimos ar pralaimimos žo-! “Better Bravery than Slavery” 
džiais, mintimis ir kalbų gražby-i (geriau narsumas, negu vergija), 
lystėmis tokių politikų, - kaip:! Išjuokiant dabartinius bytni- 
čerčilio. Linkolno ir kt. Šiandie-J kus, apžėlusius ir apsileidusius 
niniai politikai, anaiptol, nebe' studentus, piketuojančius JAV 
patys galvoja ir kuria kalbų teks- politiką Vietname, buvo nukaltas 
tus; yra specialūs kalbų rašyto-' šūkis: “Go to College — learn to 
jai. labai gerai apmokami. Ki-;Riot” (eik į kolegiją — išmoksi 
tiems reikalams esančios skelbi-! riaušes kelti).
mų agentūros, kur sėdi žmonės! Šūkių autoriai, perspėdami 
su neblogomis galvomis ir kuria! Ameriką dėl komunistinio pavo- 
įvairius tekstus, o svarbiausia —Įjaus. kuris yra 90 myliu atstume 
trumpus šūkius. Tokie šūkiai esą! nuo JAV krantų — Kuboj, yra 
turi arba išgarbinti laimėjimo nukalę šūkį: “I?---- --
siekiantį, arba suniekinti jo opo- only 90 miles away 
nentą. Šis “šūkių menas” dabar galv, tai tik už 90 mylių), 
vyraująs visur: laikraščiuose, te
levizijoj, plakatuose, skelbimų; teismą, 
lentose, ant automobilių klijuoja-! kalbėti maldą, šūkininkai paskes
niuose popierėliuose, kokteilių j bė: “In God We Trust — Sup- 
servetėlėse ir 1.1. ireme Court or not’ (pasitikime

Patricja Young labai kruopš- (Dievu nepaisant augščiau^iojo 
čiai pririnko daugybę šūkių.; teismo).
Pvz. Kanadoje prieš užpraėjusius! Iš praėjusių Kanados rinkimų 
federacinius rinkimus “taikos vajaus pažymėtinas šūkis: “Fol- 
mylėtojai” ėmė platinti šūkį:! low John but think Lester the 
“Nereikia atominių ginklų!” Prie-! ~ ‘ ' T
šininkai ėmė platinti ir rašyti: 
ant tvorų ,bei šaligatvių šūki: 
“Nereikia atominių ginklų, išsky
rus tik SSSR!” Tuo būdu buvo iš
šifruoti anų šūkių autoriai, kurie 
piršo tik Vakarams atsisakyti 
atominių ginklų, o sovietus — pa
likti ramybėj.

Tuo pat metu, kai Kanados 
Naujoji Demokratų Partija pasi
sakė prieš Kanados gynimosi po
litiką, susietą su JAV atominės 
gynybos sistema, priešininkų tuo
jau buvo paleistas triuškinantis 
šūkis: “NDP — neturi gynybos 
politikos!”

Paskutiniu laiku, esą, pradėta 
klijuoti ant automobilių šūkiai: 
“Remkime Jungtines Tautas!” 
Tai, be abejonės, vis daugiau ko- 
munistinamų Jungtinių Tautų or
ganizacijos rėmėjų išmislas. Gi 
tie, kurie tą viską mato ir daro 
išvadas iš komunistėjančių JT, 
nukalė kitą šūkį, kurį pradėję 
taip pat lipinti ant automobilių

Never mind — it’s 
(neimk i

Pajuokdami augščiausiąjį JAV 
uždraudusi mokyklos^.

Bester” (sek Joną Diefenbakerį, 
bet neužmiršk, kad 1 .ester B. 
Pearsonas yra geriausias).

“Star” nuolatinis bendradarbis 
Gary Lautens, jau nebe šūkių 
fronte, patyręs šitokį liberalų 
“slapta ginklą” prieš konservato
rius. Esą, liberalai užperka tele
vizijoj skelbimą konse vatoriams, 
šūktelėjantį tik tris žodžius: “Bal
suokit už konservatorius ” Tas 
šūktelėjimas turįs būti perduoda 
mas gražaus filmo pertraukėlėj, 
kai televizijos žiūrovas gėrisi 
filmo turiniu. Suerzintas tokio 
pertraukimo žiūrovas nusikeikia 
konservatorių adresu ir pasiryžta 
nebalsuoti už juos, nes pyktis šir
dyje ilgėliau užsilieka . .

Pr. Alšėnas

Kanados šiaurės plotu reika
lams tvarkyti sudaryta speciali 
taryba, vadinama Northwest 
Territories Council. Ton tary- 
bon paskirtas pirmasis Kanados 
eskimas 36 m. Abraham Okpik.

Lietuviškos kalėdinės atvirutės
94/ Dundas St- V/., Toronto 3, Ont., Canada 
Spaudos bendrovėj "Žiburiai", 
ir pas lietuviškos spaudos platintojus.

IŠLEISTOS SPALVOTOS DAIL. T. VALIAUS ATVIRUTĖS
Į Atviručių kaina 5, 10 ir 15 et. Užsakymai priimami paštu. Didelis pasi

rinkimas įvairiausių atviručių. B-vėje “žiburiai” taip pat gaunamos 
maldaknygės vaikams “Dievo vaikas”, lietuviškoms mokykloms vado
vėliai “Kregždutė", be to, sveikinimo atvirutės įvairiausiomis progomis.
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® KULTŪRlnlEJE VEIKLOJE
DR. J. BALIO STUDIJA “Lietuvių 

liaudies pasaulėjauta”, kurią leidžia 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas 
Čikagoje, jau surinkta ir baigiamos 
tikrinti paskutinės korektūros. Šią tau
tosakinę studiją, skirtą lietuvių tautos 
charakteriui pažinti ir Institute dėsto
mam tautosakos kursui eiti, dr. J. Ba
lys parašė Instituto vadovybės prašo
mas. Veikalo išleidimo mecenatas pa
skyręs $1.200 spausdinimo išlaidoms 
apmokėti, yra Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris, kuriant pirminin
kauja dr. Jonas Juodikis.

LIETUVIŲ OPEROS TRADICINIS 
BALIUS įvyks lapkričio 27 d. Key- 
mens klube. Norima surinkti bent 
kiek lėšų, iš kurių būtų galima pradė
ti pirmuosius pasiruošimus naujos 
operos pastatymui. Šiemet kaip tik bus 
statoma lietuvių pamėgtoji Verdi ope
ra “Traviata”. I

SOL. VALENTINA KOJELIENĖ 
lapkričio 28 d. koncertuos Los Ange
les, Calif. Pr. Al.

DAIL. J. DAGYS, gyvenąs Toronte, 
dalyvauja kanadiečių dailininkų paro
doj Hamiltone, Ont., Royal Canadian 
Academy of Arts. Tai 96-ji metinė pa
roda, kurioje yra išstatyta bronzinė 
dail. Dagio sukurta skulptūra “Kad 
aš turėčiau tą jėgą”. Paroda atidaryta 
lapkričio 12 d. ir truks iki gruodžio 
12 d. Ji bus perkelta į 'Winnipego 
miesto galeriją nuo 1966 m. vasario 
1 iki 21 d. Dail. J. Dagiui gruodžio 16 
d. sukanka 60 m. amžiaus. Ta proga 
jis, “TŽ” redakcijos paprašytas, para
šė straipsnių, kuriuose išdėsto savo 
pažiūras į dabarties meno problemas.

NAUJA PLOKŠTELĖ. Lapkričio 19 
d. pasirodys pirmoji sol. A. Stempu- 
žienės plokštelė, kurios vienoje pu
sėje įdainuota “Mergaitės dalia”, dvy
likos dainų ciklas pagal serias lietuvių 
melodijas, o kitoje pusėje — dešimt 
lietuvių kompozitorių dainų. Visos dai
nos palydimos Stuttgarto ; simfonijos 
orkestro, diriguojamo komp. D. La
pinsko. Plokštelę spausdino RCA Vic
tor bendrovė. Albumo viršelį piešė Pa
ryžiuje gyvenąs dail. Ž. Mikšys. Albu
mo įrašai, paaiškinimai ir dainų teks
tai yra lietuvių ir anglų kalbomis. Mo
no plokštelė — S6. stereo — $7, plius 
persiuntimo išlaidos. Platintojams 
duodamas 25% komisas, jeigu jie už
sisako nemažiau 10 plokštelių ir įmo
ka pinigus drauge su užsakymu. Adr.

Fine Music Records, c-o. 'J. Stempu- 
žis, 4249 Lambert Road, Cleveland, 
Ohio 44121, USA.

jos laikotarpyje jis nesitenkino vien 
tik scena, bet daug jėgų skyrė J. Mon
kevičiaus ir vėliau Petro Kubertavi- 
čiaus vadovaujamai dramos studijai, 
busimiesiems aktoriams dėstydamas 
grimą ir fechtavimą. Jį tenka laiky
ti vienu geriausių fechtuotojų ir gri- 
morių anuometinėje Lietuvoje. Po ka
ro S. Petraitis Kauno jaunojo žiūrovo 
teatre yra pastatęs Hugo “Vargdie
nius”, Dobržinskio ir Personovo “Ga
lilėjų”, kartu sukurdamas pagrindi
nius vaidmenis. Nuo 1957 m. jis dir
ba Vilniaus dramos teatre, neužmirš
damas ir pedagoginės veiklos — jau
noji aktorių karta sukakties proga 
jam yra tarusi daug šiltų padėkos 
žodžių už pastangas ugdyti charak
terį, principingumą, rimtą žvilgsnį į 
gyvenimą bei kūrybą savo mokinių šir
dyse. Padėkos žodžių jis yra nusipel
nęs ir iš tų, kuriuos lemtis nubloškė į 
kitą pusę Atlanto, nes jie juk ir buvo 
jo pirmieji mokiniai. Bohemiškų nuo
taikų tuometinio teatro aktorių gre
tose S. Petraitis išsiskyrė ne tik augš- 
tu ūgiu, bet ir savuoju rimtumu, suge
bėjimu atsisakyti pergausaus stikliu
ko, meile lietuviškajam teatrui ir nuo
širdžia parama jo augančiai jaunajai 
kartai.

Pasikalbėjimas su LE leidėju Kapočium

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
PELIKSAS BUGAILIŠKIS, seno-1 

sios kartos kultūrininkas, žurnalistas; 
ir kraštotyrininkas, mirė Vilniuje. Ve-1 
lionis buvo gimęs 1883 m. Juodžiu nuo- 
se, Kupiškio rajone. Bendradarbiavo 
“Vilniaus Žiniose”, “Lietuvos Ūkinin
ke”, “Naujoje Gadynėje” iir kt. laik
raščiuose. Jis buvo vienas “Kultūros” 
bendrovės ir to paties vardo žurnalo 
steigėjų. 1927 m. P. Bugailįškis su ki
tais entuziastais suorganizavo Šiaulių 
kraštotyros draugiją ir įstęigė “Auš
ros” muzėjų. redagavo kraštotyros 
klausimams skirtus leidinius — “Siau-I 
lių metraštis” ir žurnalą , “Gimtasai Į 
kraštas”. Pokariniais metais dirbo res- Į 
publikiniuose knygų rūmuose, para
šė keliolika populiarizacijo^ pobūdžio, 
knygelių ir paskelbė eilę straipsnių vi
suomeninėmis ir kultūrinėmis temo
mis.

i
AKTORIUS STASYS PETRAITIS; 

paminėjo 60 m. amžiaus sukaktį. Vai
dybos meno jis mokėsi pas K. Glinskį, 
B. Dauguvietį ir A. Sutkų Kauno dra- j 
mos teatro studijoje. Iš prieškariniais 
laikais S. Petraičio sukurtų vaidmenų 
bene ryškiausiai žiūrovo atmintyje yra 
užsilikęs Strazdelis J. Petrulio pje
sėje “Prieš srovę”. Vokiečių okupaci-

ARCHITEKTŲ PASITARIME Kara 
liaučiuje miestų projektavimo specia
listai iš Maskvos, Leningrado, Kievo, 
Rygos, Talino pasiūlė Karaliaučiaus 
centro atstatymui pagrindu paimti 
kaunietės O. Klimavičiūtės paruoštą 
projektą, kuriame ji į miesto centro 
visumą įjungia senosios pilies, kated
ros liekanas ir Prėgliaus upės salą. 
Pagyrimo susilaukė ir kitų kauniečių 
projektai — J. Vėževičiūtės, R. Palio, 
N. Pečeliūnaitės ir V. Murausko.

70 METŲ AMŽIAUS SLENKSTĮ 
peržengė Petras Oleka, kurį tenka pri
skirti lietuviškosios operos kūrėjų gre
toms, nes pirmajame “Traviatos” 
spektaklyje jis dainavo nežymų Dak
taro vaidmenį. Iš jo sukurtų stambes
nių vaidmenų minėtin: Borisas — Mu- 
sorgskio “Borise Godunove”, Mefistas 
Gounod “Fauste”, Marselis— Mejer- 
berio “Hugenotuose” ir kt. Tačiau di
džiausi sukaktuvininko nuopelnai yra 
režisūros srityje. Jis yra pastatęs pir
mąsias lietuviškas J. Karnavičiaus 
operas — “Gražiną”, “Radvilą Perkū
ną” ir pateikęs visą eilę svetimtaučių 
kompozitorių kūrinių. Ilgus metus P. 
Oleka dėsto vaidybą konservatorijoje. 
Pas jį sceninės technikos mokėsi solis
tai: J. Mažeika. K. Gutauskas, P. Za
niauskaitė. J. Stasiūnas. I. Ylienė, V. 
Čėsna ir kiti.

K. BAKŠYS IR B. BLAŽYS, Lietu
vos hidrotechnikos ir melioracijos 
mokslinio tyrimo instituto darbuoto
jai. Prahoje įvykusiame tarptautinia
me simpoziume skaitė pranešimus dre
nažo atstumų ir gylių parinkimo bei 
drenažo vamzdžių hidraulinių skaičia
vimų klausimais. Simpoziume daly
vavo ne tik Sov. Sąjungos ir Čekoslo
vakijos. bet ir Lenkijos. Britanijos, 
Prancūzijos, Austrijos, Olandijos, Iz
raelio, R. ir V. Vokietijų atstovai. Lie
tuvių mokslininkų pranešimai buvo la
bai gerai įvertinti.

KOMPOZ. KONRADAS KAVEC- 
KAS atšventė 60 m. amžiaus sukaktį. 
Visą savo gyvenimą jis yra paskyręs 
chorams ir chorinei muzikai. Jau ne
priklausomos Lietuvos laikotarpyje su 
studentų choru jis lankėsi Stockhol- 
me, Paryžiuje ir kt. užsienio miestuo
se. Pokario metais K. Kaveckas išau
gino visą būrį gabių dirigentų, sukūrė 
daug naujų dainų chorams. Respubli
kinėse dainų šventėse jam paprastai 
tenka būti vyriausiu dirigentu. Kadai
se jis buvo žinomas ir kaip vargonų 
muzikos gabus atlikėjas, bet šiuo me
tu retai bepasirodo su koncertais.

V. Kst.

Sunaus paminklas mirusiai motinai
Stasio Motuzo, gyv. V. Vokie

tijoje, Vechtos miestelyje,'meniš
kai išdrožtas kryžius — pamink
las savo motinai Brigitai. Tose 
kapinėse yra palaidota 18 lietu
vių. Prie paminklo Įtvirtintas Įra
šas vokiečių kalba: “Lietuvą tu
rėjome palikti ir čia ilsimės Die
vo ramybėje.”

Prieš keletą mėnesių V. Vokie
tijoje mirė Brigita Motuzienė - 
Mikutytė, sulaukusi 88 m. am
žiaus. Kilusi iš Joniškės mieste
lio; nutekėjusi į Valdomų km., 
Gruzdžių valse., Šiaulių apskr. 
1944 m-, artėjant bolševikams, su 
dviem sūnum pasitraukė Vokie-

vaujamu būriu vidurnakty už
sukdavo į savo ūki, tada jo moti
nėlė Brigita paruošdavo naktipie
čius. Pailsėjus keletą valandų, 
močiutė juos išleisdavo laiminda
ma kryžiaus ženklu.

Už nuopelnus Tėvynei, kuriai 
uoliai dirbai nuo “Aušros” ir 
“Tėvynės Sargo” laikų, taipgi Vo
kietijoje tremtyje iki paskutinio 
atodūsio, tegul būna lengva Tau, 
Brigita, svetima žemelė. Ilsėkis 
ramybėje laukdama Lietuvos pri
sikėlimo ir džiaukis sūnaus mei
le, kuris savo rankomis meniškai 
išdrožinėjo lietuvišką kryžių su 
Rūpintojėliu. B. Milašius

SVEIKATOS MINI
IŠKILMĖJE O’KEE

CENTR

5TERIS GIRIA CENTRAL LIGONINI 
f’E CENTRE, — KURIOJE DALYVAVO 
L LIGONINĖS BIČIULIAI

Modelis naujosios Central ligoninės, kuri bus atidaryta Toronte 1967 m. 
r D’Keefe Centre Įvykusioje iškilmėje, kurioje dalyvavo Central Hospital 

bičiuliai ir iškilūs bendruomenės nariai, taip pat garbės svečias Hon. 
Matthew B. Dymond, sveikatos min’st^ris, kuris savo kalboje pažymėjo, 
kad Central ligoninė buvo atidaryta tik prieš 8 metus su 32 lovom kaip 
privati ligoninė. Daug ligoninių buvo atidaryta, bet nedaug iš jų gydy
tojų iniciatyva, kurie nėrėjo geriau patarnauti savo pacientams, ypač 
naujiesiems kanadiečiams, kurie turi kalbinių sunkumų. Tai visa buvo 
atsiekta dviejų brolių gydytojų dr. Paul ir dr. John Rekai, kurie 1950 
m. atvyko iš Vengrijos. Ligoninė yra 331 Sherboume St. prieš Allan 
Gardens. Ji greitai iškilo su savo personalu, kalbančiu 25 kalbomis. 
Greitai jiems reikėjo padidinti lovų skaičių 'iki 73 ir pastatydinti prie
statą 1961 m. Tai visa buvo padaryta be jokios visuomenės pagalbos. 
“Kiekvienas, kuris bent kuo yra prisidėjęs prie šio didžio reikalo, yra 
užsitarnavęs pagyrimo ii tų, kurie buvo aptarnauti” — kalbėjo dr. Dy
mond ir pareiškė: “kad ligoninės šiandien yra didelės ir komplikuotos 
institucijos su specialiais techniškais Įrengimais, todėl iš tikrųjų priva
čioms ligoninėms modernioje bendruomenėje nėra vietos”.

Dr. Dymond pabrėžk, kad Central ligoninė, nors yra maža, bet šiuo 
metu aptarnauja 5.000 pacientų per metus o praėjusiais metais aptar
navo 400 motinų, kuriu naujagimiai padidino Toronto gyventojų skai
čių. Tie rezultatai, pasiekti ligoninės direktorių ir personalo, užsitarna
vo pripažinimo vieša ligonine pagal viešųjų ligoninių Įstatymą. Be to, 
Central ligoninė gavo laikini leidimą praplėsti savo tarnybas bei patalpas 
iki 173 lovų. Si ligoninės praplėtimo programa ypač sudomino naujuo
sius kanadiečius. Buvo sudaryti komitetai iš Įvairių tautybių ligoninės 
bičiulių paremti valdytojų tarybos gražioms pastangoms.

tijon. Vyresnysis sūnus Vladas 
1947 m. pavasarį žuvo auto ka
tastrofoje Vokietijoje. Pas sūnų 
Stasį prieglaudoje ji užbaigė sa
vo amžių. Velionė buvo labai re
liginga ir didi patĮŪjotė. Ji labai 
domėjosi lietuviška spauda trem
tyje ir kultūrine veikla tremties; 
lietuviu stovyklose. Ji mielai; 
klausydavo lietuviškų paskaitų, | 
chorų dainų ir sekdavo tautinius 
šokius. Ji net su ašaromis jaudin
davosi, kai pamatydavo lietuvius; 
draugaujant su vokietaitėmis bei 
vokietukais. Kai išgirsdavo apie 
mišrias vedybas, tai už galvos im
davosi iš sielvarto. Kiekviena pro-; 
ga paremdavo lietuviškas institu
cijas: saleziečių gimnaziją, Tau
tos Fondą, Vasario 16 gimn. ir t.t

1918-19 m., kai Šiaulių apskri-j 
tyje užpuldinėdavo nekaltus lie
tuvius ūkininkus bolševikų ir ber
montininkų gaujos, ji skatino 
apylinkės jaunuolius imti ginklą 
rankosna ir jungtis i organizuoja
mąjį jos sūnaus Stasio partizanų 
būrį. Kai sūnus Stasys su vado-

— Anksčiau spaudoje skaitė
me užuominas, kad norima leisti 
lituanistinę enciklopediją angių 
kalba, o dabar turime jau aiškų 
pasisakymą bei kvietimą ją pre
numeruoti. Ar tai jau galutinai 
nutarta tokią enciklopediją leis
ti?

— Mintis leisti liet, enciklope
diją anglų kalba brendo seniai. 
Todėl norėdami patirti nuotaikas, 
išėjome į viešumą. Visi, su kuo 
buvo kalbėtasi, pritarė. Pritarė 
ir spauda. Kaip prisimenate, pri
tarė ir skatino Kultūros Kongre
sas, vyčių seimas, Tautinės Sąjun
gos seimas. Toks, galima sakyti, 
spontaniškas pritarimas parodė, 
kad tokia enciklopedija yra būti
nai reikalinga. Pritarimas yra, 
bet nėra pinigo. Tad kur jo jieš- 
koti? Pirmiausia laišku kreipė
mės į Lietuvių Enciklopedijos ir 
kitų leidyklos knygų prenumera
torius, prašydami pritarimo jau 
nebe žodžiu, o prenumerata. Kar
tu j ieškome kelių ir būdų pasiek
ti visus lietuvius, nes talka ir pa
rama prenumerata bus reikalinga 
plati. Vėliau, kai išleisime I-jį 
tomą, numatome paruošti gražų 
prospektą ir su juo kreiptis į 
svetimuosius. Manome sulaukti ir 
svetimųjų prenumeratorių.

— Įdomu koks atgarsis į laiš-: 
kus?

— Pirmas įspūdis labai geras.; 
Laiškus išsiuntėme rugsėjo 16 
d., o rugsėjo 20 dieną jau sulau-| 
kerne per 50 atsakymų su prenu-’ 
merata, o kaikurie net visą pre-i 
numerates sumą prisiuntė. Kito
mis dienomis užsakymų gavome 
kiek mažiau, bet vis po 30-40.! 
Vien Toronte per akademikų su-l 
sirinkimą gauta 21 prenumerata.;

— Ar galėtumėte pasakyti, ko
kio amžiaus žmonės daugiausia 
užsisako?

— Patikėkite, kad per kelioli-! 
ka metų gerai pažinome mielus; 
LE talkininkus. Liet, enciklope-į 
dijos anglų kalba užsakytojų pa
vardės tos pačios, bet vardai daž-; 
nai visai nauji. Dalį užsakymų pa-! 
tikrinome ir radome, kad tėvai;

tikano, kryžiuočių ordino, jėzui
tų ir kt. archyvų įnešė daug nau
jo į Lietuvos praeitį ir jos kultū
rą. Naujų duomenų surasta ir lie
tuvių literatūrai. Todėl reikės be
veik viską iš naujo parašyti, per
redaguoti.

— Kaip numatote techniškai 
apipavidalinti naująją enciklope
diją?

— Formatas bus panašus į LE, 
kiekvienas tomas 608-640 psl., 
labai gero popieriaus, kietais vir
šeliais ir gražiai įrištas.

— Kokiu pagrindu nustatėte 
kainą?

— Bus 6 tomai. Visų tomų kai
na $90. Pagrindu ėmėme mažiau
sią prenumeratorių skaičių ir pa
čias mažiausias išlaidas. Reikės 
labai spaustis, taupant laiką ir pi
nigą, kad būtų galima su tokio
mis pajamomis išsiversti. Pa
skelbtą kainą noriu palyginti su 
kaina kitų enciklopedijų; pvz. uk
rainiečiai pasiskelbė, kad 1965 m. 
pabaigoje išleisią enciklopedijos 
anglų kalba I-jį tomą, kurio kai
na bus $37.50. Taigi, daugiau ne
gu dvigubai brangesnė. Tokią pa
lyginti žemą kainą galėjome nu
statyti dar ir dėlto, kad turime sa
vo spaustuvę su visomis techniš
komis priemonėmis bei patyrusį 
personalą.

— Ar tikitės sulaukti reikiamo 
prenumeratorių skaičiaus, kad 
galėtumėte sumanymą vykdyti?

— Aš tikiu į kiekvieną pradėtą 
darbą. Taip buvo sumanius leis
ti LE: pradžia buvo labai sunki, 
bet ilgainiui pasitaisė, nes su
laukta platoko pritarimo. Žinau, 
kad ir dabar pradžia bus neleng
va, bet mano viltis žadina pirmie
ji pritarimai-užsakymai bei labai 
palankios pastabos, linkėjimai. 
Ir iš tikrųjų pritarimas, rodos, 
turėtų būti didelis, nes gi norime 
svetimiesiems parodyti savo tau
tą, valstybę, kultūrą ir savo sie
kimus.

— Kaip manote paskleisti enci
klopediją savųjų tarpe?

— Kaip sakiau, pirmiausia

atkirsdavo tikrąją Lietuvos kūno 
dalį ir bandydavo rodyti pasau
liui kaip nuosavą. Todėl ruo
šiant liet, enciklopediją angliš
kai ar numatoma paruošti vieną 
pilną etnografinį Lietuvos sienų 
žemėlapį, kuriame būtų parody
tos visos Lietuvos žemės?

— Šis klausimas yra labai rim
tas ir įdomus. Jis turėtų būti pla
čiau keliamas spaudoje. Aš jam 
pilnai pritariu ir noriu, kad dėl to 
aiškiau pasisakytų spauda. Galu
tinį atsakymą į šį klausimą bus 
galima duoti, kai paaiškės prenu
meratorių skaičius.

— Leidžiate Broniaus Kviklio 
parengtą “Mūsų Lietuvą’. Kolsį 
tiražą spausdinate ir kiek turite 
prenumeratorių?

— Spausdiname 2500 egz. Iki 
dabar prenumeratorių turime 
1700. Palyginti su kitomis knygo
mis, prenumeratorių skaičius nė
ra mažas. Tačiau lyginant su lie
tuvių skaičiumi vien Amerikoje, 
tiražas ir toks prenumeratorių 
skaičius yra be galo mažas. Toje 
“Mūsų Lietuvoje” tikrai yra visa 
Lietuva: istorija, geografija, tūks
tančiai fotografijų. Rodos, ji tu
rėtų būti kiekvienoje šeimoje, 
kaip kelrodis į savo ir savo tėvu 
gimtąjį kraštą. Skelbiama, kad 
vien JAV yra lietuvių visas mili
jonas! Ką ten su milijonu, tegu 
būna ir kokie trys šimtai tūks
tančių, bet kyla klausimas: kur, 
kokiuose vandenyse paskendo tie 
šimtai ir dešimtys tūkstančių, 
kad savo tautos, savo krašto klau
simais tesidomi tik tūkstantis, 
du ar trys? P. K.

Artėjančių Kalėdų proga 
atkreipkite dėmesį Į populia
riausią knygą, kuri susilaukė 
didžiausio atgarsio spaudoje. 
Tai

DIEVAS SUTEMOSE
Parašyta kun. prof. Stasio Ylos. 
Joje originaliai atskleisti žy
miųjų lietuvių dvasiniai keliai 
bei lūžiai. Kaina su persiunti
mu $3.15. Adresas: "Žiburiai" 
941 Dundas St. W., Toronto 3, 

Ontario

• Jaunimo metams atžymėti 
PLB valdyba ir jaunimo kon
greso finansų komisija išleido 
specialų ženklelį — vytį. Ženk
lelis tinka lipinimui ant automo
bilių langų. Kaina — 50 centų. 
Ženklelio projektas — dail. Te
lesforo Valiaus.

ją užsako vaikams kartais vos; kreipėmės į LE prenumeratorius, 
vienerių-dvejų metų. Atsiliepė ir; Tarėmės su jaunimo ir kitų orga- 
studentai. nizacijų atstovais. Pritarimas yra,

bet vis dar mažai. Reikės daugiau
kOl<*‘yVaS. asmeniško ryšio. Todėi, be kitu 

•’ * būdų, norėsiu aplankyti visas lie-
— Kai sulauksime reikiamo; tuviu bendruomenes, pasitarti su

minimalaus pritarimo — prenu-; organizacijų vadovybėmis bei at- 
meratų, tik tada bus galutinai su-skirais veikėjais, prašant talkos, 
tarta redakcija: redaktoriai, ver-j ypač ryšio su čia gimusiais anks- 
tėjai, kalbos lygintojas-stilistas. tesnės kartos lietuviais. Dalis ju 
Dalis rašys jau angliškai, bet kas lietuviškai jau nebemoka, arba 
rašys lietuviškai, tai reikės išvers-{kad ir moka šiek tiek, bet leng- 
ti į anglų kalbą. Todėl tos enci-;viau skaito knygas anglų kalba, 
klopedijos leidimo išlaidos bus; o apie savo tėvų kilmės kraštą — 
žymiai didesnės. ! Lietuvą nori žinoti. Jau tariausi

— Sakote, kad anglų kalba en-1 su visa eile organizacijų vadovu 
ciklopedijos išleidimas brangiau bei atskirais veikėjais — visi 
atseis nei LE. Kaikam atrodo, j mielai pritarė ir pažadėjo pagal- 
kad dabar išleidus LE, bus gali-Į bu
rna tiesiog straipsnius išversti, 
taigi išlaidos turėtų būti mažes
nės?

— Labai svarbu ruošiant enci
klopediją angliškai parodyti pa
sauliui tikrąją Lietuvą su viso-

— Klausimas įdomus, deja, ne
toks paprastas. Gyvenimas nesto
vi vietoje. Nauji tyrinėjimai Va-

mis jai teisėtai priklausančiomis 
žemėmis. Rusai ir lenkai iš vie
nos pusės, vokiečiai iš kitos —

Atsiųsta paminėti
Aidai 1965 m., nr. 8.
Straipsniai: Juozas Vaišnora, M.I.C.

— Mysterium Fidei; Raphael Sealey— 
Romėnų istorijos politiniai bruožai; 
Vytautas A. Jonynas — Kanados tau
tinės mažumos — bejėgė trečioji jėga. 
Iš grožinės literatūros: Vladas Šlaitas
— Eilėraščiai; Liu Chi — Eilėraščiai 

. (vertė Kostas Rauda). Apžvalgoje: 
į Antanas Maceina — Trys klausimai 
, dvasiškijai; Vyt. Sirvydas — Lietuva 
i amerikiečiuose I pasaulinio karo me
tu; Algirdas Jurkus — Galilėjos ir di
namikos mokslo raida; Alf. Sešplaukis
— Dantė ir Lietuva; B. Ramanauskas, 
O.F.M. — Dantės ryšys su šv. Pran
ciškum; L. A. — St. Catharines pran
ciškonų vienuolynas — šio “Aidų” nu
merio leidėjas. Recenzijos: Ant. Kučas
— Lietuvos miškai XVI a. Numeris 
iliustruotas St. Catharines pranciško
nų vienuolyno nuotraukomis. Reda
guoja dr. Juozas Girnius, 27 Juliette 
St., Boston, Mass. 02122; leidžia Tėvai 
Pranciškonai, 680 Bushwick Ave., Bro
oklyn, N.Y. 11221.

International News Digest nr. 3, 
1965. Published by International In
formation Centre, adr. Box 62, P. O. 
Belmore ,Sydney, N.S.W.. Metinė pre
numerata $2.00 (JAV).

Ateitis. Lietuvių katalikiškojo jau
nimo žurnalas 1965 m. nr. 7. Leidžia 
Moksleivių Ateitininkų Sąjunga. Red.
Sk. Radvila. Adr. “Ateitis” 4545 W. 
63rd St., Chicago, Ill. 60629, USA. 
Prenumerata metams $5.

Vyrai, kurių idėjos pažadino reformas
AMBROZIJOS PRAKAPAS, O.F.M.

Į bos ir konservatyvios Romos ku
rijos. Ketvirtoji sesija esanti le
miamoji. Jei bus nugalėti užkuli
siniai kurijos manevrai drąsia 
santarybos akcija, tai ji bus pil
nai pasisekusi.

Kuengui ypač rūpi jau pareng
ta balsavimui deklaracija, liečian
ti nekrikščionis ir religinę laisvę. 
Svarbiausias bus, pasak jo, posan- 
tarybinis laikotarpis. Bažnyčia iš
eisianti tik tuomet atnaujinta, jei 
bus įsteigtas vyskupų “senatas”! 
pagelbėti popiežiui, o kurija bus 
decentralizuota bei sutarptautin- 
ta (senato arba sinodo įsteigimas 
jau paskelbtas. Red.).

HANS KUENG
Didžiausias naujosios teologijos 

populiarintojas yra 37 metų am
žiaus šveicaras, Tuebingeno uni
versiteto profesorius, Hans 
Kueng. Jis sukėlė didelį sujudi
mą 1961 m. savo knyga “Santary- 
ba, vienybė ir reforma”.

Jo nuomone, Bažnyčiai refor
ma yra reikalinga beveik visais 
atžvilgiais. Dabartinis sujudimas 
Bažnyčioje esąs reikalingas eta
pas teologiniam atsinaujinimui. 
“Kai staiga atbundi’, rašo jis, 
“pradžioje nežinai, kur esi. Taip 
yra ir su Bažnyčia. Ji miegojo. 
Dabar ji atsibunda. Šioks toks su
mišimas yra būtinas. Tačiau daly
kai netrukus išryškės.”

Pasak Kueng, teologo pareiga 
yra eiti priekyje Dievo tautos, ku
ri žygiuoja per šio meto tamsą, ir 
jieškoti kelio ne mažumai, bet vi
siems, kurie seka iš paskos.”

Kueng turi nemaža vilčių iš 
Vatikano santarybos. Pasak jo, 
santaryboje opozicija reiškiasi 
ne tarp pažangiųjų ir konservaty
viųjų. bet tarp pažangios santary-

YVES CONGAR
Labiausiai nusipelnęs santary

bos tėvo vardo yra prancūzas do
mininkonas Yves Congar. Jis per 
paskutinius 20 metų brandino 
idėjas, kurios buvo paimtos san
tarybos deklaracijų svarbiausiais 
punktais. Už knygą “Teisinga ir

klaidinga reforma” bei veiklą 
kunigų darbininkų sąjūdyje buvo 
Romos kurijos suspenduotas; Jo
no XXIII dėka buvo rehabilituo- 
tas. Nežiūrint kard. Ottaviani 
protesto, Congar buvo pirmas 
naujosios teologijos atstovas, pa
tekęs į santarybos parengiamąją 
komisiją.

Jau prieš Vatikano santarybą 
Congar pranašavo, kad svarbiau
sias klausimas bus apie vyskupus. 
“Santaryba”, sakė jis, “privalo 
aiškiai išreikšti bendrą ir kolegi- 
jinį vidinio Bažnyčios gyvenimo 
charakterį, kuris buvo primirš
tas daugiau ar mažiau per pasku
tinius penkis šimtmečius.” Po il
gų diskusijų Vatikano santaryba 
išsprendė šį klausimą balsavimu 
1963 m. Tai parodė, kad Congar 
buvo teisus.

Vienas didžiausių Congar troš
kimų yra krikščionių vienybė. 
Nepaprastai džiaugėsi sužinojęs, 
jog Jonas XXIII pakvietė nekata- 
likus stebėtojus. “Ašaros veržėsi 
man iš akių”, rašė jis, “kai pir
mą kartą sutikau stebėtojus. Jų 
dalyvavimas santaryboje yra ste
buklas.”

Pasak Congar, santarybos pasi
sekimas tik tuomet būsiąs pilnas, 
jei bus įvykdytas šūkis: “šio me
to Bažnyčia, šio meto pasaulyje”. 
Bažnyčia neturinti tiek rūpintis 
savo autoritetu bei prestižu, kiek 
noru tapti tarnaujančia Bažnyčia 
visam pasauliui.

Verta paminėti, kad popiežius 
Paulius VI, būdamas Milano arki
vyskupu, skaitė Congar raštus ir 
savo ganytojiškuose laiškuose ci
tuodavo. Nuvykęs Indijon vieno
je kalboje išreiškė kitais žodžiais 
Congar mintį: “Bažnyčia rūpina
si ne užvaldyti pasaulį, o tik jam 
tarnauti.” Lankydamasis pas po- 
Diežių Congar patyrė, kad Pau
lius VI savo pastangose atnaujin-

ti Bažnyčią vadovaujasi daugeliu 
Congar idėjų. Tai buvo malonus 
suraminimas po smūgių, patirtų 
iš tos pačios Romos.

Esą ir kunigai sudarysią kolegi
ją ir planuosią savo darbą, pasi
tardami vieni su kitais.

ED. SCHILLEBEECKX
Šia sunkia ištarti pavarde vadi

nasi flamas domininkonas, kuris 
Vatikano santaryboje yra olandų 
vyskupų patarėjas. Jo nuomone, 
santaryboje yra dvi tendencijos: 
esencialistai ir egzistencialistai. 
Esencialistai supranta tikėjimo 
paslaptis kaip atitrauktines idė- 
jas-esmes, kurios pirmiausia iri 
svarbiausia turi būti tiksliai for-j 
muluotos. Egzistencialistai tiki, 
kad tiesos išreiškimas yra niekad 
nesibaigiąs uždavinys; jis turi bū
ti kaskart iš naujo pradėtas.

Schillebeeckx yra kantriausias 
naujosios teologijos pijonierius. 
Jis tiki, kad Bažnyčios atsinauji
nimas tikrai įvyks; tik jis bus la
bai laipsniškas. Labai svarbu, kad 
Bažnyčios vyriausias autoritetas 
yra už reformą. Jis nesijaudina 
dėl kurijos užkulisinių manevrų, 
sakydamas, kad jie tuo labiau 
kenkia savo pozicijai. Jis prama
to, kad kolektyvinio autoriteto 
idėja išsiplės ir pasieks net para
pijos gyvenimą bei santvarką.

JEAN DANIELOU
Anksčiausiai pradėjęs rašyti te

ologijos klausimais yra prancū
zas jėzuitas Jean Danielou. Tuoj 
po praeito karo vienas jo straips
nis sukėlė susidomėjimą ir, žino
ma, susilaukė audros iš Romos 
kurijos. Danielou buvo paskirtas 
santarybos ekspertu tik stipriai 
įsikišus Jonui XXIII, kuris jį pa
žino būdamas nuncijumi Prancū
zijoj-

Danielou pabrėžia, esą Bažny
čia niekad neprivalo užmiršti, 
kad ji turi sukrikščioninti visą pa
saulį. Siekdama šio tikslo, ji pri
valo suprastinti savo tiesas iki 
pačių esminių dalykų, priimant ir 
nekrikščioniškų religijų požiū
rius, kurie derinasi su krikščio
niškuoju tikėjimu.

Danielou mato daug sąmyšio 
Bažnyčioje šiuo metu, kai eina 
jos mokslo atnaujinimas. Posan- 
tarybiniam laikotarpyje vyskupai 
turėsią interpretuoti jos mokslą 
ir sugrąžinti pusiausvyrą. B. d.
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
EGLINTON — OAKWOOD

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

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

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
plačiu įvažiavimu; modemiška 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.

SWANSEA
$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 

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

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

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

©b SPORTAS
VI-sis Š. Amerikos lietuvių stalo 

teniso “Dešimtuko Turnyras” įvyks 
1965 m. gruodžio 11-12 Detroite, CO- 
BO Hali. Turnyro pradžia 12.30 v. p. 
p., šeštadienį. Centro valdybos pave
dimu, turnyrą vykdo stalo teniso ko
mitetas. Turnyras bus vykdomas tik
tai vyrų klasėje — kiekvienas su kiek
vienu (Round Robbin). Kviečiami šio
se “dešimtuko” pirmenybėse dalyvau
ti: V. Kleiza, V. Grybauskas, J. Soliū- 
nas, J. Kavaliauskas, Jz. Kavaliauskas, 
R. Kavaliauskas, J. Nešukaitis, E. Vai
čekauskas, P. Misiūnas, A. Krasaus
kas, E. Zabiela, V. Nasvytis, J. Nasvy
tis, Koklys, Varnas, P. Gvildys. Į ne
galinčių dalyvauti vietą gali būti pa
kviesti kiti žaidėjai. Visi suinteresuoti 
iki š.m. lapkričio 29 d. negavusieji 
pakvietimų prašomi kreiptis adresu: 
P. Gvildys, 9 Sidford Court, Toronto 
9, Ont., Canada. Turnyro laimėtojui 
bus įteikta Pasaulio Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos Klevelan- 
do skyriaus pereinamoji taurė, įsteig
ta 1960 m. Praeitų metų nugalėtoju 
buvo Jaunutis Nasvytis (Klevelando 
“Žaibas”). Vyr. “dešimtuko” turnyro 
teisėjas — stalo teniso komiteto vado
vas Jonas Kavaliauskas. Turnyro re
gistracijos mokestis $3 žaidėjui.

Centro valdyba

AUŠROS ŽINIOS
Praėjusį savaitgalį Buffalo mieste, 

N.Y., JAV ir Kanados plaukymo pir
menybėse J. Glanertaitė išsikovojo II 
v. 50 j.l.s. 30.9 sek; A. Kučinskaitė — 
III v. 50 j. nugara 36.7 sek., III v. 50 
j. peteliške ir III v. 100 j. įvairaus 
plauk. 1:20.6 min.

Praėjusios savaitės krepšinio lygų 
rezultatai: B-C lygoje Aušros vyrų 
komanda nugalėjo Tridents 97:89, o 
jauniai sužaidė lygiomis su estais 
51:51; C.Y.O. mergaičių lygoje Auš
ros M.M., 10-11 m., nugalėjo St. Ed
wards 40:1.

Šios savaitės rungtynės: antradienį, 
7.15 v.v., Givens mokykloje, Shaw ir 
Queen, moterų komanda žais pirmą
sias šio sezono rungtynes Toronto mo
terų krepšinio lygoje; šeštadienį, 1 v. 
p.p., Oakwood Collegiate patalpose, 
St. Clair ir Oakwood, mergaičių M. 
M. komanda žais su Vyčio mergaitė
mis; sekmadienį, 2 v. p.p., mūsų salė
je, po Andys — Tridents vyrų rungty
nių, jauniai žais su latvių Y., taip pat 
sekmadienį, 1 v. p.p., Woodgreen C. 
C. patalpose Aušros vyrai žais su es
tais.

Aušros parengimas bus už dviejų 
savaičių, paskutinį šeštadienį prieš

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

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

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 -1.30 ir 4.30 - 7
Antr. 10 • 1.30
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -1.30 ir 430 • 7
Penkt. 10 -1.30 ir 4.30 - 8
Sešt.9-12
Sekm. 930 -1

MOKA: 4*4—5%
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn, 
už šėrus — kas metai.
ASMENINES PASKOLOS duodamos iki 
S5.000 iš 7%; palūkanos mokamos tik nuo 
likusio balanso.
MORTGIČIAI — 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 — S 1,737,056

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR — RUNNYMEDE. $10.000 Įmokėti, gražių plytų, atskiras, 8 dide
li kambariai per du augštus, alyva-vandeniu apšildomas; garažas, priva
tus ir platus įvažiavimas. Namą užimti galima tik kovo 30 d. Prašoma 
kaina $29.500. Liks viena atvira skola balansui 15 metų. Gera vieta, gra
žus, nereikia jokio remonto.
ROYAL YORK — QUEENSWAY. $20.000 įmokėti. 7 metų senumo, mūro, 
atskiras, aštuonių butų, po 2 miegamuosius; pastatas — apartamentas; 
už vieną butą gauna $120; prašoma kaina $75.000; prie gero susisiekimo 
ir apsipirkimo; nėra tuščių butų.
SHAVER — BURNHAMTHORPE, $3.500 įmokėti, mūro, gražių plytų, at
skiras, 6 kambarių vienaaugštis, garažas, privatus įvažiavimas; prašo 
$29.900.
EGLINTON — DUFFERIN, $12.000 įmokėti, mūro, 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, namu RU 3-2105

TORONTE1'
Lietuvių studentų žinios

Ar jums viskas atsibodo? Neturite 
ką veikti, kur eiti? Tai nesnauskite, o 
keliaukite į Lietuvių Studentų suva
žiavimą, kuris įvyks Klevelande, Ohio, 
1965 m. lapkričio 25-27 d. Sheraton - 
Cleveland Hotel. Suvažiavime jūs tu
rėsite progos lankyti paskaitas, daly
vauti diskusijų grupėse ir pasidalinti 
idėjomis. Jums palinksminti bus pro
gramos ir šokiai, kur bus progos susi
pažinti su kitais studentais, štai suva
žiavimo darbotvarkė:

Ketvirtadienis, lapkr. 25
Registracija visą dieną.
3-5 vai. suvažiavimo atidarymas.
8 vai. atskirų organizacijų šokiai ir 

parengimai.

Penktadienis, lapkr. 26
9-12 vai. visų organizacijų prane

šimai.
1.30-3 vai. paskaita. Suvažiavimo te

ma: “Lietuva ir išeivija 25 metų per
spektyvoje ir kas toliau.”

3-5 vai. diskusijų grupės paskaitos 
tema.

8 vai. “Discoteque” šokiai ir atitin
kama programa.

šeštadienis, lapkr. 27
10-12 vai. diskusijų užbaigimas.
1-2.30 vai. pašnekesys.
3-5 vai. simpoziumas.'
8 vai. suvažiavimo uždarymas ir me

ninė programa su šokiais.
Sekmadienis, lapkr. 28

10 vai. visiems studentams Mišios 
Sv. Jono Katedroj.

Studente, netingėk, pasijudink ir 
dalyvauk suvažiavime, pasidalink sa
vo mintimis su kitais ir pasilinksmink.

Rengėjų komitetas
Vykstat į Afriką, Aziją, ar Pietų 

Ameriką? Pirma atvykit į Liet. Stud. 
Sąj. 15-to suvažiavimo diskusinį būre
lį: “Taikos kuopa lietuviams Ameriko
je”; praves stud. Ant. Saulaitis, S. J. 
Dr. H. Nagys skaitys paskaitą ir da
lyvaus literatūros vakare.

Ateitininkų žinios
Jaunučių berniukų susirinkimas — 

sekmadienį, lapkričio 21 d., 3 vai. LV 
Namuose. Jaunučių berniukų bū
rys šiais metais ypatingai padidėjo. 
Naujais ir sėkmingais metodais su 
jais dirba Vida Tamulaitytė; jai pa
deda J. Vaškevičius.

Jaunesniųjų berniukų susirinkimas 
— sekmadienį 3 vai. Prisikėlimo par. 
muzikos studijoje. Kviečiami berniu
kai 7, 8 sk. ir nepriklausą ateitinin
kams. Jaunesniuosius globoja Aloyzas 
Kuolas, padedamas R. Petrausko. Glo
bėjai yra numatę įdomius susirinki
mus ir keletą ekskursijų.

Vyr. moksleivių susirinkime pra
ėjusį sekmadienį dalyvavo centro val
dybos dvasios vadas Tėv. Ged. Kijaus- 
kas, SJ. Susirinkimas buvo vedamas 
būrelių diskusijomis. Įvadą apie atei
tininkų ideologiją padarė Rimas Rep
šys, gilinąs matematikos studijas To
ronto universitete.

Ačiū studentams ateitininkams, šiais 
metais aktyviai prisidedantiems prie 
moksleivių veiklos!

Nario mokestis privalomas visiems 
ateitininkams: jaunučiam, jaunesniem 
ir vyresniem. Paršom sumokėti iki Ka- 
lėdų.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

Lietuvių skautų veikla
Šatrijos tunte “Skautų Aido” pre

numeratas renka Jūratė Batūraitė ir 
žibutė Gvildytė. Sesės malonėkite 
artimiausiu laiku atnešti joms prenu
meratos pinigus. Visos Šatrijos sesės 
sumokėjo nario mokestį.

Atlanto rajonas jau įsigijo savo 
stovyklavietę; sumokėjo grynais 
$15.000.

Los Angeles skautai-ės jau padarė 
konkrečius žygius įsigyti savo stovyk
lavietei. Atrodo, kad mūsų pralaužti 
ledai įsigyjant stovyklavietę paskati
no ir kitas vietoves neatsilikti.

“Romuvos” stovyklavietėje šiais me
tais įsigyta keturi laiveliai (canoe). 
Dr. J. Yčas nupirko burinį laivą. Be 
to, nupirktas sunkvežimis, kurio pa
galba buvo jaučiama visose šių me
tų stovyklose. Įsigyta lovelių ir kitų 
būtinų dalykų, kurie palengvins sto
vyklą tobulinti, didinti ir gražinti.

Jūsrų skautai-ės Toronte, priklausą 
“Rambyno” ir “Šatrijos” tuntams, la
bai sustiprėjo ne tik skaičiumi, kuris 
siekia per 90, turtu, bet ir skautišku
— lietuvišku veikimu. Visi turi būti 
dėkingi jūrų skautų-čių vadovams: s. 
B. Mažeikienei, v. vai t. Bikševičienei, 
ps. P. Būtėnui, v. valt. Empakeriui,

Adventą. Meninę programos dalį at
liks naujai persiorganizavęs Aušros 
mergaičių kvartetas. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti ir paremti mūsų 
sportuojantį jaunimą.

Naujoji Aušros klubo valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirm. — dr. A. 
Šapokaitė; vicepirm. ir mergaičių va
dovė — mokyt. D. Augaitytė; vice
pirm. ir parengimų vad. — J. Tamu- 
lionis; sporto vad. — E. Šlekys; sekr.
— A. Sapijonis; sekmad. rungtynių

v. valt. P. Goriui ir visai eilei jaunų 
vadovų. Jų visų darbas nebūtų toks 
sėkmingas, jei jų neremtų visi tėve
liai - rėmėjai. Ačiū visiems.

Šį šeštadienį, lapkričio 20, 3 v. p. 
p. Sv. Jono Kr. par. salėje — vado- 
vų-vių suvažiavimas, kuriame bus nag
rinėjami praėjusių stovyklų reikalai. 
Nuo 6 v.v. prasidės arbatėlė, į kurią 
kviečiamos visos stovykloje dirbusios 
šeimininkės bei jų pagalbininkės.

D.L.K. Mindaugo dr-vės dr-kas ps. 
E. Kazakevičius su skiltininkais pr. 
savaitgalį iškylavo Romuvoj; dr. J. 
Yčas, Svirplys ir Baltaduonis ten tal
kino matin. A. Tarvydui matavimo 
darbuose.

V. skaut. V. Skrinskas ir dr-kas P. 
Regina dalyvavo demonstracijose prie 
Jungt. Tautų Niujorke, turėjo pasita
rimus su seserijos ir brolijos vyriau
siais skautininkais — v.s. O. Zailskie- 
ne ir j.s. Br. Juodeliu.

Pasaulinė skautų džiamborė įvyks 
1967 m. rugpjūčio mėn. Farragut 
State Parke, kuris užima 5000 akrų 
plotą ir yra apie 50 mylių nuo Spi- 
kane prie Vašingtono. Manoma, kad 
suvažiuos 17.000 skautų iš 100 valsty
bių, kurie paminės 60 metų sukaktį 
nuo pirmosios stovyklos, kurią R. Ba
den-Powell buvo suruošęs 1907 m. 
Brownsea saloj.

Kanados skautų vyčių V suvažiavi
mas įvyks 1966 m. rugpjūčio 24-31 d. 
Vankuverio saloje Br. Kolumbijoje.

Trinity-Stanley Park distriktas ren
gia metinį suvažiavimą gruodžio 4 d. 
Kadangi mes jam priklausom, turėtu
me nors dauguma vadovų dalyvauti.

Šatrijos tunto tunt. L. Gvildienė 
lankėsi Čikagoj.

Jaunesniųjų moksleivių mergaičių 
Gintarių ir Vaidilučių susirinkimas — 
šį sekmadienį, lapkričio 21 d., 2.30 v. 
p.p. LV Namuose.

Jaunučių mergaičių susirinkimas — 
šį sekmadienį, lapkričio 21 d., 2.30 v. 
p.p. LV Namuose.

Norėdamos palengvinti tėveliams, 
stengiamės daryti grupinius susirin
kimus tuo pačiu laiku. Todėl Gintarių 
būrelio globėjos pareigas perima se
suo Paulė. Visi trys mergaičių susirin
kimai pastoviai truks pusantros valan
dos. Atsiradus pakeitimų, bus pa
skelbta laikraštyje.

Moksleivių atstovų suvažiavimas ir 
naujos centro valdybos rinkimai įvyks 
lapkričio 25-27 d. “Dainavoje”. Iki šiol 
centro valdyba buvo Čikagoje ir pirm, 
buvo J. Račkauskas.

Dvasios vadais šiais metais yra: jau
nučių ir jaunesniųjų berniukų ir mer
gaičių — kun. J. Staškevičius, vyr. 
moksleivių — Tėvas Ambrozijos, O. 
F.M.

Prieš komunistinių agentų 
skverbimąsi ir jų peršamą politi
ką, kuri klaidina kanadiečius, ko
voja “The Canadian Loyalist 
Movement” organizacija. Ji 
spausdina įdomias brošiūras, tin
kamas dalinti kanadiečiams. Tų 
brošiūrų galima gauti: Mrs. K. 
Peterson, 29 Goulding Ave-, Wil
lowdale, Ont.

Laisvės žygyje Niujorke lapkr. 
13 d. iš Toronto dalyvavo virš 30 
asmenų, jų tarpe ir gen. kons. 
dr. J. Žmufdzinas. Ekskursijai va
dovavo St. Jokūbaitis. Visi grįžo 
pavargę, bet patenkinti gerai pa
vykusiu žygiu. Kaikurie buvo nu
vykę savo automobiliais ir net 
lėktuvais.

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
L E 2-4404

Namų teL LE 8-9185
RETA PROGA !

KEELE — LAWRENCE, $18.000 
įmokėti; gražus mūrinis 11 
butų pastatas. Visi butai turi 
po du miegamuosius. Šildy
mas alyva. Garažai. $15.000 
metinių pajamų. $95.000 pil
na kaina.

KINGSWAY RAJONE, $30.000 įmo
kėti už 9 metų senumo 16 
butų namą. Šildymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5Vi% 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 DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU, 9-1543.

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

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

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

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

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

ir geroj vietoj, įmokėti apie $15.000.
Dėl tcf c agnių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

vad. I. Jurcevičius; ižd. — H. Chvedu- 
kas; C.Y.O. lygos reikalų tvark. — A. 
Stuopis; vyrų-bemiukų krepš. vad. —
R. Burdulis; plaukymo sekc. vad. —
S. Kėkštas; lengvosios atletikos vad.
— A. Malinauskas. Naujajai valdybai 
linkime sėkmės!

Nuoširdus ačiū mūsų mieliems bi
čiuliams P. Masiuliui, J. Žadavičiui,<> 
V. Pačkauskui ir V. Taseckui už pui
kų krepšinio laikrodį.

Aušros metinis parengimas • šokiai 
bus paskutinį šeštadienį prieš Adven
tą, lapkričio 27 d. Visi iš anksto ma
loniai kviečiami atsilankyti.

N. Metų sutikimą ir šiais metais vy- 
tiečiai ruoš Sv. Jono Kr. par. salėje.

Sportas Lietuvoje
Alma Aloje S. S-gos lengv. atletikos 

pirmenybėse rutulininkas — A. Vara- 
nauskas liko penktas — 17.29 m, R. 
Plungė — 16.51 m ir V. Deksnys — 
15.43 m; J. Mozūra šuolyje su kartimi
— 4.30 m; A. Vaupšas šuolyje į tolį 
liko ketvirtas — 7.60 m.

V. Bulotaitė ir Z. Rutkauskaitė pa
kviestos į S. S-gos moterų krepšinio 
rinktinę. Rinktinė sudaryta išvykai į 
Čekoslovakiją.

V. žumia Alma Atoj 50 km ėjimo 
varžybose pasiekė puikią pasekmę, vir
šijančią pasaulio rekordą. Tačiau re
kordas nebus užskaitytas, nes buvo ei
ta gatvėmis, o ne stadijono taku.

Europos vyrų krepšinio pirmenybės 
įvyks 1967 m. rugsėjo 27 — spalio 5 
d. Suomijoje. Pasaulinės vyrų krepši
nio pirmenybės įvyks 1967 m. gegužės 
15—30 d. Urugvajuje. Ruošiant lietu
vių krepšininkų išvykas ar nereiktų 
pagalvoti apie šiuos kontinentus.

Rygoje įvyko S. S-gos komandinės 
stalo teniso vyrų ir moterų pirmeny-
bės. Abi lietuvių komandos priešbaig- 
minėse pirmenybėse pasirodė be pra
laimėjimų, Baigminėje grupėje abi ko
mandos patyrė po du pralaimėjimus, 
tačiau abi laimėjo antras vietas. Bend
roje sumoje Lietuvai atiteko I vieta. 
L. Balaišytė. žaidusi Lietuvos koman
doje. buvo vienintelė žaidėja, nepralai
mėjusi nei vieno susitikimo.

Vilniuje viešėjo Poznanės Lecho 
krepšininkai, kurie pralaimėjo Žalgi
riui 71:50; 78:43 ir Plastikui 78:43.

Vilniaus Vingio miškelyje neseniai 
įvyko visos S. S-gos miško (kroso) bė
gimo pirmenybės, kurias ir vėl laimė
jo lietuviai. Atskiruose bėgimuose ge
rai pasirodė F. Karoblienė — laimėjo 
I vieta moterų 2000 m bėgime; A. 
Aleksejūnas — II 5000 m bėgime ir 
P Rakštikas — III jaunių 3000 m bė
gime.

Savaitės įvykiai
(Atkelta iš 1 psl.) 

kad karo stovis Jakartoje pasibai
gė ir smerkė tuos, kurie bandė iš
naudoti situaciją. Jis neiškentė 
vėl neapkaltinęs amerikiečių ir 
nekomunistinių politinių grupių. 
Jakartoja Įvyko demonstracija, 
kurioje dalyvavo 150.000 asme
nų. Jie reikalavo visai uždaryti 
komunistų partiją- Sukamo suti
ko kol kas ją tik laikinai suspen
duoti.

Nigerijoj Įvyko rinkimai, ku
riuos laimėjo valdančioji partija. 
Kai pasklido gandai, kad rinkimų 
rezultatai buvo sufalsifikuoti, 
opozicijos partijos šalininkai Įšir
do ir ėmė puldinėti valdžios pa
reigūnus. padeginėti automobi
lius, plėšti krautuves ir net žudy
ti- Vienam teisėjui buvo nukirs
ta galva. Susidūrimuose su polici
ja Isho vietovėje 11 asmenų buvo 
užmušta, 19 sužeista. Ar balsavi
mų rezultatai buvo falsifikuoti, 
tikrų žinių nėra, tačiau kalbos 
apie tai pasklido visam krašte.

Filipinuose Įvyko prezidento 
rinkimai. Laimėjo opozicinės par
tijos kandidatas senatorius Mar
cos — nacionalistų šalininkas, pa
sižymėjęs kaip partizanų vadas II 
D. karo metu. Rinkiminio vajaus 
kalbose jis kreipėsi ypač i jauni
mą, žadėjo didesnę krašto pažan
gą, stipresnę tautinę politiką. Pa
žymėtina. kad Filipinuose pusė 
gyventojų yra jaunimas — že
miau 20 metų amžiaus. Buvęs 
prezidentas D. Macapagal, libera
lų šalininkas, buvo išrinktas 1961

m. Tada jis buvo labai populia
rus, ypač nepasiturinčiųjų masė
se. Savo prezidentavimo Įžangai 
atžymėti jis atsisakė aristokrati
nio baliaus, paprašė surengti vie
šus šokius aikštėje. Turėtą pre
zidentūros jachtą, kuri valstybei 
kainavo $2.500.000, Macapagal 
Įsakė parduoti kaip nereikalingą 
prabangą. Jo neišrinkimą daug 
kas apgailestauja. Naujasis prezi
dentas perims pareigas sausio 1 
dieną.

Britanijos kolonija Rodezija, 
nepaisydama grasinimų, paskelbė 
savo nepriklausomybę. Anksčiau 
sutartas su Britanijos premjeru 
Wilsonu karališkosios komisijos 
sudarymas ištirti klausimui, liko 
neįvykdytas Britanijos vyriausy
bė bandė bent nudelsti reikalą 
bet Rodezijos premjeras I. Smith 
nesileido i kalbas. Britanija tuo
jau paskelbė, kad Smitho vyriau
sybė nebėra legali ir kad tikrąją 
valdžią turi karalienės guberna
torius Humphrey Gibbs. Taip pat 
ji paskelbė ūkines sankcijas, ku
rias parėmė JAV, Kanada ir kiti 
kraštai. JT Saugumo Taryba vie
našališką Rodezijos žygi pasmer
kė. Afrikos ir Azijos valstybės 
tuo nėra patenkintos ir reikalauja 
Britaniją imtis karinių priemo
nių. Tokios pat nuomonės yra ir 
Sovietų S-ga. Britanija atsisakė 
karinio Įsikišimo, bet kelios Af
rikos valstybės su Gvinėja prieša
kyje bando organizuoti jungtinę 
karine pajėgą prieš Rodeziją, ku
rią užvaldė baltųjų mažuma, ne
paisydama 4 milijonų juodųjų.

KELIONIŲ BIURAS 
kelionėms po visą pasaulį.

O. K. JOHNSON & CO. LIMITED
697 Bay Street, Toronto 2. Tel. EM 6 - 9488

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

namus

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

964^8 BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Ave.z Toronto 3

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)
531-1432 A. B. Beresnevičius

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

A. J. MORKIS

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

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

Viskas urmo kainomis
Toip pat visu rūšių padangų taisymas, 

vulkanizocija ir kt.

REAL ESTATE A MORTGAGE BROKER
1385 Queen St. W. (prie Lansdowne Ave.) 
Telefonai: LE. 4-8459: LE. 4-8450 Namų telefonas: BE. 3-5996 

mis.
DUNDAS - DOVERCOURT $2.000 

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

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

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

YONGE - SHEPPARD $24.900, ge
ru 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, §o 
ninis įvažiavimas, garažas, geras 
mortgičius balansui.

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

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

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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APDRAUDA (įįį)
GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

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

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

KELIONIŲ BIURAS
FOUR SEASONS TRAVEL 
323 LAKESHORE RD. EAST, Port Credit

Kanados finansinė padėtis yra 
šiek tiek pablogėjusi, nes vėl 
yra atėjęs taip vadinamas 
“tight money” laikotarpis. Da
rosi sunkiau gauti paskolas ir 
už jas kyla nuošimčiai. Finan
sų ministeris W. Gordon prašė 
visas didžiąsias įmones nesisko
lint! didelių sumų JAV ir pa
laukti 1966 m. Tada, jis tikisi, 
Kanadoje vėl atsiras perteklius.

Pragyvenimo lygis Kanadoje 
vėl yra pakilęs ir spalio mėn. 
siekė 1933 taškus. Praėjusių 
metų spalio mėn. buvo tik 
135.6. Visos kainos yra lygina
mos su 1949 m. kainų vidurkiu.

Darbininkų unijos Kanadoje

Toronto universitetas bandys 
šią žiemą naujus įstojamuosius 
egzaminus, vadinamus “schol
astic aptitude test”, kurie yra 
paimti iš JAV. Tuos egzaminus 
privalės rašyti 13-to skyriaus 
mokiniai, besirengią studijuoti 
Toronto universitete. Pasirinki
mas JAV sudarytų egzaminų 
klausimų yra daugelio kritikuo
jamas. Kodėl nepasirinkta Ka
nadoje vartojamų egzaminų 
klausimų? Panašius egzaminus 
turi laikyti JAV 12-to skyriaus 
mokiniai, nes ten 13-to skyriaus 
nėra.

Kiek Kvebekas žino apie On-

provincija esanti grynai anglo
saksiška, kad į Ontario įsilei
džiami tik imigrantai iš Angli
jos- Nevisiškai taip. Iš 1964 m. 
provincijon atvykusių 61.000 
imigrantų tik 20.000 buvo ang
losaksai; taigi, tik trečdalis.

Sovietų laivai Kanados pa
kraščiuose yra daug kam įtarti
ni, bet nieko negalima ištirti, 
nes jie daugiausia plaukioja to
liau, vadinamoje tarptautinėje 
zonoje. Sovietai tvirtina, kad 
tai esą tik žvejų laivai. Nese
niai mažas kanadiečių žvejų 
laivas susidūrė su sovietų laivu 
netoli Vankuverio ir vienas ka
nadietis nuskendo.

ŠYPSENOS
Palyginimai

Meilė — tai žvaigždė, kurią ve
jasi įsisvajoję vyrai, o vedybos 
— orbita, į kurią jie patenka, su
kasi ir išsisukti nebegali...

nukentėjusio kišenės.
Kaltinamasis: Ponas teisėjas 

visvien nesuprasite. Tai labai 
komplikuotas dalykas ...

Lenino pėdomis

Vp A ĖKl A C Tisais kelionių reikalais, visame pašau- 
• DAttlNAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 . Namų LE 6-4681

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

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

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

(Alen Scop) patikrinimai. Kvalifikuoti mechanikai.

nebėra taip populiarios, kaip 
anksčiau. Darbo jėgai augant, 
unijų augimas nėra proporcin
gas ir tik apie 30% visu dirban
čiųjų priklauso unijoms. Uni
jos buvo populiarios, kai buvo 
darbininkų perteklius ir darbda
viai dažnai išnaudodavo dirban
čiuosius.

Milijonai dolerių yra išlei
džiama Kanadoje bereikalingai 
perkant betkokį “pagerintą’’ 
maistą. Visur matyti skelbimai, 
kad pridedama vitaminų C, D 
ar kitokių, ir pakeliamos kainos. 
“Better Business” biuras pra
neša, kad dažnai jie net sveika-

Vokietis apie iietuv
(Atkelta iš 6 psl.)

atvaizdavo ir lietuvišką sodybą, ir 
artimųjų kapą. 1926 m. mirusio 
savo tėvo paminklą jis atkūrė me
dyje.

Lietuvis, ar jis Vechtoje, Hap- 
stedte, Oldenburge, Diepholze, 
Reutlingene ar net už jūrų gy
ventų, yra tvirtas tikėjime, kad 
Lietuvos nepriklausomybei atsta
tyti sąlygos nesumenkėjo, bet 
paskutiniu laiku net pagerėjo. 
Kenčianti lietuvių tauta dvasiškai 
sustiprėjo ir su pasitikėjimu žiū-

ių liaudies meną
ri į geresnę ateitį.

Tokią pat tėvynės meilę įžiū
rėjo ir vyskupo atstovas prelatas 
Grafenhorstas, ir Caritas direk
torius Watermannas, apžiūrėję 
parodą. Abu yra tampriai susiję 
su lietuvių likimu ir gerove 01- 
denburgo krašte nuo jų apgyven
dinimo Varelio kareivinėse iki 
perkėlimo į Vechtos senelių prie
glaudą. Šis tvirtas lietuvių prisi
rišimas prie tėvynės ir tikėjimo 
yra nepaprastas ir sunkiai palygi
namas.” H. Klostermann

Vertė M. Radzevičius

Teisme
Teisėjas: Kuo buvo tavo moti

na, kai ji dar nebuvo ištekėjusi?
Kaltinamasis: Pone teisėjau, ji 

tada dar nebuvo mano motina...
Visaip džiugu

— Kazy, atrodo, tu šypsaisi pra 
einant kiekvienai moteriai.

— O kodėl ne? Jei ji graži — 
mane džiugina, jei negraži — 
džiaugiuosi, kad ji ne mano žmo
na.

Svajonė išsipildė
— Sakykite, ar bent viena jūsų 

vaikystės dienų svajonė išsipil
dė?

— O kaip gi! Kai mama mane 
mažą pešdavo už plaukų, norėda
vau būti plikas kaip tilvikas, o 
dabar — pats matai...

Pasiteisino
Teisėjas: Tepasako kaltinama

sis, kaip jis ištraukė piniginę iš

— Aš esu įsitikinęs, kad jeigu 
šiandien visi komunistai būtų se
kę Lenino pėdomis, pasaulyje 
viešpatautų taika ir ramybė, — 
sako sovietinis pilietis savo drau
gui.

— Bet Leninas yra miręs!
— Taigi, todėl ir sakau...

Pertoli jieškojo
Milwaukee, JAV Socialinės Ap- 

draudos Departamentas net ket
vertą metų jieškojo Willis Page, 
kuris nemokėjo suvedžiotai mer
ginai alimentų vaiko išlaikymui. 
Pagaliau, Willis buvo surastas. 
Jis dirbo kaip sargas to paties de
partamento patalpose.

Ciorčilio palyginimas
Vienoj savo prakalbų valstybi

ninkas čiorčilis taip aiškino:
— Kapitalizmas — tai nelygus 

turto padalinimas.
— Komunizmas — tai visiškai 

lygus skurdo paskirstymas.
Parinko Pr. Al.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į
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 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

KATALOGŲ.

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

foto aparatai ir t.t.

tai gali pakenkti. Reikėtų atsar
giai žiūrėti i visokį suplonėji
mo maistą su pridėtais vitami
nais ir kitokius abejotinos ver
tės gaminius.

21 METU
AMŽIAUS?

VAIZDAI IR VARGAI
Atkelta iš 6-to psl. 

laimėjimų, vienas pralaimėjimas). Ki
tos artimiausios lentelėje komandos 
atsiliko penkiais ar daugiau taškų.

Taip pat pirmąją vietą iškovojo ir 
Lituanicos rezervinė vienuolikė. Tai
gi, buvo pasiektas dvigubas laimėji
mas.

Čikagos amerikietiškojo futbolo mė
gėjai lapkričio 7 d. stebėjo profesi
nio futbolo susitikimą tarp Baltimo- 
rės ir Čikagos komandų. Lietuvius jis 
domino todėl, kad abiejose koman
dose pasirodė po vieną lietuvių kil
mės žaidėją: Baltimore turėjo jau se
niai pas profesijonalus žaidžianti 
Johny Unitas — Jonaitį, o Čikaga —

DRAUDIMAI 

233-3323 JoVosh 

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

• Be to, siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus įvairius siunti
nius iki 17% svarų gryno svorio.

• Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
• Gyveną ne Toronte, prašomi savo sudarytus siuntinius bei užsa

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

Kai jums sueina 19 me
tų, nebesate kartu su 
tėvais dengiami ligoni
nės draudos. Kad ir to
liau būtumėte apdraus
ti, turite per 30 dienų 
individualiai įsirašyti. 
Prašymų formas galite 
gauti banke, ligoninėje 
arba tiesiog iš Komisi
jos įstaigos.

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 vaL ryto iki 5 vaL p.p.

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

K A TIK 
VEDf?

Reikia mokėti šeimyni
nį draudos mokestį, jei 
norite, kad dengtų abu 
— vyrą ir žmona. To
dėl nedelsdami praneš
kite savo grupei arba, 
jei abu mokate tiesio
giai, praneškite Komi
sijos įstaigai.

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

GAVOTE

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Serriee-
NAUJĄ DARBĄ?

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. ^sienos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi
1736 Dundas St. W.

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

Sav. R. STASIULIS

Jei pakeičiate darbą ir 
norite turėti apdraudq 
ir toliau, sekite instruk
cijas, surašytas "Form 
104" Hospital Insuran
ce mokėjimo pažymėji
me, kurį išduoti turi 
jūsų darbdavys palie
kant darbų.

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
Rlzxzxv 296 BROCK A VE. (tarp Dun-Dloor Aulorite Uorage das ir CoUege). TeL 531-1305

Your
ONTARIO
HOSPITAL

INSURANCE
Plan

Ontaro H<'SC't3i
Services Comm'son

Toronto 7. Ontario

GRAMERCY 
SHIPPING CO.

(Įsteigta 1945) 
118 East 28 Street, 

New York 10016, N. Y.
PATARIMAI ŠVENTĖMS

Augščiausios kokybės VAKARINIŲ 
KRAŠTU MAISTO SIUNTINIAI

Gr. 214 Šalme S27.50
20 sv. kvietinių miltų, 11 sv. cuk
raus, 9 sv. ryžių
Gr. 228 Ilse . $37.50
11 sv. kvietinių miltų, 11 sv. ryžių, 
11 sv. cukraus, 2.4 sv. Salami, 2.4 
sv. bekono, 2.4 sv. sviesto.
Gr. 238 ... Vera $49.00
11 sv. kviet. miltų, 11 sv. cukraus, 
2.4 sv. ryžių, 2.4 sv. miltų, 2.4 sv. 
bekono, 2.4 sv. rūkyto kumpio, 2.4 
sv. salami. 2.4 sv. taukų, 2.4 sv. mai
šytų ir džiovintų vaisių. 500 gr. de
gintos kavos pupelių, 250 gr. ge
riausios rūšies arbatos, 2 gabalai 
Lux tualetinio muilo.

ANGLIŠKI AUDINIAI
Moteriškas siuntinys Anna $40.00 
3 jardai 100% vilnonės medžiagos 
moteriškai eilutei ar suknelei. 4 
jardai plaunamos medžiagos sukne
lei, 4 jard. medvilninė flanelė. 4 
ritės siūlų, 1 dėžutė adatų, lapas 
apkabintas kabėmis, lapas apkabin
tas spinkomis.
Siuntinys vyrui ir -moteriai $53.00 
3M> jard. 100% vilnonės medžiagos 
vyrų eilutėms, 2^ jard. raijono ar 
satininio pritaikinto pamušalo, 3 
jard. vilnonio audeklo moteriškai 
suknelei ar eilutei. 4 jard. spalvo
tos ir skalbiamos medžiagos sukne
lėms. 30 parinktų sagų, tinkančių 
visokiems siuviniams. 6 ritės siūlų, 
1 dėž. adatų.
Čia pažymėtos pilnos kainos — ne
reikės jokių primokėjimų.
Prašykite pilnų katalogų — angliš
kų ar rusiškų.

International 
Driving School

WALDI
Centrinė įstaiga 691 Annette St., 

Tel. RO 2-2100

Skyrius:
859 COLLEGE ST. 

Tel. LE 2-5461 
Mokome su standartinėmis, 

automatinėmis transmisijomis 
ir Volkswagenais.

dar naujoką, tik pirmus metus profe- 
sijonalų tarpe rungtyniaujantį — Diek 
Butkus.

Laimėtojais tapo Baltimorės futbo
lininkai, o jų tarpe vienu geriausių 
pasirodė mūsiškis Unitas-Jonaitis.

Ar jūsų

Dirbtiniai dantys
nejuda, neslankioja, ar nekrenta?

FASTEETH yra pagerinti milteliai, kurių už- 
dulkinus ant apatinės ir viršutinės dantų 
plokštelių, dantys tvirčiau laikosi savo vietoje. 
Nustoja slankioti, kristi bei judėti. Nesijaučia 
jokio kaučuko skonio bei sulipimo jausmo. 
FASTEETH yra šarminiai (be rūgšties). Jie ne- 
rūgsta. Panaikina "plokštelių kvapų". Reika
laukite FASTEETH kiekvienoje cheminių ga
minių parduotuvėje.

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24188

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.O.

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

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

-

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eie^Lra varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

LIETUVIO ADVOKATO
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W., Toronto 3

Telefonas LE 4-8431

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Telefonas RO. 6-1372

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 Roncesvallei) 
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. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

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

STANLEY WM. FROLICK, B..L

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. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St)

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

Telefonas LE. 2-5191

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 
Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

S?vininkas STAN MŪRAS 
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

Ad. No. 5011

OKULISTĖS
Br Bukowska-BEJNAR. P.O 
Wikroria BUKOWSKA. R O 
274 RONCESVALLES AVE.

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

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

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

(Įėjimos iš Howard Pork 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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių

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

Už sutaupąs moka nuo 4Vi% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6 Va %. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. V’su narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos meta nuo 10 vai. fld 1 vaL 30 mhf. kiekviena 
diena, Hskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., < vakare 
nuo 4 vai. $0 min. fld 8 vaL 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančią 
hemoroįus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemorojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemorojus be skaus
mo. Ji per 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 oaugelj 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: nuro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE 7-2815

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS

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

nuo Wilson Ave.)
Priima pacientus pagal susitarimą

Tel. 633 -1167

A 1 ,K SALM RAD/O & TV
Parduodam Ir taisom televizijos ir radijo aparatas. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS L E 1-6165. • 672 LANSDOWNE AVE.. TORONTO

N AMŲ, AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULTS

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

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

24 vaL pat RO 94612 
Darbo vaL RO MISI 
Namą RO MISI
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$ TORONTO"
$v. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

B MONTREAL
Sv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios

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

— Mišios: kasdien 8 v.r. Vėli
nių novenos intencija; ketvirtad.,
7.30 v.r. — už a.a. M. Mazlaves- 
kienę, užpr. J. U. Mickevičių; 
penktad., 7.30 v.r. — už a.a. A. 
Slapšį, užpr. A. Slapšienės; šeš- 
tad-, 7.30 v.r. — už a.a. Mitalų 
šeimos mirusius, užpr. G. Mitalai- 
tės; 8.30 v. — už a.a. A. Pr. Va- 
serius, užpr. J. M. Vaserių; 9 v
— už a.a. J. Bielošauską, užpr. 
B. Bielošauskienės.

— Praėj. sekmad. protesto ma
nifestacijų Niujorke išlaidoms 
padengti padaryta rinkliava ir 
suaukota $166. Nuoširdus ačiū.

— Ši sekmad. Mišios bus laiko
mos įprastomis valandomis laik. 
bažnyčioje ir par. salėje. Pr. sek
mad. dėl darbų bažnyčioje visos 
Mišios buvo salėje, šią savaitę vi
si didesnieji bažnyčios tvarkymai 
bus baigti.

— Nuoširdžiai dėkojame Tėv. 
Kęstučiui Butkui, OFM, už talką 
pastoracijoje ir gražų pamokslą 
pr. sekmadieni.

— Katechetinės pamokos pir
majai Komunijai besiruošian
tiems ir mokiniams iki 4 sk. im
tinai — sekmadieniais po 10 vai. 
Mišių; 5 ir 6 sk. — antrad-, 4.30 
v. p.p.; 7 ir 8 sk. — ketvirtad.,
4.30 v. p.p. Dar nevisi vaikučiai 
užregistruoti pirmosios Komuni
jos pamokoms. Prašome pasisku
binti tai padaryti- Kuriems nepa
togios pamokos antrad. ir ketvir
tad., 4.30 v. p.p., tuos prašome 
susisiekti su seselėmis (LE 4 - 
5773) ir pasiūlyti patogesnį laiką. 
Jei susidarytų pakankamas moki
nių skaičius ir siūlomas laikas 
būtų įmanomas, katechetinių pa
mokų laiką būtų galima pakeisti 
arba jų skaičių padidinti. Tėve
lius kviečiame pasisakyti.

— Religijos pamokas viešųjų 
gimnazijų mokiniams pramatoma 
pradėti lapkr. 28 d., sekmad., po 
10 v. Mišių aktorių kambariuose 
po scena.

— Par. choro bendra repetici
ja — šį ketvirtad.j 7.30 v. muz. 
studijoje. Chorui pagerbti arba
tėlė — šį šeštad., punktualiai 8 v- 
v., muz. studijoje. Kviečiami da
lyvauti visi choristai su antrosio
mis pusėmis.

— Par. jaunimo choro repeti
cija — šį penktad., 6.30 v.v., mu
zikos studijoje. Po repeticijos vi
si jaunieji choristai artėjančios 
chorų globėjos šv- Cecilijos šven
tės proga bus pavaišinti.

— Jaunimo sekmad. šokiai — 
šį sekmad., 7.30 v. vak. muz. stu
dijoje.

— Kitą savaitę bus lankomos 
nespėtos aplankyti ir nerastos šei
mos Islington©, Rexdale ir Wes- 
tono rajonuose, o Toronto centre
— Lansdowne, Lindsey, St. Hel
ens, Muir, Sylvan, Ritchie ir Gol
den gatvėse.

— Šios savaitės pabaigoje kleb. 
T. Placidas išvyks į JAV; grįš ki
tos savaitės pradžioje.

— Uždaros savaitgalio reko
lekcijos moterims ir vyrams jau 
čia pat — vienos bus gruodžio 3 - 
5 d., o kitos 10-12 d. Pirmąsias or
ganizuoja KL Kat. Moterų Dr-jos 
Prisik. par. skyrius, o antrąsias
— Prisik. par. Kat. Vyrų Dr-ja. 
Labai raginame jomis susidomėti, 
nes jų nauda neįkainojama. Pra
šome vyrus išleisti savo žmonas 
ir vyresnio amžiaus dukras. Taip 
nat prašome moteris raginti į re
kolekcijas vykti savo vyrus ir vy
resnius sūnus. Smulkesnės infor
macijos — valdybų pranešimuo
se.

— Shiffer-Hilman Co.. Ltd., 
“pants shop” darbininkai kaip 
užuojautą p. B. Bielošauskienei. 
savo tarpe padarę rinkliavą, šv. 
Mišioms už a.a. J. Bielošauska 
nėr J. Čaolikienę paaukojo $16 
Vienos Mišių, giedotos su Libera, 
bus gruodžio 4 d., 7.30 v.r.. o ki
tos — vėliau.

— Sekmadienių Mišiose įjun
giami pasauliečiai vadovai, kurie 
lietuvių kalba skaitys atitinka
mas Mišių dalis. Tuo norima dau
giau įtraukti visus į pamaldų ei
gą. 10 vai- pamaldose minėtas 
maldas skaitys grupė jaunuolių, 
oil vai. — suaugę.

— Tikybos pamokos parapijos 
vaikams — kas sekmadienį po 10 
vai. rytinių pamaldų. Viena gru
pė renkasi muzikos studijoje, o 
antroji — klebonijoje.

— Šią savaitę parap. kunigai 
lanko: Runneymede, Colbeck ir 
Kennedy gatves; taip pat užbaigia 
praėjusią savaitę neužbaigtąsias, 
prieš tai susitardami telefonu su 
paskiromis šeimomis.

— Parapijos choras išsirinko 
naują valdybą: J. Kuprevičius, A. 
Ramanauskienė, A. Misiūnas ir 
V. Balčiūnaitė- Dėkojame buvu
siai valdybai su jos pirm. Br. Vit
kumi ir linkime naujajai tokioje 
pat dvasioje kaip ir praeityje 
choristų tarpe palaikyti bičiuliš
ką nuotaiką.

— Nuo š.m. pabaigos senatvės 
pensijoms gauti amžiaus riba bus 
69 m. Atitinkamos įstaigos am
žiui nustatyti reikalauja gimimo 
ar krikšto metrikų. Asmenys, ku
rie pagal amžių minėtą pensiją 
gali gauti, turėtų jau iš anksto 
surinkti reikalaujamus dokumen
tus. Senatvės pensijoms blankus 
užpildyti ir dokumentų sutvarky
me mielai padeda parapijos raš
tinė.

— Testamentų sudarymo klau
simu artimoje ateityje numato
mas parapijos salėje viešas pra
nešimas, kurį padarytų minėtos 
srities specialistai.

— Pakrikštyta: Ričardas And
rius Vaitkus-

K.L. Kat. Moterų Dr-jos Toron
to Šv. Jono Kr. par. skyrius po 
vasaros atostogų vėl intensyviai 
pradėjo naujo sezono darbą- Sk. 
narių susirinkime turiningą pa
skaitą “Kaip gyventi 365 d. per 
metus” skaitė c.v. atstovė p-lė V. 
Judzentavičiūtė. Skyrius reiškia 
jai nuoširdžią padėką už iškel
tas mintis, būtent, neužtenka gy
dyti vien kūną, reikia gydyti ir 
dvasini nusiteikimą — būti gydy
toju bei auklėtoju, šiame veiklos 
sezone jau buvo suruošta dail. J. 
Pautieniaus meno paroda, kurią 
aplankė nemaža tautiečių ir įsigi
jo paveikslų. Nuo lapkričio pra
džios jau veikia tradicinės sekma
dienių kavutės parapijos salėje, 
kur tautiečiai turi progos pasivai
šinti naminiais pyragais ir pasi
šnekučiuoti po pamaldų.

Artimiausiu laiku ruošiamės 
švęsti Dr-jos metinę šventę — 
Nekalto Prasidėjimo. Sk- narės 
prašomos jau pradėti rūpintis 
tautiniais drabužiais. Kalėdų 
šventės iš skyriaus taip pat parei
kalaus nemža darbo.

Sekantis sk. narių susirinki
mas įvyks gruodžio 12 d., sek
madienį, 4 v. p.p. Šv. Jono Kr. 
par. salėje. Valdyba

Ištiko gaisras. Anksti sekma
dienio rytą, lapkr. 14, sudegė K. 
Lazausko vasarvietės 11 kamb. 
mūrinis namas prie Parry Sound. 
Laimė, kad niekas nenukentėjo 
iš septynių lietuvių medžiotojų, 
kurie tuo metu miegojo name — 
visiems laimingai pavyko pa
sprukti iš degančio pastato.

“TŽ” aukotojai: rėmėjo prenu
merata atsiuntė: J. Tumosas: au
kojo: $20 J- Tumosa: $5: A. Sen
kus. kun. B. Gauronskas, P. Ši
mutis, kun. P. Garmus; $3: K. 
Rimas. P. J. Montvila; $2: K. 
Ožalas. V. Labašauskas; $1: A. 
Ribinskienė, V- Gudaitis. M. Barš- 
kėtis. V. Ančikas. V. Kalaina. A. 
Banylis, A P. Nevada; $0.50 J. 
Kviecinskas. Nuoširdus ačiū vi
siems.
IŠNUOMOJAMI 2 kambariai ir virtu
vė High Parko rajone. Tel. 769-0734.

DOVANŲ SIUNTINIUS ŠVENTĖMSJAU PATS LAIKAS UŽSAKYTI

Paskambinkite dar šiandien 
“T A U R O” siunt. b-vės 
atstovui ST. PRAKAPUI 
Tel. 767 - 9088.

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.

j 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 SUNGAILA

mielai jums patarnaus visais pirkimo reikalais

Torontiečių grupė, dalyvavusi laisvės žygyje į Jungtines Tautas. Nuotr. S. Dabkaus

Uždaros savaitgalio rekolekci
jos moterims prasidės gruodžio 
3 d-, penktadienį, 7 v.v. ir baigsis 
sekmadienį, gruodžio 5 d. Reko
lekcijas ves Tėvas K. Trimakas, 
SJ. Moterys registruojasi pas 
KLKM Dr-jos pirmininkę A. 
Kuolienę RO 9-7051 arba pas V. 
Valaitienę RO 7-8628. Kviečia
mos dalyvauti rekolekcijose mo
terys ne tik iš Toronto, bet ir iš 
kaimyninių kolonijų. Valdyba

Kas planuoja N. Metus sutikti 
Prisikėlimo par. salėje, jau gali 
išsirinkti geriausius stalus. Bilie
tus parduoda Ant. Štuikys, 186 
Oakmount Avė, tel. RO 9-5602. 
Sekmadieniais bilietai parduoda
mi Prisikėlimo par. salės kavinė
je nuo 10 vai. ryto iki 1 v. p.p. 
Bilietų kaina $6.

Gautas iš Tėvu augustinijonų, 
Marylake, King City, rekolekcijų 
kalendorius. 1965 ir 1966 metais 
lietuviams rekolekcijos paskirtos 
gruodžio 10, 11 ir 12 d. Pradžia 
— penktadienį vakare 7 vai. Šie
met rekolekcijų vedėju bus Tėv. 
Trimakas, jėzuitas, iš Čikagos. 
Smulkesnių informacijų teirautis 
klebonijoje arba vakarais pas V- 
Sonda tel. RO 9-0671.

Prisikėlimo par. K.V. Dr-ja
Steigiamas dramos ir filmo 

sambūris. Lapkričio 21 d., šį sek
madienį, 6 v.v., salėje virš “TŽ” 
redakcijos kviečiamas steigiama
sis susirinkimas dramos ir filmo 
mėgėjų grupės. Visi tuo reikalu 
susidomėję prašomi dalyvauti-

Iniciatoriai — R. Vaštokas, 
Vyt. Petrulis, Stp. Ramanauskas

Lietuviškos nuotaikos kalėdi
nes atvirutes ką tik išleido “žibu
riai”. Jų autorius — dail. Tel. 
Valius. Šiuo metu jos išsiuntinė
jamos platintojams. Kaikurie as
menys jų užsisakė didesnius kie
kius.

Tautinių grupių meno taryba 
lapkr. 12 d. naujoje rotušėje su
rengė priėmimą visiems darbuo
tojams, kurie prisidėjo prie taut, 
grupių spektaklio “Nationsbuild- 
er 1965”. Ta proga svečiai buvo 
pavaišinti, meksikiečių grupė pa
demonstravo savo šokių, o jauni
mas turėjo progos pasilinksminti. 
Toronto burmistro vardu žodį ta
rė atstovas Archer. Programai 
vadovavo L. Kossar. Iš lietuvių 
dalyvavo: KLB valdybos pirm. A. 
Rinkūnas, sekr. L- Tamošauskas 
ir “TŽ” red.

Lietuvių Vaikų Namų naudai 
rengtas bazaras lapkr. 13 d. Pri
sikėlimo salėje praėjo labai sėk
mingai. Tai rodo, kad Toronto 
visuomenė labai vertina seselių 
darbą lietuvių vaikų auklėjime-

Sol. L. Šukytė pakviesta kon
certuoti Los Angeles, Kalif., lie
tuvių par. 25 m. suka ties proga 
1966 m. birželio 19 d.

Serga šv. Jurgio ligoniėje Z. 
Daugvainienė. Padaryta operaci
ja G. Dubinskienei.

Atvyko iš Lietuvos Alfonsas ir 
Marija Gačioniai, gyvenę Kaune; 
apsigyveno pas sūnų A. Gačionį 
Toronte. Jų dukra Dana Rukšie- 
nė taip pat gyvena Toronte, kita 
dukra — JAV-se.

Stasys Miniota, kaip rašo dien
raštis “Star”, buvo apiplėštas 
dviejų asmenų 3.20 v.r. prie savo 
namų, kai grįžo iš darbo. Plėši
kai atėmė rankinį laikrodį ir $58 
čekį, kurį privertė pasirašyti 
įteikta plunksna.

Atidarytas naujas teatras “The 
Playhouse” 1499 Yonge St. Vai
dinimai vyksta kasdien, išskyrus 
pirmadienius. Studentams duoda
ma 50% nuolaida. Raštinės tel. 
925-2211.

Tūkstantinės minios dalyvavo laisvės...
(Atkelta iš 1 psl.) 

neimponavo dėl beveik trigubos, 
nei susirinkusiųjų buvo, talpos. 
Gatvėse pasirodė masės žmonių 
su orkestrais, vėliavomis, plaka
tais. Suvažiavusių buvo iš visur 
ir visokių — senų ir jaunų. Vie
ni amžių bebaigią, pasiramsčiuo
dami lazdomis, kiti — dar visai 
jauni- Tai tikrai ašaras traukiąs 
vaizdas.

Apie 5 vai. p.p. demonstracija 
pasiekė Dag Hammarskjold aikš
tę. Ten kiekvienos baltų tautos 
atstovas tarė žodį, po kurio sekė 
tos tautos himnas, garsiai skam
bąs visame Niujorko centre. 
Prel. J. Balkūnas, visiems įsijun
giant, sukalbėjo maldą už laisvę, 
o po to pasigirdo šūkis: “We 
want freedom”, į kurį įsijungė 
visa minia ir sutartinai kartojo.

Laisvės, laisvės!
Daugelis buvo taip paveikti, 

kad nebegalėjo sulaikyti ašarų: 
verkė ir šaukė laisvės. Tai mani
festacija, kokios turbūt nei vie
nas į ten vykstąs dalyvis net ne
sitikėjo. Bet tai tik pradžia, pa
sak kalbėtojo Rooney- Tokias 
manifestacijas esą reikia rengti 
dažniau: užsibrėžtą ir pradėtą 
darbą tęsti, kad pasaulis paga
liau atvertų savo sąžinės akis.

Ateityje reikėtų dar daugiau 
dalyvių, kad jų negalėtų sutalpin
ti nei Madison Square arena. Juk 
baltiečių yra. Kiekvienas žmogus 
padidina minią, kiekvienas bal
sas pastiprina garsą, kiekviena 
plakanti širdis padeda greičiau 
pralaužti ledą ant pasaulio sąži
nės paviršiaus.

Spauda ir televizija
Laisvės žygio proga Niujorko 

dienraštyje “New York Times” 
lapkričio 7 d. laidoje buvo įdėtas 
per visą puslapį atsišaukimas: 
“An Appeal to The Conscience 
of The United Nations”. Jis bu
vo pasirašytas daugelio žymių bei 
įtakingų amerikiečių. Patį laisvės 
žygį platokai aprašė “Sunday

Rinkimai į Toronto apylinkės 
tarybą Įvyks lapkričio 28 d., sek
madienį. Kandidatų sąrašas pa
skelbtas “TŽ” 45 nr. Jų yra 32; 
išrinkti reikės 25. Toronte yra 
apie 8000 lietuvių. Visi jie turė
tų būti atstovaujami apylinkės 
taryboje, kurios paskirtis — 
spręsti bendruosius Toronto lie
tuvių reikalus- Todėl visų parei
ga dalyvauti balsavime.

VISIEMS MANO DRAUGAMS 
IR RĖMĖJAMS

Reiškiu nuoširdžiausią padė
ką visiems, padėjusioms mane 
perrinkti Parkdale apylinkėje 
per praėjusius federacinius 
rinkimus.

Taip pat užtikrinu jus visus, 
kad stengsiuos atlikti savo pa
reigas kuo geriausiai.

Nuoširdžiai jūsų,
Dr. STANLEY HAIDASZ, M P.

JIESKAU PIRKTI RAŠOMĄ MAŠI
NĖLĘ lietuvišku - anglišku raidy
nu. Rašyti: Jonui Statkevičiui R. R. 3 

West Lome, Ont.

SUAUGUSIŲ ŠEIMAI reikalinga šei- 
mininkė, galinti gyventi kartu. Tel. 
889 - 2926.

News” lapkr. 14 d. laidoj. Tele
vizijoje lapkr. 13 vakare buvo ro
domi kaikurie momentai iš lais
vės žygio- Manifestacijos rengė
jai išleido specialius leidinius: 
“Lithuanian, Latvian, Estonian 
Freedom Rally” ir “We Plead, 
We Ask, We Demand Free The 
Baltic States’” K. J. Sts.

įsiveržė į JT rūmus
Keturiolika tūkstančių — buvo 

du žodžiai, kuriuos lapkr. 13 d. 
vakare ištardami Niujorko radi
jo ir televizijos pranešėjai patei
kė apčiuopiamiausią Baltijos lais
vės manifestacijos įvertinimą, 
manifestacijai baigiantis, jos va
dovai turėjo progos padaryti pa
reiškimus per radiją ir televiziją 
dešimtims milijonų.

Dešimts skautų akademikų—4 
jaunuoliai ir 6 merginos iš Čika
gos, Klevelando ir Bostono — 
staigiu, iš anksto nenumatytu, 
žygiu įnešė manifestacijos įkvėp
tus pareiškimus į J. T. Saugumo 
Tarybos posėdžių salę, Saugumo 
Tarybai besvarstant Rodezijos ne
priklausomybės problemą. Kai 
po lietuvių, latvių ir estų kalbų 
su himnais ir bendros maldos 
trys vėliavos, manifestacijos ko
miteto lydimos, buvo nuneštos 
prie Jungtinių Tautų uždarų var
tų ir į juos pasibeldusios grįžo, 
minėtasis dešimtukas nuvyko tie
siai į Saugumo Tarybos posėdžių 
salę ir ten choru ėmė garsiai rei
kalauti Baltijos valstybėms lais
vės bei prideramos vietos Jungti
nėse Tautose. Posėdžio eiga tapo 
kurį laiką sutrikdyta. Jaunuolius 
tvarkdariai iš salės pašalino, bet 
su jais iš salės išskubėjo ir ten 
buvę reporteriai - fotografai, ku
riems šie manifestantai išsamiai 
perdavė savo ir ką tik pasibaigu
sios manifestacijos nusiteikimus. 
Tai įvyko apie 5 vai., manifestan
tams jau skirstantis. Po valandos 
žinia apie manifestaciją ir jos 
reikalavimus jau buvo paskleista 
į visas šalis per didžiąsias tarp
tautines žinių agentūras. E.

A. Gačionis, dirbęs kurį laiką 
Toronto pašto įstaigoje, gavo 
naują darbą kaip Peel apylinkės 
oro švaros tikrinimo inspekto
rius. Jo įstaiga yra Ontario val
džios žinioje.

Atitaisymas- “TŽ” 45 nr. veda
majame atspausdinta “Buvimas 
dviejų pagrindinių organizacijų, 
besiginančių savo metodais ...”; 
turi būti besiskiriančių.

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

Telefonas 767 - 7084.
A. ZAREMBA 

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

“Draugas” metinė prenumerata pake
liama iš S12 i $13. Ligi to laiko se
kančių metų prenumerata galima ap
mokėti sena kaina, Ly. S12 (plius skir
tumas už JAV valiutą) šv. Jono Kr. 
par. kioske pas “Draugo” atstovą V. 
Aušrotą, šiame kioske galima apmo
kėti 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.

PARDUODAMAS gražus namas (split 
level); 2 virtuvės, dvi prausyklos, di
delis poilsio kambarys; namas pušyne 
su visais miesto patogumais prie pat 
Delhi, Ont miestelio (100x120 pėdų 

■ klypas). Teirautis 60 Smith Ave., Del- 
| d, Ont

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P LUBYS. Telef. WA 2-7981. 
Namu telefonas AM 1-0537.

I I III I —....................................... *—■■■ I———

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū 
su Klasėje turintiems laikinins lel 
dimus Tr jau galima pradėti va 
žinoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom.
C7*> RT nop ST. W. (prie Pathnrct> 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

— Lapkričio 21 d., sekmadie
nį, 11 vai. bus Mišios už mirusias 
Sv. Elzbietos Dr-jos nares su 
bendra Komunija. Po Sumos pa
rapijos svetainėje bus bendri pus
ryčiai, į kuriuos valdyba kviečia 
atsilankyti ne tik nares, bet ir vi
sus vyrus su šeimomis. Lapkri
čio 19 d taip pat bus Mišios už 
šv. Elzbietos mirusias nares.

— Primenama, kad N. Metų 
sutikimo vakaras rengiamas par. 
svetainėje gruodžio 31 d. Bus ge
ra vakarienė, puikus orkestras. 
Pradžia 9.30 vai. vak. Bilietų kai
na: suaugusiems $5, studentams 
$2.50.

— Jau penkta savaitė serga p- 
Tamošiūnas Jean Talon ligoninėj.

— Julijai Gargasienei bus da
roma antra operacija Royal Vic
toria ligoninėj.

— Iš Montrealio žygyje į Jung
tines Tautas Niujorke dalyvavo 
virš 50 lietuvių. Važiavo savo au
tomobiliais.

— Labai laiku pristatė Lietu
vos reikalą Montrealio laikraščių 
redakcijoms, radijo ir televizijos 
stočiai Petras Adamonis. Jis iš
siuntinėjo jiems “New York 
Times” dienraščio sekciją, kur 
buvo rašoma apie Lietuvą.

— Šv. Kazimiero bažnyčiai pa
aukojo $380 Marijona Dubaus- 
kienė, už kuriuos ji įtaisė naujus 
kilimus prie altoriaus. Jai didelis 
ačiū!

— Praėjusio sekmad. pirmoje 
rinkliavoje surinkta $161,79, ant
roje — $219,27. Parapijai auko
jo p.p- — Engei $9, Varaška $8.

— Sekmadieniais 11 vai. visa
da bus laikomos Mišios lietuviš
kai. Iki bus apsiprasta su atsaki
nėjimu, bus giedama pradžioje 
“Pulkim ant kelių”, užbaigoje — 
“Marija, Marija”. Vėliau giedosi
me ir daugiau giesmių.

— Parapijos bazaras vyksta ga
na gerai. Duomenys bus paskelb
ti sekančia savaitę.

— Praėjusi savaitgali Montre
alio studentai ateitininkai padarė 
vizitą Otavos lietuviams studen
tams. Otaviškiai gražiai priėmė. 
Pramatyta panašių vizitu padary
ti ir į kitus miestus. Pradedamas 
gražus montrealiečių studentų at
eitininkų judėjimas ir jieškoji- 
mas išeivijos sąlvgose pritaikymo 
ateitininkiškos dvasios.

— Parapijiečių lankymas: lap
kričio 19 d- Rosemonte 6 Avė. 
nr. 6830-6754 ir 3 Avė. nr. 6642; 
22 d. — Rosemonte 5, 4 ir 3 Avė. 
nb 5805-5780; 23 d. — Rosemon
te 7 Avė., 3 Avė. nr. 5516-5042 ir 
2 Avė. nr. 5475; 24 d. — Rose
monte 2 Avė. nr. 6788-6735, 1 
Avė. nr. 6281-6218 ir Molson nr. 
6778; 25 d. — Rosemonte Molson 
St. 5675 ir Mallet St. J. G.

Jaunųjų kunigų 
suvažiavimas

Lapkr. 9-10 d.d. Ročesterio Šv. 
Jurgio parapijos klebonijoje bu
vo susirinkusi didesnioji pasku
tiniu laiku Romoje įšventintų 
liet, kunigų dalis: kun. Alf. Ba- 
bonas, kun. Alg. Bortkevičius, 
kun. L. Januška, kun. R. Kaspo- 
nis. kun. J. Staškevičius ir kun. 
K- žemaitis.

Prisiminę kartu lietuvių kole
gijoje praleistas dienas, kuri kaip 
tik šiuo metu švenčia 20 metų 
nuo pirmųjų studentų atvykimo, 
jie apgailestavo, kad šiai vienin
telei tos rūšies laisvajame pasau
lyje lietuvių švietimo įstaigai vis 
dar nėra rodomas tinkamas dė
mesys. Šios įstaigos laimėjimais 
dalinasi ne tik jos nariai, bet ir 
kiekvienas lietuvis katalikas, to
dėl visiems turėtų rūpėti jos rei
kalai bei trūkumai.

Visi dalyvavusieji suvažiavime 
dirba lietuviškose parapijose, 
bet sąlygos ir reikalavimai jose 
yra nepaprastai skirtingi. Kiek 
galint skubesnis lietuviškų litur
ginių tekstų bei melodijų išleidi
mas padėtų neprarasti visos ei
lės katalikų lietuvių, vis daugiau 
linkstančių į anglų kalbos varto
jimą.

Susirinkusieji apžvelgė ir abie
jų pirmųjų Europos kunigu su
važiavimuose iškeltas mintis, 
ypač nauja pasauliečių vaidmenį 
Katalikų Bendrijoje.

Lapkr. 10 dienos rytą parapi-

’’LITAS“
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 De Sere $♦., sekmodieniois nuo 10 30 Iki 12.30 v., dorbo 
nomis — nuo 10 iki 3 v., fcskiriont orrmod*niu$ ir Mtodienius; vokorois — 
n»<3K tr oenktod*enioH nuo 7 <kl Q vol
3907 Rotemouvtf Blvd., HI. 722 - 2472: dienq — penktodienlok nuo 1 iki 6 vol. Ir v 
roi« — pirmod»en»oH, trečiod*enioH i*’ nuo 7 Hct O vol.

— Šis sekmadienis yra paskuti
nis užregistruoti vaikus pirmajai 
Komunijai. Kurie dar nėra užre
gistravę, prašome tuojau tai pa
daryti, nes netrukus seselės pra
dės ruošti vaikučius pirmajai Ko
munijai, kurią - kiekvienas turi 
priimti savo parapijoje.

— Lapkričio 26 d., penktadie
nį, 7.30 v. v. klebonijoje bus svar
bus parapijos komiteto susirinki
mas. Narių dalyvavimas būtinas.

— Šį sekmadienį po Sumos — 
tretininkių susirinkimas zakristi
joje.

— Nuoširdžiai dėkojame J. 
Saunoriui ir K. Jasučiui už paau
kotus parapijos bazarui fantus, o 
P. Budrevičienei už paaukotas gė
les bažnyčiai.

— Bažnyčios Fondui aukojo: po 
$20 — K. Žemaitis ir S. Motiejū
nienė; $15 —D. Jurkus; po $10— 
Č. Januškevičius ir P. Januška; 
po $5 — J. Simijonas, V. Efertie- 
nė, J. Morkūnas, J. Zabiela, T. 
Šaltenis ir K. Jasutis. Aukoto
jams nuoširdi padėka.

— Šią savaitę T. K. Pečkys lan
kys Point St. Charles gyvenan
čius lietuvius; T. S. Kulbis — 
Verduną nuo 6 Avė. iki galo; T. 
J. Venckus: antradienį — Egan, 
Woodland ir Emard gatves; tre
čiadienį — Springland ir Desmar- 
chais; ketvirtadienį — De Seve; 
penktadienį — Holy Cross ir Jo- 
licoeur. T. J. Vaišnys lankys 
Mount Royal ir Cote des Neiges 
gyvenančius lietuvius.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $243.

— Nuoširdžiai dėkojame p. J. 
Petrauskui ir p. Rasimavičiui už 
laiptų sutvarkymą prie pagrindi
nio įėjimo į bažnyčią. Bit.

“Lito” balansas spalio mėn. ga
le buvo $1,500,816. Indėliuose $ 
921,464, ein. sąskaitose $519.245, 
šių metų pelnas $39,109; paskolų 
$1.347.464. Per praeitą mėnesį 
keli stambūs “Lito” indėlininkai 
nusipirko nuosavybes. Jų išimtos 
sumos prilygo naujoms santau
poms, todėl “Lito” balansas nepa
didėjo. Didesnio prieauglio lau
kiama lapkričio mėn-, kadangi ki
tiems bankams prirašius palūka
nas už pusę metų, daugelis savo 
santaupas ta proga perkėlė i “Li
tą”. Pr. R.

Lac Sylvere savininku dr-ja šie
met rengia šokių vakarą Montrea- 
lyje lapkričio mėn. 27 d. Dr-jos v- 
ba projektuoja Įsigyti sunkvežimi 
sklypų purškimui nuo uodų ir 
musių ir tikisi kad ateinančią va
sarą ta problema bus išspręsta. 
Bandymai purkšti iš lėktuvų pra
eitą vasarą nedavė jokių rezulta
tų. Pr. R.

Stovyklos miško valymui auko
jo: S. Pocauskas $10, K. Leipus $ 
10, H. Nagys $10, D. Jurkus $5, 
M. Krauza $10. Iš viso $45.

Čekius rašyti “Baltijos” sto
vyklavietės vardu ir siųsti 1465 
De Seve St., Montreal 20 arba 
įteikti betkuriam stovyklos komi
teto nariui.

Kanados automobilių pramo
nės darbininkų atlyginimas pri
valėtų būti toks pat kaip ir JAV, 
— pareiškė unijos vadas W. 
Reuther, šiuo metu tarptauti
nei automobilių darbininkų uni
jai priklauso 81.000 kanadiečių, 
kurių valandinis uždarbis yra 
40 et. mažesnis kaip JAV.

Kanados vynas nėra populia
rus ir pačių kanadiečių tarpe. 
Kanadoje yra 19 vyno daryklų. 
90% visų vynuogynų yra Onta
rio ir Br. Kolumbijoje. Kanado
je išgeriamo vyno kiekis tėra 
tik pusė galiono asmeniui. Pa
saulyje Kanada tuo atžvilgiu 
yra 32-oje vietoje. Pirmoje vie
toje stovi Prancūzija, kur kiek
vienas asmuo, Įskaitant vaikus 
ir moteris, per metus sunaudo
ja 35 gal. vyno; italai — 29 ga
lionus. Daug vyno Kanadoje yra 
gaminama namuose pačių ka
nadiečių, ypač italų, jugoslavų 
ir kitų ateivių.

jos klebonas kun. Valiukas, vi
siems dalyvaujant, aukojo šv. 
Mišias už Sibire mirusius liet, ku
nigus. Taipgi specialios Mišios 
buvo paaukotos už visus jaunimo 
žygio i Jungtines Tautas daly
vius. K- J. Stš.

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




