
Nr. 48(827) GRUODŽIO — DECEMBER 2 • 1965 metai • 15 centų • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS — LITHUANIAN WEEKLY • 941 DUNDAS ST. WEST, TORONTO 3, ONT. CANADA • TEL. 368-6813

Lietuviškieji filmai
Filmas yra vienas šio šimtmečio kūrinių ir kaip toks yra ne

atskiriama dabartinio gyvenimo dalis. Daugumas mūsų lygio tautų 
nuo pat filmo atsiradimo vienaip ar kitaip į jo sūkurį įsijungė. Tą 
dar nepriklausomybės laikais padarė ir latviai su estais, bet mes 
savo filmo anuo metu nespėjome sukurti. Buvo tik suorganizuota 
Vaičkaus kino studija, kuri iš studijos rėmų iki nepriklausomybės 
pabaigos ir neišėjo.

Šimtmečiui įpusėjus visdėlto ir mums nebebuvo įmanoma lai
kytis nuo filmo visai nuošaliai, juoba, kad modernioji technika at
nešė į mūsų namus filmų aparatus, duodančius galimybę užfiksuo
ti spalvotame filme bent šeimos gyvenimo faktus. Iš čia išeivijoje 
pradėjo kurtis spalvotas negarsinis dokumentinis filmas, pasiekęs 
jau ir mūsų sales su atskirų kolonijų gyvenimo kronika, kelionių 
vaizdais, o pastaruoju metu ir vaizdais iš Lietuvos. Šios rūšies lie
tuviškojo filmo viršūnė yra Toronte jau keleri metai ruošiamas 
kronikinis spalvotas ir garsinis platesnis filmas, kuris šiuo metu 
jau turi pilną 2% vai. rodymo ilgumą ir netrukus pamatys ekraną.

Su kitokio pobūdžio lietuviškuoju filmu išėjo Montrealio lie
tuviai. Didelėmis pastangomis subūrę aktorines ir technikines pa
jėgas, jie, kaip žinome, pagamino spalvotą ir garsinį apysakinio 
žanro filmą, pasiimdami tam reikalui ir lietuvišką tekstą, B. Pū- 
kelevičiūtės “Auksinę žąsį”. Tai yra pirmas toks platesnis bandy
mas mūsų kultūros istorijoje iš viso, ir tenka su nekantrumu lauk
ti to didelio darbo premjeros.

Broliai Mekai JAV išėjo dar su kitokia filmo rūšimi. Jie pa
gamino labai meniško fotografavimo garsinį anglišką filmą, pava
dintą “Halleluja the Hills”. Šis filmas jau yra apkeliavęs daugelį 
angliškųjų šiaurės Amerikos ekranų, buvo su pasisekimu rodytas 
ir viename Toronto kino teatre. Deja, lietuviškumo tame filme 
yra tik tiek, kad jis lietuvių gamintas.

★ ★ ★
Visame tame lietuviškojo filmo judėjime, deja, yra pamiršta 

dar viena filmo rūšis, jau daugelį metų mokytojų rekomenduoja
ma. Tai mokomasis filmas, š. Amerikos mokyklose mokomasis fil
mas jau yra kasdieninė būtinybė. Būdamas spalvotas, garsinis ir 
trankąs tik 15-30 minučių, toks'filmas yra nepaprastai stipri ir 
moderni mokslo priemonė. Įsivaizduokime, kaip pagyvėtų mūsų 
darbas šeštadienio mokyklose, jei vietoje kelių valandų kalbėjimo 
apie kurį kunigaikštį, apie geografinę vietovę ar vietoje kokios 
apysakos* turinio pasakojimo parodytume trumpą mokomąjį fil
mą! Tada pamatytų vaikai spalvotą ir garsinį filmuką pvz. apie 
Vytautą ar pergyventų, caristinės Rusijos priespaudą su Kudirka, 
arba pabėgiotų PopšutŽs kalneliais su Vaižganto vaikais.

Gal kaikas* ti£. rūkytojų svajonė.0/»e-nieko
panašaus. Turime'savu dramos kolektyvų, kurie galėtų suvaidinti 
vieną ar kitą 15-30 minučių vaizdelį. Kostiumus ir butaforiją ga
lima išnuomoti. Visą technišką filmo pagaminimo darbą galima 
būtų atlikti už kokį $1.500. Pagamintas daugelyje kopijų, toks fil
mas galėtų būti išsiuntinėtas mokykloms, kaip jų nuosavybė, už 
kurią tėvų komitetai ar mokyklų išlaikytojai sumokėtų. Turint 
Šiaurės Amerikoje apie 100 lieturiškų mokyklų, kiekvienai išeitų 
maždaug tik po $15. Tai kas gi čia neįmanoma? Vienintelio ko rei
kia, tai geresnės mūsų švietimo veiksnių organizacijos. Užuot ve
dę nesibaigiančius ginčus, kuri mokykla yra geresnė, šmeižę ir 
niekinę vieni kitus — geriau ką nors konkretaus padarytų. Vie
nais metais vieną filmą, kitais kitą. Per eilę metų pagaliau susida
rytų pakankama filmų biblioteka, duodanti galimybę parodyti vie
ną filmuką kas šeštadienį. Tada nebereiktų dejuoti, kad vaikai 
nenori eiti į mokyklą. A. R.

KANADOS STUDENTAI UŽSIENIUOSE

Mirties bausmė keturiems lietuviams

Didėja studentų skaičius, no
rinčių vykti į užsienius įvai
riems darbams. Kanadoje juos 
organizuoja ištaiga, vadinama 
“CUSO” arba “Canadian Uni
versity Service Overseas”. Vis
kas daroma panašiai, kaip JAV 
“Peace Corps”, šiuo metu 350 
kanadiečių dirba 25 kraštuose, 
daugiausia Azijoje ir Afrikoje. 
Tarnybos laikas — 2 metai. Lie
tuvių “Peace Corps” steigimas 
buvo diskutuojamas studentų 
suvažiavime Klevelande praėju
sį savaitgalį.

Indėnų problema sudaro Ka
nados vyriausybei daug rūpes
čių. 400 indėnų Kenoros mies
telyje demonstravo, reikalauda
mi geresnių gyvenimo sąlygų 
ir protestuodami prieš diskrimi
naciją. Vyriausybė susiduria su 
problema: panaikinti indėnų 
rezervatus, ar ne? Kanadoje yra 
205.000 indėnų, iš jų 47.000 
gyvena Ontario provincijoje. 
Indėnų reikalams išleidžiama 
per metus $100 milijonų.

Kanada aiškiai pasisakė prieš 
komunistinės Kinijos priėmimą 
į Jungtines Tautas. Nežiūrint, 
kad Kinija perka Kanados kvie
čius, užsienio reik, ministeris P. 
Martin Jungt. Tautose pasakė: 
“Kanada norėtų matyti Kiniją 
už bendro stalo, tačiau pati Ki
nija to nenori. Ji pati yra pa
stačiusi sąlygas, kurios yra ne
priimtinos. Priėmimas priklau
so nuo pačios Kinijos ir nors 
kažinkain norėtumėm, būtų sun
ku didinti "gengsterizmą” J. 
Tautų tarpe.”

30 kanadiečių mokytojų, ku
rie dirbo Rodezijoje, protesto 
ženklan dėl krašto rasinės poli
tikos išvyksta iš Rodezijos. Taip 
nat iš Salisbury. Rodezijos sos
tinės. išvvko ir ten savo įstaigą 
turėjęs Kanados atstovas.

Sovietų spauda turi savo ko
respondentus Kanadoie. Jie ret
karčiais r»j»r<>Sn aniA Kanada so
vietų spaudoje. "Pravdos” at

stovas Kanadoje V. Oserov rašo, 
esą sovietų piliečiai turėtų jaus
tis laimingi, kad negyvena Ka
nadoje. Pagal jį, Kanada nėra 
“medaus ir pieno”, bet teisin
giau “pyrago ir trupinių” kraš
tas. Yra tik turtuoliai ir varg
šai, besimaitiną iš trupinių. To
liau Oserov aprašo keletą var
gingų šeimų Br. Kolumbijoje. 
Minėtos šeimos niekad neišeina 
iš skolų. Visi trupiniais besi
maitiną esą nusivylę JAV politi
ka Vietname ir nori taikos.

Buvęs kiaulių ūkio savininkas 
J. D. Laun, kuris pabėgo iš Ka
nados, susirinkęs iš kanadiečių, 
daugiausia naujųjų ateivių, $2 
mil., bus grąžintas Kanadon ir 
teisiamas. Jis šiuo metu gyvena 
Ispanijoje. Ontario vyriausybė 
susitarė su Ispanija dėl Laun 
priverstinio grąžinimo.

Kvebeko ūkininkams bus tei
kiama parama ir ūkiai perorga
nizuojami. Provincijoje yra 69.- 
000 ūkių, iš kurių tik 16.000 tu
ri metinių pajamų virš $5.000. 
Net 33.000 ūkių metinės paja
mos buvo žemesnės kaip $1.200. 
Premjeras Lesage pareiškė, kad 
provincinė vyriausybė yra pasi
ryžusi pakelti ūkių našuma. Jis 
esąs sužavėtas Izraelio ūkine 
sistema, kuri yra valstybės kont
roliuojama ir iš dalies kolekty
vinė.

BAIGIASI METAI, BAIGIASI 
IR PRENUMERATA. Ta prisi
mindami, kaikurie “Tėviškės ži
burių” skaitytojai jau siunčia 
prenumeratos pinigus už 1966 
metus. Maloniai prašome visus 
skaitytojus jau dabar atnaujinti 
“Tž” prenumeratas sekantiems 
metame ir tuo palengvinti leidė
ju darba. “TŽ” prenumerata ir 
toliau pasilieka ta nati — $5.00 
metams, nors išlaidos žvmiai pa
didėjo. Jūsų savanoriškas prie
das bus laukiama pagalba laik
raščiui.

Administraci j a

Didžiausia tautinių šokių grupė išeivijoj “Gyvataras” Hamiltone, 
turinti daugiau kaip 100 narių, paminėjo savo 15 metų sukaktį. 
Nuotraukoje viena “Gyvataro” šokėjų, dalyvavusi Kanados lietu 
vių jaunimo kongrese Toronte.

Kanados Lietuvių Fondo vajus
įstojo nariais su įnašais:

121. Lipinienė K., Montreal, $100
Papildė įnašus:
4. Ignaitis V., Rodney, iki $500

73. Kojelaitis A. West
Lome, iki $100

100. Toronto Gydytojų
Dr-ja iki $400

Pradžiai įmokėjo:
Dr. A. Gailius, Hamilton, .. $21
L.A.S., Montreal, _______  $15 

Iš viso gauta $636
Su šiais įnašais Fonde yra 

$18.800. Šių metų vajui užbaig
ti trūksta tik $1.200. Tokiai su-
mai sudėti užtektų trupinių nuo 
švenčių stalo. Kanados lietuviai! 
Kurie jau esate pasiryžę Lietu
vių Fondą paremti, malonėkite 
savo įnašus atsiųsti dar prieš 
šventes. Taip pat apylinkių val
dybos, kurios jau turi surinkę 
šiek tiek aukų, prašomos jas at
siusti Fondui: 325 Seaton St., 
Toronto 2, Ont. Š. m. gruodžio 
5 d., 2 v. p.p. Toronto Lietuvių 
Namuose įvyks Fondo Tarybos 
posėdis, kurio darbotvarkėje nu
matyta: tarybos ir valdybos pir
mininkų, iždininko pranešimai, 
statuto peržiūrėjimas ir įteisini
mas, Fondo vajaus ir investaci- 
jų reikalai, pelno skirstymo ko
misijos sudarymas. Į šį posėdį 
pakviesti K LB krašto valdybos 

Hamiltono tautinių šokių grupės “Gyvataro” vadovės apdovanotos 
gėlėmis 15 m. sukakties proga. Iš kairės: L. Stanevičiūtė, vyr. va
dovė G. Breichmanienė, L. VirMckaitė ir p. Gudinskienė

pirm. A. Rinkūnas ir buvęs pir
mininkas dr. P. Lukoševičius.

P. Lelis, reikalų vedėjas

Prancūzija iššovė į erdves pir
mąjį savo satelitą, kuris tebe- 
skrieja aplink žemę. Jis buvo iš
šautas Diamond raketos Alžerijos 
Saharoje. Tuo būdu Prancūzija 
pademonstravo savo pajėgumą ne 
tik atominės bombos, bet ir rake
tų -srityje.

“Tėviškės Žiburiams” paaukojo šėrus
štai naujas sąrašas duosniųjų 

tautiečių, kurie paaukojo “T. ži
buriams” leisti savo turėtus šė
rus, išduotus “Spaudos B-vės Ži
buriai”. Jie greitai suprato reika
lą ir visu nuoširdumu atsiliepė 
į spaudos darbuotojų kreipimąsi. 
Yra dar neatsiliepusių šėrininkų. 
Kaikuriam jų siųsti laiškai dėl 
pasikeitusių adresų grįžo atgal. 
Kiti dar delsia su atsiliepimu ar
ba nesuranda šėrų. Tuos, kurie 
jų nesuranda, prašome apie tai 
pranešti valdybai. Tikimės, kad 
šėrininkai atsižvelgs į reikalo 
svarbumą ir įsijungs į aukotojų- 
rėmėjų eiles. Siunčiantieji šėrus 
prašomi neužmiršti pasirašyti 
antroje jų pusėje. Kaikurių sėri- 
ninkų delsimas sunkina “Tž” lei

Rokiškio sporto mokyklos sa
lėje š.m. lapkričio mėn. vidury 
augščiausiojo teismo išvažiuoja
moji sesija mirties bausme nu
baudė keturis 1941 m. partizanus 
ir Rokiškio apsaugos kuopos da
lyvius — Kazimierą Dagį, Stepo
ną Lašą, Petrą Strumskį, Stasį 
Varną. Jie buvo kaltinami tėvy
nės išdavimu, žmonių žudymu 
Steponių ir Vyžūnų miškuose, Ba
jorų ir Antanošės kaimų laukuo
se. Teismui pirmininkavo A. Li
kas, tarėjais buvo Rokiškio vyk
domojo komiteto pirm. S. Talius 
ir “Nemuno” audinių fabriko au
dėja S. Butėnienė, sekretoriavo 
I. Gonestaitė. Valstybinio kaltin
tojo pareigos teko prokurorai V, 
Galinaičiui, kuriam talkino vi
suomeninis kaltintojas A. Rudo
kas, Rokiškio vidurinės mokyk
los direktorius. Gynėjais buvo pa
skirti keturi Panevėžio ir Vil
niaus advokatai: J. Vilimas, P. 
Budrys, E. Jurevičienė ir J. Mar
kevičius.

Kodėl tik dabar?
Kiekvienam kyla klausimas, 

kodėl kompartija grįžo į įvykius, 
apdengtus storoka 24 metų už
maršties skraiste? Galimas daly
kas, teismas Rokišky turi ryšį su 
neperseniausiai įvykusia pana
šaus pobūdžio byla Rygoje. Pro
pagandinį atspalvį liudija išskir-. 
tinis “Tiesos” dėmesys — redak-į 
cija į teismo salę pasiuntė savo 
garsiausią propagandistą S. Lau
rinaitį, kuris paprastai puldinėja 
tik nepriklausomos Lietuvos pra
eitį ir už nepriklausomybės at
statymą kovojančius asmenis šia
pus Atlanto.-Uvertiūra į šį teis
mą tenka laikyti “Tiesoje” lapkr. 
13 d. paskelbtą jo erzlų rašinį 
“Su kuo jie ėjo, su kuo jie liko”, 
nes jame kaip tik ir juodinamos 
visos lietuvių tautinės pastangos 
vokiečių okupacijos metais, pra
dedant J. Ambrazevičiaus suda
ryta vyriausybe ir baigiant gen. 
Plechavičiaus vietine rinktine. 
Vienintelis nukrypimas — pikti
rašinio žodžiai “buržuazinių na
cionalistų” šūkiams bei plaka
tams Niujorko gatvėse, čia S. 
Laurinaitis turi galvoje išeivijos 
jaunimo suorganizuotą žygį į 
Jungt. Tautas, nors skaitytojams 
to ir nepasako.

Kėdžių neteisė
Teismo salėje šį kartą tuščios 

kėdės nebuvo teisiamos, bet vis
dėlto neapsieita be kaltinimų už
sienyje gyvenantiems lietuviams: 
Baliui Milakniui, Vladui Erslo- 
vui, Andriui Abariui, Andriui

dyklos perorganizavimą. Vilia
mės, kad artėjančių Kalėdų pro
ga visi šėrininkai parodys savo 
duosnumą, pareikš savo norą ir 
toliau remti lietuviškąją spaudą 
ir prisidės prie čia skelbiamo au
kotojų sąrašo.
Dr. M. Arštikaitytė-Uleckienė,

Toronto_________ $108.00
J. Kvoščiauskas, Toronto 15.00 
P. Augustinavičius,

Toronto __________ 71.00
S. Prakapas, Toronto...... 22.40
E. M. Matušaičiai, Toronto 11.20 
P. Besąsparis, Toronto . ... 11.20 
A. Sekonis, Toronto ____ 22.40
Br. Staškevičius, Montreal 11.20 
P. Strazdienė, Toronto . 22.40 
J. Tumosas, Toronto 11.20
M. K. Juzumai, Toronto 11.20 
KLK Mot. Dr-jos Šv. Jono

par. skyr., Toronto 22.40
J. Petrauskas, Toronto__ 11.20
B. Brazdžionis, Chicago 52.40
A. Krakauskas, Toronto 11.20
T. Ignaitienė, Rodney, Ont. 15.09 
Dr. J. Sakalauskas,

Surrey Centre, B.C. 11.20
S. Sapkos, Edmonton, Alta. 22.40
B. Sakalas. Toronto _____ 33.60
A. Diržys, Toronto 50.40

$547.00
Visiems aukotojams bei spau

dos rėmėjams reiškiame nuošir 
džią padėką —

KLK Kultūros Draugijos 
“Žiburiai” valdyba

VLIKO SEIMAS
posėdžiavo lapkričio 27-28 d. Niu
jorke. Buvo išklausvta praneši
mu: J Audėno, dr. B. Nemicko,
orei. J. Balkūno, V. Sidzikausko. 
J. Balčiūno, dr. K. Čeginsko ir 
kt. Platesnių informacijų bus vė
liau.

Smalskiui ir Povilui Kanopai. 
Taigi, ir šiuo atveju, kaip ir Ry
gos teisme, aiškiai siekiama pro
pagandinės naudos — jei ne už
sienyje, tai bent vietinėje rinko
je, nors neišvengiama tiesiog 
kurjozinių apsijuokinimų. Pvz. 
vieno apkaltintųjų pateikiamas, 
pasak S. Laurinaičio, tikslus ad
resas Kanadoje, o ten, pasirodo, 
įsikūrusi... sovietinė “Ukrains- 
ka Knyha”. Jeigu jau adresus iš
tinka tokia tragikomedija, gali
mas dalykas, kad ir pavardės ne
tikslios, ir kaltinimai iš piršto iš
laužti.

Kaltinamieji
Dar sunkiau patikėti, kad iš

tisą dvidešimtmetį budrieji kom
partijos saugumo organai neįsten
gė surasti kaltinamųjų okup. Lie
tuvoje. O jie ir slapstytis per
daug nemėgino — vienas tik P. 
Strumskys, dirbdamas Pagėgiuo
se “Nemuno” žirgyno staliumi, 
buvo pasivadinęs Saviu ir įsigijęs 
atitinkamus dokumentus. S. La
šas, gyveno Rokiškio rajone ir dir
bo Moškėnų sovehoze, K. Dagys 
— mūrininku Juodupėje, S. Var
nas — šaltkalviu Kauno “Ener- 
goremonto” įmonėje.

S. Laurinaičio tvirtinimu, kal
tinamieji 1941 m. liepos 22 d. da
lyvavę 30 kompartijos aktyvistų 
sušaudyme Steponių miške. Iš su
šaudytųjų minimi: Kazliškio apy
linkės pirm. Michailas Šorocho- 
vas, A. Jakimovas, L. Agejevas, 
broliai Drizgos, D. Lesnevskis, J. 
Grikėnas ir G. Bobinovas. Pa
grindiniu liudininku čia buvo 
komjaunuolis Jonas Pupienis, ku
ris esą laiku suskubęs iššokti iŠ 
vežimo ir pasislėpęs miško tank
mėje, nors ir buvęs sužeistas į 
petį. Jo parodymams pritarė 
Darja šaškova, netekusi komjau
nuolės dukros Raisos.

Kaltintojai
Teisiamieji buvo kaltinami, 

esą jie buvę šaudytojų tarpe, kai 

Savaitės įvykiai
KUR DU PEŠASI, TREČIAS PASINAUDOJA. ŠIS LIETUVIŲ

PRIEŽODIS PASITVIRTINO KONGE, kur besipešančius politikus 
— prezidentą J. Kasavubu ir buvusį premjerą M. čombę nustūmė 
kariuomenės vadas J. Mobutu, 35 metų amžiaus generolas. Jis ty
liu sukilimu paėmė valdžią ir pasiskelbė krašto prezidentu pen
kiems metams, o premjeru paskyrė pulk. L. Mulambą. Tuo būdu 
jis padarė galą jau senokai vykstančiai dvikovai tarp Kasavubu ir 
Combės. Pastarasis prezidento aktu buvo atstatytas ir jo vieton pa
skirtas Kimba, kurio sudaryta vyriausybė negavo parlamento dau
gumos pasitikėjimo dėl Combės opozicijos. Ir Kasavubu, ir Combė 
varžėsi dėl prezidentūros, nes r in®------------------------ :---------------
kimai artėjo. Be to, Kasavubu bu
vo šalininkas afrikiečių kraštų po
litikos, kuri simpatizuoja sovieti
niam blokui, ir priešinosi baltųjų 
daliniams kariuomenėje. Visa tai 
erzino kariuomenės vadą Mobutu, 
ir jis ryžosi kariniam sukilimui,
kurio tikslas esąs apsaugoti kraš
tą nuo suirutės. Atsisėdęs į prezi
dento sostą, Mobutu kariuomenės 
vadu paskyrė gen. L. Bobozo. Tai 
jau antras Mobutu sukilimas. Pir
mąjį jis įykdė 1960 m. rugsėjo 14 
d., kai prokomunistas P. Lumum
ba vedė kraštą į Maskvos glėbį.

Vietname žuvusių amerikiečių 
skaičius praėjusią savaitę smar
kiai padidėjo ir pasiekė 240, o 
per 1961—1964 m. laikotarpį jų 
žuvo tik 236. Sužeistų praėjusią 
savaitę buvo 470. Daugiausiai 
nuostolių patyrė pirmoji kavaleri
jos divizija, kovojusi ladrang slė
nyje. Pridėjus kitų amerikiečių 
ir P. Vietnamo dalinių nuostolius 
per pastarąsias septynias savai
tes, susidaro 8.300 vyrų, kurių 
2.300 žuvo (678 buvo amerikie
čiai). Vietnamo kovose dalyvauja 
ne tik komunistų Vietkoneo par
tizanai, bet ir gausūs Siaurės 
Vietnamo daliniai; centrinėje P. 
Vietnamo augštumoje ju yra apie 
22.000. Praeitos savaitės kovose 
ju žuvo apie 1000, o per pastaruo
sius mėnesius — keletas tūkstan
čiu. Tokia padėtis kelia rūpesčiu 
JAV vyriausybei, juoba, kad kaž
kurios komunistams palankios 
grupės organizuoja demonstra
cijas Vašingtone ir kitur. Prez. 
Johnsonas paskelbė lapkričio 28- 
ją žuvusių pagerbimo diena. Bri
tanijos premjeras Wilsonas ir jo 
užsienio reik. min. M. Stewart yra 
pasiryžęs kalbinti Maskvą ir Va- 
šinvtona taikos žygiui.

Tarptautinę taikos kariuomenę 
P. Amerikai pasiūlė JAV valsty

tų pačių metų rupjūčio 15-16 d. 
Bajorų kaimo laukuose vokiečiai, 
vadovaujami SS štandartfiurerio 
Jėgerio, sušaudė 3.027 tarybinius 
žmones. Šį kartą liudininkais bu
vo pakviesti pirmaisiais pokario 
metais nuteisti, bet mirties baus
mės išvengę tos pačios Rokiškio 
apsaugos kuopos dalyviai: I. Meš
kauskas, J. Meilus, S. Petkevi
čius, A. Spundzevičius, A. Kra
sauskas, V. Sakalauskas. Į kalti
namųjų atkirčius aštriausiai re
agavo J. Meilus: “Nėr ko ginčy
tis, kaltas esi — atsakyk!”

Iš kaltinamųjų tik vienas V. 
Dagys prisipažinęs kaltu, o kiti, 
pasak komunistinės “Tiesos”, mė
ginę savąsias kaltes mažinti, tei
sintis, kad jie tik keletą šūvių te- 
iššovę, nes jų uždavinys buvęs 
saugoti suimtuosius.

Advokatai tylėjo
Apie kompartijos paskirtų gynė

jų išmonę S. Laurinaitis nerašo. 
Jiems, matyt, iš anksto buvo ži
noma, kad kaltinamųjų laukia 
mirties bausmė. O visdėlto geras 
advokatas, atrodo, galėjo primin
ti kompartijai pagrindinę šios 
tragedijos priežastį — į Lietuvą 
NKVD 1940 m. atneštą terorą. 
1941 m. vasarą kiekvieno lietuvio 
širdyje tebebuvo gyvas skaudu
lys — sovietų įvykdyti masiniai 
trėmimai į Sibirą, kankinimai tar
dymų metu, šaudymai Rainių 
miškelyje, Pravieniškėse, paplen
tėje prie Červenės ir kitur. Kas 
atsakys už šiuos nusikaltimus? 
Nauja sovietinio teroro banga 
kraštą nusiaubė pokario metais 
— buvo šaudoma ir buvo tremia- 
ina, o apie tai kotnpartija tyli, 
kaltininkų nejieško ir ju netei- 
sia, nes jie komunistai. Taip į jų 
eiles sulindo didžiausi nusikaltė
liai. Propagandinių teismų ren
gimas 25 m. sovietinės okupaci
jos proga naudos neduoda — jis 
tik atveria anas senas ir jau be
veik užgijusias žaizdas.

Vyt. Kastytis

bės departamento sekr. D. Rusk 
Riodežaneiro mieste įvykusioje 
Amerikos valstybių Organizacijos 
konferencijoje. Esą daug kur kyla 
pavojus atskirų kraštų saugumui. 
Pastovi tarptautinė kariuomenė 
būtų taikos bei saugumo laidas.. 
Šį planą parėmė Brazilijios atsto
vas, bet pasipriešino Meksikos, 
Urugvajaus, Čilės, Kolumbijos ir 
Argentinos atstovai, nes tai esąs 
būtų kišimasis į kitų kraštų rei
kalus. Nepatenkintas D. Rusk 
grįžo į Vašingtoną ir nelaukė kon
ferencijos pabaigoj Vis dėlto jis 
pažadėjo ne tik tęsti ekonominės 
paramos programą P. Amerikos 
kraštams, bet ir pratęsti ją ir po 
1971 m.

Rodezijos vyriausybė, paskel
busi savo nepriklausomybę, ir to
liau priešinasi Britanijos ir kitų 
kraštų ekonominėms sankcijoms. 
Iki šiol ji nerodo jokių pasidavi
mo ženklų. Visi bandymai ją pa- 
klupdyti kol kas nepavyko. Juo
dieji krašto gyventojai, kurie 
naujoje valstybėje yra palikti ant
ros klasės piliečiais, bando prie
šintis neatėjimu į darbą, strei
kais, bet griežta vyriausybės lai
kysena juos priverčia kapituliuo
ti. Per demonstracijas vienas neg
ras buvo policijos nušautas. Par
lamente naujam režimui pasiprie
šino tik vienas baltųjų atstovas 
dr. Palley, nepriklausąs rasistinei 
valdančiajai partijai — Rodezijos 
Frontui. Už tai jis buvo suspen
duotas ir sargų išvestas iš posė.- 
džio. Jį palaikydami išėjo opozi
cinės partijos atstovai — afrikie
čiai. Premjeres I. Smith pareiškė, 
kad kraštas įvairių spaudimu bu
vo mažiau paliestas nei buvo 
laukta. Be to. ji palaiko P. Afrika, 
Ispanija ir Portugalija — nedaly
vauja ekonominėse sankcijose.
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Iki šio meto sovietai nesugebė
jo išspręsti svarbiausių ūkio klau-

laipsnio ir sutvarkyti planavimo 
klausimų. Sovietiniai planai ga
mybai skatinti pateko į prieštara
vimų srovę. Įmonių vadovai, pri
sitaikę prie plano, bet žiūrėdami 
savo naudos, gamino niekalus ir 
stengėsi pasipelnyti. Nūnai šau
kiama: gaminti augštos kokybės

limybę priimti ekonominiu atžvilgiu 
optimalius nutarimus, atsižvelgiant į 
konkrečias gamybos sąlygas.

Atskirose mūsų pramonės įmonėse 
pastaruoju metu buvo padaryti bandy
mai, kurie davė teigiamus rezultatus.

Nuo praeitų metų sausio mėnesio 
mėsos ir pieno pramonė planavo ga
mybą ne pagal bendrosios produkci
jos rodiklius, o pagal darbo sąnaudas 
produkcijai pagaminti. Kokią reikšmę

prekes! Jei įmonės ir norėtų ga-.^j turėjo? Įmonės išleido daugiau ga-

9 KLLIGlitlAMI GYVENIME
* “Popiežių Pijaus XII ir Jo

no XXIII žodžiai bei pavyzdžiai 
sustiprins Bendrijos dvasinį at
sinaujinimą,” pareiškė Paulius 
VI santarybos metu paskelbda
mas, jog bus pradedamos abie
jų jo pirmatakų beatifikacijos 
bylos.

* Patriarchas Atenagoras ir 
popiežius Paulius VI susitarė 
atšaukti vienas nuo kito eksko
munikas, kurias jų pirmatakai 
buvo išleidę 1054 m., didžiosios 
schizmos metu.

* Paulius VI audiencijoje pri
ėmė buvusius Dachau koncent
racijos stovyklos kalinius: kar
dinolą Beran, 7 vyskupus ir 90 
kunigų. Jis priminė, kad pra
eities kančios turėtų juos ska
tinti didesniam kunigiškam at
sidavimui, darbuojantis “sielų 
gerovei ir raunant susiskaldy
mo, išdidumo bei neapykantos 
daigus”.

* Popiežius Paulius VI atna
šavo Mišias už santarybos tėvus, 
mirusius nuo trečios sesijos pa
baigos iki šiol. Tokių šiuo metu 
yra 84. Per visą Vatikano II 
santarybos'laikotarpį mirė 226 
vyskupai.

* Kard. Bea įteikė prašymą 
pradėti garsiosios stigmatizuoto- 
sios bavarietės Teresės Neu
mann šventumo tyrimą.

* Popiežiaus nuncijai visame 
pasaulyje įteikė pakvietimus 
valstybių valdžioms atsiųsti sa
vo atstovus į Vatikano II santa
rybos uždarymą. Pakvietimai 
valstybėms, neturinčioms dip
lomatinių ryšių su Vatikanu, 
kaip JAV, buvo įteikti kitokiais 
keliais. Vatikanas tikisi, kad 
prez. Johnsonas atsiųs viceprez. 
Humphrey atstovauti JAV.

* Komunistinės Čekoslovaki
jos vyriausybė sutiko leisti ka-' 
talikams atidaryti dvi mažąsias 
seminarijas šalia tebeveikian
čių Litomerce ir Bratislavoj ku
nigų seminarijų. Tai vaisius 
privačių Vatikano pasitarimų 
su Čekoslovakijos valdžios par
eigūnais.

minių, turinčių didelę gyventojų pa
klausą. Jos geriau panaudojo gamy
bos atliekas, daugiau išleido išfasuo
tos produkcijos.

Kai kuriose lengvosios pramonės 
įmonėse planavimo pagrindas buvo 
produkcijos realizavimas ir pelnas. 
Vertas dėmesio “Drobės", “Limos”’ 
fabrikų, P. Ziberto vardo kombinato 
darbo patyrimas. Šios įmonės taip pat 
pradėjo leisti daugiau produkcijos, tu
rinčios didesnę paklausą.

Esant naujai planavimo sistemai, 
pelnas tampa centriniu ir viską ap
imančiu rodikliu. Jis leidžia objekty
viai įvertinti įmonės veiklos rezulta
tus. Tačiau tai reikalauja nustatyti 
teisingas, ekonomiškai pagrįstas ga
minių kainas. Dabar kainos daugeliui 
dirbinių nėra ekonomiškai pagrįstos. 
Todėl reikia pagerinti kainų nustaty
mo sistemą.

Teisingai, ekonomiškai pagrįstai nu
statytos kainos atliks žymų vaidmenį, 
gerinant produkcijos kokybę, užtikri
nant jos patvarumą.

Iki šiol darbo planavimo praktika 
buvo komplikuota dideliu rodiklių 
skaičiumi. Visa tai trukdė pasireikšti 
ūkinei įmonių vadovų ir kolektyvų ini
ciatyvai. Dabar įmonėms bus tvirtina
mas iš esmės vienas rodiklis — darbo 
užmokesčio fondas. Remdamosios dar-

minti augštos rūšies prekes, tai 
dėl menkos rūšies žaliavų, dėl 
blogo tiekimo, dėl valstybės ir 
įmonių biurokratijos nepajėgia. 
A. Kosygino reformos, kurioms 
kelią paruošė eilė ekonomistų, 
tegalės būti pradėtos įgyvendinti, 
geriausiu atveju, tik 1967 m. Ta
čiau ir jis pasirinko tik pusiau 
priemones: suprastinti administ
racinę biurokratiją, pripažinti 
įmonių vadovams kažkurias tei
ses, remti įmonių pelno siekimą. 
Įmonių vadovybė ir darbininkai 
gali gauti papildomą atlyginimą 
tik iš pelno, kuris priklauso nuo 
eilės šalutinių sąlygų. Pelno ska
tinimas varžomas dirbtinio kai
nų nustatymo ir kompartijos 
nuolatinio kišimosi į įmonių veik
lą, siekiant grynai politiniu tiks
lų- .IKI

Planavimo pakrikimas
A. Sniečkui, kuris sugeba spal

vas keisti pagal reikalavimą, ne
rūpi esminiai klausimai, nes, 
jis, greičausia, jų apimties ir su
prasti nepajėgia. Jis tik kartoja 
Kremliaus naujuose rūmuose nu
girstus A. Kosygino sakinius, pri
durdamas vieną kitą pavyzdį iš 
Lietuvos. Jei Maskva sako, kad ___________________________
Lietuvos žemės ūkis atsilikęs, tai' bo užmokesčio fondu? įmonės pačios 
ir Sniečkus tuos pačius žodžius ruoš planus pagal kitus rodiklius. Tai 
kartoja, nors neseniai gyrėsi ne-' įgalins įmones geriau naudoti vidaus 
oaprasta žemės ūkio pažanga. Tai j išteklius darbo našumui didinti ir ga- 
buvo Chruščiovo laikais. Nūnai mybai plėsti.
jis tęsia įprastinę komediją, šne
kėdamas apie nusigyvenimą pla-’ 
navimo srityje:

Yra žinoma, kad rimtų trūkumų bu
vo ir planuojant pramoninę gamybą. 
Įmonėms iš viršaus būdavo nustatoma 
daugybė planinių rodiklių. Tai suvar
žydavo jų savarankiškumą ir iniciaty-, 
va, mažindavo atsakomybę už įmonių

* Katalikų augštų pareigūnų 
sužinota, kad raudonoji Veng
rijos valdžia greičiausiai prisi
pažins neteisingai apkaltinusi 
kard. J. Mindszenty. Kaip žino
ma, kardinolas gyvena JAV am
basadoje ir yra pasiryžęs neiš
vykti iš Vengrijos, kol nebus at
šaukti visi komunistų kaltini
mai, dėl kurių jis buvo kalina
mas.

* Krikščionių vienybės sąjū
dis nėra pasiekęs daugumos 
protestantų — rašo “Christian 
Herald”, protestantų žurnalas. 
Iš 6.000 skaitytojų, atsakiusių 
į išsiuntinėtas anketas, susidarė 
sekantis vaizdas. Į klausimą, ar 
Katalikų Bendrija pasidarė da
bar draugiškesnė protestantų 
Bendrijoms, 44% atsakė taip^ 
53% — ne, 3% — neapsispren
dę. Ar jūsų apylinkėje daugiau 
draugiškumo tarp katalikų ir 
protestantų? 37% — taip, 54% 
— ne, o neapsisprendusių buvo j 
9%. Ar viena Bendrija, apjun-j 
gianti protestantus ir katalikus,; 
būtų pageidautina? Atsakymas 
buvo: 12% — taip, 85% — ne, 
3% — neapsisprendę. Ar padi
dėjęs bendradarbiavimas tarp 
protestantų ir katalikų būtų: tik 
katalikų naudai, tik protestantų 
naudai, ar abiejų naudai vieno
dai? 64% — katalikų naudai, 
1% — protestantų naudai, 
30% — abiem vienodai. Neapsi
sprendusių buvo 5%. Pastebė
ta, kad daugiausia teigiamų at
sakų atėjo iš Delaware, New 
Mexico, New Hampshire, Rhode ; 
Island, Massachusetts, Vermont, I 
Connecticut, Columbia ir Lou
isiana distriktų. Neigiamieji bu
vo daugiausia iš Mississippi, 
Aliaskos ir S. Carolina valstijų.

* Čilės kardinolui Raul Silva ; KieKviena įmone aaoar pianuos sava- uovypes teises, nei jus visueK pn-
Henriquez vadovaujant, 21 P." rankiškai, netvirtnant jų aukštesnėse klauso nuo Maskvos ūkio politi- A • 1 1 1 i • _ ... w . .v 1 ■<<■•••• A. * • __ 1 • /X

Įmonių vadovams suteikiama teisė 
i nustatyto darbo užmokesčio fondo ri- 
j bose taikyti vienetinę, laikiną arba 
akordinę darbuotojų darbo apmokėji
mo sistemą, savarankiškai tvirtinti 

Į įmonės struktūrą, etatus.
Visos šios priemonės žymiai išplės 

įamybinių įmonių teises. Tai sudarys 
ūkinės veiklos gerinimą. Neretai buvo I s^^y?as vystyti iniciatyvą ir ūkinę 
pastebima tam tikra disproporcija i vadovauja^; gamybai,^ didins
tarp dirbinių kiekybės ir kokybės. Tai i irnor“ ” 
paaiškėjo ir svarstant kokybės gerini
mą Lietuvos KP CK penktame pienu-i 
me... j

... Daugelį ūkinės veiklos rodiklių , 
kiekviena įmonė dabar planuos sava-!

Amerikos vyskupas lankėsi gar-; organizacijose. Tuo būdu įmonės iš
vengs nereikalingos globos, turės ga-šiame prancūzų protestantų 

Taizė vienuolyne ir ten pralei- 
do ketvertą dienu IV-sios Vati-| k i 
kano santarybos sesijos pertrau-' INGUJOSIOS VGlStybeS 
kos metu. Taizė vienuolyno na- j 
riai yra pagarsėję kaip krikš
čioniu vienijimo minties sklei
dėjai.' K. J. Stš.

atsakomybę už teisin- 
. (Tiesa, 1965.X.20) 
onių pripAistyta, 

ujjo nepasakyta. Jis 
uominas apie įmonių va-

gą uk
Da 

bet 
daro 
dovybės teises, bet jos vistiėk pri

kos. Mini jis teisingas kainas. O 
kas jos per vienos? Ar tai jau

bus teisingesnės Maskvos naujai 
nustatytos kainos? Jos taps netei
singomis vos jas pradėjus įgy
vendinti.

Valstybinis kapitalizmas
Sustingo ne tik sovietų valsty

binio -kapitalizmo organizacija, 
ūkinės veiklos planavimas, bet ir 
įmonių ūkiskaitos tvarka. Nūnai 
Maskva sugalvojo leisti įmonėms 
naudotis maža autonomija, jas ir 
toliau užvožus Maskvos planavi
mo katilu. Dabar įmonės galės 
pasilikti pelną ir naudotis valsty
biniu kreditu. O kas nutiks, jei 
įmonės turės nuostolius? Aišku, 
kaltė kaikam bus suversta, tačiau 
nuostolius ir toliau bus privers
ta dengti valstybė. Silpnoji gran
dis palies ir geriau besitvarkan
čias įmones.

A. Sniečkaus šnektos apie įmo
nių ir darbininkų sudominimą 
tegalios iki jie įsitikins, kad ir 
naujieji bandymai yra nepavykę:

Dabar esama ūkiskaitos sistema pa
seno, ji neduoda veiksmingų ekono
minių akstinų gamybai vystyti ir tobu
linti. Dar daugiau, pasidarė aišku, 
kad ji sukausto įmonių iniciatyvą, su
varžo jų ūkines teises.

Įmonės dabar nepakankamai suin
teresuotos taupiai naudoti savo apy
vartos' lėšas. Bet koks apyvartos lėšų 
trūkumas dabar kompensuojamas įmo
nei negrąžintinai ir, be to, didelėms 
sumoms. Iš tikrųjų, neūkiškos įmonės 
būdavo išlaikomos gerai dirbančių 
įmonių.

Esant naujai ūkininkavimo tvarkai, 
įmonės apyvartos lėšos nebus negraži- 
namai papildomos biudžeto sąskaita, 
o, esant reikalui, šiems tikslams bus 
išskirti laikini kreditai. O kreditus, 
kaip yra žinoma, reikia grąžinti.

Dabar atskaitymų dydžiai į biudže
tą iš įmonių pelno nepriklauso nuo jų 
gamybinių fondų. Tai trukdo didinti 
įmonių suinteresuotumą efektyviai pa
naudoti gamybinius fondus.

Dabar nustatoma tokia tvarka, kad 
kiekviena įmonė turės stengtis geriau 
panaudoti savo pagrindinius fondus ir 
apyvartos lėšas, nes tai turi didinti jų 
pelną, o pelnas reikalingas skatinimo 
fondams sudaryti. Tai, savo ruožtu, 
užtikrins darbuotojų materialinį su
interesuotumą gerinti gamybinę veik
lą, ir, tuo būdu, įmonių interesai ne
siskirs su valstybės interesais.

Jis pamini, kad iki šio meto 
skyrėsi valstybės ir įmonės tiks
lai. Ar gali jis užtikrinti, kad 
naujoji reforma šiuos prieštaravi
mus ' pašalins? Juk nuolat klai
džiojanti kompartija stengsis sa
vo klaidas primesti įmonėms. Ne
įgyvendinusi vienų reformų, 
kompartija išras naujas ir steng
sis reformuoti reformas.

BR. ZUMERIS 
Mūsų korespondentas Australijoj

Paskutiniu metu Burmoje pasi
reiškė ginkluotas komunistų ju
dėjimas, ypač Irrawaddy upės 
žiotyse, šis judėjimas yra visiš
kai kitoks nei kituose kraštuose: 
P. Vietname, Laose. Čia komunis
tai skelbia, kad jie eina išvaduoti 
liaudį iš kapitalistų jungo. Bur
moje Ne Win vadovaujama vy
riausybė yra ūkininkams įsteigus 
tam tikrus kooperatyvus ir orga
nizuoja bendruomeninį ūkininka
vimą. Visa tai duoda gerų rezul
tatų.

Komunistai pamatė, kad vy
riausybei sekasi, skurdas mažėja 
ir jiems slysta pagrindas iš po ko
jų. Kurį laiką jie varė propagan
dą prieš vyriausybės žygius. Kai 
propaganda nepadėjo, ėmėsi 
veiksmų. Jie apsiginklavo ir pra
dėjo puldinėti kooperatyvus bei 
bendruomeninius ūkius. Rugsėjo 
mėnesį vien tik Kyaiklat rajone 
komunistai sudegino 11 koopera
tyvų. Spalio mėnesį Dedaye ra
jone užpulta 13 kooperatyvų ir 
ūkių. Įvesta kooperatyvų ir bend
ruomeninių ūkių sistema ūkinin
kų tarpe rado didelį pritarimą, 
nes išveda kraštą iš nuolatinio 
badavimo pavojaus ir kelia pra
gyvenimo lygį. Ūkininkai prašo 
vyriausybę duoti jiems ginklų, 
kad galėtų apsiginti nuo komu
nistų puolimų. Maubin rajone 40 
kaimų nutarė steigti kooperaty-

vus, bendr. ūkius ir kartu priešin-

ba paskelbė, kad jie ginsis nuo 
komunistų užpuolimų, nes surado 
gerą sistemą, apsaugojančią nuo 
bado ir skurdo.

Socialistinės krypties Burmos 
vyriausybė 1963 m. vedė derybas 
su vietos komunistais sukilėliais, 
kurių tam tikri vienetai laikosi 
krašto džiunglėse. Derybos nepa
vyko. Dabar eina gandai, kad ko
munistai ruošiasi sugriauti Bur
mos vyriausybės pastangas ir lik
viduoti socializmo įvedimą kraš-

Burmos pavyzdys rodo, kad ko
munistams nerūpi krašto gerovė, 
bet skurdas ir netvarka, kad tuo 
būdu galėtų pagrobti valdžią į sa
vo rankas ir įvesti krašte komu
nizmo diktatūrą. Krašto sostinė
je Rangūne spausdinamas “Dar
bo Žmonių” dienraštis paskelbė, 
kad komunistai yra visais atžvil
giais priešingi dabartinės vyriau
sybės pastangoms įvesti krašte 
socializmą.

Burmoje yra 17 mil. gyvento
jų, kurie daugiausia gyvena upių 
slėniuose, nes didesnę krašto da
lį užima džiunglės ir kalnai. 65% 
visos dirbamos žemės skiriama 
ryžiams, o likusioji dalis — že
mės riešutams, medvilnei, taba
kui, gumos medžiams.

AR GRESIA INFLIACIJA?

V. ZALATORIUS

Rodezija "sukilo" pries britus
Iš dešimčių anglų kolonijų tik cijos, prieš kurią Smith kovojo,' 

Į dvi pasiskelbė nepriklausomos net išstodamas iš jungtinės fede- i 
■ prieš karaliaus ir karalienės no- racijos partijos, tada valdžiusios. > 
i rą: tai JAV 1776 m. ir Rodezija Jam senoji konstitucija nepatiko, i 

Vokiečių katalikų spaudos; 1960 m. rugsėjo mėn. kardino-; praeitą lapkričio 11-tą. Derybos; nes iš 65 vietų parlamente 15 bu- i
agentūra KNA pranešė, jog vals-j las S. Wyszynski viešai kaltino; dėl pastarosios nepriklausomybės' vo davusi juodukams. Jis greitai;
tybės santykiuose su Bažnyčia' vYriausybę sulaužius savo pažadą ‘Londone ir Rodezijos sostinėje; suorganizavo kitą politinę partiją;

ir atšaukus leidimą šventovei sta- Salisbury vyko bene dvejus me-Į— «p-j— ---- '

Lenkijos vyriausybės nuolaidos katalikams

Lenkijoje įvykęs tam tikras ato
slūgis. Tas naujas “atlydis” i 
kompromisiniai mostai iš vyriau-i savo rankas valdžios vairą. Tai ma ketvirtis milijono, garantuotų 
sybės pusės kilo iš tris valandas į šventovė turėjo būti dedikuotąją mil. juodukų lygių politinių tei- 
trukusios konferencijos, kurioje; Dievo Motinai — Lenkijos Kara-1 siu suteikimą palaipsniui. Bet 
Lenkijos katalikų Bažnyčiai at- Į lienei. Tuomet Krokuvos arki- į baltieji, kurie dabar visą kraštą 
stovavo Krokuvos arkivyskupas; vyskupijoje buvo pradėtas pinigų ; beveik išimtinai turi savo ranko- 
Karol Wojtyla, o vyriausybei — Į aukų rinkimas šventovei statyti, se, nesutiko. Taip pat ir nepri- 
komunistų partijos prezidiumo ir sudarytas projektas rinkliavai; klausomybės jie ilgiau laukti ne- 
narys Zenon Kliszko.

Konferencija įvyko istoriniu©-, vįeta kurioje turėjo iškilti mo-i 
se Vavelio pilies rūmuose ir lie-; dernus bažnyčios pastatas, yra 
te problemas, susijusias su KrO'.triiu gatvių sankryžoje — Karo-: 
kuvos arkivyskupija. Kliszko,'- ’-- - * .................. -•
tarp kitko, įsipareigojo “atšildy-: 
ti” bankines sąskaitas, priklau-' 
sančias katalikų parapijoms ir' 
organizacijoms Lenkijos teritori
joje. Tose sąskaitose buvo užblo-' 
kuota keli milijonai zlotų. Klisz-j 
ko pažadėjo padidinti popieriaus; 
kiekį katalikų savaitiniam laik-Į 
raščiui “Tygodnik Powszechny” 
leisti. Ligšiolinis to laikraščio ti
ražas buvo 30.000 egzempliorių. 
Leidėjai teigia, kad to laikraščio 
pareikalavimas iš visuomenės pu
sės triskart didesnis. Naujas po
pieriaus kiekio padidinimas įga
lins padidinti laikraščio tiražą 
iki 50.000 egzempliorių.

Svarbiausias Vavelio konferen
cijos darbotvarkės punktas buvo 
religiniai miesto Nowa Hutą gy
ventojų poreikiai. Nowa Hutą yra 
naujas, tik po II pasaulinio karo 
pastatytas “socialistinis miestas”, 
kuriame iki šiol nebuvo nė vie
nos bažnyčios. Tai svarbus plie
no pramonės centras netoli nuo 
Krokuvos. Jame yra per 100.000 
gyventojų ir... nė vienos baž
nyčios.

betkokią ūkinę paramą Rodezijai; 
išskyrė ją iš sterlingo bloko ir 
paskelbė Rodezijos valiutą nega
liojančia; suspendavo 1932 m. 
Otavos sutartį, kuria buvo nusta
tyti Britanijos ir Rodezijos pre- 

°------ -------*----------r—-j-s, kybiniai santykiai; nutarė nebe-
Rodezijos frontą”, kuri, dar įpirkti Rodezijos tabako ir galbūt

Nors jau keletas metų kaip 
Kanados ūkis kyla ir ekonominė 
krašto gerovė yra gera, tačiau 
paskutiniais mėnesiais išmetimas 
perdidelio skaičiaus šėrų į rinką 
daugelį ekonomistų privertė at
kreipti dėmesį ir pagalvoti: gal 
gerieji laikai baigiasi ir artina
mės prie infliacijos?

Jau prieš kelis mėnesius ir 
Vašingtonas buvo nuomonės, 
kad ir JAV ūkis eina prie inflia
cijos. Užtat žymiam ekonomistui 
Okley buvo pavesta ištirti kraš
to ekonominę būklę. Okley pa
darė išvadą, kad Amerikai ne
gresia infliacijos pavojus.

Pagal statistikos duomenis, Ka
nados ūkis tebestovi ant stiprių 
kojų. Nors prieš keletą mėnesių 
Kanados ekonomistus nugąądino 
perdideliš deficitas Kanados'eks- 
porte-importe, tačiau jis buvo la
bai gražiai išlygintas pardavus 
Sov. Sąjungai už $400 mil. kvie
čių. Visus gąsdino perdidelis im
portas, nes Kanada žymia dalimi 
gyvena iš eksporto: maždaug vie
nas iš keturių ar penkių turi dar
bo eksportinėje pramonėje. Tai
gi, užsienio prekybos balansas 
yra geriausias rodiklis Kanados 
ūkio būklei.

Statistikos duomenys rodo, kad 
krašto ūkis visose srityse šiemet 
kyla, palyginus su pernykščiais 
metais. Automobilių pramonė 
pakilo 18,8%, atlyginimų dirban- 

' tiesiems išmokėta 10,4% dau
giau. Asmeninis taupymas padi-

dėjo 1.600 mil. dolerių, verslo 
bendrovių pelnas — $500 mil.

Tačiau pragyvenimo rodiklis 
pakilo 2,4%. Pramoninių ir mais
to gaminių kainos pakilo ir vis 
kyla. Praktiškai gyvenimas 
brangsta, o atlyginimai tuo pa
čiu procentu nepakeliami. Mano
ma, kad Kanados ir JAV dolerio 
perkamoji galia kasmet mažėja 
apie 1% ir daugiau. Dabar Kana
dos pragyvenimo rodiklis arti 
130, lyginant su 1949 m. Tačiau 
tai dar nereiškia, kad esame jau 
Infliacijos išvakarėse. Atlygini
mai vejasi kainų pakilimus ir 
taip normaliai dar rieda ūkio gy
venimas. Kanados doleris yra 
stipriai paremtas auksu ir gamy
bos augšta verte. Kanados kraš
tas yra jieišmatuotų turtų kraš
tas. iVidk aWčso iškasama kasmet 
daugiau kaip už $200.000.000. O 
kur kiti mineralai, metalai, du
jos, aliejus, neišmatuoti miškai, 
ežerai ir kt.? Visa tai garantuoja 
krašto ekonominį gyvenimą.

Apie kokią nors depresiją, ku
ri buvo šiame kontinente prieš 
1939 m. tuo tarpu nėra ko galvo
ti. Visdėlto verta pastebėti, kad 
sunkiai uždirbtą dolerį lietuvis 
investuotų į vaikų mokslą ir ne
kilnojamus turtus — žemę, na
mus. J. Karka

. tyti. O tas pažadas buvo duotas tus. Anglai būtinai norėjo, kadi anglams tebebūnant, perėmė ko- i cukraus, pagrindinių to krašto 
ir| 1956 m. W. Gomulkai paėmus į baltieji rodezai, kurių priskaito- lon i jos administraciją, o dabar ti t _ ___ 1  rrr _ ■ . . • .. n • -r-» •» • • .paskelbė Rodezijos nepriklauso

mybę.
Bet per kelerius metus net ir 

“Rodezijos frontas” pamatė, kad 
juodukams visai neduoti politinių 
teisių neįmanoma, todėl ir nau
joji konstitucija palieka jiems 
tas 15 vietų parlamente. Tik vie
noje vietoje ji žymiai nukrypsta 
nuo senosios konstitucijos ir ang
lu noro, būtent numato, kad %

Kanadiečiai taps JAV pramo
nės vergais — pareiškė Windso- 
ro universiteto prof. dr. G. 
Parr. Kanados pramonė esą ne
siplečia, nes nejieško naujų ke
lių ir bijo rizikuoti. Viskas yra 
daroma amerikiečių. Profeso
riaus nuomone, reikėtų ištirti 
visas galimybes ir pradėti ga
minti grynai kanadiškus auto
mobilius. Tai esą galima, bet 
niekas nesiryžta pradėti.

Laiminga Rodezija ir tuo, kad 
ji teturi tik vieną nedraugišką 
kaimyną šiaurėje, nuo kurio ją 
skiria plati Zambezės upė. Tai 
juodoji Zambija. Bet Zambija 
daugiau priklauso nuo Rodezijos. 
Zambija vari eksportuoja Rodezi
jos geležinkeliais ir daugumą pra
monės gaminių perka taip pat iš 
savo pietinės kaimynės. Kiti kai
mynai: portugalų kolonija Mo
zambikas rytuose, Pietų Afrikos 
respublika pietuose ir vakaruose 
karštai pritaria Rodezijos rasinei 
politikai ir joje randa savo politi
kos pateisinimą.

Nežiūrint aštrios britų reakci
jos ir stipriai išreikšto vakariečių 
nepasitenkinimo dėl šio Rodezi
jos žingsnio, rusų atstovas N. Fe
dorenko, kaip iš dangaus iškritęs, 
Jungtinėse Tautose tvirtino, kad 
Rodezija paskelbė nepriklauso
mybę, vykdydama britų, ameri
kiečių ir kitų “imperialistų” pla
nus išlaikyti pietinę Afriką baltų
jų “kolonistų” kontrolėje.

žemės ūkio gaminių; nepripažįsta 
sukilėlių vyriausybės išduotų pa
sų. ‘

Taip pat ir Kanados min. pirm. 
L. Pearsonas pareiškė, kad Kana
da nepripažinsianti Rodezijos. 
Otava taip pat yra pasiruošusi 
atšaukti savo prekybinės misijos 
pirmininką Rodezijoje, augščiau- 
sią savo valdininką tame krašte.

Atsilaikys Rodezija?
Ekspertai mano, kad Rodeziją 

paklupdyti galima būtų tik pilna 
ūkine blokada, nes ji beveik vi
sus savo poreikius gali patenkinti 
be užsienio pagalbos. Gal svar
biausia importuojama medžiaga 
yra nafta, ateinanti vamzdžiais iš 
amerikiečių bendrovių Mozambi-

visoje Lenkijoje. Šventovėje tu-; norėjo, nes beveik visi Afrikos 
rėjo tilpti 5.000 maldininkų. Ta ‘ kontinento kraštai ją jau turi.

Premjero pranešimas
. - - .. . . ,. . _. : Nepriklausomybės paskelbimo balsų parlamente gali pakeisti

lio Markso, Majakovskio ir Di- dieną vietinės radijo stotys jau konstituciją ir balsuotojų kvalifi- 
džioio Spalio. Toj sankryžoj buvo nuo ankstyvo ryto ėmė skelbti kacijas. 
iškeltas didžiulis kryžius, kurį klausytojams, kad min. pirm. I.: 

į 1937 m. pašventino tuometinis Smith 1.15 vai. padarys svarbų 
Krokuvos arkivyskupijos apašta-, pranešimą. Nustatytu laiku per 

; liškasis administratorius arkivys- tūkstančius garsiakalbių pasigir- kant savo 20 min. kalbą per ra- 
kupas Eugemusz Baziak. Metams do jo balsas, skaitantis nepri-Įdiją, anglai paskelbė, kad jis ir 
Piran?”S’i Y*rSvUVC^ ra511.^a? Pa' klausomybės paskelbimo aktą: . j0 kabinetas atleidžiamas iš pa- ko pajūry, tačiau abejojama, kad 
skelbe, kad bažnyčios statyba jau «r.............................................. 1 - - - - - J
pradėta, bet 1959 m vyriausybe . santykiuose pasitaiko, jog viena klausomybę remia, toą , 
savo duotą leidimą atsiėmė ir pa- tauta yra priversta nutraukti san-l ninkai. Britanijos premjeras Wil- 
skelbe, jog toj vietoj busianti pa- tykius, kurie ją rišo su kita tau-'sonas pareiškė parlamentui, kad

n rr'O RolonrHin 97 rl Vai užimti tarp pasaulio Valsty-! “v lt mil telis iciocva* vi ganai, kui13 
I9bu m. Mianazio zr a Kai bių atskirą ir lygiateisę vietą, gali Rodezijai suteikti nepriklau- 

darbininkm predejo šalinti kry-; kuri tai tautai priklauso... Ir mes, somybę, yra šis parlamentas, pa- 
zių. lulo audringa g^ent^ų de- Rodezij-os vyriausybė, šiuo atsi- tvirtindamas atitinkamą įstatymą, 
monstracija, kuri pastate banka- $aukimu priimam, padarom įsta- pasiūlytą vyriausybės”, 
das gatvėse, vedančiose nuo pa-; tymu ir duodam Rodezijos žmo-' Toje kalboje Wilsonas pareiš- 
šventintos vietos i rotušę _ Polici-; nėms konstituciją, kuri yra prie kė, kad Britanija atšaukė savo vy- 

i ja turėjo panaudoti prieš de- ■ akto prįdėta. Tesaugo Dievas riausią igaliotini iš Rodezijos ir 
i monstrantus lazdas ir ašarines karalienęV.. 8 paprašė, kad Rodezija atšauktų
b0?1 . . Naujoji konstitucija labai ma- savąjį iš Londono; sustabdė gink-

žai skiriasi nuo 1961 m. konstitu- lu ir atsarginiu daliu eksportą ir

Britų atkirtis
Dar premjerui Smith tebesa-

Istorija liudija, kad žmonijos reigų, o visi, kurie aktyviai nepri- tos bendrovės atsisakytų gražaus - jA.n.. i .. - . l maištį.| j--1- 5 ” ■ <

. VJO.AUO, IYUAAV ją 11OV OU U. i

ta ir užimti tarp pasaulio valsty-1 “vienintelis teisėtas organas.kuris1

monstrantus lazdas ir ašarines karalien?!” paprašė, kad Rodezija atšauktų
. ... . . . . Naujoji konstitucija labai m a- savąjį iš Londono; sustabdė gink-

paprašė, kad Rodezija atšauktų

pelno ir paklustų pasaulio vieša
jai opinijai, nutraukdamos naftos 
tiekimą.

MOHAWK
FURNITURE LTD

GRAMERCY 
SHIPPING CO.

(įsteigta 1945)
118 East 28 Street, 

New York 10016, N. Y. 
patarimai šventėms 

AUGSCIAUSIOS KOKYBĖS 
VAKARINIŲ KRAŠTŲ 
MAISTO SIUNTINIAI

Gr. 213 Austrą _____ $26.00
20 sv. kvietinių miltų, 20 sv. smul
kaus cukraus.
Gr. 223 .... Sergei _____ $31.00
22 sv. kvietinių miltų, 11 sv. smul
kaus cukraus, 2% sv. margarino, 2% 
sv. bekono, 2 ¥4 sv. razinkų.
Gr. 238 _____ Vera_____ . $49.00
11 sv. kviet. miltų, 11 sv. cukraus, 
2¥4 sv. ryžių, 2 ¥4 sv. grikių kruopų, 
2¥4 sv. bekono, 2¥4 sv. rūkyto kum
pio, 2¥4 sv. Salami, 2¥4 sv. taukų, 
2¥4 sv. maišytų džiovintų vaisių, 
500 gr. degintų kavos pupelių, 250 
gr. geriausios rūšies arbatos, 2 ga
balai tualetinio muilo LUX.

ANGLIŠKI AUDINIAI
vyrams ir
___ ______ $54.75

seks sovietinių komunistų pavyz
džiu ir pastatytos bažnyčios ne
pavers koncertų sale, kaip kad 
padarė su Klaipėdos Taikos Kara
lienės bažnyčia. Lenkai komunis
tai, atrodo, yra tolerantingesni, 
negu sovietiniai.

SILVER BELL FURNITURE CO
Baldų dirbtuvė ir parduotuvė 

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

• Gaminame valgomojo kambario ir virtuvės komplektus •
• Taip pat aptraukiame senas kėdes. •
• Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro •

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

JIB VARTODAMAS NEBŪSI NEI PLIKAS NEI ŽILAS.
JIB. 8. Oz. 16 savaičių vartojimui Kanadoje viso $6.30. 

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

PILNAS NAMU APSTATYMASI i

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.
Vakaruose — 137 RONCESVALLES AVE. - TEL. 537-1442

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

TEL. OX 9-4444

Siuntinys B-l 
moterims — 
3M> jard. 100% vilnonės medžiagos 
vyriškai eilutei. 3 jard. rayono sa- 
tininio pritaikyto pamušalo, 4 jard. 
medvilninės medžiagos suknelėms 
ir bliuzėms, 3 jard. 100% vilnonės 
medžiagos suknelei, 1 pora vyriškų 
apatinių (marškiniai ir ilgos kel
nės).
Specialiai moterims _______ $87.50
3 jard. 100% vilnonės apsiaustui 
medžiagos, 3 jard. pritaikyto rayo
no satininio pamušalo, 3 jard. 100 
% vilnonės medžiagos moteriškai 
eilutei, 3 jard. pritaikyto rayono 
satininio pamušalo, 3 jard. verpto 
rayono žiemos suknelei, 8 jard. ra
yono suknelėms ir bliuzėms, 8 jard. 
medvilninės medžiagos vasarinėms 
suknelėms ir bliuzėms.
Čia nurodytos pilnos kainos — ne
bus jokių kitų išlaidų.
Pilnų katalogų prašykite rašydami 
angliškai arba rusiškai.



Aktualiu lietuviu - lenkų santykiu klausimu
(Tęsinys iš pr. numerio) 

Rusijos veržia jūron
DR. PETRAS MAČIULIS

1940 m. rudenį, gausioms lie-

tis Baltijos pamario rėželis šian
dien iš visų pusių yra apsuptas 
slaviškos bolševikų jūros. Nuo ca
ro Petro I-jo Rusija veržėsi išeiti 
į pasaulį Baltijos jūra, nes pie
tuose Dardanelių sąsiauris tebėra 
kitų kontroliuojamas, o be išėji
mo jūra į pasaulį Rusija uždustų.

Europoje rusų nuo šito veržimo
si nesulaikys.

Dabartinė Kremliaus valdžia, 
sakykime laikinai valdo vadina-

ir jo sritį, kad turėtų kozirį būsi
mose derybose su vokiečiais. Ta
čiau ir tuo atveju, kai rusai vėl 
užleis vokiečiams dabartinį Kali
ningradą, pietuose mes vėl turė
sime sieną su tais slavais, kurie 
mums tik religija artimesni už 
rusus.

kažkieno turėtas Kremliuje atvi
ras pasikalbėjimas, berods ar ne 
su pačiu Molotovu, kuris neva 
išsireiškęs: “... taip, jeigu jūsų 
(lietuvių)’būtų ne trys, bet tris
dešimt milijonų, jūs galėtute sa
varankiškai valdytis!”

Šio meto Lietuvos okupantas 
galėtų vienu mostu arba palaips
niui sistemingai pasielgti taip, 
kaip su kitomis mažesnėmis tau
tinėmis grupėmis yra pasielgęs, 
k.a. Krymo totoriais, čečėnais, 
lezginais ir pan., t.y. panaudoti 
“perkilnojimo” terminą, kurį 
mes vadiname trėmimais.

Prisiminkime, kad 1919 m. to
kia Ukraina turėjo apie 40 milijo
nų gyventojų ir savo vyriausybę, 
bet bolševikai susidorojo su ja:

iš mūsų žemelės. Tokio stebuklo, 
žinoma, nebus, ir iš viso politiko
je stebuklais netikima. Taipgi nė
ra tikra, kad tautoms susirėmus 
viskas gerojon pusėn apsivers. 
Gal toks susikirtimas ir būtų kur 
įvykęs, jei amerikiečiai nebūtų 
parodę bolševikams naujo ginklo 
Hirošimoje ir Nagasaki...

Bendrauti su lenkais
Šiame politiniame kontekste 

pažvelkime į mūsų dabartinius 
santykius su lenkais.

Kai lietuviškoji visuomenė Či- 
, .kagoje 1965 m. birželio mėnesį Mussohm lueme Triestą o po ke-1 paminėti mū-

įvedė ir kolchozus, nepaisydami 
ukrainiečių kruvino pasipriešini
mo. Ukrainiečiai teigia, kad kol
chozų įvedimas jiems kainavo 
dešimtį milijonų žuvusių bei 
ištremtų į Sibiro taigas! Ar Euro
pa to nematė, nežinojo kas tenai 
dedasi? Aišku, kad žinojo, bet tuo 
metu pati Europa riejosi tarpu
savy:. buvo laimėjusi karą, bet 
pralaimėjo taiką. Versaly pasira
šyta birželio 29 taika sąjunginin
kų nesucementavo, bet juos su
pjudė. Neilgai trukus Benito

MARTINI & ROSSI
Gaunamas
svaiginamųjų gėralų
parduotuvėse

VERMOUTH
RAUDONAS arba EKSTRA AŠTRUS, arba

. ŽIBURĖLIAI
‘.■mūsų-mažiesiems

Naujas namas
Tėtis stato naują namą,

Pastatys jis jį, kaip pilį, 
Didelį ir gražų.
Ir Vytukas prisirinko 
Kalnus kaladžiukių, 
Pastatys ir jis namelį 
Dailų, mažučiuką.
Su durim ir su langeliais 
Ir su kaminu gražiu.
Tik nežino dar Vytukas,

Ar statyt iš kaladėlių, 
Ar dvi lenteles padėt, 
Ar tik taip sau su lazdute 
Jojo vietą pažymėt?
O Rasytė čia pristojus 
Galvą broliui suka:
— Padaryk, Vytuk, aplinkui 
Gražų darželiuką!
— Aš gėlyčių ten prisėsiu 
Ir žalių rūtelių,
Ir bus mūsų nameliukas, 
Kaip mielų senelių.

V. Šmaižienė

Vytas - mokinys- 
Vytas — tai ne tinginys, 
Ryt bus tikras mokinys — 
šveičia panages, batus, 
Dukart valo dantukus 
Ir kartoja — A-Bė-Cė, 
Čia Margiukas, čia lėlė. 
Klausia tėčio ir mamos — 
Kaip sulaukt man rytdienos? 
Kai skambutis suskambės, 
Pirmas bėgsiu atsisėst. 
Noriu mokytis rimtai — 
Pamoka, tai ne juokai.

A. Abr.

Šaltas rudenėlis
Kitur išskrido visi paukšteliai, 
Ir šaltas rudenėlis nemielas, ne, 
Aš tėvų matyt norėčiau šalį, 
Tik neįsileidžia ten manęs.
Oi ūžia, verkia, dejuoja vėjas, 
Ir liūdną dainą dainuoja širdis: 
Vasaros grožį ruduo nugalėjęs 
Gėlytėms užmerks ašarotas akis.

Kristina Budininkaitė, 
VIII skyriaus mokinė 

Hamiltone

Jauno liūto rūpesčiai ir nuotykiai
SENELIO PAPASAKOTA PASAKA

Iliustracija dail D. Gruodienės
liūtas, bet jam nepasisekė. Su
sigėdęs nebenorėjo eiti imtynių 
ir liūdnas nubėgo atgal pas tė
vą papasakoti jam savo nuoty
kio. Tėvas jį paguodė:

— Tu dar daug dalykų neži
nai, išmok stebėti aplinkumą. 
Arklys po kojomis turi prikaltas 
geležines pasagas ir jis jomis 
dauždamas akmenį sukėlė žie
žirbas.

Liūtas vėl iškeliavo tuo pa
čiu keliu. Staiga tarp šakų pa
matė žmogų, bekertantį me
džius. Pamatęs, kad tai toks ma
žas dvikojis, drąsiai priėjo prie 
jo. (Turbūt jis įsivaizdavo, kad 
žmogus yra labai didelis, dides
nis net už arklį.)

— Ei, žmogau, — sušuko liū
tas, — einam imtynių, išbandy
kim jėgas — kas stipresnis!

Žmogui iŠ baimės net plaukai 
pasišiaušė, o širdis smarkiai 
pradėjo plakti. Kas dabar dary
ti? ... Truputį atsipeikėjęs tarė:

— Gerai, liūte, bet pirma tu 
padėk man tą eglę perskelti. Aš 
žinau, kad tu esi labai stiprus.

Žmogus, įkišęs pleištą į išil
gai praskeltą nukirstą eglę, lie
pė liūtui padėti praplėšti. Kai 
liūtas įkišo savo pirmutines ko- 
j^as i praplėštos eglės tarpą, 
žmogus ištraukė pleištą, ir eglė 
suveržė jo kojas. Liūtas, negalė
damas jų ištraukti pradėjo šauk
ti, o žmogus, kiek tik kojos ne
šė, spruko į namus. Liūtas, vilk
damas eglę, pamažu traukė pas 
tėvą ir tik prieš aušrą sugrįžo 
pas ji. Tėvas padėjo išsivaduoti 
iš eglės spąstų. Kai liūtukas ai
manuodamas pabaigė pasakoti 
savo nuotyki, tėvas tarė:

— Sūnau, klausyk manęs ir 
atsimink visada, ką aš tau sa
kiau. žmogus nėra stipriausias, 
bet gudriausias iš visų. Tu ge
riau jo nekliudyk. A. Abr.

Galvosūkis

lių metų A. Hitleris įžygiavo į, 
okupuotą Reino kraštą, ir ... nie
ko. Spauda pasipiktino, pasiko- 
liojo ir nuėjo dienos sensacijų 
jieškoti. Nevisai be pagrindo ta
da vienas politikas pasakė: “Ne
būtume turėję Versalio sutarties, 
dabar neturėtume Hitlerio”. Gi 
Hitleris pastūmėjo Europą į II D. 
karą, kuris sužlugdė ir mūsų tu
rėtą valstybę.

Nuo karo pabaigos praėjo 20 
metų, bet taikos sutarties Euro
pa neturi. Ir kol Europos žemė
lapy bus rodomos dvi Vokietijos, 
tol ir taikos vokiečių su rusais 
nebus. Visais vokiečiams prieina
mais būdais abiejų Vokietijos da
lių apjungimo klausimas bus nuo
lat keliamas, nes jie negali savo 
pašonėje tenkintis Maskvos pati
kėtiniu Ulbrichtu, o iš kitos pu
sės nesutvarkę savo rytinių sie
nų su Lenkija. Jei kur kitur, 
pvz. Tolimuose Rytuose didesnė 
katastrofa neįvyks, būkime tik
ri vokiečių laimėjimu. Kai vokie
čiai susijungs, Rytų Europos po
litika pakryps kiton pusėn. Tik 
svarbu, kad kartais vokiečiai ne
prisimintų kanclerio Bismarcko 
perspėjimo: “... vokiečiai niekad 
neturėtų kariauti prieš rusus; tik 
sąjungoje su jais galės diktuoti 
Europai politiką.” (Žiūr. Emil 
Ludwig — Bismarck).

Kaip niekas nemanė, kad žlugs 
caristinė rusų imperija, taip ne
lauktai subyrės ir komunistinė 
sistema Rusijoje. Aišku, negreit, 
nes Azijos rytuose išdygo kitas 
milžinas — komunistinė Kinija.

Grįžtelėjus atgal...
Gerai pamenam, kad niekas ne

pagelbėjo Poznanėje sukilusiems 
lenkų darbininkams; niekas net 
piršto nepajudino 1956 m., kai 
vengrus sukilėlius Budapešto gat
vėse traiškė sovietiniai tankai.

Mūsų tautos geriausieji iš ge
rųjų, kad tautoje ilgiau išliktų 
laisvos tėvynės ilgesys, sudėjo la
bai didelę kraujo auką, keliskart 
didesne už lenku ir vengrų drau
ge sudėjus. Toji jų auka išliks 
šimtmečiais, perėjus i tautos le
gendą. nes ir tie, kurie gyvens 
po 2165 metų pagarbiai lenks sa
vo galvas juos prisimindami.

Nemanykime, jeigu Jungtinės 
Tautos oriimtų mūsų skundus bei 
iuos mūsų naudai išspręstų. Lie
tuvos okupantas paklausys ir ge
ruoju išves savo karinius dalinius

sų žuvusius už Lietuvos laisvę 
garsiuoju G. Verdi “Requiem” ir 
Bruno Markaičio kantata “Vil
niaus varpai”, kėliau mūsų pir
maujančioje spaudoje klausimą, 
kad dabar turime tinkamą progą 
užmegzti kultūrinį sąlytį su gau
sia Čikagoje lenkų visuomene 
bei josios atstovais.

Rašydamas aną savo sugestiją 
pakviesti, be kitų, ir lenkus Į 
mūsų birželinį minėjimą, turė
jau galvoje lenkų visuomenės di
delę ruošą 1966 m. minėti 1000 
metų krikščionybės Įvedimo Len
kijoje sukaktį. Taigi, ir lenkams 
būtų gera “nepolitinė” proga mus 
į savo iškilmes pakviesti.

Tikslių duomenų neturiu, bet 
Čikagoje kalbama, kad lenkai Į 
tas savo iškilmes pasikvietę mū
sų vyskupą V. Brizgi, kuris tą 
kvietimą priėmęs. Bet tokiu 
veju tai nebus lietuvių-lenkų 
suomenės sąlyčio mazgelis.

Mano siūlymas nepasiekė vie
šumos: lenkų visuomenės atstovų 
i mūsų birželinį minėjimą Mac- 
Čormick auditorijon niekas nepa
kvietė, tad ir Į jų iškilmes 1966 
m. mes, greičiausiai, nebūsime 
kviečiami. Man gaila ne tų iškil
mių, bet tų progų, kurios galėjo 
būti užuomazga tolimesnio sąly
čio su lenkais, apie kuriuos mes 
neturėtume spręsti pagal J. Pil
sudskį bei pilsudskininkų patai
kūnus. Kaip šių laikų" visuotinė 
Vatikano santaryba nutarė nelai
kyti kaltais žydų visumos dėl 
Kristaus mirties, taip ir visų len
kų negalime laikyti tokiais išsi
gimėliais a la Pilsudskis (sulen
kėjęs bajorėlis, žemaitis).

Pagaliau, kas ateity betvarkytų 
mūsų politikos gaires, visuomet 
turės žiūrėti i lenkus kdip i kai
mynus, su kuriais 1938 m. kovo 
31 d. buvo užmegzti tarpvalstybi
niai santykiai! čia, aišku, niekas 
nekelia klausimo, ar tie santykiai 
buvo užmegzti normalia tvarka, 
bet faktas visuomet bylos, kad 
mes lenkų ultimatumą priėmėm! 
Ak ir Jogailos Algirdaičio 1386 
m. prievarta neapvesdino su len
kų karalaite Jadvyga. Jis ją vedė 
savo valia, sukūrė lenkams naują 
dinastiją ir ilgainiui pats su Lie
tuvos diduomene pasisavino dau
geli lenkiškų išorinių “blizgu
čių”.

Sakoma, kad “nėra dūmų be 
ugnies”. Jeigu ir šiuo metu iš

at- 
vi-

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

[ BUTELIUS SUPILTAS ITALIJOJE

Vilniaus atkilę tokie 'kaip Abra- 
mowicz Čikagoje ar Cat-Mickie- 
wicz Londone daro viešus išsišo
kimus, kad Vilnius ir Lvivas 
“esą nuo amžių lenkiški miestai”, 
tai dėl jų nemeskim kaltinimo 
visiems lenkams, kurių didžioji 
dauguma sveikai galvoja, geriau 
nusimanydami istorijoje už sulen
kėjusius vilniškius bajorėlius su 
jų “liokajais ir pakajuvkomis”.

Informuokime lenkus
Vieną dalyką mes privalome 

būtinai padaryti, kurio per tiek 
metų nesame padarę: duokime 
lenkams jų kalba bent vieną pa
dorią knygą apie nepriklausomą 
Lietuvą ir jos “politiką” su len
kais, apie lietuvių kovas su len
kais dėl Vilniaus; atskleiskime 
tokių vaivadų kaip Bocianskis 
veidus, arba tokių žurnalistu kaip 
Cat-Mickiewicz ir jo taktiką lietu
vių atžvilgiu! Bent išverskime 
lenkų kalbon J. Cicėno knygą 
“Vilnius tarp audrų”, pakeitę bei 
pritaikę, skaitytojų orumo nepa
žeidžiant, tas kartėliu persunktas 
vietas, kurių nevertėtų rimtoje 
studijoje vaitoti. Juk toje knygo-1 
j e yra tie patys duomenys, ku-1 
riuos mes turėjome mūsų buv. 
užs. reik, ministerijoje. Ten nie-1" 
kas neiškreipta, tik gal plačiau' 
pakartoti mūsų rinkti faktai.

Gerbiamieji vilniečiai, Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos VLIKe 
atstovai, norėčiau jus paskatinti 
į konkretų darbą, tinkamai infor
muoti tą lenkų visuomenės dalį, 
kuri Amerikon atvyko ne iš Vil
niaus ar Vilniaus krašto, bet iš 
tikros Lenkijos, neatsiveždama 
jokio politinio kartėlio nei prieš 
lietuvius, nei prieš Lietuvą. Juk 
juos ligi šiol “maitina” tie visi 
H. Senkevičiaus romanais išauk
lėti “lenkai iš Panevėžio apskri
ties Liaudos ir kaikurių Ukmer
gės valsčių”. Nesistenkime pada
ryti iš jų lietuvių. Duokime savo, 
faktais paremtą informaciją apie 
Vilnių ir Vilniaus krašto lietu
vius bei jų veiklą.

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULAITIS

vo pagrindinį darbą turi naktimis, tai 
dienas gali pašvęsti mokytojavimui, 
talkinimui lietuviams vargoninkams 
bei visuomeniniams darbams.

Savo biblioteka jis leidžia pasinau
doti ir kitiems tautiečiams. Naudoda
mi okup. Lietuvos spaudą, čia ne vie
nas lietuvis studentas parašė ar te
berašo savo mokslinius darbus iš tos 
srities, parengė straipsnių spaudai. Ir 
už visa tai J. Kreivėnas nieko neima; 
jam tik malonu, kad mūsų tautiečiai 
domisi lietuviškomis problemomis, na
grinėja, stidijuoja.

JUOZAS KREIVĖNAS, Cicero liet, 
kolonijos gyventojas, yra vienas tų, 
kurie palaiko lietuvybę ir lietuvišką 
žodi išeivijoje. Jis jau daugiau kaip 
15 metų veda Sv. Antano par. litu
anistikos klasę Cicero mieste, vado
vauja šios mokyklos chorui, kuris ne
kartą yra pasirodęs lietuvių minėji
muose, Įvairiose programose, šventė
se. Lapkričio 21 d. jo mokinių choras 
pasirodė parapijos metinės vakarie
nės programoje. Taip pat ir ateityje 
choras turi nemaža pakvietimų ki
tiems uždaviniams.

J. Kreivėnas ne tik vadovauja vai
kų chorui, bet taip pat dirba ir orga
nizacini darbą. Jis yra III Šiaurės 
Amerikos lietuvių dainų šventės re
pertuaro komisijos narys, rūpinasi re
pertuaro spausdinimu ir siuntinėjimu. 
Jis turi vieną didžiausių privačių mu
zikos leidinių archyvų laisvame pa
saulyje, tad iš visur į ji kreipiamasi 
muzikos kūrinių reikalu. Kreipiasi ne

i tik iš Amerikos, bet ir iš kitų valsty- 
i bių. Nė vienam jis neatsisako padė
ti: padaro kopijas ir leidžia naudotis, 
-is redaguoja Liet. Vargoninkų Są
jungos žurnalą “Muzikos Žinias”, rašo 
kitoje spaudoje.

Įdomu, kad jis turi vieną didžiau- 
siu lietuvių privačių bibliotekų šiau
rės Amerikoje, kurioje yra ypatingai 
gausu leidinių ir spaudos iš okupuo
tos Lietuvos, šiai bibliotekai jis su
naudoja beveik visas savo santaupas, 
sukauptas bedirbant fizinį darbą vie- ’ muose.
name Čikagos banke. Gerai, kad sa-| (Nukelta Į 5 psl.)

ČIKAGOS LIETUVIAI skuba Į įvai
rias lietuviškas programas, kol jų dar 
neužklupo žiemos speigai ir sniegas. 
Jau kelis savaitgalius čikagiečius 
linksmina “Antrojo Kaimo” kolekty
vas; lapkričio 21 <L buvo surengtas 
Kariuomenės šventės minėjimas Jau
nimo Centre; ten pat esančioje Čiur
lionio Galerijoje lapkričio 20 d. ivy- i — _ •- — • , j • v •ko Amerikos liet dailininkų sąjun
gos parodos atidarymas ir kt

Viena didesnių vakarienių, kuri bu
vo surengta paremti pačiai stambiau
siai lietuvių Įstaigai Čikagoje — Jau
nimo Namams Įvyko lapkričio 28 d. 
Vakarienės metu buvo ir meninė da-

Lapkričio 27-28 d. Čikagoje Įvyko 
JAV lietuvių mokytojų darbo konfe
rencija, pravesta Liet. Montesori 
Draugijos Namuose ir Jaunimo Na-

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registruota natūralaus gydymo lietuviška klinika. 
Įvairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai rankų masažai; spindulinės ir 

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

B. Naujalis, Ps.D.R_M.NJ>L

Kartą liūtas, pasišaukęs savo 
sūnų, tarė:

— Tu jau užaugai didelis, lai
kas tau pačiam pradėti gyventi. 
Keliauk drąsiai į platų pasaulį, 
atsimindamas, kad tu esi stip
riausias iš visų gyvulių. Nebijok 
keturkojų, kuriuos sutiksi, tik 
bijok dvikojų — žmonių, žmo
gus nėra stiprus, bet gudrus.

Atsisveikinęs jaunas liūtas iš
keliavo i miško tankumyną, kur 
akys vedė. Priėjęs miško pa
kraštį, išvydo lankoj besiganan
ti arklį. Pamatęs, kad tai ketur
kojis, drąsiai priėjo prie jo:

— Eikim imtynių išbandyti 
jėgas — kas stipresnis!

Arklys iš išgąsčio suprunkš
tė, bet susigriebęs tarė:

— Mielai, žiūrėk, čia guli ak
muo. Pirma išmėginkime, kas 
gali stipriau koja Į jį trinktelt!!

Pirmas pradėjo daužti arklys; 
daužė, kad net žiežirbos į dangų 
skriejo. Paskui mėgino daužti

Apie mažą uodą
Buvo mažas uodas, 
Iš visų mažiausias.
Gi vaikai nusprendė, 
Kad jis pats pikčiausias.
Palubėj jis sukas 
šast! ir jau ant nosies. 
Spėja tau įkąsti 
Pirm nei sužinosi.
Graibos apie sienas, 
Lauk išlysti bando. 
Bac! tau į alkūnę 
Ėmė ir Įkando!
Kaip tu jį pagausi?
Kaip tu jį nudėsi?
Kai pajus, kad gaudai — 
Pasislėps pavėsy...
Betgi šitą kartą 
Viskas taip nutiko, 
Kad uodelis Sargį 
Miegantį užtiko.
Ant juodos nosytės 
Nutūnė ramiausiai.
— čia vakarieniausiu, — 
Sako jis, — skaniausiai.
Sargis gi pabudo,
Uodą iis pajuto.
Cmakt! dantim jis griebė — 
Uodo — lyg nebūta!...

V. šmaižienė

KANADOS VAKARUOSE

PAS IŠBLAŠKYTUS LIETUVIUS

Matote paveikslėlius? Pavadin
kite juos žodžiais ir suraskite Į 
kuriuos langelius jie tinka Įrašy
ti. Suradę pamatysite, kad vieni 

Įrašomi išilgai, kiti — skersai.

Organizuotumas 
ir išsiblaškymas

Vankuverio lietuviai išsiblaškę 
dideliame plote. Susirinkti į po
sėdžius ar sueigas nėra lengva. 
Visdėlto negalima sakyti, kad 
Vankuverio lietuviai būtų neor
ganizuoti. Jie dabar yra susitel
kę i Lietuvių Bendruomenę. Apy
linkės valdybą sudaro: vicepirm. 
ter. dr. J. Sakalauskas, vicepirm. 
Fel. Valys, sekr. p. Baronienė, 
ižd. Alb. Smilgys, parengimų va
dovė — p. Gumbelevičienė. Tai 
vietos lietuvių atstovybė, kuri 
šiuo metu tvarko bendruosius 
reikalus Prie tokios santvarkos 
buvo prieita nelengvai. Naujieji 
ateiviai, atvažiavę Vankuverin, 
rado veikianti Kanados Lietuvių 
Tarybos skyrių ir jame kuri lai
ką dalyvavo, bet kai centrai nu
sprendė kurti visus apimančią or
ganizaciją Bendruomenę, prasidė
jo trintis, kuri negreit išnyko. 
Dabar buvusios tarybos jau nėra. 
Dar buvo Įsteigtas Vankuverio 
Lietuvių Klubas, kuris bandė or
ganizuoti Lietuvių Namus, bet 
dabar jo veiklos nebegirdėti. Pas
taraisiais metais Įsisteigė kultū
ros būrelis, kuris leido biuleteni 
“Britų Kolumbijos Lietuvis”, re
daguotą Fel. Valio. Išleidęs kele
tą numerių, sustabdė, šiuo metu 
būreliui pirmininkauja Zita Kau
lienė.

nomiškai gerai laikosi. Jo gyve
namasis apartamentinis namas 
pastatytas prie pat Pacifiko; pro 
langą matyti visai netolimi Rocky 
kalnai. Jo žmona turi grožio sa- 
lioną, kuriame ir pati dirba.

Gražiai Įsikūręs ir statybinin
kas - rangovas E. Gumbelevičius, 
anksčiau gyvenęs Toronte. Jis 
jau daug namų yra pastatęs. Vie
ni jų baigti, kiti laukia eilės. Va
žiuodami su juo i kalnus, turėjo-

Zita Kaulienė Vankuverio lietu
vių iškyloje skaito savo poeziją. 
Su savo kūryba ji pasirodo įvai
riuose lietuvių parengimuose

Pas Vankuverio verslininkus
Nevisi tautiečiai dirba kitų su

organizuotose įmonėse ar Įstaigo
se — yra ir tokių, kurie organi
zuoja darbą ne tik sau, bet ir ki
tiems. Vienas tokių yra Juozas 
Klimas. Atvyko jis, kaip ir kiti 
naujieii ateiviai, Į Br. Kolumbi
jos miškus. Atlikęs sutartį jis at
vyko i Vankuveri ir čia pradėjo 
kurtis. Baigęs atitinkamus kur
sus išlaikė egzaminus “real es
tate” srityje ir kurj laiką vertėsi 
namų pirkimu - pardavimu. Įsigi
jo net keletą namų ir dabar eko-

me progos pamatyti jo statomus 
namus ir aplamai naująją staty
bą. Dauguma namų — mediniai, 
iš lauko pusės tinkuoti. Turtin
gųjų rajone jų yra labai moder
nių ir gražių.

Keli Vankuverio lietuviai yra 
suorganizavę lentpjūvę “Mira- 
ma”. Bendrovėje dalyvauja: K. 
Miniota, Alb. Smilgys, Ant. Vir
bickas ir kiti. Joje yra keletas 
nelietuvių. Lentpjūvėje anksčiau 
dirbo visa eilė lietuvių. Neperse
niausiai ją buvo ištikusi nelaimė

daktaras neblogai kalba lietuviš
kai, tik dažnai pritrūksta žodžių. 
Lietuvių veikloje nedalyvauja. Ji 
aplankiau klinikoje, kur turėjau 
progos pateikti keletą klausimų.

— Ar lietuviai turi gerą vardą 
Vankuvery, — pasiteiravau.

— Lietuvių vardas čia nėra iš
garsintas, mažai žinomas. Kai bū
na tautinių grupių vieši pasirody
mai, lietuvių nematyti. Daug kas 
yra pakeitę pavardes, ir iš jų ne
gali atskirti lietuvių. Pas mane 
kartais ateina lietuvių pacientų, 
bet pasisako esą lietuviais tik il
giau išsikalbėjus.

— Ar Vankuvery yra plačiau 
pagarsėjusių lietuvių?

— Labiausiai žinomas buvo 
Annies Stukas, buvęs Br. Kolum
bijos “Lions” futbolo komandos 
vadovas. Spauda labai plačiai ra
šydavo apie ji, vadindama “lo
quacious Lithuanian”. Vėliau jis 
išsikėlė i Torontą. Gerokai buvo 
žinomas ir futbolo žaidėjas Kris- 
topaitis, gimęs JAV. Dabar jis 
turi krautuvę. (Lietuvių gyveni
me nedalyvauja, Pr. G.)

— Ar gaunate lietuviškos spau
dos?

— Man neužtenka laiko per
skaityti savo specialybės literatū-

— kilo gaisras ir sunaikino visus 
įrengimus. Dabar ji vėl atstaty
ta.

Kartoninių dėžučių įmonę turi 
Ant. Juzėnas, batų taisymo — J. 
Venckus. Namų pirkimu - parda
vimu užsiima M. Vilkas. Jis yra 
senas ateivis, gyvenęs ir kituose 
miestuose; dabar gražiai Įsikūręs 
Vankuvery. Girdėjau, kad už 
Vankuverio gerai verčiasi staty
bininkas - rangovas Ant. Pilibai- 
tis. J. Macijauskas turi didelį viš
čiukų ūkį, kur užaugina per me
tus apie 100.000 viščiukų. Jo sū
nus Vosylius turi kalakutų ūki, 
kuriame užaugina kasmet 9000 
kalakutų. P. Urbonas pačiame 
Vankuveryje turi didoką namą, 
vad. “rooming house”, kuriame 
gyvena visa eilė nuomininkų.

Laisvose profesijose 
ir tarnybose

Lietuviai Vankuveryje veržia
si ne tik į verslus, bet ir laisvą
sias profesijas. Vienas tokių yra ' medicinos* veL
veterinarijos dr. Julius Sakalaus- kaja drauge su savo bendradar- 
kas. Jis yra įsikūręs ukimnku 
srityje netoli Vankuverio; gyve- i Vankuverv gyvena ir Henrikas 
na su seimą mažame miestelyje Tumaitis _ fizioterapininkas.

Jis toje medicinos šakoje yra ge
rai išsispecializavęs ir yra pa
kviestas dirbti i vietini universi
tetą

Cloverdale. Aplinkiniai ūkinin
kai yra daugiausia europiečiai at
eiviai, tad i ji mielai kreipiasi. Jo 
telefonas dažnai skamba ir nelei
džia toli išvažiuoti. Net ir sekma
dieniais atvykęs Vankuverin i ko
ki posėdi, dr. J. Sakalauskas sku
ba atgal, nes ten jo pagalbos lau
kia vienas ar kitas ūkininkas.

Pačiame Vankuverio mieste 
vra Įsikūręs gvdytojas Julius 
Danta (Danto). Jis yra odos ligų 
soecialistas, privačios klinikos ve
dėjas. Dirba su kitais dviem part
neriais. Gimęs ir augės Čikagoj, 
lietuviškame Market Parko rajo
ne, kur susidraugavo su vienu ka
nadiečiu studentu ir vėliau su 
juo persikėlė i Vankuveri. Gyd. 
Dantos tėvas kilęs iš Žagarės, 
motina — iš Rozalimo. Jo žmona 
Sakalauskaitė yra taip pat gimu
si Čikagoj. Jos neteko matyti;

Tarnybos laiptais augštokai 
yra įkopęs P. Baronas, dirbąs 
“Canadian Pacific Airlines” 
bendrovėje. Jis kadaise yra dir
bęs Lietuvos diplomatinėje tar
nyboje ir Įsigijęs diplomatinių 
savybių, kurios jam labai praver
čia ir dabartinėje tarnyboje. Pvz. 
bendrovės siunčiamas jis buvo 
nuvykęs Romon, kur surengė 
priėmimą visai eilei vyskupų, da
lyvavusių santarybos sesijoje. O 
ir dabar jam tenka labai daug 
keliauti po visą pasaulį. Tai žmo
gus, kuris iš lietuvių bene dau
giausia keliauja. Kelionėse jis iš
būna ištisais pusmečiais. Moka, 
berods, septynias kalbas, kurios 
padeda jam laisvai bendrauti su 
Įvairių tautų žmonėmis. Pasaulį 
jis labai gerai pažįsta, turi Įdo
mių atsiminimų, pergyvenimų, 
tik gaila, kad nerašo. Kai užsimi
niau apie rašymą, pakratė galvą 
ir nesileido i derybas.

Didelis keliauninkas yra ir 
inž. K. Vanagas. Jis buvo Įsikū
ręs Australijoj, o iš ten persikė
lė Kanadon su visa šeima. Jis 
dirba vienoj bendrovėj ir akty
viai dalyvauja lietuvių gyvenime.

Neseniai iš Čikagos yra atvykęs 
J. Normantas. Jis dirba kažku
rioj bendrovėj kaip “designer” 
ir gyvai domisi lietuvišku gyveni
mu.

Galbūt yra ir daugiau iškilusių 
lietuvių Įvairiose profesijose bei 
tarnybose, bet neteko apie juos 
sužinoti.

(Bus daugiau) Pr. G.prie sportininku.

Garsusis šachmatininkas P. Vaitonis tarp Vankuverio lietu
vių. Jis buvo atvykęs iš Hamiltono vienų varžybų proga
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® PAVERGTOJE TEVYffiJE
PABALTIJO PRAMONĖ
Vilniuje sušaukta ekonomgeografų 

ir ekonopiistų konferencija svarstė 
Pabaltijo kraštų pramonės proble- 
ynas Įtekančiam penkmečiui Numato
ma, kad šiame laikotarpyje Pabalti
jo pramonės gamyba padidės 1,8 kar
to. Daug dėmesio bus skiriama au
gančiai chemijos pramonei, kuri ga
mins azoto ir fosfato trąšas, dirbti
nį ir sintetinį pluoštą, plastmasių 
dirbinius. Projektuojama pastatyti 
šešias stambias įmones Jurbarke, 
Alytuje, Latvijoje ir Estijoje. Taigi, 
visiems trims Baltijos kraštams teks 
po dvi naujas įmones. Mašinų gamy
ba ir metalų apdirbimas sudarys 
visos pramonės Baltijos kraštuose, 
kurie sovietiniu žargonu vadinami 
“šiaurės-vakarų ekeonominiu rajo
nu”. Tikimasi taipgi praplėsti tiks
liųjų mašinų ir prietaisų gamybą, la
biau išvystyti elektroninės, elektro- 
techninės ir radioelektroninės pra
monės šakas. Konferencijos dalyviai 
įsipareigojo paruošti pramonės mo
nografiją ir pateikti medžiagą Sov. 
Sąjungos 50 m. artėjančiai sukak
čiai.

LENINO ORDINAS
M. ŠUMAUSKUI
Kompartijos ir valdžios atstovai 

Vilniuje pagerbė 60 m. amžiaus su
laukusį kvislinginės ministrų tarybos 
pirm. Motiejų Šumauską. Lenino or
diną prisegė ir A. Mikojano linkėji
mus perdavė J. Paleckis. Kalbėtojai 
kėlė sukaktuvininko komunistinius 
nuopelnus, ilgametę pogrindžio veik
lą prieš nepriklausomą Lietuvą, po- 
litruko vaidmenį sovietinių partiza
nų eilėse karo metais, ši buvusį 
spaustuvės darbininką, tapusį sovie
tų okupuotos Lietuvos kvislinginiu 
premjeru, aiškiausiai apibūdino jo 
ilgametis varžovas A. Sniečkus: “Kas 
charakteringa Motiejui Šumauskui? 
Tai — kas būdinga ir daugeliui ge
riausių Lietuvių Komunistų partijos 
sūnų. Tai — didelė pagarba jį išau
ginusiai Lietuvos Komunistų parti
jai. Tai — didelė meilė socializmo 
tėvynei — Tarybų Sąjungai, revoliu
cinei rusų darbininkų klasei...”

VIEKŠNIAI
NEUŽMIRŠO DIEVO
Viekšniuose, Akmenės rajone, ap

silankęs “Tiesos” koresp. E. Uldu- 
kis nusiskundžia kompartijos ateistų 
snauduliu. Kultūros Namų naujasis 
vadovas Algirdas Leonardas Mika
lauskas jam į akis pareiškė, jog 
ateistinis klausimas Viekšniuose

WINNIPEG, Man.
A. A. ONA LENIO. Lapkričio 6 d., 

po sunkios ir 17 mėnesių užtrukusios 
vėžio ligos, su šiuo pasauliu atsiskyrė 
Ona Lenienė, palikdama nuliūdusius 
vy rą Teodorą, sūnų Petrą, dukterį Te
resę ir 5 anūkus. Laidotuvės įvyko lap
kričio 9 d. iš lietuvių Sv. Kazimiero 
bažnyčios. Gedulingas pamaldas atlai
kė ir pamokslą pasakė iš Toronto at
vykęs mirusios brolis Tėvas Tarcizijus 
Garbukas, OFM.

A. a. Onos Lenienės gyvenimo ke
lias buvo sunkus ir vargingas. Ji gi
mė 1896 m. Vilkaviškyje. I D. karo 
metu su savo tėvu, kitiems šeimos na
riams palikus Lietuvoje, iškeliavo Ru
sijon. čia atsiskyrė nuo tėvo ir pate
ko Ukrainon, kur turėjo dirbti anglių 
kasyklose. Ten susipažino su Teodoru 
Lenio ir ištekėjo. Pergyvenusi sunkų 
revoliucijos metą, grįžo į Lietuvą. Vy
ras išvyko Kanadon ir 1933 m. atsi
ėmė ir ją. Sunkiai dirbdami prasigy
veno, ir vyras jau planavo išeiti pen
sijon ir ramiai pagyventi, bet Viešpats 
pašaukė ją pas save.

PARAPIJOS BAZARAS - MUGĖ 
praėjo su dideliu pasisekimu; gauta 
$1333.88 pelno. Bazaras truko tris va
karus. Šeimininkavo: J. Kuncaitienė, 
M. Bagdonienė, O. Žimmskienė, G. 
Stankevičienė, Br. Jančiukienė, M. Ja
nuškienė (Myk.), Boykienė ir K. Ka- 
lasauskienė. I stalą padavinėti padėjo 
J. ir H. Barkauskaitės. Be to, maistu 

esąs neaktualus. Todėl čia dažniau
siai organizuojamos tik vardynos, 
kurių proga galima pagurkšnoti tau
rių skystimėlių, ir per metus su
rengiama vos pora “ateistinių vaka
rų su ateistinėmis priemonėmis”. 
Viekšnių ligoninėje dirba virš 50 
asmenų, jų tarpe — 5 gydytojai, bet 
lig šiol vis dar nesanti įkurta kom
jaunimo organizacija, nėra nė vieno 
komunisto. Vidurinėje ir kaimo pro
fesinėje technikos mokykloje veikia 
40 moksleivių ateistų būrelis, bet 
jis su savo veikla taipgi vengia vie
šumos. Šiuo atveju žymiai veikles
nis yra parapijos klebonas kanau
ninkas Juozas Meidus, kuris netgi; 
mėgino organizuoti parapijos jauni
mo futbolo komandą, o jo choristai 
vieną sekmadienį į pamaldas atėjo 
apsirengę tautiniais drabužiais. E. 
Uldukis didžiausiu įžeidimu laiko 
faktą, kad tie tautiniai drabužiai bu
vo pasiskolinti vienuose komunistų 
kontroliuojamuose kultūros namuo
se Mažeikių rajone. Parapijos zakris
tijonu jau ilgus metus dirba jaunas 
vyrukas Vacys Auryla, kurio tėvas 
savo laiku buvo suorganizavęs pir
mąjį kolchozą apylinkėje, o varpais 
lig šiol skambindavusi jauna mer
gina Albertina Girdenytė ir už tai 
gaudavusi 13 rb. Toliau seka ateis-Į 
tinei propagandai įprasta “laiminga” i 
užbaiga — A. Girdenytė buvusi baus- Į 
ta už spekuliaciją, susilaukusi kūdi-1 
kio, kurio tėvas esąs jaunasis zakris- j 
tijūnas', ir dabar rašanti ateistinius 
laiškus “Tiesai”. Kiek šiuose žo
džiuose tiesos grūdų ir kiek propa
gandinių pelų, žinoma tik pačiam E. 
Uldukiui.

SVEČIAI IŠ TALINO
Atsakydama į vilniečių prekybos j 

darbuotojų vizitą, Vilniuje viešėjo j 
grupė estų prekybininkų iš Talino: į 
maistprekybos dir. Enas Vaskas, pre-' 
kių žinovė Grete Penar, “Kauno” 
parduotuvės Taline savitarnos skyr. 
ved. Maire Ne vežina ir kt.

i

DVIRAČIAI VIETNAMUI
Šiaulių dviračių gamykla “Vairas” 

į š. Vietnamą išsiuntė didoką dvira
čių siuntą, šiemet “Vairas” ekspor
tavo į užsienio kraštus 23.000 dvira
čių. Naujų klientų eilėse minimi: 
Kanada, Liberija, Kambodija ir So
malis. “Kregždutės” ir “Ereliukai” 
buvo išstatyti penkiolikoje tarptauti
nių parodų ir geriausių atsiliepimų 
yra susilaukę Niujorke, Prahoj, Ha-j 
goj, Karače. Konstruktoriai A. Džiu- 
vė ir L. Diktonas ruošia naują mo
delį. V. Kst

prisidėjo daug ponių. Visus tris vaka
rus loterijos bilietėlius pardavinėjo S. 
Dielininkaitienė. Gėrimus pardavinė
jo: P. Matveikiukas ir St. Surdokas. 
Lengvuosius gėrimus pardavinėjo: V. 
Balčiūnaitė ir L. Rutkauskaitė. Šokola
do lošimą tvarkė M. Bujokaitė. Fan
tus pardavinėjo: A. ir O. Januškos. D. 
Demereckaitė, I. Rutkauskaitė ir I. 
Gaknaitytė. Knygučių loterijos trauki
mą pravedė Ev. Kalasauskas. Laimėjo: 
radiją — EI. Januškienė, lagaminą — 
Č. Jankauskas, elektr. skustuvą — A. 
Dūdonis, stalinę lempą — Aid. Rut
kauskienė, laikrodėlį — M. Zawads- 
kas, Pili švarką — M. Januškienė, 
elektr. keptuvę — telefono nr. 5337080 
Winnipeg, autom, keptuvę — A. La- 
benskas, Regina, Sask., elektrinę pa
galvę — K. Žentelis, džiovintuvą — B. 
Žemgulis, čikago. elektrinį virdulį — 
L. Pranys, stalinę lempą — V. Urnie
žius, Camp Robinson, peilių rinkinį — 
B. Stanga, foto aparatą — V. Deme
reckaitė, lovatiesę — St. Price, Oak
ville, Ont. laikrodėlį — C. Stapon.

Prie šio bazaro labai daug asmenų 
prisidėjo darbu ir aukomis. Si maža 
lietuvių grupė pajėgė padaryti tokią 
didelę auką ir visus nustebino gautas 
pelnas. Tai išdava ne vien didelio 
duosnumo, bet ir tarpusavio nuošir
daus bendradarbiavimo. Visus tris va
karus nuotaika buvo labai pakili, o 
vaikų džiaugsmas neišreiškiamas. Kor.

g'HAM!LTOm
LIETUVOS KARIUOMENĖS AT- ir visus anksčiau priklausiusius šiai

KŪRIMO SUKAKTI veteranų sąjun
gos skyrius atšventė lapkr. 21 d. Kar
tu buvo pašventinta ir skyriaus vėlia
va. Apeigas atliko T. B. .Bagdonas, 
OFM. Krikšto tėvais buvo: L. Valevi
čienė ir gen. konsulas dr. J. Žmuidzi- 
nas, A. Reikenienė ir Lietuvos nepri
klausomybės kovų dalyvis ats. mjr. N. 
ZabuKonis. Pamaldas atlaikė ir pa
mokslą pasakė T. B. Bagdonas, OFM. 
Ramovėnai padėjo vainiką prie Lietu
vos kankiniams kryžiaus - paminklo. 
Minėjimo aktą Jaunimo Centre atida
rė skyriaus valdybos pirm. A. Ruzgys. 
Į garbės prezidiumą pakvietė garbės 
svečius, vėliavos krikšto tėvus, sky
riaus garbės narį ir savanorius-kūrė- 
jus. Po T. Bagdono, OFM, sukalbėtos 
invokacijos, pirmininkas perskaitė Ve
teranų Sąjungos “Ramovė” centro 
v-bos raštą skyriui vėliavos įsigijimo 
proga su linkėjimais vėliavą parvežti 
į laisvą Lietuvos sostinę Vilnių.

Prelegentas dr. J. Žmuidzinas savo 
turiningoj paskaitoj apžvelgė mažai 
žinomus faktus ir pavyzdžiais pailiust
ravo senovės lietuvių padarytą kultū
ros^ įtaką rytams.

“GULBĖS GIESMĖS” premjera 
įvyks 1966 m. kovo 19 d. šį istorinį 
veikalą stato mūsų dramos teatras 
“Aukuras”, vad. energingos režisorės 
E. Dauguvietytės - Kudabienės.

Meninę programos dalį pravedė sol. 
V. Verikaitis. Jo vad. jaunučių cho
ras darniai padainavo “Norėčiau iš
keliauti” ir “Grįšim, grįšim”. Tauti
nių šokių grupė, p-lės Stanaitytės va
dovaujama, pašoko porą tautinių šo
kių. Sol. V. Verikaitis padainavo 
“Liūdną eilėraštį”, sukurtą partiza
nams pagerbti, ir “Oi, neverk motušė
je” muz. Naujalio. Par. choras išpildė: 
“La;kas namo” St. Šimkaus, “Paleisk 
tėvelį” J. Švedo, “Dul, dul dūdelė” ir 
“Nuo Birutės kalno” K. Kavecko. Cho
ras susilaukė šilto įvertinimo.

Pabendrauti su veteranais, dalyvau
ti jų surengtame minėjime buvo pri
sirinkusi pilna Jaunimo Centro salė 
tautiečių. Matėsi daug jaunimo. Jų 
tėveliams už tai reiškiama pagarba.

e. r.
MOKSLEIVIAI ATEITININKAI mi

ni 15 metų veiklos sukaktį gruodžio 5 
d. šia tvarka: 11 vai. pamaldos bažny
čioje už mirusius ir gyvus ateitinin
kus. Visi kviečiami dalyvauti Mišiose 
ir priimti Komuniją. Išpažinčių klau
soma šeštadienį nuo 7 vai. iki 7.30 v. 
v. Mišias atlaikys ir pamokslą pasakys 
T. B. Bagdonas, OFM. Jaun:mo Centre 
ivyks užkandžiai ir šios šventės pro
grama. Programoje — paskaita ir me
ninė dalis, kurią išpildys patys ateiti
ninkai. Jaunučiai, jaunesnieji ir vy
resnįjį moksleiviai pamaldose daly
vauja organizuotai su vėliava. Visi turi 
būti su uniformomis, o moksleiviai, 
kurie turi juosteles ir ženkliukus, turi 
užsidėti. Taip pat į šią šventę yra pa
kviesti ir Toronto moksleiviai ateiti
ninkai. Moksleiviai kviečia tėvelius, 
ateit:ninkus sendraugius su šeimomis

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

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

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 val.r. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 _ Telefonas JA 8-0511

Delhi, Tillsonburg
DELHI APYL. VALDYBA šaukia 

visuotinį narių susirinkimą gruodžio 
5 d., sekmadienį, tuoj po Sumos vie
tos lietuvių parapijos salėje. Bent kar
tą metuose, kai svarstomi lietuviški, 
bendruomeniniai klausimai, visi gau
siai, urmu .dalyvaukime.

ApyL valdyba

PADĖKA
Ligoje mane lankiusiems, užjautu- 

siems ir dovanų glėbiais prinešusiems 
nuoširdžiai dėkoju.

Štai ir tie gerieji bičiuliai: kun. dr. 
J. Gutauskas, M. Račys, St. ir E. Kai
riai, D. ir M. Norkai, V. ir L. Sendži- 

kuopai, bet šiuo metu nedalyvaujan
čius aktyviai šioje veikloje, dalyvauti 
pamaldose ir po pamaldų Jaunimo 
Centre sukakties programoje.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ kuo
pos valdyba šaukia gruodžio 5 d., tuo
jau po moksleivių ateitininkų šventės 
programos, ateitininkų sendraugių su
sirinkimą. Valdyba kviečia visus sen
draugius būtinai dalyvauti, o dar ne
priklausą kuopai — įsirašyti.

AKTORĖ E. DAUGUVIETYTĖ-KU- 
DABIENĖ gruodžio , 4—5 d. išvyks į 
Čikagą dalyvauti “Auksinės žąsies” 
filmo premjeroje. Ji yra viena iš fil
mo aktorių.

T. A. KALMATAVIČIAI lapkričio 
14 d. atšventė savo vedybinio gyveni
mo 20-ties metų sukaktį. Jų draugai ir 
pažįstami suruošė gražias vaišes. Su
kaktuvininkams palinkėta ilgiausių 
metų ir įteikta vertingų dovanų. Jie 
augina tris sūnus. Vytautas ir Jonas 
lanko Westdale gimnaziją, Juozukas— 
Sv. Juozapo pr. mokyklą. Visi trys yra 
ateitininkų organizacijos nariai, o Jo
nas yra išrinktas moksleivių valdybon 
iždininku. Be to, abu vyresnieji daly
vauja dramos teatre “Aukuras”. T. 
Kalmatavičienė yra ilgametė AV par. 
choro narė. Linkime ilgiausių metų.

J. P.
N. METUS sutiksime savoje salėje. 

Po daugelio metų blaškymosi po viso
kias svetimas sales ruošiant N. Me
tų sutikimą, šį kartą visiems bus ypa
tingai malonu, kad tą linksmą vaka
rą galėsime praleisti savoje salėje. 
Jaunimo Centre jau ne kartą įvyko 
šokiai ir minėjimai ir visiems teko 
patirti tą jaukumą esant savoje pasto
gėje. Bendruomenės valdyba, kuri 
yra to pasilinksminimo rengėja, pa
darys viską, kad visi atsilankiusieji 
būtų tikrai patenkinti.

Visi Hamiltono lietuviai prašomi 
savo planus taip sutvarkyti, kad tą 
vakarą būtų ne kitur, bet tik Jauni
mo Centro salėje, nes tik ten galima 
bus sutikti visus savo draugus ir ta 
proga vieni kitiems išreikšti viso
kiausius linkėjimus. Laukiame ne tik 
hamiltoniečių, bet ir svečių iš plačios 
apylinkės. Tad iki pasimatymo tą va
karą, kai visi susitiksime 1966 m. iš
vakarėse. Bendruomenės valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame už mums su

ruoštą staigmeną mūsų dvidešimties 
metų vedybų proga: P. Vindašiams, P. 
Erskaičiams, P. Andriukaičiams, P. 
Adakauskaitei, P. Beržaitienei, P. Bun- 
gardai, P. Dervaičiams, P. Dėksniarhs, 
P. Gužams, P. Jusiams, P. Kamai- 
čiams, P. Lengninkams, P. Lepars- 
kams, P. Mickams (Rochester), P. 
Norkams, P. Pliskevičiams, P. Pares- 
čiams, P. Urbanavičiams, P. Raguc- 
kams, P. Rimkams, P. Renkiams, P. 
Rudaičiui, P. Sesnauskui, P. Trumpic- 
kams.

Dar kartą tariame nuoširdų ačiū —
Alfonsas ir Teresė Kalmatavičiai 

kai, B. ir M. Povilaičiai, K. ir A. Ra- 
tavičiai, St. ir J. Augustinavičiai, A. 
ir E. Augustinavičiai, B. ir B. Dirsės, 
D. Bendikas, M. ir E. Grincevičiai, A. 
Vaitas, L. Rutkauskas, V. ir V. Trei
giai, B. Stonkus, J. Laureckas, A. ir 
B. Rudokai, F. Gurklys, V. ir M. Mi- 
ceikos, V. Ignaitis, G. ir H. Rugie
niai, P. ir E. Vindašiai, p. Steigvilai, 
J. Jasinevičius, C. ir A. Matelių šei
ma.

Kaip gera ligoje ar šiaip nelaimė
je turėti geroką būrį bičiulių! Jums 
mano nuoširdžiausia padėka, o Augš- 
čiausiam garbė.

Delhi, Ont. P. Augaitis

SUDBURY, Ont.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖ

JIMAS, surengtas rūpestingosios apyl. 
valdybos, įvyko ukrainiečių salėje 
spal o 20 d.* Mišios už žuvusius kovo
tojus, užprašytos LB valdybos, buvo 
atlaikytos savaite anksčiau. Minėjimą 
atidarė pirm. V. Venskevičius. Tylos 
valandėle buvo pagerbti už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę žuvę kariai, 
savanoriai ir partizanai. Kruopščiai pa
ruoštą turiningą paskaitą skaitė M. 
Venskevičienė. Oficialioji dalis buvo 
užbaigta Tautos himnu. Šventei pritai
kytą eilėraštį pasakė M- Stepšytė. A. 
Albrechtienės vadovaujama ir A. Ga- 
taučio akomponuojama jaunimo tau
tinių šokių grupė gražiai pašoko ke
letą tautinių šokių. Šoko E. Baltutis, 
Irena ir Ed. Glizickai, Z. Griškonytė, 
B. Gatautytė, D. Kusinskytė, J. Kaspe- 
riūnas, Jonas, Ričardas ir Saulius La- 
buekai, J. Lukšytė, S. Poderytė, Emili
ja, Vida ir Dalė Skvereckaitės, St. 
Venskevičius. Šokiams grojo A. Ku- 
sinskio kapela. Veikė geras bufetas. 
Loterijoje laimė nusišypsojo J. Ga- 
brėnienei, M. Valiukienei ir J. Remei- 
kiui. Parengimas praėjo sklandžiai ir 
jaukioj lietuviškoj nuotaikoj, bet ga
lėjo žymiai daugiau mūsų tautiečių 
dalyvauti. Radijo valandėlės mecena
tai kariuomenės šventės proga buvo P. 
Jutelis ir A. Braškys.

CHORO SUKAKTIS. Pirmąjį lap
kričio šeštadienį Kristaus Karaliaus 
par. salėj įvyko mūsų kolonijos choro 
15 m. sukaktis. Per tą laiką jis tikrai 
išvarė gilią vagą mūsų religiniame bei 
kultūriniame gyvenime ir savo pasi
aukojimu nusipelnė visų pagarbos ir 
įvertinimo. Pagerbtuvių ir komiteto 
iniciatorius buvo J. Kručas, kuris pa
sikvietė talkon kleboną, A. Pranskū- 
nienę ir St. Tolvaišą. Minėjimą atida
rė J. Kručas ir pasakė jautrią kalbą, 
paskiau kalbėjo kun. Ant. Sabas ir 
KLB Sudburio apyl. pirm. P. Venske
vičius. Ta proga buvo įteiktos dovanos 
uoliajam vargonininkui ir chorvedžiui 
A. Kusinskiui ir dviem svarbiausiem 
jo pavaduotojam bei talkininkam — 
Algiui P. Kusinskiui ir Danguolei Re- 
meikytei. Dovanas skyrė LB valdyba 
ir liet, bažnytinis komitetas, o patys 
choristai dar ir nuo savęs įteikė do
vaną savo chorvedžiui. Choras padai
navo penketą dainų; D. Remeikytė 
ir I. Glizickaitė padainavo porą duetų, 
A. Kusinskis pagrojo akordeonu. Vai
šių pabaigoje chorvedis tarė visiems 
nuoširdų padėkos žodį. Po to sekė šo
kiai dainos ir loterija. Kad lietuviška 
daina linksmiau skambėtų, negalėda
mas pats dalyvauti, K. Daunys atsiun
tė savo gamybos vyno, o kun. A. Sa
bas su A. Pranskūniene taip pat pa
dovanojo vynuogių vyno. Prie paren
gimo, be augščiau išvardintų, daug 
prisidėjo I. Raškevičienė ir L. Griš- 
konienė. Dž’ugu pastebėti, kad choran 
aktyviai įsijungęs taip pat ir lietuviš
kasis jaunimas.

MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ KLUBAS 
ruošia N. Metų sutikimą serbų salėje.

TUMO VAIŽGANTO šeštadieninė 
lietuvių mokykla veikia ir šiemet Šv. 
Tomo mokyklos patalpose, kaip ir 
anksčiau. Vedėja — M. Venskevičienė, 
kapelionas — kun. Ant. Sabas.

A. A. INŽ. J. SULMA tragiškai žu
vo automobilio nelaimėje prie Parry 
Sound. Pastaruoju metu jis gyveno 
Sudbury.

— A. B. ZLATKAI susilaukė sū
naus; turėjo keturias dukteris ir vie
ną sūnų. Tai šeštas šeimos narys. 
Sveikiname. Krsp.

TAUTOS FONDUI aukos yra mūsų 
tautinio susipratimo ženklas.' Sudbu
rio lietuvių kolonijoje tam fondui au
kų surenkama nedaug, nors čia lietu
viai uždirba neblogai. Yra net tokių 
tautiečių, kurie ne tik tam fondui ne
duoda aukos, bet net pasisako prieš 
tokį aukų rinkimą. 1950—1964 m. lai
kotarpyje, pagal spaudoje paskelbtus 
duomenis, Sudbury Tautos Fondui 
stambiau aukojo: J. Vaičeliūnas — $ 
101, J .Remeikis — 72, S. Jackus — 
63, K. Rimas — 63, P. Venckevičius— 
52. Yra ir naujų ateivių, kurie per tą 
laiką Tautos Fondui yra paaukoję tik 
$1—2. J. J.

e LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

SOL. ST. BARAS išvyksta į Vokie
tiją įdainuoti plokštelių su Stuttgar- 
to operos orkestru, kuriam diriguos 
muz. D. Lapinskas.

DR. P. DAUŽVARDIS, Lietuvos 
gen. konsulas Čikagoje, pasigedo 
lietuvių studentų lapkričio 14 d. 
dviejuose tarptautiniuose susirinki
muose: Catholic International Stu
dents Service bei Catholic Action 
Federation Mišiose katedroje ir pus
ryčiuose Studentų Centre ir Interna
tional House Association Candle
light šventėje, kurioje dalyvavo 35 
tautų studentai. Kiekvienas iš jų už
žiebė žvakutę iš bendros žvakės 
liepsnos ir pareiškė savo ir anglų 
kalba: “Aš atstovauju ... tautos ... 
valstybės žmonėms”. Abiejose iškil
mėse buvo Lietuvos vėliava. Lietu
vos konsulas jose buvo pristatytas 
kartu su kitų valstybių konsulais.

KUN. SIMONAS MORKŪNAS, Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas Sioux 
City, Iowa, savo parapijos sukak
ties proga išleido didelį ir gražų lei
dinį apie parapiją ir jos steigėjus 
bei talkininkus. Redagavo kolekty
vas: kun. S. Morkūnas, V. Rygertas, 
daiL A. Rūkštelė.

V. VALAITIS, neseniai motociklo 
katastrofoje žuvęs jaunas ir iškilus 
Amerikos spaudos fotografas, buvo 
atžymėtas “Post” žurnalo lapkričio 
6 d. laidoje: du straipsnius (apie R. 
Kennedy ir Miss America rinkimus) 
ir viršelį iliustravo jo darytomis 
nuotraukomis. Žurnalo įžangoj, kal
bant apie žurnale tilpusius autorius, 
sakoma, kad V. Valaitis žuvęs besi
ruošdamas fotografuoti popiežiaus 
Pauliaus VI vizito momentus; buvęs 
talentingas ir didžiai respektuojamas 
fotografas.

T. JURGIS GAILIUŠIS, Kenne- 
bunkporto vienuolyno viršininkas, o 
taip pat buvęs ilgametis pranciškonų 
provincijolas, statybos reikalais ne
seniai lankėsi Niujorke. Šiuo metu 
jis baigia statyti koplyčią prie pran
ciškonų vienuolyno Kennėbunkpor- 
te.

ADV. MARTIŠIUS iš Australijos 
keliauja aplink pasaulį. Jis yra bai
gęs teisės mokslus Australijoj ir te
nai verčiasi advokatūra. Amerikon 
jis atvyko iš Anglijos. Prieš Kalė
dų šventes tikisi pasiekti Australi
jos sostinę Canberra, kur gyvena.

KOMITETAS LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBEI ATSTATYTI kvie-
čia visus KLNA skyrius, lietuviškų Lietuvos laisvės. Šv. Mišias ta inten-
organizacijų bei spaudos atstovus, o 
taip pat ir plačiąją visuomenę atsi
lankyti į susirinkimą, kuriame KLN- 
A koordinatoriai pateiks savo veik
los ataskaita. Susirinkimas įvyks 
gruodžio 18 d., šeštadienį, 7 v.v., 
Apreiškimo par. salėje, North 5th 
ir Havemeyer Sts., Brooklyne.

SUAUKOTA 5.000 DOLERIŲ. — 
Spalio 31 d. Lindene, N.J., paminėta 
BALFo 20 metų sukaktis. Per tą lai-

Sault S. Marie, Ont.
ŠEIMOS ŠVENTĖ. — V. A Gustai 

nių didelis ir gražus namas yra prie 
pat miesto parko ir zoologijos sodo 
pačioje gražiausioje miesto dalyje, 
statytas paties savininko, kuris apie 
18 metų dirba plieno fabrike. Jis ne 
tik savų tautiečių, bet ir vietinių ka
nadiečių tarpe žinomas kaip geras 
namų statytojas ir stalius. Vienas di
džiausių Antano darbo įrodymų yra 
didelis motelis “Wagon Wheel”. Po
nia Valerija yra viena iš tų laimin
gųjų. kuriems pavyko prasmukti pro 
“geležinę uždangą”. Ji gavo sovietų 
leidimą išvykti iš Kauno į Lenkiją, o 
iš ten brolio oficialiu keliu buvo at
sikviesta į Torontą, kur ji susipažino 
su ten beatostogaujančiu Antanu G. 
Lygiai prieš 5-rius metus Antanas ir 
Valerija sujungė savo gyvenimo ke- 
l’us pasikeisdami vedybiniais žiedais, 
šiai sukakčiai paminėti V. A. Gustai- 
niai pakvietė pas save vaišėms arti
mų draugų būrelį. Ta proga palinkė
kime V. A. Gustainiams tolimesnio 
laimingo bei saulėto gyvenimo, o taip 
pat ir toliau pasilikti gerais lietuviais, 
nepamirštant pavergtos tėvynės ir ki
tų lietuviškų reikalų. J. Sk.

ką iš mažos lietuvių apylinkės BAL- 
Fui suaukota apie $5.000, surinkta 
daug drabužių ir avalynės. Skyriaus 
steigėjai ir iniciatoriai: S. Černienė- 
Mulks, Liudvinąvičiai, Prapuoleniai, 
Varneckai, Degučiai, Samatauskai ir 
kt. Jubilėjaus proga jiems įteikta po 
Sibiro maldaknygę. Minėjime daly
vavo Lindeno miesto lietuvis bur
mistras Grigaliūnas, kun. L. Jankus 
ir kt.

Italija
PASAULINĖS KATALIKIŲ MO

TERŲ ORGANIZACIJŲ UNIJOS 
vykdomasis komitetas buvo susirin
kęs Romoje. Lietuvėms atstovavo iš 
Paryžiaus atvykusi Birutė Šlepetytė- 
Venskuvienė, kuri yra vykd. komite
to narė ir visų pavergtųjų tautų ka
talikių moterų atstovė. Ji painfor
mavo suvažiavimo dalyves apie mo
terų padėtį Lietuvoje ir kitose ko
munistų pavergtose tautose.

Australija
ADELAIDĖS LIETUVIŲ NAMAI 

perstatomi, platinami ir puošiami. 
Tam tikslui pernai ir šiemet buvo 
paskelbti aukų vajai, kurie davė be
veik po 2.000 svarų pajamų.

Vokietija
KRISTAUS KARALIAUS SVEN- 

TĖ iškilmingai atšvęsta Miuncheno 
priemiesty Ludwigsfelde spalio 31 
d. Ta proga lietuviai suruošė minė
jimą. Pamaldas lietuviškai atlaikė 
kun. dr. J. Aviža. Po pamaldų įvy
ko susirinkimas, kuriam vadovavo 
Vokietijos ateitininkų sendraugių 
pirm. dr. J. Grinius. Jis priminė lie
tuvių pažangumą prieš kitas tautas, 
kurios dar ir dabar nesuvokia pilnai 
Kristaus Karaliaus šventės ir viešų 
jos minėjimų už bažnyčios neturi. 
Kun. D. Kenstavičius skaitė paskai
tą apie Kristų kaip visatos valdovą. 
Aptemus salėje lempoms, scenoje 
sušvito lietuviškasis Kristus Kara
lius — Rūpintojėlis. Pasigirdo reli
ginė muzika — giesmės iš magneto
fono juostos, Jūratės Barasaitės ir 
Ritos Pauliukevičiūtės perduoti ei
lėraščiai. Muzikiniuose rėmuose jaut
riai nuskambėjo ir Evangelijos iš
traukos. Paruošė Pr. Al.

LONDON, ONT.
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ buvo pa 

minėta pamaldomis už žuvusius dėl 

cija užprašė skautų vietininkija. Jas 
atnašavo ir įspūdingą tai dienai pri
taikytą pamokslą pasakė klebonas kun. 
B. Pacevičius, jį baigdamas šiais žo
džiais: “Žuvusių jaunuolių savanorių, 
moksleivių partizanų ir kitų dėl Lie
tuvos laisvės kritusių didvyrių sudėtos 
aukos nebus beprasmės tik tuo atve
ju, jei kiekvienas mūsų namas išeivi
joje bus tautinė tvirtovė”.

BENDROS KŪČIOS numatomos ir 
šiais metais. Jas rengia parapija. Užsi
registruoti jau dabar. Po Kūčių tuoj 
bus Bernelių Mišios. Tikslus laikas bus 
praneštas vėliau. Praėjusiais metais 
bendros kūčios buvo gana įspūdingos 
ir tokių reikia tikėtis ir šiais metais.

D. E.
ŽYGIUI Į JUNGTINES TAUTAS 

PAREMTI AUKOJO: $25 dr. A. Ka- 
veckas; $20 J. Ordas; po $10: J. But
kus, K. Kudukis, A. Petrašiūnas, P. 
Jokšas, A. Dragūnevičius, A. Paplaus
kas, E. Cicėnas, A. Bartkus, T. Vilbi- 
kaitis, J. Berzėnas, KLB apyl. valdy
ba; $8 kun. B. Pacevičius; po $5: J. 
Brazlauskas, J. Petrauskas, Ig. Ramo
nas, J. Beleckas, L. Eimantas, S. Žul- 
pa, A. Kalnėnas, A. Miškinis, A. Ma
čys, V. Kuzma, E. Daniliūnas, P. Sty
ga, S. Navickas, J. Misius, L. Kensta
vičius, A. Ratkevičius, Ed. Petrauskas, 
L. Blyskis, Ad. Petrauskienė; po $3: 
A. Šiaučiūnas, J. Kasputis, P. Kuosa, 
J. E. Aušrotai, Pr. Judickas; po $2: 
L. Dūda, P. Petrulionis, D. A. Gude
liai, A. Jonynas, M. Chainauskas, L. 
Kanapeckas, P. Tumosa, V. Gudelis, 
J. Valaitienė, K. Bevardis, J- Čegys, 
A. Kisielius; po $1: J. Juodgalvis, V. 
Uždravis, Pr. Rušinskas; iš viso $300. 
Pinigai pasiųsti lapkričio 1 d. ir gau
tas padėkos laiškas. J. Ordas

A - ACADIAN 
pirmoji sąrašuose 

(suprantantiems degtinės kokybę)

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

Įrašykite ACADIAN šiandieną savo sąraše pirmoje vietoje.
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VATIKANO SANTARYBOJE V. DELINIKLS

Dabarties kunigas dabarties pasauly
Dabarties kunigo problemos

/

Svarstant misijinę veiklą, kard.
J. Frings pastebėjo, jog pateikto-'l Belgijos kard. L. Suenens nuo- 
je schemoje reikia labiau išryš- mOne, dabartinė schemos redak- 
kinti Bažnyčios misijinį charakte- cjja yra geresnė 
rį ir jos pareigą šioje srityje, visdėlto ji nėpat
Kard. B. Alfrink pridūrė, kad nig0 aspiracijų. Pirmiausia teks- 
misijonieriais gali būti ne tik ku- te nekalbama apie šių dienų ku
nigai ar vienuoliai, bet ir pašau- nigo problemas. Netgi nėra aiški 
liečiai: vyriai ir moterys, vedę ir kunigo vieta pasaulyje ir Bažny- 
nevedę, nes Šv. Dvasia teikia sa-j&oje. Moderniajame pasaulyje, 
vo dovanas ne tik dvasiškiams, kuris progresyviai nukrikščionė- 
bet ir pasauliečiams, kad ir jie ja, kunigas vis labiau tampa sve- 
galėtų būti mįsijonieriais savo timas, o Bažnyčioj pasauliečiai 
laiko, vietos.sąlygose. Apaštališ- kartais taip iškeliami, jog, atrodo, 
kasis ukrainiečių vizitatorius Ar-‘jau nėra srities, kur kunigo pa- 
gentinoje vysk. A. Sapelak nuro- saulietis nepakeistu. Čia ir kyla 
dė, jog schemoje neatkreiptas dė- reikalas labiau išryškinti kunigo 
mesys į tai,' kad apie trečdalis santykius su Kristumi, su vyąku- 
žmonijos kenčia persekiojimus ir pais ir pasauliečiais. Kunigas vi
jos negali pasiekti Evangelijos su pirma yra skirtas Kristaus tar- 
šviesa. Ukraina jau 50 metų ken- nybai: per jį Kristus veda žmo- 

' čia tokiose sąlygose, nes ten nes į galutinį tikslą — Dievą.
siaučia kovojanti bedievybė. Gi Kunigo paklusnumas vyskupui 
kovoje su ja, reikia gerai paruoš- neturi būti išaiškintas kaip aklas 
tų kunigų,, pažįstančių marksiz- atsidavimas ar jo asmenybės pa- 
mą ir jo klaidas. Jėzuitų genero- “ 
lo Tėvo P? Arrupe nuomone, 
schemoje reiktų labiau pabrėžti 
misijų bendradarbiavimo klausi
mą ir misijų informacijos reika
lą. Esą labai dažnai pasitaiko, 
kad informacijos apie misijas ____________
yra labiau pritaikytos vaikams, ordinuoti pasauliečiu apaštalavi- 
negu suaugusiems. Būtų gera, jei mo darbą, atrasti ju tarpe apašta- 
tuo tikslu būtų įkurta atskira in- ‘ — - - - ---
formacijų institucija.

Iš viso diskusijose apie Bažny
čios misijinę veiklą savo pasta
bas žodžiu pareiškė 48 santarybos 
dalyviai.

Celibato klausimas
Baigę diskutuoti misijų klausi

mą, santarybos dalyviai pradėjo 
svarstyti naują schemą, liečian
čią kunigų gyvenimą ir jų darbą. 
Pradžioje generalinis sekretorius 
arkiv. P. Felici perskaitė Šv. Tė
vo laišką, ryšium su kaikurįų 
vyskupu ketinimu iškelti kunigu1, . , . , . x , .
celibato klausimą. Savo laiške ■ bedamas apie kunigo santykius su 
Paulius VI rašo, jog esą nedera, vyskupu, pasiūlė schemoje la
šino klausimu diskutuoti. Toliau biau išryškinti kunigui suteiktas 
Šv. Tėvas laiške pasisako už kuni- galias pastoracijoje, nes esą čia 
gų celibatą, padedantį jiems ge- eina kalba apie subrendusius, at- 
riau ir pilniau pasišvęsti Bažny-; sakingus, dažnai gabius ir išmin- 
čios bei sielų gerovei. Visdėlto,1 tingus žmones. Be to, kunigai 
jei kuris iš santarybos dalyvių gauna ypatingų savo pašaukimui 
mano turįs ką nors rimto šiuo reikalingų malonių, todėl jie yra 
klausimu pasakyti, tedaro tai raš- ■ verti vyskupų pasitikėjimo, kai 
tu, kurį šv. Tėvas atidžiai ap- tuo tarpu jie skubiais atvejais ne
svarstysiąs. Tolimesnėse šios visuomet gali kreiptis į savo vys- 
schemos diskusijose visa eilė kūpą. Vyskupas, kuris neleidžia 
kalbėtojų pakartotinai pabrėžė, į kunigui parodyti iniciatyvos, žai- 
jog schema turinti aiškiai kuni-'džia kunigo pagarba ir paklusnu- 
gams priminti dažnos išpažinties, Į mu. Tad vietoj nuolat pabrėžus 
maldos, celibato, nusižeminimo, ■ paklusnumą, geriau iškelti su- 
o ynač paklusnumo vyriausybei brendimo ir atsakingumo reikalą, 
reikalą. Mondonedo (Ispanijoje) Suteikta didesnė kunigui laisvė 
vysk. J. Argaya pasiūlė schemoje pastoracijoje gali duoti didesnių 
labiau pabrėžti kunigo mirties vaisių. Kard. A. Bea pastebėjo, 
pastoracinę vertę ir pavyzdį vi- kad schemoje turėtų būti palies- 
siems, kokį yra davęs savo mirti- tos ir Rytų Bažnyčios vedusių ku
rni popiežius Jonas XXIII.

. už pirmąją, bet 
visdėlto ji nepateisina kilnių ku-

žeminimas. Kunigas yra vyskupo 
bendradarbis, patarėjas, draugas, 
pašvenčiąs visas savo jėgas apaš
talavimui. Vienybėje su vyskupu, 
kunigas ypatingu būdu dalyvauja 
Kristaus pranašiškoje ir karališ
koje misijoje. Todėl jis turi ko-

lūs, atpažinti jų sugebėjimus ir 
pajungti juos Bažnyčios tarny
bai. Spalato (Jugoslavijoje) vysk. 
Fr. Franic siūlo, kad kunigams 
prie celibato ir paklusnumo isi- 
nareigojimų būtų pridėtas dar ir 
trečias — neturto. Gi Beiruto 
arkiv. F. Nabas pasiūlė, kad bū
tų sureguliuotas tinkamas kuni
gams atlyginimas, atitinkąs vidu
tinių pajamų asmens uždarbi.

Daugiau savarankiškumo 
kunigams
Vysk. T. Mancini, italas, kal-

nigų gyvenimo sąlygos. Tuo tar-

HAMILTONO JAUNIMO ŠVENTĖ
Tautinių šokių grupė, pasivadi- Į miltono apyl. valdybos vardu P. 

nusi “Gyvataru” (tokio šokio var-' Lesevičius, KLB valdybos pirm, 
das) lapkričio 20 surengė 15 me- A. Rinkūnas, Toronto apyl. v-bos 
tų sukakties paminėjimą Jauni-, pirm. Aug. Kuolas, AV par. cho- 
mo Centro salėje. Minėjimas, ga-Į ro — p. Vindašius, ateitininkų — 
Įima sakyti, tapo Hamiltono lietu-: J. Pleinys, šeštad. m-los—K. Mik- 
vių jaunimo švente, nes visą pro- šys, “Aukuro” — p. Kudabienė, 
gramą atliko apie 100 įvairaus AV par. k-to — inž. Mastys, o 
amžiaus jaunimo. Be to, ir žiūro- “Gyvataro” narių vardu vadovę 
vų tarpe netrūko jaunimo. Šven- G. Breichmanienę pasveikino ir 
tės programą “Gyvataras” prade- dovaną įteikė dr. V. Kvedaras, 
jo “Sadute”, kuri lietuviams taip 
artima savo lyriškumu, idilišku 
žingsniu, lėtu ritmu ir jaudinan
čiu turiniu. Šokėjos ją išpildė su 
įsijautimu, darniai teikdamos 
mostus įpintos minties išraiškai. 
Žiūrovai sekė “Sadutę” jautriu 
žvilgsniu, tarsi pergyvendami 
draminį epizodą. Po tokios įžan
gos “Gyvataro” vyriausioji vado
vė G. Breichmanienė tarė žodį, 
džiaugdamasi nueitu keliu, pa
brėždama jaunimo entuziazmą 
tautiniams šokiams ir dėkodama 
savo talkininkėms bei talkinin
kams. Jos žodis buvo palydėtas 
scenoje išsirikiavusių šokėjų šim
tinės ir labai gausių žiūrovų. To
liau, be jokių susitrukdymų, sekė 
kruopščiai parinkta šokių pynė, 
kuri buvo atlikta jaunimo subat- 
vakario formoje. Joje pasirodė 
ir pačių jauniausių šokėjų — vai
kų grupė, ir moksleivių, ir suau
gusių, ir veteranų. Pastarieji, 
“Gyvataro” pijonieriai, nors jau 
vedę, bet scenoje mikliai mynė 
“Senių polką” ir gyvai pašoko 
“Gyvatarą”. šokėjų grupės sekė 
viena kitą, lydimos savų akordeo
nistu — A. Ulbino, G. Prunskaus, 
V. Beniušio. ir K. Deksnio. Tuo 
būdu susidarė spalvingas vaizdas, 
kuris keitėsi kas keletą minučių. 
Ji gyvino pranešėjai — L. Ver
bickaitė ir A. Ulbinas eiliuotom 
ištraukom ir proginiu sąmojumi, 
šalia iau daug kartu matvtu .šo-

- kiu. suaugusių grupė pašoko da
bartinėje Lietuvoje garsėjančių 
šokiu, būtent. “Landytinį” ir 
“Landutę”. Taip praksriejo gyvai 
atlikta meninė programa, po ku
rios visi šokėjai išsirikiavo sce
noje. Jiems ir ju vadovei G. 
Rreichmanienei bei jos padėjė
joms — L. Virbickaitei, L. Stane
vičiūtei ir p. Gudinskienei buvo 
sukeltos ovacijos. Sveikintojai 
vienas po kito teikė joms gėlių 
puokštes, dovanas ir reiškė nuo
širdžius linkėjimus: Sveikino: Ha-

pu celibatas yra taip iškeltog 
susidaro įspūdis, kad vedėtų 
Bažnyčios kunigai nėra pilu- 
nigai. Esą, reikia schemoa- 
liesti kunigų gyvenimą cite 
ir moterystėje.

Vikarai nėra seminarists
Šv. Antano (JAV) vysk, il- 

bininkas S. Leven iškėlė rų 
klausimą. Santaryba apieos 
dar netarė nė vieno žodžioi- 
kuriose vyskupijose jie ro 
pusę vyskupijos kunigų, iu 
dažnai yra traktuojami kaipi- 
naristai; skiriami klebonaiai 
jau seniai yra praslinkę tin
gumo bei entuziazmo met/i- 
karai turėtų būti pirmieji o- 
no patarėjai, ne tik jo kietos 
svečiai... Beira (Mozaio) 
vysk. S. Soares mano, kad a- g 
ryba įeis į istoriją ne kaipii-i 
gystės, bet "kaip vyskupysiš-1 i 
ryškinto ja. Sekanti viste Genovaitė Dumčiūtė - Breichma-
Bažnyčios santaryba gal dau nienė, Hamiltono tautinių šokių

Atsiųsta paminėti
Moteris, Lietuvių moterų žurnalas, 

1965 m. nr. 5. Leidžia Kanados Liet. 
Kat. Moterų dr-ja. Redaguoja redak
cinė komisija. Adr. 57 Sylvan Ave., 
Toronto 4, Ont. Canada. Met. pren. $4.

Skautų Aidas. 1965, nr. 9. Lietuvių 
skaučių ir skautų laikraštis. Oficia
lus Lietuvių Skautų Sąjungos orga
nas. Leidžia LSS tarybos pirmija. Pre
numerata metams $3, atskiro nume
rio — 40 et. Adresas: Skautų Aidas, 
P.O. Box 222, Thompson, Conn., 
06277, USA. Vyr. red. v. s. Ant. Sau- 
laitis.
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aptars ir išryškins pačią kus- 
tę. Schemoje kunigui taikoa- 
vadinimai “vyskupo pasiųs”, 
“vyskupo bendradarbis” neš- 
kia nei kunigo, kaip tokia- 
šaukimo prigimties, nei pa
švęsto asmens kilnumo, ypr- 
rint galvoje jo ryši su Kriii.

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

Tai
DIEVAS SUTEMOSE

Parašyta kun. prof. Stasio Ylos. 
Joje originaliai atskleisti žy
miųjų lietuvių dvasiniai keliai 
bei lūžiai. Kaina su persiunti
mu $3.15. Adresas: "Žiburiai"

grupėj “Gyvataras” vadovė, dir- 941 Dundas St. W., Toronto 3, 
banti šokių meno srityje jau 25 z Ontario
metai

Didžiausios šokių grupės sukaktys

a KlllllllilVI:II: vrilil(Hl
DAIL. MIKAS ŠILEIKIS, rašyda- ra vertė yra 2 mil. rublių. Instituto 

mas “Naujienose” apie dail. A. Pet- 
rikonio meno parodą, apie menininkus, 
įžangoje šitaip išsitaria: “Giacometti 
sako, kad šiandien menas paverstas 
absurdo veikla, kokios šiais laikais 
yra perdaug, o meno taip mažai, — reikalaujančios patyrusio profesoriaus 
reikia sutikti. Dailininkas, kuris rie
kia ir dar nėra pasiekęs savo veiklos 
zenito, — daro pažangą, — jis dar mokslinėje taryboje Vilniaus univer- 
nėra išsisėmęs. Iš tokių menininkų sitete geografai Bronislavas Kavaliaus- 
laukiama daugiau, kai jų kūrybinė i kas ir Justinas Tamošaitis apgynė di
versinė neišsibaigusi. Dailininką gali- sertacijas — “Saulės radiacijos ištek- 
ma palyginti su rašytoju-kūrėju. Viė- nai Pabaltijy” ir “Lietuvos TSR pel
ui rašytojai greit “išsirašo”, kiti nie- kėguoliai ir jų genetinė klasifikacija”, 
kad nepritrūksta temų, lyg jų ištisas Disertacijų autoriams suteiktas geo- 
gyvenimas būtų tik kūryba. Kiti mo- grafijos mokslų kandidato laipsnis 
ka rašyti, bet neturi ko rašyti. Tas j J0N0 AVYŽIAUS romano “Kaimas 
pats ir su dailininkais. Moka piešti,1 įjyžkeiėje’ 
bet ne visi moka kurti, kiti nemoka i 
piešti, bet gali kurti.”

R. MIZARA, komunistinės “Lais- Bratkauskas. Pagrindinius vaidmenis 
vės” redaktorius, rašydamas apie Jo- sukūrė aktoriai: V. Muraška, A. Ra- 
no Šimkaus mirtį, prisimena jį, kaip 
“drąsų bičiulį, drįsusį net ir Berijos 
laikais, kai buvę ‘kreivakiuota’ į tuos, 
kurie ‘susirašinėję su užsieniu’, para
šyti jiems laiškus.” Jonas, girdi, aky
lai sekęs jų “Laisvę” ir jų spaudą, j ir 25 m. sceninio darbo sukaktį. Akto- 
Pamatęs ką įdomesnio, nesibijojęs tar- j riaus kelią jis pradėjo 1940 m. Siau- 
ti tokį ar kitokį žodį. Gi vargšas Mi- lįuose. Per 25 metus K. Tumkevič us’

darbuotojai užpatentavo 19 išradimų 
bei atradimų. Medicinos institutas į 
gyvenimą yra išleidęs šimtus gydyto
jų. Jo laboratorijose atliekami moksli
niai tyrimai ir sudėtingos operacijos,

rankos.
GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETO

inscenizaciją žiūrovams 
pateikė Vilniaus televizijos studija. 
Inscenizacijos autorius ir rež. — B.

dzevičius, S. Petraitis, J. Jaruševičius, 
E. Kunavičius, J. Ramanauskaitė ir kt.

KAZIMIERAS TUMKEVIČIUS — 
Šiaulių dramos teatro režisorius ir 
meno vadovas paminėjo 50 m. amžiaus 
ir 25 m. sceninio darbo sukakti. Akto-

Tarp daugelio priemonių tau- siekęs tarptautinio pripažinimo zara’ nors. *r gyvendamas Amerikoj, sukūrė 44 vaidmenis ir pastatė virš 
Po vyskupo kunigas yra phis Utiniam išsilaikymui gyvenant iš- meninis vienetas. Tarp daugelio kaip Bęfijos, taip ir dabartiniais lai-į 40 veikalų, o jo suvaidintų spektaklių 

1- eivijoj bene viena iš sėkmingiau-' kitų premijų, 1962 ir 1963 m. da-:kais’ tarti betkokį žodelį prieš; skaičius siekia 1.000. Jis yra Lietuvos
■ siu ir įspūdingiausių yra tauti- ■ lyvavo Laisvės Festivalyje Toron- j Lietuvos okupantus. Į Teatro Draugijos Šiaulių skyriaus pir-
Įniai šokiai. Jie ne tik suteikia te ir laimėjo premijas. “AKĖČIOS” Nr. 3(4) rugsėjo mėn.' mininkas, vyr. dainų švenčių režiso-

kvalifikuotas Kristaus atas jaunimui žaisminę ir puikią pra-Į 
; mogą, bet ir viešais pasirody-Į 
mais savųjų ir svetimųjų tarpe 
supažindinkime ne vieną svetim
tautį ne tik su mūsų liaudies me
nu, bet ir tokių koncertų pro
ga jie daugiau patiria aoie Lietu- į . ...... , . ,
ta, jos likimą ir mūsų p'roblemas. tautinių šokių grupę vadovauja- 

e . mo (Vi KomnaiTAc Pnciviimninci ĮTodėl ir nenuostabu, kad visur 
išeivijoje, kur tik susibūrė dides
nis skaičius lietuviu, atsirado ir 
tautinių šokių grupės. Nevisos 
jos lygios meniniu požiūriu, nes,1 
trūkstant tinkamų tautinių šokių 
mokytoju, to darbo ėmėsi ir mė- . ........ , ...• » .^.'gabumų žurnalistu,
gėjai bįj mažiau kvalifikuoti as- ™ tau.tlnl4 ,sok‘ll 8r“Pei m“2, V. | dinama kaip ve.kalo ištraukos. «», vo-Hl. t, 
menys. Gi paruošti tautiniu šokiu ?3niuC10 Įsteigtame ansamblyje j psl. ve,kalas bus spausdmamas ro a- 
grupe kaip meninį vienetą neuži JeV?“S gaT(- Haffkruge ir. tonom, ,r kainuos S5. Knygos mylėto- 
tenka vien geru noru ; Neustadte — Vokietijoj. 1948-50 i jai ir teatro darbuotojai kviečiami jį

Hamiltono lietuviu kolonija. m’. vadovavo tautinių šokių gru- į tuojau užarti šiuo adresu: J. Rač-
kuri pasižymi dideliu gyvastingu- Pei Karmdoje aukso kasyklų kauskas 57^ So Artesian Ave. Chi- 
mu ir dinamiškumu visose sritv- miestelY^ Cadillac, Que. Nuojcago, ill. 60629, LSA. Bus spausdma- seU turi?nenu^mą Siu I-: į950 ^vena Hamiltone ir va-? ™ tik tiek egzempliorių, kiek užsa- 
kiu žinove ir mokjdoją Geniai-: ^vauja tautinių šokių grupei kyta.

. . .. . I r.vuzoforoc Ir.,r, MINĖS VYTAUTO D. GIMNAZIJOS
SUKAKTĮ. Š. m. rugsėjo mėn. sukako 
50 metų nuo įsteigimo Vytauto Didžio
jo gimnazijos Vilniuje. Jos auklėtiniai 
kartu su Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga yra pasiryžę šios reikšmingos 
gimnazijos auksinį jubiliejų tinkamai! 
atžymėti. Tuo tikslu Čikagoje susirin
kę buvę mokytojai, absolventai bei 11.* 
auklėtiniai, dalyvaujant Vilniaus K. | 
L. S-gos c. v-bos įgaliotiems atstovams, i 
nutarė suruošti plataus masto minėji-i 
mą 1966 m. gegužės 28-29 d. Jaunimo • 
Centre. Tikimasi, jog turėdami ilgą; 
savaitgalį šioms iškilmėms į Čikagą 
suvažiuos buvę VDG auklėtiniai ir iŠ 
tolimesnių vietovių. Be to, susirinku
sieji sutartinai pasisakė už monogra
fijos išleidimą.

Minėjimui rengti komisijos garbės 
pirmininkais pakviesti buvę V. D. G. 
mokytojai — prof. Adomas Varnas ir 
Marija Varnienė. Išrinkta minėjimui 
rengti komisija pasiskirstė pareigo
mis: pirm. dr. E. Ringus, vicepirm. G. 
Sirutienė, sekr. J. Gaižutis ir nariai— 
Z. Dailidka, A. Dundulis, J. Grigaravi
čienė, J. Lekas, V. Šimkus ir L Va- 
lauskienė.

IŠLEISTI SPECIALŪS ŽENKLE
LIAI su užrašu “Christmas is banned 
in Lithuania”; tinka klijuoti ant vokų. 
Juos 1964 m. išleido Britanijos Lietu
vių Taryba. 120 ženki. — 1 dol. Gau
nami: Mr. R. Baublys, British Lithua
nian Council, 55, Ringmer Ave. Lon
don, S. W. 6, England.

■ asmuo, turįs stipriausią onįi- _ __  ___  ____________ o__ t x _____
nį ryšį su Kristumi. Ir tikii-'sių ir įspūdingiausių yra tauti-■ lyvavo Laisvės Festivalyje Toron-Lietuvos okupantus, 
gas po vyskupo yra labiau niai šokiai. Jie ne tik suteikia te ir laimėjo premijas.

: kvalifikuotas Kristaus atas jaunimui žaisminę ir puikią pra-į f Dumčiūtė - Breichmanienė

Iš viso dėl šios schemo?o 
pastabas žodžiu pareiškė 6s- 
kupų.

Iškilmingas posėdis
Spalio 28 d. įvyko iškilias 

visuotinės santarybos benis 
posėdis, kuriame dalyyavv. 
Tėvas. Ta proga balsavimdu 
buvo priimtos 5 schemosėl 

. pirmosios schemos “Vyų 

. pastoracinės pareigos” pacė 
I 2.322 dalyviai, iš kurių uže- 
' mos priėmimą balsavo 2.3gi 
; prieš jos priėmimą — 2, iiu- 

silaikė.
Už antrą schemą, Redą; 

vienuolių gyvenimo reformd- 
’ savo 2.321 ir 4 prieš.

Trečioji schema liečia lęų 
paruošimą. Už jos priėmina- 
sisakė 2.313 ir 3 — prieš.

Ketvirtoji schema: “Kro- 
. niškasis auklėjimas”. Už jtl- 
Jsavo 2.290 ir 35 — prieš.

Penktoji schema, liečiantž- 
nyčios santykius su nekro- 
niškomis religijomis, buvo n- 
ta 2.221 balsais; 88 pacė 
prieš, o 3 susilaikė.

Praktiškai visuotinės say- 
bos darbai yra beveik ti, 
vyksta tik balsavimai. Šv. as 
oficialiai pareiškė, kad galai 
ši 4-ji sesija baigsis gruo<8 
d. Tuo pačiu bus baigta iro-, 
tinė santaryba.

Tai humoro laikraštėlis, leidžiamas ■ rius, dėsto dailųjį skaitymą K. Preik-
1938 m. baigusi Vilkaviškio gim- Vi®»- hum»ris-|šo pvdagoginiarne
nazija, išlojo i VDU hurnanitari- ,n,9 sn,d9' be! "en>aza. ,r.. “"“'į I ’ RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS NARIUS 
ni fakultAto Kauna 1Q40 m nCr. Leidėjams ir redakcijai žinotina, kad | priimti: Dalia Urneviciute, Albinas 
ci\-plp i Vilniaiic nnivarcitata ir; humoras — sunki išraiškos forma ir Morkus, Leonidas Veisbergas ir Pet- 
ten įstojo i Liaudies ASlio; neV“ toj STity -kasi vienodai ge- ras Naraškevičius. D. Urneviūiūtė jTa

- i rai kurti. Pr. Al. išleidusi dvi poezijos knygas ir sek
mą M. Baronaitės. Pasižymėjusi i
geru atlikimu ir supratimu tauti-1 išvertė iš prancūzų kalbos garsiojo ra-
nių šokių, talkino vadovei M. Ba- i šytojo Paul Claudel dramą “šilkinis
ronaitei paruošiant kitas šokėjų! batelis”, kurioje gyvenimiškai pavaiz-

■ grupes ir buvo teisėja tautinių j duota mintis: Dievas moka tiesiai ra- 
ŠO'kių varžybose. 1942 m. baigė į Šyti ir kreivose linijose. Veikalas pa- 
universitetą. 1945-47 m. vadova- i rašytas scenomis, kurios gali būti vai-

KUN. V. BAGDANAVIČIUS, MICj mingai debiutavusi su pirmąja pjese

I Gyvataras”, kuri sėkmingai ir 
i dažnai pasirodo įvairiuose lietu- 
; vių parengimuose bei koncertuo- 
! se ne tik Hamiltone, bet ir kito- 
i S3 lietuvių kolonijose Kanadoje 
i ir JAV. Pažymėtina, kad tauti
nius šokius šoka visa ' vadovės 
šeima: sūnus Gediminas, studen
tas, — suaugusiųjų grupėje ir 

i dukra Giedrė — moksleivių gru- 
Ipėje.

Šių sukakčių proga G. Breich- 
manienei ir jos šokėjams bei šo- 

sėk-

tę Breichmanienę, įuriai šiais j 
metais sueina 25 metai pedagogi-' 
nio darbo tautinių šokių srityje.: 
Sutelkusi apie 120 šokėjų trijose' 
grupėse — suaugusių, moksleivių Į 
ir vaikų — š.m. lapkričio mėn. j 
20 d. Hamiltono Jaunimo Centre 
davė pasigėrėtiną koncertą “Gy
vataro” tautiniu šokių grupės 15 
metų veiklai atžymėti.

Tenka pažymėti, kad Hamilto-i 
no tautinių šokių grupė “Gyvata-! 
ras”, vadovaujama prityrusios 
tame darbe vadovės G. Breichma- kėjoms linkime geriausios 
nienės, yra gerai paruoštas ir pa- ' mės. A. K.

Gerijsia ir vertingiausia 
jūsų egtinė

Atskiros “Gyvataro” grupės Įtei
kė dovanas savo vadovėms. Taip 
pat buvo perskaityta keletas svei
kinimų raštu. Padėkos žodi tarė 
L. Verbickaitė. Šiai baigiamajai 
daliai vadovavo V. Pašilys, kuris 
nuolat sielojasi “Gyvataro” sėk
me, jam talkina spaudoje ir ki
tais būdais. Tai reto judrumo, ne
pailstantis lietuviškos veiklos 
šauklys. Likusi laiko dalis buvo 
skirta vaišėms ir šokiams, ku
riuos “išpildė” ne tik jaunimas, 
bet ir senimas.

Sukakties proga buvo išleistas 
iliustruotas leidinys, kurį redaga
vo: dr. V. Kvedaras, V. Pašilys, 
L. Verbickaitė, E. Petrušaitis, K. 
Bieliūnas, G. Breichmanas, J. 
Giedraitis; viršeli piešė T. Trum- 
pickas. Leidinyje trumpai ap
žvelgta “Gyvataro” praeitis — 
raštu ir iliustracijomis.

šia džiugia proga tenka svei
kinti ryžtingąjį “Gyvatarą” ir 
linkėti, kad jo eilėse išaugtų daug 
tokių vadovių kaip G. Breichma- 
nienė - Dumčiūtė, daug jos dva
sinių Breichmanaičių ir Breich- 
maniukų, kurie galėtų tęsti tauti
nes tradicijas ne tik Hamiltone, 
bet ir kitose lietuvių gyvenvietė
se. T. Ž.

ČIKAGOS VAIZDAI...
(Atkelta iš 3-čio pusi.)

DAUG SUSIDOMĖJIMO kelia oku
puotos Lietuvos grafiku paroda, kuria 
Lietuvių Menininkų Klubas, administ
ruojąs Čiurlionio Galeriją, norėjo su
rengti šioje galerijoje. Dėl šios paro
dos "Draugo” dienraštis lapkričio 24 
d. laidoje rašo: “Okup. Lietuvos gra
fikų kūriniai yra pasiekę Čikagą ir 
buvo norima tuos kūrinius išstatyti 
Čiurlionio galerijoj. Jaunimo Centro 
rūmų šeimininkų įgaliotinis bent šiuo 
metu atsisakė kūrinius įsileisti į Čiur
lionio galeriją ir į Jaunimo Centrą”.

Tradicinė FIVAR BRANDY yra 
nepaprastos bės, neturinti sau 
lygios skoniu ilnumu, parduoda
ma prieinamana. Garsioji Paari 
importuota dė yra ilgai laiko

ma ąžuolo statinėse, kad būtų ska
nesnė, nors nuostabiai žema jos kai
na lieka ta pati. Be abejonės, tai 
puikiausios kokybės degtinė Ka
nadoje. '

“Vadink mane motina”. A. Morkus, 
atrodo, rašytoju pripažintas politiniais 
išskaičiavimais. Iš JAV jis grįžo į Lie
tuvą ir dabar tarnauja sovietinio ko
munizmo propagandai. Geriausiu atve
ju jį galima būtų laikyti tik vidutinių 

‘ . L. Veiserbergas
* gyvena Vilniuje ir rusų k. rašo kny- 
' gas vaikams ir jaunimui. Panevėžietis
P. Naraškevičius yra jaunas kelių pro
zos knygų autorius, pamėgęs savitą 
žanrą — miniatiūrą.

GRAFIKES ALDONOS SKIRUTY- 
TĘS raižinių aplanką išleido “Vaga” 
Jame randami 23 raižiniai iš ciklų: 
“Mano tėvynė dainose ir legendose”, 
“Gintarėlio kraštas”, “Prie marių”. 
Įžanginį žodį parašė menotyrininkė I. 
Korsakaitė. A. Skirutytės grafikos 
darbai nekartą buvo eksponuojami 
užsienio kraštuose surengtose parodo- 

: se. R. Vokietijos laikraštis “Neues 
i Deutschland” lapkričio 6 d. nr. kultū- 
Į riniame priede atspaude jos lino rai- 
; žinį “žvejo gimimas”.

ASTRONOMIJOS KLAUSIMUS Lie
• tuvoje nagrinėja respublikinės biblio- 
: tekos leidinys “Astronomai”, kurio
mokslinę dalį redagavo prof. P. Slavė
nas. Savo straipsnyje “Astronomijos 
raida Lietuvoje” jis pateikia išsamią 
astronomijos mokslo vystymosi ap
žvalgą nuo XVI š. iki dabartinių die
nų. Straipsnio santrauka atspausta ir 
svetimomis kalbomis — rusų ir anglų. 
Apstu medžiagos apie senąją Vilniaus 
observatoriją, lietuvių astronomų dar
bus, dalyvavimą sovietiniuose ir tarp
tautiniuose moksliniuose tyrimuose. 
Antrąją dalį — bibliografinę rodyklę 
paruošė vyr. bibliografė S. Matulaity
tė, pateikdama žymiausių Lietuvos ast
ronomų trumpas biografijas, jų darbų 
sąrašus, nurodydama literatūrą. Antro
ji leidinio dalis papildyta poskyriais: 
“Kitų mokslininkų įnašas į atsrono- 
miją”, “Įvairių autorių knygos ir 
straipsniai astronomijos klausimais”, 
“Astronominės literatūros vertimai”. 
Šia knyga pradedama leidinių serija 
“Tarybų Lietuvos mokslininkai”.

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
.AKTORIUS KAZIMIERAS SIMAS- 

KA po ilgos ir sunkios ligos mirė Vil
niuje. Velionis buvo gimęs 1914 m. 
rugsėjo 28 d. Mackonių kaime, Anykš
čių rajone. Į Kauno teatro dramos 
studiją įstojo 1931 m. ir 1934-50 m. 
laikotarpyje dirbo Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių dramos teatruose, o' 1950 m. 
buvo priimtas į Vilniaus akademinį 
dramos teatrą. Velionis turėjo įgimtą 
komiko talentą, savitą stilių, plačią 
vaidybinės skalės apimtį.

15 METŲ SUKAKTĮ PAMINĖJO 
Kauno politechnikos ir medicinos ins
titutai. Prieš 15 m. Kauno valstybinis 
universitetas buvo perorganizuotas į 
politechnikos institutą, o to paties uni
versiteto medicinos fakultetas tapo 
medicinos institutu. Politechnikos ins
titutas šiandien yra stambiausia inži
nierių ir technikų kalvė Lietuvos pra
monei. šiais mokslo metais jame mo
kosi virš 16.000 studentų, katedros ir 
laboratorijos pramonei atlieka virš 
200 ūkiskaitinių sutarčių, kurių bend-

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. ESATE APSAU

GOTI LEIDIMĄ TURINČIOS 
FIRMOS.

TOri Bankų Departamento leidimą. 
Apdrausta $20.000,00.

Tiesioginis S.S.S.R Užsienio preky
bos banko agentas. Mūsų firma 
yra 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. 28 St., New York 
MU 9-0598

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.
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Mann & Martel
REALTORS

2320 Bloor St. W.
INDIAN RD. — BLOOR,

$3.000 įmokėti, prie požeminio 
traukinio, mūrinis 6 kambarių na
mas, naujas vandens šildymas, mo
derni virtuvė; viena skola balansui 
10-čiai 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 gražus 
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.

IMPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Berniukai šią savaitę pradeda žais
ti krepšinio pirmenybėse. Vytis turės 
2 berniukų krepšinio komandas, ku
rios žais Toronto Church lygos 14 ir 
16 m. grupėse, šešiolikamečiai pirmas 
rungtynes žaidė praėjusį pirmadienį 
ir sekančias su St Clovis žais ateinan
tį pirmadienį 7 vai. Prisikėlimo sa
lėje. Keturiolikamečiai pirmas rung
tynes žais šį šeštadienį su Woodgreen 
11 vaL Woodgreen salėje.

Mergaičių praėjusios savaitės rung
tynės buvo atšauktos. Sekančios rung
tynės — šį šeštadienį 2 vai. Oakwood 
mokykloje su St. Anselms.

Vyrai sekančias rungtynes žaidžia 
ateinantį pirmadienį 7.30 vai. Park- 
dale mokykloje su Grayhounds. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
šios savaitės rungtynės. TLB lygos 

— antrad., 7.15 v.v., Deer Park mo
kykloje Aušros moterų komanda žais- 
su Ciccones; CYO lygos rungtynės: 
penktadienį, 7 v.v., King Edwad mo
kykloje Aušra M žais su St. Leos M ir 
šeštadienį, 1 v. p.p., Oakwood Colle
giate Aušra MM žais su St. Leos MM; 
Church lygos rungtynės: pirmadienį, 
6 v.v., mūsų salėje Aušra MB žais su 
St. Chris ir šeštadienį, 12.30 vai., St. 
Chris patalpose Aušra B žais su St. 
Chris B.

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. B-C lygoje Aušros jauniai nuga
lėjo St. Vlads 70:69; TLB lygoje Auš
ros moterys sužaidė lygiomis su Louis 
Roy 35:35; CYO lygoje mergaičių J 
komanda nugalėjo St. Leos 31:9; 
Church lygoje Aušros berniukų M ko
manda pralaimėjo estams 34:38.

Su dideliu pasisekimu praėjo Auš
ros priešadventiniai šokiai. Nuoširdus 
ačiū meninės programos išpildyto- 
joms: D. Augaitytei, V. Simanavičie-

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

DARBO VALANDOS:
Pirm-10-1.30 ir 430-7
Antr. 10 -130
Treč. uždarytas
Ketv. 10-130 ir 430-7
Penkt. 10 -130 ir 430 - 8
Sešt.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, fannų, 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 miešimuosius; pastatas — apartamentas; 
už vieną butą gauna $120; prašoma kaina $75.000; prie gero susisiekimo 
ir apsipirkimo; nėra tuščių butų.
SHAVER — BURNHAMTHORPE, $3.500 įmokėti, mūro, gražių plytų, at
skiras, 6 kambarių vienaaugštis, garažas, privatus įvažiavimas; prašo 
$29.900.
EGLINTON — DUFFERIN, $12.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 butų pa
statas, 8 metų senumo, prašoma už butą $8.500.

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

J. KUDABA, LE 1-1161, namų RU 3-2105

Tel. RO 2-8255
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

6 kamb. namas, dvi virtuvės. I 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.

nei, G. Kauliūtei-Rauth ir M. Simana
vičiūtei bei visiems, prisidėjusiems 
prie vakaro pasisekimo.

Sportas Lietuvoje
J. Bieliauskas Pasvalyje laimėjo 125 

cm motociklų grupės lenktynes. Daly
vavo apie 80 iš Minsko, Gardino, Ka
raliaučiaus ir Lietuvos. I vietą laimė
jo Karaliaučius, toliau sekė Klaipėda 
ir Kaunas.

Krepšinio turnyre Leningrade Žalgi
ris įveikė Maskvos Spartaką 64:52, ta
čiau pralaimėjo kitas 3 rungtynes.

M. Paulauskas žaidžia Sov. S-gos 
krepšinio rinktinėje, kuri šiuo metu 
vieši Brazilijoje. Rusai du kartus lai
mėjo prieš Brazilijos rinktinę 78:73 ir 
72:66.

Suvaržytas vario eksportas iš 
Kanados dėl pasireiškiančio va
rio trūkumo visame pasaulyje. 
Daugiausia vario buvo iškasama 
ir pagaminama Norandos kasyk
lose, Ont. Praėjusiais metais Ka
nada eksportavo vario už $225 
mil. I

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.

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

NEMOKAMAS GYVYBES DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

s

’I TORONTO^
Ateitininkų žinios

Lietuvių skautų veikla
Skautininkų sueigoje lapkričio 28 

d. LSS pirmijos pakelti į skautinin
kus E. Kazakevičius ir ps. B. Poška 
davė įžodį. Iškilmei vadovavo Ramo
vės seniūnas V3. C. Senkevičius. Po 
to buvo svarstomas skautininkų statu
to projektas.

Skautinim J. Dambaras, III vilkiu
kų dr-vės dr-kas, perdavė draugovę 
ps. B. Poškai, kurio tel. RO 2-6684. Jo 
pavaduotojas — sk. v. H. Steponaitis.

Nuoširdi padėka Sv. Jono Kr. par. 
klebonui kun. P. Ažubaliui už salę 
skautų vadovų-vių suvažiavimui lap
kričio 20 d.

LSS pirmijos lapkričio 1 proga Ka
nados rajono vadeivė ps. Irena Šer- 
naitė-Miklejohn pakelta į skautininkės 
laipsnį. Sveikinam ir linkim ištvermės 
skautiškam darbe.

Toronto skautų tėvų-rėmėjų posė
dyje nutarta: sušaukti tėvų-rėmėjų 
visuotinį susirinkimą sausio 10 d.; 
įrengti skaučių pastovyklėje dušą su 
šildymo tanku.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū: Toronto šv. Jono Kr. parapijos klebonui kun. P.* 

Ažubaliui ir kun. J. Staškevičiui už patarnavimus a. a. mano tėvui 
Pijui Aušrotui ligos ir laidotuvių metu; Londono, Ont., lietuvių para
pijos klebonui kun. B. Pacevičiui, atnašavusiam gedulingas šv. Mišias 
laidojimo dieną; mus priglaudusiems Toronte p. p. J. V. Aleknavi- 
čiams, p. O. Jonaitienei, p. p. A. B. Šimk^vičiams; visiems aukojusiems 
šv. Mišias už velionį, prisiuntusiems gėlių, lankiusiems laidojimo na
muose ir palydėjusiems į amžinojo poilsio vietą — šv. Jono kapines. 
Specialiai norime padėkoti p. p. Kavaliauskams, lankiusiems velionį 
ligoninėje paskutinę jo gyvenimo šioje žemėje minutę.

Šeimos vardu —

London, Ont.

PADĖKA
Už nepaprastai gražiai suruoštas vai

šes mano 50-ties metų amžiaus proga 
nuoširdžiai dėkoju rengėjams: T. Placi
dui, OFM, O. Z. Girdauskams, A. P. 
Skilandžiūnams, O. Indrelienei, G. J. 
Račiams, I. A. Pūkams, p. Kybartie
nei, A. Al. Kuolams, St. Janavičiui, 
VI. Sondai, Pr. Kevalaičiui. Gili padė
ka visiems, dalyvavusiems vaišėse, ir 
visiems, kas negalėjo dalyvauti, bet 
prisidėjo prie taip gražių ir brangių 
mano dovanų. Nuoširdžiai dėkoju už 
sveikinimus, gautus iš Lietuvos: bran
giam tėveliui, seserims Liudai, Teofi
lei, švogeriui Jonui, jų dukroms Onu
tei ir Justinai su šeimomis. Nuošir
dus ačiū už sveikinimus vaišių metu: 
mielam kaimynui Z. Girdauskui už 

nystę”; gerb. klebonams - Tėvui Placi
dui ir kun. P. Ažubaliui, gen. konsu
lui dr. J. Žmuidzinui, Aug. Kuolui, p. 
Butėnienei, mielam Antanui Sutkai- 
čiui už taip gražiai parašytą poemą, 
skirtą mano šiai šventei; Jurgiui Ra
čiui, sveikinusiam savo ir varpiečių 
vardu. Ačiū A. P. Skilandžiūnams už 
sveikinimus per radijo valandėlę ir 
gražią plokštelę. Gili padėka visiems, 
taip nuoširdžiai patarnavusiems prie 
stalų vaišių metu; radijo vai. ved. J. 
R. Simanavičiui, rengėjams ir visiems 
už sveikinimus per radiją ir gražią 
plokštelę; savo atvykimu mane pager
busiems svečiams iš toli — pusbroliui 
A Viliušiui iš Čikagos, J. Adomaičiui 
iš Montrealio, p.p. Kuraičiams - žemai
čiams iš St. Catharines, Gimiams ir 
Kamaičiams iš Hamiltono, p.p. Kudir- 
kams, Bačėnams iš Bramptono, p. Viz- 
girdams iš Ročesterio. Nuoširdžiai dė
koju mielam Jurgiui Račiui už taip 
gražų vadovavimą vaišių metu.

Sis taip jaudinantis Jūsų nuoširdu
mas liks man neužmirštamas.

Ačiū visiems —
J. Šarūnas

Albertas Šiaudinis, Albert kir
pyklos (Bloor — Quebec) savi
ninkas, jau kelios savaitės kaip 
sveiksta namuose. Darbe ji pava
duoja kitas kirpėjas.

LIETUVIŠKOS KNYGOS vie
šojoj bibliotekoj. Toronto biblio
tekų tinkle yra speciali bibliote
ka svetimų kalbų knygoms — 
Languages a. Literature Centre, 
1303 Queen St- W., Toronto 3, 
Ont. Joje yra ir lietuviškų kny
gų. Anksčiau i ją pateko menka
verčiu leidinių. Pastaruoju metu 
pasirūpinta geresniais leidiniais. 
Bibliotekos dir. L. Wertheimer 
atsiuntė sąrašą lietuviškų knygų, 
kurias biblioteka įsigijo š.m- lie
pos — rugsėjo mėn. laikotarpyje.

J. Andrius, Lietuvos žemėlapis;
A. Baronas, Saulės grįžimas; nove

lės;
K. Bradūnas, Sidabrinės kamanos, 

1964;
A. Giedrius, Pasakėčios;
J. Jankus, Po raganos kirviu;
A. Kairys, Viščiukų ūkis; 3 v. saty

rinė komedija, 1965;
A. Merkelis, Antanas Smetona, 

1964;
A. Merkelis, Vydūnas, 1948;
F. Neveravičius, Blaškomos lieps

nos;
K. Ostrauskas, žaliojoj lankelė j; 

dvi vienaveiksmės dramos, 1963;
V. Ramonas, Dailininkas Rauba;
A. Rūta, Kelias į kairę;
A. Šapoka, Senasis Vilnius; Vilniaus 

miesto istorijos bruožai iki XVTn a. 
pabaigos, 1963 m.;

R. Spalis, Angelai ir nuodėmės; no
velės:

St. Yla, Moderni mergaitė, 1964.
Lietuviškos knygos iš viešosios 

biblintekos ?ali būti gaunamos 
npr betknri Toronto vieš, biblio
tekos skyrių.

Kalėdos čia pat — sesės, broliai ne
pamirškit gerojo darbelio Vokietijoj 
esantiems skautams-tėms. Būtų 
žu, jei vilkiukai paaukotų po 10, skau
tai po 25 et., o vyresnieji — pagal iš
gales. Pinigus surenka vienetų vado
vai ir persiunčia tuntų iždininkui. 
Taip pat apsidairykime aplinkui ir pa
dėkime tiems lietuviams, kuriems rei
kia pagalbos.

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 
posėdyje 10 akademikų skautų reikala
vo Lietuvai laisvės. Ta žinia buvo pa
skelbta spaudos agentūros per visą 
pasaulį. Džiaugiamės žygiu ir sveiki
nam.

Šatrijos ir Rambyno tuntai Lietuvos 
kariuomenės šventės proga dalyvavo 
iškilmingose panjaldose Šv. Jono Kr. 
parapijos bažnyčioje su vėliavomis.

Vadovai, M šeštadienį, 4 v. p.p., mū
sų distrikto vadovų posėdis St Bar
nabas Church, Halton ir Givins g-vių 
kampas. >

Jurgis ir Anelė Aušrotai
PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

Reiškiu gilią padėką visiems, lan
kiusiems mane namuose ir ligoninė
je, linkėjusiems laiškais greit pa
sveikti ir įteikusiems gražias gėles 
bei dovanas: kun. klebonui Placidui, 
OFM, F. V. Urbonams, E. Vaštokie- 
nei, V. Otienei, O. Krasauskienei, B. 
Pabedinskienei, E. J. Švėgždoms, L. 
Svėgždaitei, V. Germanavičiui, S. Mi
niotienei, K.L.K. Moterų Dr-jos Prisi
kėlimo parapijos skyriaus atstovei Z. 
Didžbalienei, dr. V. Ablėnui su po
nia, dr. St. Pacevičiui su ponia, M. P. 
Krilavičiams, P. Palaidichuk ir M. 
Dženkaitytei.

Nuoširdžiai dėkoju už globą bei pa
slaugas savo mylimam vyrui Alfonsui, 
dukroms — Loretai ir Reginai, žen
tams — Petrui ir Jonui.

Ypatingai dėkoju dr. Ant. Pacevi
čiui už greitą parupinimą vietos ligo
ninėje, už rūpestingą gydymą ir kas
dieninį lankymą.

Visi man suteikėte stiprybės ir 
džiaugsmo.

Nepamirštamai dėkinga —
A. Šmigelskienė

REALTORS
2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255

P. L. SERGAUTIS
GRENADIER HEIGHTS — liuksu 

sinis 8 nepaprastai didelių kam
barių namas, didžiulis kiemas, 
medžiai, privatus įvažiavimas, 
dvigubas garažas. Profesionaliai 
užbaigtas rūsys su didžiuliu pobū
vių kambariu. Šios nuosavybės 
vertė yra daug didesnė, negu jos 
prašomoji kaina, būtent, tik S 
33.500.

TRIPLEKSAS, BABY PT. - JANE - 
$8.000 įmokėti; du 5-ių kambarių 
butai ir vienas 4-ių kambarių bu
tas. Labai geros pajamos, 6% 
mortgičius; 8 metų senumo, gel
tonos plytos; arti parkas, mokyk-
Mes turime daug klientų, atvažiavusių iš kitų miestų ir norinčių greit 
nusipirkti namus. Jei Jūs norėtumėte greit ir už gera kainą parduoti 

savo nuosavybes, prašome skambinti: ”
Mr. P. L. SERGAUTIS RO 2-8255 arba 766-6267

343 Roncesvalles Avė., Toronto 3
(tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave.)

531-1432

KELIONIŲ BIURAS 
kelionėms po visą pasaulį.

O. K. JOHNSON & CO. LIMITED
697 Boy Street, Toronto 2.

OILS LTD.

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

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

Madžeto ir patarnavimo planai. Išsimokėjimas penkiems metams ir ilgiau 
B-vės atst C. (CHUCK) ROE. Tel. 362-5777. ,

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

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

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

Viskas urmo kainomis
Taip pat visų rūšių padangų taisymas, 

vulkanizacija ir kt.

no ateitininkai švenčia 15 m. veiklos 
sukaktį. Yra pakviesti ir Toronto atei
tininkai moksleiviai. Jaunesnieji ir 
vyresnieji moksleiviai, norį Hamilto- 
nan važiuoti, privalo iki ketvirtadienio 
vakaro užsiregistruoti pas savo būre
lių globėjus. Vykstama autobusu 9.30 
vj*. nuo Prisikėlimo bažnyčios. Hamil
tone bus 11 vai. pamaldos, po to bend
ri pusryčiai ir programa Jaunimo 
Centre. Kelionė kainuos 1 dol. Visi 
vyksta uniformuoti.

I moksleivių sąjungos suvažiavimą 
“Dainavoje” iš Toronto buvo nuvykę 
12 vyr. moksleivių. Nuoširdžiai dėko
jame Nekaltai Pradėtosios Marijos se
selėms ir Tėvams pranciškonams už 
automobilius. Taip pat didelė jaunųjų 
padėka vairuotojams, kurie paaukojo 
savaitgalį jaunimui — St. Dargiui ir 
J. Vaškevičiui

Laikas pratęsti “Ateities” prenume
ratą. Nelaukite metų pabaigos. “Atei
ties” atstovas Toronte yra Ant. Bum
bulis.

Moksleivių Ateitininkų Sąjungos su
važiavime lapkričio 24-28 d. “Dainavo
je”, Manchester, Mich., išrinkta nauja 
MAS centro valdyba: Rimas Laniaus- 
kas, Vida Kasperavičiūtė, Danguolė 
Tamulionytė, Jūra Gailiušytė (visi iš 
Klevelaųdo) ir Antanas Vainius iš 
Niujorko.

Mergaitės, kurios dalyvauja šio sek
madienio Kalėdų eglutės programoje, 
renkasi šį šeštadienį, gruodžio 4 d., 
5 v. p.p., į LV Namus repeticijai, kuri 
truks mažiausiai pusantros valandos.

Sv. Jono Kr. par. moksleiviai atei
tininkai įsteigė du būrelius: jaunes
niųjų ir vyresniųjų moksleivių. Buvo 
išrinktos abiejų būrelių valdybos. 
Jaunesniųjų: Gytis Andrulis — pirm., 
Kristina Rovaitė — sekr.; vyresniųjų
— Eugenijus Rovas — pirm., Lilija 

Kizaitė — sekr., Gina Stankutė — ižd. 
Jaunesniuosius š.m. globos Valė Staš- 
kevičiūtė, o vyresniuosius — Vida 
Anskytė ir kun. J. Staškevičius. Nu
tarta ir toliau turėti vaidybos būrelį, 
kuriam vadovaus K. Kaknevičius, o 
vyresniosios mergaitės nutarė įsteigti 
savo dainavimo grupę. Abiejų būre
lių susirinkimai įvyks už dviejų savai
čių.

PADĖKA
Su giliu dėkingumu visada prisimin

siu savo draugus ir pažįstamus, kurie 
užjautė ir aplankė mane šv. Juozapo 
ligoninėj. Ypač nuoširdus ačiū kun. P. 
Ažubaliui, Tėvui Pauliui, OFM, sese
lėms vienuolėms, dr. J. Yčui, dr. Lea- 
sy, gali, sesei. Zarembaitei. Taip pat 
nuoširdus ačiū už aplankymą, gėles ir 
linkėjimus per telefoną: p. Stungurie- 
nei, p. Baltaduonienei, p. H. Simanavi- 
čienei. p. B. Trumpienei, p. Stanionie- 
nei, p. p. Jonynams, p. Buožienei, p.p. 
žyžams, p. Ceponienei, p. B. Bedar- 
fienei, p. J. Baumgardienei, Mrs. L. 
Johnson, Mrs. Lenik, Mrs. Jakob, Mrs. 
Martin, Miss L. Smith.

Jūsų parodytas nuoširdumas ir užuo
jauta pasiliks mano širdyje neišdildo
mai. —

Ada Dūdaitė-Buteikienė

los ir krautuvės; privatus įvažia
vimas.

JANE - BABY PT. — $10.000 įmo
kėti, gražiausias visame rajone, 
atskiras, rupių plytų, septynių di
delių kambarių namas. Šildomas 
garažas, privatus įvažiavimas; dvi 
vonios, centrinis koridorius.

PARKDALE — $1.900 įmokėti, 8 
kambarių mūro namas; $280 pa
jamų į mėnesį, 2 virtuvės, pilna 
kaina tik $15.900.

JANE — DUNDAS — $6.000 įmo
kėti, 6 kambarių, mūrinis, atski
ras namas; moderni virtuvė, dvi
gubas garažas, arti katalikų mo
kyklos ir susisiekimo.

Tel. EM 6 - 9488

R. CHOLK AN
& CO. LIMITED REALTORS

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

RO 7-5454
Namu 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 kambariu vienaaugštis, 
2 užbaigti garažai, kambariai 
rūsyje su ekstra prausykla, 
garažas su privačiu įvažiavi
mu, arti visko.

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

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

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

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

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

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

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

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

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

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

Owners 
entre

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

namus

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

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

VYRŲ IR JAUNIMO MODERNIŠKA 
DRABUŽIŲ KRAUTUVĖ

A&B TAILORS

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BR

1385 Queen St. W. (Prie Lansdowne Ave.i 
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.

deėfų, botetių, motelių įvai
riose vietose ir įvairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Merkis J. Kaškelis A. Bliudžius

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.

527 Bloor St. West
J. RUKŠA
LE 2-4404

Namų teL LE M1CI
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. Sūdymas alyva. 
Garažai. $19.000 metinių pa
jamų. 5 Vi % 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.

A. B. Beresnevičius
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APDRAUDA (48F
GYVYBES • AUTOMOBILIŲ • NAMŲ • HIPOTEKŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ • NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ • 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYDYTOJŲ 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TAUPY
MAS • MĖNESINES PAJAMOS IR T.T.

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

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

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

Vp a J<Ėkl AC Visais kelionių reikalais, visame pasau- • I5A.GEIX.Aj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

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

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

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

(Alen Scop) patikrinimas. Kvalifikuoti mechanikai.

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

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

foto aparatai ir t.t.

BE MUITO
ĮVAIRIOS SUDĖTIES MAISTO 
SIUNTINIAI BE MUITO IKI 33 

SVARŲ. PRAŠOM REIKALAUTI 
MŪSŲ NAUJŲ MAISTO 

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

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

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

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

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

nauti ateityje.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

480 RONCESVALLES AVĖ. TORONTO 3, ONT.
Telefonas LE 1 - 3098

DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 7 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vaL 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 Res. tel. 536 - 7266

K. STRIAUPIS P. JONIKAS

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi - pi**”
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. ąstenos statomos Parduodame vartotas
ir taisomos. ir naujas T.V. ir H.-F.
CLEAR-VISION T. V., Hi-Fi Sav. R. STASIULIS
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

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

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

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

Bloor Autorine Garage žf
PLUMBING and HEATING

J. LISAUSKAS, valdžios pripažin
tas plomberis, atlieka jvair. plum
bing ir vandens apšildymo darbus. 
Darbas sąžiningas ir nebrangus. 
148 Westminster Ave„ Toronto 

Telefonas LE. 2-5191

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

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

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuviu

Kredito Kooperatyve ”PARAMA”
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 — 6 Vi %. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visu narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos meta nuo 10 vai. IM 1 vai. 36 mb. kiekvieną 
diena, Hakyrus aekmadienim: ležtadieniaia nuo 9 vaL nd 1 vaL, « vakare 
ano 4 vaL M min. ftl S vaL M min. tiktai pinnadteniala ir penktadinlkb.

SKAITYTOJAI PASISAKO
APIE TESTAMENTUS tarienės. Visi kiti antkapiai buvo

Daug kas galvoja, kad testamentą 
reikia tik tada daryti, kai jau mirtis 
nebetoli. Bet kuris iš mūsų žino, kiek 
dar liko gyventi?

Prieš porą savaičių nelaimėje žuvo 
2 Toronto lietuviai. Vieno lavonas su
rastas ir visas jo turtas pateko Trust 
Company žinion, nes nepaliko testa
mento. Kam turtas teks, nežinia. Rei
kėtų visiems, ar kas turi daug, ar ma
žai turto, turėti padarytą testamentą ir 
jį laikyti lengvai randamoj vietoj arba 
pas* advokatą. Testamento sudarymas 
nėra brangus. Jo sudarymas dar ne
reiškia mirties artumo. Tai yra gyve
nimiška būtinybė apsaugoti savo šei
mai neleimės atveju.

Argi esame tokie turtingi, kad savo 
santaupas paliktume finansinėm bend
rovėm ir valstybės iždui? V. K.

AUGSBURGO KAPINĖSE
Lapkričio 1 d., kaip ir kiekvienais 

metais, aplankiau visas Augsburgo, 
Vokietijoje, kapines, išskyrus Haun- 
stetteno ir radau dar apie 10 nepanai
kintų lietuvių antkapių. O apie 50 lie
tuvių antkapių panaikinti ir neliko 
jokios žymės, kad čia yra palaidotas 
lietuvis ar lietuvė.

Maždaug prieš kokius devynis me
tus, Visų Šventųjų Dieną lietuviai su
sirinkdavo kapinėse ir organizuotai pa
minėdavo toli nuo tėvynės, šaltoj že
melėj priglaustus mielus tautiečius. O 
dabar, ne tik kad nesusirenkam įniru
siems atiduoti pagarbos, bet jau daug 
metų nebesusirenkam pagerbti - pami
nėti tautinių ir kitų švenčių, nežiūrint, 
kad turime net du tituluotus akademi
kus.

Juozo Vilkutaičio - Keturakio, 
“Amerika pirtyje“ autoriaus palaikai 
perkelti kiton vieton. Pastatytas ak
mens gražus antkapis, gražiai papuoš
tas. Taipgi gražiai antkapiai papuošti 
Antaninos Baronienės, pulk. Viktoro 
Raimonto ir Juozo Balsio. O gražiau
siai buvo papuoštas antkapis Pr. Lu- 
kio - Jakio, buvusių jo bičiulių ir dak-

puošti kapinių administracijos bendra 
tvarka. J. S.

JAUNIMO KONGRESAS
šiais metais mūsų Otavos studentai 

tiesiog kaip atgimę, pilni pasiryžimo, 
sumanymų. Ypač didelę reikšmę da
bar turėjo jaunimo kongresas, kuria
me dalyvavo 9 iš 14, neskaitant dar 
keleto šeimų. Kongresas jiems padarė 
didelį įspūdį, gal daug didesnį negu 
gyvenantiems Toronte ar Montrealyje, 
nes jie dalyvavo nuo pat atidarymo ir 
paskaitoje prof. R. Vastoko, kuri tik
rai įdomi buvo, ir diskusijose ir vi
suose kituose parengimuose.

Geriausi linkėjimai nuo mūsų visų. 
Ačiū labai už vedamuosius Jūsų “Tė
viškės Žiburiuose”. Niekad nepralei- 
džiam, netik senimas, bet ir vyresny
sis ir vidurinis jaunimas!

Su pagarba D. D.
MIELAS REDAKTORIAU,

Aplamai imant, Jūsų vedamieji “Tė
viškės Žiburiuose” yra gana taiklūs 
opiuose laiko ir vietos klausimuose, 
tačiau lapkričio 11 d. vedamasis buvo 
neįprastai prieštaraujantis einantiems 
įvykiams. Jūs kėlėte reikalą pažadinti 
jaunimą. Kuomet minėtas “T. Ž.” nu
meris pasiekė skaitytojus, Niujorko 
mieste 25 metų čiagimis jaunuolis su 
keliais bendraamžiais vedė mus — 
viso labai arti 15 tūkstančių sielų — į 
didelį žygį. Man iš kairės buvo seno
sios kartos žymus dailininkas su žmo
na ir 60 metų vienuolis, neseniai atsi
kėlęs iš sunkias ligos patalo; mano de
šinėje žygiavo buvęs pogrindžio vei
kėjas — kacetininkas ir jaunavedžių 
porelė. Priekyje ir užpakalyje, kiek 
akis užmato, senų ir jaunų, šviesuolių, 
darbininkų, studentų...

Jaunimas dega! Ne tik dega, bet mo
ka ir kitus uždegti. Uždegė, kaip ma
tote, visokio plauko ir amžiaus žmonių. 
Mes juos vadiname vaikais dėl jų ne
patyrimo. Kritikavome ir kritikuosi
me, kad jie tašydami laisvės simbolį,

MCGUINNESS
DIDELĖ PUIKIŲ KANADIŠKU 

GĖRALŲ GRUPĖ

su jūsų mėgiamu mišiniu

sultingų raudonųjų vyšnių.

KALĖDŲ METU tikrai geras skonis 
reikalauja McGuinnes. Tai vienintelė 100% 
kanadiška degtinės gamykla!
McGuinnes — įpuikių alkoholinių gėralų gamintoja

MCGUINNESS
DISTILLERS LIMITED

M IM ICO. ONTARIO

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE,

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

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

perdaug skiedrų pridrožia aplinkui ar
ba neturi pakankamai nuovokos, kur 
reikia belstis su baltom pirštinėm ir 
kur duris versti pečiais. Taip, jie jauni 

pa- ir nepatyrę, bet dievaži, moka uždegti!
Problema, kaip išjudinti jaunimą, 

yra atgyventa; ji neegzistuoja. Di
džiausia dabarties problema yra: kaip 
sukrauti tą didžiulį išeivijos ugniaku
rą iš senųjų ir jaunųjų, kad jis Be
smilktų, ir taipgi nesudegtų per kelis 
akimirksnius. Sukrauti taip, kad jis 
degtų su didesniais ar mažesniais 
liepsnų prasiveržimais iki išauš Tėvy
nės rytas.

Kad Pasaulio Lietuvių Bendruome
nė rūpinasi jaunimo išjudinimu — ge
rai. Tik nepersistenkime. Jaunimas 
nori būti savarankiškas; niekad jis ne
reaguos į taip dažnai girdimą “mūsų 
laikais jaunimas buvo kitoks...”

Man atrodo, kad parinkimas jauni
mo metų atėjo peranksti. Pirma, vy
resnioji karta turėjo duoti ataskaitą, 
ką Ji padarė per 25 metus, ir tik tuo
met eiti judinti jaunimo. Priaugančioji 
karta neperdaug susižavėjo, kad išeivi
jos politinės srovės po 20 metų paga
liau sutarė tartis bendrai kovai. Jau
nimas vis dar negali suprasti, kam rei
kia tiek politinių partijų, neturinčių 
jokio užnugario. Jaunimas vis dar 
klausia, ar buvo tikslu statyti už ket
virtį milijono dolerių koplyčią, kai di
desnės kolonijos neturi namų, kur lie
tuviai jaustųsi kaip namuose. Jauni
mas reiškia didžiulį respektą tylie
siems lietuviams patrijotams ir kultū
rininkams, bet puse burnos nusišypso 
skaitydami veikėjų memuarus, kur jie 
prisistato kaip niekad savo gyvenime 
nesuklydę didvyriai.

Būtų galima dar daug diskutuoti 
šia tema tik nemanau, kad būtų gali
ma ką nors naujo pasakyti, kas nebu
vo jau šimtais kartų rašyta ir... už
miršta!

Su geriausiais linkėjimais
Vyt. Abromaitis

Red. — Malonu girdėti, kad gausėja 
“degančio” jaunimo pasireiškimai. 
Džiaukimės tad ten, kur jaunimas 
“dega” ir judinkime ten, kur to užsi
degimo dar nėra. Mintis, kaip sukrau
ti “išeivijos ugniakurą iš senųjų ir 
jaunųjų” keliama š. m. “TŽ” 46 nr.

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, Bayem, W. 
Germany. Jieško motina, žinantieji 
prašomi rašyti: Mrs. M. Bartulis, R. 
R. 1, Windham Centre, Ont.

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O.

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

470 COLLEGE ST., TORONTO
Telefonas W A 1 - 3 9 2 4

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

Automatinis eieKtra varymas. Sutai
sau iširusius garus ir pradegintus 
kilimus.. ?• KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ9.

412 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 1-4251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 

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

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

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

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

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

30 DEWSON ST„ TORONTO 
Telefonas LE. 4*1403

A —ALFA RAD/O & JV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

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 j 
namus. DARBAS GARANTUOTAS. Parduodu su nuolaida laikrodžius, 
jungtuvinius žiedus ir kt Skambinti 9—11 v. ryto; 6—0 v. vakaro.

ŠYPSENOS
Apie moteris

Graži moteris yra ta, kurią ki
ti pastebi. Gera moteris yra ta, 
kuri mane pastebi — Maurice 
Chevallier.

Moteris geriau nei vyras su
pranta vaikus, bet vyras yra vai- 
kiškesnis už moteris. — Zara
thustra.

Moterys paprastai nukrypsta j 
kraštutinumus: arba jos yra ge
resnės, arba blogesnės už vyrus— 
La Bruyere.

Šių dienų eilinė netekėjusi mo
teris yra reikalinga labiau gro
žio, negu proto, nes eilinis šių lai
kų vyras gali geriau matyti, negu 
protauti” — nuomonė.

Audrai ištikus
Kunigas plaukia per Atlantą 

anglų laivu. Staiga kyla smarki 
audra.

— Ponas kapitone, — klausia 
kunigas, — ar esame labai blogo
je padėtyje?

— Jei būtų blogai, tarmūsų jū
reiviai šoktų melstis, o dabar jie 
keikiasi, — atsako kapitonas.

Kunigas grįžta i vienutę, bet 
audra nesiliauja. Netekęs kantry

bės, jis vėl išeina ir pamatęs ka
rininką klausia:

— Ką dabar veikia jūrininkai?
— Keikiasi kaip pakėlę.
— O, tai ačiū Dievui.

Du sargybiniai
Du Rytų Berlyno pasienio poli

cininkai kalbasi:
— Hansai, tik momentui, žino

ma teoriškai, sau įsivaizduok, kad 
aš lipu per sieną į vakarus- Tu 
šautum į mane ar ne?

— Hansas: Kam tu dar klausi, 
juk pats žinai įsakymą, jokio pa
sigailėjimo pabėgėliams...

Pirmasis: Bet ką tu darytum, 
jei aš ištikrųjų pradėčiau lipti...

Hansas: O as iš išgąsčio su
stingčiau!

Pirmasis: sustink, Hansai, nes 
aš jau lipu, o po to ir tu galėsi 
lipti... * * *

Gydytojas: Tamstos širdis — 
geriausiam stovyje. Prisipažinsiu, 
jog aš pats norėčiau turėti tokią 
širdį...

Pacientė: Pone daktare, mano 
širdis yra dar... laisva.

Parinko Pr. Al.

DRAUDIMAI
070^ arba 

ZOO - OOZJ 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., 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. 

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

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

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS 
Tel. LE 7-2815

dr a.'udimsa.i.
NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 24108

DR. J. MATULIONYTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. MEILUVIENt 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENE 
DANTŲ GYDYTOJA
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

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

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(j rytus nuo Dufferin St.)

BATHURST

Dantų Klinika
794 Bathurst St.

(Kampas Bloor ir Bathurst)

Tel. 534 - 8814

Dr. P. VYTĖ
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

nuo Wilson Ave.) 
Priima pacientus pagal susitarimą

TeL 633 -1167

draudimo Įstaiga

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

24 vaL pat RO 94411 
Darbo vaL RO 94111 
Nanm RO 4-7111
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5v. Jono Kr. par. žinios

— Iškilmingai praėjo Lietuvos ka
riuomenės šventė. Pamaldose unifor
muoti su vėliavomis dalyvavo Šatrijos 
ir Rambyno skautų tuntai. Po pamal
dų įvyko procesija prie žuvusiems ka
riams paminklinės lentos, kur sugie
dotas Lietuvos himnas.

— Šas penktadienis — gruodžio mė
nesio pirmasis. Po rytinių pamaldų 
lankomi ligoniai. Pamaldos vakare 
7.30 vai.

— Gruodžio 8 d., trečiadienį, Mari
jos Nekalto Prasidėjimo šventė; 7.30 
vai. vakare — iškilmingos pamaldos, 
kurių metu meldžiamasi besibaigian
čios Vatikano santarybos intencija. 
Prašoma Marijos šventėje gausiai pri
imti šv. Komuniją.

— Šią savaitę par. kunigai lanko 
parapijiečius šiose gatvėse: Glenlake, 
Pacific, Clendennan, Oakmount, Oak
view, Pine Ores, ir Keele.

— Aktyvus įjungimas pasauliečių į 
sekmadienines pamaldas daro gražų 
įspūdį. Ir toliau naujoji tvarka, reko
menduota visuotinės santarybos, bus 
vykdoma.

— Kviečiame pasinaudoti moterų 
ir vyrų uždaromis rekolekcijomis, ku
rios atskirai vyks rekolekcijų namuo
se. Plačiau žiūr. Prisikėlimo par. kro
nikoje.

— Šį penktadienį, 7.30 v.v., Mišiose 
prisimenama a.a. Barbora Stonkienė, 
p. A. Matulionienės mamytė, mirties 
metinėse, šeštadienį pamaldos: 7.30 
v.r. už a.a. Vladimirą Karosą, 8 v. — 
a.a. Aleksandrą Urboną ir 9 v. — a. 
a. Joną Bielošauską.

— Pakrikštyta: Vida Marija Griga- 
liūnaitė ir Margarita Dorotėja Usec- 
kaitė.

Moterų švente. KLK Moterų 
Dr-jos Šv. Jono Kr. par. skyriaus 
metinė šventė — gruodžio 12 d., 
sekmadienį, 11 vai. Mišios ir 
bendra Komunija — Draugijos 
intencija. Pamaldose dalyvausi
me su skyriaus vėliava. Narės 
puošiasi tautiniais drabužiais ir 
prieš pamaldas renkasi į par. sa
lę. Tą pačią dieną, 4 v. p.p., para
pijos salėje įvyks šventinis pobū
vis su vaišėmis. Apie aktualiuo
sius klausimus, svarstytus Vati
kano santarybos, kalbės “TŽ” 
red. kun. dr. Pr. Gaida. Kviečia
me dalyvauti visas nares su šei
momis ir visus -kitus, besidomin
čius dabarties klausimais.

Valdyba
Inž. Algis Ankudavičius, gy

dęsis Westono sanatorijoj apie 
pusę metų, išvyko į namus. Jo 
žmona N. St. Karosaitė-Ankuda- 
vičienė jau antri metai dėsto Pe
terborough un-te ir kartu ruošia
si usichologijos daktaro laips
niui.

Rankdarbių ir įvairių tautybių 
valgių parodą rengia Tarptauti
nis Institutas 709 College St. 
gruodžio 4 d. nuo 1 v. p.p. iki 10 
v.v. Ten bus parduodami graikų, 
olandų, švedų ir pakistaniečių 
grupių rankdarbiai ir valgiai. To
ji paroda bus tęsiama ir gruo
džio 5 d., sekmadienį, nuo 3 — 
7 v.v.

Jokūbas Bartkus iš Klevelan- 
do, pasinaudodamas JAV padė
kos Dienos ilgu savaitgaliu, vie
šėjo pas savo pažįstamus Toronte. 
Ta proga aplankė “TŽ” redakci
ja, užsiprenumeravo “TŽ” ir įsi
gijo knygą “Dievas sutemose”.

Prisikėlimo par. žinios
— Pr. sekmad., organizuotai daly

vaujant savanoriams-kūrėjams, Mišio
se ir specialiose pamaldose paminėta 
Liet, kariuomenės diena.

— Mišios: šį ketvirtad, 7.30 v.r. — 
Iz. Matusevičiūtės užpr. už a.a. K. 
Matusevičių; šį šeštad., 7.30 v.r. — 
darbovietės bendradarbių užpr. Mišios 
už a.a. Joną Bielošauską; 9 v.r. — J. 
A. Matulioniu užpr. metinės už a.a. 
Barborą Stonkienę; 9.30 v.r. — už žu
vusį a.a. Praną Žutautą; užprašė ve- 
lionies brolis Bronius su šeima. Jiems 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą; 
šį sekmad. 9 v.r. — tretininkų int.; 
10 v.r. — E. J. Cuplinskų užpr. už a. 
a. B. Stonkienę; 11.15 ir 11.30 v.r. — 
p. Akstinienės užpr. už a.a. J. Akstiną 
ir K. Akstinienę.

— Šią sav. — pirmasis mėn. penk- 
tadięnis. Mišios — 7, 7.30 ir 8 v.r. ir
7.30 v. vak. Per visas Mišias klauso
mos išpažintys ir dalijama Komunija. 
Per vakarines Mišias gieda jaunimo 
choras. Ligoniai namuose ir ligoninė 
se sakramentais aprūpinami iš anksto 
susitarus.

— Šį savaitgalį specialiuose reko
lekcijų namuose uždaros rekolekcijos 
moterims ir merginoms. Jas organi
zuoja KLK Moterų Dr-jos Prisikėlimo 
par. skyrius; rekol. vedėjas — Tėv. 
Trimakas, jėzuitas. Registruotis pas 
pirm. A. Kuolienę RO 9-7051.

— Gruodžio 10, 11 ir 12 d. — už
daros rekolekcijos vyrams ir vaiki
nams. Kviečiame jomis susidomėti ir 
registruotis pas Kat. Vyrų Dr-jos 
pirm. VI. Sondą RO 9-0671.

— Katechetinės pamokos — įpras
ta tvarka: sekmad. — po 10 v. Mišių, 
antrad ir ketvirtad. — 4.30 v. p.p.

— Religijos pamokos nekatalikiškas 
gimnazijas lankantiems gimnazistams
— kas sekmad. po 10 v. Mišių aktorių 
kambariuose.

— Par. choro repeticija vyrų bal
sams — šį ketvirtad., 7.30 v.v., muzi
kos studijoje. Ruošiamas dainų šven
tės Čikagoje repertuaras. Kviečiame 
ir naujus choristus.

— Par. jaunimo choro repeticija — 
šį penktad., 6.30 v. vak., o po repeti
cijos vaikučiai dalyvauja vakarinėse 
Mišiose. Būtume labai dėkingi, jei 
anksčiau buvusieji chore padovanotų 
chorui uniformų kepuraites ir apykak
les, ' ~ '

— Virimo-kepimo kursai — kas 
antrad. Prisikėlimo par. salės patalpo
se. '

— Šį sekmad. po Sumos bažnyčioje 
^ūkiamas tretininkų mėn. susirinki
mas. Mišios kongregacijos intencija
— 9 v.r,

— Tėvelius su mažamečiais vaiku
čiais kviečiame atvykti šį sekmad.,
2.30 v. p.p., į seselių rengiamą Kalėdų 
eglutę.

— Advento metu jaunimo sekmad. 
šokių nėra.

— Kitą savaitę bus lankomos Swan
sea rajone ir kt. į pietus nuo Bloor 
gatvėse gyvenančios šeimos.

— Pakrikštyta Andriaus ir Irenos 
Sabaliauskų dukrelė Rūta Ona; Anta
no ir Bronislavos Garbų dukrelė Ire
na Bronislava. Sveikinimai

J. Tumosa, “Nordmende” ats
tovas Kanadai, buvo nuvykęs 
atostogų į Puerto Rico San Juan 
vasarvietę, iš kurios jis parašė: 
“Daug salų aš jau aplankiau, 
bet ši yra nepaprasto gražumo. 
Gyvenimo standartas, kaip JAV 
arba Kanados. Oro temperatūra 
85 - 90°F”.

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.

I

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 SONGAILA

mielai jums patarnaus visais pirkimo reikalais

$| SEKMADIENI, GRUODŽIO 5 D., 2.30 VAL. PO PIETŲ 
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE

Programoje:
• Vaizdelis Marijos garbei
• Vaikų darželio programa

• Šv. Mikalojaus dovanos
• Žaidimai

Kviečiami tėveliai su vaikučiais gausiai daiyvduti.
Rengia:

Nek. Pr. Marijos seserys

Lietuvos kariuomenės 47-toji 
sukaktis buvo iškilmingai pami
nėta iapkr. 28 d. visose lietuvių 
bažnyčiose, radijo programoje 
“Tėvynės prisiminimai” ir Prisi
kėlimo salėje, kur KLB Toronto 
apyl. valdyba surengė iškilmingą 
aktą. Jį pradėjo apyl. pirm. Aug. 
Kuolas, invokaciją paskaitė kun. 
P. Ažubalis. Ilgesnį žodį tarė gen. 
kons. dr. J. žmuidzinas, pažymė
damas, kad lietuvių tautinio jaus
mo pabudimo reikia jieškoti ne 
“Aušros” laikotarpyje, o gilioje 
senovėje. Apžvalginio pobūdžio 
paskaitą apie senųjų ir naujųjų 
laikų Lietuvos kariuomenę skaT 
tė svečias iš Ročesterio pik. R. 
Liormanas. Jis, kaip kūrėjas-sava- 
noris, ypač iškėlė atgimusios Lie
tuvos pirmųjų karių kuklų did
vyriškumą. Meninėje programo
je dalyvavo: taut, šokių grupė 
“Gintaras”, vad. V. Turutos, sol. 
R. Strimaitis, sol. A. Simanavi
čius, akomp. St. Gailevičius, akor
deonistas A. Žiobakas. L. Švėgž- 
daitė paskaitė savo poezijos. Mi
nėjimas buvo rengtas apyl. val
dybos. Šventei iškilmingumą tei
kė buvusių karių ir jaunimo or - 
jų vėliavos, dalyvavusios ne tik 
pamaldose, bet ir minėjime. 
Taipgi iškilmių nuotaiką pabrėžė 
organizuotas dalyvavimas pamal
dose. Bv.

Kun. prof. St. Ylos parašyta 
knyga “Dievas sutemose” ir iš
leista šiais metais “T. Žiburių” 
yra pagarsėjusi visoj išeivijoj sa
vo aktualumu. Ji yra dailiai iš
leista, su dail. T. Valiaus pieštu 
viršeliu ir labai tinkama dovana 
Kalėdoms. Gaunama “TŽ” ir pas 
platintojus. Ši beveik 400 psl. 
knyga kainuoja tik $3.

Kalėdinių giesmių vakarai bus 
rengiami naujosios rotušės aikš
tėje gruodžio 15-18 d. nuo 7 v.v^ 
— 9.30 v.v Rengėjai — “The Te
legram” ir tautinių grupių me
no taryba. Programoje numatyti 
chorai — olandų, anglų, suomių, 
vokiečių, vengrų, italų, airių, 
lenkų, ukrainiečių. Pilna progra
ma bus paskelbta vėliau. Ryšium 
su ta programa rengiama loterija 
vaikų ligoninės naudai. Fantų 
traukimas įvyks gruodžio 18 d.

Ir. ir Ed. Punkriams, isigiju- 
siems naujus namus, bičiuliai su
ruošė Įkurtuves. T. Ambrozijus, 
OFM, sukalbėjo maldą ir pašven
tino namus, A. Ketvirtis visų var
du pasveikino naujuosius šeimi
ninkus. P. Punkriai yra Parkside 
Meat krautuvės savininkai ir uo
lūs lietuviškos spaudos rėmėjai.

Radijo programa “Tėvynės pri
siminimai” ir šiemet rengia tra
dicini N. Metų sutikimą Prince 
George viešbutyje. Rezervuoti 
stalus galima pas programos ve
dėją ir “Dainos” krautuvės savi
ninką J. R. Simanavičių, 111 Ron- 
cesvalles Ave., tel. LE 4-1274 ar
ba LE 1-0517.

Pobūviai. Praėjusį šeštadienį 
p. Langų naujai įsigytuose na
muose įvyko jaukus Onos ir Sta
sio Stungurių 25 m. vedybų prisi
minimas. Sukaktuvininkų pager
bime dalyvavo gausus būrys gi
minių ir bičiulių. 0. S. Stungu- 
riai kilimu tauragiškiai. Gausi jų 
giminė yra aktyvūs lietuviai, jų 
sūnus Česlovas mokytojauja ka
nadiečių pr. mokykloje, o Alfon
sas tarnauja įmonėje.

Toronto universitete, tarp 200 
studentų, Iapkr. 26 d., torontiškei 
lietuvaitei Nijolei ščepanavičiū- 
tei buvo įteiktas farmacininkės 
diplomas. Jos tėvai surengė jau
kų pobūvį. Nijolė torontiškiams, 
ypač skautiškajam jaunimui, yra 
gerai pažįstama, kaip uoli veikė- 
ia. šiuo metu Nijolė turi tarny
ba Otavoje ir kartu yra įsijungu
si į Otavos apyl. liet, bendruo
menę — yra valdybos narė.

į KLB Toronto apylinkės 
! bos rinkimuose 
r kandidatai gavo

8.
9.

. 10.

2. D. Augaitytė
3. Aug. Kuolas
4. A. Simanavičius
5. St. Ažubalis
6. St. Vaštokas

V. Anskytė
J. Karašiejus
A. Bumbulis
V. Staškevičiūtė
J. Tumosa
K. Grigaitis12.

15. P. Lelis

394
386
366
359
357
346
343
327
320
315
312
311
304
302
297

B9 MONTREAL
Sy. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios

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

ATVYKĘS IŠ OKUPUOTOS 
LIETUVOS Alfonsas Milukas pa
darys Toronto lietuvių visuome
nei viešą pranešimą 4 ketvirta
dienį, XII. 2 <L 8 v. v., Prisikėli
mo salėje. Iš Lietuvos į JAV jis 
atvyko š.m. balandžio mėn. Jis 
yra gimęs Filadelfijoj; 10 m. am
žiaus nuvyko Lietuvon, ten užau
go ir baigė universitetą. Sovietų 
buvo išgabentas Sibiran, kur iš
buvo 9 metus. Kaip JAV pilietis 
gavo leidimą grįžti Amerikon. 
Platų pranešimą jis jau padarė 
Hamiltone pr. sekmadienį. Viešą 
pranešimą Toronto lietuvių vi
suomenei rengia KLB politinis 
komitetas. Svečias jau lankėsi 
“TŽ” redakcijoj ir papasakojo da
lį savo pergyvenimų. Apie tai 
bus paskelbta “TŽ”.

M. K. Čiurlionio pagerbimas. 
Ateitininkų sendraugių susirinki
mas M. K. Čiurlioniui pagerbti 
įvyks gruodžio 17 d., 8 v.v., Pri
sikėlimo muzikos studijoje. Su
sirinkimo metu bus iškabinta ke
liasdešimt Čiurlionio paveikslų, 
kuriuos aptars dail. J. Dagys. Mu
zikiniu atžvilgiu apie jį kalbės 
muz, kun. B. Jurkšas. Apie jo as
menį patirsime iš S. Čiurlionie
nės-Kymantaitės prisiminimų, ku
rių pluoštą paskaitys mokyt. V. 
Tamulaitytė. Programa užtruks 
apie 1 vai. Vėliau bus galima pa
sikalbėti meno klausimais. Susi- 
rinkiman kviečiami ir studentai 
bei moksleiviai ateitininkai.

Valdyba
Toronto liet. Caritas savo posė

dyje apsvarstė su Kalėdų šventė
mis susijusius šalpos reikalus: li
gonių ir pagalbos reikalingų liet, 
šeimų lankymą. Gruodžio 19 d. 
numatyta rinkliava, o taip pat 
numatyti parengimai.

Pik. R. Liormanas, “TŽ” skai
tytojas, lydimas apyl. pirm. 
Aug. Kuolo, aplankė “TŽ” redak
ciją ir papasakojo įdomių įspū
džių iš praeities. Jam gilų Įspūdį 
paliko Toronto lietuvių bažnyčių 
lietuviškumas ir redakcijos patal
pose išstatyta dail. Dagio skulp
tūra “Nukankintas Lietuvos par
tizanas”. Pik. Liormanas gyvena 
Ročesteryje kaip pensininkas.

Šalpos grupės “Daina” pirm. 
K. Butienė buvo pagerbta dainie- 
čių jos 60 m. sukakties proga L. 
Pocienės namuose. F. M. Yoku- 
bynienė Įteikė dovaną ir pasvei
kino visų narių vardu. K. Butie- 
nė-Činikaitė jau keli metai sėk
mingai vadovauja “Dainos” gru
pei, kuri atlieka dideli šalpos 
darbą, siųsdama siuntinius Į Vo
kietiją, Suvalkų trikampi ligo
niams, seneliams ir kt. pateku
siems i materialinius sunkumus. 
K. Butienė-činikaitė yra baigusi 
V.D. un-to teisių fakultetą Kau
ne. Linkime jai geros sveikatos 
ir sėkmės geruose jos darbuose.
3, . K.

Toronto mieste gyvena: 250.- 
000 italų, 120.000 vokiečių, 40.- 
000 lanku, 45.000 ukrainiečiu, 
30.000 skandinavų. Iš viso Toron
te yra 1.742.000 gyventojų, ku
rių 600.000 yra ateiviai. Toron
tas dabar yra antras savo didu
mu Kanados miestas. Ansčiau jis 
vadinosi Yorku ir miesto teises 
gavo 1834 m. turėdamas 9.254 
gyventojus. T

LENKIŠKI FILMAI 
TORONTE IR HAMILTONE 
“ZUZANNA I CHLOPCY” 

(Zuzana ir vaikinai)
H FILM —MUZIKINĖ KOMEDIJA

“WLOCZEGI” 
(gatvės dainininkai) su 

Szczepko ir Tonko, Lwowska Fala 
Taip pat naujas dokument. filmas 

“TAK BYLO”
ACADEMY teatre, 1286 Bloor St W.

Visą gruodžio 2—8 savaitę, 
kas vakarą 6.30 vai. vak.

Sešt. ir sekm. ■ 1.30 p.p. visą dieną
HAMILTONE,ONT.

DELTA TEATRE, 1292 KING. E. 
SEKM. GRUODŽIO 12 nuo 3 v. p.

— tik vienas seansas —
li ras filmas “GRANICA”

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

Telefonas 767-7084.
A. ZAREMBA

Lietuviška baldu 
dirbtuvė

minkšti bn1d»f tr
PTC T A KAINA.

o T TTBV<5. Telef. WA 2-7 
telefnnjK AM 1-GM7.

Citv Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA 

Ontario Safety Leane. NemokamF 
imMvmai Jftsn n»mn<we arba mft- 
•n MacHe taHntirma laikinlna fe*- 
Almns Ir fan rallma praduti v»- 
žinoti pirma pamoka <m standarti
nėm ar antomatinėm masinom 
CTO RT nnp «T. W (prte 
Tel. LE 2-3656. Rytnose HO 6-1331

16. E. Abromaitis 296
17. D. Keršienė 277
18. K. Poškus 264
19. E. čižikienė 247
20. T. Sekonienė 247
21. St. Jokūbaitis 246
22. K. Kregždė 221
23. P. Būtėnas 204
24. J. Kudaba 193
25. V, Urbonas 185
26. A. Kantvydas 184
27. K. Liutkus 171
28. Br. Žolpys 166
29. J. Šulcas 159
30. J. Kamenka 121
31. /V. Sibutis-Cibulskis 120
32. V. Stabačinskas 114
Balsavo: Prisikėlimo par. sal- 

lėje 302, šv. Jono Kr. par. salė
je 193, Evangelikų Vilties par. 
43. Liet. Namuose 20; iš viso 558.

Tarybon išrinktais laikomi pir
mieji 25 kandidatai, gavę dau
giausia balsų.

Solidarumo įnašai. Praėjusį 
sekmadienį surinko: J. Barzevi- 
čius $100, B. Buntinas $46, J. 
Staškevičius $24, P. Lelis $4, V. 
Sendžikas $2, L. Tamošauskas $2. 
Iki šiol iš viso gauta $178. Tai 
graži pradžia, geras tautiečių su
sipratimo ženklas. ŠĮ sekmadieni, 
gruodžio 5 d., Įnašų rinkimą vyk
dys valdybos narys J. Dvilaitis 
su talkininkais.

Apyl. ižd. P. Lelis
Š. Amerikos Lietuvių Studen

tų Sąjungos suvažiavimas Įvyko 
pr. savaitgali Klevelande. Daly
vavo apie 500 studentų, iš Toron
to — apie 20. Išrinkta nauja va
dovybė, kurion iš torontiškių pa
teko A. Dailydė ir A. Šileika. Pla
tesnis aprašymas — vėliau.

Policijos mokyklą Toronte bai
gė 71 asmuo. Visi jie paskirti i 
tarnybas. Baigusiųjų tarpe yra 
4 moterys. Baigimo iškilmėse kal
bą pasakė policijos vadas Mac
kay ir pastebėjo, kad 25% baigu
siųjų nėra anglosaksų kilmės. 
Toronto policijoj tarnauja 13 
negrų. Iš viso Toronto policija 
turi 3.350 policininkų.

Šalpos grupės “Dainos” valdy
ba prisimena savo geradarius 
Įvairiomis progomis. Viena tokių 
progų buvo J. Šarūno pagerbimas 
50 m. amžiaus proga. Dainietės 
prie jo aktyviai prisidėjo. Prisi
mintina, kad sveikintojų tarpe 
buvo ir dainiečių atstovė, ir apyl. 
pirm. Aug. Kuolas, ir visa eilė 
kitų, kurie sukaktuvininką pa
sveikino viešai ar privačiai.

Albanijos nepriklausomybės 
53-oji sukaktis buvo paminėta 
lapkričio 27 d. Prince George; 
viešbutyje. Buvo surengta vaka
rienė su programa, kurioje buvo 
išpildyta albanų dainos ir muziki
niai kūriniai. Iškilmėje dalyvauti 
buvo kviesti ir lietuvių atstovai. 
Laisvojo pasaulio albanai yra su
sitelkę i išlaisvinimo komitetą, 
pavadintą “National Democratic 
Committee for a Free Albania”. 
Jo centras - Paryžius, pirmininkas : 
— prof. Abas Ermenji. Savo pra
nešimuose laisvieji albanai pabrė-1 
žia, kad komunizmas į jų kraštą 
buvo atneštas su Vakarų valsty
bių pagalba.

“Tėviškės Žiburių” tradicinis 
spaudos balius — 1966 m. sausio 
22 d., šeštadienį, Prisikėlimo sa
lėje. Loterijai gauta stambiu pa
žadu — dailininkai Tamošaičiai 
iš Kingston© jau ruošiasi atsiųsti 
savo paveikslus. Rengėjai jiems 
iš anksto nuoširdžiai dėkoja ir ti
kisi. kad šiemet loterija bus ypač 
vertinga.

Vienas tinkamiausiu ir pigiau
sių būdu pasveikinti Kalėdų pro
ga savo bičiulius, klientus, narius, 
naranrjiečius ir nan. yra laikraš
tis. “TŽ” administracija yra jau 
gavusi keletą tokių sveikinimų. 
Dabar pats laikas organizacijoms, 
įstaigoms, parapijoms, verslinin
kams ir kitiems paruošti sveikini
mų tekstus ir atsiųsti juos “TŽ” 
administracijai, nurodant dydi. 
Administracija maloniai prašo vi
sus sveikintojus nelaukti paskuti
niu dienu, nes gali būti pervėln. 
Sveikinimai bus priimami iki 
gruodžio 9 d.

— Pirmasis mėnesio penkta
dienis — gruodžio 3 d.; Mišios 8 
v.v. Išpažinčių bus klausoma ket
virtadienio vakare nuo 7 vai.

— Marijos Nekalto Prasidėji
mo šventė — gruodžio 8 d.; Mi
šios — 9, 10, 11 vai. ir vakare 8 
vai.

— šaukiamas visuotinis para
pijos susirinkimas gruodžio 19 d.; 
po Sumos visi renkasi Į salę. Bus 
renkamas naujas par. bažnytinis 
komitetas iš 6 asmenų: 2 trejiem 
metam, 2 dvejiem metam ir 2 vie- 
neriem metam. Kasmet bus per
renkami du nauji nariai.

— Kun. J. Bobinas serga Mont
real General ligoninėj; kamba
rio nr. 1804. Prieš savaitę pada
ryta tulžies operacija. Tikimasi, 
kad po dviejų savaičių pasveiks 
ir galės palikti ligoninę.

— Serga Juozas Bumbulis Jean 
Talon 'ligoninėje.

— Susirgo plaučių uždegimu p. 
Dainius; paguldytas Royal Victo
ria ligoninėj.

— Jaunimo Klubas rengia nau
ją šokių vakarą gruodžio. 26 d.; 
bus orkestras; bilietus žada pla
tinti iš anksto.

— Parapijos vakarienė ir N. 
Metų sutikimas — gruodžio 31 d. 
Bilietai jau parduodami platinto
jų; galima gauti ir klebonijoje.

— Lapkričio 21 d. pakrikšty
tas Jz. ir J. Mackevičių sūnus Ge- 
raldo ir Juozapo vardais. Krikšto 
tėvas — Juozas Stulginskis, kr. 
motina — J. Mackevičius.

— Lapkričio 27 d. pakrikštytas 
Aleksandro ir Kathleen Klimų 
sūnus vardais: Mykolo ir Alek
sandro; krikšto tėvai: K. Charbin 
ir J. Charbin.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava $153.61. Bažnyčiai aukojo: 
Mekšriūnai $15; po $10: J. Kar
pavičius, Alf. Ruzgaitis ir Patri
cija Bendžiuvienė; $7 V. Bilotas.

— Lapkričio 26 d. klebonijoje 
Įvyko Montrealio studentų susi
rinkimas. Diskusijose gyvai buvo 
nagrinėjamas lietuvybės klausi
mas išeivijoje, kaip ji supranta 
jaunimas. J. G.

Adolfina ir inž. Vytautas Zu- 
bai, Montrealio visuomenininkai, 
atsiuntė $100 Įnašą Kanados Lie
tuvių Fondui. Dėkodamas jiems 
už Įnašą, kviečiu ir kitus Montre
alio inžinierius, kurių nemažai 
turime savo kolonijoje, taip pat 
nepamiršti šios svarbios Lietuvai 
ir lietuvybei institucijos. Taip 
pat prašau visus mūsų profesijo- 
nalus Įsijungti i Lietuvių Fondą, 
nes Tamstoms gal šiek tiek leng
viau šimtinę nuo savęs nutraukti, 
negu fabriko darbininkui, kuris 
vėliau irgi paseks Jūsų pavyzdžiu. 
Vietoj kalėdinių dovanų Įrašyki
te savo sūnų ar dukterį Lietuvių 
Fondan. Tai bus gražus prisimi
nimas ne tik savo vaikams, bet ir 
visai lietuvių tautai.

Įgaliotinis
Jungtinių Tautų komisijai, ti

riančiai kolonizmą laiškų rašy
mas, kaip tęsinys neseniai Įvyku
sio žygio Niujorke, susilaukė rei
kiamo dėmesio, ypač jaunimo tar
pe. Neseniai pradėję organizuotis 
studentai jau pasiuntė laišką sa
vo sąjungos vardu ir ketina daug 
laiškų parašyti paskirai. Laukti
na, kad ir kitos organizacijos pa
sektų studentų pavyzdžiu ir paro
dytų. kad Lietuvos reikalai ne tik 
organizacijos Įstatuose ir šūkiuo
se, bet ir narių širdyse užima 
svarbią vietą.

TORONTO
Šaunus kariuomenės šventės 

minėjimas Įvyko Delhi, Ont. Jis 
buvo gausus dalyviais ir Įdomus 
savo programa. Pagrindinis kal
bėtojas buvo gen. kons. dr. J. 
Žmuidzinas. Iš Toronto buvo nu
vykę keletas buvusių karių ir 
šauliu.

Prie Jugoslavijos konsulato 
Iapkr. 27 d. sprogo bomba, kuri 
sužalojo rūmų priekį; taipgi iš
byrėjo beveik visi langai. Tai bu
vo padaryta, matyt, ryšium su 22- 
omis komunistinės Jugoslavijos 
respublikos metinėmis. Lapkr. 29 
d. jugoslavų antikomunistų būrys, 
apie 70 asmenų, oiketavo konsu
latą, kurio suruoštame priėmime 
dalyvavo apie 400 asmenų.

— Gruodžio 12 d., sekmadienį, 
yra ruošiama Lietuvių Katalikių 
Moterų Dr-jos Montrealio sky
riaus metinė šventė. 11 vai. bus 
Mišios draugijos narių intencija, 
o po jų parapijos salėje — kavu
tė. Visos narės kviečiamos daly
vauti.

— Šios savaitės pirmąjį mėne
sio penktadienį bus vakarinės mi
šios 7.30 vai. vak.

— Gruodžio 5 d., 12.30 v. p. p. 
mūsų parapijos salėje yra šaukia
ma seimelio sesija.

— Šią savaitę bus lankomi tie, 
kurie dėl įvairių priežasčių dar 
nebuvo suspėti aplankyti.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliavą $310.

— Yra planuojamos mergai
tėms prieškalėdinės rekolekcijos 
seselių namuose. Data bus pra
nešta ateinančios savaitės biule
tenyje.

Bazaras N. Pr. Marijos seserų 
namuose pr. sekmadienį buvo ' 
turtingas ir Įvairus; daug darbo 
ir pastangų įdėjo rengėjai, tačiau 
dalyvių, rodos, šiemet mažiau bu
vo. Turbūt didelis skaičius įvai
rių parengimų šį rudeni mūsų ko
lonijoj atsiliepia i atsilankančių 
skaičių.

P. Bandžienei lapkričio mėn. 
suėjo 87 metai amžiaus. Ji yra 
9 vaikų motina ir pirmoji Šv. 
Onos ir Šv. Elzbietos draugijų 
narė. Visą laiką ji domisi lietu
vių gyvenimu, skaito lietuviškus 
laikraščius ir šiomis dienomis 
užsisakė “T. žiburius”.

Alf. Milukas, neseniai atvykęs 
iš okupuotos Lietuvos ir kalintas 
Sibire 9 metus, šį savaitgalį pa
darys pranešimą Montrealio lie
tuvių visuomenei. Apie vietą ir 
laiką turėtų pranešti vietinės lie
tuvių organizacijos. Pranešimus 
apie gyvenimą Lietuvoje jis jau 
padarė Hamiltone ir Toronte. 
Taip pat jis yra kalbėjęs ir ameri
kiečių publikai JAV.

Lietuviškų dainų ir šokių pus
valandi pr. sekmadieni televizijo
je daug kas stebėjo. Lietuviškų 
gamtovaizdžių, istorinių pastatų 
ir pasakotojo gerai paruoštam fo
ne matėm Winnipeg© lietuvių 
chorą ir tautinių šokių grupę. Tai 
ne pačios stipriausios mūsų gru
pės, bet visdėlto sveikintinas wi- 
nipegiečių sugebėjimas turbūt, 
pirmą kartą pagarsinti lietuvius 
televizijos pagalba visoje Kanado
je. — v —

Stovyklavietės “Baltija” komi
tetas yra nutaręs sutelkti $720 
miško valymo darbams. Lėšos 
telkiamos savanoriškomis auko
mis. čekius rašyti: Batijos Sto
vyklavietės vardu ir siųsti 1465 
De Seve Street, Montreal 20, 
Que. Vajaus eiga: buvo $45. At
siuntė naujų aukų: L. Girinis- 
Norvaiša $10, S. Kęsgailą $5. M. 
Vapsva $5 ir P. Montvila $15. Iš 
viso'sutelkta $80; trūksta $640. 
Visiems stovyklos rėmėjams dė
kojame.

Stovyklavietės komitetas 
“Lac Sylvere Association” savo 

tradicinį balių-šokius nukėlė i 
1966 m. sausio 29 d. Balius Įvyks 
Paul Sauve Centre, 4000 Beau
bien East ir Pie IX kampe. Bi
lietai po $2.50.

“Baltijos stovyklavietės komi
tetas nutarė ir 1966 m. ruošti 
skautoramą, būtent, balandžio 
23 d.

Aušros Vartų par. spaudos 
kioske yra didelis pasirinkimas 
liet, plokštelių. Jau laikas atnau
jinti lietuviškų laikraščių prenu
meratas. Jau platinamos kalėdi
nės atvirutės ir naujausios lietu
viškos knygos.

“Lito” valdyba nuo 1966 m. 
nutarė padidinti dividendus už 
indėlius iki 5%. Kadangi ant 
pirmųjų dviejų tūkstančių dole
rių “Lito” nariai gauna nemoka
ma gyvybės draudimą, Icuris ver
tas virš 1%, išeina, kad “Lite” 
Įdėtos santaupos atneši virš 6% . 
kiti bankai moka tik 3%, taigi . 
dvigubai mažiau. ■Naujiems indė
liams dividendai skaičiuojami kas 
mėnesi, todėl perkeliant santau
pas iš kitų bankų nustojama la
bai nedaug.

“Litas pradėjo 1965 m. su 
$1,200,000 ir žada užbaigti su 
$1,600,000 arba $400,000 prie
augliu. 1966 m. tikimasi pervir- / 
šyti 2 mil. dolerių.

Pr. Rudinskas

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

4.5% už indėlius
J.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: 1445 D» Sew $♦., sekmodfenkirs nuo 10.30 Iki 12.30 v„ dorbo die
nomis — nuo 10 Iki 3 v., liskfriont oirmodienius h IHtodlenius; voko ra’« — tre£fe4W 
n*OK »r oenkfodietMoh nuo ? <tl ? vtM
!W Roumtnmf Blvd., M. 722 - 2472: diena — penktadieniais nuo 1 Iki 6 vol. k vake- 
fOH — prrmodieniats. trečiadieniais k penktadieniais nuo 7 Ih 9 voi.




