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Kovoti, bet su kuo?
Dar iš gimnazijos vadovėlių tebeskamba mūsų ausyse posakis: 

“Gyvenimas yra kova”. Tada tai buvo deklamacija, kuri buvo tiek 
reali, kiek rodė knygos. šiandieną, po daugelio metų, toji dekla
macija nebėra poetinis šūksnis, bet realus ir net kruvinas gyveni
mas. Jis yra realus ne tiktai karų atvejais, bet ir kitokių kovų bei 
rungčių. Žmogus visą gyvenimą lieka mobilizuotas karys, nes už 
viską jam reikia kovoti: ir už duoną, ir už mokslą, ir už karjerą, ir 
už turtą, ir už šeimą, ir už laisvę, ir už tėvynę... ir pagaliau... 
už kapų ramybės kampą. Net ir ten, kur vyksta žaismas, kova ne
sibaigia. Pvz. kad ir sporte. Jame kartais Įsisiūbuoja karšta kova, 
kuri Įaudrina ne tik žaidėjus, bet ir žiūrovų minias, nes žiūrovas 
yra toks pat kovotojas, kaip ir žaidėjas. Jei pastarasis visa savo 
energija bei miklumu reiškiasi kovoje, tai žiūrovas lydi jį savo 
psichologiniu Įsijungimu, vidine įtampa, kuria dalyvauja sportinė
je kovoje. Tas pats reiškinys vyksta ir ekonominėje srityje. Čia 
žmogus yra genamas ne vien godumo turtui, bet ir rungties dva
sios. Kai jis mato aplinkui daugiau pasiturinčius kaimynus ir vis 
gausiau laiminčius medžiaginių gėrybių, kyla veržlos jausmas, ver- 
čiąs rizikuoti, dirbti iki paskutiniųjų ir tuo būdu siekti ekonomi
nių laimėjimų.

i i it

Ta kovos dvasia, daranti kiekvieną žmogų savotišku kariu, 
vienus iškelia i gyvenimo viršūnes, kitus nugramzdina, galėtume 
sakyti, gyvųjų pragarmėm Tie, kurie pasirenka taurų gyvenimo 
idealą ir už jį visą gyvenimą kovoja, patys sutaurėja ir lieka sa
votiškais kristalais, atspindinčiais kovoto idealo šviesą. O tie, ku
rie neranda tauraus idealo arba suidealina tai, kas nėra idealas, 
kovoja tuščiai arba nevertingai, iškišdami virš visko savąjį aš. Tuo 
atveju kova tampa neigiama, destruktyvi, nuodijanti. Jon įtrau
kiami ir idealistai, kurie patys, besigindami ir begindami savo 
idealą, nudarda ton pačion pragarmėn. Tada kyla tarpusavio ko
va — jau nebe žaisminė, nebe varžybinė, bet piktybinė. Ji yra ga
na ryški ir lietuviuose. Jei mes tiek kovotume su priešais, kiek ko
vojame tarpusavyje, būtume tikra prasme narsi tauta. Mūsų tau
tos, kad ir mažos, svoris tarptautiniame gyvenime būtų žymiai ki
teli. Mes, lietuviai, aplamai imant, tebesame savojo kiemo kovo
tojai, dar neatsipalaidavę nuo primityvios tarpusavio kovos, kuri 
nuo kunigaikščių laikų slypi mūsų gelmėse. Mes išėjome iš kai
mo, kuriame šalia įprastinės idilijos virė ir tarpusavio kovos, bet 
kaimas iš mūsų neišėjo. Dar mūsų kovos, kurios pasireiškia net 
ir spausdintu žodžiu, dažnai savo esmėje tebėra iš kaimo vidurio. 
Mūsų kaimas toks gajus, kad nei mokslas, nei auklėjimas nepajė
gė jo įveikti. * * *

Šalia kovotojų- bendrąja’ prasme turime kovotojų karinc»pras- 
me. Išeivijoj, ypač pokarinėj, karių gana gausu. Jie turi organiza
cijas, kurios rengia tradicinius kariuomenės minėjimus, iškelia 
savo praeiti ir tuo palaiko tarpusavio ryšius. Visa tai, gražu. Bet 
ar to pakanka? Ar tai mūsų karių misija dabarties išeivijoj? Jų 
misija šiuo metu turėtų būti žymiai platesnė. Išeivijoj atsidūrę 
kariai pirmoj eilėj turėtų būti kovotojai už Lietuvos laisvinimą ir 
lietuvybės ugdymą. Jeigu Lietuvoje reikėjo budėti tėvynės sargy
boje su fiziniu ginklu, tai čia reikia kovoti — moraliniu ginklu. 
Pasikeitė sąlygos, pasikeitė ir ginklai. Mūsų kariai šiandieną pir
mieji turėtų eiti i visuomeninę veiklą. Visur skundžiamasi, kad nė
ra veikėjų, kad sunku sudaryti valdybas. Tegu išeina i prieki bu
vę mūsų kariai ir teužima visuomeninės veiklos frontą. Tada, kai 
jaučiamas tam tikras pavargimas bei traukimasis Į savas gūžtas, 
tegu sujunda karinė drąsa ir tenukreipia visų lietuvių kovas į 
bendrą priešą bei pavojų — nutautėjimą. Buvę Lietuvos kariai 
turėtų neapsiriboti savom" organizacijom ir eiti su pozityvia dvasia 
į plačią visuomenę. Šia prasme kariai mums yra reikalingi. Ir jei
gu jie supras dabarties reikalavimus, galės atlikti didelės reikš
mės misiją. Pr. G.

Savaitės įvykiai
AMERIKOS SENATORIŲ GRUPE, VADOVAUJAMA SEN. 

M. MANSFIELDO, LANKĖSI PARYŽIUJE, VARŠUVOJE, MASK
VOJE IR SAIGONE. šios grupės kelionė laikoma reikšminga, nes 
M. Mansfieldas yra JAV senato daugumos vadas ir prez. L. John- 
sono patarėjas, be to, jis su savo grupe Maskvoje ir kitose sostinė
se tarėsi su atsakingais politikais Vietnamo klausimu. Manoma, kad 
tie keliaujantieji senatoriai tiria taikos galimybes Vietname. Pas
taruoju metu ten vyksta gana didelės kovos, ypač la Drang slėnyje, 
P. Vietnamo teritorijoj, kur praėjusią savaitę žuvo apie 1.200 Š. 
Vietnamo karių ir nemažas skaičius amerikiečių. Š. Vietname ame
rikiečių bombonešiai tęsia strate->-----------------------------------------

KO SIEKIA
Apie Kanados rinkimus JAV 

spauda rašo: “Ko Kanada nori 
ir siekia? Atsakymas — nieko! 
Mums nesvarbu. Mums nerūpi 
tarptautinė politika. Mes neno
rime prisidėti prie šio žemyno 
ir pasaulio gerovės. Mes nenori
me modernėti ir persiorgani
zuoti. Mes net nenorime vienin
gos Kanados. Mes nenorime 
kurti istorijos. Mes norime tur
to, bet nenorime atsakomybės.” 
Toliau rašoma, kad kanadiečiai 
neturi supratimo, kokią valsty
bę jie norėtų kurti ir Kanados 
partijų vadai nesirūpina krašto 
gerove, o tik egoistiniu noru 
likti valdžios kėdėje.

Kvebeko premjeras J. Lesage 
anksčiau buvo minimas, kaipo 
vienas iš kandidatų Pearsono 
vietai užimti, tačiau jo neįsi- 
jungimas i praėjusius rinkimus 
ir faktas, kad liberalai Kvebeke 
iš 75 vietų gavo tik 55 atstovus, 
tas galimybes sumažino. Atro
do. kad Pearsonui pasitraukus 
J. Lesage dideliu galimybių bū
ti išrinktu liberalų vadu neturi.

Keleivinių autovežimių nu
merių plokštės 1966 m. Onta
rio prov. bus pradėtos išdavinė
ti nuo š.m. gruodžio 1 d. Senų
jų plokščių galiojimas baigiasi 
1966 m. vasario 28 d. Tai kartu 
ir paskutinė diena Įsigyti nau
jom plokštėm. Ontario 1966 m. 
plokštės bus su mėlynos spal
vos numeriais baltame dugne. 
Komercinių autovežimių 1966 
m. plokštės bus pradėtos išdavi
nėti kovo 1 d.; paskutinė diena 
— kovo 31.

Ontario elektros jėgainė pri
sipažino buvusi kalta dėl elekt
ros srovės nutraukimo lankri- 
čio 9 d., kai 32 mil. amerikie
čiu ir kanadiečiu keliom valan
dom buvo palikti be elektros. 
Visi kaltino amerikiečius. Onta-

KANADA?
rio premjeras J. Robarts tuo 
metu pareiškė, kad Kanadai 
reikėtų išsijungti iš JAV elekt
ros tinklo, jeigu panašūs daly
kai atsitinka.

Peržiūrima asmeninių mokes
čių sistema Kanadoje ir bus 
bandoma pakeisti, kad uždirb
tas kapitalas, jeigu jis vėl in
vestuojamas, būtų apdėtas mo
kesčiais. Dabar už tokį kapitalą 
nereikia mokėti pajamų mokes
čių ir daugelis turtuolių Įvai
riais būdais nuo mokesčių išsi
suka. 1963 m. net 554 kanadie
čiai pranešė uždirbę virš $100.- 
000. Ju bendros pajamos siekė 
$83 mil., iš kurių reikėjo mokė
ti $30 mil. pajamų mokesčių.

Sov. Sąjunga pareiškė daly
vausianti Montrealio pasaulinėj 
parodoj. Tam reikalui sudary
ta net 29 asmenų sovietu dele
gacija. kuri entuziastingai ėmė
si darbo. Sov. Sąjunga labiau
siai domisi “Man the explorer” 
paviljonu, prie kurio statybos 
ir Įrengimo ji prisidės.

Lietuviška programa 
televizijoj

Winnipeg© lietuvių apylinkės 
paruošta programa bus rodoma 
televizijoj per CJAY — CTV sto
tis: Winnipege — š.m. lapkričio 
28, sekmadienį, 8-8.30 v.v.; Mont- 
realyie — lapkričio 28, sekmadie
nį, i.30-2 v. p.n.; Vankuveryje — 
— gruodžio 5, sekmadienį (dėl 
valandos teirautis vietinėje stoty
je!: Moose Jaw — gruodžio 12 
(dėl valandos teirautis vietoje). 
Patartina ir kitose vietovėse iš 
anksto pasiteirauti vietinėse tele
vizijos stotyse, nes kartais pa
skelbtas programos laikas būna 
pakeičiamas. Winnipeg© lietuvių 
nrngrama bus rodoma “Canadian 
All” programos rėmuose. J. M.

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės dalinys su savo vadu karininku J. Skardžium - Skaržinsku 
prie Vilniaus katedros 1939 m.

Komunistai Amerikos universitetuose
Pastaraisiais mėnesiais JAV 

universitetuose pasireiškė politi
nio pobūdžio sąjūdis, išvedęs i 
gatves tūkstančius studentų de
monstruoti prieš savo krašto val
džią ir savo tėvynės interesus. 
Viešumoje tas sąjūdis yra linkęs 
vadintis pacifistiniu, t. y. taikos 
siekiančiu. Jo Įtakoje, budistų 
vienuolių pavyzdžiu sekdami susi
degino prie Jungt. Tautų rūmų 
pacifistai N. Morrison ir La Por
te. Vienas jaunas pacifistas vie
šai sudegino mobilizacijos korte
lę.

Politika — tai ne futbolas
Visi jie galbūt yra gerų inten

cijų jaunuoliai, deja, pakliuvę ant 
apgaulingos meškerės. Jie siekia 
taikos Vietname, bet tokios, kuri 
duotų visišką laimėjimą komunis
tiniam imperializmui. Tie de
monstracijų jaunuoliai nepastebi, 
kad kerta šaka, ant kurios patys 
sėdi. Komunistų laimėjimo atve
ju Amerika ne tiktai prarastų sa
vo prestižą, bet ir pati atsidurtų 
pavojuje, kuris vis artėja. Pra
laimėjimas komunistams nebūtų 
panašus i pralaimėjimą futbolo 
žaidynėse. Tai būtų pralaimėji
mas, kuriame nėra galimybių at
sigriebti.

Amerikos pacifistų užnugaryje 
stovi Įvairiais vardais prisidengu
sios kairiųjų organizacijos, kurios 
vykdo imperialistinio komunizmo 
direktyvas. Viena tokių organiza
cijų yra “Students for Democra
tic Society”. Jos atstovas viešai 
pareiškė: “Komunistiniai kraštai 
mums nesudaro jokio pavojaus. 
Jungtinės Amerikos Valstybės su
daro didesnį pavojų pasaulio 
tautu nepriklausomybei kaip ko
munistinė Kinija.” Taip kalbėjo 
amerikietis, kurio naivumas yra 
baisus. Ką gi Amerika pavergė? 
Nė vieno krašto! Tuo tarpu Sov. 
Sąjunga — dešimtimis milijonų 
tautų. Tą patį daro Kinija.

Pagalba raudoniesiems
Tiesa, tokios kairėn linkusios 

organizacijos, besiskverbiančios i 
Amerikos studentiją, palyginti, 
tiktai mažą dalį studentų Įtraukė 
savo tinklan, tačiau užtenka ir to 

sumenkinti Amerikos prestižui 
užsieniuose, ypač pietryčių Azijo
je, kur vyksta svarbios kovos. Jau 
dabar raudonosios Kinijos radi
jas ir spauda Amerikos studentų 
demonstracijas išnaudoja savai 
propagandai, kuri plačiai tvirtina, 
kad Amerikos visuomenė prieši
nasi vyriausybės politikai. Tai pa
drąsina komunistus tęsti kovą 
Vietname. Taigi, tokios demons
tracijos, užuot sutrumpinusios ka
rą Vietname, ji prailgina. Būtų 
daug naudingiau Amerikai ir ki
tiems laisviesiems kraštams, nu
kreipti demonstracijas i raudoną
ją Kiniją. Jeigu ji atitrauks savo 
leteną, uždėtą ant Š. Vietnamo, 
amerikiečiams nebereiks budėti 
P. Vietnamo laisvės sargyboje.

Studentija — 
silpniausia vieta
Paprastai komunistai kiekvie

name krašte išnaudoja silpnąsias 
vietas. Savo veiklą jie pradeda 
nuo darbininkijos. Amerikoje 
komunistai darbininkuose mažai 
įtakos turi. Silpniausia amerikie
čių visuomenės vieta, atrodo, yra 
studentija, kuri daug žino apie 
sportą, bet nesiorientuoja politi
koje. Tą padėtį išnaudoja komu
nistų veikėjai. Pasak FBI direk
toriaus J. Edgaro Hooverio pra
nešimo, paskelbto š. m. spalio 
mėn., komunistų partija savo pa
stangas praėjusiais mokslo metais 
nukreipė i universitetus. Jos va
dovai kalbėjo 56 susirinkimuose, 
kuriuose dalyvavo 37.000 studen
tų.

Blaivus balsas
Dr. S. T. Possony, Stanford© 

un-to profesorius, pareiškė, kad 
Amerikai pavojų sudaro ne ofi
cialioji komunistų partija, bet tos 
neaiškios organizacijos, kurios 
bendradarbiauja su Kinija. Jos 
taip pateikia savo tikslus, kad 
suviliotų studentus ir profesorius. 
Tuo būdu siekiama sukurstyti vi
suomenę prieš Amerikos karius 
ir priversti vyriausybę atitraukti 
kariuomenę iš Vietnamo. Studen
tai to nepastebi ir lengvai pakliū
va i komunistų pinkles. “Komu

nistui, — sako prof. Possony, — 
pacifizmas yra tik priemonė tiks
lui pasiekti, šiandien jis yra paci
fistas Amerikoje, nes nori, kad 
mes pralaimėtume Vietname. Bet 
tas pats komunistas tampa karo 
šalininku ir karo kurstytoju šiau
rės Vietname, nes nori ten komu
nizmo pergalės”. Tas pats prof. 
Possony, komunizmo žinovas, pri
minė nesenus Hitlerio - Stalino 
laikus. Esą, kai Hitleris su Stali
nu buvo draugai, tai Amerikos 
komunistai buvo pacifistai — tai
kos šalininkai ir veikė prieš JAV 
Įsikišimą i karą. Kai Hitleris už
puolė Sov. Sąjungą, tie patys ko
munistai - pacifistai ėmė organi
zuoti spaudimą, kad JAV kaip ga
lint greičiau Įsiveltų i karą.

Tas pats ir dabar: Komunistinė 
propaganda Amerikoje išnaudoja 
gerų norų, bet naivius studentus 
savo tikslams. Jie skelbia taiką, 
nes tai naudinga jų raudonajam 
imperializmui. Kn.

Laisvės žygis 
nepasibaigė

Po sėkmingų demonstracijų , 
Niujorke prie jungtinių Tautų j 
rūmų iniciatoriai tęsia darbą to-: 
liau. Jie organizuoja lankymą! 
Jungt. Tautose susirinkusių Įvai
rių kraštų delegacijų, kurioms' 
reikia Įteikti atitinkamus memo-: 
randumus bei rezoliucijas. Pa-! 
grindinis taikinys šiuo metu —: 
JT komitetas kolonizmui tirti. Į 
ji reikia nukreipti pastangas. To
dėl Komitetas Lietuvos Nepri
klausomybei Atstatyti prašo visų 
lietuvių talkos: rašyti laiškus ang
lų, prancūzų arba ispanų kalbo
mis ir reikalauti, kad tas komite
tas svarstytų Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos klausimą, ištirtų kolo
nistine padėti tose valstybėse ir 
praneštų JT visumos susirinki
mui. Laiškus adresuoti:

His Excellency Sori Coulibaly, 
Chairman
United Nations Special Com
mittee of 24
United Nations Secretariat 
New York, N.Y., USA. 

ginių vietovių bombardavimą. 
Kaikurių JAV universitetų stu
dentai vėl demonstravo prieš da
bartinę savo krašto politiką, rei
kalaudami atitraukti amerikiečių 
karius iš Vietnamo. Kitos gi ame
rikiečių grupės reikalauja su
stiprinti bombardavimus, neiš
skiriant nė Hanoi ir Haipong 
miestų.

Kinija ir vėl nepriimta į Jung
tines Tautas. Jos kandidatūra bu
vo pasiūlyta penkioliktą kartą. 
Iš balsavusių 114 narių prieš pa
sisakė 47 ir už taipgi 47, o 20 su
silaikė. Kinijos priėmimui reikia 
dviejų trečdalių balsų, kurių jai 
teks dar palaukti. Vieni mano, 
kad sekančiais metais Kinija bus 
priimta i JT, kiti pranašauja il
gesnį laikotarpi. Kasmet Kinijai 
palankių balsų skaičius didėja. 
Šiemet prie jų prisidėjo Prancū
zija ir pora buvusių jos kolonijų. 
JAV-bės ir jas palaikančios šalys 
ateityje galbūt irgi nesipriešins 
Kinijos priėmimui, jei pastaroji 
nereikalaus pašalinti iš JT tauti
nės Kinijos atstovo. Vakariečiai 
yra nuomonės, kad pastarasis ga
lėtų atstovauti Formozai, kaip 
naujai valstybei.,

Pakistano ir Indijos vyriausy
bių galvos yra linkusios susitikti 
Sov. Sąjungos teritorijoj tarpi
ninkaujant premjerui A. Kosygi
nui. Pakistano prez. Ayub jau 
pareiškė savo sutikimą, bet Indi
jos premjeras Šastri yra labiau 
rezervuotas: jis pareiškė savo su
tikima rugsėjo 22 d., bet nenori 
kalbėtis su Pakistanu Kašmiro 
klausimu, o tik aplamai tartis 
abiem bendrais klausimais. Kaš
miro klausimą jis laiko išspręs
tu. o Pakistanas reikalauja ple
biscito.

Džentelmeniškai kovoja Rode- 
zija su Britanija dėl nepriklauso
mybės. Kai Rodezija paskelbė 
nepriklausomybę, paremtą rasis-

KIEK SURINKO IR IŠLEIDO T. FONDAS?
Tautos Fondo valdyba, kuriai 

pirmininkauja prel. J. Balkūnas, 
energingai telkia lėšas Lietuvos 
laisvinimo reikalams. Nuo 1965 
m. sausio 1 d. ligi 1965 m. spalio 
1 d. TF gavo: $12.000 iš ALTos, 
$2.755.50 — Kanados, $621.49 — 
Australijos, $5.727.11 — iš pavie
nių aukotojų; iš viso $21.352.01. 
Tame laikotarpyje išleista $19.- 
712.14. Tomis lėšomis yra remia
ma VLIKo veikla, ELTA biulete
nių leidimas Įvairiomis kalbomis, 
radijo programos informacijų 
telkimas spaudai ir kiti Įvairūs 
žygiai, susiję su Lietuvos laisvi
nimo darbais. Be lėšų neįmanoma 
jokia veikla. Todėl TF valdyba, 
dėkodama aukotojams už para
mą, kreipiasi i visuomenę, ypač 

“Tėviškės Žiburiams” paaukojo šėrus
Į mūsų kreipimąsi paaukoti 

Spaudos B-vės “Žiburiai” šėrus 
tolimesniam savaitraščio “Tėviš
kės Žiburiai’\leidimui šėrininkai 
gausiai atsiliepė ir parodė nuošir
dų reikalo supratimą. Jų dėka 
leidyklos pertvarkymas ir toli
mesnis savaitraščio leidimas žy
miai palengvės. Maloniai kviečia
me atsiliepti ir tuos šėrininkus, 
kurie ligi šiol dar neatsiliepė. 
Kiekvienas duosnumo mostas 
laikraščio ateičiai yra svarbus. 
Juo daugiau paramos, juo tikres
nė laikraščio ateitis. Ta parama, 
kuri ligi šiol buvo teikiama Še
rų forma, dabar taps įnašais, tar
naujančiais tam pačiam tikslui 
“Tėviškės Žiburiu” leidimui. Per
sitvarkiusi leidykla naujais pa
grindais veiks kaip nepelno (non 
nrofit) organizacija pagal Onta
rio įstatymus, čia skelbiame nau
ją aukotojų sąrašą.
T Prjikiiniię

Bakersfield, Calif. $15.06
Kun. V. Dabušis.

Paterson, N.J. 11.20
A. šapokienė, Toronto 56.00

tine valdžia, Britanija per savo 
gubernatorių Rodezijoj Humph
rey Gibbs neva pašalino premjerą 
L Smith iš valdžios, o šis Įsakė 
gubernatoriui išsikraustyti iš gu- 
bernatūros rūmų. Pastarasis ne
paklausė, ir I. Smith Įsakė iš
jungti telefoną ir atėmė policijos 
apsaugą, bet kai gubernatorius 
gavo grasinančių laiškų, ją grą
žino. Už drąsą karalienė apdova
nojo gubernatorių Viktorijos or
dinu, o Britanijos valdžia paskel
bė ūkines sankcijas Rodezijai. 
Jungt. Tautų Saugumo Taryba 
priėmė rezoliuciją, kviečiančią 
visas valstybes boikotuoti Rode
zija ūkinėmis priemonėmis. Pasi
priešinimas pačioj Rodezijoj reiš
kiasi gana silpnai. Kol kas 9 tei
sėjai atsisakė pasirašyti ištikimy
bės priesaiką naujam režimui, 
taip pat dalis Rodezijos anglų yra 
priešingi dabartinei politikai, bet 
laikosi pasyviai. Negrai, kurie 
yra palikti antraeiliais piliečiais, 
irgi mažai tesipriešina. Sov. Są
junga ir daugelis Afrikos-Azijos 
valstybių kaltina Britaniją, kad ji 
švelnia savo laikysena sudarė są
lygas dabartinei valdžiai Įsigalė
ti ir suorganizuoti rasistinę vals-

... ,P. Amerikos užsienių reikalų 
ministerial buvo susirinkę posė
džio Riodežaneiro mieste. Jie P. 
Amerikos valstybių organizacijos 
rėmuose svarstė komunistų pa
stangas Įsigalėti bei pagrobti val
džią. Brazilijos prez. H. C. Bran
co, remiamas JAV, pasiūlė suda
ryti pastovią tarpamerikinę tai
kos kariuomenę, kuri ateitų i pa
galbą komunistinių sukilimų at
veju, panašiai kaip Domininkonų 
resnublikoie. Bet Meksika ir kiti 
kraštai pasipriešino. Esą tai reikš
tu kišimąsi į vidaus reikalus. Mi- 
nisterių posėdžio metu Riodeža
neiro gatvėse Įvyko demonstraci- 

(Nukelta į 7 psl.) 

tuos, kurie dar neaukojo, ragin
dama prisidėti savo duokle. Ji 
taipgi kviečia organizuoti lietuvių 
būrelius. Aukų rinkimo darbą 
TF valdyba atlieka per savo Įga
liotinius lietuvių kolonijose. Dau
giausia tame darbe talkina Lietu
vių Bendruomenės vienetai. JAV 
L.* Bendruomenės taryba š.m. 
gegužės 22 d. Filadelfijoje nuta
rė: “skatinti LB padalinius pa
gelbėti Tautos Fondui organi
zuojant laisvinimo tikslams lėšų 
telkimo būrelius.” Šiuo metu bū
relių ir pavienių aukotojų tinklas 
yra plečiamas. Centrinės TF val
dybos adresas JAV: Lithuanian 
National Fund, 64—14 56 Road, 
Maspeth, N.Y. 11178, USA. TF 
atstovybė Kanadoje: V. Vaidotas, 
45 Cameo Cr., Toronto 9, Ont.

S. Kudulis, Toronto, . 30.00
L. Kolyčienė, Toronto . 33.60
J. Pikelis,

L. Long Rapids, Ont. 15.00 
V. Sirvydas,

Norton, Vt., JAV 11.20
J. Riauba, Toronto_____  15.00
J. Laugalis, Toronto 11.20
S. Ramančiauskas,

Winnipeg _________  15.00
J. Jurėnas, Ottawa 15.00
P. Barauskas, Toronto 44.80
J. Malinauskas, Winnipeg 15.00
Izabelė Conrad, Toronto 11.20
B. Grajauskas, Hamilton ... 11.20
Rose Augustine,

Tillsonburg ..........  27.00
Dr. A. Užupienė-Lukas,

Toronto 15.00
V. Sližienė, Toronto 15.00
J. Sližys, Toronto 15.00
B. Kašinskas,

Rochester, N.Y. 11.20
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“Žiburiai” valdyba



f

Tėviškės Žiburiai - lietuvių savaitraštis
Leidėjas: Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija “Žiburiai" ( 
Redaktorius: k. dr. Pr. Gaidamavičius; pavaduotojas: A. Rinkūnas 
Metinė prenumerata $5, pusmetinė—$3. Rėmėjo metinė prenumerata $10

Adreso pakeitimas — 25 et
Skelbimai ruošiamam numeriui priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų 
turinį redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. 
Autorių pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.

The Lights of Homeland — Lithuanian Weekly
Publ. by Žiburiai (Canadian Lithuanian) R. Catholic Cultural Soc., Inc.

Subscription rates: $5 per year, $3 per 6 months.
Deadline for advertisements — Thursday

Authorized as second class mail by the Post Ofice Department, Ottawa, 
and for payment of postage in cash.

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

GEDIMINAS GALVA 2 PSL. • Tėviškės Žiburiai • 1965. XI. 25 — Nr. 47 (826)

Kompartijos bosai prisipažino
Sovietų ministeris pirmininkas 

A. Kosyginas aštriai puolė kom
partijos įvestą ūkinę santvarką, 
nurodydamas sovietų ūkio silpny
bes. Jo kalba nepasižymi išraiš
kos populiarumu, pasakaitėmis, 
kurias ypatingai mėgo jo pirmta- 
kūnas, tačiau iš esmės aptaria ei-

lėtai, štai vietoj 3-4 metų, kaip reika- Į to, kad pramonės įmonės daugeliu at- 
lauja statybos trukmės normos, Tau-1 vejų nebuvo ekonomiškai suinteresuo- 
ragės keraminių dirbinių gamykla sta- tos įsisavinti naują techniką ir įdiegti 
tomą 9 metus; daugiau kaip po 7 me- mokslo pasiekimus, nes tai dažnai 
tus statomos Mažeikių J. Garelio var- blogindavo jų rodiklius. Be to, planai 
do elektrotechnikos gamykla, Kauno mokslo ir technikos pasiekimams 
elektromechaninė gamykla “Elektra”, įdiegti buvo svarstomi daugelyje ins- 
ilgai rekonstruojamas Plungės “Linų tancijų.
audinių” fabrikas ir kt. štai tokiu bū- j Naujos technikos įdiegimo planai

Nelauktas smūgis Kinijos politikai
BR. ZUMERIS 

Mūsų korespondentas Australijoj

“Tu gimei nuostabiu laiku...”
LIETUVOJE PERŠAMOS NAUJOS VARDYNŲ TRADICIJOS

Subedievinti krikštynas ypač 
stengiasi Šiaulių ateistai. Prieš 
dvejus metus Šiaulių rajono 
“mokslinės-ateistinės” propagan
dos taryba pradėjo piršti ir orga
nizuoti pirmiausia Šakynos ir 
Meškuičių apylinkėse vietoj 
krikštynų naujo turinio tradiciją 
— vardynas. Šiaulių ateistai gi-Į 

. riasi, kad dabar jos jau yra prigi- j 
iusios visame Šiaulių rajone ir 
švenčiamos tokiu būdu: kiekvieno. 
mėnesio paskutini šeštadienį 
Šiaulių rajono naujagimiai neša-j _ _____
mi i savo ap'ylinkės centrą; prie vaitraštyje'“Vaistiėčių ’laikraštis” 
registracijos būstinės būna susi-.gyį g Ruibys “mokslo” vardu 
rinkusių žmonių, biuro salė iš- skelbia, kad nėra jokiu stebuklin- 
puošta gėlėmis, vaikai pijonieriai gų pagijimų. Pagal jį tik senų 
sutinka atvykstančius deklamaci-; jaikų tamsus žmogus, kai dar ne- 
jomis ir sveikinimais, prie iškil- pažino gamtos jėgų, savo vaizduo- 
mių stalo prisiartina tėvai ir var- įėje susikūrė dievus ir stebuklus, 
datėviai su kūdikiu ant rankų. ■ Susirgimai, nuo kurių stebuklin- 
Apylinkės tarybos atstovas duoda gaį pasveikstama, gyd. S. Ruibio 
kūdikiui vardą ir iškilmingai skai-. teigimu, yra vien tik nervinio ir 
to priesako žodžius: “Gimė žmo- psichologinio pobūdžio susirgi- 
gus. Tai didelė šventė jūsų šei- ■ mai. Jie lengvai pagydomi įtaiga 
moj, kolūkyje, gamykloje. Į ko- arba savitaiga, kai ligonis atvyks- 
lektyvą atėjo dar vienas tarybinės ta i tariamą stebuklavietę ir stip- 
visuomenės narys. Tėvai ir vardą- rjaį tiki, kad pasveiks. Taip gydy- 
tėviai, savo našiu darbu stiprinki- tojas S. Ruibys vienu plunksnos 
te mūsų tarybinės tėvynės ekono-' brėžiu paneigia stebuklingus pa
minę galią, kad naujagimio atei- (gijimus (“Valst. L.”, 1965. X. 10 
tis būtų šviesi, kad jo padangės • nr 121). 
netemdytų karo dūmai, kad jis;
laimingas eitų komunistinės vi-L . gyd. S. Ruibys būtų bent 
suomenės kūrimo keliu”. . kiek moksliškesnis ir objektyves- 

. - j- . nis, taip netvirtintu. Jis turėtuPo to tas tekstas, isspausdmtas * *dideliame lane įteikiamas tė-l PnPazintl;.kad lr šiandien yra to- aiaename iaPj> peikiamas je (pagijimu, kurie medicinos 
yams. Kartu duodamas ir kitas j mokslui lieka* misle, išgijimu, ku- 
Sakur?skamblCtak>-^Tu^i-^rie n«Pasiekiami‘tik vartojant vi- 
miui. kuris sKamna taip, iu gi (sas zinomas natūralias gvdvmo 
mei nuostabiu laiku, kai musų sa-, priemones. Nereiktu gyd. S. Rui- 
hs kuria komunizmą, kai 1 visatos giui toli jieškoti tokiu pagijimu, 
erdve kyla tarybiniai kosminiai; Ne Uk LįJurd } J - 
laivai. Tu vienas is tų kūrėjų sei-| tokiu ir Lietuvoje.* 
mos. nes atėjai kurti, statyti, pa- • J
keisti mūsų ir užbaigti tai, ką mes 
pradėjome”. Kai kūdikis paaugs 
ir išmoks skaityti, tada tėvai per
duos jam šį vardynų metu gautą 
raštą.

Šiaulių rajono ateistai tvirtina, 
kad “iš tokių iškilmių išneša tė
vai savo kūdiki ir jau nebesuka i 
bažnyčią. Kam reikia žemintis 
prieš dievą, jei čia tave taip gra
žiai pagerbė? Kam prašyti jo pa
laiminimo, jei visi apylinkės žmo
nės palinkėjo tavo sūnui ar duk
relei tokios gražios ateities?” 
(Valstiečiu L.”), 1965. X.24 nr. 
127).

Atidaromas ateizmo 
muzėjus
Svarbiu veiksniu kovoj prieš

Dievą ir religiją komunistai laiko; menės Įgulos kariai. Tarpe pir-' katalikus, ir pasiuntė į lenkų da- * • 1 • • i - . , « »■ - •

tų. Šių mokslo metų pradžioje toj 
mokykloj pirmąją paskaitą apie 
svarbiausias mokslinio ateistinio 
darbo problemas skaitė Vilniaus 
universiteto profesorius K. Dauk
šas. Po paskaitos buvo aptarta 
naujų mokslo metų programa ir 
paskirstyta, kas ir kokius atliks 
praktinius uždavinius (Valst. L.” 
1965. X. 24 nr. 127).

Gydytojas propagandinėje 
tarnyboje
Plačioms masėms skirtame sa-

lę klausimų. A. Kosyginas puolė audinių” fabrikas ir kt. Štai tokiu bū- ■ Naujos technikos įdiegimo planai 
kompartiją, užuolankomis siūly-'du ir įšaldomos nemažos valstybinės neretai buvo svarstomi, neatsižvel- 
damas suteikti savarankiškumąj lėšos, kurios ilgą laiką neduoda ekono- giant į gamybinę programą, materia- 
įmonių vadovams. Kompartijos minio efekto. linį-techninį tiekimą ir kapitalinę sta-
vadovai tuojau pajuto kur jis tai-! Jau daug kartų mes kalbėjome apie tybą, t.y. nebuvo užtikrinamas visa- 
ko. A. Kosyginas yra komunistas, i tai, kad mūsų respublikoje didėja ne- pusiškas klausimo sprendimas. Dėl to 
tačiau jam nepakeliui eilė korn- sumontuotų įrengimų skaičius. Šių dar naujos technikos planų įdiegimo 
partijos dogmų, visuotinis kiši- \ metų sausio 1 dienos duomenimis res- eigoje išaiškėdavo, kad atskiros už- 
masis į įmonių valdymą, forma- publikos įmonėse tokių įrengimų bu- duotys neaprūpintos technine doku- 
lus ūkio planavimas, pasiekęs VO maždaug už 40 milijonų rublių ar- mentacija arba materialiniais resur- 
nesąmonių viršūnę, įmonių vado- ba 8 milijonais rublių daugiau, negu sais. 
vų, darbininkų beteisiškumas ir ’1964 m- sausio 1 d. 
pagaliau visiškas sovietinio ūkio ' 
nusigyvenimas,

Jsisavinant naują techniką, buvo su- 
Tokia padėtis.žymiu mastu susidarė mažinti reikalavimai projektavimo 

kai vartotojas dėl to, kad iki šiol veikianti kapitali- konstravimo organizacijoms, buvo ne
gauna Žemos rūšies gaminius ir nės statybos finansavimo tvarka eko- pakankama jų atsakomybė už užduo- 
UŽ juos turi mokėti augštas kai-, nomiškai neskatindavo įmonių vado- čių įvykdymo kokybę ir terminus, 
nas. Jo kritika iššaukė visos ei- Į vų statyti naujus ir plėsti veikiančius 
lės kompartijos vadovų, ne tik i cechus, esant kuo mažrausiems kapita- 

pasipriešinimą.Į liniams įdėjimams. Juk įmonės nepri
valėjo grąžinti statybai gaunamų lė
šų. Dėl to ne laiku paleidžiami į dar
bą objektai, nepatenkinamai įsisavi
nami projektiniai pajėgumai.

Vienas iš svarbiausių mūsų šalies 
pramonės gamybos planavimo trūku
mų buvo tam tikra atskirų šakų vys
tymo disproporcija. Visų pirma buvo

L. Brežnevo, 
Trintis tebevyksta. A. Kosygino 
siūlymai buvo apkarpyti, tačiau 
nebuvo palaidoti.

Kompartijos kalčių 
išpažinimas
A. Sniečkaus padėtis nepavy

dėtina. Jis, lyg Kremliaus papū
ga, ėmė klegėti, šį kartą ne stali-' atsilikęs žemės ūkis, o tai atsiliepė vi
no ar Chruščiovo, bet jiems ne-' sos pramonės, viso liaudies ūkio vys- 
draugiško A. Kosygino balsą pa- i tymuisi. Nemaža disproporcija susida- 
mėgdžiodamas. Jo tragedija ta, rė tarp gamybos priemonių ir varto- 
kad jis nūnai turi teigti tąi, ką jimo reikmenų gamybos vystymo, ma- 
anksčiau neigė. Jo vaidyba šunie- žiau buvo pradėta gaminti vartojimo 
kiną ne tik -jį pati, bet ir eilę ma-: reikmenų, o tai neigiamai atsiliepė 

gyventojų poreikių tenkinimui.
Buvo neišvengta ir kitų trūkumų 

bei negerovių, vystant pramonę.

Technikos atsilikimas 
Lietuvoje
Kompartija seniai giriasi nepa

prastomis pramonės statybomis

Nepasisekus Indonezijoje įsi
galėti komunistams, raudonoji 
Kinija susilaukė didelio smūgio namo atžvilgiu, buvusią spragą 
savo politikoje. įstrigus karui P. taip Pekingo ir Maskvos dar pa- 
Vietname, buvo manyta, kad Ki- 
nija j ieškos išeities ir bandys da-i 
ryti šuolį. Tas šuolis buvo numa-:

nui ir Brežnevui, apkaltinant pas
taruosius veidmainiškumu Viet-

gilino.
Vienintelė sėkmingesnė vieta 

— Kinijos pasistūmėjimas į J.T. 
tytas Indonezijoje, bet labai ne- Į Kinijos rėmėjų eilę atsistojo ir 

Prancūzija, kuri, užmiršusi Kini-

Indijos sritis bei kruviną karą

sėkmingas. C -
Nepasisekė kiniečiams ir Afri-jjos pagrobtą Tibetą ir atplėštas 

koje. Jie bandė išsikovoti vyrau- ’ ....................... ’
jantį vaidmenį naujose Afrikos Vietname, mano, kad įsileidusios 
valstybėse iš ten išvijus baltuo
sius. Negrai kurį' laiką žavėjosi 
Kinija. Baltųjų vijimas iš Afri
kos buvo negrų šūkis. Tačiau 
negrai greitai pamatė, kad be 
baltųjų jie negali tvarkyti sudė
tingo valstybinio gyvenimo. Kon
gas kvieste kviečia baltuosius ir __o______ ________________ ,
siūlo gerai apmokamas vietas. į tačiau tuo teigimu, atrodo, neti- 
Tanzanija ir Tanganiką baltuo- ki ir pats Subandrio. Antikinie- 
sius globoja. Kitose Afrikos vals- tiška akcija ir demonstracijos pa

Kiniją JT galės išspręsti politi
nes problemas. Kinija pritarė 
Indonezijos pasitraukimui iš JT, 
o pati nori patekti. Nors Indone
zijos užsienio reikalų min. Sub- 
andrio ir aiškina, kad su Kinija 
santykiai esą nepasikeitę ir Pe- 
kingo-Jakartos ašis tebeveikianti,

Labai svarbu visokeriopai stiprinti 
paramą mokslininkams jų dideliame___ ______ __________ ______ _______ r-
ir atsakingame darbe. Reikia visoke- tybėse baltųjų specialistų dar lietė visąJ Indoneziją. Karo mi- 
nopai stiprinti materialinę mokslinių trūksta. Negrai pamatė, kad no- nisteris Nasution viešoje kalboje 
įstaigų ir aukštųjų mokyklų bazę, vi- j rjnt jjUrįį jr įšlaikyti savo valsty- pareikalavo uždaryti komunistų 
somis jėgomis stiprinti kūrybinę reikia klausyti ne Kinijos partiją, kuri buvo visiškoje Pe- 
mokslo ir gamybos sandraugą. Reikia j pr0pagancj0S, ^et baltųjų specia- kingo kontrolėje. Indonezų de
taliau plėsti tinklą laboratorijų, ku- Jistų patarimų Vienas prancū-; monstracijos prieš kiniečius In
nas sudarė aukštojo mokslo įstaigos, zas Afrikos veteranas, yra paša- donezijoje rodo, kokios nuotai- 

kęs: šiandien mes afrikiečiams kos viešpatauja masese. Jeigu 
galime pasakyti tokius dalykus, kariuomenė tvirtai Įsigalės Indo- 
kokių anksčiau jie jokiu būdu ne- nezijos valdžioje, tai Kinijos žy- 
būtų priėmę. Anksčiau baltieji giui pietų-rytų Azijoje bus su- 
buvo kolonizatoriai, išnaudotojai duotas ilgos distancijos smūgis, 
ir t.t. Šiandien jie yra afrikiečių, Sukilimas Indonezijoje atidarė 
apmokami specialistai, o specia-!akis ne tik 103 milijonams indo- 
listų paprastai klausoma visuo-įnezų. bet taip pat ir daugeliui 

'Afrikos bei Azijos gyventojų, nes 
jie pamatė, ko siekia Kinija ir 
kokias priemones vartoja. Suki
limo nepasisekimas Indonezijoje 
akivaizdžiai kalba Afrikos valsty
bių vadovams, kurių nevienas li
gi šiol pasitikėjo Kinija, nes ma
nė, kad rado užtarėją prieš bal-

Liaudies ūkio taryba ir įmonės.
Mokslininkai ekonomistai turi ener- j 

J gingiau spręsti uždavinius, iškeltus 
Į ekonominiam mokslui, labiau domė- = 
į tis visuomeninės gamybos efektyvumo | 
analize, ruošti pasiūlymus gamybai i 
pagerinti.

Svarbus uždavinys yra pakelti res- j 
. publikos mokslinės visuomenės dar-; 
• bo lygį. Reikia labiau suaktyvinti iš-
■ radėjų ir racionalizatorių, novatorių 
i tarybų, mokslo ir technikos draugijų 
; judėjimą.

Kremliaus papūga dažnąi kar-
■ tpja žodeli “reikia”, kuris reiškia 
\ technikos atsilikimą. “Reikia 
; Įdiegti tėvynainio ir užsienio

kina ne tik jį patį, bet ir eilę ma
žųjų papūgėlių, kaip K. Meškaus
ką ir kt. A. Sniečkus, sekdamas 
A. Kosyginą, bent dalį komparti
jos padarytų kalčių išpažino X. 
19 centro komiteto pilnatyje Vil
niuje (“Tiesa” X. 20):

Kokia priežastis, kad lėtai įsisavina
mi projektiniai įmonių pajėgumai? 
Dažniausiai ta. kad neišvengiama klai- Lietuvoje. Jos ne tik ilgai užtrun-. mokslo ir technikos naujausius 
du. projektuojant įmones ir naujus ka, bet dažnai ką tik pastatytos pasiekimus”, nors dar taip nese- 
technologinius procesus, kad viena naujos įmonės yra techniškai at-! niai sovietai dėjosi moksliškai 
arba kita montuojamųjų technologi-; silikusios. Ir A. Sniečkus, karto- • pažangiausia šalimi. Mokslinė ir 
nių įrengimų dalis neatitinka projek-: damas A. Kosygino žodžius, ture- technikos pažanga klesti tik lais- 
tams. Pasitaiko, kad nekompieksiškai jo pripažinti technikos atsilikimą vėje. Ir jei sovietuose skatina- 
paleidžtami į darbą nauji gamybiniai! Lietuvos Įmonėse: 
vienetai, ne laiku paruošiami jiems; Dabartiniam pramonės vystymo 
inžinierių, technikų ir darbininkų kad- i etapui būdinga didėjanti techninė pa
rai. Atskirais atvejais gamybiniai pa- ■ žanga. Šiuo metu pramonės vystymo 
jėgumai nebuvo panaudojami dėl ža- tempai vis labiau priklauso nuo to, 
liavos stokos.

Čia galima būtų pateikti nemaža! mokslo pasiekimai. Tuo tarpu tiek vi- 
faktų. ■ -oje šalyje, tiek ir mūsų respublikoje

Mūsų respublikoje esama faktų, kai ■ šioje srityje yra esminių trūkumų, 
atskirų įmonių statyba vykdoma labai: Tokia (iad&is susidarė iš dalies dėl

, kaip sparčiai įdiegiami į gamybą

Tokia jiad^is susidarė iš dalies dėl

mas mokslas sustingo, kalti ne 
tik kompartijos primesti pasaulė
žiūriniai prietarai, bet ir moksli
ninkams kūrybinės laisvės už
gniaužimas. Kodėl kompartija 
tik dabar išvydo negeroves, ku
rios seniai i akis metėsi? Ją pri
vertė tikrovė iš svajonių dausų 
nusileisti žemėn ir išvysti kom
partijos, santvarkos skurdą.

Lietuviu karių daliniai Rusijos kariuomeneje

met. Tada baltieji buvo pavergė-' 
jai, o dabar neišvengiami pagal
bininkai. Negrai įsitikino, kad be 
baltųjų pagalbos pažanga neįma
noma, todėl iš pagrindų pasikei
tė ir negrų laikysena baltųjų at
žvilgiu.

Vadinamoj Afrikos-Azijos vals
tybių grupėj Kinijos prestižas ge-j tuosius. Indonezijos "eksperimen- 
rokai smuko. Čia jai pakišo koją | tas primena pavojų ir kitiems. 
Indija, kuri negali dovanoti už i Kinijai reikės nemažai pastangų, 
tai. kad Kinija remia Pakistaną. į kol ji galės vėl atstatyti kritusi 
Kinijos spaudos smūgis Kosygi-i prestižą spalvotųjų tarpe.

Kanados raudonųjų sunu suvažiavimas
Toronte spalio 10 d. įvyko nariams išmokėjo $141.550.25. Š. 

“Sūnų ir Dukterų Kanados Lie- m. rugsėjo mėn. pabaigoje drau- 
tuvių Savitarpinės Pašalpos Drau- gija turėjo: pašalpos fonde $8.-
gijos” IX-sis suvažiavimas. Iš 
Įvairių vietovių turėjo dalyvauti 
22 atstovai, bet trūko 5 iš Toron
to ir 2 iš Hamiltono. Centro ko
mitetu visi J nariai dalyvavo. Su
važiavimą atidarė centro komite
to pirm. Juoz. Šinkūnas; prezi
diumą sudarė: pirm. Z. Janaus- 
kas, vicepirm. M. Guoba, sekr. J. 
Yla, padėjėjas F. Gutauskas.

879.81, pomirtinės draudos fonde 
$15.219.57, atsargos fonde $5.- 
074.53; iš viso $29.173.91.

Kuopų pranešimus žodžiu pada
rė: Toronto kuopos — T. Rim
džius, Sudburio — J. Brazdžius; 
raštu — Hamiltono, Timmins ir 
Winnipego kuopos. Toronto kuo
pos iždininkas M. Guoba prane
šė, kad jo kuopa nuo 1959 m. ne-1916 metai, ypač jų pabaiga,! Pskove). To mano bičiulio brolis : kad ir masiškai, savųjų tarpe, ne- i kaime apsistojusiems lietuvių ka- 

Rusijos imperijoje buvo didelės j buvo tuo metu Daugpilio ruožo! gu pavieniui tarp kalmukų, kir- ■ riams buvo leista formuoti lietu- 
įtampos metai. Visiems buvo įky-! komendanto padėjėju. Kai atsira-' gižų ar totorių. Dar buvo atvažia- i vių atskirą batalijoną, kuris turė- 
rėjęs blogai vedamas karas. Viso-, dome Daugpilyje, jis kreipėsi pa-! vęs 22-tro korpuso vadas genero- jo priklausyti prie trečios “Find- 
kie trūkumai spaudė gyventojus,! galbos pas savo broli, kuris mums las Gurko ir griežtai pareikalavo lanskoi” divizijos 22-tro korpuso, 
ypač tai buvo jaučiama karinome- i patarė kaip nors atsilikti nuo da- išsiskirstyti arba būsime atiduo- i Kai tik buvo leista formuotis Re
nėje. Visuomet rusų kariuomenė: linio, taip ir padarėme. Kai vė- ti karo lauko teismui- Mes nepa-; tuvių daliniui, tuoj atvyko virš 
buvo prastai aprūpinama, o karo i liau kreipėmės pas komendantą,; klusom ir vistiek pasilikome prie į 20 rusų karininkų ir vienas^lietu- 
metu — pusbadžiai maitinama.! jis mus pasiuntė i skirstymo savo reikalavimų. ’ "
Dėlto visi jautė, kad kas nors tu-i punktą Vrašboje, Mogilevo srity-! 
ri įvykti. To laukė kariai, nors | je. Dar caro valdymo laikais len- 
dėl drausmės nieko negalėjo da-i kai buvo išsirūpinę leidimą for- t— - . .
ryti, bet darbininkai veikė visose Į muoti savo kariuomenės dalinius, vykti mums į apkasus ir užimti kuopa su^viršum šimto ark-! su 2ob, nariais, Hamiltone^ — su 
Įmonėse. Ir štai 1917 m. vasario kurių daugumas stovėjo Kijeve ir rusų vadovaujamuose daliniuose ’ 
28 d. Putilovo Įmonės darbinin- Proskurove Į tuos pulkus galėjo. apkasus. Aišku, visi to įsakymo 
kai pradėjo sukilimą Petrapilyje, patekti visi katalikai, kad ir ne — 1------------’-J

: Tuojau prisidėjo ten buvę kariuo-1 Lenkijoje gimę. Taigi, mus, kaip 
į menės įgulos kariai. Tarpe pir-' katalikus, ir pasiuntė į lenkų da- 
mųjų prisidėjusių kariuomenės' lini Proskurove. Ten formavosi 

’ ‘ ‘ ’ lenkų ulonų pulkas, į kurį ir mus
paskyrė. Pradžioje pulko gyveni
mas ėjo normalia tvarka, bet vė
liau pradėjo irti drausmė. Niekas 
nebenorėjo dirbti ūkio darbų. Tas 
pats darėsi ir su rikiuote. Lenkai 
rūpinosi tik puošmenimis ir me
džiojimu visokių tuštybių.

Atsiskirtam nuo lenkų
Tokiai būklei susidarius, lietu

viai, esą lenkų daliniuose, ėmė 
svarstyti steigimą lietuviškų dali
nių. Mūsų inteligentijos su augš- 
tesniu mokslu tuo metu buvo vie
nas kitas, bet nepasireikšdavo. 
Visą minią mūsų mitinguose suda
rė kaimo berneliai ir vienas kitas 
baigęs kelias klases gimnazijos. 
Visa mūsų parama buvo Petrapi
lyje įsisteigęs lietuvių komitetas, 
su kuriuo palaikydavom ryšį per 
J Elisoną. Pastarasis mus drąsin
davo laikytis vienybės ir savo rei
kalavimų. Vieną dieną mes atsi
skyrėm nuo lenkų ir visi susirin
kom Galicijos laukuose ir suda
rėm savo dalinį. Deja, vadovybė 
pasipriešino ir nutraukė maisto 
davinį. Lenkai atsisakė duoti kaip 
palikusiems jų dalinius, o rusai 
nepripažino mūsų kaip atskiro 
dalinio. Taip atsiradome prastoje 
būklėje — be maisto ir kitos pa
ramos, kad ir menkos, bet būti
nos kario egzistencijai. Laimė, 
tuo metu buvo gražus birželio 
mėnuo — galima buvo gyventi 
krūmokšniuose. Vistik 
kad mes nebeišlaikysime ir reiks 
paklusti rusų reikalavimams. Bu
vo atvažiavęs karininkas Juozapa
vičius iš latvių pulkų. Jis patarė 
paklusti valdžios reikalavimui, 
nes esą būdami viename pulke 
būsime pasiusti į frontą ir masiš
kai būsime išžudyti, o būdami iš
siskirstę pulkuose pas rusus turė
sime daugiau galimybių išlikti 
gyvais. Į šiuos dalinius buvo su
bėgę beveik visi iš fronto apkasų, 
tai atsakydavo, kad garieu. mirti,

ateizmo muzėjus. Jau keli metai _ ____ ____ _______
kaip toks muzėjus organizuoja- pUįjęų prįe sukilėlių buvo mini
mas ir Lietuvoje. Jo patalpoms; mas vįenas pėstininkų pulkas, pa- 
paskirta Šv. Kazimiero bažnyčia > vadintas “Litovski”, išeitu lietu- 
Vilniuje. Jo direktoriumi jau se-j vįų. get ar ten buvo bent kiek Be
niai paskirtas ekskunigis St. Mar-1 tuvįų, man nežinoma. Žinau tik, 
konis. Eksponatai telkiami į JI; kad Putilovo Įmonėje dirbo kele- 
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš visos j technikos instituto studentų, 
Rusijos. Paskutiniu laiku į Vii-i kurįe išėję su sukilėliais žuvo re- 
niaus ateizmo muzėjų iš tolimo, voliucijos bangose ir buvo palai- 
Sibiro. nuo Janisėjaus paupio at-! Marsovom Pole. Revoliucinei 
gabenti šamanų religijos apeigų valdžiai pradėjus valdyti kraštą, 
reikmenys. Dabar Vilniaus ate-; tuojau buvo imtasi gerinti kariuo- 
izmo muzėjuj yra apie 5000 eks-j menės reikalus, pradėta užfrontė- 
ponatų^ kuriais bus bandoma aiš- je esančius karius perkeldinėti i 
kinti žiūrovams kaip atsirado frontus ir pakeisti ten ilgai išbu- 
ivairių tautų religijos, koki “anti- vusius karius.
liaudini” vaidmenį vaidina Baž-j 
nyčia ir tt. Sakoma, kad Vilniaus 
ateizmo muzėjus netrukus bus 
atidarytas lankymui. (“Valstiečiu 
Laikraštis”, 1965. X. 29 nr. 129)*.

Ateistų mokykla
Vilkaviškyje
Jau antri metai Vilkaviškyje 

veikia kovingųjų ateistų mokykla. | pą patekom mes du lietuviai — 
Joje mokosi apie 90 propagandis- į aš ir M. Danauskas (vėliau žuvęs

Lenkų dalinyje
Rašantį šias eilutes revoliucija 

užtiko 15-tame totorių pulke, ku
ris stovėjo netoli Charkovo. Pa
gal naujos valdžios tvarką, pas 
mus buvo sudaryta viena taip va
dinama “maršova” kuopa, ir pa
siųsta į Daugpilio ruožą. Į ta kuo-

SILVER BELL FURNITURE CO
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė

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

• Gaminame valgomo
jo kambario ir 
virtuvės komplektus

• Taip pat aptraukia
me senas kėdes.

• Darbas atliekamas

atrodė,

vis karininkas Pangenis. Batali-

1 . •f ** v. iii ’ Xvdvl JV IILIV 111. llk^~

Praėjusio suvažiavimo protokolą teko daug narių: 25 mirė, o 23 
perskaitė ir centro komiteto pra- pasitraukė; buvo gauta 12 naujų 
nešimą padarė C. Narush (buvęs nariu, bet draugijoje pasiliko 9. 
Naruševičius). Paaiškėjo, kad nuo ‘ - - -
praėjusio suvažiavimo iki IX-jo cenįr0 komiteto p_ ___ _
draugija sumažėjo 81 nariu: 38-nuo 1966 m. sausio 1 d.: sekre- 
mirė, 1 išvyko Lietuvon, 42 susi- toriui $300 į metus, iždininkui 
spendavo ’, praktiškai imant, pa- $50, vicepirmininkui ir kontro-

Nutarta mokėti atlyginimus
i komiteto pareigūnams

vio aanuumao x auginio. uuuan , “t------------ ~ , r ------------- -- ------- -------- .’ r. VlCCpil 1IH1U11AU1 H K.UI1UV*
| jono vadu buvo paskirtas vokie- j sitraukė. Dabar draugija visoje neriams — po $10, pirmininkui

Siunčia i frontą į čiu kilmės pulkininkas Gimei-' Kanadoje turi 404 narius. Kuopos
Viena dieną atėjo įsakymas man- Buvo priskirta kulkosvai-i gyvuoja šiose vietovėse: Toronte

lių ir viena šimtinė kazokų. Raš- 22, Sudbury — su 7, Timmins — 
tinėje irgi buvo ruseliai- Tie visi1; su 5, St. Boniface-Winnipeg — 
ruseliai turėjo būti sargais, jei su 36, Red Lake — su 6, Wind- 
lietuviai nepaklus valdžiai. Taip sore — su 12, Vankuvery — su 
mums besiformuojant atvyko dar 7; pavienių narių — 42. Nuo 
ir iš Belgarodo lenkų atsargos 
pulko keli šimtai lietuvių karių. 
Nespėjus dar baigti batalijono or
ganizavimo, Petrapilyje bolševi
kai pradėjo sukilimą. Tuometinė 
rusų vyriausybė sau ištikimus 22- 
tro korpuso pulkus pasiuntė jų 
malšinti, jų tarpe ir lietuvių ba
talijoną. Šiems 22-tro korpuso 
pulkams pakeliui į Petrapili teko 
išvaikyti bolševikų būrius mies
teliuose ir stotyse kol pasiekėm 
Magilevo miestą, kur stovėjo vi
sos rusų armijos štabas ir gene
rolo Kornilovo divizija. Ten pa
aiškėjo, kad mūsų ruseliai, esan
tieji 22-tro korpo pulkuose, kely-

paklausė, nes buvo pasakyta, kad 
po to bus leista kurti lietuviškus 
dalinius. Kai lietuvių daliniai nu
vyko i apkasus be aprangos ir 
ginklų, baru viršininkai, pamatę 
tokius apdriskusius karius, atsi
sakė priimti kol būsime apmun- 
diruoti bei apginkluoti. Taip tas 
palaidas karių dalinys, traukda
masis fronto užnugarin, buvo už
kluptas vokiečių. Mat, rusai besi
džiaugdami savo revoliucija, Ke
renskio iškalbingumo dėka tame 
fronte paruošė puolimą. Tuo me
tu šiame fronto ruože užėmė ap
kasus 22-tro korpuso daliniai, 
taip vadinami “Findlanski” pul
kai. 1917 m. birželio 18 d. rusai 
pradėjo garsųjį puolimą su mar- 
seljetės maršu. Po kelių dienų 
mūšio buvo pralaužtas austrų 
frontas ir įsibrauta giliai į Gali
ciją. Bet kaip visuose frontuose, 
taip ir čia vokiečiai permetė sa
vo dalinius, ne tik sulaikė puoli
mą, bet ir pradėjo rusus vyti at
gal- Rusų vadovybė, norėdama 
desperatiškai sulaikyti vokiečių 
puolimą, ypač kad jiem pateko 
keli rusų turėti amerikietiški tan
kai, metė viską į frontą, taigi ir 
ten stovėjusius lenkų dalinius, jų 
tarpe ir garsųjį lenkų ulonų pul
ką. Kol buvo atimti pagrobti tan
kai, raitelių pulkas net šešis kar
tus puolė ir iš keturių tūkstančių 
karių liko sveiki tik keli šimtai. 
Už tai Maskvos bažnyčiose ir 
cerkvėse buvo surengtos iškil
mingos pamaldos ir spaudoje — 
“Ruskom Šlove” buvo prisimin
tas senovės lenkų karžygių krau
jas. Lietuviams tuose mūšiuose 
tiesiogiai neteko dalyvauti, bet te
ko nukentėti. Mat. tuo metu, nors 
ir menki buvo lėktuvai, bet vis- 
tiek skraidydavo. Vieną ankstyvą 
rytą užskrides vokiečiu lėktuvas 
numetė kelias bombas į besitrau
kianti būrį mūsų karių ir užmu
šė kelis kareivius ir daug sužeidė.

Leidimas lietuviams
Atsitraukus prie Gusetino, 

frontas stabilizavosi Jurkovcų

$30.
Pomirtinės draudos reikalu nu

tarta sumažinti išmokėjimus, nes 
turimos sumos nepajėgtų pa
dengti draudos nei pusei draugi
jos narių.

Z. Janausko pasiūlymu buvo 
priimtas nutarimas paaukoti pro- 

j komunistiniam sąjūdžiui už taiką 
,$50. Taip pat buvo priimtas re- 

iš vagonu stotyje Kopis, netoli komisijos pasiūlymas
° J J _ oiti LravTii cn fnn nrnLrnmnmeti.Mogilevo miesto. Tuo metu mu

sų batalijone jau buvo daugiau 
lietuvių karininkų su garsiuoju 
poručiku A. Dunduliu. Rusų ka
rininkai pradėjo išnykti. Apla
mai, rusai kareiviai pradėjo bol- 
ševikėti ir, kad kulkosvaidžių 
komanda, kurią sudarė išimtinai 
rusai, nepabėgtų su kulkosvai
džiais. — vieną naktį buvo apsup
ti pirmos kuopos, vadovaujamos 
karininko A. Dundulio, ir nugink- 

_ __________ _ luoti. Kareiviai buvo pasiųsti Į 
je bolševikų agitatorių paveikti savo buvusius dalinius. Mūsų ba-

1920 m. mirė 150 draugijos na
rių. Per tą laikotarpį dr-ja savo!

nebenorėjo toliau kariauti su bol-,! talijonui teko ten stovėti iki 1917 
ševikais !m Kalėdų, kur Krylenko, bol-

. v i ševikų armijos vadas, pradėjo
Kovoje pnes bolševikus siųsti įsakymus paklusti jam. Mū- 
Tokiai būklei esant, lietuvių sų batalijono vadovybė vis atsa- 

batalijonui buvo leista išsikrauti (Nukelta i 7 psl.)

MOHAWKir

FURNITURE LTD
PILNAS NAMU APSTATYMAS

ELEKTROS REIKMENYS • TELEVIZIJOS APARATAI 
SKALBIMO MAŠINOS • VAIKŲ BALDAI 

ĮVAIRŪS KILIMAI • ŠALDYTUVAI 
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT.

Nemokamas į namus pristatymas. 
KRAUTUVĖS:

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

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

eiti kartu su tuo prokomunisti
niu sąjūdžiu. Rezoliucijų komisi
ją sudarė: S. Zoštautas, K. Kili- 
kevičius ir T. Rimdžius.

Gana ilgai buvo svarstytas K. 
Kilikevičiaus pasiūlymas pasiųsti 
raštą ryšiams su užsienio lietu
viais komitetui okupuotoje Lietu
voje, kad būtų daromas skirtu
mas tarp Lietuvoje besilankan
čių paprastų turistų ir tų, kurie 
nori aplankyti savo gimines. Esą 
šie pastarieji vyksta Lietuvon pa
matyti ne tiek įvairių naujovių, 
kiek susitikti savo gimines bei 
aplankyti tėviškes. Nutarta įga
lioti centro komitetą tuo reikalu 
parašyti atitinkamą laišką.

Suvažiavime buvo jaučiama 
nyki nuotaika. Hamiltono kuopa 
visai neatsiuntė atstovų, iš To
ronto nevisi atstovai dalyvavo, o 
iš tolimų vietovių niekas neatvy
ko. Užpraėjęs suvažiavimas buvo 
žymiai gausesnis. Draugijos na
riai vis aiškiau mato, kad vadovai 
suka ne Lietuvos, o Kremliaus 
nusėn. Kadaise toji draugija buvo 
įsteigta gražiam tikslui — savi
tarpei pagalbai. Praeityje ji yra 
daug gero padariusi savo tautie
čiams šalpos srityje, bet draugi
jos nukrypimas politikon, kuri 
siekia ne savitarpės šalpos, o pa
ramos komunizmui, yra smerkti
nas. Ar gi tai lietuvių reikalas 
siusti prokomunistiniam sąjū
džiui tautiečių sunkiai uždirbtas 
lėšas? Ar gi draugijos nariams 
nėra žinoma, kad Lietuva tebelai
ko pavergęs maskvinis komuniz
mas? Ar gi jos vadovai nemato, 
kad remdami komunistine spau
da. kad ir lietuvių kalba spausdi
nama. jie prisideda prie rusiš
kosios vergijos stiprinimo? Jau 
laikas praregėti ir būti sūnumis 
ir dukterimis ne Rusijos, o Lie
tuvos. Nepatenkintas



Aktualiu lietuvių - lenkų santykių klausimu
DR, PETRAS MAČIULISMaždaug tuo pačiu spalio mė

nesio metu kiekvienais metais 
mūsų visuomenės dėmesį atkrei
pia spaudoje pasisakymai dėl len
kų galvosenos mums opiu Vil
niaus klausimu. Vienas “Draugo” 
redaktorių šiemet spalio 2 d- 
“Kertinėje paraštėje” plačiai pa
sisako, kodėl mes neturim pa
miršti nuo amžių senos ir garsios 
Lietuvos sostinės Vilniaus... O 
spaudos apžvalgininkas jau 1954 
m. “Darbininke” rašė: “Nereika
laukime to, ką jau turime!” Tai
gi, mums lyg ir nebūtų didelio 
reikalo liesti Vilniaus klausimą 
kaip tokį.

Mano supratimu, gal vertėtų 
mums daugiau susirūpinti dėl 
Vilniaus šiuo metu pavertimo 
kažkokia tautų mišraine, kurioje 
lietuviai yra mažumoje tarp at
ėjūnų rusų, gudų ir lenkų, ku
riems lygiagrečiai su kitais jau 
nebe dešimtimis, bet šimtais stei
giamos mokyklos, leidžiamos kny
gos, vadovėliai ir komunistinė 
spauda lenkų kalba.

“Padalyti ir valdyti” politika
Emigracijoje tokie “Vilniaus 

Dienos” minėjimai ar “Vilniaus 
mylėtojų” draugijos didelio gal
vosūkio nesudaro, jei tokioje Či
kagoje, Toronte ar Londone ta
riami lenkiški patrijotai a la Ab-

venti toliau nuo mūsiškių bolše
vikų.

-v-*- r---------------- -c------------ Nepraėjo desėtkas kitas metų,
dalis jos gyventojų buvo, kad ir ir Vilniuje bei jo apylinkėse 
slaviškos Kilmės, bet ne lenkų dygsta šimtai pradžios mokyklų 
kraujo, k.a. Galicijos ukrainie- lenkams, leidžiami lenkų kalba 
čiai arba toli į rytus nustumtoje mokykliniai vadovėliai, laikraš- 
Vilniaus bolševikinės politikos1 čiai ir t.t. Ar visa tai daroma ne 
srityje gudai, nekalbant apie vo-1 būsimam erzeliai sukurti, kad vė- 
kiečius Dancige, žydus ir kl. tau-'liau vėl galėtų prikišti savo na- 
tybes.

Kaip lenkai elgėsi su savo va- žinoma, būtų tarpininkais ir nau- 
dinamomis tautinėmis mažumo- ’ dotųsi padėtimi.
mis, taip pat gerai prisimename: I Palietę kaikuriuns faktus iš ne- 
net su tokiais čekais jie nerado tolimos praeities mūsų santykių 

I bendros kalbos. Jie nusekė Hit- su lenkais, mes sąmoningai pri-

sutartį su lenkais pasirašė, kurią 
1939 m. rugsėjo 17 d. grubiausiu 
būdu sulaužė.

Jei Lietuva, kovodama su len
kais dėl susitarimo Suvalkuose 
sulaužymo, kartais ir pasikliauda
vo Maskvos šešėliu prieš lenkus, 
tai Maskva tik rąnkas trindavo: 
kaip gerai, kai du pešasi! Kita 
proga esu pasisakęs, kad lenkų 
ultimatumo Lietuvai metu bolše
vikų užs. reik, komisaras net 24 
valandas mūsų atstovui Maskvoje 
buvo “dingęs”! Ta pati Krem- 

romavičius ir toliau seks savo se-! Jįaus politika smogė lenkams pei- 
ną pasaką, kad “Vilnius nuo am-' |1U nugaron, kai Hitleris užpuolė 
žiu lenkų miestas”! Grėsmė glū-;^sevi^itl slėptas 
di šiandien pačiame bolševiku tikslas (divide et impera) buvo jų

liečia Vilnių ir jo sritis, klausi
mas paliekamas lenkams susitar
ti su lietuviais”. Bolševikai tuo
met nebuvo “užuomaršos” vaikai, 
tik prieš pusmetį pasirašydami 
taikos sutanį Maskvoje su Lietu
va, kuria Vilnius ir visos lietuvių 
etnografinės sritys su Gardinu 
imtinai buvo pripažintos Lietu
vai. Jie jokiu būdu nebūtų įter
pę tos pastraipos į savo naują su
sitarimą su lenkais Rygoje, jei
gu nebūtų planavę ateity tas sri
tis vėl sau pasiglemžti. Bolševi- ________ ______ ______
kai tuomet turėjo gerų tarptauti- lerio pėdomis, pagrobdami vieno 'minėm šio meto sovietinio oku- 
nės teisės žinovų, kokių nei mes, J valsčiaus sritį — Tešeną. Jeigu panto taktiką Vilniuje, pridengtą 
nei lenkai tada neturėjome. Čia;į ’ ’ . -----
prisimintinas čičerinas, sovietų sime ten tokių dalyku, kuriu ir 
užsienio reikalų komisaras. Vadi-; šiandien lenkai turi gėdytis, kaip 
nas, ne kokie durneliai aną taikos pvz. ukrainiečių kapiniu desek-

gus ir lenkai, ir gudai, o rusai,

dotųsi padėtimi.

pavartysime senesnę spaudą, ra- tariamu “tautų lygybės” dėsniu, 
nors kiekvienas gerai žino, kad 
tenai lygybės nėra, kad visi po
tvarkiai eina iš Maskvos, kuri ži
no ko siekia.

Mūsų taktika
1960 m. spalio 17 d. “Drauge” 

buvau pasisakęs: “... ar mes ne
darome klaidos, tardamiesi teb
esą su lenkais tokioje pat būklė
je, kaip prieš 1938 metų kovo 19- 
ją? Jeigu nesame tokioje padėty
je, tai nesislapstykim už tvoros, 
bet eikim atviru veidu net į dis- 

Žinome ir nusimanome ko šie- kusijas savo spaudoje, nėbesi- 
kia dabartinė “tarybinė”, atseit dangstykime slapyvardžiais!” Ki- 
maskvinė valdžia Vilniuje ir Vii- toj pastraipoj mečiau žvilgsnį į 
niaus krašte, remdama ir plėsda- šio meto Lenkijos ir Lietuvos svo- 
ma krašte lietuviams svetimą ele- rį Maskvos vertinimu, 
mentą.

racija...
Gal kas paklaus, kam mes apie 

visa tai šiandieną kalbame? O gi 
tam, kad parodytume, kaip leng
va priešui susidoroti ten, kur 
krašte yra nuolatinis erzelis, kur 
žmonės aklai tąsosi, kaunasi, daž
nai nesivaržydami pavartoti prieš 
silpnesnį ir mažesnį net smurtą.

Maskvinė politika

politikos užgožtame Vilniuje. Ke- pačių veiksmais^ atskleistas jiems j įr Varšuvos buvo susitarta dėl^ 

niu nuotaikas nepamirština sena Jau huvo prasidėjęs karas tarp jos — pasirinkimo teisės. Ta tei-. 
taisyklė- “Divide et impera” __ j Vokietijos - Lenkijos- Pracuzijos se pasinaudojo apie 200.000 len-i

, ,, , Visi matome, kad šiandieninėPokariniu metu tarp; Maskvos ;Gomulkos valdoma Lenkija yra 
Voronunc hnun ciicitorto riol - . _ „ J

denant Vilniaus ir Vilnijos žmo-; patogiausiu metu, kai Europoje lenkiškos kilmės žmonių optaci- g vadį^ma “tarybinė” Lietuva 
i Tiesa, W. Gomulką gali kitas as- 
■ muo pakeisti a la Cyrankiewicz,suskaldyk, lengviau apvaldysi. i Anglijos. Niekas didėlio dėme- kų anksčiau gyvenusių Vilniuje bet L£nkija šiandieny(miela kam; 

Argi ne šiuo dėsniu dabarties p10 nebckreipe, kad raudonoji ar- ir Vilniaus krašte. Tie žmones - -
pateikūnai laikosi? Maskvinis ba-‘miJa Peržengė Lenkijai prieš 18 Varšuvai buvo reikalingi užimti, 
tas nuo Katyno <<operacijosn su > ^ctu pripažinta sien^. Ciniskiau- vakaruose tas sritis, is kurių bu- j 
lenkais belaisviais savo taktika būdu Molotovas tuomet per > vq išvaryti vokiečiai. Žmonės bu- 
yra pakeitęs Maskva šiandien ne- ledija skelbė, kad raudonoji ar-. vo kalbinami atsisakyti tu liku- 
va gerinasi ir lenkams, kurie bol-i mUa “eina savo brolių slavų iš -*---
ševikams galės būti reikalingi i jungo įduoti.Ir ^parink 
tolimesnėje ateityje. ““ ” ■

Svarstant maskvinę taktiką 
lietuvių - lenkų santykiuose, už
tenka prisiminti netolimą praei
tį. Pasirašydami su lenkais Ry
goje 1921 m. sausio mėnesį tai
kos sutartį, bolševikai visai sąmo
ningai įterpė jon pastabą: “... kas

j tu man tokį pasiteisinimo šūkį!
Dabar manau skaitytojas su

pras, kiek bolševikams buvo nau
dos perleidžiant lenkams tas sri
tis ar jų dalį, kurios jau 1920 m. 
Maskvoje pasirašyta taikos sutar
timi buvo pripažintos Lietuvai.
Visi gerai pamename, kad.Len-

MARTINI & ROSSI
Gaunamas
svaiginamųjų gėralų
parduotuvėse

VERMOUTH
RAUDONAS arba EKSTRA AŠTRUS, arba

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

Į BUTELIUS SUPILTAS ITALIJOJE

KAIP ATSIRADO VILNIAUS KLAUSIMAS?
Skleisdami istorijos puslapius, 

niekur neužtinkame žinių, kad 
būtų abejojama, jog Vilnius nėra 
Lietuvos sostinė. Visais laikais 
ir visada tebuvo sakoma ir rašo
ma, kad Vilnius Lietuvos, kad 
Vilnius Lietuvos sostinė. Kitokio' neaiškino, kad Niujorke gyvena 
teigimo ar tvirtinimo nesugalvo- daug žydų, ir todėl tas miestas tu- 
jo net caristinės Rusijos valdovai, ‘ ri tekti Izraeliui. Tačiau Vilniaus 
kurie savo laiku net vengdavo mi-' 
nėti Lietuvos vardą.

Vilniaus klausimą pradėjo pūs-! 
ti lenkai ir tik lenkų dėka iškilo 
Vilniaus klausimas. Ligi I D. ka-! 
ro Vilniaus klausimo niekas neži
nojo. Visi raštai, kurie buvo 
spausdinami prieš I D. karą ne
žiūrint kokia kalba jie buvo rašo i 
rni tekalbėjo apie Vilnių, kaip to^ojT’pnėš

tuvių įkurtą. Tik kai lenkai I D. 
karo audrose ėmė galvoti apie 
Lenkijos atkūrimą, iškėlė ir Vil
niaus klausimą, motyvuodami 
tuo, kad Vilniuje gyvena daug 
lenkų. (Šis teigimas primena se-! 
kantį pasakojimą. Kai Voldema-! 
ras savo laiku vyko į Tautų Są-| 
jungą, traukinyje sutiko lenkų 
delegaciją ir su jos pirmininku 
pradėjo ginčą Vilniaus klausimu. 
Lenkas įrodinėjo Vilniaus pri
klausomumą Lenkijai lenkų ele
mento Vilniuje pagrindu. Tada 
Voldemaras lenkui pastatė klau-

lenkų motyvais ir lenkų preten
zijoms į Vilnių nesipriešino. Bet 
niekas neaiškino, kad kaikuriose 
šiaurinės Prancūzijos srityse yra 
daug vokiečių, ir todėl tos sritys 
turi priklausyti Vokietijai; niekas

klausimą lenkai įkalė su prancū
zų pagalba pasaulio tvarkyto
jams, sudarė sau palankią tuo 
klausimu opiniją ir iškėlė Vilnių 
ginčų plotmėn. Grobuoniškų tiks
lų ir svetimų žemių grobimo aist
ros vedami, lenkai sudarė Vil
niaus klausimą ir jį tebekelia ligi 
šių dienų. Br. Zumeris

Mirė lietuvių bičiulis Pidhainy
PR. ALŠĖNAS

Lapkričio 14 d., 2 vai. ryto, Šv. 
Juozapo ligoninėj, ilgos kraujo 
vėžio ligos iškankintas, mirė uk
rainiečių žymus veikėjas, be-

1933 m. sausio 17 d. prof. S. 
Pidhainy buvo suimtas ir apkal
tintas dalyvavimu Ukrainos po
grindinėj org-joj, pavadintoj Ku
banės ir Ukrainos Sąjunga. 1933 
m. rugpjūčio 8 d. jis buvo nuteis
tas 8 metams sunkių darbų i So- 
lovkų salas. 1941 m., išvargęs ir 
atkentėjęs toj stovykloj, kur ken
tėjo ir mūsiškis a.a. arkiv. T. Ma
tulionis, prof. S. Pidhainy apsi
gyveno Isume. Jam buvo griežtai 
uždrausta kur nors kitur išvykti 
ir vietinėje NKVD Įstaigoj turė
jo nuolat registruotis. Tais pa
čiais metais jis ir vėl buvo suim
tas, bet pabėgo ir pasiekė vokie
čių užimtą sritį. Lapkričio mėn. 
jis vėl grižo i Charkovą ir dirbo 
kaip miesto aprūpinimo d-to še
fas. Kai komunistai 1944 m. vėl 
okupavo Ukrainą, su tūkstančiais 
kitų pabėgėlių prof. S. Pidhainy 
atsidūrė tremtinių stovyklose Vo-

ar nemiela) tarptautiniu požiūriu 
vegetuoja kaip valstybė, kai tuo 
tarpu Lietuvos kaip valstybės 
šiandien nėra; geografinė jos te- 

T. ritorija veik visuomet rodoma 
cių savo nuosavybes, turėtos Lie-, sovietinės Rusijos arba S. 
tuvos^tentonjoje ir imti mainais; s shr Ir jei dauįelis lenku 

tremtyje puoselėja vilti, kad Len-
< kija ilgainiui nuo Maskvos atsi
palaiduos, tai mes, lietuviai, apie 

i tokį “atsipalaidavimą” nė svajo- 
j ti neturime pagrindo. Tad, svars
tydami blaiviai mūsų santykių 
su lenkais reikalą, matome, kad 
jų būklė geresnė už mūsų. Mes 
negalime laukti, kad lenkai link
tų į mus, lyg jie mumyse “papar
čio žiedo” jieškotų. Gal labai bū
tų pravartu šituos skirtumus per
galvoti, sau patiems juos išsiaiš- 

; kinti ir kartą suprasti, kad šiuo 
Į metu ne kalnas eis į Mahometą, da mano barzda priklausys tau?
| bet Mahometas prie kalno”. 1 “Ne” — atsakė lenkas. “Tai ir 

_ . . , t • x * ■ i Vilnius ne tau priklauso” — atsa-Suprantama kad Lietuva atei-lkė Voldemaras).
I ty tarsis ne su lenkiškos emigraci-.
I jos atstovais, jeigu iš viso tarsis,' Lenkai, prancūzų remiami, ga- 
: bet su tais lenkais, kurie pasili- Įėjo dalyvauti Versalio taikos su- 
i ko savo gimtame krašte bolševi- tarties konferencijoje, kur ir ga- 
kinio jungo vilkti. Kadangi tokio-; Įėjo tuometinio pasaulio tvarky- 
se derybose daug reiškia visuo
menės geros ar blogos nuotaikos, 
reikia iš anksto stengtis tokias1 ri priklausyti Lenkijai. To laiko,-- . -----
palankias sau nuotaikas kaimy- Europos žemėlapio karpytojai, jas, ruošdamasis profesūrai. Kurį 
nuošė, šiuo atveju lenkuose. įsi- ’’ ’’ ..xx—

i gyti. (Bus daugiau)

vokiečių gerai įdirbtas žemes, 
puikiai sutvarkytas sodybas. Įsi
dėmėtina, kad šio meto komunis
tinėje Lenkijoje smulkusis ūkis 
nesukolektyvintas, tad kasgi ne
norės tokio masalo! Pasirinkimo 
teise pasinaudojo nevienas šim
tas lietuvių, kurie panoro apsigy-

Laisvės manifestacijos Niujorke prezidiumo dalis. Iš kairės: Estijos atstovas, Lietuvos atstovas J. Ra
jeckas, prel. J. Balkūnas, Komiteto Lietuvos Nepriklausomybei atstatyti pirm. A. Mažeika

bolševizmą ir didelis lietuvių tau
tos draugas prof. Semen Aleksan- 
drovič Pidhainy.

Velionis buvo gimęs 1907 m. 
balandžio 17 d. Kubanės kazoko 

! šeimoj. Kubanėj jis gyveno iki 
i 17 m. amžiaus. 1922 m. komunis- 
■ tai nušovė jo tėvą, kuris nuolat 
kalbėdavo apie aktyvią kovą prieš 
bolševikus ir įsteigimą Kubanės 
kazokų respublikos bendruosiuo
se ryšiuose su Ukraina. Ta kryp
timi jis ir veikė. Po to ir kiti ve- 
lionies šeimos nariai buvo bolše
vikų likviduoti. Jaunasis Semen 

simą: “Jeigu iš tavo barzdos para-1 Pidhainy, naudodamasis suklasto- 
zitai pereis į mano barzdą, ar ta-

tojams kelti minti, kad Vilnius 
lenkiškas miestas, kad Vilnius tu-

norėdami Lenkiją padaryti užtva- laiką ir dėstė tame universitete 
ra prieš bolševizmą, sutiko su istoriją.

KANADOS VAKARUOSE

PAS IŠBLAŠKYTUS LIETUVIUS
Sekmadienio gegužinė

Jau iš seniau buvo suplanuota 
i gegužinė tolokai už 

miesto — apie 20 mylių — p. 
Macijauskų ūkyje. Bendruome
nės valdyba paruošė kvietimus, 
sumetė į pašto dėžutes ir ėmė

Pirmasis susibūrimas
Pasikalbėję su kaikuriais Van-; 

kuverio lietuvių veikėjais, suta- j lietuvių 
rėm sekmadienį organizuoti pa
maldas. Per porą dienų laiškais 
nebuvo įmanoma pranešti ki
tiems tautiečiams, tad teko pasi
tenkinti telefonais. Į bene mo-I rengtis kitiems darbams. Sekan- 
derniausia Vankuverio kataliku! čia dieną trenkė žinia, kad paštas 

, v . . , i .ctrpikunia’ Raiškia kvipfimii iŠv. Vardo bažnyčią susirinko gra
ži grupė lietuvių. Po pamaldų pa
rapijos salėje įvyko trumpas pa
sitarimas bei susipažinimas. Ma
tėsi įvairūs veidai — jau Kana
doje gimusių vaikų, prieš 15-20 
metų atvykusių tautiečių ir jau 
virš 30 metų čia gyvenančių. 
Apylinkės valdybos atstovas Fel. 
Valys pranešė, kad čia pat ren
giama išvyka. Susidarė būrelis 
tautiečių ir keliais automobiliais 
nuvykom į “Airport Inn” bendrai 
papietauti, o iš ten — į JAV pa
sieni, “Peace Arch”. Iš visur 
dvelkė vasaros grožis, kuriuo 
naudojasi turistai iš JAV ir Ka
nados. Jie laisvai važinėjo iš vie
nos pusės į kitą — nebuvo maty
ti nė vieno sargybinio. Inž. K. 
Vanagas visus mus įamžino filme 
net keletą kartų. Naudodamiesi 
gamtos grožiu, dar ilgokai šneku- 
čiavom. Tik apylinkės pirm, ve- 
ter. dr. J. Sakalauskas išskubėjo 
namo, kur jo laukė skubūs pro
fesiniai reikalai. Gal labiausiai 
džiaugėsi gamta jaunosios lietu
vaitės. trykštančios jaunatviška 
energija. Jos tik skundėsi, kad 
nėra lietuviukų.

Pavakariais grįžom į Vankuve
ri nas p. Skabeikius, kurių malo
nioj rezidencijoj buvo progos pa
sidalinti įspūdžiais.

streikuoja! Reiškia kvietimų į 
gegužinę nepristatys! Taip ir bu
vo. Teko vėl griebtis telefonų. 
Visdėlto, kai atėjo sekmadienis, 
žmonės gausiai susirinko pir
miausia į pamaldas 1 v. p.p. šv. 
Vardo bažnyčioje, o paskui — į 
gegužinę. Per lietuviškas pamal
das visi darniai ir tvirtai giedojo 
net ir be vargonų. Dalyvių buvo 
apie 60. Dar gausiau jų susirinko 
gegužinėje. Atvykusiam iš Toron
to tai buvo neįprasta, nes čia ge
gužinės seniai jau neberengia
mos. Vankuveriečiai gi mėgsta 
kartas nuo karto susirinkti pla
čių medžių pavėsyje, pagirkšnoti, 
nasistiprinti, pašokti, padainuoti. 
P. Macijauskų ūkyje yra įrengti 
stalai, baras, virtuvė ir net estra
da su garsiakalbiu. Visiems pasi
stiprinus. apyl. pirm. dr. J. Saka
lauskas tarė įžanginį žodį, o po 
jo man teko prabilti i susirinku
sius. šeimininkei Onai Macijaus
kienei vardadienio proga buvo 
įteikta dovana, o Zita Katilienė 
paskaitė savo poezijos. Ypač įdo
mu buvo pasikalbėti su paskirais 
asmenimis. Kiekvienas jų — išti
sas romanas. Kiekvieno keliai vis 
kitain supinti, gyvenimas vis 
skirtingai išsišakojęs. Kalbos su 
jais užtektu visai nakčiai, bet 
štai jau laikas grįžti Vankuverin 
— sėdam į B. Vileitos automobi-

I vo progos su ja pasikalbėti. At
rodo guvi, nedidelio ūgio, greit 
orientuojasi ir gana gerai kalba 

į lietuviškai.
— Ar esate Kanados dukra, t. 

y. gimusi Kanadoje? — paklau
siau.

— Ne, esu gimusi Lietuvoje, 
Skaudvilėje. 1941 m. Į Vankuve
ri su tėvais atvvkau 1948 m. iš 
Vokietijos.

— O kur gi mokėtės?
— Vankuvery. Čia baigiau 

gimnaziją, mokiausi universitete, 
o dabar mokytojauju pr. mokyk
loje. Jau ketvirti metai mokau 

i pirmąjį skyrių.
— Kada pradėjote domėtis

1 sportu?
— Aš juo domėjausi visą lai- 

irgi sportininko. Jos j ką. Mokykloje sporto vadovas pa
rodos, ! tarė bandyti bėgimą. Nuo 1963 

' m. pradėjau dalyvauti rungtynė- 
(se ir buvau pakviesta Kanados 
i sportininkų grupėn, kuri atstova
vo kraštui Tokijo olimpiadoje.

— Ar numatote dirbti sporto 
srityje ir toliau?

— Taip. 1968 m. ketinu daly
vauti olimpijadoj Meksikoj ir 
bėgti 400 mtr. nuotolį. Kol kas 
negaliu dalyvauti rungtynėse, 

i nes kojų sąnariuose turiu užde
gimą.

— Minėjote Tokijo olimpijadą. 
Ten buvo ir lietuvių iš okupuotos 
Lietuvos. Ar neteko su jais pasi
kalbėti?

— O, taip. Kalbėjau su jais 
lietuviškai. Jie buvo man labai 
draugiški. Tik nedaug buvo pro
gų su jais pasikalbėti.

— Kur gi išmokote lietuviškai?
— Namuose, pas tėvus. Be to, 

lankiau, nors labai trumpai, lie
tuvišką sekmadienio mokyklą, 
kuriai vadovavo p. Kaulienė.

— Kokie Jūsų ateities planai?
— Šiais metais kuriam laikui 

nersikelsim su vyru į Torontą. 
Ten aš mokytojausiu, o mano vy
ras studijuos su sportu susijusius 
mokslus.

Tad puikiausios sėkmės!
Karšta maudvklė 

ir įdomi sala
Netoli Vankuverio yra Harri

son Hot Springs — karšto van-

lį ir sakom sudiev maloniajai iš
vykai.

Pasižymėjusi sportininkė
Vankuvery gyvena žymi bėgi-1 

kė Irena Macijauskaitė, ištekėju- i 
si už vokiečių tautybės vyro Piot-; 
rowski, f 
rungtynes liepos mėn., 
100 mtr. bėgime plačiai aprašė 
Vankuverio spauda ir apgailesta
vo, kad jai teko pralaimėti ame
rikietei. Irenos vardas iškilo ry
šium su jos dalyvavimu sporto 
olimpijadoj Japonijoj 1964 m., 
kur ji laimėjo 9-tą vietą 100 mtr. 
bėgime. Ji dalyvavo minėtoje 
vankuveriečių gegužinėje ir bu-

Vankuverio lietuvaitė Irena Maci- 
jauskaitė-Piotrovski, žymi sporti
ninkė — bėgikė '

*•

Smilgys, p.

tais dokumentais, atvyko į Kievą 
ir studijavo universitete.

1929 m., kai baigė studijas, i kietijoj.
GPU išaiškino jo tapatybę ir no-1 Po Vokietijos kapituliaeijos 
rejo su juo pasielgti taip kaip f s pidhaiJ isiju^gė į laįai 
jie elgdavosi su visais tokiais Jkt ų veiklą, organizuodamas 

liaudies priešų vaikais. Tik įsi- uk/ain]ečius {ovai &už Ukrainos 
kisus Skrypmkui, galingam ano išlaisvinimą. Kaip demokratinės 
meto politbiuro nariui, S. Pidhai- parįįjos pirmininkas, automatiš- 
ny tuomet išvengė priverčiamųjų k į t Ukrainos vyriausybės 
darbų stovy klos. Jis tada persike- tremtyje nariu. Kanadoj buvo 
le į Charkovą ir ten gilino studi- Politi^ų Kalinių Sąjungos pirmi

ninkas, organizacijų vadovas ir 
žymus plunksnos darbininkas.

i Kanadoje parašė ir išleido atsimi
nimų knygą apie Solovkų kone, 
stovyklas “Mirties salos”. Knyga 

i išleista ukrainiečių ir anglų kal
bomis. Mano versti fragmentai 
buvo spausdinami ir ‘Tėviškės 
Žiburiuose”. Be to, velionis buvo 
leidėjas politinio žurnalo “The 
New Review”, kurio redaktoriu
mi yra jo sūnus Oleg Pidhainy, 
Mc Gili universiteto istorijos dak
taras. dėstąs tame pačiame uni
versitete. Šiame žurnale rašan
čiam šias eilutes teko paskelbti 
eilę straipsnių Lietuvos bei Bal
tijos kraštų temomis.

Su velioniu prof. S. Pidhainy 
vienoj darbovietėj (Ontario Par
liament Buildings) teko kartu 
dirbti septynetą metų. Kito tokio 
politiškai ir tautiškai susipratusio 
ir taip veiklaus asmens neteko 
sutikti. Abu vis ką nors kombi- 
nuodavom: kaip prakišti vieną ar 
kitą politinį straipsnį į Toronto 
didžiuosius dienraščius, ką gauti 
į eilinį “The New Review” nume
rį ir Lt. Jis, kaip istorikas, labai 
gerai žinojo ir Lietuvos istorinę 
praeitį bei nūdienę jos padėtį; 
sielodavosi ne tik Ukrainos, bet 
ir Lietuvos reikalais. Jis yra tuo 
reikalu pasisakęs ir mūsiškėje 
spaudoje — “Drauge”, “Lietuvių 
Dienose” ir kitur.

Velionis paliko spragą kovoto
jų eilėse prieš žiaurųjį bolševiz
mą. Liko liūdinti jo žmona ir du 
sūnūs — Mc Gili un-to profeso
rius (vedęs) ir to paties un-to 
studentas. Nuoširdi lietuvių užuo
jauta likusiai šeimai ir ukrainie
čių tautai.

KLB Vankuverio apylinkės valdyba. Iš dešinės: Alb 
Gumbelevičienė, pirm. dr. J. Sakalauskas, p. Baronienė, F. Valys ir 
svečias kun. Pr. Gaida
dens šaltinis. Iš kalnų teka nepa
prastai karštas, sieros pilnas van
duo, kuris, kiek atvėsintas, sulei
džiamas į baseiną. Čia maudosi 
ištisi būriai turistų, jieškančių 
sveikatos. Su p. Vileitų šeima ir 
man teko proga aplankyti tą re
to grožio vietovę, įsiterpusią tarp 
kalnų prie skaidraus ežero. Čia, 
matyt, yra įsikūrusių nemaža eu
ropiečių. Pvz., iš pavadinimo ang
liškame restorane šeimininkauja 
lenkas...

Kita proga teko pasiekti Van
kuverio salą, kuri, sakoma, yra 
didesnė už Britaniją ir kur yra 
Br. Kolumbijos sostinė. Toje sa
loje dirba nemažas skaičius lietu
vių — Port Alice. Port Alberni 
ir kt. P. Raudonių automobiliu 
atvykom iki laivo, kurin suvažiuo
ja daugybė automobilių ir net 
autobusų. Buvome laimingi — 
mūsų automobilį tvarkdarys dar 
įleido, o jau sekantį paliko lauk
ti kito laivo. Mūsiškis laivas pil
nas keleivių. Visi gėrisi šveicariš
ko grožio vaizdais. Tokia kelionė 
tikra atgaiva. Net nepajutom 
kaip pasiekėm Vankuverio, salą.

Visi keleiviai susėdo į automobi
lius laive ir bematant pasipylė 
vieškeliu, kuris veda į provinci
jos sostinę Viktoriją. Aplankėm 
parlamento rūmus ir greta esan
tį muzėjų, kuris yra labai turtin
gas vietinės gamtos eksponatais. 
Parlamento rūmuose išstatyta 
tūkstantmečio ąžuolo atpjova lir 
ties ja sužymėta, kas per tą tūks
tantį metų įvyko Britanijos isto
rijoje. Įdomus pavaizdavimas. 
Būtume gal ir ilgiau užtrukę, bet 
nuovargis skatino grįžti laivan ir 
tuo pačiu keliu Vankuverin. Pa
keliui dar apžiūrėjom nuostabaus 
grožio gėlyną, užimantį kelioli
kos akrų plotą.

(Bus daugiau) Pr. G.

• Rašytojai Scott Fitzgerald ir 
Ernest Hemingway sėdėjo kartą 
Paryžiaus kavinėje. “Turtingie
ji”. — dejavo Fitzgerald, — “yra 
visai kitokie negu mes.” “Taip,” 
— atsakė Hemingway. — “jie tu
ri daugiau pinigų ...”

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietnviSka klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranku masažai: spindulinės Ir 

ganj vonios. Gydomieji judesiai ir psichologinė terapija.
460 Rcncesvalles Avė., Toronto Te|. |_E 3-8008

B. Naujalis, Ps.DJUH.N.Pt

Ps.DJUH.N.Pt
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® PAVERGTOJE TEVYMJE
ŠVENTINIAI PARADAI
Spalio revoliucijos sukakties pro

ga pagrindinis paradas įvyko Vilniu
je, kur į garbės tribūną įsikraustė 
žinomieji Maskvos garbintojai: J. 
Paleckis, A. Sniečkus, A. Barauskas, 
B. Popovas, M. Šumauskas, A. česna- 
vičius, A. Barkauskas, P. Dobrovols
kis ir kt. Atidaromąją kalbą pasakė 
kompartijos centro komiteto sekr. 
A. Barauskas, padėkodamas Mask
vai už Lietuvai suteiktą Lenino or
diną ir jau 25-rius metus užtrukusį 
Lietuvos pavergimą. Neužmiršo jis 
ir 2.500 maskvinių medalių Lietuvos 
piliečiams, nors juos gerokai pralen
kė 14.000 J. Paleckio parašu papuoš
tų taip vadinamų “garbės raštų” ir 
“garbės titulų”. Tačiau drg. A. Ba
rauskas visdėlto neįstengė visiškai 
užmiršti Lietuvos okupacijos: “šiais 
jubilėjiniais metais Tarybų Lietu
vos vardas plačiai nuskambėjo toli 
už mūsų plačiosios Tėvynės ribų. Ne
paisant užsienio reakcionierių pa
stangų ignoruoti, šmeižti Tarybų 
Lietuvą, pasaulis vis plačiau sužino 
apie mūsų tautos sukurtą naują so
cialistinį gyvenimą ...” Pagyręs “tai
kingąją” Sov. Sąjungos politiką ir 
pasmerkęs JAV pastangas Vietname, 
kalbą užbaigė Maskvoje nukaldintu 
šūkiu: “Tegyvuoja šlovingoji Lenino 
partija — mūsų epochos sąžinė, pro
tas ir garbė!” Naujove po to seku
siame parade tenka laikyti į vaikų 
rankutes įbruktas raudonas gėles, 
raudonas skepetaites ir raudonų min
čių kupinas Lenino raštų knygas, 
kurias jie buvo priversti nešti pro 
tribūną, šventiniai paradai pavergė
jo garbei surengti Kaune, Klaipėdo
je, Panevėžyje, Šiauliuose bei kituo
se Lietuvos miestuose ir mieste
liuose.

AUKSO MEDALIS
“KAUNO AUDINIAMS”
Tarptautinėje Leipcigo mugėje 

aukso medaliu buvo atžymėtas šilki-. 
nis audinys “Žėrutis”, kurį pagami
no “Kauno audinių” gamybos sky
riaus viršininkė Elvyra Marcinkonie- 
nė, piešėja Janina Keleraitė ir spal
vų specialistės Birutė Širvaitienė ir 
Valerija Grubinskaitė. Audinio ga
myba pradedama sekančiais metais.

LIETUVA IR AUSTRIJOS 
KOMUNISTAI
Austrijos — Sov. Sąjungos Drau

gijos namuose Vienoje įvyko litera- 
tūrinė-teatrinė popietė, kurioje bu
vo nagrinėjama okupuotos Lietuvos 
“sovietinė” kultūra. Tačiau daugiau
sia dėmesio susilaukė ne ta “kultū
ra”, bet Maskvoj neseniai suso vietin
io kūrėjo M. K. Čiurlionio meno dar
bų reprodukcijos ir žymiųjų žmonių 
pasisakymai apie Čiurlionio kūrybą. 
Į dalyvių klausimus atsakinėjo “Tie
sos” korespondentas L. Stepanaus
kas, o įspūdžių pluoštu pasidalino 
rašytojas Hugo Hupert, karo metus 
praleidęs Maskvoje ir neseniai lan
kęsis Lietuvoje.

PARTIZANŲ MALDAKNYGĖ
Ateistinius vakarus Telšiuose ren-

LONDON, ONT.
TARPTAUTINIS ATEIVIŲ CENT-i 

RAS pastatytas 123 Wortley Rd.' 
Anksčiau jis buvo įsikūręs 291 Prin
cess Ave. Angliškai jis vadinamas In
ternational Services. Atidarymo iškil
mėse dalyvavo Ontario prov. sekreto
rius ir pilietybės min. J. Yaremko. Ta 
proga buvo surengta 19 tautybių liau
dies meno paroda. Ateivių centro 
veikloje dalyvauja apie 30 tautybių. 
Centras, bendradarbiaudamas su On
tario imigracijos departamentu, sten
giasi padėti ateiviams įsikūrimo rū
pesčiuose.

MOKYKLAI PAREMTI rengiamas 
jaukus pasilinksminimas parapijos sa
lėje, 1414 Dundas St. E., lapkričio 27 
d., šeštadienį. Pradžia 8 v.v. Bus ga
na įvairi programa. Dalyvaus vaikų 
choras, vad. kun. B. Pacevičiaus. ir in
dividualiai pasirodys jaunieji talen
tai. šeštad. mokykla lietuvybės išlai
kyme vaidina didelį vaidmenį. Tad 
jauskime pareigą šį svarbų reikalą pa
remti savo dalyvavimu. Stenkimės pri
silaikyti punktualumo, nes nenorima 
nutęsti jaunųjų programą į vėlesnį 
laiką.

DŽIUGU, BET IR SKAUDU.:. 
Lapkričio 14 d. klebonas kun. B. Pa- 
cevičius savo gražiame pamoksle pri
minė parapijiečiams žygio Niujorke 
reikšmę, kartu apžvelgdamas šviesią
sias ir tamsiąsias šių dienu puses maž
daug šiais žodžiais: “Nepaprastai 
džiugu, kad mūsų jaunimas išėjo į ak
tyvią platesnę liet, veiklą ir surengė 
žygį Niujorke, kurio reikšmė yra ne
abejotina. Tenka tik sveikinti jų ener
gingas pastangas. Bet kartu yra liūd
na, kad dalis jaunimo dar lieka nuo
šalyje. Kaip Kristus prikėlė mirusią 
mergaitę, taip mes turime jausti parei
gą prikelti Lietuvą ir ta dalį mūsų iš
eivijos. kuri baigia užmigti letargo 
miegu. Tėvai turi prikelti savo vaikus, 
sukančius į pasyvumo. į susnūdimo 
kelią . . .” Vėliau prisiminė dar ir sa
vus rūpesčius ir džiaugsmus, būtent, 
Londono šeštad. mokyklą: “Džiugu, 
kar mūsų mokykla sparčiai visais at
žvilgiais stiprėja, tačiau labai skaudu, 
kad dar yra šeimų, kurios nejaučia 
pareigos leisti savo vaikučius lietuviš- 
kon mokyklon ir nenori juos įjungti 
liet, veiklon. Tokie tėvai daro didžiau
sią skriaudą savo vaikučiams ir visai 
mūsų tautai.” E. D.

LIETUVOS KARIUOMENĖS ŠVENTĖ
gia miesto įmonių, organizacijų ir 
mokyklų ateistų būreliai. Neseniai 
įvykusiame tokiame vakare ateisti
nes mintis mėgino skleisti “Masčio” 
fabriko direktorius V. Kavaliauskas, 
inž. A. Baltakis, partinio komiteto 
sekr. pavad. B. Bocienė, A. žibaitis. 
Diskusijų dėmesio centre buvo pro
pagandinė knyga “Žudikai bažnyčios 
prieglobstyje” ir mažesnė už užrašų 
knygutę maldaknygė “Rūpintojėlis”, 
rasta pas pokario metais veikusius 
partizanus. Maskvai tarnaujanti “Tie
sa” rašo: “Maldaknygėje .surinktos 
maldos, kurias žmogžudžiai kalbėda- 
vo, eidami žudyti, deginti, kankinti 
eilinių žemaičių ...” Iš šio bejėgiš
ku pykčiu nuspalvinto paplavų sriau
to išryškėja įdomus istorinis faktas, 
kad už Lietuvos laisvę kovoję parti
zanai netgi buvo atsispausdinę mal
daknygę, kurios puslapiuose rasdavo 
jėgų žūtbūtinės kovos sunkiausiose 
valandose.

DRENAŽO VAMZDŽIAI
Rokų keramikos gaminių gamyklo- 

je pagaminti drenažo vamzdžiai eks
portuojami Į Švediją, Norvegiją ir 
Suomiją. Didesni užsakymą yra įtei
kę Suomijos “Tuko” firmos atstovai. 
Rugsėjo mėn. į Suomiją 
siųsta 90 vagonų drenažo

buvo iš- 
vamzdžių.

Vilniaus

IR SAULIŲ 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”.

Bus muzika, šokiai, bufetas, užkandžiai ir tur
tinga loterija. Be to, yra pakviestas specia- 

• lūs 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

ŠOKIUS

Sį šeštadienį, lapkričio 27 dienų 
Hamiltono Tautos Fondo Valdyba 

Jaunimo Centro salėje 
rengia prieš adventų paskutinius

• Linksma muzika
• Turtingas bufetas
• Laimės staliukai

Įėjimas: $1.50; stud. — $1.00

• Vertinga loterija
• Kitos įvairenybės 
Pradžia 7 vai. vak.

NEPRALEISKITE ŠIŲ PASKUTINIŲ PRIEŠADVENTINIŲ ŠOKIŲ!
Hamiltono Tautos Fondo vaidyba

g HAMILTON*
V. STANAITIENĖ dėl sveikatos iš-

židinys pavadintas Vilniaus Aušros 
Vartų Dievo Motinos vardu. Jai vado
vaus kun. S. Matulis, padedamas 
kun. J. Gėrybes.

Australija
DR. VLADAS IVINSKIS mirė lap

kričio 2 d. Sydnėjuje, Australijoj. 
Velionis buvo gimęs 1911 m. Pali
ko žmoną Juliją ir dukras Danutę 
ir Nemyrą su šeimomis. Čikagoj gy
vena dr. Vlado motina Aurelija ir 
brolis Jonas, gi Vokietijoj — Bon- 
nos universitete dėsto brolis dr. Ze
nonas Ivinskis.

RAŠYTOJAS 
VIČIUS, kurio 
išleista knyga
kritikos buvo palankiai sutikta, pa
rengė spaudai romaną iš Vilniaus gy
venimo vokiečių okupacijos metu, 
pavadintą “Lietuvos šokis”.

VYTAUTAS JANA 
1962 m. Australijoj 
“Pakeliui į Atėnus”

Vokietija
OSNABRUECKO APYL. VALDY-

BA, vadovaujama pirm. VI. Žaliuko 
ir PLB įgaliotinio Žem. Saksonijoje
V. Šukio, spalio 2-3 d.d. suruošė kul
tūrines dienas Lietuvos 25 m. oku
pacijai paminėti. Iš vakaro įvyko su
važiavimas, kitą dieną, sekmadienį, 
kun. P. Kirčius atnašavo Mišias ir 
pasakė jautrų pamokslą. Pamaldų 
metu, vadovaujami mokyt. V. Ru
džio, visi giedojo lietuviškas gies
mes. Popietinė programa įvyko 
Knollmeyer svetainės salėje: kalbė
jo E. Simonaitis, B. Skruodys, o 
apie sovietinę okupaciją ir mūsų tė
vynės ateitį paskaitą skaitė A. Po
žėla. Po programos buvo bendri pie
tūs. Paruošė Pr. Al.

Kanados Lietuvių 
Fondo vajus

Fondas susilaukė naujų narių 
ir inašų iš Toronto:

118. V. Vasis

RODNEY, Ont.
ĮSIGYTI NAMAI. Kelių metų puo

selėta mintis ir taupyti pinigai tapo 
realybe: š. m. spalio 30 d. nupirkti 
namai — buvusi vietos mokykla, ge
ram stovy, neseniai statyta. Yra salė 

: 120—150 žmonių, 2 drabužinės, scena, 
■ rūsys su virtuve. Namo sklypas — 
apie IVz akro, visai lygus, gera aikš
tė su krepšinio stulpais ir lentomis. 
Sklypas yra apsodintas dideliais kle- 

: vais. Čia galės vykti gegužinės ir spor 
! tiniai parengimai. Namas yra prie ge- 
: rų kelių, netoli 401 didžiojo kelio ir 
76 vieškelio į šiaurę nuo Rodney mies- 

; telio. Namai nupirkti už trąšų parda- 
Į vinėjimą per trejus metus. Tikimasi, 
i kad per kitus dvejus metus namai bus 
išmokėti, o trąšų pardavimas padengs 

I išlaikymo išlaidas ir bus galima įsigy- 
ir 

' dabar yra įsigyta: pianinas, suolai, len- 
I tos, sūpuoklės, krepšinio stulpai ir len
tos.

Namai nupirkti Lietuvių Kanadiečių 
Komitetą sudarė: V.

§100 
$100 
$100

Padidino įnašą dr. J. Žmuidzi- 
nas $40.

Nuo praeitų metų balandžio 
mėn. Fondo narių skaičius ir su
ma padidėjo trigubai. Tas duoda 
vilčių tolimesniam Fondo augi
mui. Išaugęs Liet. Fondas pasi
darys pastoviu lietuvybės stiprin
toju. Pagal įstatus, Fondo kapita
lą sudaro ne tik aukos — įnašai, 
bet taip pat palikimai bei pavel
dėjimai. Iki šiol buvo tik vienas 
atvejis, kai prieš mirdamas a.a. 
J. Petravičius paskyrė Lietuvių 
Fondui $1000. Daugelis lietuvių, 
ypač viengungių, pasitraukia iš v • • ?

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

KUN. ANTANAS MIC1CNAS, 
MIC. grįžo atgal gyventi į Romą: Via 
Corsica 1, Roma, Italy.

KUN. P. ALISAUSKAS yra kle
bonas Šv. Juozapo liet, parapijos 
Nanticoke, Pa., kuri spalio 31 <L iš
kilmingomis padėkos Mišiomis, ku
rias atnašavo Scrantono vysk. Klo- 
nouski, paminėjo auksinį parapijos 
jubilėjų.

JUOZAS J. BAČIŪNAS, PLB pir
mininkas, jau grįžo iš Europos į JA 
V. Europoje jis rūpinosi Jaunimo 
Metų ir pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso reikalais. Jo pranešimu, 
daug lietuvių jaunimo iš Europos at
vyks 1966 m. į JAV ir dalyvaus jau
nimo kongrese Čikagoje birželio 30— 
liepos 3 d.d. •

PREL. M. J. URBONAS, Du Bois 
liet. §v. Juozapo parapijos klebonas, 
iškilmingai paminėjo savo kunigys
tės 50 metu jubilėjų spalio 2, 3 ir 4 
dienomis. Pirmąją dieną surengė vai
šes seselėms ir mokyklai, antrą die
ną buvo iškilmingos padėkos Mišios 
ir vaišės parapijiečiams, o trečią die
ną — vaišės vyskupams ir kunigams. 
Būdinga, kad jubiliatas visus 50 me
tų išklebonavo toj pačioj vietoj. Ku
nigu įšventintas 1915 m. gruodžio 18 
d. Erie vyskupo. Į tą parapiją jis 
atvyko prieš pat Kalėdas. Kristaus 
gimimo ryta 1915 d. jis pats paskam
bino parapijos varpu, užsidegė dvi 
žvakeles ir atlaikė pirmąsias švenčių 
Mišias, kuriose dalyvavo tik 6 žmo
nės.

NAUJAS LIETUVIS PRELATAS. 
Sv. Tėvas pakėlė į prelatus (Rt. Rev. 
Msgr.) Sv. Jurgio lietuvių parapijos 
Filadelfijoj kleboną kun. dr. Vytau
tą J. Martusevičių. Jis yra gimęs 
1905 m., kunigu įšventintas 1931 m.

SV. LIUDVIKO LIETUVIŲ BAŽ
NYČIA MAIZEVILLE PA. SUDEGĖ 
lapkričio 5 d. Bažnyčia buvo medinė. 
Ilgą laiką ten klebonavo kun. A. J. Į
Degutis ir kun. J. Neverauskas. Maž- 119. St. Jonaitis 
daug prieš pusę metų klebonu buvo Į 120. A. Statlllevičius 
paskirtas kun. A. Bielskis. Sv. Liud
viko parapiją buvo įsteigęs kun. A. 
Milukas 1907 m. Tada buvo apie 200 
lietuviškų šeimų, daugiausia anglia
kasių. Paskutiniu laiku buvo likę ma
žiau 100 šeimų.

MONS. AUDRYS BAČKIS, buvęs 
apašt. nunciatūros sekretorius Mani
loje, yra perkeltas į apaštal. nuncia
tūrą San Jose, Costa Rico. Nuncijui 
išvykus į Romą, mons. A. Bačkis nuo 
š. m. lapkr. 5 d. eina apaštališkojo 
Sosto charge d‘Affaires a. i. parei
gas Costa Rico.

“JAUNIMO BIBLIOTEKOS” trys 
nauji mecenatai apmokėjo knygų 
siuntas Australijos jaunimui: prel. j šio gyvenimo, nepalikdami nė 
M. G. Kemėžis, Elizabeth, N.J., $200; pėdsako. Dar blogiau, kai mūsų 
prel. Pr. virmauskis, So. Boston, • tautiečiai nepadaro iš anksto sa- 
Mass., S100; kun. kleb. J. Starkus, vo turto palikimo — testamento 
J.C.D., Bayonne, N.J., sioo. ir jiems mirus likusį turtą perima

KUNIGŲ saleziečių jubilėji- Trust Co. Ir pasitraukdami iš gy
niu iškilmių komitetas ir jubilijatas; venimo neturėtume palikti varge 

.kun. Petras Urbaitis nuoširdžiausiai i nei savo artimųjų, nei savo tau* 
dėkoja visiems, kurie kokiu nors bū- tos. Savo palikimą turėtume* su- 
du parėmė kunigų saleziečių darbus, tvarkyti pagal lietuvišką sąžinę. 
Ypatingai dėkojama visai lietuvių t 
Maspetho parapijai, jos vadovui prel.
J. B alku n ui, kuris buvo iškilmių 
globėjas. Maloniai dėkojama prof.
J. Stukui už radijo skelbimus, pasa
kytą kalbą ir aukas, BALFui, Religi
nei šalpai ir programos vedėjui akt. paruošti perijodiškai, sulaukus 
Vitaliui Žukauskui.

kevičius — III. Lapkričio 28 d. įvyks 
tarpklubinės šaudymo varžybos dėl 
pereinamosios taurės ir kartu bus pra
vestos varžybos išrinkti trims geriau- j 
siems medžioklinių šautuvų Ontario ■ 
šauliams. Dalyvaują varžybose renka-1 
si 12 vai. pas A. Šimkevičių, 968 Up
per James St., Hamilton, Ont. Iš čia 
bus vykstama į šaudymo vietą.

Gruodžio 18 d. klubas rengia prizi-, 
ne medžioklę dėl taurės. Norį me
džioklėje dalyvauti registruojasi pas 
J. Stankų tel. 545-5432.

A. Kuras buvo išvykęs į šiaurę ir 
nušovė briedį. Valdyba

TAUTOS FONDO VAKARUI, kuris
ivvksta Jaunimo Centre ši šeštadienį,. . .. .. . . „ .< . .. -, nrr , , . . . ,. \ j ti reikalingų Įrengimų. Kaikas jau ilapkr. 27 d., laimes staliukus yra da-1 , , . 7 .

r I Honor vra icicrurs- niamnaę kimiai Iati
vę šie duosnūs mūsų tautiečiai: apar-j 
tamentų “Barton Court” sav. Alf. Pa-į 
tamsis ir viešbučio “Colonial House

TUŠČIOS VITRINOS 
VILNIUJE
Taline viešėjo keletas 

prekybos įmonių darbuotojų: preky
binių organizacijų valdybos viršinin
ko pavad. Petras Kukenys, maistpre- 
kybos dir. pavad. Semionas Smuške- 
vičius, pramprekybos vyr. prekių ži
novė Stanislava šiupšinskienė, “Gin
taro” restorano dir. pavad. Galina 
Čubrinskienė, “Talino” parduotuvės 
dir. Aleksas Jovsa, buitinio aptarna
vimo skyriaus virš. Antanas Makla- 
jauskas, “Pirmūno” kombinato virš. 
Leonas Šležas, gerų paslaugų kombi
nato vyr. inž. Irena Jėčienė ir “Ba
to” fabriko meisterė Galina Točilen- vyko ilgesnėm atostogom į Arizonos 
ka. Išvykos dalyviai labiausiai buvo 
sužavėti Talino parduotuvių rekla
minėmis vitrinomis, kuriose gali ma>ką sėkmingai vadovavo draugijos šu
tyti visa, kas yra parduodama krau- ■ organizuotam saleziečių gimnazijos 
tuvėje. Tuo tarpu Vilniaus parduo- būreliui. Linkime sustiprėti ir vėl 
tuvių vitrinos yra tuščios — vienas grįžti į savo šeimą, 
kitas užrašas, vienas kitas prekės pa
vyzdys. Vyr. prekių žinovė S. Šiup- iš Hamiltono dalyvavo virš 30 asmenų; 
šinskienė skundžiasi: “Vilniuje par- > beveik pūsė buvo jaunimas. Ateitinin- 
duotuvėje esančias prekes pro langą kai demonstracijose dalyvavo su savo 
dažnai matysi tik naktį: viduje už- vėliava. Dalyvavusieji grįžę patenkin- 
sidega šviesos, o langai tušti.. / 
čiau labiausiai visi buvo sužavėti Ta- buvo įspūdingos ir duodančios ryžto 
lino prekybininkų mandagumu, pa^! tolimesniam darbui pavergtos tėvynės 
slaugumu. Restoranuose net anksty-ųabui. Ekskursija buvo įmanoma komi- 
vą rytmetį gali gauti įvairių maisto; teto dėka, kuris, nors ir pavėluotai, 
patiekalų, kai tuo tarpu Vilniuje, pa- j bet puikiai suorganizavo piniginę 
sak “Gintaro” restorano dir. pavad. Į rinkliavą paremti šiai demonstracijai 
G. čubrinskienės, turi pasitenkinti • ir ekskursijai, 
tradicinėmis dešrelėmis. Taline yra 
dvi savitarnos skalbyklos, kur mote- rudenį mini 15 metų veiklos sukak- 
rys pačios sudeda skalbinius į skal- tį. Ta proga gruodžio 5 d. bus specia- 
bimo mašinas ir išsiima jau išskalb- iios pamaldos ir bendras susirinkimas 
tus, o Vilniuje nėra nė vienos. Tali- _  arbatėlė,
ne nuotraukas gamina centrinė foto
laboratorija, Vilniuje jas turi pasi- j guvietytės-Kudabienės, šį šeštadienį, 
gaminti pats fotografas. V. Kst. • lapkričio 27 d., išvyksta į Klevelandą 

—————————————— . su k. Binkio “Atžalynu”. Linkime ge
ro pasisekimo Klevelande.

R. KLEVAS Eisteddfod muzikos fes- sus gerai nuteikė jaunieji muzikantai i vietą, 
tivalyje lapkr. 12 laimėjo piano klasė- su elektrinėm gitarom. Jaunimas at- 
je II vietą, lapkr. 13— I v. ir $25. Ri- Į naujino iš vasaros stovyklavimo laikų 
mas yra jaunas pianistas, turįs daug 
gabumų piano ir baleto mene. Linki
me Rimui ir toliau kanadiečių tarpe 
sėkmingai skinti laurus.

REKOLEKCIJOS, vestos kun. G. Ki- i Ekskursijoj dalyvavo 18 mokinių, mo- > sinskas pareiškė: 
jausko, SJ. praėjo labai šventiškoje į tykios ved. J. Mikšys su ponia ir mo-t 
nuotaikoje. Savaitės rytais ir vakarais i Krištolaitis. Mokyklos vadovy-1 įgyta jūsų tėvų. Vertinkite, mokyki-
naraniiiečiu ios buvo sausiai lanko-1 dėkoja D. Stukui, M. Trumpickui 

kurie pagelbėjo su eismo priemonėmis * 
ir panorėjo ta sekmadienio popietę 
pabūti su savo jaunaisiais. K. M.

valstiją. Ji yra aktyvi Hamiltono kata
likių moterų draugijos narė, kurį lai-

ŽYGYJE Į JUNGTINES TAUTAS

Ta-1 ti šia ekskursija, nes demonstracijos

MOKSLEIVIAI ATEITININKAI šį1 sav. Ant. Tėvelis.
ŠEŠTAD. MOKYKLOS IŠVYKA.— Klubo vardu.

Toronto liet, šeštad. mokvklos užkvies-i Cerškus Pirm > J- RasUpkevrčius ir

“AUKURAS” vad. režisorės E. Dau-

M. Jasinskas nariai. Išvykus V. Čerš- 
kui, jo vieton įėjo Pr. Jocius.

MOKYKLOS ATIDARYMAS savuo-

OTTAWA. Ont.
STUDENTŲ VIEŠNAGĖ. Lapkričio 

6—7 d. pas Otavos lietuvius studentus 
viešėjo Montrealio studentų ateitinin
kų grupė. Po užkandžio pas Kęstutį 
Vilčinską svečiams buvo parodyti abu 
universitetai, parlamentas ir Otavos 
apylinkės. Vakare pas stud. Petrą 
Budvietą buvo vaišės ir pasilinksmini
mas. Oras buvo gražus ir nuotaika la
bai draugiška. Visi išsiskirstė pasiry
žę dažniau susitikti.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS minėji
mas ir metinis susirinkimas įvyko lap
kričio 14 d. Įdomią ir turiningą pas
kaitą skaitė inž. T. Siuma. Į Bend
ruomenės valdybą išrinkta: inž. A. 
Paškevičius, pirm., V. Radžius, ižd. irv*’ , T . .. . į TOJŲ KLUBASN. Scepanaviciute, sekr. I revizijos ko-, ..... -.............. — ‘ _ ... ' kncin / d. nravmisiją: J. Ališauskas, R. Danytė ir J. 
Gutauskas. Linkime naujai valdybai 
sėkmės ir sveikinam jaunimą besiryž- 
tantį dalyvauti Bendruomenės veiki
me.

DR. ALGIS SNIEČKUS, chemijos 
daktaras, dirba National Research 
Council.

ALGIS ŽALIAUSKAS, studijuojan
tis St. Patrick College, yra geras spor
tininkas, bėgikas ir futbolo žaidėjas. 
Dažnai minimas vietiniuose angliškuo- i 
se dienraščiuose.

JONAS KIŠKIS, atvykęs iš Toronto. ! 
studijuoja Otavos universitete medici- ! 
ną ir aktyviai dalyvauja lietuvių stu
dentų veikloje.

MILDA DANYTĖ, kuri mokosi Sv. 
Juozapo gimnazijoje, laimėjo $150 pa
rapijos premiją už augščiausią pažymį 
pereinant į vienuoliktą klasę.

KĘSTUTIS VILČINSKAS laimėjo S 
450 piniginę premiją, skirta Ontario 
Inžinierių Sąjungos už augščiausią fi
zikos pažymį stojant į Otavos universi
tetą.

ARVYDAS PLEČKAITIS yra ins
truktorius YMCA plaukimo kursuose. 
Pereitą vasarą vadovavo 40 berniukų 
grupei.

MYKOLAS RAMŪNAS šiais metais 
mokosi Sv. Antano gimnazijoje, Ken- 
nebunkporte.

NIJOLĖ SČEPANAVIČIUTĖ dirba 
Otavos Civic ligoninėj kaip farmaci
ninkė ir aktyviai įsitraukė į studentų 
veikimą.

OTAVOS STUDENTŲ valdybą su
daro: R. Trečiokas — pirm.; K. Vil
činskas — vicepirm.; R. Danytė — 
sekr.: P. Budvietas — ižd. Ottawos L.

ti mūsų vyresnieji skyriai lapkr. 14, 
sekmadienį, buvo nuvykę į Torontą. 
Čia jie mokyklos ir Tėvų pranciškonų 
buvo svetingai priimti. Tai buvo susi- se namuose įvyko lapkričio 6 d. Tiek
pažinimo vakaras. Toronto augštesnių tėvai, tiek mokiniai tikrai laukė mo- 
skyrių mokiniai parodė savo talentus, kyklos savose patalpose. Metai iš me- 
o po to mūsiškiai buvo pavaišinti. Vi- tų liet, mokykla kraustėsi iš vietos į

savo senas pažintis, užmezgė naujas 
ir pasiklausinėjo apie vieni kitų mo
kyklas. Išvyka buvo įdomi, ir vaikai, 
kurie joje dalyvavo, yra patenkinti.

Susirinkus tėvams ir mokiniams, 
namus atrakino klubo vardu H. Jasins
kas ir Pr. Jocius. Mok. J. Statkevičius 

' ir mokiniai buvo nustebinti švara, erd
ve patalpa, naujais suolais, didelėm

■ ras. lentom ir geru pianinu. H. Ja- 
—i™ “Naudokitės, nega

dinkite, nes tai, kas čia yra nelengvai

Lietuvių Fondas numato Įam
žinti savo narių atminimą — iš
leisti tam tikrą leidinį — albu
mą, kuriame būtų narių fotogra
fijos, įnašai ir trumpos informa
cijos. Tokie leidiniai numatomi

parapijiečių jos buvo gausiai lanko-; 
mos. Misijonierius lengvu stiliumi, 1 
švelniu žodžiu daugiausia laiko skyrė 
šeimos ir jaunimo problemoms. Savai
tės pabaigoje buvo 40 valandų atlai
dai. J. P.

LIET. ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIO
► “GIEDRAITIS” lap

kričio 7 d. pravedė lėkščių šaudymo 
varžybas. I v. laimėjo V. Sasnauskas, 
II — A. Kuras, III — A. Simkevičius. 
“Handicap” šaudyme I v. laimėjo V. 
Sližys, II — Z. Bolskis, III — A. Bui- 
nys. Mažojo kalibro varžybos buvo pra
vestos lapkričio 14 d. Z. Bolskis lai
mėjo I vietą. A. Kuras — II ir A. Sim-1 bako ūkių kainos irgi kyla. K.

' tės ir didžiuokitės, nes tai yra mūsų 
visų”. Tėvų k-to vardu V. Ignaitis pa
dėkojo besirūpinantiems įsigyti sa
vus namus liet, mokyklai, kuri yra 
šios apylinkės lietuvybės palaikytoja.

; savo ir mokinių 
vardu išreiškė džiaugsmą ir pažadėjo, 

_____ ____ kad vaikai tikrai bus verti tėvų pa- 
pradėjo pirkti tabaką. Ūkininkai da-! stangų. Po trumpos pamokos įvyko 
bar labai užimti — rūšiuoja tabaką ir' bendros vaišės, 
veža pardavimui. Šiemet derlius buvo į 
geras. Mokamos geros kainos, ypač už j pose buvo nufilmuotas, 
vidutinės ir prastos rūšies tabaką. Pir- ‘ 
mos rūšies tabako kainos yra beveik , 
kaip pernai — virš 60 et. už svarą. Ta-J

■ j sios apylinkes lietuvy
Lxdnl, I ! IISO n Dildei Mokyt. J. Statkevičius 
SUPERKAMAS TABAKAS. Marke

ting Board tabako supirkimo stotis

Mokyklos atidarymas savose patal- 
Tai jau tre

čias vietinio gyvenimo filmavimas, ku- 
Įrį atliko B. Šneideris. Jis pažadėjo ir 
šį filmą prijungti prie anų ir, kaip pa
prastai, parodyti visus kartu per jau
nimo gegužinę.

JAUNIMO REIKALAI. Jaunesnieji 
lanko šeštad. mokyklą, dalyvauja pa
rengimuose, programose. Vyr. jauni
mas, kuris pasirodydavo rečiau, šiais 
metais sukruto stipriau. Jau 
sporto rungtynes su Londono 
ninkais. Kartu su londoniškiais 
darė jaunimo chorą, vad. kun. 
cevičiaus. Dabar jie savo veiklą ple
čia. Kartu su choru jie sudaro ir tau
tinių šokių grupę, vad. p. Chainauskie- 
nės. Tikimasi, kad šie vienetai galės 
bendrai pasirodyti ir plačiau. Malonu, 
kad studentai D. Andriulionytė ir Z. 
Mockus, kartu su savo buvusiais drau
gais dalyvauja liet, veikloj. Z. Mockus 
įstojo į lietuvių chorą ir dramos gru
pę Detroite.

Vyr. jaunimui Rodney vadovauja A. 
Naruševičiūtė ir vieton išvykusio stu
dijuoti Z. Mockaus — R. Jocius. A.

turėjo 
sporti- 
jie su- 
B. Pa-

Hamiltono ateitininkų rengto spaudos baliaus karalienei A. Volun- 
gytei įteikia gėles J. Kalmantavičius. Kairėje — praėjusių metų 
spaudos baliaus karalienė S. Martinkutė; dešinėje — ateit, sendr. 
pirm. J. Pleinys Nuotr. A. Juraičio

kaskart 200 nauju narių. Nariai 
bus paprašyti fotografijų ir žinių 
per Fondo įgaliotinius.

P. Lelis, reikalų vedėjas

CALGARY, Alta.
P. BARONIENEI, sulaukusiai 80 

metu amžiaus, buvo suruoštas pagerbi
mo vakaras. Dalyvaujant šeimos drau
gams, pažįstamiems ir išaugintos šei
mos nariams buvo įteikta dovana. A. 
Kučinskas visų susirinkusių vardu pa- 

į sveikino. Vietos moterys — V. Grigie-

Britanija
ELENA BANIENĖ, ilgai sirgusi 

paralyžuota mirė Boltone, teturėda-j 
ma 53 m. amžiaus. Kilusi iš Mosėdžio 
parapijos. Palaidota Mančestery, ‘ 
Mostono kapinių lietuviškame plote.

B. KAZAKEVIČIUS, 43 m. am
žiaus, spalio 3 d. mirė Arnoldo ligo
ninėje. Velionis buvo kilęs iš Dzūki-! 
jos — nuo Alytaus. Ilgoką laiką ne- ’ 
galavo širdimi.

LIETUVIAI MARIJONAI nupirko p žukienė ir J. Jaugienė — rūpi
namus Nottinghame, gražioje miesto nOlSi vakaro tvarka ir vaišėmis. P. Ba- 
dalyje, ant Trento upės kranto. Pa-; ronjenė padėkojo visiems ją sveikinu- 
statas trijų augštų, turįs 12 erd-1Sįerns įr linkėjusiems ilgiausių metų, 
vių kambarių. Apatinio augšto kam-1 jį ^ar nekartą dalyvauti lietuvių 
baryje — įrengta koplytėlė, kurioje parengimuose.
laikomos lietuviškos pamaldos. Si
nauja lietuviška šventovė ir kultūros Kana(joS prerijas dar prieš pirmąjį pa- 

saulinį karą, yra nebedaug užsilikusių.
Ci mo! Jiems teko pirmiesiems pergyventi tąit. Uatnannes, unt.; nepaprasų ir gimtosios kal.

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžiausią padėką už 

taip gražiai suruoštą man priešvestu- 
vinį vakarą ir gausias dovanas mie
loms ponioms: Albinai Setikienei, Joa
nai Zubrickienei, Virginijai Žemaitie
nei, Stasei Zubrickienei, Sutvirtinimo 
motinai Petrusei Polgrimienei ir mano 
gerosioms mokslo draugėms — tauti
nių šokių šokėjoms: Birutei Bogušytei, 
Anelei Stankevičiūtei, Nijolei Zinaity- 
tei, Vijoletai Grigaitei, Laimai Grigai
tei. Reginai Bušauskaitei, Rūtai Kurai- 
tytei ir Vidai Butkutei. Ypatinga pa
dėka ponioms Albinai Setikienei ir 
Joanai Zubrickienei, kurios daugiausia 
įdėjo triūso ir išlaidų tą vakarą reng
damos. Jūsų visų gražios lietuviškos 
dainos, rūtų vainikai ant galvų pasi
liks visados mano atmintyje.

Jūsų Dalia Piliponytė-Gevaert

Senosios kartos lietuvių, atvykusių į

bos pasiilgimo jausmą. Vėliau atvy
kusieji būrėsi miestuose ir bandė vie
ni kitus susirasti. Senoji draugystė 
dar visus teberiša. V. G.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINĖS PASKOLOS IKI $5.000, morfgičių 
paskolos iki 60% turto vertės. UŽ ŠĖKUS mokomo 414% divi
dendo H pelno, už DEPOZITUS — 4% ir veikia nemokamos gy
vybės ir paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 val.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penkto dieniais S vai. p.p. — 9 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 0-0511

SIŲSKITE PINIGUS Į S.S.S.R. 
ŠVENTĖMS

DAUGIAU PREKIŲ IR MAISTO 
PASIRINKIMUI 

GRAMERCY SHIPPING INC. 
firma įsteigta prieš 20 metų, 

SĄŽININGAI IR PATIKIMAI 
PATARNAUJA. TURITE REIKA
LĄ SU LEIDIMĄ TURINČIA 

SAUGIA FIRMA.
Turi Bankų Departamento leidimą. 

Apdrausta $20.000,00.
Tiesioginis S.S.S.R Užsienio preky
bos banko agentas. Mūsų firma 
vra vienintelė, kuri visada siuntė
jui pristato oficialų S.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 
ir gausite pilną katalogą.

GRAMERCY 
SHIPPING CO.

118 E. St.. New York 
MU M598
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KULTI RIIMEJE VEIKLOJE

organo 
iš par- 
ieidėju

SOFIJA JONYNIENE, ČESLOVAS 
GRINCEVIČIUS IR JUOZAS MASI- 
LIONIS sudaro komisiją, kuri ištirs 
galimybes ir paruoš planus moksleivių 
diktantų ir atpasakojimų konkursui. 
Čikagos apygardos švietimo komisija 
šį konkursą numato suruošti sausio m. 
pabaigoje.

ČIURLIONIO GIMIMO 90 m. sukak 
ties minėj mą gruodžio 11 d. Jaunimo 
Centre, Čikagoj, ruošia Menininkų 
Klubas ir Čiurlionio galerija. Kalbės 
svečias iš Niujorko Aleksis Rannitas, 
kuris vienas pirmųjų iškėlė Čiurlionį 
tarptautinėje plotmėje, parašydamas 
disertaciją apie jo meną Kolumbijos 
universitete ir paskelbdamas apie 
Čiurlionį eilę straipsnių ir studijų 
Europoj ir Amerikoj.

VINCAS KAČINSKAS, ilgametis 
“Laisvosios Lietuvos”, LAS 
įgaliotas leidėjas, pasitraukė 
eigų. Jo vieton įgaliotu “LL” 
pakviestas Kasperas Radvila.

7 ROMANŲ RANKRAŠČIAI šiemet 
gauti “Draugo” penkioliktajam kon
kursui. Jie perduoti skaityti vertinto
jų komisijai. Ateinančių metų sausio 
mėnesį tikimasi sužinoti, kas bus šie
metinis “Draugo” laureatas.

OHIO LIET. GYDYTOJŲ DR-JA 
šiemet $1000 premiją paskyrė rašyt. 
Mykolui Venclauskui, parašiusiam 
jauirmui daug scenos veikalų, tarp 
kurių “Užburtoji dūdelė” ir “Burti
ninko pinklėse” buvo su dideliu pa
sisekimu vaidinami lietuvių kolonijo
se. Premija įteikta gyd. dr-jos meti
niame bankete spalio mėn. 30 d. Kle- 
velande. Pr. Al.

APIE O. V. L. MILAŠIŲ išėjo Pa
ryžiuje veikalas “Milosz”. Tai pirmas 
veikalas Editions Andre Silvaire nau
joje serijoje “Connaissez yous?” Kny
ga parašyta Jacques Buge. Ji pradeda
ma autobiografiniu O. V. L. Milašiaus 
žodžiu “Lituanie”. Knyga yra 126 
psl. Iš jos aiškėja, kad apie Milašių 
yra dar viena disertacija, apginta Sor- 
bonoje, būtent, amerikiečio Stanley 
M. Guise. Disertacijos pavadinimas — 
“La sensibilite esoterique de Milosz”. 
Be to, knygoje nurodyta, kad 1965 m. 
Editions Universitaires yra išleidę 
Paryžiuje Anne Richter veikalą “Mi
losz”, Collection des Classiques du 
XX siecle: 1964 m. Roger Brucher 
Briuselyje yra išleidęs žurnalo “Le 
Thyrse” kovo-balandžio numerį, už
vardintą — “Milosz et nous”. Veikalas 
“Connaisez-vous? Milosz” gaunamas 
Ed. Andre Silvaire 20, rue Domat, Pa
ris (5e). Jo kaina — 8,95 pranc. fran-

Hercogą G. Verdi operoje “Rigolet- 
to” ir Rudolfą G. Puccini “Bohemo
je”. Lietuvos spauda palankiose re
cenzijose kelia dainininko laimėjimus 
Europos operos teatrų scenose.

“MUZIKINĮ KALEIDOSKOPĄ”, nu
filmuotą lietuviškų dainų ir šokių py
nę, Talino televizijos stotis transliavo 
Suomijai. Programoje dalyvavo sty
ginis kvartetas, S. Sondeckio vadovau
jamas kamerinis orkestras, “Ąžuoliu
ko” vaikų choras, ansamblio “Lietu
va” kapela, šokėjai. Transliacija buvo 
papildyta suvenyrinėmis Kipro Pet
rausko ir A. Kučingio atliekamų dai
nų įtarpomis. Dabartiniams solistams 
atstovavo V. Daunoras, N. Lifšicai- 
tė, vargonų virtuozas L. Digrys ir kt. 
Šią transliaciją, kurią vėliau pakarto
jo ir Vilniaus televizija, paruošė jau
nimui skirtų laidų redaktorius V. Pup- 
lauskis.

KNYGŲ VAIKAMS PARODA atida
ryta Vilniaus respublikinėje bibliote
koje. Eksponatų tarpe yra apie 1.000 
originaliosios ir verstinės literatūros 
leidinių. Pagrindinę vietą lietuvių tar
pe užima S. Nėris, P. Cvirka, E. Mie
želaitis, K. Kubilinskas, M. Sluckis ir 
kt. Jų kūriniams, išverstiems į užsie
nio kalbas, įrengtas specialus sky
rius parodoje “Išėjusios į gyvenimą”. 
Parodą papildo mokslo populiarizavi- 
mo, vaikų literatūros kritikos, biblio
grafijos ir periodikos leidiniai.

M. K. ČIURLIONIO muzėjus Drus
kininkuose papildytas dar vienu at
statytu namu, kuriame sutelkti ekspo
natai, susiję su muzikine Čiurlionio 
kūryba. Atidarymo iškilmių metu M. 
K. Čiurlionio sesuo Valerija Čiurlio- 
nytė-Karužienė paskaitė ištrauką jo 
laiško broliui Povilui: “Kad tu, brole
li, žinotum, kaip nuostabu pas mus 
namuose. Kažkokia nuostabi harmoni
ja, kurios niekas nesugeba sudrums- 
ti, - visi tarpusavyje gyvena, kaip (turisTūtUoks,' kad neižeištu'ne 
gražus spalvų derinys, kaip puikaus ■ tik‘Rytų ir Vakarų tikinČiujU; bet 
akordo skambesys, ir mūsų senutis įr netikinčiuju. Be to, vaikams 
namas, ir medžiai, vaisių slegiami, ir j esa nepaprastai svarbu žinoti, kad 
reginys j pievas, į mūsų kadugių ka|4jie buvo pagimdyti remiantis ne 
velę, ir miskas uz kūno kasdien lei į kokia nors nauda ar tėvu &kai. 
dziasi saule... Prof. Balys Dvano-: čiavimu bet meile lydima daž. 
nas paskambino keletu Čiurlionio for-Į naį dideliu auku 
tepijonmių kurinių. Issamus Čiurlio-.
nio muzikos koncertas buvo sureng-1 Rytiečio balsas
tas Vilniaus filharmonijos salėje. Pro- į Melchitu (Ečiote) vvsk E gramoje dalyvavo L. Abariaus vado-!Zoghb Ulbėdamas apie^eleng^ 
vaujamas radijo ir_ televizijos choras, vą dėtį to> kuris tuoj Mote. 
pianistas G. Trinkūnas, S. Sondeckio rystės sudarymo kitos pusės buvo 
diriguojamas filharmonijos kamerinis be jokįo pagrin(30 paliktas ir to- 

kiu budu pasmerktas visą gyve- 
! nimą vienatvei, iškėlė klausimą, 
ar Bąžnyčia negalėtų tokiais at- 

j vėjais nekaltąją pusę dispensuoti 
skulptoriaus JUOZO MIKĖNO nuo Moterystės ryšio, kaip tai esą

Inž. M. Ivanauskas aiškino liepsnos tapybos techniką seselėm kazimierietėm Čikagoje. Jo kūrinių pa
roda iš Cicero miesto perkelta j Marijos Augštesniąją Mokyklą

l « ja
~'"j 'fe

PRANEŠIMAS IŠ ROMOS

orkestras, styginis kvartetas, liaudies 
instrumentų kamerinė grupė, kurios 
vadovu yra P. Tamošaitis, ir vargoni
ninkas Leopoldas Digrys.

Čikagos vaizdai ir vargai
. EDVARDAS SULAITIS

vo dainavimo studiją. Ji pati irgi yra 
nemažai pasireiškusi kaip dainininkė, 
dainavusi vienoje operos b-vėje ir ki
tose grupėse.

Šioje vietoje negalima pilnai išsa
kyti šio moterų dainos vieneto veik
los 25 metų laikotarpyje. Tik pabai
goje norisi palinkėti joms dar ilgai

VIENAS IS NEDAUGELIO senosios 
išeivių kartos įsteigtų ir dar gyvų 
dainos vienetų Amerikoje -— Alice 
Stephens ansamblis rengiasi minėti sa
vo 25 metų sukaktį. Sukaktuvinė va- 
karienė-koncertas rengiamas gruodžio 
5 d. švedų Svithiod klube. Čia bus pri
simintas šio ansamblio nueitas kelias
ir išklausyta meninė dalis, kurią išpil- dainuoti 
dys pačios ansamblio dainininkės, pas
kutiniais metais jau rečiau pasirodan
čios lietuvių visuomenei

Šių eilučių autoriui buvo proga ke
lis metus iš arčiau stebėti šio ansamb
lio veiklą, ypatingai tuo metu, kai jis 
rengėsi minėti 15 m. gyvavimo sukak-

LIETUVIŲ DAILININKŲ PASIRO
DYMŲ netrūksta. “69” meno galerijo
je neseniai baigėsi dail. Petrikonio 
paroda, o Marijos Augšt. Mokykloje 
įvyko Mikalojaus .Ivanausko “liepsnos

nunru iju.. paroda. DaiL BrOIŪUS Muri-
tĮ. Tuomet rmkejo vartyt! ansamblio Cikagos yakarinių prie.

miesčių dailės sambūrio metinėje pa
rodoje, kur už savo akvarelinės tapy
bos kūrini laimėjo pirmą premiją.

Daug keliaujantis ir nemaža kurian- 
| tis dail. Juozas Pautienius iš Čikagos 
| lapkričio mėn. viduryje buvo nuvykęs 
, į Omaha, Nebr., kur buvo suruošta jo 
darbų paroda.

Čikagoje paskutiniu metu plačiai 
kalbama apie okup. Lietuvos dailinin
kų grafikos parodą, kurią pasiėmė 
rengti Menininkų Klubas, kuris ad- 

j ministruoja Čikagos Čiurlionio gale
riją. Šis klubas iš savo pusės pasiūlė, 
jog Lietuvoje būtų tuo pačiu metu 
rengiama išeivijos lietuvių dailės pa
roda. Nemaža Čikagos dailininkų to
kią mintį entuziastingai sutiko ir 
rengiasi tokioje parodoje dalyvauti. 
Dailės parodai Lietuvoje kūrinius telk
ti sutiko tas pats Menininkų Klubas, 

Į kurio pirmininku yra rašytojas Povi
las Gaučys. Iš Lietuvos parodai skirti 
darbai jau yra gauti Čikagoje.

praeities vaizdų albumus, rinkti iškar
pas iš senesnės spaudos j ieškant me
džiagos ansamblio aprašymams. Tuo- Į 
met teko susidaryti nuomonę, jog šis j 
lietuvių dainos vienetas lietuvių re-; 
prezentacijai daug pasidarbavo, nes j 
jis nesitenkino dainavimu tik lietu-' 
viams, kaip kad daro kiti chorai, bet 
dažnai ėjo i amerikiečių visuomenę, 
o savo koncertus rengdavo miesto 
centre esančiose žymiose salėse.

Alice Stephens ansambliui pradžią 
davė jo vadovės studijos mokinių cho
ras, kuris pačiais pirmaisiais veiklos 
metais — 1940 m. rugpjūčio mėn. lai
mėjo I vietą “Chicago Tribune” dien
raščio surengtose chorų varžybose. 
Toks laimėjimas paskatino pačią va
dovę ir choristes turėti nuolatinį cho
rą, nesitenkinant tik buvusiu kartą 
per metus pasirodančiu studijiniu cho
reliu. 1943 m. jau buvo išeita viešam j 
oasirodymui į Čikagos centre esančią 

lai tiesiogiai neveda į betarpišką: abejonės, krikščionys gali bend- Kimbalt Hall> ° vėliau sekė pasirody-j 
Dievo pažinimą. Modernusis šių, radarbiauti su bedieviškąja vy- 'mai 8 tos gatvės teatre ir Operos rū< 
dienų mokslininkas savo tyrinę- į riausybe bendro visų kilnaus gė-,muQse- 1944 m- ansamblis savo veiklą 
jimuose randa lygiaverčių argu- rio kūrime, tačiau tikintieji pa- taiP išvystė, jog metų laikotarpyje

V. DELINIKAITIS

Krikščionybė dabarties pasaulyje
Vatikano santaryba spalio pra-lgo, kurio taip trokšta ir pats Šv. dieviškojo režimo vyriausybės 

Tėvas. Plėtodamas šią temą, bendruoju gėriu nurodo socializ- 
Meissen (Vokietijoje) vysk. O. mo kūrimą, kurį tačiau jos su- 
Spuelbeck pastebėjo, kad sche- pranta bedieviškuoju materializ- 
moje pareikštas optimizmas turi ■ mu ir verčia visus piliečius bend- 
būti nuosaikus, nes gamtos moks- i radarbiauti jo įgyvendinime. Be

džioje bendruose posėdžiuose 
svarstė schemos “Bažnyčia šių 
laikų pasaulyje” antrąją dalį, ku
rioje pirmiausiai buvo liečiamas 
Moterystės sakramentas. Palermo 
kard. E. Ruffini siūlė moterystę 
liečiančiuose klausimuose laiky
tis enciklikos “Casti Connubii” 
terminijos bei nuostatų. Osaka 
(Japonijoj) vysk. P. Taguchi kri
tikavo neatsargų išsireiškimą, pa
gal kurį esą tėvams leista ap
spręsti jų laukiamos šeimos dy
dį. Čia minties -suformulavimas

mentų, tinkančių tiek Dievo bu
vimo Įrodymui, tiek medžiagos 
amžinumo teigimui pagristi. To
dėl šiandieną teologai turi būti 
gerai susipažinę su gamtos moks-

grįstai klausia, ar jie gali bend- [ turrio net 33 pasirodymus, 
radarbiauti su bedieviškąja vy-'! ansamblis koncertavo gar-;
riausybe toje veikloje, kuri, nors Orchestra Hali salėj kartu su 
savyje yra gera, bet kurią toji žinomąja lietuvių dainininke Anna 
vyriausybė panaudoja ateizmo;Kaskas- 1948 m- toie pačioje vietoje

lais ir jų pasiektais laimėjimais, skleidimui? Į tai kaip tik turėtų j‘s dainavo su Polyna Stoska ir AI- 
kad tokiu būdu jie galėtų išlaiky- atkreipti dėmesį kalbamoji sche- girdu Bra^iu, 1949 m. — su Susan

Griška ir Ralph Juška, o 1950 m. — 
su Ipolitu Nauragiu, Stasiu Baranaus
ku (dabartiniu Baru) ir akompaniato
riumi — Aleksandru Kučiūnų.

1950 m. šis ansamblis kuri laiką ne-

ti tinkamą ir deramoj plotmėj ma ir šia prasme ji turėtų būti 
lrr\r»tolzfo qii cin mnb-cln y\o_ p^pjĮdvtS

Karo priežastis — žmoguje
Kalbant apie taikos problemą,:

daugelis pasisakė UŽ karo, kaip, beveikė, tik sekančiais metais jis at- j 
tokio, pasmerkimą. Kard. E. Le isimė — pradžioje kukliu sąstatu, o; 
ger pastebėjo, kad šiandieną ka- vėliau jo eilės vėl sutvirtėjo, kai į jį 
ras nėra tinkama priemonė pa- įsijungė dainininkių iš naujųjų atei- v • j j • • t • » • • • _2__ X _ _

PRANCŪZŲ KARIUOMENĖS žur- 
nale “Le Ruban Rouge” š.m. nr. 25 j 
yra atspausdintas pik. Jean Chabanier • pirmųjų mirties metinių proga grupė priimta įvairių Rytų Bažnyčių 
straipsnis “Connaissance des pays Bal-; Įįetuvių dailininkų ir kultūros minis-;tradicijoje?ŠispasiŪlymaspasau- 
tiques, des origines a l’independance”. i terijos atstovų lankėsi jo gimtinėje linėje spaudoje susilaukė nevi- 
Redakcijos nurodyta, kad straipsnis, Skardupyje. Daugpilio rajone. Prie : sai tikslių, kartais net ir tenden- 
bus tęsiamas sekančiuose dviejuose j gimtojo namo sienos- buvo prikalta i cingų komentarų, todėl vysk. E. 
numeriuose. Straipsnis iliustruotas ir | skulptoriaus atminimui skirta lenta, i Zoghby vėl prašė žodžio ir kitame
gerai dokumentuotas. Tai šaunus pri
minimas Prancūzijos kariams Baltijos 
valstybių bylos.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
RIČARDAS VERREAU, garsus ka-

Pasakytose kalbose ne tik buvo prisi
mintas velionis, bet kartu buvo kelia
ma lietuvių ir latvių draugystės min
tis. J. Mikėno tėviškė yra Latvijoje, 
netoli Lietuvos pasienio. Specialus ve- 
lionies pagerbimas su koncertine pro- 

nadiečių lyrinis tenoras, gastroliavo j grama įvyko Vilniaus dailininkų klu- 
Vilniuje. Operos teatre jis dainavo; be. V. Kst.

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

IŠLEISTOS SPALVOTOS DAIL T. VALIAUS ATVIRUTĖS
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.

Mieli tautiečiai, nudžiuginkite artimuosius Lietuvoje pasiųsdami 
jiems dovanėlių Kalėdoms ir Naujiems Metams!

Mes esame sudarę tris specialius didžiai vertingus šventinius siun
tinius, kurių kaina Jums bus visai prieinama ir kokybė sužavės gavėjus. 
Štai jie:

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

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

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

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

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

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

Be to. tebesiunčiame mūsų populiariuosius standartinius siuntinius 
V-3, 10% j; viln. eilutėms medž. už 55 dol. N-4, 16 j. keturioms suknelėms 
nailoninės nepermatomos medž. už 45 dol; P-3, 6 j. vilnonės medž. dviem 
apsiaustam ir 3% j vilnonės medž. išeiginei eilutei už 75 dol.; NMSK — 
3jiertiniai. 3 išeig. marškiniai, 3 viln. skarelės ir viena atkarpa 3% j. ei
lutei už 75 dol; ir M-13, augšto kaloriteto 22 Ibs maisto siunt. už 30 dol.

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

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

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

vėjo parašu patvirtintas i>ristatymas!
Atstovai Kanadoje: A. KUSINSKIS. 124 Park St^ Sudbury, Ont;
L. RADZEVIČIUS, R. R. 2, Port Arthur, ObL

K

■ bendrame posėdyje pareiškė, 
kad jis savo pasiūlyme nekėlęs 
Moterystės išardymo (divorso) 
klausimo, nes ir Rytų Bažnyčia 
Moterystę laiko neišardoma, tik 
norėjęs santarybos dalyviams 
siūlyti persvarstyti šią problemą 

‘ bei galimos dispenses klausimą. 
Kaip bebūtų, čia paskutinis žodis 
priklauso Bažnyčiai.

z

Teigiamos sporto savybės
Sekančiuose bendruose posė

džiuose buvo paliestas Bažnyčios 
ir šių dienų kultūros klausimas. 
Troyes (Prancūzijoje) vysk. G. Le 
Couedic pastebėjo, esą schemoje 
reikią pabrėžti, jog šios žemės 
gėrybės yra tiktai priemonė, o ne 
tikslas savyje. Gi šių laikų mo
dernusis žmogus vis labiau tampa 
tik “homo faber” — “žmogus 
amatininkas”, kai tuo tarpu jis 
turi stengtis išlikti žmogumi ir 
saugotis betkokio nužmoginimo. 
Autun (Prancūzijoje) vysk. L. Le
brun pasiūlė, kad kalbant apie 
kultūrą, neturi būti užmirštas ir 
sportas, kuris yra tampriai susi
jęs su šių dienų modernaus žmo
gaus galvosena. Šiandieną sporti
niai įvykiai vra perduodami mo
derniausiomis ryšių priemonė
mis, kurias stebi nepaprastai di
delis ir vis augąs žiūrovų skai
čius. Turint visa tai prieš akis, 
reikia iškelti teigiamas sporto 
savybes: dvasios viešpatavimą 
kūnui greitą orientaciją, tauru
mą, pajėgumą ir 1.1.

Mokslas ir laisvė
Torino vysk. M. Pellegrino pa

stebėjo, jog schemoje reikia la
biau pabrėžti istorinių mokslų 
reikšmę. Istoriniai tyrinėjimai 
yra tampriai susiję su žmonijos 
išganymo istorija, kuri savo ruož
tu yra teologinių mokslų centras. 
Prie istoriniu mokslų reikią pri
skirti ir įvairius biblinius, bažny
tinius. archeologinius ir kit. tyri
nėjimus. čia kartu esą reikia pa
brėžti ir krikščionišką tyrinėjimų 
laisve, ypač kad būtų išvengta 
praeities klaidų, kurių yra pada
re ne tik kunigai, bet iT pasau
liečiai. Tiesa, kunigija turi bu
dėti, kad nebūtų aoktrininių nu
krypimu, kaip pvz. pasmerktasis 
modernizmas. Pažanga esanti ga
lima ir teologiniuose moskluose. 
Tik palikus atviras duris lais
viems tyrinėjimams bei studi
joms bus galima siekti to dialo-

kontaktą su šių dienų mokslo pa
sauliu. Arkiv. P. Veuillot pridū
rė, esą neužtenka pabrėžti, jog 
tarp religijos ir mokslo nėra 
prieštaravimo: reikia nurodyti, 
kaip jiedu jieško tiesos, nors ir 
skirtingomis priemonėmis.

Socialinių klausimų 
sprendimas
Svarstant ekonominį bei socia

linį šių dienų gyvenimą, kard. B. 
De Arriba y Castro pareiškė, jog 
popiežiai, pradedant Leonu XIII, 
klasiškai yra pateikę Bažnyčios 
socialinę doktriną, tik, deja, dar 
nevisai įgyvendintą. Komunizmas problema ir, esant reikalui, išvys-mažos muzikinės vertės chorelių, 
savo filosofine sistema, paremta tytų savo veiklą tarptautinėje i 
materializmu bei ateizmu, ne tik plotmėje, kad būtų išvengta ka-i 
neišsprendžia socialinės proble-iro. Kard. A. Ottaviani pabrėžė ■ 
mos, bet dargi yra pavojingas vi-; atitinkamo auklėjimo reikalą ir, 
sai žmonijai. O tam pagrindo; kartu pastebėjo, jog reikia 'pa
duoda tie, kurie praktiškai ne-1 smerkti komunistų proteguoja- 
įgyvendina Evangelijos principų.! mas ginkluotas revoliucijas bei 
Čia pati Bažnyčia turinti duoti: įvairius teroristinius veiksmus, i 
socialinio teisingumo pavyzdį žo- į kuriais pasižymi jų taip vadinami 
džiu ir darbu. Taip pat ir Sevili- \ “išlaisvinimo” karai bei agresi
jos kard. J. Bueno y Monreal pa-; jos. Ši santaryba turėtų pareikšti 
stebėjo, jog Bažnyčia dažnai ap-1 pageidavimą, kad visos pasaulio 
kaltinama pasivėlavimu ekonomi-; tautos jungtųsi į vieną pasaulio j 
nių-socialįnių klausimų sprendi- i tautų bendruomenę, kad tokiu 
me. Ateityje reiktų to išvengti.' būdu būtų įvykdyta Kristaus tai- į 
Tuo tikslu Bažnyčia, sekdama , ka Kristaus Karalystėje. Lodzės i 
laiko eigą ir remdamasi prigim- i vysk. M. Klepacz pastebėjo, jog i 
ties teise bei Evangelijos princi- —-i--’-------------------------- ’-t: '
pais, turėtų paskelbti visuotinius 
ir pastovius šioje srityje dėsnius. 
Vysk. E. Swanstrom pasiūlė, kad 
socialinių klausimų svarstymui 
bei jų pritaikymui praktikoje bū
tų įsteigtas prie šv. Sosto specia
lus sekretoriatas.

Darbininkų kardinolas
Darbininkų klausimu kalbėjo! to, karai tarp krikščionišku tau- 

kard..J .Cardijn, darbininkų są-|tu vra rimta kliūtis misijoms. Iš 
jūdžio veikėjas. Jis pabrėžė, kad, vįSo diskusijose apie Bažnvčia 
šiandien darbininkų skaičius pa-; §iu laiku pasaulvje kalbėjo 162

žeistos teisės atitaisymui — rei
kia labiau kovoti prieš karą suke-

“ANTROJO KAIMO” KOLEKTY
VAS duos 6 spektaklius lapkričio mėn. 
antroje pusėje ir gruodžio mėn. pir
mąjį savaitgalį. Pasirodymai šiemet 
vyks Baleto mokyklos teatro salėje 
Marquette Parke. Savo humorą ren
gėjai perša taip: “Kokiame stovyje jū
sų populiarumas? Pažįstamų? Boso?

i Ar jūs esate vengiamas žmonos? Ar 
i jaučiatės nesukalbamas? Panašių di
lemų didžiausias kaltininkas yra sto
ka humoristinio pakrapinimo. Jauski
tės saugus! Mylimas! Nevengiamas!” 
Taigi, čikagiečiams yra gera proga iš
sigydyti visas ligas, bežiūrint “Antrojo 
Kaimo”. Ar jis pateisins savo rekla
mą, pamatysime vėliau.

vių tarpo.
Kai nutilo senųjų ateivių choras JUOZO GRUŠO tragediją “Herkus 

išleido Latvijos knygų lei-liančias priežastis. Innsbrucko “Pirmyn”, Alice Stephens ansamblis Mantas
vysk. P. Rusch ir Eger (Vengri- beliko vieninteliu senosios kartos su- dykla “Liesma”. Tragediją išvertė R. 
joje) apašt. administratorius P. organizuotu dainos vienetu Čikagoje, Bertulis, eiliuotą jos tekstą — J 
Brezanoczy pasiūlė, esą būtų ge- jei neskaityti po ilgo neveikimo at- Stirmbardis, apipavidalino dail. V. 
ra įsteigti koki nors specialu ko- i gaivinto Čikagos Lietuvos vyčių cho-; Grantas. ~ _
mitetą, kuris’ rūpintųsi taikos įro ir “pažangiųjų” lietuvių turimų --HIDROLOGŲ IR ŽUVIVAISOS spe 

. cialistų ekspedicija surengta į Kauno 
| šio sukaktuvinio dainos vieneto va- ir Kuršių marias. Lietuvos mokslinin- 
dovė yra Alice Stephens, kuri gimė kams šiuose vandenyse yra pavykę 

j Amerikoje — South Manchesteryje, 
, Conn. Ji jaunystėje pasirodė kaip ga
bi deklamuotoja, o vėliau rodė palin
kimą muzikai. Muzikos mokėsi Hart
fordo konservatorijoje, o studijas bai
gė Čikagoje. Čia ilgą laiką turėjo sa- • žalą žuvims.

aklimatizuoti pietų gyvūniją žuvų 
maistui. Aklimatizuotų gyvūnų jie jau 
yra perleidę latviams ir estams. Eks
pedicijos dalyviai tyrinėja žuvų mais
to atsargas, jo kokybę, naudingumą ir

V. Kst.

Vyrai, kurių idėjos pažadino reformas

' neužtenka vien tik pasmerkti ka- 
! rą. t>et reikia reformuoti žmogų 
bei socialines institucijas ir ko- 

i voti prieš visa tai, kas veda i ka- 
i rą. Verduno vysk. P. Boillon pa- 
j reiškė, jog nėra reikalo daryti 
: skirtumą tarp įprastinių ir ne- 
, įprastinių ginklų. Esą Verdune 
i 1917 m. tie “įprastiniai” ginklai 
| pareikalavo 1.300.000 aukų. Be

šaulyje nuolat didėja ir pasaulio 
ateitis didele dalimi priklauso 
nuo jų veiklos. Tad ir jie laukia, 
kad visuotinė Vatikano santaryba 
aiškiai ir konkrečiai pasisakytų 
juos liečiančiais klausimais. Dar
bininkų gyvenimo sąlygos Euro
poje, Š. Amerikoje ir Australi
joje yra žymiai pagerėjusios, kai 
tuo tarpu kitose pasaulio šalyse 
darbininkai ^ra tapę socialinio 
neteisingumo aukomis. Krikščio
niškose bendruomenėse sociali
nės Bažnyčios doktrinos pažeidi
mas turėtų būti laikomas didele 
nuodėme. Sienos (Italijoje) vysk. 
M. Castellano pasiūlė, kad visuot. 
santaryba kreiptųsi teisingumo 
vardu į viso pasaulio vyriausy
bes. kviesdama jas susirūpinti 
teisingu žemės gėrybių paskirs- 
tvmu, ir tokiu būdu pagelbėtų ba
dą bei nedateklių kenčiantiems 
žemės gyventojams.

Politikos ir religijos 
susidūrimas
Toliau schemoje kalbama apie 

Bažnyčios santykius su politine 
bendruomene. Visa eilė kalbėju
sių apgailestavo, kad schemoje 
nekalbama apie piliečių tarpusa
vio santykius su bendruomene ir 
valstybe. Poznanės arkiv. A. Ba- 
raniak pastebėjo, jog schemoje 
nenurodoma^ nei koks gali būti 
leistinas bendradarbiavimas su 
bedieviškuoju,. totaliniu režimu, 
kovojančiu su religija, nei kame 
glūdi bendrasis visų gėris. Be-

santarybos dalyviai.

AMBROZIJUS PRAKAPAS, O.F.M.

Artėjančių Kalėdų proga 
atkreipkite dėmesį į populia
riausių knygų, kuri susilaukė 
didžiausio atgarsio spaudoje.

(Tęsinys iš pr. nr.)
JOHN COURTNAY MURRAY
Jungtinės Amerikos Valstybės 

yra davusios santarybai žymų 
inaša religinės laisvės srityje, j liečia Bažnyčios socialini charak- 
Niekas kitas nėra tiek pasidarba- terį. Jis įrodinėja, kad krikščio- 

ivęs šio klausimo praktiškame nybės tikslas nėra vien paskiro 
sprendime,- kaip J. C. Murray, individo paguoda; jis yra sociali- 
jėzuitas, Woodstock Maryland; nis savo giliausia prasme ir liečia 

i kolegijos profesorius. [visą šio laiko žmoniją. Jis sako,
Daugelis teologų kalbėjo apie,kad daug katalikų klaidingai iš-

M. D. CHENU
Nekrikščionių religijų istorijos 

ir modernaus ateizmo žinovo Hen
ri de Lubac svarbesnės mintys

DIEVAS SUTEMOSE

Parašyta kun. prof. Stasio Ylos
Joje originaliai atskleisti žy-1

. . . f JL7 dUgClld LUULUgU Aaiucjv iuiui n&ui 10

miųių lietuvių dvasiniai keliai į Bažnyčios atvirumą pasauliui; I siaiškina Evangeliją savanaudiš- 
bei lūžiai. Kaina su persiuntė j Murray parodė, kaip Bažnyčia tu- ko pamaldumo prasme ir mano, 
mu $3.15. Adresas: "Žiburiai" ™ i—j---------i--^

941 Dundas St. W., Toronto 3 
Ontario

Atsiusto
Kun. Antanas Liuima, SJ, BAŽNY 

ČIA KAIP REGIMA MISTINIO KRIS 
TAUS KŪNO IŠRAIŠKA. Atspaudas 
iš L.K.M. Akademijos Metraščio I to 
mo 1-38 psl. Roma 1965.

Vaclovas Biržiška, ALEKSANDRY- 
NAS III. Senųjų lietuvių rašytojų, ra
šiusių prieš 1865 m., biografijos, bib
liografijos ir biobibliografijos. Išleido 
JAV LB Kultūros Fondas. Leidinys 
nr. 10. Čikaga 1965, 454 psl. Kaina 
$7.50. Gaunamas šiuo adresu: J. Ber- 
tašius, 6348 Talman Ave., Chicago, 
Ill. 60632, USA.

New Castello apylinkės lietuvių biu
letenis, nr. 16 ir nr. 17, 1965 m.

ri elgtis daugialypėje bendruome
nėje. .Jis pasisakė prieš tvirtini
mą. kad klaida neturinti teisės. 
Su kardinolu Bea jis tvirtina, 
kad pati klaida yra abstrakcija 
ir negali turėti teisių, tačiau žmo
gus klaidoje turi teises ir jos tu
rinčios būti respektuojamos.

Santarybos posėdžių metu Mur
ray tarėsi, diskutavo su vyskupais 
ir kitais teologais ir dirbo nakti- 
mis, skubėdamas parengti tinka
mą schemos planą. Kaip žinome, 
konservatyviųjų laikysena su
kliudė šio klausimo diskusijas 
trečiojoj sesijoj. Tačiau didžiulės 
daugumos vyskupų sukeltas pro
testas užtikrino pirmenybę šiai 
schemai ketvirtojoj sesijoj. Kal
bėdamas Georgetown universitete 
Murray išsireiškė, kad atidėjimas 
diskusijų buvęs “laimė nelaimė
je”, nes davęs laiko parengti dar 
geresnį tekstą.

kad pamaldumai galį pakeisti 
žmogiškų pareigų atlikimą.

Taip pat socialinį krikščiony
bės charakterį pabrėžia prancū
zas domininkonas M. D. Chenu. 
Pasak jo, Bažnyčia turinti įrody
ti savo visuotinumą, padėdama 
laipsniškai formuotis pasaulio 
bendruomenei ekonomine, socia
line ir kultūrine prasme. Savo 
veikale “Darbo teologija” Chenu 
įrodinėja, kad darbas nėra baus
mė už gimtąją nuodėmę, bet prie
monė pilnai save realizuoti ir at
baigti Dievo kūrybą.

šių pastarųjų dviejų teologų 
veikalai neturėjo tiesioginės įta
kos Vatikano santarybai, tačiau 
jie ir nemaža kitų, kaip Romano 
Guardini, Lagrange, Teilhard de 
Chardin yra sukūrę idėjų, kurios 
pagrindė daugelio Vatikano san
tarybos dalyvių galvoseną.
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REALTORS

2320 Bloor St W. Tel. RO 2-8255
INDIAN RD. — BLOOR,

$3.000 įmokėti, prie požeminio 
traukinio, mūrinis 6 kambarių na
mas, naujas vandens šildymas, mo
derni virtuvė; viena skola balansui 
lobiai metų; galima užimti nuo 
sausio 3 dienos.
BABY POINT — JANE,

$5.000 įmokėti, atskiras rupių 
plytų, 6 kambarių namas; privatus 
įvažiavimas su garažu. Visai arti su
sisiekimo ir krautuvių, dideli gražūs 
kambariai; tuojau galima užimti; 
vandeniu alyva šildymas.
QUEBEC — BLOOR

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

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

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

^SPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Stalo tenisininkai po meistriško pa
sirodymo Kanados pirmenybėse vėl 
dalyvavo dviejuose turnyruose. Niaga
ra Falls, Ont., įvykusiame turnyre E. 
Sabaliauskaitė moterų grupėje laimė
jo I vietą. YMCA turnyre I v. moterų 
grupėje laimėjo V. Nešukaitytė. Ed. 
Zabiela tame pačiame turnyre jaunių 
grupėje laimėjo II vietą.

Stalo teniso dešimtuko turnyre, ku
ris įvyks gruodžio 11-12 d. Detroite, 
dalyvaus penki vytiečiai: P. Gvildys,
J. Nešukaitis, E. Vaičekauskas, A. 
Krašauskas ir E. Zabiela.

Stalo tenisininkų treniruotės vyks
ta klubo patalpose 337 Spadina Avė. 
šeštadieniais po šeštad. mokyklos pa
mokų ir ketvirtadieniais nuo 5.30 vai.

Krepšininkės laimėjo antras pirme
nybių rungtynes, įveikdamos St. Vin
cent 20:8. Trečias rungtynes su Auš
ra vytietės sužaidė lygiomis 13:13. Se
kančias rungtynes vytietės žais šį 
penktadienį 1 vai. Oakwood mokyklo
je su St. Edwards komanda.

Krepšininkai nedideliu skirtumu 
pralaimėjo Kodak komandai. Vytie
čiai žaidžia Metro Intermediate B ly
goje. Sekančios 3 rungtynės įvyks pir
madieniais 7.30 vai. Parkdale mokyk
loje.

N. Metų sutikimą vytiečiai ir šiais 
metais ruoš Šv. Jono Kr. par. salėje. 
Kadangi bus įleistas ribotas skaičius 
svečių, prašomi iš anksto įsigyti pa
kvietimus.

Mūsų rėmėjams P. Bražukui ir H. 
Stepaičiui nuoširdžiai dėkojame. .

A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės: antradienį, 

7.15 v., Deer Park mokykloje (Yonge 
—St. Clair) Aušros moterų komanda

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

DARBO VALANDOS:

Pirm. 10-130 ir 4.30-7
Antr. 10-130
Treč. uždarytas
Ketv. 10-1.30 ir 4.30-7
Penkt. 10 -130 ir 430 - 8
**št.9-12
Sekm. 930 -1

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

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

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

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
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 minamuosius; pastatas — apartamentas; 
už vieną butą gauna $120; prašoma kaina $75.000; prie gero susisiekimo 
ir apsipirkimo; nėra tuščių butų.
ŠHAVER — 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, namų RU 3-2105

SWANSEA
$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 

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

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

$18.900, mūrinis, 7 didelių kam
barių namas, su garažu ir privačiu 
įvažiavimu, keli žingsniai nuo Bloor 
g-vės; didelė moderni virtuvė ir ga
limybė antrai, švariai užlaikytas na
mas; reikalingas didesnis įmokėji- 
mas.
SWANSEA,

$69.000 pilna kaina, 8 butų mūri
nis apartamentinis pastatas, dvigu
bas privatus įvažiavimas, vandeniu- 
alyva šildymas; dideli, moderniški, 
gražūs butai. 6%%, ilgalaikis mort- 
gičius; $9.900 metinių pajamų.

žais su Louis Roy; penktadienį, 7 v.v., 
King Edward (College ir Bathurst) 
mergaičių J. komanda žais su St. 
Leos; šeštadienį, 2 v. p.p., Oakwood 
Collegiate patalpose (St. Clair — 
Oakwood) mergaičių M. komanda 
žais su St. Anselms; sekmadienį, 
12.30 v., mūsų salėje Aušros jauniai 
žais su St. Vlads.

: Praėjusios savaitės rungtynių re
zultatai: B-C lygoje Aušros vyrai pra
laimėjo estams 91:94 ir jauniai — lat- 

I vių Y 58:35; Toronto moterų lygoje 
Aušros moterų komanda nugalėjo 
Yong Aots 74:9; CYO lygoje mergaičių 
M komanda sužaidė lygiomis su Vyčio 
mergaitėmis — 13:13.

Visi yra maloniai kviečiami atsilan
kyti į šį šeštadienį Aušros rengiamus 
priešadventinius šokius. Meninę pro
gramą išpildys D. Augaitytės vadovau
jamas duetas ir kvartetas.

Sportas Lietuvoje
Kaune pasibaigė Sov. S-gos jaunių 

bokso pirmenybės, kurios šį kartą 
lietuviams buvo nelabai sėkmingos. 
Tik R. Misiūnui pavyko iškopti į baig
mę, kur pralaimėjo pirmam rate. Į 
Sov. S-gos rinktinę yra įtraukti trys 
lietuviai: R. Misiūnas, D. Navickas ir 
R. Matukonis.

Valstybinis Kūno Kultūros Institu
tas Kaune yra buvęs Sov. S-gos krep
šinio meisteriu. Tai buvo 1947 m.

Vilniaus Kibirkšties krepšininkės 
lankėsi Alma Atoje ir dalyvavo vieti
niame krepšinio turnyre. Lietuvės 
laimėjo II vietą. Jos įveikė Kišiniovą 
57:40; Taškentą 54:27, Novosibirską 
44:30; Frunzę 35:32, bet pralaimėjo 
Alma Atai 36:39.

K. Andziuliui tarptautinė futbolo 
federacija FIFA suteikė tarptautinio 
futbolo teisėjo vardą.

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

NEMOKAMAS GYVYBES DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

JAV ir Kanados studentų suvažiavi
mas įvyksta Klevelande lapkričio 25- 
28 d. Iš Toronto vyks keliolika stu
dentų. Visi suvažiavę studentai nak
vos viešbutyje, kuriame vyks ir posė
džiai. Kaip praėjusių metų praktika 
rodo, dalis studentų per naktis ūžia ir 
nelabai aktyviai dalyvauja posėdžiuo
se. Viskam reikia saiko. Parodykime, 
kad mokame tvarkytis taip, kad nesu
silauktume priekaištų.

Toronto lietuvių gydytojų dr-jos 
valdyba jau kelinti metai iš eilės su
kviečia visus Toronto universiteto liet, 
studentus, kurie ruošiasi būti gydyto
jais, ir surengia pobūvį su vaišėmis. 
Šiemet toks pobūvis buvo suruoštas 
lapkričio 11 d. pas dr. Antaną Pace- 
vičių naujoje rezidencijoje. Jame da
lyvavo studentai medikai, odontolo- 
gai, chemikai, biologai, farmacinin
kai (apie 20) ir gydytojų valdyba: 
dr. St. Pacevičius, dr. J. Vingilis, dr. 
J. Yčas, dr. A. Pacevičius, dr. Gustai
nienė, dr. Galiauskienė. Buvo susipa
žinta, pasikalbėta ir pasivaišinta. 
Toks vyresniosios ir jaunosios kartos

Lietuvių skautų veikla
Pakelti į skautininko laipsnį: ps. M. 

Gverzdienė Niagaros vietininkijos ir 
ps. E. Kazakevičius Rambyno tunto, 
Mindaugo skautų d-vės; į paskauti- 
ninkio laipsnį — sk.v.v.sl. B. Poška.

L.S. S-gos vyr. skautininkės v.s. O. 
Zailskienės įsakymu, ordinu su rėmė
jo kaspinu už nuopelnus apdovanoti 
Romuvos stovyklavietės rėmėjai: J. 
Baltaduonis ir A. Svirplys.

Vadovų suvažiavimas įvyko šv. Jo
no Kr. par. salėje, kur suvažiavę va
dovai apsvarstė pereitos stovyklos 
netikslumus ir klaidas, be to, nutarė, 
kad ateinančių metų stovykla bus lie
pos 16-31 d. Po suvažiavimo įvyko ar
batėlė, kurioje vadeivė įteikė ordinus 
augščiau išvardintiems rėmėjams.

Akademikės skautės turėjo iškylą 
Wellande, kur jos davė įžodį.

Akademikai skautai, Vyčio korpo
racijos nariai, turėjo sueigą, kuriai

Nors Lietuvos sportininkai plačiai 
bendradarbiauja su vietos ir “užsie
nio” sportininkais, tačiau pirmą kartą 
teko išgirsti apie jų rungtynes su Ka
liningradu — Karaliaučumi. Klaipėdo
je jaunių ir jaunučių lengv. atletikos 
rugtynėse vietiniai sportininkai įvei
kė Kaliningradą 145:119.

Vilniškis “Sportas” kronikoje “Iš 
anapus Atlanto” palietė trumpai mū
sų sportinę veiklą. Suminėti V. Nešu- 
kaitytės ir S. Sabaliauskaitės laimėji
mai. Be to, suminėti Z. Stanaitis, V. 
Grybauskas, A. Vasys ir kiti.

Alpinistų grupė — G. Bernatonis, 
A. Norkus. E. Adomaitis ir J. Jurge
lionis sėkmingai įveikė Kaukazo Dich- 
tan viršūnę. Ši pavojinga ir stati 
5.204 m viršūnė buvo mėginama pa
siekti antrą kartą, čia bekopdami 
1959 m. žuvo G. Akstinas, V. Vosylius 
ir F. Mieliauskas.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
— Lapkričio 6 d. škūneris buvo iš

trauktas i elingą ir paruoštas žiemoji
mui.

— Lapkr. 11 d. įvyko pasitarimas 
su kanadiečiais vadovais. Globėjams 
atstovavo Prisikėlimo par. klebonas T. 
P. Barius, tėvų komitetui — dr. M. 
Anysas, O. Teišerskienė ir E. Sabas- 
Sabaliauskas, o Neringos tuntui — 
J. Tamošiūnas. J. Kuprevičius, V. Ma
šalas ir B. Stundžia. Buvo tariamasi 
apie artimesnį bendradarbiavimą, 
veiklos derinimą ir savitą tautinio vie
neto veiklą kanadiečių skautų šeimo
je.

— Tėvų-rėmėjų komiteto posėdis 
lapkričio 14 d. aptarė finansinę padė
tį. Posėdyje dalyvavo ir Neringos tun
to tuntininkas J. Tamošiūnas bei po
ra vyresnių vadovų. Nutarta prisidėti 
savo ištekliais paremiant Jūrų Skau- 
tijos finansinį komitetą, kuris organi
zuoja loteriją.

ŠVENTĖMS EKSPRESS MAISTO 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Puikiausias amerikietiškas maistas 
Pilnai garantuota. Žemiausios 

kainos — užsakykite dabar!
Economy Parcel 504 $22.00 JAV

Siuntinio svoris — 22 svarai 
sv. kviet. miltų, 2V4 sv. cuk

raus, 2*4 sv. razinkų, 2^4 sv. beko
no, 2*4 sv. makaronų, 2*4 sv. ryžių, 
2¥4 sv. farinos milt., 1 dėž. nescafe 
(2 unc.).
Economy Parcel 505 — $25.00 JAV 

Siuntinio svoris — 22 svarai 
1*4 sv. cukraus, 4*4 sv. ryžių, 4*4 
sv. bekono, 4*4 sv. kviet. miltų, 
2*4 sv. taukų.
Prašykite nemokamų katalogų, iš 
kurių galėsite pasirinkti daugybę 
standartinių siuntinių ir šimtus ska
nių maisto gaminių.

PINIGAI J LIETUVĄ.
Pilnai garantuota. Pasirašytas pa
kvitavimas už kiekvieną persiunti
mą. Pristatymas per 2 savaites. — 

Jokiu atskaitymų.
Vertė: 9 rubliai — $10.00
Nauji žemiausi mokesčiai

Iki $50 00 — $2.75. Virš $50.00 
iki 100.00 — $3.50

V rš $100 00 iki $300.00 — $5.00 
Pr^vVite nemokamo katalogo su 
didžiausiu dovanų pasirinkimu.

TNTERTRADE 
EXPRESS CORP. 

12S East 23rd St.
New York, N. Y. 10010, USA 

profesionalų bendradarbiavimas yra 
sveikintinas. Tuo galėtų pasekti ir ki
tos profesijos.

H. Sadauskas, pernai pavasarį ge
riausiai baigęs Šv. Mykolo gimnaziją 
(iš 11 dalykų virš 90), Toronto un-te 
studijuoja mediciną.

B. čeponkus studijuoja Toronto un - 
te inžineriją.

Stud. Vakaras, baigęs gimnaziją 
Delhi su garbės pažymiais, gavo sti
pendiją ir studijuoja Toronto un-te 
inžineriją.

Rūta Rožanskaitė iš Toronto uni
versiteto perėjo į York un-tą, kur 
studijuoja prancūzų, ispanų, vokiečių 
ir anglų kalbas.

Antras studentų susirinkimas įvyko 
lapkričio 21 d. Jame buvo svarstomas 
studentų sąjungos konstitucijos pakei
timas. Nutarta sukviesti visų Kanados 
lietuvių studentų skyrių valdybas sau
sio 15 d. Toronte ir galutinai priimti 
KLSS konstituciją. Suvažiavimui orga
nizuoti buvo išrinktas komitetas. Taip 
pat išrinkta laikinė studentų valdyba 
ir garbės teismas. Valdyba vadovausis 
laikinai priimta konstitucija.

vadovavo filisteris G. Šernas, senjo
rai dr. A. Dailydė ir G. Beresnevičius.

Dainos skaučių dr-vė ruošiasi Kū- 
čioms ir šiuo metu mokosi kalėdinių 
giesmių; moko ps. D. Skrinskaitė.

Skautininkų ramovės sueiga — šį 
sekmadienį, lapkričio 28 d„ tunt. s. K. 
Batūros bute, 102 Government Rd. 
Visiems svarbu dalyvauti, nes bus 
skautininkų Įžodis.

Broli, sese, ar jau užsisakei “Skau
tų Aidą”? Jo kaina visiems metams

Vasario 5 d. — Prisikėlimo par. sa
lėje iškilios solistės Aldonos Stempu- 
žienės koncertas, o po jo balius, ku
riame gros Beny Ferry orkestras.

Šį sekmadienį šv. Jono Kr. bažny
čioje 11 vai. įvyks pamaldos kariuo
menės šventės proga. Šatrijos ir Ram
byno tuntai renkasi 10.30 vai. parapi
jos salėje pilnai uniformuoti.

“Gyvataro”, Hamiltono taut, 
šokių grupės, 15 m. sukakties mi
nėjime Jaunimo Centre lapkr. 
20 d. dalyvavo apie 20 Toronto 
lietuvių. Minėjimo programa bu
vo rūpestingai paruošta ir susi
laukė gausių žiūrovų. Plačiau — 
sekančiame “TŽ” nr.

A.a. Julius Suima, 22 m. amž., 
žuvo automobilio nelaimėje lap-, 
kričio 20 d. kelionėje iš Sudburio j 
i Tillsonburgą. Jis buvo bebai-| 
giąs kasyklų inžineriją. Jo tėvas. 
— dr. V. Suima ir motina Kaži-! 
miera gyvena netoli Reginos 
miesto Saskačevano provincijoje.

A. ir T. Sekoniai Mimico prie
miestyje turi grožio salioną. Abu 
jie yra duosnūs lietuviškų darbų 
rėmėjai. T. Sekonienė yra akty
vi katalikių moterų veikėja.

Dramos ir filmo mėgėjų sam
būrio steigiamasis susirinkimas 
Įvyko lapkr. 21d. Dalyvavo 22 as- Į 
menys. Platesnė informacija busi 
paskelbta vėliau.

Atitaisymas. “TŽ” 46 nr. 10 
psl. per klaidą atspausdinta: “Pa
daryta operacija G. Dubinskie- 
nei”; turi būti G. Dubininkienei.1

'UOUlFMMę
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 
Btadžeto 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.

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

Margis Drug Store 
JOHN V. MARGIS, PhrnJB.

Cigarečių kartonas -m’®- už $3.09
Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reikalinpimo daik 
tų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai užeikite į MARGIS 
DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią problemą, paskambinkite mums, 

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
MotfiriČlcnC IcoiinSQ —Nylon seamless — reg. $1.00 pora •Y*Cl l3!\Ua KvJ I iiC3 —speciali nuolaida—2 poros ui $1.00

Ateitininkų žinios
Moksleivių centro valdybos rinki

mai ir suvažiavimas įvyksta šį savait
galį Dainavoje. Kadangi JAV ketvir
tadienis yra Padėkos Diena, tai ilgo 
savaitgalio proga ruošiami ir ideologi
niai kursai. Toronte daugeliui tik 
penktadienį baigiasi egzaminai. Atsi
radus norinčių važiuoti, penktadienį 
po pietų išvyksta du automobiliai. Va
žiuojantieji pasiima savo paklodes, 
pagalvei užvalkalą. Antklodžių yra 
ten pakankamai. Kadangi važiuojama 
trumpam laikui, prašoma neimti daug 
drabužių, nes nebus vietos automobi
lyje atskiriem lagaminam.

Pirmą dieną, ketvirtadienį, Dainavo
je bus diskutuojama tema “Ar Bažny
čia turėtų užsidaryti zakristijoje?” 
Penktadienį — “Ar ateitininkų veikla 
apsiriboja tik pramoginiais susibūri
mais?” šeštadienį — centro valdybos 
rinkimai ir Moksleivių At-kų Sąjun
gos veiklos svarstymas. Sekmadienį 
— uždarymas.

Moksleiviai, kurie važiuoja ir nori 
gauti smulkesnių informacijų, prašo
mi skambinti Rimui Petrauskui 621 - 
1590 arba V. Kolyčiui 534-5586.

Studentai ateitininkai vyksta šį sa
vaitgalį į Lietuvių Studentų Sąjungos 
suvažiavimą Klevelande.

Šį sekmadienį, lapkr. 28 d., 3 v. p. 
p., šaukiamas visų Sv. Jono Kr. para
pijai priklausančių jaunesniųjų ir vy
resniųjų moksleivių ateitininkų susi
rinkimas “TŽ” salėje.

Jaunesniųjų moksleivių — Gintarių 
būrelio susirinkimas — šį sekmadienį, 
lapkričio 28 d., 1.30 v. p.p. LV Na
muose.

Pasiruošimas eglutei, šį sekmadienį, 
lapkričio 28 d., 2.30 v. p.p., jaunesnės 
moksleivės Gintarės ir Vaidilutės bei 
jaunutės ateitininkės renkasi 2.30 v. 
p.p. į LV Namus. Bus ruošiamasi Ka
lėdų eglutei. Repeticija truks pusant
ros valandos. .

Naujųjų kanadiečių teatras, va
dovaujamas režisoriaus esto Rein 
Andre, paruošė šiam sezonui nau
ją veikalą, būtent, M. Gorkio 
“The Lower Depths” — 4 v. dra
mą. Ji bus vaidinama lapkričio 
17-28 d. The Colonnade teatre, 
131 Bloor St. W. Bilietai — $2, 
studentams — $1. Vaidinimų pra
džia — 8.30 v.v., sekmadieniais 
— 3.30 v. p.p. Tai jau ketvirtas 
nauj. kanadiečių teatro vaidini
mas anglų kalba, šio sezono vei
kalas yra turiningas ir režisuotas 
gana žymaus estų režisoriaus R. 
Andre. Dekoracijos — E. Kru- 
mins. Ši kartą aktorių sąraše lie
tuvių nematyti dėlto, kad neatsi-

■ rado kandidatų.
Jurgis Janeliūnas, kuris yra 

Įstojęs Į jėzuitų ordiną JAV, bu
vo atvykęs i Torontą sutvarkyti 
savo emigracijos reikalų. Tame 
pačiame vienuolyne — naujoky
ne yra ir kitas lietuvis — Virgi
lijus Kaulius. Abu priklauso lie
tuvių jėzuitų provincijai.

K. Jasutis su žmona, praleidę 
5 savaičių atostogas Floridoje, 
Miami Beach, grižo i Torontą. 
Ten nuvykę jie rado daug audros 
apgadintų viešbučių. Kurortas 
atrodė kaip po karo. Dabar jau 
vėl viskas sutvarkyta, ir žmonės 
vėl ten gausiai važiuoja.

Apolonija Kazlauskienė lėktu
vu išskrido aplankyti savo se
sers Liolitos, gyv. Berlyne, kur 
susitiks su savo motina 80 m. 
amž. ir seserimi Vera, atvykusio
mis iš Brazilijos. Visos yra nesi
mačiusios jau ilgus metus.

OILS LTD.

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

2232 Bloor St. West
prie pat Runnymede Ed.

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 įnokė- 
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.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L GARBENS
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 u 3snių informacijų skambinkite A. GARBENIUI

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS
343 Roncesvalles Avė., Toronto 3 

(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.) 

531-1432 A. B. Beresnevičius

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

A. J. MORKIS

ENTRE

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVE. 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

ST. CLAIR ST. W.

2 MULOCK

JUNCTION RD.

Sav. B. Saulėnas

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

964V2 BLOOR ST. W., Toronto 4, Ont. TEL. 533-2837. 
Kviečia atsilankyti... Lietuviams duodama nuolaida.

REAL ESTATE & 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 
rų plytų atskiras namas, 6 dideli 
kambariai, 2 prausyklos, moderni 
virtuvė, prijungtas garažas, dide
lis sklypas, arti Yonge gatvės.

BLOOR - WINDERMERE $22.900 
atskiras gerų plytų namas, 6 
kambariai, arti Bloor gatvės, šo
ninis įvažiavimas, garažas, geras 
mortgičius balansui.

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

Turime krautuvių, namų, vasanrteėlų, 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

527 Bloor St. West

J. RUKŠA
L E 2-4404

Namų teL LE 6-91M

RETA PROGA !
KEELE — LAWRENCE, $18.000 

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

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

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

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

ARTI TĖVŲ PRANCIŠKONŲ BAŽ
NYČIOS, $60.000 įmokėti, 
naujas 67 butų apartamenti
nis pastatas. Visi naujausi ir 
moder. įrengimai. Požem. ga
ražai. Visi butai išnuomoti. 
$98.500 pajamų į metus. $700 
tūkst. pilna kaina, ypatingai 
gera proga — naujas pasta
tas viduryje miesto.
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GYVYBĖS • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINĖS PAJAMOS IR T.T.

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

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

FOUR SEASONS TRAVEL 
323 LAKESHORE RD. EAST, Port Credit

VPArtKl AC Visais kelionių reikalais, visame pasau- 
• uACtlNAj 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 5 - 8503 
Mechaninis mašinų taisymas, ELEKTRONINIS

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS Į

KELIONIŲ BIURAS

Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir 
U. S. S. R. paprastu bei oro paštu

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

foto aparatai ir t.t.

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MUSŲ NAUJŲ MAISTO 

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

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

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

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

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

nauti ateityje/

LIETUVIŲ {STAIGA

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

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

Savininkai A. ir S. KALŪZA

LIETUVIAI STALIAI 
maloniai kviečia 

aplankyti jų dirbtuvę ir susipažinti 
su gaminių kokybe ir kainomis.

2160 DUNDAS STREET WEST • TEL. LE 2-2289

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
Res. tel. LE 6-5363 

K. STRIAUPIS

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi Service — Dirbtuvė

Tel. 532-7733
Taisome visus modelius T.V., Hi-Fi, Radio, vokiškus stereo, patefonus, 
transistorius ir kt. Darbas garantuotas, sąžiningai ir nebrangiai atlieka
mas lietuvio techniko.
T.V. antenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos, ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T.V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami į tolimesnę kelionę, patikrinti ir 
pataisyti savo automobilj! Frank Petit, kvalifikuotas auto mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite į
Rlsxsxw f* ........ .. 296 BROCK AVĖ. (tarp Dun-Dloor Aurorire (jarage das ir coiiego. TeL 531-1305

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

Telefonas LE. 2-5191

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių „

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

Už sutaupąs moka nuo 4 vi % iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6V4%.' Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
.antaupų dydyje, bet nedaugiau $2.00ū.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos meta nuo 10 vai. Iki 1 vai. 30 mt3- kiekviena 
diena, išskyrus sekmadienius; šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., « vakare 
ano 4 vaL 30 mln. Iki 8 vai. 30 mtn. tiktai pirmadieniais ir penktadies&te.

Res. tel. 536-7266 
P. JONIKAS

VISŲ RŪŠIŲ AUTOMOBILIŲ 
BODY TAISYMAS 

Dundas Auto Body 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

TINKAMU
MOMENTU ...

3? a ar i
SVETINGUMAS

Savaites įvykiai
(Atkelta iš 1 psl.) 

jos prieš dabartinę karinę Brazi
lijos vyriausybę. Jose dalyvavo 
keli iškilūs profesoriai ir žurna
listai. JAV užsienio reik, ministe- 
ri D. Rusk, kuris uždėjo vainiką 
ant nežinomo kario kapo, ap
spjaudė vienas komunistas.

Atominiai ginklai jau šeši me
tai esą slaptai Įrengti V. Vokieti
jos ir kitų Atlanto sąjungininkų 
lėtuvuose ir raketose. “New York 
Times” žiniomis, JAV preziden
tas žinojęs tik bendrą JAV kari
nę politiką V. Vokietijoj, bet ne
buvęs informuotas specifiniais 
klausimais, kuriuos tvarkęs gy
nybos departamentas. JAV vy
riausybė šią žinią paneigė,

Lietuvių daliniai 
Rusijos 

kariuomenėje
Atkelta iš 2-ro psl. 

kydavo, kad batalijonas laikosi 
neutraliteto ir yra nesuintere
suotas rusų vidaus kovoęnis. Kad 
gautume maisto davinį batalijo- 
nui, Krylenko pareikalavo nusi
imti antpečius ir važiuoti Į Vi
tebsko miestą eiti įgulos tarnybų. 
Taip mes Kūčiose 1917 m. atsi
radome Vitebsko mieste, kur ba
talijonas labai pagausėjo — at
važiavo daug lietuvių karininkų 
ir kareivių. Tuometinis batalijo- 
no vadas pulk. Gimelman išvyko 
į Estiją. Jo vietą užėmė papulki
ninkis lietuvis Nestopka, padėjė
ju buvo paskirtas poručikas Juo
zapavičius.

Agitatoriai nieko nepešė, 
bet valdžia likvidavo
Karių, užgrūdintų mūšiuose, 

buvo arti keturių tūkstančių- 
Nors lietuviai kariai tarnavo bol- 
ševikuojančiame mieste, bet bol
ševikų mūsų batalijone nebuvo. 
Atvažiuodavo visokių agitatorių 
— net pats Kapsukas buvo atvy
kęs, bet jie pasiginčydavo, kiek 
pamenu, su karininkais, kaip J. 
Elisonas, K. Škirpa, ir nieko ne
pešę grįždavo pas savuosius. Iš
ėjus įsakymui, kad kuopose būtų 
renkamos kareivių kuopų vado
vybės, visuomet kuopų vadais bu
vo išrenkami karininkai. Karių 
nuotaika ir vienintelis troškimas 
buvo — kad kaip nors visas pul
kas galėtų grįžti i Lietuvą pilna
me savo sąstate. Porą kartų bol
ševikai norėjo batalijoną nugink
luoti, bet jiems nepasisekė Tain 
tas batalijonas ir laikėsi, kol bol
ševikai sugalvojo senesnių metų 
kareivius paleisti iš kariuomenės, 
o jausnesius pervesti į raudono
sios armijos eiles toje načioje 
įguloje. Taip buvo sulikviduotas 
tas Vitebsko Lietuvių Batalijo
nas. A. Š.

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimai: naro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.
Sav. ANTANAS PASKEV1CTUS

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

Silkės ir žmonės
Autobusas sausakimšai pilnas. 

Vienas keleivių stumdosi ir ko- 
liojasi.

— Neįmanoma, kaip silkės...
— Tiesa, — atsiliepė vienas ke

leivis, — tačiau silkės neprasižio
ja ir nemindo kitiems kojų...

GRAMERCY
SHIPPING CO.

(Įsteigta 1945) 
118 East 28 Street, 

New York 10016, N. Y.
PATARIMAI ŠVENTĖMS

Augščiausios kokybės VAKARINIŲ 
KRAŠTŲ MAISTO SIUNTINIAI

Gr. 214 Šalme $27.50
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 S49.00
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 S40.00 
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 
3^ 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.

A ,ž KASA£FA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

TELEFONAS L E 1-6165. • 672 LANSDOWNE A VE.. TORONTO

X>Lietuvis LAIKRODININKAS
F. B O C H U L I S

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

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

Pajieškojimai
Jieškomas Alfonsas Gadliauskas, gi

męs 1921 m. Lietuvoje Darbėnų km., 
Darbėnų valse. Prieš 8 metus tarnavo 
JAV kariuomenėje Vokietijoje. Pasku
tinis jo adresas buvo: Kempten - Mė
gau, Postfach nr. 229, Bayern, W. 
Germany. Jieško motina. Žinantieji 
prašomi rašyti: Mrs. M. Bartulis, R. 
R. 1, Windham Centre, Ont.

AKTŲ 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 eieikvra varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

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 vaL ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo

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

okulistės“
Br Bukowska-BEJNAR. R.O 

Wiktoria BUKOWSKA, R O
274 RONCESVALLES AVĖ

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

D&ioo valandos: kasdien 10 v 
ryto iki 9 vai. vak., šeštadie 
niais nuo 10 vai. ryto iki 6 v.v

BALTIC MOVERS
Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į 
Montreal}, Londoną, Windsorą, Hamil
toną, North Bay, Sudbnrį ir kitur.

20 DEWSON ST., TORO WO 
Telefonas LE. 4-1403

Čerčilis ir arkivyskupas
Paskutiniojo pasaulinio karo 

įkarštyje, kai prasidėjo Anglijoj 
oro kautynės, Čerčilis išvažiavo 
automobiliu į Canterbury miestą 
pažiūrėti ar garsioji katedra tin
kamai apsaugota nuo vokiečių ka
ro aviacijos puolimų. Pasikalbėji
me su Canterbury arkivyskupu 
premjeras aiškino, esą katedros 
apsauga yra taip gerai sutvarky
ta, jog ir visai arti sprogstančios 
bombos nieko nepadarys.

Arkivyskupas, klausydamas iš
vedžiojimų, pastebėjo:

— Taip", viskas tvarkoj, jei 
bombos kris netoli katedros, bet 
kas atsitiks, jei viena ar daugiau 
iš jų pataikys tiesiog į mus, į pa
čią katedrą? /

— Tokiu atveju,, gerbiamasis 
arkivyskupe, tai bus staigus pa
kvietimas į dangų, — atsakė Čer
čilis.

Tokių daugiau...
Du vyriškiai kalbasi kavinėj:
— Pastebėjau, jog kur kas dau

giau yra gerų žmonių, negu iš
mintingų.

— Aišku, nes lengviau nuduoti 
gerą, negu protingą...

DRAUDIMAI
*700 ^^0*2 arba
ZJO - 00X0 RO 6 - 0811

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

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

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W., Room 107 

TELEFONAS EM 6-4182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA —

NEIMAN, 
BISSETT & 
SEGUIN

Advokatai - Notarai
35 HAYDEN ST., TORONTO

(arti Bloor ir Yonge gatvių)

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

George BEN, B.A.
Advokatas 

notaras
1134 DUNDAS ST. W.f Toronto 3 

Telefonas LE 4-8431

STANLEY WM. FROLICK, B .A.

advokatas 
notaras

80 RICHMOND ST. WEST
Telefonas 362-2585

Įstaigoje kalbama ir lietuviškai

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 Howord 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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

dx» rudini ai
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga.

Generolas apie diktatorių
Amerikiečių generolas Omar 

N. Bradley, savo knygoje “A Sol
dier’s Story”, apie Hitlerį rašo: 
“Jis buvo geriausias mūsų sąjun
gininkas, nes visada savo armijai 
duodavo netinkamus įsakymus...”

Irgi paaiškinimas
Vienas italas palydovas, užkie

tėjęs antifeministas, vedžiodamas 
turistus po Vatikano galeriją, aiš
kino:

— Moteriš.kė buvo sutverta 
per klaidą. Kartą Dievas, nuėjęs 
į rojų, paklausė Adomą, ar jis 
laimingas? Tą dieną Adomas bu
vo blogoj nuotaikoj ir atsakė:

— Viešpatie, nedavei man jo
kio draugo!

Dievas tarė:
— Tavo nusiskundimas pama

tuotas. 2inau ko tau trūksta — 
mielos moteries.

Adomas pabalo ir tarė:
— Viešpatie, geriau ištrauk 

man šonkaulį!
Tą Dievas ir padarė. Rytojaus 

dieną pasirodė Jieva... Likusią 
dalį tos istorijos Tamstos jau ži
note. ..

Parinko Pr. Al.

DR. E. ZUBRIENE 

DANTŲ GYDYTOJA 
1577 BLOOR ST. WEST

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATUŲONYTE 
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. MEILUVIENE 
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).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS 
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St.)

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633-1167

24 vai. pat RO 94611 
Darbo vaL RO MISI 
Namą ! RO 6-71SS
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TORONTO
, Kariuomenės šventė Toronte

Iškilmingas nepriklausomos Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas įvyksta šį sekmadienį, lapkričio 28 d., 4 v. p.p. Prisi
kėlimo par. salėje. Paskaita — svečio iš JAV pulk. R. LIORMA- 
NO. Meninę programą išpildys: Toronto tautinių šokių grupė, 
vadovaujama V. Tųrūtos; jaunoji poetė L. Švėgždaitė paskaitys 
eilėraščių Lietuvos didvyrių garbei; solistai R. Strimaitis ir A. 
Simanavičius, akomponuojant. muz. St. Gailevičiui, padainuos 
momentui tinkamų dainų.

Kariuomenės šventės proga visose lietuvių parapijų bažny
čiose pamaldų metu bus prisimenami mūsų tautos didvyriai ir 
kartu renkamos aukos invalidams savanoriams Europoje.

Lietuvių visuomenė maloniai kviečiama gausiai dalyvauti 
kariuomenės šventės minėjime ir tuo pagerbti mūsų kovojusius 
ir tebekovojančius, žinomus ir nežinomus tautos didvyrius.

Apylinkės valdyba
Sv. Jono Kr. par. žinios Prisikėlimo par. žinios

82! MONTREAL™

— šiuo sekmadieniu pradeda
mas adventas

— Kariuomenės šventės proga 
11 vai. pamaldose sekmadienį 
prisimenami mūsų tėvynės did
vyriai. Pamaldos užbaigiamos 
eisena prie didvyrių paminklinės 
lentos. Iškilmingose pamaldose 
dalyvauja skautai. Pamaldų me
tu renkamos aukos invalidams 
savanoriams paremti.

. — Praėjusį sekmadieni 10 ir 
11 vai. pamaldose atitinkamas 
maldas lietuvių kalba kalbėjo 
specialiai paruošti asmenys. Bū
tų gera, kad ir daugiau pamaldų 
dalyvių įsijungtų į bendrą maldų 
skaitymą, pasinaudodami kan. 
Bartkaus maldaknyge “Būk 
mums malonus”.

— Parapijos choras, gerokai 
sustiprėjęs po vasaros atostogų, 
rengia lietuviškų giesmių reper
tuarą, pritaikytą naujajai pamal
dų tvarkai. Didelė padėka pri
klauso muz. St. Gailevičiui, su
harmonizavusiam keletą naujų 
giesmių ir jas išmokiusiam par. 
chorą.

— Šią savaitę par/ kunigai lan
ko: Annette, Lincoln, Quebec, 
Idlewood, Woodside ir Evelyn.

— Kalėdinės plotkelės gauna
mos klebonijoje.

— Šį šeštadienį, 9 v.r., gedu
lingos metinės pamaldos už a.a. 
Juozą Augaitį.

K.L. Kat. Moterų Dr-jos Prisi
kėlimo skyriaus visuotinis susi
rinkimas lapkričio 14 d. sutrau
kė gan gausų būrį moterų. So
ciologė R. Matukaitė savo paskai
toje “Socialinė šeimos padėtis” 
iškėlė šių dienų vyro ir moters 
kasdieninius santykius bei rūpes
čius. Įdomiausia, kad viena pa
grindinių nesantaikos priežasčių 
šeimoje yra “neturėjimas ką kal
bėti”. Tai atsitinka dėl neišsiaiš- 
kinimo pačių pagrindinių kasdie
ninių klausimų. Narės, besivai
šindamos kavute, gan ilgai disku
tavo paskaitoje įskeltas mintis. 
Esame labai dėkingos p-lei R. 
Matukaitei už taip vertingą ir įdo
mią paskaitą. Taip pat dėkojame 
P. Misevičiui už mums padovano
tus medžio drožinius. B. V.

Kariuomenes šventės minėji
me Hamiltone lapkr. 21 d. pa
grindinę kalbą pasakė gen. kons. 
dr. J. žmuidzinas. Jis dalyvavo iš
kilmėse su ponia H. žmuidzinie- 
ne.

Kariuomenės šventės proga bu
vo pašventinta Hamiltono ramo- 
vėnų vėliava. T. B. Bagdonas at
liko šventinimo apeigas ir tarė 
momentui pritaikytą žodį.

Pranešame,
kad nuo 1965 m. gruodžio 1 d. 
persikeliame į kitą vietą 
ir mūsų adresas bus:
480 RONCESVALLES Avė., Toronto 3, 
Ontario. Tel. 531-3098.

Įvairių siuntinių persiuntimo 
lietuvių įstaiga

BALTIC EXPORTING CO.

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

— Vėlinių novenos Mišios yra 
laikomos kiekvieną dieną 8 v.r; 
Už a.a. Petrą Senkų, S. J. Šimkų 
užprašytos Mišios — šį šeštadie
nį, 8.30 v.r.; už prieš 2 metus tra
giškai lėktuvo nelaimėje žuvusį 
a.a. Algirdą Slapšį Mišios — šį 
šeštadienį 9 v.r. ir sekmadienį 
10 vai.

— šį sekmadienį Mišios su ka
riuomenės šventei pritaikytu pa
mokslu — 11.15 vai. Bažnyčios 
prieangyje bus renkamos aukos 
liet, invalidams.

— Katechetinės pamokos besi
ruošiantiems pirmajai Komuni
jai ir mokiniams lankantiems vie
šųjų mokyklų pirmuosius 4 sky
rius — kiekvieną sekmadienį po 
10 vai. Mišių pas seseles; 5-6 sky
riaus mokiniams — antradieniais 
4.30 v. p.p.; 7-8 skyriaus moki
niams — ketvirtadieniais 4.30 v. 
p.p.

— Religijos pamokos lankan
tiems viešąsias gimnazijas prasi
dės ši sekmadienį po 10 vai. Mi
šių aktorių kambariuose po sce
na. Visi tų gimnazijų mokiniai 
privalo šias pamokas lankyti ir 
tėveliai yra prašomi pasirūpinti, 
kad jie ateitų.

— Uždaros savaitgalio reko
lekcijos moterims — gruodžio 
3-5 d. Registruotis pas Kat. Mot. 
Dr-jos pirm. A. Kuolienę RO 9 - 
7051 arba pas Dr-jos sekr. V. Va
laitienę RO 7-8628.

— Uždaros savaitgalio rekolek
cijos vyrams bus gruodžio 10-12- 
d. Registruotis pas Kat. Vyrų 
Dr-jos pirm. V. Sondą RO 9-0671.

— Virimo-kepimo kursai vyks
ta kiekvieną antradienį 7.30 v.v. 
muzikos studijoj.

— Sekmadieninių šokių adven
to metu nebus.

— T. Paulius yra išvykęs į JAV 
dalyvauti liet, pranciškonų vado
vybės posėdžiuose. Grįš šeštadie
nį po pietų.

— Kitą savaitę, lapkr. 29 — 
gruod. 4 d., bus lankomos šeimos, 
gyvenančios į vakarus nuo Jane 
gatvės rajonuose.

Toronto liuteronų advento re
liginis koncertas įvyks š.m. lap
kričio 28, 7v.v., Šv. Andriaus liu
teronų bažnyčioj, Jarvis—Carlton 
gatvių sankryžoje. Giedos anglų, 
estų, latvių, lietuvių, suomių, šve
du ir vokiečių solistai bei chorai. 
Lietuviams atstovaus ev. liutero
nų “Vilties” par. sol. H. Rožaitis 
ir choras, kuriam vadovauja Ona 
Beresnevičienė.
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AUŠROS PRIEŠADVENTINIS 
PAR ENG IMAS-SO K IA I

Šj šeštadienį, 7.30 v.v. Prisikėlimo auditorijoje, 1021 College St.
Meninę programą atliks D. AUGAITYTĖS Veiks pilnas ir turtingas bufetas, 
vadovaujamas duetas ir kvartetas.
Šokiams gros puikus D’AMICO orkestras. Studentams įėjimas nemokamas.
Atsilankykime, maloniai praleiskime priešadventinį vakarą, paremkime sportuojantį jaunimą!

“A u š r o s” klubas

Toronto Pūtvio šaulių kuopa 
maloniai kviečia visus atsilankyt į kuopos

METINĮ BALIŲ-ŠOK1US
Geras orkestras. Laikas: 1965 m. lapkr. 27 d., 7 vai. v.,
Bufetas. Bazaras. šį šeštadienį
Užkandžiai ir kava nemokamai.
Vieta: Šv. Jono Kr. parapijos salė. įėjimas: 1.50 dol.

T. P. šaulių kuopa

Toronto apylinkei
Pakartotinai pranešame, kad 

šį sekmadienį, lapkričio 28 d., 
įvyksta Toronto apylinkės tary
bos rinkimai? 1. prie Prisikėlimo 
par. bažnyčios nuo 9.30 v.r. iki 
1 v. p.p. ir nuo 3.30 v. iki 4.30 v.;
2. Šv. Jono Kr. par. salėj nuo 10 
v.r. iki 1 v.p.p.; 3. prie evangelikų 
“Vilties” par. bažnyčios nuo 1 v. 
p.p. iki 3 v. p.p.; 4. Lietuvių Na
muose nuo 1 v. iki 5.30 v. p.p. 
Kandidatų yra 32; reikia balsuoti 
(išrinkti) 25. Balsuoti turi teisę

Gen. kons. dr. J. Žmuidzinas 
dalyvavo Latvijos nepriklauso
mybės minėjime lapkričio 20 d. 
Eatono auditorijoje ir susirinku
sius pasveikino Lietuvos ir KLB- 
nės vardu. Lapkr. 19 d. Toronto 
latviai surengė Latvių Namuose 
priėmimą, kuriame dalyvavo 
daug įvairių tautybių atstovų, jų 
tarpe ir lietuvių — gen. kons. dr. 
J. Žmuidzinas, KLB krašto v-bos 
pirm. A. Rinkūnas ir “TŽ” red.

“Dainos” grupės svarbus susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį, 
lapkr. 28 d., 3 v. p.p. pas L. Po
cienę, 30 Northcliffe. Tel. 535 - 
1403. Bus skirstomos kalėdinės 
dovanos. Visos narės prašomos 
dalyvauti. M. F. Y.

“Tėviškės Žiburių” metinis 
spaudos balius įvyks 1966 m. sau
sio 22 d., šeštadienį, Prisikėlimo 
didžiojoj salėj. Jau numatyta 
trumpa, bet įdomi programa. 
Taip pat bus ir tradicinė loterija, 
kurioje tikimasi turėti įdomių bei 
vertingų fantų. Spaudos bičiuliai 
maloniai kviečiami parinkti bei 
paaukoti fantų ir apie tai painfor
muoti “TŽ” administraciją.

DR. V. ŠULMAI ir poniai KAZIMIERAI 

netekusiems tragiškai žuvusio mylimo sūnaus JULIAUS, 
reiškiame gilią užuojauta ir kartu liūdime —

Vanda T. Judzentavičiūtė
Nijolė Šernaitė
S. ir P. Pargauskai

At A
PETRUI SENKUI mirus, 

jo brolį AUGUSTINĄ nuoširdžiai užjaučiame —
K. M. Maciulevičiai 
P. Dadič 
J. Petravičius

NUOŠIRDUS AČIŪ 
visiems uzjautusiems mane sunkioje liūdesio valandoje, kai mirtis iš
skyrė iš mūsų mielą ir brangų brolį

A. A. PETRĄ SENKŲ - SENKEVIČIŲ.
Ačiū už Jūsų gilias maldas, prisimenant a. a. Petrą, už Jūsų au

kas šv. Mišioms, uz gražias gėles, puošusias jo karstą ir kapą, už gau
sų dalyvavimą laidotuvėse.

Nuoširdi padėka: T. Kornelijui, O.F.M., už lankymą ligoninėje, 
iškilmingas šv. Mišias, palaidojimą ir maldas; T. Tarcizijui, O.F.M., 
už aprūpinimą šv. sakramentais; p. Skvereckams su p. Žilėnu iš Sud- 
burio, p. Savickams ir p. Januškevičiams iš Hamiltono; ypač p. Sim- 
kams ir p. Maciulevičiams, paruošusiems pietus.

Visuomet Jums dėkingas — nuliūdęs brolis
Augustinas Senkus

IŠNUOMOJAMAS kambarys su gali
mybe naudotis virtuve; arti Tėvu pran
ciškonų bažnyčios. TeL 5354438.

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

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety League. Nemokami 
nurodymai jūsų namuose arba mū
sų klasėje turintiems laikinius lei
dimus Ir jau galima pradėti va
žiuoti pirmą pamoką su standarti
nėm ar automatinėm mašinom. 
S7P FT OOR ST. W. (prie Batburst> 
Tel. LE 2-3656. Rytuose HO 6-1331

» tarybos rinkimai 
kiekvienas lietuvis, sulaukęs 18 
metų amžiaus.

Mūsų palikta Tėvynė ypatingai 
įpareigoja mus atlikti čia nors ir 
mažiausias mūsų bendruomeni
nes pareigas, balsuojant parody
ti savo tautinį gyvybingumą, tau
tinę pareigą ir nors moraliai pa
remti tuos, kurie įsipareigoja 
dirbti čia lietuvybės labui. Todėl 
visi vykime balsuoti.

Toronto apyl. rinkiminė 
komisija

KLB Toronto apyl. valdyba 
lapkričio 21 d. posėdyje, užtruku
siame virš trijų valandų, plačiai 
nagrinėjo bendruomeninę veiklą; 
aptarta artėjančios kariuomenės 
šventės minėjimo programa ir 
apylinkės tarybos rinkimų reika
lai. Vasario 16 minėjimas įvyks 
vasario 20 d., sekmadienį, Cent
ral Tech mokyklos salėje. KLB 
krašto valdybos pavedimu, se
kantį rudeni Toronte įvyks tra
dicinė Kanados Lietuvių Diena. 
Apyl. valdyba krašto tarybos pa
siūlymą yra priėmusi. Jau išnuo
motos. Klub Kingsway salės ir 
rūpinamasi organizaciniais reika
lais. Apyl. valdyba nuo šio sek
madienio iki sausio vidurio To
ronto apylinkėje vykdo solidaru
mo įnašų vajų, kviesdama kiek
vieną geros valios tautietį atiduo
ti savo $2 duoklę bendruomeni
niams reikalams.

Angelė Šmigelskienė, išbuvusi 
dvi savaites ligoninėje, grįžo į na
mus.

Vincui Urbonui padaryta kojos 
operacija Wellesly ligoninėje.

IŠNUOMOJAMAS moteriai kambarys 
ir virtuvė be baldų High Parko rajone. 

Tel. 532-8459.

KVINTETAS ‘DAINA” — orkestras, 
prityręs groti šokiams, pobūviams, ves
tuvėms ir visokiems parengimams. 
Groja lietuvišką, pietietišką, europie
tiška ir populiarią muziką. Skambinti 

telef. 763-2924.

Kanados LB krašto valdyba 
lapkr. 17 d. vizitavo Lietuvos 
gen. konsulą Kanadoje dr. J. 
Žmuidziną ir ponią jų rezidenci
joje. -Ta proga pasidalinta minti
mis aktualiausiomis lietuviškojo 
gyvenimo temomis.

Solidarumo įnašai už 1965 m. 
bus renkami prie lietuvių bažny
čių nuo lapkričio 28 d. iki 1966 
m. sausio 9 d. Prisikėlimo parapi
jos salės prieangyje įnašus rinks 
apylinkės nariai paeiliui alfabeti
ne tvarka: G. Beresnevičius, J. 
Dvilaitis, J. Karasiejus, K. Kregž
dė, Aug. Kuolas ir P. Lelis. Šv. 
Jono parapijos kioske solidarumo 
įnašus priims V. Aušrotas. Prie 
evangelikų bažnyčios — J. Dam- 
baras.

Lietuvių Bendruomenė remiasi 
visų lietuvių solidarumu, todėl 
visus prašome tą mažą pareigą 
Bendruomenei garbingai atlikti.

Apyl. valdyba
Lietuvių akademikų jaunimo 

organizacijų centro valdybų posė
dis šaukiamas š. m. lapkričio 27 
d., 6 v.v. Clevelande Sheraton 
viešbutyje Lietuvių Studentų S- 
gos suvažiavimo metu. Pasėdyje 
dalyvaus: PLB jaunimo reikalų 
vadovas V. Kamantas, Kanados L. 
B. jaunimo reikalų vadovė G. 
Rirkūnaitė, JAV LB jaunimo rei
kalu vadovas V. Kleiza, Lietuvių 
Studentų Sąjunga, Akademikių 
Skaučių Draugovė, Korp! Neo- 
Lithuania, Studentų Ateitininkų 
Sąjunga, Santaros-Šviesos Fede
racija, Korp! Gintaras, Korp! Vy
tis ir Filisterių Skautų S-ga. Po
sėdi šaukia pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso komiteto pirm. A. 
Zanarackas.

Vyt. ir S. Liuimos savo naujos 
rezidencijos pašventinimo proga 
surengė gausiems bičiuliams jau
kų priėmimą.

PADĖKA
Labai gražiai ir sėkmingai praėjo 

bazaras ir rudens šokiai, kurie davė 
pelno $1,060.00. Si suma paskirta įsi
gyti automobiliui. Nuoširdžiai norime 
padėkoti visiems, prisidėjusiems vie
nokiu ar kitokiu būdu. Ši suma juk 
sudaryta iš daugelio Jūsų darbo valan
dų ir nuoširdžios aukos. Vardais ne
įmanoma visų suminėti, tačiau visiems 
jaučiame gilų dėkingumą. Ypatinga 
padėka Tėvams pranciškonams už pa
talpas, š.m. rėmėjų branduolio pirmi
ninkei p. L. Murauskienei uz visą or
ganizavimą ir p. Dervinienei už vado
vavimą pačiam bazarui.

Ta pačia proga norime padėkoti ir 
visai Toronto visuomenei bei kaimy
ninių kolonijų lietuviams už laiškais 
prisiųstas aukas, kurių iki šiol gauta 
$1,716.00. Iš jų $1,279.50 — automobi
lio įsigijimui. Todėl su džiaugsmu ga
lime pasakyti, kad jau turime automo
bilį — naudotą 1965 m. “Ford Station 
Wagon”, kuris be mokesčių kainuos 
S2,800.00. Tikimės, kad dar atsiras 
geradarių, kurie parems ir sudarys 
trūkstamą likutį, kad automobilis tik
rai būtų visuomenės dovana.

Giliai dėkingos,
Nek. Pr. Marijos seserys

Įsteigtas studentų komitetas, 
kuris yra pasiryžęs suorganizuoti 
Montrealio lietuvius studentus. 
Lapkr. 6—7 įvyko susipažinimo 
vakaras su Toronto studentais. 
Tolimesnė veikla prasidės su žie
mos stovykla tarp Kalėdų ir N. 
Metų. Joje dalyvaus Bostono ir 
Toronto studentai. Rūpinamasi 
sudaryti atskirą Kanados Lietu
vių Studentų Sąjungą. Studentu 
komiteto pirm. A. Lukoševičiūtė 
dalyvaus JAV liet, studentų su
važiavime Klevelande, lapkričio 
25—28 d., kur bus svarstomi mi
nėti klausimai.

Šv. Kazimiero par. žinios
3426 Parthenals St. Montreal 24. Que.

— Didysis par. bazaras buvo 
labai sėkmingas, davė gryno pel
no £6204.72; pr. metų bazaro 
pelnas buvo $5707.37. Bazaras 
susidėjo iš įvairių skyrių ir atro
dė taip: 1. medžiagų ir drabužių 
skyrius davė pajamų apie $2020; 
jį vedė Mrs. Russel, Makauskie
nė, padėjo — Naujokienė, Baga- 
tavičienė, Mališauskienė, Bella 
Paulauskas, Jul. Norkeliūnaitė, 
Mrs. Adams, Lenkaitienė, Mrs. 
Blacky, O. Merkevičienė; 2. “Sta
tionary” skyrius davė pajamų 
$110; vedė Alenskienė, A. Jasiū- 
nienė; 3. žiurstų skyrius davė pa
jamų virš $120; vedė Šmitienė, 
Ambrasienė; 4. maisto gaminiai 
davė pajamų $350; vedė Mrs. Le- 
cours, Kreivienė, Minelgienė; 5. 
žaidimai ir siuvimai — $239; ve
dė Kleizienė, talkino Butkevičie
nė, Visockienė, Saviskienė, Gla- 
vackienė; 6. laimingas siūlo trau
kimas — davė pajamų $357j vedė 
A. Dasys, talkino L. Simonėlis, 
P. Piečaitis; 7. laimės ratas — 
$170; vedė Ch. Milius, L. Bohe- 
mier; 8. bingo — $600; vedė Le- 
cours, talkino Minelgai; 9. virtu
vę tvarkė Milienė, Paznokaitienė, 
Girdauskienė, talkino: Piečaitie- 
nė, E. Baršauskienė, O. Jasiūnie- 
nė, O. Verbylienė, L. Papaurėlie- 
nė; 10. bufetą tvarkė M. Gručkū- 
nienė, talkino: Petrulienė, A. Mi
kė nienė, Andrewsky, J. Kleiziū- 
tė, Brazauskaitė ir K. Mikėnas; 
prie bilietų pardavimo — M. Ar
lauskaitė. Iš virtuvės ir bufeto 
gauta pajamų virš $580. Salės 
ouošimas — Juškienės. Loterijos 
knygutės davė pelno apie $1700. 
Per visas bazaro dienas salę pri
žiūrėjo ir tvarkė Jz. Paznokaitis. 
Prie drabužių apsaugos buvo 
Mitchell. Daug darbo ir rūpesčio 
Įdėjo organizuojant bazarą dabar
tinis parapijos komitetas: Ch. Mi
lius, A. Dasys,. Mr. Russel. Dide
lė padėka visoms šeimininkėms 
už paaukotus bazarui pyragus ir 
saldumynus. Didelis ačiū visiems 
dirbusiems, aukojusiems, nes 
nuo jūsų visų uolaus atsiliepimo 
gražiai pavyko šių metų bazaras!

— Savaitei buvo paguldyta į 
Mayfair ligoninę Čebanauskienė; 
dabar ji perkelta i Curadeau. 147. 
St. Joseph Blvd W.

— Netrukus išeis iš Royal Vic
toria ligoninės p. Gargasienė.

— Susirgo Juozas Bumbulis ir 
rengiasi atsigulti į ligoninę, kur 
galės patikrinti ir nustatyti ligos 
priežastį. Visiems ligoniams lin
kime greitai atgauti sveikatą.

— Lapkričio 21 d. buvo meti
nės Mišios už mirusias Šv. Elz
bietos Dr-jos nares; po pamaldų 
svetainėje visus atsilankiusius 
jos pavaišino labai skaniais ir 
gausiais pietumis.

— Lapkričio 21 d. įvyko Mont
realio Bendruomenės seimelio 
rinkimai.

— Lapkričio 21 d. buvo klu- 
biečių susirinkimas, kuriame bu
vo statomi kandidatai sekantiems 
rinkimams į klubo direktorius, 
pirmininko, sekretoriaus ir iždi
ninko pareigas. Po rinkimų paaiš
kės, kokios naujos jėgos vado
vaus Vytauto D. Klubui.

— Sekantį sekmadienį 10 vai. 
— Mišios už Lietuvos laisvę žu
vusius kovotojus; užprašė šaulių 
kuopa.

— Jaunimo Klubas rengia šo
kius par. salėje lapkričio 26 — 
penktadienio vakare 8 vai.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava — $158.50. Bažnyčiai auko
jo: V. Milius ir W. Gentemann po 
$25; L. Selenis $20; Stokes šeima, 
N. Hetz ir J. Baršauskas po $10; 
Ch. Bielskis $5.

— Jau parduodamos lietuviš
kos kalėdinės atvirutės par. salė
je, ten pat galite įsigyti įvairių 
lietuvišku knygų bei maldakny
gių. J. G.

Studentai, paskaitykite! — šį 
penktadienį, lapkričio 26 d.. 7.30 
vai. v., bus ateitininkų studentų 
susirinkimas šv. Kazimiero para
pijos klebonijoje. Tema “What 
are we trying to do” — diskusi
jos apie lietuvių studentus ir jų 
veiklą; referentas — E. Tekutis, 
moderatorius — kun. dr. F. Ju
cevičius. Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti — nariai ir svečiai.

A. Rudinskas

’’LITAS“

Aušros Vartų par. žinios
1465 rue de Sėve, Montreal 20, P. Q.

— šį sekmadienį seselės savo 
namuose ruošia didelį bazarą nuo 
9.30 v. ryto iki 6 v. v. Visi daly
vaukime ir paremkime seselių 
veiklą.

— Bažnyčios fondui aukojo: $ 
50 — M. Reinotas; $25 — J. Gur
dinąs ;po $1. — K. Giedraitis ir 
V. šipelis; po $5 — S. Vaicekaus
kas ir P. Jakštys.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $234.50.

Kviečiama seimelio sesija. 
Gruodžio 5 d., sekmadienį, 12.30 
v. AV par. salėje kviečiama KLB 
Montrealio apylinkės seimelio se
sija. Numatyta sekanti darbotvar
kė: 1. prezidiumo sudarymas; 2. 
praeitos sesijos protokolo tvirti
nimas; 3. pranešimai: a. prezidiu
mo pirm-ko b. iždininko, c. Šal
pos Fondo, d. Kultūros Fondo 
įgaliotinio, e. stovyklavietės val
dybos, f. revizijos komisijos; 4. 
prezidiumo rinkimai.

Kvorumui nesusirinkus skirtą 
valandą, už valandos, nežiūrint 
susirinkusių skaičiaus, sesija įvy
ksta. Visos organizacijos kviečia
mos atsiųsti savo atstovus.

Seimelio prezidiumas
KLB Montrealio apylinkės sei

melio rinkimuose lapkričio 21 d. 
pagal balsų daugumą išrinkti:

1. Vazalinskas Gytis,
2. Verbyla Romas,
3. Kun. Gaudzė Jonas,
4. Ladyga Jonas,
5. Povilaitis Povilas,
6. Navikėnas Rimas,
7. Ambrozaitytė Veronika,
8. Lukoševičius Dainius,
9. Dalmotas Jonas,

10. Šiaučiulis Juozas, 
ll.Sibitytė Dalia,
12. Keturka Antanas,
13. Gražys Antanas,
14. Girdžius Pranas,
15. Vilėniškis P.

Rinkiminė komisija
Kariuomenės šventė buvo gra

žiai paminėta pr. šeštadienį kul
tūringu pobūviu AV par. salėje. 
Paskaitą apie kareivį skaitė dr. H. 
Nagys; Lietuvos operos sol. E. 
Kardelienė, akomDonuojama pia
nisto K. Smilgevičiaus, išpildė ke
letą lietuvių kompozitorių dainų 
ir ariją iš operos “Pilėnai”. Dek
lamavo A. Jukonienė ir P. Bag- 
džiūnas. Radijo pusvalandis šven
tę prisiminė atitinkama muzika ir 
apie lietuvį karį gražiai kalbėjo 
Stp. Kęsgailą. Sekmadienį AV 
bažnyčioje įvyko žuvusiems prisi
minti pamaldos, kuriose organiza
cijos dalyvavo su vėliavomis.
KANADOS LIETUVIŲ FONDO 

VEIKLA MONTREALYJE
Nežiūrint, kad rudens laikas 

buvo patogiausias padaryti įnašus 
Kanados Lietuvių Fondui, bet 
montrealiečiai po atostogų tesu
gebėjo padaryti tik vieną $100 
įmokėjimą.

Tenka pasidžiaugti, kad š.m. 
rudens įnašų sezoną pradėjo p. 
Kliaudija Lapinienė įnešdama 
$100. Tai antroji po atostogų 
šimtinė. Tegu ji būna laiminges
nė, kad nereikėtų laukti porą mė
nesių kitos pasirodant. Taipogi 
gautas $100 pasižadėjimas su da
limi įmokėjimo iš Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio — LAS Montrea
lio skyriaus.

Dėkojant p. Lapinienei ir LAS 
Montrealio skyriaus vadovybei, 
dar daug mielų pažįstamų norė
tųsi šį rudenį su įnašais pasiro
dant sulaukti. Neatsilikime nuo 
brolių amerikiečių, kurie jau per
žengė $210.000, užbaikime šiais 
jubilėjiniais mūsų tautos paver
gimo metais nors dešimtadalį to, 
ką jie turi. Fondo sąskaita “Li
te” nr. 889 visuomet laukia Jūsų 
įnašo. Įgaliotinis

APSIDRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE 
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722-2472
Res: 722 -4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ 
Tikslas ir greitas patarnavimas

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

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

KASOS VALANDOS: 14*J D« S«v. $»., nuo 10.30 Iki 12.30 v„ dorbo d*-
nomis — nuo 10 iki 3 v., foklriont oirmodfenius Ir MMdienius; vokoroh __ trečk^-He

Ir oenlctod*enk5H nuo 7 9 vol
3907 RMemovwt Blvd., tel. 722.2472: d’^no — penktodlenloH nuo 1 *1 6 vol Ir voko- 
roii — ptrmodienioH, trečiodienioH k penktod»enioi$ nuo 7 iki 9 voi




