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Jubilėjiniai šaudymai
Okupacinis Lietuvos jubilėjus šiemet buvo paminėtas abiejo

se Atlanto pusėse: Vilniuje džiūgavo pavergėjai ir jų ginklane
šiai, o Niujorke laisvųjų lietuvių minios reikalavo pavergtai Lie
tuvai laisvės. Tai du frontai, kurie kovoja priešingomis kryptimis 
jau 25 pietai. Lietuvos pavergėjas/matyt, norėdamas pabrėžti sa
vo jėgą, nepasitenkino žodiniais džiūgavimais — jis ir vėl pakėlė 
kruviną savo ranką, primindamas pradinės okupacijos kovas, ku
riose Lietuvos partizanai gynėse nuo brutalaus užpuoliko — sovie
tinio okupanto. Nuo tos rankos visai neseniai Rokiškyje krito ke
turi lietuviai. Iš pačios sovietinės spaudos pranešimų matyti, kad 
tai nėra kolchoziniai nusikaltėliai, baudžiami už turtinius prasi
žengimus, greičiausiai vyrai iš tų kovotojų, kurie karo metu patys 
gynėsi ir kitus gynė nuo bolševikinio teroro, grėsusio tūkstan
čiams lietuvių. Jiems sovietai prikiša žmonių žudymą. Ar taip iš 
tikrųjų yra, šiuo metu niekas negali pasakyti, nes nėra bešališko 
teismo. Kad sovietinis teismas juos nubaudė mirtimi, ne
reiškia, jog buvo kalti, nes tokiu teismu niekas negali pasitikėti. 
Tai brutalios jėgos ir persekiotojo teismas, kuris gali sušaudyti ir 
nekalčiausią žmogų, jeigu jis netarnauja valdančiojo interesams. 
Juk sovietiniai teismai buvo nuteisę visą eilę net savų vadų, kurie 
buvo vėliau išteisinti atsisėdus į raudonojo caro sostą kitam val
dovui. Tai rodo, kad sovietinė teisė nėra paremta teisingumu, o 
brutalia jėga.

it * *
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Lapkričio 27—28 dienomis Niujorke įvykusio VLIKo seimo dalyviai posėdžio metu
Nuotrauka P. Ąžuolo

PRANEŠIMAS IŠ NIUJORKO

Prel. Labukas paskirtas Kauno vyskupu

Nei tokia teise, nei tokiais teismais negali pasitikėti joks ne 
tik laisvojo, bet ir pavergtojo pasaulio žmogus, nes tai yra organi
zuotas pasityčiojimas iš elementarinio teisingumo. Tokiame teis
me silpnesnis visada bus kaltas. Juk liūto teisme ėriukas niekad 
nebus išteisintas — jis visada liks kaltas vien dėlto, kad liūtas no
ri ėsti. Tiesa, Lietuvoje, kaip ir kituose kraštuose, gyvena ne šven
tieji — būna vienokių ar kitokių nusikaltimų, ypač karo metais. 
Bet tokie priklauso nešališkam teismui, kitaip tariant, nepriklau
somos Lietuvos, o ne pavergėjo teismui. Jeigu sovietai kaltina lie
tuvius žmonių žudymu, tai pirmiausia turėtų patys pasižiūrėti į 
save. Niekas pasaulyje nėra tiek žmonių išžudęs, kiek sovietinis 
komunizmas. Jo nešėjai sunaikino vien Lietuvoje tūkstančius ne
kaltų žmonių. O sudėjus nužudytųjų skaičių pačioje Rusijoje, Uk
rainoje ir kituose raudonojo siaubo paliestuose kraštuose, išauga 
milžiniškas skaičius. Komunizmas ir jo nešėjai užsirekomendavo 
kaip kruviniausias pasaulio sąjūdis. Nuo turistų komunistiniuose 
kraštuose tai slepiama. Jiems rodomi vokiečių atlikti žudymai, bet, 
palyginus juos su sovietiniais, tai hitlerizmas atrodo žymiai ma
žiau susitepęs rankas kaip komunizmas. Tokios tad sistemos atsto
vai negali būti teisėjais. Jų vieta — kaltinamųjų suole.

Ryšiai su Lietuva VLIKo seime

Žiniomis iš Romos, prel. Juo
zas Labukas-Matulaitis gruodžio 
5 d. konsekruotas vyskupu ir pa
skirtas Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio vyskupijos apaštališ
kuoju administratoriumi. Iki šiol 
jis minėtas vyskupijas valdė kaip 
kapitulų rinktas valdytojas. Prieš 
jį tas pareigas ilgą laiką ėjo kan. 
J. Stankevičius. Naujojo vyskupo 
konsekracijos apeigos įvyko Ro
moje, kuriose dalyvavo ir kiti iš 
Lietuvos atvykę vyskupijų valdy
tojai. Jie visi dalyvavo Vatikano 
santarybos posėdžiuose. Taigi, 
okupuotoje Lietuvoje dabar yra 
šie vyskupai: vysk. P. Maželis, 
vysk. J. Steponavičius, vysk. V. 
Sladkevičius ir vysk. J. Labukas. 
Deja, pareigas eiti sovietinė val
džia leidžia tik dviem: vysk. P. 
Maželiui ir naujai įšventintam 
vysk. J. Labukui. Kiti du yra so
vietinių įstaigų nušalinti nuo 
pareigų ir gyvena kaip tremti
niai už savo vyskupijos ribų.

Naujasis vyskupas J. Labukas 
yra gimęs 1894 m. sausio 19 d.

Butrimonių valse., Alytaus apskr. 
Baigęs kunigų seminariją, kuni
gu įšventintas 1918 m. gegužės 
26 d. Netrukus išvyko Šveicari
jon į Friburgo un-tą studijuoti 
socialinių mokslų, kuriuos baigė 
1925 m. daktaro laipsniu. Grįžęs 
į Lietuvą įsijungė į naujai suda
rytos Kaišiadorių vyskupijos or
ganizavimą. Jis buvo artimiausias 
dviejų Kaišiadorių vyskupų bend
radarbis — generalvikaras, bū
tent, vysk. J. Kuktos ir T. Matu
lionio. Tose pareigose jis išbuvo 
iki 1946 m., kai kartu su vysk. 
T. Matulioniu buvo suimtas ir iš
tremtas į Sibirą. Lietuvon grįžo 
1955 m. Kiek sustiprėjęs ir pasi
gydęs dirbo parapinį darbą ir 
dėstė dar išlikusioje mažytėje 
Kauno kunigų seminarijoje. Ita
lijoje jis lankėsi prieš porą metų 
kartu su kelių kunigų ir pasaulie
čių ekskursija. Šį kartą okupuo- 
ton Lietuvon jis grįžta jau kaip 
vyskupas, turis didelį patyrimą 
administravimo srityje. Supranta
ma, jo laukia sunkūs rūpesčiai ir 
didelė atsakomybė.

Keturių lietuvių sušaudymas Rokiškyje yra kartus'primini
mas laisvajam pasauliui, kad Lietuvoje ir po 25 metų tebesiaučia 
brutali okupacija, naikinanti mūsų tautiečius. Laisvieji kraštai, ži
noma, tylės, kaip ir anksčiau tylėjo. Tuo nebetenka stebėtis, bet 
reikia nustebti mūsų veiksnių laikysena. Iki šiol nebuvo girdėti, 
kad mūsų politiniai veiksniai būtų atkreipę dėmesį laisvųjų kraš
tų vyriausybių ar institucijų į jubilėjinius sovietų žudymus Lietu
voje. Nebuvo girdėti, kad mūsų organizacijos būtų reiškusios pro
testus viešame gyvenime ar Jungtinėms Tautoms. Mūsų spaudo
je paskutinieji Rokiškio įvykiai nebuvo pakankamai pabrėžti. Jos 
puslapiuose vyrauja veikiau tarptautiniai įvykiai, mažai teturi ry
šio su Lietuvos problemomis. Jei tokia rami laikysena vyraus ir 
toliau, sovietai labiau įsidrąsins ir ims tiesti savo suteptas rankas 
i ateivius šiapus Atlanto. Po laisvės žygio Niujorke turėtume gy
viau sukrusti bei aktyviau rūpintis dabartinės Lietuvos reikalais. 
Nepabaigiamus ir nevaisingus svarstymus pagaliau reikia pakeisti 
veiksmais. Daug laiko ir energijos išeikvojama svarstant, ką. kaip 
ir kada veikti, bet nuo to svarstymo laisvinimo frontas nepajudės. 
Mūsų reakcija i sovietų smūgius turi būti greita, organizuota, pa
siekianti laisvojo pasaulio viešumą.

Tėviškės Žiburiams” paaukojo šėrus
Į “TŽ” leidėjų kreipimąsi at

siliepė jau gana daug šėrininkų, 
paaukodami savo šėrus “TŽ” lei
dimui. Atsiliepimai dar tebeplau- 
kia, nors yra ir tokių, kurie iki 
šiol dar neatsiliepė. KLK Kultū
ros Draugijos “žiburiai” valdyba, 
kuriai tenka rūpintis savaitraš
čio “TŽ” leidimu, nuoširdžiai dė
koja duosniai atsiliepusiems ir 
laukia panašaus atsiliepimo iš 
dar tylinčių. Kaikuriem šėrinin- 
kam siųsti laiškai grįžo neradę 
adresatų. Todėl tie šėrininkai, ku
rie ligi šiol negavo jokio laiško, 
yra maloniai prašomi pranešti 
dabartinius savo adresus. Siun- 
čiantieji šėrus prašomi neužmirš
ti pasirašyti antroje šėro pusėje. 
Visų bendrom pastangom galėsi
me ir toliau sėkmingai tęsti lie
tuviškosios spaudos darbą. Štai 
naujas sąrašas tų, kurie savo pa
rama įsirikiavo Į tas bendras pa
stangas. t.y. paaukojo savo šėrus. 
A. Resfis, Chicago $11.20
A.Mažeika, Delhi, Ont. 11.20

A. Bajorinas, Toronto 
Dr. V. Sadauskienė,

Toronto 
Medžiot, ir žūklaut. klubas

“Tauras”, Toronto 
E. Kairienė, Simcoe, Ont. 
P. Šipelis, Sudbury 
P. Vilutis, Toronto ...... 
O. Umavičienė, Toronto 
St. Dabkus, Toronto 
L. Radzevičienė,

Port Arthur, Ont. 
S. Slabokas, Cleveland 
K. Matkevičius, Chicago
J. Matukas, Chicago 
Kl. Kazlauskas,

Glendale, Calif. 
R. Z., Toronto 
A. Sakalas, Montreal
K. Povilaitis. Chicago 
K. Kaknevičius. Toronto 
Kun. J. Pragulbickas,

Elizabeth, N.J.

33.60

11.20

22.40
11.20
13.00
22.40
11.20
11.20

Jei praeitų metų Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
seimas, pirmasis po įvykusios lie
tuviškųjų jėgų konsolidacijos, 
daugiau svarstė organizacinius 
vidaus reikalus, tai šiemetis, 
Įvykęs lapkr. 27-28 d. Niujorke, 
visą savo dėmesį nukreipė i bė
gamųjų Lietuvos laisvinimo rei
kalų aptarimą ir, svarbiausia, ry
šių su kraštu klausimu vieningo 
nusistatymo suformulavimą.

Įžanginiai žingsniai
Seimą pradėjo pirm. V. Sidzi

kauskas, primindamas, kad juo 
užbaigiami jubilėjiniai metai. 
Kartu-jis priminė jaunimo įsijun
gimo į laisvės kovą reikšmę ir pa
brėžė ryšių su kraštu problemos 
išsiaiškinimo reikalą.

Seimo prezidiuman buvo pa
kviesti: dr. VI. Šimaitis — pirm., 
dr. A. Vasaitis — vicepirm. ir dr. 
A. Budreckis — sekr. Taio pat 
buvo sudarytos mandatų, finan
sų, apyskaitų tikrinimų ir nutari
mu komisijos.

Seimą sveikino Lietuvos diol, 
šefas min. St. Lozoraitis, Lietu
vos atstovas Vašingtone J. Ra
jeckas (per kons. Šimutį), konsu
lai: V. Staširiškas. A. Šimutis, dr. 
J. Žmuidzinas. Daužvardis. PLB 
vardu — dr. J. Puzinas. BALFo 
— kun. V. Martinkus, ALTos — 
dr. V. Šimaitis ir kt.

Darbų apžvalga
VLIKo tarybos vardu praneši

mą padarė L. Virbickas, išryškin
damas pagrindinius tarybos dar
bus praeitais metais: ELTOS lei
dimą, radijo transliacijas, lėšų 
telkimą ir komisijų sudarymą 
įvairioms problemoms studijuoti.

Platesnę VLIKo darbų apžval-

11.20
11.20
26.20
11.20

62.50
11.20
15.00
11.20
46.20

44.80

$409.30
Visiems tariame nuoširdų ačiū.

Valdyba

Kanados Lietuviu Fondo vajus
Istojo i Fondą su inašu 
122. J. Vaičeliūnaš $100.
Padidino įnašą
13. A. Kantvydas iki $500.
J. Vaičeliūnaš, buv. Lietuvos 

aviaciios kapitonas, keliu knygų 
autorius, nirmas pralaužė ledus 
Sudbury. Tikimės, kad jį paseks 
kiti sudburiečiai. A. Kantvydas, 
buvęs miškų urėdas, yra visuo
met duosnus lietuviškiems reika
lams. Jis pirmas iš Toronto įsto-
10 i Liet. Fondą (1963 m. kovo
11 d.).

Gruodžio 5 d. Toronte ivyko 
Liet. Fondo tarybos posėdis, ku
riame dalyvavo 5 tarybos nariai, 
kr. valdybos pirm. A. Rinkūnas,

dr. J. Yčas (būsimo vajaus pirmi
ninkas) ir šalpos Fondo atstovas 
St. Dabkus. Sustiprintą vajų nu
tarta daryti po visuotinio narių 
susirinkimo, kuris įvyks 1966 m: 
balandžio 16 d. Posėdyje svarsty
ta statuto pakeitimai ir įregistra
vimas (čarteris). Nutarta pakvies
ti į pelno skirstymo komisiją no 
1 asmenį iš Toronto, Montrealio 
ir Otavos. Kitus 3 asmenis pa
skirs K.L. Bendruomenė.

P. Iželis, reikalu ved.

Kubos piliečiai, nori išvykti 
Amerikon, jau pradėti gabenti 
Pam American Airway lėktuvais 
< Miami. Pirmasis lėktuvas atga
beno 75 kubiečius.

gą davė gen. sekr. J. Audėnas.! įvykiu laikytinas jaunimo akty- 
Pasak jo, darbų prasmingumas vus įsitraukimas į Lietuvos lais- 
geriausiai matomas iš to, kaip vinimo akciją. Žygio į JT organi- 
piktai į juos reaguojama okupan- zatoriams VLIKo nariai visais ga- 
to iš Vilniaus. Vedama plati ir limais būdais talkino.
r i nln i n rf a T iiAliirrMT1 Vxxrl •tolrzvln Isisteminga Lietuves bylos iškėli
mo akcija ELTOS ir įvairių leidi
nių bei pareiškimų pagalba. EL
TOS biuleteniais naudojasi šim
tai viso pasaulio laikraščių. Poli
tinei, informacinei ir finansinei 
veiklai plėsti įvairiuose kraštuo
se organizuojamos VLIKo atsto
vybės. Sudaryta komisija rinkti 
medžiagai Lietuvos rytų žemėms 
apginti. Nepa

■ - - i F - •
stos reikšmės

VLIKo pirm. V. Sidzikauskas 
VLIKo seimo posėdyje

Finansiniai rūpesčiai
Dr. B. Nemickas finansų telki

mo reikalu pranešė, kad VLIKo 
veiklai išlaikyti reikia arti $35.- 
000 per metus. T. Fondo talki
ninkų būrelių organizavimas 
vyksta sunkiai/ Kalbėtojas siūlė 
VLIKą sudarančioms grupėms 
daugiau angažuotis šioje akcijoje 
ir tam tikslui j ieškoti daugiau 
ryšių su gyvpmis lietuvių .organi
zacijomis, o ypač su Liet. Bend
ruomene.

Atskirą L. Kr. Demokratų Są
jungos pareiškimą VLIKo veiklos 
reikalu pateikė dr. K. Šidlaus
kas, kuriame kritiškai pasisako
ma dėl kaikurių VLIKo darbų ir 
duodama eilė sugestijų. Pareiški- 

\ mas perduotas tarybos dėmesiui.
Diskusijose dėl pranešimų la- 

i bai konstruktyviai išgvildenta 
^daugybė VLIKo veiklos proble- 
I mų.

Prel. J. Balkūno pranešimas
Pietų metu prel. J. Balkonas, 

' T. Fondo pirm., plačiai išdėstė 
lėšų telkimo stovį, naujus užsi
mojimus, ALTos paramą T. Fon- 

j dui, lėšų telkimą propagandai ir 
į pan. Jis taip pat pranešė, kad la
bai aktyviai ir sumaniai veikęs 
Kanadoje T. Fondo atstovybės 
pirm. V. Vaidotas iš pareigų dėl 

■ pablogėjusios sveikatos pasitrau
kė ir toms pareigoms krašto val- 
dvbai yra pristatytas St. Banelis. 
V. Vaidotui išreikšta padėka už 
jo ilgą ir sėkmingą veiklą lėšų 
telkime T. Fondui.

Savaitės įvykiai
PRANCŪZIJOS PREZIDENTO RINKIMUOSE DE GAULLE 

NEGAVO LAUKTOS DAUGUMOS BALSU. Pagal konstituciją, jis 
turėjo gauti bent 50% balsų, o gavo 44%. Jo priešininkas F. Mit- 
terand gavo 32,5%, J. Lecanuet — 16%, o kiti trys — nuo 1% 
iki 5%. Gruodžio 19 d. įvyks antrieji balsavimai už du kandidatus, 
gavusius daugiausia balsų, būtent, De Gaulle ir Mitterand. Neabejo
tina, kad laimės De Gaulle, nes Lecanuet šalininkų dauguma sa
vo balsus atiduos už De Gaulle. Jiems Mitterand yra nepriimtinas, 
nes yra socialistų ir komunistų®-----------------------------------------
bloko kandidatas? šiaip ar taip 
šie rinkimai .išdidžiam gen. De 
Gaulle buvo smūgis, ypač dėl jo 
keistos užs. politikos.

imai
trauks su Britanija diplomatinius

Baltijos valstybių aukso 
peta. Per tris savaites abiejų ša
lių atstovai turėjo 25 posėdžius, 
nedavusius jokių konkrečių re
zultatų. Iš Maskvos britų delega- 

: cija išvažiavo nieko nepešusi — 
jos atstovų veiduose buvo paste
bimas nuovargis ir nusivylimas. 
Sekantis susitikimas prie posė
džių stalo planuojamas pavasarį. 
Britai tikisi, kad sovietu atstovai 
pakeis savo nuomonę, nes praėju
sių metų gruodžio mėn. Sov. Są
junga sumokėjo Danijai $438.000 
kompensaciją už jos piliečių nu
savintą turtą Baltijos kraštuose.

Politiniai motyvai
Iki 1958 m. nei Britanija, nei 

Sov. Sąjunga nesileido į kalbas 
dėl Baltijos valstybių finansinio 
palikimo ir abipusio atsiskaitymo. 
Pirmieji posėdžiai įvyko Britani
jos iniciatyva Londone 1959 m. 
ketverius metus britai registra
vo savo piliečių jieškinius ir juos 
įteikė sovietų atstovams 1964 m. 
sausio-vasario mėnesiais vykusio- 

___  ________ i se derybose Londone. Derybinin- 
Britų delegacija sovietu preten- kai buvo susitikę net 37 kartus, 
zijas į Baltijos valstybių auksą tada susitarimui kelią pa- 
atmetė, nes jis į Britanijos ban- ■ stojo tie patys politiniai motyvai 
ką buvo atvežtas minėtųjų valsty-1— Baltijos kraštu iiungimo į 
bių nepriklausomo gyvenimo die-i'ę.ov Sąiun8? pripažinimo klau- 
nomis. kol jų dar nebuvo okupa- simas, 
vusi Sovietų Sąjunga.

Derybose sovietu atstovai grie- ba^ke 
besi aiškios delsimo taktikos, ginti yra vertas labai nedidelės 
reikalaudami svarstyti kiekvieną pinigu sumos, nuo kurios .Sovietu 
britu jieškini atskirai, nors tokių Sąjunga nepraturtėtų, bet ji daug 
bylų yra ištisa jardo augščio ku- sveria politinėje rinkoje. Jeigu

Kova dėl
“Hamilton Spectator” kores

pondentas Maskvoj Peter Worth
ington lapkr. 27 d. laidoje visą 
skiltį paskyrė britų-sovietų dery
boms dėl Baltijos valstybių auk
so Britanijos banke ir Sov. Sąjun
gos nusavinto britų turto minė
tuose kraštuose. Posėdžiai Mask
voje vyko spalio pabaigoje ir 
lapkričio pradžioje. Britanijos 
banko, iždo ir užsienio reikalų 
ministerijos atstovų delegacijai 
vadovavo iš politinio gyvenimo 
pasitraukęs diplomatas Sir Tho
mas Rapp, o sovietų grupei — 
finansų ministerijos pareigūnas 
A. I. šatovas.

Auksas ir nuosavybės
Sov. Sąjunga reikalauja, kad 

Britanijos bankas jai atiduotų 
$33.000.000 Baltijos valstybių 
aukso, kuris ten buvo nugabentas 
prieškariniais metais. Britanija 
norėtų gauti iš Sov. Sąjungos 
$45.000.000 kompensaciją už jos 
piliečių nusavintą turtą sovietų 
okupuotuose Baltijos kraštuose.

britai sutiktų auksą atiduoti so
vietams, tuo pačiu Britanija Sov. 
Sąjungą pripažintų teisėta Balti
jos kraštų valdove. Tokiu atveju, 
savaime suprantama, Sov. Sąjun
ga be jokių ginčų sumokėtų Bri
tanijai tarp abiejų jieškinių susi
dariusį 812.000.000 skirtumą. 
Tai būtų juokingai menka kaina 
už įvykdytos agresijos oficialų 
pripažinimą ir pateisinimą tarp
tautiniame fronte. Galimas daly
kas, sovietai netgi padengtų ir 
tuos britų jieškinius, kurie siekia 
dar priešrevoliucinius caro lai
kus. Tačiau britai savo ruožtu ne
gali atsisakyti tarptautinės teisės, 
nes visdėlto auksą į Britanijos 
banką atgabeno nepriklausomų 
Baltijos valstybių vyriausybės, 
kurias sulikvidavo sovietų oku
pacija. pažeidusi tarptautinę tei
sę. V. Kst.

Baltijos valsybių Britanijos 
užšaldytas” auksas paly-

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” 
SKAITYTOJAI

šiais metais gavo žymiai daugiau 
padidintų numerių nei kitais me
tais. Pernai jų buvo išleista be
veik trečdalis, o šiemet — arti 
pusės, šis.numeris yra jau 19-tas 
padidintas, 10 psl. numeris. Tai 
padaryti įgalina duosnios skaity
tojų aukos ir kiti šaltiniai. Lei
dėjai dėkota aukotojams, rėmė
jams ir visiems skaitytojams už 
teikta parama ir kviečia, baigiant 
senuosius metus, atnaujinti pre
numeratas bei remti laikraščio

Du Amerikos astronautai — 
pik. Įeit. Fr. Borman ir Įeit. J. 
Loveli gruodžio 4 d. erdvėlaivy
je Gemini VII buvo iššauti Tita
no raketos į tolimąsias erdves. 
Jų uždavinys — išbūti erdvėje 
14 dienų ir susitikti su kitu erd
vėlaiviu Gemini VI, kuris bus iš
šautas gruodžio 13 d. Jei viskas 
sėkmingai klosis, susitikę erdvė
laiviai galės kartu tęsti kelionę 
orbitoje.

Amerika sustiprino savo kari
nės pajėgas Vietnamo fronte, pa
siųsdama atominiais varikliais ap
rūpintą 85.000 tonų karinį lėk
tuvnešį “Enterprise”. Tai pirmas 
toks JAV mostas, primenąs ko
munistiniams kraštams atominių 
ginklų galybę. Amerikiečiai yra 
pasiryžę ir toliau stiprinti savo 
karines pajėgas Vietname, nes 
bandymai tartis su Kinija ir Š. 
Vietnamu nepavyko. JAV gyny
bos min. McNamara buvo nuvy
kęs į Saigoną ir grįžęs pareiškė, 
kad pralaimėjimas Vietname esąs 
sustabdytas, o laimėjimui esą rei
kia ilgesnio laiko ir daugiau ka
rinių pajėgų. Kovos P. Vietname 
šiek tiek sulėtėjo, tačiau praėju
sią savaitę žuvo 459 P. Vietnamo 
kariai, sužeista 861 ir dingo 185; 
amerikiečių žuvo 40, sužeista 117. 
Vietkongo eilėse esą žuvo 1.539.

Pasaulinę nusiginklavimo kon
ferenciją pasiūlė Jungt. Tautų vi
sumos posėdis, bet Kinija tokį pa
siūlymą atmetė, sakydama, kad J 
T valdo Amerika, su kuria ji ne
norinti jokių santykių. Afrikos — 
Azijos kraštai, kurie rėmė Kini
jos kandidatūrą į JT, yra nusivy
lę. JAV atstovas JT J. Goldber- 
gas pareiškė, kad nusiginklavimo 
konferencija galėtų įvykti ir be 
Kinijos. Politinis JT komitetas 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, pa- 
reiškiančią, kad Afrikos žemynas 
priklauso neatominei sričiai, ku
rią visos valstybės turėtų respek
tuoti.

Afrikos valstybių atstovai, susi
rinkę Etiopijos sostinėje Adis 
Abeboje, nutarė pradėti akciją 
prieš Rodeziją: nutraukti su ja 
ūkinius ir visus kitus ryšius, už
drausti Rodezijos lėktuvams 
skraidyti virš jų teritorijų. Be to, 
afrikiečiai ultimatyviai pareikala
vo, kad Britanija iki gruodžio 15 
d. Rodezijoj likviduotų baltųjų 
mažumos valdžią, jei ne — nu

leidimą ir kitais būdais. Artė
jančių Kalėdų proga kviečiame 
užsakyti “TŽ” kaip dovaną savo 
bičiuliams. Tai bus maloni jiems 
dovana, kuri kas savaitę liudys 
gražų Jūsų mostą.

Administracija

ryšius. Britanijos premjeras Wil
son pareiškė, kad jo vyriausybė 
nesiduos stumdoma ir reikalauja
mų karinių priemonių prieš Ro
deziją nesiims. Esą Rodeziją gali 
būti priversta nusileisti ūkinėmis 
priemonėmis. Kaimyninio krašto 
Zambijos premjeras Kaunda pa- 

' kvietė į savo valdomą kraštą bri
tų karinius dalinius apsaugoti Ka- 
ribos užtvankai, nuo kurios pri
klauso Zambijos ir Rodezijos 

! elektros jėgainės. Zambija norė-
■ tų, kad britų kariai saugotų už-
■ tvanką Rodezijos ir Zambijos pu- 
; sėje, bet Rodezijos premjeras I. 
i Smith su tuo nesutinka ir pareiš
kė, jei britų kariai bandys perei
ti Rodezijos sieną, sutiks ginkluo-

i tą pasipriešinimą. Afrikos valsty- 
į bių konferencija nutarė suorgani- 
: zuoti karines pajėgas nuversti da- 
i bartinei Rodezijos valdžiai.

Indijai gresia ne tik karas, bet 
ir badas. Derlius šiemet buvo 
menkiausias nuo 1947 m. Kaiku- 
riose Indijos srityse ūkininkai, 
nukentėję nuo sausrų, parduoda 
savo turtą ir net savo vaikus. 
Maisto stoka susidarė dėlto, kad 
iškrito liepos-rugs. mėn. permaža 
lietaus — 30 iki 40% mažiau nei 
reikėtų. Vyriausybė bando dides
niuose miestuose įvesti kortelių 

! sistemą, bet kaikurios savivaldy
bės atsisako paklusti, nes nesant 
pakankamai maisto atsargų ne- 

; įmanoma aprūpinti visus maisto 
! korteles turinčius. Numatoma 
. 1966 m. importuoti didelius kvie- 
j čių kiekius iš JAV — iki 10 mil.
■ tonų. Jau ir dabar JAV siunčia 
Indijai kviečių — 20.000 tonų į 
dieną. Opozicinės partijos už tai 
puola socialistų vyriausybę ir jos 
premjerą Sastri, kad per 18 ne
priklausomo gyvenimo metų ne
pajėgė sutvarkyti krašto taip, kad 
pats pajėgtų išsimaitinti.

Amerikos Valstybių Organiza
cijos konferencija Riodežaneiro 
mieste pasibaigė nevieningumo 
ženkle. Nuomonių skirtumai pasi
reiškė ypač tarpamerikinės taikos 
kariuomenės klausimu, kurį iškė
lė JAV ir rėmė dar kelios kitos 
valstybės. Ypač priešinosi Čilės ir 
Urugvajaus atstovai. Taip šis 
klausimas liko kol kas palaidotas. 
JAV planas ekonomiškai padėti 
P. Amerikos valstybėms buvo su
tiktas palankiai ir JAV atstovas 
A. Harriman pareiškė, kad pla
nas po lėtos pradžios būsiąs vyk
domas sparčiau.

Sov. Sąjungos ir Lenkijos spau
da aštriai puola Kiniją už susida
riusį skilimą komunistiniame są
jūdyje. Dienraštis “Pravda” pa
skelbė pirmame puslapyje ilgiau
sią straipsnį, smerkiantį Kinijos 
pastangas skaldyti kompartijas 
b°i sudaryti nepriklausomą sąjū
dį. (
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esą pralenkė kitas Pabaltijo vals
tybes. Lietuvos pramonės pajė
gumas esąs didesnis už Latvijos.

lios vykdytoja. Esama ir nuomo
nių skirtumo, tačiau jų negali bū-

jai privalo paklusti respublikos,

Šiuo metu

LIETUVA IR DABARTIES POLITIKA
IS VLIKO PIRMININKO V. SIDZIKAUSKO PAREIŠKIMŲ 

NIUJORKE VLIKO SEIME LAPKRIČIO 27 D.
Jei dabartinė laisvųjų valsty

bių vyriausybių politinė strategi
ja ir taktika komunistų valdomų 
valstybių atžvilgiu ilgainiui gal ir 
galės atnešti kiek daugiau nepri
klausomybės ir laisvės vadina
miems satelitiniams kraštams, 
tai, deja, ji nieko gera nežada 
Baltijos valstybėms. Tų valstybių 
pajungimas Maskvai nerodo jo
kių sumažėjimo žymių. Priešin
gai, okupantas dar smarkiau ir 
Įžūliau veda ten kultūrinę taut- 
žudystę ir ūkinio išnaudojimo po
litiką.

Specifinė Baltijos valstybių 
padėtis šių dienų tarptautinėje 
konsteliacijoje ir jos raidoje ke
lia mums ypatingo rūpesčio. Tu
rime būti budrūs ir veiklūs la
biau nei iki šiol, kai galėjome 
tenkintis suderinta veikia visų 
pavergtųjų valstybių bendrinia
me organe — Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seime. Ir VLIKas ir 
kiti lietuviškieji veiksniai yra pa
statyti prieš uždavinį ne tik rū
pintis, kad būtų išlaikytas dabar
tinis Lietuvos respublikos tarp
tautinis statusas, ne tik veikti, 
•kad Lietuvos byla būtų gyva tarp
tautiniame forume, bet ir Įtaigoti 
mums prielankias vyriausybes su
stiprinti spaudimą i Maskvą, kad 
ji vykdytų jos pačios prisiimtus 
politinius ir teisinius Įsipareigoji
mus ir pasitrauktų iš Lietuvos. 
Vienas didžiausių bandymų ir iš
šūkių Lietuvai bus taikos

sutarties su Vokietija 
pasirašymas. Atsiminkime, kad 
Lietuvos respublika turėjo bend
rą, tarptautinėmis sutartimis nu
statytą sieną su Vokietija ir kad 
taikos sutartis su šia valstybe tu
rės išspręsti ir Rytprūsių, taigi 
ir Mažosios Lietuvos, likimą. Tu
rėsime veikti ir patys vieni ir 
drauge su kitais. Be lietuviškųjų 
politinių veiksnių noriu čia sumi
nėti Baltijos Valstybių Laisvės 
Tarybą ir ypač Pavergtųjų Euro
pos Tautų Seimą, kuris atstovau
ja šimtui milijonų sovietų pa
vergtųjų europiečių ir kuriam 
šiais metais vadovauja lietuvis. 
Gruodžio pradžioje rengiuosi bū
ti Vašingtone, o kitų metų pra
džioje lankysiuos Europoje.

Mano suglaustai pavaizduotoji 
tarptautinės padėties raida, taip 
pat mūsų uždaviniai bei pakitė
jusi Maskvos ir jos marijonečių 
Vilniuje taktika santykiuose su 
laisvaisiais lietuviais — perėji
mas iš izoliacijos i kontaktų jieš- 
kojimą — verčia mus labiau su
glaudinti kovotojų dėl Lietuvos 
laisvės gretas, labiau susidraus- 
minti. mūsų kovą labiau suprin- 
cininti.

Apgailestaudamas turiu paste
bėti, kad politinėje laisvųjų lie
tuviu organizacijoje vis labiau 
pradėjo reikštis

išcentrinės tendencijos, 
kad ėmė atsirasti mūsuose neaiš
kumų ir spragų pačioje Lietuvos 
laisvinimo sampratoje. Vis la
biau blanksta Lietuvos valstybin
gumo samprata, mažiau paisomas 
esamas tarptautinis Lietuvos res
publikos statusas. Per savo agen
tus okupantas stengiasi sukelti

abejonių Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo realumu ir įtai
goja tenkintis tam tikra priklau
somybės forma. Savotiškai su
prantamo pragmatizmo pasekėjai 
kelia kultūrinio prado primatą 
prieš politinį. Tatai logiškai turi 
vesti į tam tikrą laisvųjų lietuvių 
santykiavimą su okupuotu kraštu 
ir jo gyventojais.

Kokie yra Lietuvos laisvinimo 
sampratos elementai?

1. Nepriklausoma Lietuvos res
publika su tarptautinėmis sutar
timis nustatytomis jos sienomis. 
Galia, kad patriotais dėdamiesi 
okupuotos Lietuvos pareigūnai 
Vilniuje nieko nedaro, kad jų 
globėjai grąžintų Lietuvai Mask
vos sutarties apibrėžtas Lietuvai 
priklausančias žemes. Siena su 
Lenkija nuo Nemuno iki buvusių 
Rytprūsių tebelaukia teisingo 
sutvarkymo. Hitlerio pradėtas pa
saulinis karas iškėlė buvusiųjų 
Rytprūsių likimo klausimą. Lie
tuva yra ir bus gyvai suintere
suota tos problemos teisingu iš
sprendimu, juoba, kad joje prob
lema liečia Mažosios ar Prūsų

2. Lietuvos suverenių teisių 
vykdymo Lietuvoje ir svetur at
statymas. Atstačiusi savo nepri
klausomybę, Lietuva dalyvauja 
tarptautinėse organizacijose — 
pasaulinėse ir europinėse — kaip 
lygiateisis narys. Vidaus santvar
kos klausimą laisvais rinkimais 
išspręs pati lietuvių tauta. Mes, 
laisvieji lietuviai, pasisakome už 
demokratinę Lietuvos vidaus san
tvarką. Esame tikri, kad taip pa
sisakys ir lietuviai Tėvynėje.

3. Esamo tarptautinio Lietuvos 
statuso, atseit Lietuvos valstybin
gumo respektąvįįnas. Lietuva te
bėra suvereni valstybė, tik, sve
timai galiai ja kariškai okupavus, 
suverenių teisių vykdymas kraš
te yra padarytas negalimu. Sve
tur tos teisės iš dalies tebėra vyk
domos nepriklausomos Lietuvos 
'’telomatų ir konsulų. Todėl turi 
būti tinkamai respektuojami ir 
vertinami ir to tarptautinio Lie
tuvos statuso simboliai — Lietu
vos diplomatiniai ir konsulariniai 
atstovai.

4. Prievartinis Lietuvos res
publikos įjungimas į Savietų Są
jungą ir pastarosios jai užkartas 
marijonetinis komunistinis reži
mas yra neteisėti. Laisvųjų lietu
vių pareiga yra vengti veiksmu, 
kurie galėtų būti aiškinami kaip 
okupacinio režimo pripažinimas 
ar bent tylus su juo apsipratimas. 
Be to, jie turi reikalauti, kad So
vietų Rusija atitrauktu iš Lietu
vos savo karines pajėgas, admi
nistracijos ir komunistų partijos

1 aparatus.
5. Lietuviu tautos išlikimą ir 

ios ^autinės kultūros kūrimą bei 
išsinlėtima salvgoia politinė Lie
tuvos laisvė. Todėl dabarties sa- 
Ivffnca Lietuvai esant okupuotai, 
oolitiniam pradui teikiamas pir
mumas prieš kultūrini prada.

Laisvųjų lietuviu vienodai 
įžvelgiama Lietuvos laisvinimo 
samnrata, tautinė drausmė, atsto
janti šiandien valdžios autorite
tą, ir organizacinis susiklausymas 
vra sąlyga ir laidas kovai dėl 
Lietuvos laisvės laimėti.

ŠVEDAI KEIČIA PAVARDES
Iš senų senovės Švedijoj pavar

dės būdavo padaromos iš tėvo 
vardo pridėjus galūnę “son” (sū
nus). Dar ir dabar yra kaimų, ku
rių visi gyventojai turi tokią pa
čią pavardę. Net 35% švediškų 
pavardžių baigiasi galūne “son”. 
Kas Stockholm© telefonų knygoj 
norėtų kuri nors Johanssoną su
rasti, turėtų jo tarp 19.000 kitų 
Johanssonų jieškoti. 7,6 milijonų 
tautoje 380.000 piliečių vadinasi 
Andersson. 365.000 — Johans
son. 333.000 — Carlsson, 225.- 
000 — Nilsson ir t.t. Švedijos 
paštas, kariuomenė, vyriausybės

Odesą sujungti su Klaipėda dėl 
lėšų trūkumo jau numarintas 
šiuo metu daromi tyrimai ir pa
siruošimai prie Jurbarko statyti 
didelėms žibalo valykloms. Dujų 
tinklo įvedimu, statyba naujų 
įmonių, naudojančių nevietines 
žaliavas, Maskva siekia ūkinėmis

džiau politiškai prie Rusijos pri
jungti. ši politika — ne kompar
tijos išrasta. Petras I ginklu sky
nė kelią Baltijos kraštams pa
vergti, Katryna II klasta siekė jų 
tautas pajungti, o nūdienė Krem
liaus politika bando iš lietuvio 
nukalti sovietinį pilietį, užgniauž
ti jo tautinius polėkius ir ūkiškai 
prikaustyti prie Rusijos. Tuos pa
čius politinius kėslus puoselėjo 
net rusai kadetai, kurių vadas 
prof. Miliukovas pabaltiečius va
dino trąšomis rusiškai dirvai, o 
Baltijos respublikas prilygino 
trims sagoms.

Maskva dabar remia Įmonių 
statybą Lietuvoje, tačiau ne tik 
jos, bet visas ūkis lieka jos ran
kose. A. Kosygino posūkis i “de
mokratinę” centralizaciją rodo, 
kad Maskva nėra atsisakiusi Lie
tuvą suvirškinti, nors tai ir ilgai 
užtruktu.

Lietuvos ūkis — Maskvos 
valdomas
A. Sniečkus prisimena Lenino 

centralizmo pradą derinti respub
likų ir Įmonių interesams. Kas gi 
yra derintojas? O gi rusų kompar
tija, besivadinanti sąjungine. Lie
tuvoje esanti kompartija, geriau
siu atveju, tegali būti papūga ir 
jos “vyriausybė” maskvinės va-

RYŠIAI
(Atkelta iš 1 psl.)

Tarptautiniai rėmai
VLIKo pirm. V. Sidzikauskas 

kalbėjo tema: “Lietuva tarptauti
nėje plotmėje ir laisvinimo sam
prata”. Jis pabrėžė, kad Vašing
tono nusistatymas mūsų bylos 
klausimu nėra pakitęs ir ten ran
dame tikrą mūsų reikalų suprati
mą. Reikšmingu laimėjimu reikia 
laikyti Tarpt. Žmogaus Teisių 
Lygos memorandumą J.T. “24 
komisijai”, kad būtų (ištirta Pa
baltijo okupacija. Galimos taikos 
sutarties su Vokietija sudarymo 
atveju iškils ir mūsų klausimas. 
Tam turime pasiruošti. Baigda
mas savo pranešimą VLIKo pirm, 
trumpai suformulavo mūsų laisvi
nimo sampratą. Po pranešimo se
kusios diskusijos pranešėjo min
tis dar labiau išryškino ir ypatin-

kad tik jos nesibaigtų galūne 
“son”. Bet būna ir išimčių. Vie
nos apskrities viršininkas manė 
naują juoką girdis, kai jam prisi
statė 3 žurnalistai — Andersson, 
Carlsson ir Nilsson su naujai pa
keistomis pavardėmis: Adrup, 
Bedrup, Cedrup.

• 1918 m. kovo mėn., kai pran
cūzų fronto linijoms grėsė vokie
čių ofenzyva, premjeras G. Cle
menceau nuolat lankydavo frontą 
ir štabus, bardamas ir skatinda
mas savo karininkus. Tada atsira
do garsusis Clemenceau išsireiš-DddUlb, Adi lUUllICllC, VJliaUOJUVO VIV gaiouoic VlUHlUHtCdU IdOllCld- 

bei savivaldybių organai skatina Ikimas: “Karas yra perdaug rim- 
gyventojus keisti savo pavardes, i tas dalykas, kad jį būtų galima 
nors i keisčiausiai skambančias, palikti generolams.”

f
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mas, kad kaikurios Liaudies ūkio 
tarybos valdybos priklausys tik 
Maskvai. Vadinamos sąjunginės - 
respublikinės ministerijos tiesiog 
tvarkomos iš Maskvos. Lietuvoje 
esančiai kompartijai pavesta 
tvarkyti vietinės pramonės, kai-

ministerijas ... Tokia jos galybė!
Motiejus šumauskas, vadina

mas “ministerių tarybos pirmi
ninkas”, X.21- pranešime augš- 
ciausiai tarybai šį patvarkymą pa
šaipai vadina “demokratiniu 
centralizmu”, t.y. dirigavimu iš 
centro.

Trūkumas lietuvių
akademikų
Kompartija daug triukšmavo 

dėl nepaprastų laimėjimų švieti
mo srityje, tačiau A. Sniečkus 
apsigręžęs dejuoja dėl akademi
kų, t.y. inžinierių ir ekonomistų 
trūkumo pramonės Įmonėse:

“Tačiau darbe su kadrais dar 
yra rimtų trūkumų. Vis dar pasi
taiko faktų, kai darbuotojai iške
liami, nepakankamai žinant jų 
dalykines ir politines savybes; di
delis yra kadrų tekamumas. Ne
maža vadovaujančių darbuotojų, 
einančių inžinierių pareigas, ne
turi specialaus techninio išsilavi
nimo ir nesimoko.

Didelis specialistų trūkumas to
kiose šakose, kaip mašinų, prie
taisų, staklių gamyba. Labai 
trūksta ekonomistų visose nau

Valstybinė % plano komisija, 
Valstybinis aukštojo ir specialio
jo mokslo komitetas ne viską pa-

i pro- 
vimo-tyrimo, 

mokslo ir mokslinio tyrimo orga 
nizacijose dirba 4500 inžinierių 
ir 3000 technikų, o pramonės 
įmonėse dirba mažiau kaip 4000 
inžinierių. Todėl praktikų lygina
masis svoris gamyboje mažėja 
silpnai, kaip ir ankščiau jis tebė
ra didelis ir sudaro 44 procentus. 
Visa tai rodo, kad partiniai ir 
ūkiniai organai ne viską padarė, 
kas yra reikalinga, siekiant tei

singai paskirstyti specialistus, ir 
tai, draugai, yra rimtas mūsų dar
bo trūkumas.

O pažvelkite, kaip yra su pra
monės ekonomistų kadrais. Lie
tuvos pramonės įmonėse prakti
kai dabar užima 56 procentus 
ekonomistų ir inžinierių-ekono- 
mistų pareigų, 64 procentus dar
bo organizavimo ir normavimo 
pareigų ir 82 procentus vadovau
jančių buhalterinės apskaitos par
eigų. Netgi daugelio pramonės 
įmonių vadovai nepatenkinamai 
orientuojasi ekonomikoje, silp
nai žino ekonominius dėsnius ir 
nepakankamai Įvertina ekonomi
nio darbo reikšmę ir ekonomistų 

i kadru vaidmenį. Tokia padėtis 
į nepakenčiama.” (Tiesa, X.22)

Ne tik šioje srityje, bet ir veik 
' visame Lietuvos gyvenime kom- 
I partijos įvestoji santvarka yra ne
pakenčiama. Ji yra nepaprasta 
našta lietuvių tautai/ daug reika
laujanti, bet, palyginti, mažai jai 
teduodanti. Tiesa, švietimo tink
las išplėstas, tačiau jis pajungtas 
ideologinei propagandai.

Lietuvis ir šiandien tebėra 
gniuždinamas sunkios naštos. Jo 
vienintelis nusiraminimas — kad 
sali vaikščioti prosenelių žemė
je.

Mes neturime kur bėgti
BR. ZUMERIS 

Mūsų korespondentas Australijoj

PO 
vai-

SU LIETUVA VUKo SEIME
gai aiškiai pasisakė, kad visi mū
sų viešieji veiksmai turi nepa
žeisti valstybingumo sampratos, 
kuria šiuo metu remiame visą 
laisvinimo veiklą.

540.900 išeivių
. .Dr. J. Puzinas savo pranešime 
davė pilną ir kritišką vaizdą tų 
gyvųjų lietuviškų jėgų, kuriomis 
galime remtis kovoje už Lietuvos 
išlaisvinimą. Iš pranešimo paaiš- 
kėio, kad 
540.000 _____ _______
lietuviais. Toliau pranešėjas iškė
lė tuos pozityvius pasireiškimus, 
kurie Įrodė lietuviškosis išeivijos

laisvųjų lietuvių sąveiklos esmę. 
Po ilgesnės tautos sąvokos anali
zės pranešėjas gausiomis citato
mis iš okupacinės spaudos Įrodė, 
kad mūsų kalbos apie kultūrinių

Kai Pietų Vietname amerikie
čiams pavyko daugiau ar mažiau 
pristabdyti Vietkongo veržlumą ir 
atsiekti tam tikrų laimėjimų, su 
viltimi kitų metų pradžioje imtis 
platesnių ofensyvinių veiksmų, 
neramios žinios atplaukia iš Tai- 
landijos. Žvilgterėję į žemėlapį 
matome, kad Tailandija atsidūrė 
kietose replėse. Iš vienos pusės 
neutralistinė Burma, ilgas kovų 
suplėšytas Laos pasienis ir paga
liau neutrali Kambodija.

Vakarietiška valstybė
Kai Burma ir Kambodija 

neutralumo sparnu nokina
sius raudonajai Kinijai, Tailandi
ja lieka vienintelė valstybė, ku
rioje viešpatauja tvarka ir prova- 
karietiška orientacija. Tačiau Tai
landija yra kiniečių ekspansijos 
programoje. Tą pripažino ne vie
na kartą ir Pelangas. Tailandijos 
užsienio reikalų min. Khoman ne
seniai yra pareiškęs: “Mes Tailan- 
dijoje esame tokioje pozicijoje, 
kad neturime kur bėgti ir kur pa
sitraukti. Todėl turime stovėti 
ten. kur esame — gintis ligi pas
kutiniųjų”.

Jau praėjusių metų pabaigoje 
Laos komunistiniai daliniai ban
dė pasidaryti platesnį priėjimą 
prie Tailandijos sienos. Stiprūs 
Tailandijos karo aviacijos daliniai 
puolė komunistus Laos pusėje, ir 
šie pasitraukė. Būdinga, kad apie 
tai komunistai nepaskelbė jokių 
žinių. Paskutiniu metu Laos ko
munistai koncentruoja savo dali
nius siauriausioje Laoso vietoje.

Ruošiasi karui
Tailandijos kariuomenė paruo

šiama karo stoviui. Ką šitie pasi
ruošimai reiškia? Juos galima su
trauktai nusakyti sekančiai: 1. 
pagyvėjęs pogrindinis mahometo
nų judėjimas pietinėse Tailandi
jos provincijose, kur jie nori 
Įkurti atskirą valstybę; 2. pagyvė
jusi komunistų partizanų veiklajėgų pasikeitimą šiose sąlygose J ietinėse kraštį iltyse. Policija 

nerealios. Ryšiai su kraštu — tai lV„,in)„ ..„.i™,,

Lietuvos ribų yra 
u, kurie save laiko

Ryšiai su Lietuva
Dr. K. Čeginskas aptarė lietu

vių tautos okupacijoje padėti 
plačiau išryškino pavergtųjų

Lietuvos laisvinimo kova Nesikeičia
VYRIAUSIO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO 

1965 METŲ SEIMO NUTARIMAI
VLIKo seimas Niujorke 1965 

m. lapkričio 27 ir 28 d., apsvars
tęs pranešimuose paliestus su 
Lietuvos laisvės kova susijusius 
reiškinius ir klausimus, pareiškia:

1. Lietuvos laisvės kovos tiks
las — visiškas Lietuvos valsty
bės politinės nepriklausomybės 
atstatymas.

2. Visiška politinė Lietuvos 
nepriklausomybė bus pasiekta, 
visoje Lietuvai priklausančioje 
teritorijoje atstačius Lietuvos 
respublikos suvereninių teisių j 
vykdymą, sudaranti sąlygas lais- i 
vai demokratiškai reikštis tautos' 
valiai Lietuvos valstybėje, ir pa-'

ir 
ir

1. Džiaugiasi lietuvių jaunimo 
Įnašu Lietuvos laisvinimui ir jo 
atliktais žygiais.

2. Teigiamai vertina kongresi
nės akcijos komiteto veiklą JAV 
kongrese. į į

3. Sveikina Lietuvių Enciklo
pedijos leidyklos užsimojimą iš
leisti lituanistinę enciklopediją 
anglų kalba skatina lietuvių vi
suomenę ji remti.

4. Brangindamas kiekvieną Lie- 
i tuvos laisvinimui talkinti skiria- 
■ mą jėgą, mato gyvą reikalą, kad 
! ir šalia VLIKo kylanti tokia ini- 
i ciatyva būtu suderinta su bendrą-

grindą Lietuvos valstybei lygia-Pa Lietuvos Islaisvmi-
teisiškai santykiauti su visomis mo Komiteto politika, 
kitomis nepriklausomomis vals
tybėmis.

Seimas skatina VLIKą suda- 
_ rančių politinių grupių ir kovos

’ y Lietuvos laisvės kovoje nėra organizacijų vadovybes ateiti į 
vietos pripažinimui nei Lietuvai pagalba Tautos^ Fondui, telkian- 
smurtu primesto sovietinės Rusi
jos suverenumo, nei prievarta 
Įgyvendintos santvarkos bei admi
nistracijos teisėtumo. Todėl joks 
pasielgimas, reiškiąs svetimo su
verenumo bei primestos santvar
kos ir administracijos teisėtumo 
pripažinimą, nėra suderinamas su 
ištikimybe Lietuvos laisvės kovos, mą su VLIKo vadovybe Lietuvos 
tikslui. i Diplomatinei Tarnybai, Pasaulio

Lietuvių Bendruomenei ir jos 
kraštų valdyboms, o Amerikos 
Lietuvių Tarybai už bendradar
biavimą ir lėšų telkimą.

Seimas, augštai vertindamas 
atliktus darbus, reiškia padėką 
VLIKo tarybai, VLIKo valdybai

I čiam lėšas Lietuvos laisvinimui, 
Į ir bendromis pastangomis su Pa- 
i šaulio ir JAV Lietuvių Bendruo
mene bei jos padaliniais, kur yra 
lietuvių, organizuoti nuolatinių 
aukotojų Tautos Fondui būrelius.

Seimas reiškia nuoširdžią pa
dėką už glaudų bendradarbiavi-

tikslui.
4. Lietuvos inkorporacijos 

tarptautinis nepripažinimas yra 
svarbi Lietuvos laisvės kovos at
rama.

5. Lietuvos laisvės kova yra vi
sų pirma politinė kova, siekianti, 
kad tarptautinis Lietuvos respub- ------- ----------------------------------------------- ------- --------------j______

likos statusas nebūtų pažeistas ir bei jos bendradarbiams. Tautos 
kad būtų suintensyvintas ir su-' Fondo valdybai, jos talkininkams 
stiprintas laisvojo pasaulio vals- ir Tautos Fondo atstovybei Kana- 
tybių spaudimas i Sovietų Sąjun-' 
gą — tiesiogiai ir per tarptauti-Į 
nes institucijas — verčiant ją 
vykdyti savo karo meto ir poka
rio nolitinius ir teisinius įsipar
eigojimus. taip pat ir tokius įsi
pareigojimus nepriklausomai Lie
tuvos resoublikai, ir atitraukti iš 
Lietuvos žemių savo karines pajė
gas. administracijos ir komunistų 
partijos aparatus.

Peržvelgęs iš lietuvių visuome-; 
nės kilusius iniciatyvos pasireiš
kimus, seimas:

vienas kovos laukų, kuris mus 
ypatingai Įpareigoja, nes mes čia 
turime daryti tai, ko okupantas 
labiausiai neapkenčia, ir vengti i 
to, kuo pakenktume pavergtam' 
lietuviui. Ryčiai tik galimi, jeigu

paskutiniu savaičių laikotarpyje 
turėjo kelis stiprius susidūrimus 
su kumonistų partizanais ligi 450

vyrų stiprumo. Toli išsikišusioje 
Tailandijos sąsmaukoje, džiung
lių karalystės vietovėje Phuket, 
kautynės su komunistiniais parti
zanais įvyko lapkričio pabaigoje.

Tailandiją remia Amerika, ku
ri jos keliams pagerinti ir ekono
miniams projektams įgyvendinti 
kasmet išleidžia 14 mil. dol.; daug 
daugiau milijonų išleidžia Tailan
dijos kariuomenei apginkluoti. 
Australija Tailandijoj rūpinasi 
švietimo sistema, tiesia kelią 
Khon Khaen srityje ir turi tam 
tikrų karinių Įsipareigojimų.

Kinijos grėsmė
Paskutinėmis žiniomis iš Bang- 

kongo, Tailandijos kariuomenės 
daliniai pasiųsti prie Burmos sie
nos kovoti su Karen giminės kla
jokliais, kurie ginkluoti ir atvyks
ta iš Burmos pusės. Tos pat sąs
maukos džiuglėse dar tebėra ko
munistų partizanų likučiai, kurie 
prieš keletą metų bandė įsigalėti 
Malezijoje. Kiniečiai pastebėję, 
kad tolimoje distancijoje sunku 
išlaikyti karinius teroro punktus, 
nusprendė čia esančius ir dar iš
likusius gyvus partizanus palikti 
tūnoti džiunglėse, ligi bus pra
skintas kelias per P. Vietnamą. 
Kaip žinoma, Pekingas bandė Įsi
galėti Indonezijoje pagrobiant 

j valdžią i komunistų rankas, bet 
šis užsimojimas nepavyko. Žlugo 
bandymas sudaryti raudonąją ba
zę peršokant per nekomunistinius 
kraštus. Po tokio nepasisekimo 
teliko senas, bet labiau tikras eks
pansijos kelias: užėmus kaimyni
nes sritis, slinkti toliau, šitokios 
taktikos pirmuoju punktu šian
dien ir tampa Tailandija, kuri ki
niečių strategijoje gali būti dvie
jų išeičių auka: 1. pralaimėjimo 
atveju P. Vietname, Tailandija 
gali tapti naujų kovu židiniu; 2. 
laimėjimo atveju P. Vietname, 
Tailandija gali tanti kiniečių au
ka žygiui pietryčių Azijoje — 
tramplynu Į didžiulį strategini In
donezijos salyną, kuris buvo se
nųjų kiniečiu imperatorių svajo
nė, i tuomet dar nieko neviliojusi, 
perdaug sausą, nuobodų Australi

jos žemyną.

BRAŠKA ŠVEICARIJOS BANKAI
Šveicarijoj, Ženevos mieste, pa-

jieneprieštaraūja nepriklausom y-leko j sunkumus Prekybos Ban- 
bės, lietuvybės ir damos tautoje kas, 0‘ Zueriche — Taupumo Ban-
idėjoms.

Sekančią dieną dėl šio praneši
mo 3 valandas trukusiose diskusi
jose prieita prie vieningo nusista
tymo: niekad nepamirštinas vals
tybingumo principas; ryšiai ga
limi tik su lietuviu, o su okupan
tu — tik kova; kolektyviniai pa
sikeitimai šiose sąlygose visai ne
galimi.

Seimui baigiantis buvo patvir
tintos VLIKo, T. Fondo, L. R. 
Kryžiaus apyskaitos, priimtos 
VLIKo ir T. Fondo sąmatos 1966 
m.

Užbaigiant
Seimo nutarimus paskelbs VLI

Ko valdyba.
Jaunimo Įsijungimo Į politini 

darbą džiuginantis faktas, rūpes
čiai dėl laisvinimo darbų finan
savimo ir nepajudinamo išeivijos 
vieningumo laisvės kovos fronte 
demonstracija — tai pagrindi
niai šio VLIKo seimo bruožai. 
Keistokai nuskambėjo vieno sve
čio (su mokslo laipsniu) “patari
mas” VLIKui jieškoti atramos 
kom. Kinijoj ir satelituose, nes 
Vakarai teikia tik moralinę para
mą. Tai buvo išimtis lietuviškame 
kovos fronte. Visa VLIKo sesija 
pademonstravo vieningą visų lie
tuvių ryžtą kovoti už laisva, ne
priklausomą, demokratine Lietu
vą. St. Dz.

kas. Krašto vyriausybė stengda
masi apsaugoti žmonių indėlius, 
Įsikišo. Dar nežinia, ar taupytojai 
nenukentės.

Tų dviejų stambių bankų su
braškėjimas' pakirto Šveicarijos 
bankų autoritetą pasaulio akyse. 
Šveicarijos parlamentas turi iš to 
padaryti toli siekiančias išvadas. 
Šveicarų bankai turėjo augštą 
prestižą visame pasaulyje. Juose 
galima buvo deponuoti išplėštus, 
pavogtus pinigus savo fiktyviu

JAV universitetai vilioja Ka
nados studentus. Praėjusiais 
metais 9.253 kanadiečiai studi
javo JAV universitetuose ir tik 
3.500 amerikiečiai Kanados uni
versitetuose.

KAS YRA NEPASITURINTIS 
AMERIKOJE?

Amerikos socialogai i nepa
siturinčių jų grupę Įskaito 4 narių 
šeimas, kurių metinės pajamos 
yra mažesnės negu $3.100, ir 
viengungius, kurių metinės paja
mos yra mažesnės nei $1.540. 
Šiuo mastu vertinant, JAV-se yra 
35 milijonai nepasiturinčių. Iš jų 
yra 23.9 mil. baltųjų ir 10.7 mil. 
negrų. Kiekviena penkta baltųjų 
šeima neturtinga, ir kas antra 
negrų šeima yra nepasiturinti. 
Vadinas, 20% baltųjų yra nepa- 
siturį ir 50% — negrų . Kas ant
ras negras yra vargšas. Bet iš et
ninių grupių neturtingiausias yra 
indėnas, kurių JAV-se yra 550. 
000. Iš jų 380*000 gyvena rezer
vatuose ar šalia jų, kurių metinės 
šeimos pajamos nesiekia nė $ 
1.500, tai yra per pusę mažesnės, 
negu negrų šeimos pajamų vidur
kis ir sudaro tik 14 baltųjų šei
mos metinių pajamų.

vardu ir net tam tikrais slaptažo
džiais. Šveicarijos bankai stipriai 
laikė savo indėlininkus paslapty
je ir energingai kovojo su valdžia, 
kuri norėjo atidengti indėlininkų 
paslaptis. Valdžios kišimasis Į 
bankų paslaptis buvo laikonias 
komunizmo kėslu į bankų veiki
mo laisvę, tad nenuostabu, kad 
Šveicarijos bankuose hitlerinin
kai laikė iš kacetų kalinių atimtas 
vertybes. P. Amerikos diktatoriai 
savo “santaupas” laiko irgi Švei
carijos bankuose, kurie jų indė
lius laiko griežtoje paslaptyje. J. 
Perono, F. Batistes, Guzmano, 
Gvalarto ir kt. “santaupos” laiko
mos Šveicarijos bankuose. Minėtų 
bankų subraškėjimas privers 
Šveicarijos parlamentą išleisti te
kį įstatymą, kuris apsaugotų dar
bininkų santaupas nuo žlugimo. 
Tada valstybės pareigūnai galės 
kontroliuoti ir didžiausioje pa
slaptyje laikomus indėlius. J. Gs.

MOHAWK
FURNITURE LTD

SHIPPING CO.
(Įsteigta 1945)

118 East 28 Street, 
New York 10016, N. Y. 

PATARIMAI ŠVENTĖMS 
AUGŠCIAUSIOS 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, 2V4 
sv. bekono, 2V4 sv. razinkų.
Gr. 238 Vera . .......$49.00
11 sv. kviet. miltų, 11 sv. cukraus, 
2V4 sv. ryžių, 2*4 sv. grikių kruopų, 
2¥4 sv. bekono, 2¥4 sv. rūkyto kum
pio, 2 ¥4 sv. Salami, 2% sv. taukų, 
2^4 sv. maišytų džiovintų vaisių, 
500 gr. degintų kavos pupelių, 250 
gr. geriausios rūšies arbatos, 2 ga
balai tualetinio muilo DUX.

ANGLIŠKI AUDINIAI
vyrams ir
_________ $54.75

PILNAS NAMU APSTATYMAS
doje.

Už visuomenės informavimą 
seimas dėkoja visiems lietuvių 
laikraščių ir radijo programų re- 
daktoriams. vedėjams ir bendra
darbiams, o visai lietuviu visuo
menei — už dalyvavimą Lietuvos 
laisvės kovoje ir už jos rėmimą 
lėšomis.

Nutarimas dėl laisvųjų lietuviu 
santykiavimo su pavergtosios tė
vynės lietuviais seimas pavedė 
VLIKo tarybai paskelbti vėliau.

E.

TELEVIZIJOS APARATAI 
VAIKU BALDAI 
ŠALDYTUVAI

ELEKTROS REIKMENYS
SKALBIMO MAŠINOS

ĮVAIRŪS KILIMAI
VALGOMŲJŲ KAMBARIŲ APSTATYMAS IR KT,

Nemokamas į namus pristatymas.
KRAUTUVĖS:

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

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

Siuntinys B-l 
moterims — 
3^ 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 rayano 
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.
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Mirtis be testamento - didelė skriauda
TEIS. GER. BALČIŪNAS

KRAŠTO VALDYBOS PRANEŠIMAI

Mirties valanda nėra mūsų ga
lioje, bet mes galime ir turime 
pareigą išvengti painiavų artimie
siems, t. y. laiku sudalyti testa
mentą.

Išskyrus nerangumą, nėra prie
žasties, verčiančios atidėlioti tes
tamento sudarymą. Jo sudarymas 
yra pigus reikalas, kurį gali atlik
ti kiekvienas advokatas. Nežiū
rint to, mūsų tautiečiai dažnai 
miršta be testamento.

Kodėl turėtume sudaryti testa
mentą? Dėlto, kad mirdami nesu
tvarkę šio formalumo mes nu- 
skriaudžiam artimuosius, gimines 
ir tautinę bendruomenę.

Kai nėra testamento
Pažiūrėkime, kas atsitinka, kai 

žmogus miršta be testamento. 
Pirmiausia yra “užšaldomas” jo 
visas turtas. Žmona arba kitas ar
timesnis žmogus turi kreiptis i 
teismą, prašydami leidimo per- 
-imti mirusiojo turtą. Be šio leidi
mo turtas negali būti adminis
truojamas. Gavę teismo sutikimą, 
administratorius arba administra
torė yra įpareigoti paskirstyti 
turtą pagal įstatymą, tvarkantį 
šiuos klausimus.

Aplamai, turtas teks žmonai ir 
vaikams, bet paveldėtoji dalis 
priklausys nuo kelių aplinkybių, 
ypač vaikų skaičiaus^ štai keli at
vejai. Jei lieka žmona be vaikų, 
ji paveldės $20.000 ir du trečda
lius likusio turto, o vienas trečda
lis teks giminėm lygiomis dali
mis. (Tuo atveju, kai turtas nėra 
didesnis kaip $20.000, visą jį pa
veldi žmona). Jei lieka žmona ir 
vienas vaikas, žmona paveldės $ 
20.000 ir pusę likusio turto, o vai
kas gaus kitą pusę. Jei yra dau
giau vaikų, žmona paveldės $20. 
000, ir vieną trečdalį likusio tur
to, vaikai gaus du trečdalius ly
giom dalim.

Dabar pažiūrėkime kas atsitin
ka, kai miršta žmona ir lieka vy
ras be vaikų. Jis paveldės $20.000 
ir pusę likusio turto, o kita pusė 
eis giminėm. Jei lieka vyras ir 
vienas ar daugiau vaikų, vyras 
paveldės $20,000 ir vieną trečda
lį likusio turto, o du trečdaliai 
eis vaikui ar vaikams. Bet atsi
minkime, kad jei lieka vyras (ar 
žmona) be vaikų ir be artimesnių 
giminių, dalį turto paveldės val
džia (crown). Bet tai tik viena 
medalio pusė, kita yra surišta su 
praktiškais išskaičiavimais.

Turto administravimas
Turto administravimas be tes

tamento yra žymiai brangesnis, 
keblesnis, lėtesnis ir ilgesnis, nes 
istaymo reikalavimai yra griež
tesni. Teisminė kontrolė yra di
desnė, be to, administratorius tu
ri duoti teismui pinigini užstatą, 
kuris nustatomas pagal paliki
mo vertę, šis, dažnokai brangus, 
formalumas nėra reikalaujamas 
iš testamento vykdytojo.

Atsiminkime taip pat, kad naš
lė turi raštiškai prašyti savo įsta
tyminės dalies, jei ji to nepada- 
ys, paveldės tik vieną trečdali 
vyro turto iki gyvos galvos ir nie^ 
ko daugiau. Kitaip tariant, ji ne

SVEIKATOS KLINIKA - Health Clinic
Medicininis ir pooperacinis gydymas

Vienintelė valdžios registmota natūralaus gydymo lietuviška klinika, 
{vairūs spinduliai, elektriniai ir fiziniai ranką masažai; spindulinės ir 

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

B. Naujalis, Ps.DJRJf.NTt

KALĖDINIAI SIUNTINIAI
Mieli tautiečiai, nudžiuginkite artimuosius Lietuvoje pasiųsdami 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vėjo parašu patvirtintas pristatymas!
Atstovai Kanadoje: A. KUSINSKIS, 124 Park St., Sudbury, Ont;
L RADZEVIČIUS, R. R. 2, Port Arthur. Ont

galės net to trečdalio palikti tes
tamentiniu keliu kitam asmeniui.

Kai miršta viengungis, jo tur
to administravimą dažniausiai 
perima pasitikėjimo bendrovė 
(Trust Company) arba valdžios 
pareigūnas (Public Trustee). Jei 
yra surandami armitesni giminės, 
turtas yra paskirstomas jiems. 
Bet jei tokių giminių nėra, tai 
turtą paveldi valdžia.

Testamento nauda
Turtas yra paskirstomas pagal 

testamento autoriaus nurodymus 
ir valią. Jis nustato, kam jo tur
tas atiteks ir kokiom dalim. Tes
tamento vykdymas yra pigesnis 
ir greitesnis, negu administravi
mas be testamento. Testamenti
nis turtas yra valdomas ir pa
skirstomas patikimo žmogaus, ku
rį testamento autorius yra pa
sirinkęs. Be to testamento vykdy
tojas turi vykdomąją galią iš pa
čio testamento, o ne iš teisminio 
sutikimo. Tai reiškia, kad jis gali 
pradėti tvarkyti palikimo reika
lus nuo mirties momento ir netu
ri laukti teisminio leidimo. Ma
žamečių vaikų globos ir šalpos 
klausimai gali būti testamente 
taip sutvarkyti, kad į juos nesi
kištų pašaliniai asmenys. Testa
mento autorius gali apsaugoti sa
vo vaikus palikdamas jiems visą 
savo turtą, jei jo žmona ištekėtų 
antrą kartą. Pagaliau testamento 
autorius gali paskirti tam tikras 
sumas bendruomeniniams reika
lams.

Naminiai testamentai
Paveldėjimo teisė yra sudėtin

ga, tad svarbu, kad testamentą 
sudarytų tos srities specialistas, 
ne pats testamento autorius ar 
bet koks mėgėjas. Kaikurie tau
tiečiai padaro testamentą patys, 
panaudodami knygyne nupirktą 
blanką. Tai gali būti labai neat
sargus dalykas, nes eilinis žmo
gus nežino nei teisinės kalbos, nei 
įstatymų reikalįavimų, ir dėlto 
jo testamentas arba negalioja, ar
ba yra aiškinamas priešingai au
toriaus norams. Tokiu būdu dėl 
10 ar 20 dol. nenueidamas pas ad
vokatą, žmogus po savo mirties 
pralošia šimtus, o kartais ir tūks
tančius dolerių, kol jo paveldėji
mo reikalai yra galutinai sutvar
komi, jau nekalbant apie padary
tą piniginę skriaudą artimiems ir 
giminėms.

Baidant tenka pastebėti, kad 
daugelis lietuvių galvoj jog tik 
mirštantis turi galvoti apie testa
mentą. Tai klaidinga pažiūra. Iš 
tikrųjų yra atvirkščiai — apie 
testamentą reikėtų pagalvoti svei
kam esant. Mirštantis labai daž
nai nespėja jo padaryti. Mirtis 
yra mūsų gyvenimo faktas, kurio 
mes neišvengsime užmerkę akis 
ir galvodami, kad kol nepadarysi
me testamento, nereikės mirti.

Pastaba, čia išdėstyti testamen
tinės teisės nuostatai Ontario pro
vincijos, kurioje gyvena daugiau
sia Kanados lietuvių. Kitose Ka
nados provincijose testamentiniai 
nuostatai yra panašūs, išskyrus 
Kvebeko provinciją.

Wiimipego lietuvių tautinių šokių grupe, dalyvavusi televizijos programoje lapkričio 28 d. Pirmo
je eilėje pirmoji iš dešinės — šokių mokytoja J. Kriščiūnienė; greta jos vaikų šokių grupės moky
toja — H. Barkauskaitė

Kanados lietuviai televizijos programai
WINNIPEG© LIETUVIU CHORO IR TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS PIRMASIS PASIRODYMAS
Su lietuviška programa televi

zijoje pasirodyti iniciatyvos ėmė
si KLB Winnipego apyl. valdyba, 
organizacinį darbą atlikti paves
dama valdybos pirmininkui. Pro
gramai vadovauti buvo paprašy
ta V. šmaižienė, kuri, jausdama 
reikalo aktualumą, sutiko tą ne
lengvą pareigą pasiimti. Ji paruo
šė chorą ir televizijos stoties va
dovams suteikė informacijų apie 
Lietuvos liaudies meną bei kul
tūrą. Be to, televizijos programai 
parinko Lietuvos vaizdus. Kadan
gi televizijos personalas sunkiai 
sugaudomas, tai V. Smaižienei 
teko apsišarvoti kantrybe.

Programa
Choro paruošime V. Smaižienei 

talkino Danguolė Januškaitė, pa
ruošdama atskirus balsus ir skam
bindama pianinu. Be to, D. Ja
nuškaitė grojo akordeonu tauti
nių šokių repeticijoms ir dalyva
vo chore televizijos stotyje. Miš
rus choras padainavo: “Laisvės 
varpą”, “Oi kas sodai”, “Saulutė 
tekėjo”, “šaltyšių”; moterų cho
ras — “Lietuva brangi”.

Tautinius šokius parinko ir jų 
paruošimui vadovavo KLB Win- 
nipego apyl. pirm, paprašyta J. 
Kriščiūnienė, kuri .tautinių šokių 
mokė eilę metų. Su entuziazmu 
jaunimas pašoko: Gyyatarą, Ku
bilą, Rugelius, Kalvelį, Kepurinę.

Winnipego lietuvių choras, dalyvavęs televizijos programoje, kurią transliavo CFAY stotis lapkri
čio 28 d. Antroje eilėje iš kairės — choro dirigentė ir programos vadovė V. Šmaižienė. Pirmoje 
eilėje pirmoji iš dešinės — parapijos choro vadovė D. Januškaitė, talkinusi choro paruošime

KANADOS VAKARUOSE

PAS IŠBLAŠKYTUS LIETUVIUS
Įsikūrimo galimybės

Sprendžiant iš Vankuverio lie
tuvių įsikūrimo, daugiausia gali
mybių yra kvalifikuotų darbinin
kų ir tarnautojų kategorijose. 
Vietinė spauda skelbia, kad Br. 
Kolumbijai labiausiai trūksta 
technikų-specialistų, amatininkų, 
gail. seserų ir mokytojų. Provin
cijos vyriausybė trūkstamus spe
cialistus importuoja iš Britanijos

Uetuviai Britų Kolumbijos miškuose, kur jie prieš keliolika me
tų pradėjo savo gyvenimą Kanadoje, sugavo dygliakiaulę (por
cupine)

Vaikų tautinių šokių grupė pašo
ko “Noriu miego”. Vadovavo H. 
Barkauskaitė, kuri, be to, šoko 
jaunimo grupėje, dalyvavo chore 
ir suveždavo šokėjus į repeticijas.

Programos vadovės ir jos daly
viai atliko didelį darbą, kuris pa
reikalavo visų pasišventimo ir at
sidavimo.

Filmavimo vakaras ir kliūtys
Buvo šeimų, kur ne tik vyras ir 

žmona, bet ir vaikai dalyvavo 
programos paruošime ir jos išpil
dyme televizijos stotyje. Pats fil
mavimas lapkričio 14 d. užtruko 
nuo 4.30 v. p.p. iki 10.30 v.v. ir 
gerokai programos dalyvius išvar
gino. Dėl to kiek nukentėjo ir 
pats pasirodymas. Ruošiantis pa
sirodymui televizijoj sutikta eilė 
kliūčių. Viena jų — tautinių dra
bužių trūkumas., Iš tos keblios 
būklės išgelbėjo Edmontono lie
tuviai. Per F. Kantautienę buvo 
gauti iš Edmontono LB apyl. val
dybos pasiskolinti 4 tautiniai kos
tiumai. Be to, F. Kantautienė pa
skolino savo tautinį kostiumą. 
Winnipego lietuviai lieka skolin
gi F. Kantautienei ir Edmontono 
lietuviams už draugišką kaimyni
nę pagalbą.

Po vargo — džiaugsmas
Atliktu darbu pasidžiaugti te

levizijos programos dalyviai su 

ir kitu kraštu. Vietiniai lietuviai 
mane informavo, kad pakanka
mai darbų yra: velderiams, brai
žytojams (kaikurių sričių), konve
jeriams, automechanikams, plum- 
beriams, dailidėms ir pan. Nema
žas esąs inžinierių pareikalavi
mas. Jie esą importuojami iš už
sienių. Atlyginimai gana geri, ne
retai augštesni nei kitose Kana
dos provincijose. Ypač daug už-

dirba miškakirčiai, bet jų tarpe 
lietuvių nedaug belikę. Pensijų 
klausimas, atrodo, gana gerai su
tvarkytas. Pvz. senatvės pensija 
Br. Kolumbijoj mokama didesnė 
tiem, kurie tokio priedo reikalin
gi: prie standartinių $75 prideda
mi dar $29. Ligoninė kiekvienam 
kainuoja tik $1.00 dienai (reikia 
išgyventi provincijoj bent 6 mėn., 
senatvės pensijos priedui — vie
nerius metus).

Katalikų jaunimo pirmininkas
Lietuvių jaunimo Vankuvery

je yra, bet nedaug teko jo maty
ti. Pamaldose ir išvykoje dalyva
vo tik mokyklinio jaunimo būre
lis. Iš studentų tik vienas Algis 
Kaulius dalyvauja lietuviu gyve
nime. Tai šaunus jaunuolis. Jis 
ypač aktyviai dalyvauja kanadie
čių kataliku jaunimo CYO eilėse 
— buvo išrinktas jos pirmininku. 
Jis studijuoja buhalteriją ir kar
tu tarnauja vienoje firmoje. Jo 
brolis Virgilijus įstojo pas lietu
vius Tėvus jėzuitus ir dabar mo
kosi nauiokvne JAV. Aplamai, 
visa Kauliu šeima, tėvų dėka, ko
voja už lietuviškumą, nors ir ne
lengvai. Tokiu keliu eina visa ei
lė šeimų. Blogiau su mišriomis 
šeimomis — ten su lietuviškumu

Naujausiame krašto valdybos 
posėdyje aptarti skyrių bei sekci
jų planai siems veiklos metams.

1. Kultūros skyrius
Patvirtintas KLB valdybos kul

tūros skyriaus sąstatas: Stp. Kai
rys (Grassmere Rd., tel. RO 3- 
2739) — pirm.; Č. Senkevičius — 
sekretorius; nariai — D. Gruo
dienė, V. Tamulaitytė, Ir. Kai
rienė, D. Skrinskaitė, B. Stundžia 
ir R. Vaštokas. Kultūros skyrius 
yra numatęs šiuos artimiausius 
veiklos uždavinius:

a. rinkti medžiagą Kanados lie
tuvių istorijai, dalį tos medžiagos 
panaudojant numatytam Kana
dos šimtmečio. leidiniui anglų 
kalba;

b. pagaminti naujas magnetofo
nines juosteles 1966 m. Vasario 
16 d. minėjimui, Motinos Dienos 
Minėjimui ir kariuomenės šven
tei; apylinkės įpareigojamos už 
juostelės panaudojimą kiekvieną 
kartą atsiųsti krašto valdybai $10 
tiesioginėms išlaidoms padengti;

c. pagelbėti leidėjui platinti 
Kanadoje lietuvių enciklopediją 
anglų kalba;

d. suorganizuoti dar šią žiemą 
platesnę jaunimo dailės parodą 
Toronte;

e. išjudinti Kanados liet, cho
rus dalyvauti dainų šventėje 1966 
m. Čikagoje.

2. Jaunimo sekcija
Patvirtintas KLB valdybos jau

nimo sekcijos sąstatas sekančios 
sudėties: G. Rinkūnaitė (146 
Close Ave., tel. 535-9397) — 
pirm.; D. Skrinskaitė ir Ž. Šle- 
kytė — sekretorės; A. Šileika — 
iždininkas; A. Viskantas — ko
respondentas.

Jaunimo sekcija yra numačiu
si šiuos artimiausius veiklos už
davinius:

a. vykdyti Kanadoje PLB val
dybos paskelbtą Jaunimo Metų 
planą ir Jaunimo Metų komiteto 
Kanadai pavestus specialius užda
vinius. Tuo tarpu vienas tokių 
uždaviniu yra plakato paruoši
mas ir išsiuntinėjimas, kitas — 
automobilio ženkliukų platini
mas;

b. išjudinti ir apjungti Kana
dos liet, jaunimą lietuviškai veik
lai. Tam tikslui numatoma — or
ganizuoti jaunimo pasikeitimus, 
jaunimo susirašinėjimą, leisti ne- 
perijodinį biuletenį; _

c. pritarti ir pagelbėti Toronto 
liet, studentų sumanymui suorga
nizuoti liet, studentų sąjungos 
skyrius, kur tik kuriame nors Ka
nados universitete yra bent keli 
lietuviai studentai; sausio 15 d.

savo artimaisiais, kun. kleb. J. 
Bertašiaus ir apylinkės valdybos 
iniciatyva, lapkričio 20 d. susirin
ko parapijos salėn bendram po
būviui — vakarienei. Apylinkės 
valdybos pirm. J. Malinauskas pa
dėkojo pirmosios Winnipege lie
tuviškos televizijos programos iš- 
pildytojams bei jų vadovėms. Po
nioms V. Smaižienei ir J. Kriščiū- 
nienei įteikta gėlių, o jaunimo at- i 
stovėms D. Januškaitei ir H. Bar- 
kauskaitei — po gražią dovanėlę. 
Jaunimas čia atšventė D. Deme- 
reckaitės gimtadienį, kurį suruo
šė jos motina.

Patiems vertinant atliktą dar
bą, tenka pažymėti, kad mes ne
galėjome duoti, ką galėtų duoti 
didžiosios lietuvių kolonijos. Ta
čiau esamose sąlygose, būdami 
maža kolonija, manome savo par
eigą atlikę. Lietuvių vardą išgir
do tūkstančiai kanadiečių ir tūks
tančiams jų buvo parodytas mū
sų tautos menas. Be to, ir mums 
patiems malonu buvo savą lietu
višką programą matyti televizi
jos ekrane. Winnipege gyvenan
čius lietuvius bendras kultūrinis 
trijų amžiaus grupių (vaikų, jau
nimo ir tėvų) darbas daugiau su
jungė — mes pajutome, kad vi
si esame tos pačios tėvynės Lie
tuvos sumiš ir dukros ir kad. rei
kalui esant, mokame aukotis ir 
dirbti jos garbei. J. M. Naujas pataisos įstaigy įstatymas

Š- m. lapkričio 1 d. buvo pa
skelbtas naujas Ontario provinci
jos įstatymas, normuojąs nepil
namečių pataisos įstaigas, šis vi
sai naujas įstatymas yra išdava 
ilgų ir vispusiškų jaunuolių pro
blemų tyrinėjimų ir remiasi mo
derniu jų gerovės supratimu. To
ronto universiteto institucija — 
School of Social Work, vadovau
jama prof. T. Grygier, tyrinėjo 
nusikaltėlių jaunuolių problemas 
ir pateikė savo išvadas.

Nuo įstatymo paskelbimo die
nos vaikas galės būti priimtas į 
Ontario pataisos mokyklas tik 
teismo sprendimu ir tik sekan- 
šiais pagrindais:

1. įrodžius, kad nejaunesnis 
kaip 12 metų vaikas nusikalsta 
veikiančiam įstatymui, už kurio 
sulaužymą pilnametis asmuo tu
rėtų būti baudžiamas kalėjimu;

2. įrodžius: kad tokio vaiko tė
vai ar globėjai negali jo suval

yra žymiai sunkiau. Visa laimė, 
kad yra sekmadienio mokykla, 
kuri šiek tiek padeda vaikams 
pramokti lietuvių kalbos. Joje 
dirbo Z. Kaulienė, p. Radzevičie
nė, o dabar — inž. K. Vanagas. 
Norėtųsi linkėti, kad sekmadienio 
mokykla taptų, kaip ir kitose ko
lonijose. šeštadienio mokykla, 
gautų tikros mokyklos patalpas 
ir jose rimtai padirbėtų. Tam 
Bendruomenė turėtų sutelkti 
daugiau lėšų ir jėgų. Reikia ne
atidėliojant gelbėti Vankuverio 
lietuvių jaunimą!

Nėra kunigo
Į Vankuverį užklysta nevienas 

lietuvis kunigas, nekartą yra lan
kęsis vad. “skrajojantis kapelio

Toronte šaukiamas Kanados liet, 
studentų suvažiavimas Kanados 
Lietuvių Studentų Sąjungai 
įsteigti.

Į jaunimo sekcijoš prašymą pa
skirti jaunimo atstovus apylinkė
se tuo tarpu atsiliepė tik trys 
apylinkės. Prašome apylinkių val
dybas tą reikalą galimai greičiau 
atlikti, nes apyl. jaunimo įgalio
tinių nebuvimas trukdo visą jau
nimo sekcijos veiklą.

3. Šalpos Fondas
Patvirtinta KLB šalpos Fondo 

valdyba: O. Indrelienė (76 Fair
lawn Ave., tel. HU 5-2357) — 
pirm.; J. Bakšys — sekr., St. 
Dabkus — ižd. ir P. Lelis — Va
sario 16 gimn. reikalams. Pirmo
je eilėje Šalpos Fondas yra nu
matęs keletą būdų iždui papildy
ti. Yra taip pat nutarta kiekvie
noje apylinkėje atgaivinti šalpos 
Fondo įgaliotinio instituciją, iš
skyrus Torontą, kur tam darbui 
vykdyti yra net kelios šalpos or
ganizacijos. Iždą papildžius, bus 
toliau svarstomi šelptinųjų rei
kalai.

4. Švietimo skyrius
Patvirtintas KLB valdybos 

švietimo skyriaus sąstatas: E. 
Miliauskas (220 Wright Ave., tel. 
535-0561) — pirm.; nariai — J. 
Andrulis, S. Liuimienė; P. Balčiū
nas, sės. M. Viktorija ir Tėvas 
Ambrozijus, OFM. Šio skyriaus 
veiklos plano svarstymas atidė
tas kitam posėdžiui.

5. Politinis komitetas
Patvirtintas KLB politinio ko

miteto sąstatas: J. R. Simanavi
čius (111 Roncesvalles Avė., tel. 
534-1274) — pirm.; nariai: J. Ma
tulionis ir V. Judzentavičiūtė.

6. Primename, kad krašto val
dybos iždininko S. Čepo namų 
adresas yra 215 Northcliffe Blvd, 
Toronto 10, Ont. Čekius galima 
siųsti jo arba krašto valdybos ad
resu.

7. Pastaruoju metu krašto val
dyba padarė vizitą Lietuvos gen. 
konsului dr. J. žmuidzinui ir Po
niai; J. R. Simanavičius, kaip val
dybos atstovas, dalyvavo Niujor
ko žygyje; pirm. A. Rinkūnas da
lyvavo latvių taut, šventės cent
rinėse iškilmėse, “Gyvataro” tau
tinių šokių grupės Hamiltone 15 
metų sukakties minėjime; Toron
to taut, grupių meno tarybos su
rengtame priėmime rotušėje da
lyvavo pirm. A. Rinkūnas ir sekr. 
L. Tamošauskas.

A. Rinkūnas,
krašto valdybos pirm.

L. Tamošauskas, sekr.

dyti, yra nepajėgūs patenkinti jo 
socialinius, švietimo bei auklėji
mo reikalus; kad vaikas tuo at
žvilgiu geriausiai gali būti aprū
pintas pataisos mokyklose, o ne 
kur kitur.

Įstatymas duoda apeliavimo 
teisę tėvams, vaikų globos drau
gijoms arba tiems asmenims, ku
rie turi teisinį pagrindą vaiku 
rūpintis, šio įstatymo ypatingai 
pabrėžiama mintis, kad visa da
roma vaiko naudai, bet ne prieš 
ji-

Neseniai Švedijoj įvykusiame 
Jungt. Tautų kongrese šitas įsta
tymas visų pasaulio kraštų dele
gatų buvo sutiktas kaip pirmaei
lis įstatymdavystės atsiekimas pa
auglių problemų srityje

Ontario provincijos pataisos 
institucijų bei kalėjimų min. yra 
A. Grossmanas. Jis tuo įstatymu 
rūpinosi, jį pateikė provincijos 
parlamentui ir pagaliau jis pa
teikė jį spaudai paskelbti.

nas” kun. St. Kulbis, SJ, bet pa
stoviai iki šiol niekas neįsikūrė. 
Kurį laiką čia gyveno kun. Treš- 
ka-Taraškevičius, bet išsikėlė 
Amerikon. Buvo atvykę kunigai 
— Mažrimas, dr. P. Celiešius, 
bet dėl vienokių ar kitokių prie
žasčių Vankuvery nepasiliko. Ku
nigo nebuvimą čia visi jaučia. 
Nėra lietuviškų pamaldų, nėra 
jaunimui kapeliono, nėra ligo
niams dvasinio lankytojo, nėra 
dvasinės jungties. Štai nueini li
goninėn, vienon ar kiton, randi 
lietuvių, bet nėra kam rūpintis 
jų dvasiniais reikalais. Kai įvyks
ta įvairių komplikacijų su sociali
nės gerovės įstaigomis, nėra kam 
pagelbėt jas išpainioti. Laidotu- 

(Nukelta į 4 psl.)

Lietuvių grupė Br. Kolumbijos miškuose pasirengusi jieškoti 
dingusio tautiečio. Tai buvo 1947 m.
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PROJEKTUOTOJŲ KLAIDOS
Sovietinėj Lietuvos spaudoj daug 

rašalo išlieta didžiajam kompartijos 
“stebuklui” — šiluminei elektros 
jėgainei Elektrėnuose garbinti. Nau
jieji jos generatoriai paprastai pa
leidžiami į darbą kompartijos šven
čių išvakarėse. Tai, žinoma, nėra at
sitiktinumas, bet kompartijos plana
vimas net ir jėgainės statybą panau
doti propagandos reikalams. Todėl 
perkūnu iš giedro dangaus praskam
bėjo TASSo korespondento V. Lei- 
bovo netikėti žodžiai: “Lietuvos 
VRES galėtų greičiau stoti rikiuo- 
tėn ir pradėti dirbti visu pajėgumu, 
jeigu projektuotojai nebūtų padarę 
didelių klaidų. Jie blogai ištyrė sta
tybos geologines sąlygas, ignoravo 
svarbius techninius ir ekonominius 
rodiklius. Šios klaidos brangiai atsi
eina valstybei Tenka papildomai 
leisti lėšas ir papildomai naudoti 
medžiagas, pernelyg augšta yra kiek
vieno pagaminto kilovato kaina...” 
Maskvoje įvykusiame specialiame 
Sov. Sąjungos valstybinio komiteto 
kolegijos posėdyje teko iš pagrindų 
pakeisti Elektrėnų jėgainės užduo
tis, padidinti sąmatą, priimti patai
sas pagrindiniams ir pagalbiniams 
Įrengimams ir netgi pasiūlyti nau
jos rūšies kurą. Nubaustas buvo šio 
projekto vyr. inž. A. ščerbina ir vals
tybinės eskpertizės valdybos pirm. I. 
Levinas, laiku nepastebėjęs padary
tų klaidų. Rašinys užbaigiamas Įspė
jimu planuotojams: “Energetikos 
objekto statyba Lietuvoje turi tapti 
rimta pamoka tiems, kas dar neiš
moko skaičiuoti valstybinių pinigų, 
vertinti laiko veiksnio.”

PREMIJOS “NYKŠTUKUI”
Maskvos liaudies ūkio parodos vie

šojo maitinimo įmonių grupėje auk
so medan ir I laipsnio diplomą lai
mėjo Vilniaus vaikų kavinė “Nykš
tukas”. Sov. Sąjungos prekybos mi
nisterija rekomendavo steigti pana
šias kavines vaikams visose sąjungi
nėse respublikose. Pagal “Nykštu
ko” pavyzdį jau atidarytos dvi vai
kų viešojo maitinimo įmonės Mask
voje, po vieną pradėjo veikti Lenin
grade ir Baku. Lietuvos prekybos 
ministerija, nustebinta “Nykštuko” 
laimėjimų, kavinei pažadėjo parū
pinti didesnes patalpas. Piniginėmis 
premijomis ir medaliais apdovano
tos “Nykštuko” tarnautojos: aukso 
medaliu — vyr. virėja D. Leikaus- 
kienė, sidabro medaliais — saldumy
nų kepėja S. Prokopaitė, kolektyvo 
vadovė E. Dodisienė ir D. Pušins- 
kaitė. Už augšta mažųjų svečių ap
tarnavimo kultūrą piniginės premi
jos ir aukso medaliai Įteikti restora
no “Vilnius” direktoriui K. Gavril- 
kevičiui, oficiantei M. Musik ir ke
pėjai D. Rastenienei.

VIEŠBUTIS UŽSIENIEČIAMS
Šalia Vilniaus geležinkelio stoties 

šią vasarą buvo užbaigtas statyti 
“Gintaro” viešbutis, kurio pagrindi
nis uždavinys yra aprūpinti maistu
ir pastoge iš užsienio atvykusius sve
čius. “Gintaras” turi 310 vietų, kiek
viename augšte veikia du bufetai ir 
kavinė. Viešbučio direktorium pa
skirtas rusas Vladimiras Markovas. 
Pageidavimų ir atsiliepimų knygoje 
daugiausia padėkos žodžių lig šiol 
yra susilaukusios: administratorė Re
gina Butkevičienė, augštų budėtojos 
— Nijolė Ulozienė, Elena Zacho- 
ževskaja, kambarinės — Lionė Me- 
dziuta, Pranė Benkunskienė. Direkto
riaus V. Markovo tvirtinimu, visi 
tarnautojai kalba lietuviškai ir ru
siškai, bet stengiamasi juos pramo
kyti ir užsienio kalbų. Pirmajame 
augšte veikia “Gintaro” restoranas, 
vadovaujamas direktoriaus Kęstučio 
Martinėno. Moderniai įrengtoje vir
tuvėje dirba: vyr. virėjas Marijonas 
Krepštulis, virėjos Rima Melnikaitė, 
Adelė Juodkienė. Dienos metu res
toranas tampa 152 vietų valgykla. 
Užsieniečiams skirtame “Gintaro”

LONDON, ONT.
ADVENTINĖS REKOLEKCIJOS 

moterims prasidės šeštadienį, gruo
džio 11 d., 4 vai. p. p., 1414 Dundas 
St. E. Sekmadienį pamaldos bendrai 
visiems įprastu laiku 9 ir 11.30 v.r.

ŠV. JUOZAPO LIGONINĖJE lapkri
čio mėn. paskutinėmis dienomis gydėsi 
net trys lietuviai: kun. V. Rudzmskas. 
pirmasis lietuvių kapelionas Londone, 
Šiluvos Marijos parap. k-to narys Br. 
Misius ir p. Kudirka iš Rodney apylin
kės Visi trys žadėjo netrukus iše:ti 
iš ligoninės. Br. Misius susižeidė dar
be. Linkime jiems sveikatos. D. E.

PADĖKA
Už Delhi, Tillsonburgo, Londono ir 

Rodney apylinkės draugų mums su
ruoštą 35 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį ir taip gražias, tikrai ilgam 
prisiminimui dovanas reiškiame nuo
širdžiausią padėką. Ypatinga padėka 
priklauso: p.p. J. Mikėnams, p. F. Va- 
siliūnienel Mrs. G. Weston, V. C. Ru- 
šinskams, Petrašiūnams, S. P. Rep
šiams. T. L. Bužams, A. E. Byrams. 
Mr. & Mrs. W. G. Weston(AI) ir C. C. 
Rušinskai, kaip teko girdėti, pakėlė di
džiausią parengimo naštą: paruošė na
mus svečiu priėmimui ir finansų tru
kumą išlygino. Visiems reiškiame nuo
širdžiausią ačiū!

Už šia proga įteiktą mums taip įdo
mią knygą kun. B. Pacevičiui labai 
nuoširdus musu ačiū!

P» D. Rušinskai 

viešbutyje įkurdinami ir lietuviai tu
ristai, kuriems para Vilniuje atsi
eina net $30, kai tuo tarpu Stock- 
holme už kambarį viešbutyje ir visą 
pragyvenimą tenka mokėti tik $8, 
o Paryžiuje — $10. Dėl tokio akiplė
šiško lupikavimo graudžius raštus į 
Lietuvą pradeda suntinėti net ir la
bai jau paraudę “pažangieji” sovieti
nės okupacijos garbintojai. Turistai 
taipogi nusiskundžia, kad su dauge
liu viešbučio tarnautojų neįmanoma 
susikalbėti lietuviškai.

BULVĖS, PURVAS IR SPIRITAS
Šakių rajono Čiapajevo kolchozo 

pirm. K. Zigmantas ir Vilkaviškio 
rajono “Gegužės pirmosios” kolcho
zo pirm. A. Abraitis stebisi metodais, 
pagal kuriuos supirkinėjamos bul
vės Antanavos spirito gamykloje. 
Nuvežė Čiapajevo kolchozo sunkve
žimių vairuotojai J. Makauskas į An- 
tanavą 3780 kg bulvių, o V. Jurge
laitis — 2830 kg. Pirmajam bulvių 
purvingumas buvo nustatytas 6%, o 
antrajam — 28%, nors bulves kol- 
chozininkai į sunkvežimius sėmė iš 
to paties kaupo. “Gegužės pirmo
sios” kolchozo vairuotojas A. Bar
šauskas iš ryto nugabeno 2800 kg 
bulvių, ir jų purvingumas buvo įver
tintas 6%, o po pietų iš to paties 
kaupo semtos bulvės purvingumo jau 
turėjo 31%. Spirito gamyklos direk
torius A. Maciulevičius, vyr. buhal
teris V. čekauskas ir vyr. ekonomis
tas V. Ciganas teisinasi, kad, girdi, 
patys sunkvežimių vairuotojai turi 
žiūrėti, kaip nustatomas bulvių pur
vingumas. Kadangi gamykla rublius 
moka t;k už bulves, dirbtinis purvin
gumo nuošimčio padidinimas jai su
teikia galimybę išsunkti daugiau ne- 
užpajamuoto spirito ir, galimas daly
kas, jį vėliau parduoti nelegalioje 
rinkoje. Purvinų bulvių nepurviną 
pinigėli pasidalina vadovai.

ROKIŠKIS DABAR
Jo apylinkėse gyvena 51.7 tūks

tančiai; iš jų 39.9% kaime. Per me
tus gimsta 883 vaikai, sutuokiama 
413, natūralus prieauglis — 406 žmo
nės. Pačiame mieste gyvena 6.9 
tūkstančiai. Buvusieji dvaro rūmai 
dabar vadinami Kultūros Namais. 
Ten yra biblioteka, kraštotyros mu- 
zėjus, salė. Rokiškio rajone yra 211 
lengvųjų automobilių, 3774 moto
ciklai. Autobusai kursuoja i visus 
miestelius. Per metus gaunama pirk
ti 454 skalbimo mašinos, 255 siuvi
mo, 41 šaldytuvas, 1336 radijo apa
ratai, 163 televizijos aparatai. Dau
giausia žiūrima Rygos transliacijų, 
Vilnius nepagaunamas. Skaitoma, 
kad Vilniaus programa geresnė.

ŠALTA ŽIEMOS PRADŽIA
Iš Kauno gautame laiške rašoma, 

kad Lietuvą buvo užgulusi pirmoji 
šalčių banga, o dabar jau padengė 
storoka sniego danga, šalčiai tebėra 
nesumažėję — naktimis temperatūra 
nukrenta iki 20 laipsnių žemiau nu
lio. V. Kst.

CALGARY, Alta.
KLB VALDYBA, vadovaujama ener

gingo pirm. A. P. Nevarios, lapkričio 
20 d. suruošė Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo šventės minėjimą. Atsilankė 
gana gausus būrys tautiečių. Turėta ir 
svečių svetimtaučių. Minėjimą atidarė 
pirm. A. P. Nevaria savo trumpu žo
džiu pabrėždamas šventės minėjimo 
svarbą. Susirinkusieji išklausė įspū
dingos S. Kęsgailos kalbos, kuri buvo 
perduota iš magnetofoninės juostos, 
gautos iš krašto valdybos. Visus links
mino P. Stakėno gražūs lietuviški mar
šai, dainos ir grynai lietuviška šokių 
muzika. P. Stakėnas, būdamas geras 
technikas, turi įgrojęs į savo “aparatū
rą” tas gražiąsias dainas ir lietuviškus 
šokius. Jis, nors gimęs Čikagoje, yra 
labai artimas ir jautrus lietuviškai 
veiklai. Labai neseniai jis su ponia 
savo artimųjų ratelyje, atšventė 25 
metų vedybinę sukaktį. Linkėtina p.p. 
Stakėnams dar daug laimingų metų.

Minėjimo dalyviai turėjo progos 
pasilinksminti ir tuo pačiu išbandyti 
savo laimę loterijoje, kurios pelnas 
skiriamas kūrėjams - savanoriams 
šelpti.

Lapkričio 21 d. Šv. Kryžiaus ligoni
nės koplyčioje Edmontono lietuvių ka
pelionas kun. Iz. Grigaitis atnašavo šv. 
Mišias už žuvusius Lietuvos karius bei 
partizanus ir pasakė labai jautrų pa
mokslą. Pa pamaldų įvyko bendra va
karienė, kurios metu, gerb. kunigas 
ir vėl prabilo savo jautriais žodž ais, 
kviesdamas visus lietuvius bendrai ko
vai dėl Lietuvos laisvės ir lietuvybės 
išlaikymo.

Už pamaldų suorganizavimą didelė 
padėka tenka p. Andersonui, kur s yra 
Calgary lietuvių bažnytinio komiteto 
pirmininkas, ir KLB Calgaty apylin
kės v-bos p-kui Nevariai. Didžiausia pa
dėka tenka kun. Iz. Grigaičiui, kuris 
nebodamas tolimo kelio, žiemos šal
čių ir nuovargio, ryžosi atvykti.

A. IR V. KUČINSKAI atsikėlė gy
venti į Calgary ir apsigyveno savo pui
kiuose namuose. A. Kučinskas, seno
sios kartos ateivis, dirba CPR bend
rovėje ir išsitarnavo pensiją.

NAUJOSIOS KARTOS ateivis A. 
Kaziūnas buvo nuvykęs į rusų okupuo
tą Lietuvą, kur turėjo progos pasima
tyti su savo šeima ir giminėmis.

Kalgarietis

Pas išblaškytus 
lietuvius

(Atkelta iš 3-čio pusi.) .
vių ir kitais atvejais lietuviams 
reikia kreiptis į vietinius kuni
gus, kurie nevisuomet supranta 
mūsų žmonių reikalus. Pažiūrė
jus į visa tai religinėmis ir lie
tuviškomis akimis, aiškiai kyla 
išvada — čia reikia lietuvio ku
nigo! Bet čia reikia kunigo, kuris 
jieškotų žmonių, o ne žmonės jo. 
Per daugelį metų lietuviai čia at
prato nuo savo kunigo, ir todėl 
jų sutelkimas nebūtų labai leng
vas. Drąsesnieji vankuveriečiai 
-mano, kad čia reikėtų steigti lie
tuvių parapiją, atsargesnieji gi 
linkę manyti, kad tai būtų per
sunkus užsimojimas. Rašančiam 
šias eilutes susidarė įspūdis, kad 
vankuveriečiai galėtų turėti, jei 
ne parapiją, tai bent misiją, t.y. 
žymiai kuklesnio pobūdžio viene
tą, kuris pasitenkintų kukliomis 
patalpomis, tarnaujančiomis reli
giniams ir kultūriniams reika-į 
lams. Tokią misiją lengviausiai 
galėtų įsteigti kuri nors lietuvių' 
vienuolija.

Pas vietos arkivyskupą
Seniau Vankuverio arkivysku

piją valdė arkiv. Duke. Dabar jis 
yra 80 m. senelis, pasitraukęs 
nuo valdžios, o arkivyskupiją 
tvarko arkiv. M. Johnson. Visos 
vyskupijos įstaigos sutelktos 
“Catholic Charities” rūmuose.
Čia dirba ir kurija, kurioje arki
vyskupas mane gana maloniai 
priėmė ir leidosi į kalbą. Kai pa
sisakiau esąs iš Toronto, klausė 
ar pažįstu Kudirkų ir Danielių 
šeimas. Tai mane nustebino. Pa
sirodo, jis yra kilęs iš Toronto, 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio paraoi- 
jos, kur seniau gyveno daug lie
tuvių ir kurios teritorijoj yra lie
tuvių Šv. Jono Kr. parapija. Gal 
ši aplinkybė atvėrė jam širdi ir 
iis gana atvirai kalbėjo apie Van
kuverio arkivyskupiios lietuvius. 
“I love Lithuanians” — tarė jis. 
Kai jam dėsčiau lietuvių rūpes- 
č:us, įdėmiai klausėsi, prašė na- 
pldomų informacijų ir pareida
vę, kad lietuvis kunigas įsikurtu 
Vankuvery. Esą jis galėtų būti 
oaskirtas i tokią vieta, kur galė
tu dirbti su kanadiečiais ir turėtų 
pakankamai laiko lietuviams.

(Bus daugiau) Pr. G.

Naujuosius ateivius, atvykusius iš 
Europos, Vak. Voldetijos, Van
kuverio geležinkelio stotyje pasi
tiko laikraščio reporteris

TINKAMU 
MOMENTU ...

SVETINGUMAS

Kanados provincijoj Britų Kolumbijoj auga šimtamečiai medžiai. 
Vieno tokio medžio kamiene galėjo būti įrengtas kambarys.

Nuotraukoje — lietuvių grupė

S HAMILTON
“AUKURAS” savo išvyką į Kleve- 

landą su K. Binkio “Atžalynu” lapkri
čio 27 d. buvo priverstas atšaukti, nes 
vienas iš artistų automobilio nelaimė
je buvo sužeistas ir negalėjo tuo me
tu vaidinti. “Aukuro” vadovybė su 
Klevelando Bendruomenės valdyba vėl 
susitarė dėl spektaklio, kuris įvyks

: 1966 m. sausio 22 d . Į
ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ vai 

į dyba savo paskutiniame posėdyje iš 
' gautojo spaudos baliaus pelno pasky- 
• vė katalikiškojo jaunimo žurnalui 
“Ateitis” $75, vaikų laikraštukui 
“Eglutė” S50. Taip pat skyriaus valdy
ba nutarė turėtus penkis Šerus $50 
“Žiburių” b-vės paaukoti “Tėviškės 
Žiburiams”.

B. A. PAREŠČIAI lapkričio 27 d. į 
atšventė savo vedybinio gyvenimo 15 j 
m. sukaktį. Šia proga jų giminės ir‘ 
draugai suruošė puikias vaišes. Sukak
tuvininkams palinkėta ilgiausių metų 
ir įteikta vertinga dovana. B. A. Pa- 
rešč ai augina tris dukras, kurios lan
ko šeštad. mokyklą, gieda parapijos 
chore, šoka tautinius šokius ir priklau
so jaunimo organizacijoms.

O. V. KEZIAI lapkričio 28 d. atžy
mėjo savo vedybinio gyvenimo 15 me
tų sukaktį. Bičiuliai surengė jų na
muose gražias vašes. Sveikino A. 
Mingėla ir O. SttežuTis. Raštu, kaip 
buvusį šeštad. mokyklos mokytoją, 
pasveikino mokyklos ved. J. Mikšys. 
Sugiedota “Ilgiausių metų” ir visų 

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 vaLr. — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. p.p. — 8 vai. vakaro .
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA 8-0511

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

vardu įteikta dovana. V. Kezys šeimos 
vardu visiems padėkojo už prisimini
mą šeimos šventės. Pobūviui sumaniai 
vadovavo P. Kalvaitis. O. V. Keziai 
augina dvi dukras ir du sūnus. Vy
riausias jau lanko berniukų Katedros 
gimnaz ją. Vyresnieji priklauso jauni
mo organizacijoms. J. P.

ŽŪKLAUTOJŲ IR MEDŽIOTOJŲ 
KLUBAS lapkr. 28 d. pravedė šaudy
mo varžybas dėl tarpklubinės pereina
mosios taurės ir dėl išrinkimo trijų 
geriausių Ontario šaulių iš medžiokli
nių šautuvų. Grupiniame šaudyme I 
vietą ir pereinamąją taurę laimėjo 
Hamiltono klubas, II — Toronto 
“Tauras” ir III — Toronto šauliai. 
Ind vidualiai pirmą vietą laimėjo A. 
Kuras (Ham.), II — Z. Zaleskis (To
ronto) ir III — V. Sližys (Ham.). 
Taurės bus įteiktos klubo* metinio ba
liaus metu, kuris įvyks 1966 m. sausio 
22 d. Jaunimo Centre. Norintieji da
lyvauti prizinėje medžioklėje regist
ruojasi pas J. Stankų tel. 545-5432. 
Medžioklė įvyks gruodž:o 18 d. V-ba

DR. V. D. KVEDARAS

Dantistas

460 MAIN ST. E. 
Hamilton, Ont.

Telefonas 529 - 4911

J. A. Valstybės
CASTELNUOVO ĮSTAIGOS vado- 

vybei prašant, saleziečių centras pa
skyrė kun. Ant Sabaliauską Castel
nuovo gimnazijos atstovu JAV ir Ka
nadoj. Nuvykęs į Romą, kun. Saba
liauskas kartu su prof. kun. Ze- 
liausku lankėsi ir Castelnuove, kur 
turėjo pasitarimą bendrais tos gim
nazijos reikalais.

LITUANICOS SAVININKAS A. 
Bagdonas, Waterbury, Conn., išsiun
tė kiekvienam studentui po $50 če
kį, kurie Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboj šaukė: “Laisvės Baltijos 
valstybėms. Baltijos valstybės turi 
būti Jungtinėse Tautose!” Tos gru
pės studentai yra šie: B. Andriukai
tis, V. Bobinaitė, R. Domarkaitė, G. 
Galinytė, V. Garbonkus, A. Kubiliū- 
tė, U. Kubilius, Ž. Paliliūnaitė, J. 
Tallat-Kelpšaitė ir J. Senbergas.

KAI LIETUVIAI “GALVOJO”, 
NELIETUVIAI VEIKĖ. “Darbinin
ko” bostoniškis korespondentas ra
šo: “So. Bostone prie Aštuntos ir K 
gatvės yra krautuvėlė, laikoma al
bano John Joseph. Pas jį nueina 
pirkti maisto ir lietuviai, kurie šali
mais gyvena. Išgirdęs, kad rengia
mas lietuvių Laisvės žygis į Niujor
ką ir renkamos aukos, tas albanas 
paklausė, ar nebus permaža dešim
ties dolerių, ir Įteikė savo auką vie
nam rinkėjui. Broadway, prie Lietu
vių piliečių klubo, buvo pardavinė
jami žygiui remti ženkleliai. Pasiū
lius vieną pasiturinčiam lietuviui, 
tas mandagiai atsisakė, sakydamas 
— “pagalvosiu”. Pro šalį ėjo kilusi 
iš Lietuvos žydė ir paklausė, kokie 
čia ženkleliai pardavinėjami. Jai pa
sakė, kad tai žygiui dėl Lietuvos 
laisvinimo. “Duokit man vieną!” — 
paprašė. Paėjus porą žingsnių, dar 
pridėjo: — “ir mano vyrui vie
ną”. ..

PER TĖVĄ J. BRUŽIKĄ, dabar 
besilankanti JAV-bėse, Linden mies
to lietuvis burmistras A. J. Griga
liūnas duosniai parėmė Tėvų jėzuitų 
misiją Brazilijoj ir žadėjo jos ne
pamiršti vėliau. Burmistras A. J. 
Grigaliūnas gražiai kalba lietuviškai 
ir tuo didžiuojasi: “Esu tikras lie
tuvis, nors ir Amerikoj gimęs. Juk 
mano tėvai lietuviai.” Jis turi tris 
vaikus. Viena duktė — vienuolė mo
kytoja, kita dar mokosi kolegijoj, 
o jaunasis sūnus — gimnazijoj. Visi 
vaikai mokosi katalikiškose mokyk
lose. __

Brazilija
“MŪSŲ LIETUVA” rašo: “Jei Ka- 

nados lietuvių jaunimas gali sureng
ti savo trijų dienų kongresą, kur pa
sigirdo vietinio jaunimo talentai, ko
dėl to negalėtų padaryti Brazilijos 
lietuvių jaunimas? Juk yra dar vie
nas kitas veiklesnis jaunuolis-Iė. Te-

Rochester, N.Y.
ŽYGYJE Į JUNGTINES TAUTAS iš 

RoČesterio dalyvavo apie 100 asmenų. 
Komitetas, vadovaujamas J. Jurkaus, 
surinko $924.73. Iš jų $781.73 pasiun
tė centriniam komitetui, o likusius pa
naudojo vietiniams reikalams: propa
gandai ir studentų kelionei (apmokėjo 
puse išlaidų). Stambiausi aukotojai 
— šie asmenys: $50 — A. Beresnevi
čius; $45 — kun. Pr. Valiukevičius; $ 
25 — J. Jurkus; po $20: N. Feldma- 
nienė, R. Pakalnis, Br. Uženis. Po $10 
ir mažiau aukojo ilga eilė tautiečių, 
kurių dėl vietos stokos neįmanoma čia 
išvardinti. Jiems ir visiems žygyje da
lyvavusiems priklauso rengėjų ir vi
suomenės padėka. Kor.

St. Catharines, Ont. Italija
SUSIRINKIMAS. — Lapkričio 28 d. 

skelbtas visuotinis KLB St. Catharines 
apyl. susirinkimas dėl mažo dalyvių 
skaičiaus neįvyko? Susirinkusieji bal
sų dauguma nutarė jį atidėti dviem sa
vaitėm. Sekantis visuotinis susirinki
mas įvyks grudžio 12 d., tuoj po pa
maldų vienuolyno patalpoje 75 Rolls 
Avė. Darbotvarkėje: praeito visuotinio 
susirinkimo protokolo skaitymas, val
dybos pranešimai, revizijos akto skai
tymas, naujos valdybos ir revizijos 
komisijos rinkimai ir kiti einamieji 
reikalai.

Į susirinkimą kviečiame visus.
Valdyba

WINDSOR. Ont.
ŽYGIUI Į JUNGTINES TAUTAS 

paremti aukojo: $15 Windsoro apyl. 
valdyba; po $5: dr. V. Ablėnas, P. Ja
nuška, A. JuŠkauskas, kun. D. Leng
vinas, V. Pundzius, D. Zaicaitė, E. Za- 
torskis; $4 S. D. Naikauskas; $3.34 
J. Kuncaitis; po $2: A. Grušas, J. Lin
kevičius, V. Kačinskas, P. Kairys, S. 
Kazlauskas, D. Kraniauskienė ir Alb. 
Tautkevičius; po $1: A. čerškus, R. 
Dumčius, Pr. Dumčius, P. Eidukas, P. 
Kraniauskas, J. Giedriūnas, Z. Mistau- 
tas, B. Kozulienė, F. švabauskas ir 
Ant. Tautkevičius.

ŠEŠTADIENINE MOKYKLA. — Pa 
sibaigus musu bažnyčios žemutinės sa
lės šildymo ir remonto darbams, nuo 
lapkričio 27 pradėjo veikti šeštadieni
nė mokykla. Mokyklos valandos nuo 
10 iki 1 v. p.p. Reikia tikėtis, kad vi
si mokyklinio amžiaus vaikai mokyklą 
lankys, o tėvai stengsis, kad lankytų 
pastoviai.

KALĖDŲ EGLUTĘ Bendruomenės 
apylinkės valdyba ruošia sekmadienį, 
gruodžio 26 d. Bus vaikų programa, 
Kalėdų senelis ir dovanėlės. Kor.

gu jie tik susieina, pasitaria. Jie 
tikrai galėtų suorganizuoti šaunų 
kongresą. Žinoma, S. Paulyje yra 
daugiausia lietuviško kraujo jaunL 
mo. Jam ir tektų nešti visą organiza
vimo naštą. Bet reiktų kuo grei
čiau užmegzti ryšius su Rio, Porto 
Alegre bei kitų vietovių jaunimu, jį 
painformuoti, pakviesti dalyvauti, 
duoti progos ir jiems dalyvauti pro
gramoje, išpildant pasirinktus nu
merius”.

N. VINKŠNAITIENĖ šitaip pasi
sako apie Brazilijos lietuvių “žilvi- 
tininkus”: “V. Zelinoje lietuvių vai
kai, lankydamiesi Į žaidimų popietes, 
labai pamėgo dainuoti ir žaisti “Pa
sėjau žilvitį tėvelio sodely”... To
dėl ilgainiui visą tą lietuvių vaikų 
būrį pavadinau “Žilvičiu”, o jam pri
klausančius vaikus “žilvitiečiais”. 
“Žilvitis” yra kultūrinis sambūris, 
kuriam šiuo metu priklauso 33 įvai
raus amžiaus vaikai. Kaikurie jų jau 
lanko gimnaziją. Vaikų sąstatas nuo
lat keičiasi. Suprantama, tai pri
klauso nuo jų tėvų. “Žilvitis” yra 
lyg ir priedas prie V. Zelinos lietu
viškos mokyklos, kuri paskutiniais 
metais nerengia jokių švenčių. “Žil
vičio” gi darbo metodas — nuolat 
ruoštis kultūriniams vaikų pasirody
mams vis naujomis programomis”.

MOKSLEIVĖS ATEITININKĖS 
pakvietė M. Vinkšnaitienę pravesti 
Hetuvaitėms juostų audimo ir lie
tuviškų rankdarbių kursus V. Zeli
noje. Kursai vyko šeštadienių vaka
rais Ateitininkų Ramovėje. Prie 
kursų, karta per mėnesį, buvo ruo
šiami jaunimo linksmavakariai su 
lietuvių liaudies žaidimais ir daino
mis, o kursų pabaigoj buvo sureng
ta lietuviškų rankdarbių paroda.

Argentina
ARGENTINOS LIET. ORGANI- 

ZACIJŲ IR SPAUDOS TARYBA iš
rinko komisiją kongresui rengti: L. 
Sruoga, J. Gilvydis, Z. Juknevičius, 
K. Kliauga. J. MiČiudas, inž. St. Bab- 
ronis, K. Norkus, K. Runimas, dr. J, 
Simanauskas, J. švarlys, kun. A. 
Steigvila, K. Misiūnas, J. Marcinke
vičius, T. Jasinevičius. Iš šių orga
nizacijų atstovų bus sudarytas 5 as
menų komitetas ir Įvairios komisi
jos. Kongresą ruošia ALOST tary
ba, kurią sudarė visos Argentinos 
veikiančios organizacijos.

DR. J. KUNCA turi pavyzdingą 
kliniką Mendozos provincijoje. Kli
nika visoje provincijoje turi labai 
gerą vardą ir pasisekimą. Ji aprū
pinta moderniškiausiomis priemonė
mis.

Australija
DAIL. V. KAPOČIŪNAS dalyvau

ja Adelaidės dailės parodose ir gar
sėja savo talentu. Jis gavo iš Pran
cūzijos vyriausybės stipendiją stu
dijuoti Prancūzijoje.

GEDIMINAS RUKAUSKAS, Ade-* 
laidės B-nės apyl. v-bos vicepirmi
ninkas, lapkričio 8 d. iš Sydney lai
vu “Arcadia” išvyko Į Ameriką 
trims mėnesiams.

ALGIS IR JŪRA IVINSKIAI, il
gai gyvenę Brisbanėje ir gražiai vei
kę lietuviškoj aplinkoj, ypač studen
tų bei skautų judėjimuose, visą sa
vo nuosavybę Brisbanėje likvidavo 
ir įsikūrė Newcatsle.

POETAS KAZYS KUNCA, po 
sunkios ir ilgos vėžio ligos, mirė 
spalio 10 d. Melbourne, sulaukęs 52 
m. amžiaus. Velionis mėgo rašyti 
ypač humoristinius eilėraščius, ku
riuos pats skaitė įvairiuose lietuvių 
parengimuose ir spausdino periodi
koje.

CASTELNUOVO LIETUVIUS ap
lankė Čilės primas kardinolas Raul 
Silva, iš Lyono grįždamas Romon. 
Garbingasis svečias prisiminė prieš 
trejus metus jam padarytą priėmimą, 
ir sakė nuo tada lietuvių daugiau ne
užmiršęs.

CASTELNUOVO MIESTELIS iš
kilmingai minėjo pergalės dieną. 
Valsčiaus valdyba šventėj dalyvauti 
pakvietė ir lietuvius. Su mokyklom 
ir Įvairiom organizacijom miestelio 
gatvėmis žygiavo ir Lietuvos jauni
mas su savo trispalve. Prakalbose 
tiek klebonas, tiek apskrities virši
ninkas pabrėžė, kad dar nevisos tau-
tos išsikovojo laisvę — kad žiaurios 
vergijos prispausta Lietuva dar 
ir šiandien sovietų pavergta.

SALEZIEČIŲ BENDRABUTY 
Castelnuove dirba ir trys seselės sa
lezietės lietuvaitės. Jos aprūpina ben
drabučio virtuvę, skalbyklą ir dra
bužinę.

IŠVYKO STUDIJŲ TĘSTI trys sa
leziečių klierikai: Petras Rukšys — 
į Vokietiją, Hermanas Šulcas—i Ro
ma ir Algimantas Dugnas — į Vene- 
cuelą. Koresp.

Šveicarija
JAUNIMAS PRIE K. SAULIO KA

PO. Vėlinių dieną trys Castelnuovo 
Don Bosco liet gimnazijos berniu
kai — Romas ir Pranas žaliukai, Al
bertas Mezals, kun. Ant. Tranavi- 
čiaus lydimi, nuvyko j Luganą ir visų 
gimnazistų vardu uždegė žvakę ant 
Nepriklausomybės Akto signataro 
prel. K. Saulio kapo. Kapas be jo
kio užrašo, todėl nebuvo lengva su
rasti. Tik sena, jau nublukusi tri
spalvė, Įsmeigta žemėje, padėjo su
rasti šio garbingo Lietuvos vyro ka
pą. Paruošė Pr. Al.
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jos universiteto studentė, nese
niai grįžusi iš Sov. S-gos, aprašo

ALDONOS STEMPUŽIENtS PLOKŠTELE
22 DAINOS SU STUTTGARTO SIMFONIJOS ORKESTRU 

Dirigentas Darius Lapinskas
Užsakymus su pinigais ar čekiais siųskite

Fine Music Records, 4249 Lambert Rd., Cleveland, Ohio 44121
Mono $6.00; Stereo $7.00 • Gaunama ir pas platintojus

gal tą patį vadžios planą. Vieno 
plano naudojimas yra pigesnis. 
Be to, statomi ištisais kvartalais 
tuo pačiu laiku ir tas “architek-

Kanadoje sumažėjo bedarbių skaičius
Bedarbių skaičius Kanadoje 

yra labai sumažėjęs. Kaikuriuo- 
se miestuose, kaip Toronte, įmo
nės iš viso turi sunkumų gauti 
darbininkų. Trūksta ne tik spe
cialistų, bet ir jokios specialy
bės neturinčių. Kaikurios įmo
nės pradeda samdyti moteris 
vairuoti sunkvežimius, nes 
trūksta vyrų. Paštas nebegauna 
laiškanešių ir galvojama, ar 
nepriimti moteris laiškam išne
šioti. Ypatingas pareikalavimas 
yra įvairių rūšių specialistų ir 
baigusių universitetus.

Vokiečių kariuomenės dali
niai yra apmokomi Manitoboje 
kanadiečių karininkų. Vokiečiai 
kartu atsivežė ir 6 vokiškus tan
kus. Iki šiol viskas buvo laiko
ma paslaptyje, nes buvo bijoma
si įvairių taikos ir prokomunis
tinių organizacijų demonstra
cijų.

Širdies ligos sudaro didžiau
sią visų mirimų nuošimtį Kana
doje. Antroje vietoje lieka vė
žys. Per metus Kanadoje nor
maliai miršta apie 150.000 as
menų. Širdies ligos sudaro 40% 
mirimų ir vėžys — 18%.

Ontario provincijos protes
tantų lyga pasiuntė dviejų kal
bų ir kultūrų komisijai memo
randumą, kuriame pareiškia, 
kad visoje Kanadoje būtų pri
pažinta tik viena anglų kalba. 
Anot jų, tik tada kraštas galė
siąs būti suvienytas. Memoran
dume sakoma, kad prancūzai tu
rėtų atsiminti, jog jie yra nuka
riauta ir pralaimėjusi mažuma.

Abi Kanados politinės parti
jos, liberalai ir konservatoriai, 
peržiūri savo veiklą ir planus. 
Abi pripažįsta, kad joms kažko 
trūksta. Konservatoriai šiuo me
tu neturi nė vieno atstovo parla
mente iš Newfoundland© pro
vincijos ir iš didžiųjų miestų, 
kaip Toronto, Hamiltono, Van
kuverio, su vienintele išimtimi 
— Montrealiu. Liberalai visiškai 
neturi atstovų parlamente iš Ka
nados vakarų.

Kanados kariuomenė šiuo me
tu yra mažiausia nuo Korėjos 
karo pabaigos ir turi tik 110.- 
000. Gynybos min. P. Hellyer 
turėjo tikslą kariuomenę iki to 
skaičiaus sumažinti. Ją sumaži
nus ir sujungus armiją, aviaci
ją ir laivyną po viena vadovybe 
per metus kraštui sutaupoma 
S100 mil.

Vanduo gali pasidaryti vertin
ga eksporto prekė Kanadoje, — 
pareiškė min. pirm. L. Pearson. 
JAV jaučiamas didelis vandens 
trūkumas, ir šiaurinės Kana
dos upės, įtekančios į Atlanto 
ir Pacifiko vandenynus gali at
nešti Kanadai milijonus dole
rių.

Miškų darbininkų skaičius 
Kanadoje mažėja, nes visi dar
bai miškuose yra sumoderninti. 
Lietuviai vyrai gerai prisimena 
miškų darbus Kanadoje, nes 
daug jų ten turėjo atlikti sutar
tis. Šiuo metu miškų pramonės 
technika tiek pažengė, kad dar
bininkų skaičius sumažėjo 25%, 
o gamyba pakilo 40%.

Air Canada, Kanados keleivi
nių lėktuvų bendrovė, paskelbė 
įsigysianti 14 naujų modernių 
sprausminių lėktuvų už $70 mi
lijonų. Air Canada, davusi iki

čiuose. j

Ji gerai kalba rusiškai. Sov. S- 
goj ji pasisakė, jog jos tėvas dir
ba plieno fabrike, ir todėl buvo 
labai maloniai priimta. Tačiau 
rusai suabejojo jos “proletarišku- 
mu”, kai išsitarė, kad jų šeima 
gyvena nuosavame name, turi au
tomobilį ir kiek tėvas uždirba. 
Rusai negalėjo tikėti ir staigiai 
nuo jos atšalo, palaikydami visa 
tai melu.

Nesupranta amerikiečių
Jai atrodė, kad rusai yra malo

nūs ir draugiški žmonės. Jie labai 
domisi amerikiečių gyvenimu, 
bet jie daug ko negali suprasti ir 
netiki, nes jie nežino kitokio gy
venimo. Amerikiečių ir rusų gy
venimo supratimas labai skirtin-

šiol federacinei vyriausybei 
nuostolio iš lėto pradeda atsi
gauti ir šiais metais tikisi turėti 
pelno.

Siūloma panaikinti Kanados 
senatą, kuris parlamentui jo
kios naudos neduoda. Tą pasiū
lymą pateikė studentų teisinin
kų sąjunga. Kaikurias senato 
funkcijas turėtų pakeisti parink
ti provincinių kabinetų ministe
rial. Kanados senatas nėra ren
kamas. Senatoriai yra premje
ro skiriami visam amžiui.

55% visų kanadiečių regulia
riai dalyvauja pamaldose sek
madieniais. Imant religijomis, 
labiausiai pareigingi tuo atžvil
giu yra katalikai; jų 83% regu
liariai lanko bažnyčias; protes
tantų — 32%.

Prince Edward Island, ma
žiausia Kanados provincija, bus 
sujungta su žemynu — New 
Brunswick pakraščiu specialiu 
tiltu ir tuneliu, kuris federaci
nei vyriausybei kainuos $148 
mil. Pirmieji darbai jau pradė
ti ir bus baigti tik 1971 m.

Kanada savo finansine para
ma Jungtinėm Tautom stovi 4 
vietoje. Kanados ambasadorius 
Paul Tremblay pareiškė, kad 
Kanada duosianti įvairiem J. 
Tautų projektam $9,5 mil. 1966 
metais. Pirmoje vietoje yra 
JAV, duodančios $65 mil., Bri
tanija — $11,7, Švedija — 11,5 
mil. Sovietu Sąjungą pažadėjo 
tik $3 mil. ‘

Kanadai nėra kito kelio, kaip 
ekonominis susijungimas su 
JAV. — mano daugelis Kana
dos ekonomistų. Kanadiečiai 
darbininkai irgi patrijotizmo 
jausmo neturi. Pvz. plieno dar
bininkas Hamiltone taip pasakė: 
“Man nesvarbu, kam fabrikas 
priklauso — Kanadai, Ameri
kai ar Anglijai. Koks skirtu
mas? Viskas, ko aš noriu, tai 
gauti ta patį atlyginimą, kaip 
JAV. Aš nenoriu mokėti už tai, 
kad būčiau kanadietis. Tai tik 
nolitikų išmislas. Pramonė vis- 
tiek yra tarptautinė, unijos tarp
tautinės, kam tad reikalingas 
narlamentas Otavoje? Tai tik j -----------o----- --------------------
brangiai kainuojąs cirkas.” tais. Dabar daug kur yra statomi

Kanados gyventojų skaičius nau^ apartmentai, kurie yra bai- 
________________________ eini m nnntAr) i c Iri ctofnmiartėja prie 20 milijonų. Statis

tikos biuro paskelbtais duome
nimis, spalio 1 d. buvo 19.705.-Į 
000. Per metus laiko gyventojų i 
skaičius padidėjo 344.000. On-i 
tario prov. turi 6.8 mil.. Kve-I 
bekas — 5.7 mil. gyventojų.

1967 m. turistų skaičius Ka
nadoje bus rekordinis, nes 
švenčiant Kanados šimtmetį ir 
vykstant pasaulinei parodai 
Montrealyje tikimasi turistu ne 
tik iš JAV, bet ir Europos. Lėk
tuvų linijų bendrovės tam ruo
šiasi ir bus siūlomi vadinami 
“package tours”, kur turistai 
ne tik bus atvežami Kanadon, 
bet ir pavažinėjami po kraštą 
už ta pačia kainą. Manoma, kad 
kasdien iš Europos atvyks po 
2000 turistų.

Katalikų skaičius Kanadoje 
didėja. 45% visų Kanados gy
ventoju yra katalikai. Toliau se
ka United Church — 20,1%, 
anglikonai — 13,2%, žydai — 
1,4%, Jehovos liudininkai — 
0.4%; 2,9% nenriklauso jokiai 
organizuotai religijai.

ACADIAN
(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 iino (taip pat ir džiną 
geriantieji) visuomet prašo ACADIAN.

Įrašykite ACADIAN šiandieną savo sąraše pirmoje vietoje.

ACADIAN DISTILLERS
BRIDGETOWN, NOVA SCOTIA

soje valstybėje. Vienas rusų inži
nierius paaiškino: “Architektūra 
yra menas, čia nėra architektūra, 
o tik statyba.” Kaip architektūra, 
taip ir kiti meno dalykai yra 
kontroliuojami valdžios — parti
jos. Dažnai jie parodo komunistų 
principiškumą. Marksas tikėjo, 
kad kultūra turi būti prieinama 
visiems žmonėms — liaudžiai. 
Komunistai, mėgindami šį prin
cipą pritaikinti gyvenime, kultū
rą nužemino ligi žmonių lygio, 
vietoj žmones pakėlę į augštesnį 
kultūros lygį.

Kultūrinis gyvenimas
Daugelis bažnyčių panaudota 

kitiems reikalams, o religija ofi
cialiai atrodo neegzistuojanti. Ru-

liaudžiai.

gas ir, jos manymu, vargu ar jis su^ Dievas yra Leninas; tik seni 
kada susilygins.

Sov. Sąjunga garbina darbinin- bažnyčias.
kada susilygins. žmonės esą lanko dar likusias

is Rusijos
Bobbie Humenny, išvykdama 

iš Sov. Sąjungos, buvo susidariusi 
tokį bendrą įspūdį: ten daug var
go, žmogus neturi jokio privatiš- 
kumo; vyrauja baisi gyvenimo 
monotonija. Žmonės yra paten
kinti ta prasme, kad jie turi dau
giau nei prieš 20 metų. Jiems trū
ksta labai daug dalykų, kuriuos 
mes nuolat naudojame, tačiau ne
pasigenda, ko niekada neturėjo ir 
gali laukti, kol visa tai atsiras.

Amerikiečiai planuoja savo 
ateičiai: taupo, galvoja apie vai
kų auklėjimą, apie naujus na
mus, automobilius. Jie dirba, kad 
darbovietėje gautų pakėlimą ir 
didesnį atlyginimą.

Rusai gi leidžia laiką nerūpes
tingai ir tiki, kad visa ateis su ko
munizmu.

“Man patinka amerikiečių 
mintis: “nukreipti savo vežimą į 
žvaigždes”, todėl esu labai pa
tenkinta sugrįžusi namo”, — bai
gia Filadelfijos studentė Bobbie 
Humenny. V. Tas

kų klasę, bet nesirūpina darbi
ninku — individu, kuris neturi 
galimybės pasirūpinti savo ir sa
vo šeimos gyvenimu, neturi di
desnių siekimų ateičiai. Valdžia 
nusprendžia, kur jis turi dirbti ir 
kur turi gyventi. Jei darbininkas 
nori persikelti kitur ir gauti kitą 
darbą, tai jis turi gauti leidimus 
iš valdžios. Jie visiškai negali įsi
vaizduoti, kad šiame kontinente 
gali darbininkas pats pasirūpinti 
darbą ir gyvenamą vietą.

Kasdieniniai reikmenys
Privatūs namai Rusijoje yra re

tenybė. žmonės gyvena apart- 
mentuose: 2—3 asmenys turi vie
ną ar du kambariu. Kaimuose — 
kelios šeimos turi vieną namelį.

Gyvenimo lygis — nepalygina
mai žemesnis už amerikiečių. Už
darbiai yra žymiai mažesni ir dar
bo sąlygos prastos.

Ten kiekvienas, neišskiriant 
nė žmonų, turi dirbti. Jie negali i 
suprasti, kad moteris galėtų tik ■ 
namie šeimininkauti. Motinos tik į 
gimdymo atveju atleidžiamos iš; 
darbo. Vaikai auginami valdiš-! 
kuose lopšeliuose bei darželiuose.

Drabužiai, kuriuos ji matė, bu-1 
vo gana brangūs ir blogos koky-Į 
bės. Moterų drabužiai šabloniški, I 
nėra jokio moteriškumo.

Maistas neįvairus ir nevisada 1 
gaunamas pagal norą. LankytojaI 
manė, kad pieno galima gauti! 
pirkti krautuvėse, bet negavo 
prie valgio per visą buvimo laiką 
Rusijoje. Krautuvės yra nume
ruotos ir visos panašios: parduo
da tos pačios rūšies prekes, o: 
liuksusinių prekių iš viso nėra.

Monotoniški pastatai
Labai bloga su gyvenamais bu- į

šiai monotoniški, nes statomi pa-

Literatūra, knygos, kinai, teat
rai, radijas ir televizijos filmai 
skleidžia tik komunistines idėjas. 
Kokybė prasta, popierius labai 
menkas, spausdinimas nerūpes
tingas, su silpnomis iliustracijo
mis.

Išskyrus kelis užsienyje spaus
dintus žurnalus, visa kita spausdi
nama Sov. Sąjungoj. Lankytojai 
buvo leista įsivežti į Sov. Sąjun
gą kelias knygas dovanų, bet ir 
tos buvo atrinktos.

Kino teatrai yra pigūs. Salėje 
galima buvo matyti atėjusių žmo
nių su darbo drabužiais. Filmai 
technišku požiūriu, menkos koky
bės.

Misijonieriaus 
prašymas

Į “TŽ” redakciją kreipėsi misi- 
jonierius iš Ekvadoro J. J. Por
ter, salezietis, kuris ten rūpinasi 
kunigų paruošimu. Jis rašo: “Ek
vadoras — vargingiausias Pietų 
Amerikos kraštas, kuriame mes 
randame daug gerų berniukų, no
rinčių būti kunigais. Deja, tam 
nėra lėšų, ir todėl daugelis nepa
siekia kunigystės.” Esą reikėtų 
globėjų, kurie galėtų mokėti kas 
mėnesį po $5 arba bendrą sumą 
$500, kuri padengtų vieno kuni
go paruošimo išlaidas. Misijonie
riaus adresas: Rev. John J. Por-

DRIVE MD IMK

Gruodžio mėnesis — saugaus- vairavimo mėnesis. Šv. Mikalo
jus ar Kalėdų senelis perspėja važiuotus ir pėsčius būti atsar
giems

Čikagos vaizdai ir vargai
EDVARDAS SULAITIS

Kiekviename mieste yra kele-.ter, S.D.B., Administrator for
tas radijo stočių, kurios duoda 
maždaug tą pačią programą: ru
siška muzika, dainuškos su politi
niais pranešimais ir nuolatiniai 
politiniai raginimai ar pamoky
mai. Tai daro programą labai 

| nuobodžia.
Sovietų Sąjunga mėgina par

duoti komunizmą taip, kaip čia 
skelbiami pardavimui įvairūs pro
duktai. Skelbimų lentos užlipin
tos įvairiais šūkiais už komuniz
mą ar “taika”. C 4.

Tikisi, kad bus geriau
Rusų žmonės nori taikos, bet 

jie yra įtikinti, kad amerikiečiai 
yra karo kurstytojai, nes toji min
tis visur skelbiama kasdien. įskai
tant ir du dienraščius “Pravda” 
ir “Izvestia”.

Susisiekimo spūstis Maskvoje 
ar Leningrade- matyti tiktai pės
čiųjų tarpe.

Kolektyviniuose ūkiuose, ku
riuos aplankė turistės grupė, aiš
kiai buvo pastebimas ūkio mašinų 
trūkumas. Studentus, kurie buvo 
iš Amerikos vakarų vidurio, ste
bino atsilikęs ūkio apdirbimas 
(palyginant su JAV).

Salesian Seminaries and Boys 
Clubs. Quito Box 2303, Ecuador, 
S. America.

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.

Turi 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 $30J)0 — S2.75 
? virš S30.00 — 10% 

Rašykite angliškai ar rusiškai 
ir gausite pilną katalogą.

SHIPPING CO
118 E. 28 St.. New York 

MU 9-0598

MOMS REIKALINGA JŪSŲ PAGALBA!
Tai mūsų kreipimasis į kiekvienų metropolinio Toronto pilietį. Mums reikalinga JŪ

SŲ pagalba išvengti nelaimingiems atsitikimams ir apsaugoti gyvybėms gruodžio mėne

si. Šį mėnesį mūsų mieste vyksta tirščiausias judėjimas trumpiausiomis dienomis.

Parodykite gerų saugumo pavyzdį ir paskatinkite kitus tai daryti.

Važiuokite ir vaikščiokite su dideliu 
atsargumu.

Kai vairuojate, dalinkitės keliu.
Mandagumas išgelbsti gyvybes.

KALĖDINIS METAS buvo oficialiai 4012 Archer Avė. Muzėjus turės du 
pradėtas lapkričio 28 d. Pagrindine augštus apie 3.500 kv. pėdų talpos.

~ . . j.- Jame, be pačiu Balzeku įsigytų eks-State gatve žygiavo paradas, kuriame - *
didžiausia atrakcija buvo Kalėdų se
nis. Nors parado metu oras buvo šal
tas, nemaža žmonių džiūgavo ir stebė
jo paradininkus. Dabar Čikagos mies
to centre esančios krautuvės lūžta 
nuo lankytojų, kurie skuba apsirūpin
ti šventinėmis gėrybėmis. Šiame para
de buvo ir lietuvių vežimas, kuriame 
pasirodė “Ateities” taut, šokių šokė
jų grupė. Ji ant vežimo įtaisytos plat
formos šoko tautinius šokius. Kadan
gi paradas buvo rodytas ir per tele
viziją, tai lietuvius šokėjus matė ma
žiausia keli milijonai žmonių.

ponatų, tilps ir neseniai mirusio dr. 
Račkaus lituanistikos archyvas.

KUN. A. KEZYS, SJ, lapkričio 21 
d. su savo meniškomis nuotraukomis 
buvo parodytas televizijos antrojo ka
nalo “Take One” programoje. Buvo 
malonu matyti mūsų tautietį televizi
joje pristatytą, kaip pasižymėjusį fo
tografijos meisterį. Kun. A. Kezio, SJ, 
naujausių nuotraukų paroda bus ati
daryta gruodžio 11 d. vakare Jaunimo Į vaišas, kuris buvo vienas iš tumyrJ 
Centre; bus išstatyta 60 darbų. Paro- favoritų, surinko £ taškus, o R amJI 

— 3.5.
Čikagos lietuvių futbolo komanda,

SPORTINIAME GYVENIME pasku
tinėmis savaitėmis buvo nemaža įvy
kių. Lapkričio 20-21 d. čia buvo su
ruoštas tradicinis Čikagos lietuvių 
krepšinio turnyras, kuriame varžėsi 
vyrų ir jaunių komandos. Vyrų grupė
je I vietą iškovojo Neolituania krep
šininkai, baigmėje įveikę Neries ko
mandą. III vietą užėmė Lituanicos 
penketukas. Jaunių nugalėtojo vardas 
teko Lituanicos komandai.

Lapkričio mėn. paskutinį savaitga
lį Milwaukee mieste, Wise., įvyko di
delis šachmatų turnyras. Jį su 6.5 taš
ko laimėjo lietuvių kilmės žaidėjas 
W. Martz (jo seneliai yra atvykę iš 
Lietuvos), kuris yra Amerikos jaunių 
čempijonas. Į turnyrą iš Čikagos bu
vo nuvykę du lietuviai: Povilas Taut- 
vaišas ir Kazys Ramas-Ramašauskas. 

' Mūsiškiams šį kartą nepavyko. Taut-.

da truks iki gruodžio 18 d.
Toje pat televizijos programoje lap

kričio 28 d. pasirodė mokytoja D. Pet- neseniai laimėjusi amerikiečių pirme- 
rutytė, kuri dirba vienoje amerikie-; nybėse savo grupėje I vietą, pirmose 
čių Montessori mokykloje. Ji yra vie-1 rungtynėse dėl Amerikos mėgėjų tau- 
na iš nedaugeiio lietuvių, turinčių rėš lapkričio 28 d. sukūlė Čikagos vo- 
Montessori mokytojos teises. kiečių Fortūnos vienuolikę 2:1.

LIETUVIAI TAIP PAT PASIRO- VIEŠĖJO RETAS SVEČIAS — Vla- 
DYS tradicinėje švenčių programoje das Paškevičius, kuris yra vienas iš 
“Christmas Around the World” moks-: dviejų lietuvių, gyvenančių Peru vals- 
lo ir pramonės muzėjuje. Lietuvių | tybeje, P. Amerikoje (dar ten gyve- 
programa bus gruodžio 18 d., šeštadie- na viena seselė). Ten jis gyvena nuo 
ni, 3 kartus: 3.30, 5 ir 7 vai. čia bus:1944 m- ir šiuo metu Limos mieste 
pavaizduoti Lietuvių kalėdiniai papro-: tur> importo ištaigą. Iš Lietuvos Paš
čiai, duota giesmių, šokių. Visą kalė-; kevičius išvyko 1937 m. Pradžioje gy- 
dini laikotarpi muzėjuje taip pat bus veno Brazilijoje, vėliau — kitose P. 
išstatyta 18 pėdų augščio eglutė, pa- Amerikos valstybėse. Čikagoje gyve- 
puošta Čikagos lietuvių tarpe popu- na V. Paškevičiaus sesers — Bronės 
liariais “šiaudinukais”. Tą dieną, kai i Dikinienės — sūnus Algimantas Diki- 
vyks lietuvių programa, muzėjaus vai-1 n*s- Pati Dikinienė šiuo metu dirba 
gykloje bus galima gauti lietuviškų I Vašingtono valstijoje; buvo atvykusi 
valgių. Įėjimas i muzėjų. o taip pat ir j i Čikagą pasimatyti su savo broliu, 
i lietuvišką programą ir kitų tautų kurio nebuvo mačiusi apie 30 metų, 
programas, kurios vyksta kiekvieną----------------------------------------------------
dieną, yra nemokamas.

Metropolinė Piliečių Saugumo Taryba
miniu gaminių parduotuvėje.

Kai vaikščiojote, palaukite iki pasirodys 
žalios šviesos

Naktį dėvėkite baltą drabužį arba 
laikykite ką nors balto rankoje. 
Apsipirkite dienos metu.

SLYSČIOJA IR ERZINA?
Kam turėti nemalonumo su laisvais s įviliojan
čiais dirbtiniais dantimis, krintančiais ar kryps
tančiais jums valgant, kalbant ar juokiantis. 
Tik uždulkinkite truputį FASTEETH ant plokš
telių. šie malonūs milteliai nepaprastai padeda

• METŲ SENUMO 
KANADIŠKA DEGTINE

METU SENUMO 
KANADIŠKA DEGTINE

AR VARGINA

_ Dirbtiniai dantysRAJONINIAI LAIKRAŠČIAI
Brighton Park ir Me Kinley Park 
“Life” davė žinių apie automobilių 
prekybos savininkų Ba?zekų — tėvo 
ir sūnaus — steigiama muzėjų, kuris 
vadinsis “Balzeko Lietuvių Kultūros i plokšteles išlaikyti patogiau ir saugiau bei 

. . ,, X.._____  „Ai..: ’ daug tvirčiau. Panaikina kaučuko skonį beiMuzejus . šiam muzejui yra ruošia- SU|jPjmo jausmą. Jie yra šarminiai (be rūgi
mos patalpos, kurios yra netoli Baize- ties). Reikalaukite FASTEETH kiekvienoje che- 
ko automobilių krautuvės. Jo adresas: ------------------

SEASONS
OLD 
VIC

ACADIAN ACADIAN AC-'AD'AN ACADIAN

8
MĖTĮ? SENUMO
KANADIŠKA DEGTINE



RAŠO IS MADRIDO KUN. KAZ. PATALAVICIUS

Tikybinės laisvės klausimas Ispanijoj
1 Ispanijos vyriausybės ir 

____ pasirašytą 1953 m. rug
pjūčio 27 d. konkordatą, šiame 
kraMe pripažįstama Kat. Bažny
čiai dvasinė ir juridinė pirmeny
bė. Ispanijos vyriausybė šia iškil
minga sutartimi įsipareigojo 
gerbti, palaikyti ir remti Bažny
čią. Ispanija tai padarė, laikyda
masi įsipareigojimų ir norėdama 
atsilyginti Bažnyčiai ir vienuoli
joms už joms liberalinės ispanų 
respublikos ir vėliau komunistų 
režimo padarytą žalą. Generalis
simo Franco vyriausybė išleido 
net 76 mil. dolerių komunistų ir 
karo ugnies sugriautiems bažny
tiniams pastatams atstatyti bei 
pataisyti.

Tūkstančiai katalikų 
mokyklų
Ispanų 99% yra katalikai. Jų 

papročiai, tradicijos, aplinka, 
tautosaka yra grynai katalikiški. 
Nuo komunistų pralaimėjimo 
1939 m. iki šiol katalikybė žengė 
pirmyn nepaprastai sparčiais 
žingsniais. Nūdien yra 13 arki
vyskupijų ir 51 vyskupija. Ji tu
ri 6 kardinolus, kurių pora pasto
viai gyvena Vatikane. Seminari
jos rodo nepaprastą gyvybingu
mą: 31 milijonui ispanų katalikų 
turima 86 seminarijos su 30.116 
seminaristų ir 28.942 mokosi įvai
rių vienuolijų seminarijose. Be 
to, yra 160 vad. apaštališkų mo
kyklų. Dėl vietos ir lėšų stokos 
bent kita tiek seminaristų ne
įstengia įstoti į seminarijas. Pa
šaukimų skaičius kasmet didėja.

Be seminarijų, veikia naujiems 
veikėjams ruošti Komilijos, Sala- 
mankos ir Pamplonos popiežiš
kieji universitetai su 5000 stu
dentų, o Burgos mieste veikia žy
mi užsienio misijų seminarija, 
kurią baigę jauni ispanai kuni
gai vyksta apaštalauti į Pietų 
Ameriką ir į Filipinus. Madride 
veikia amerikiečiams teologijos 
fakultetas, kuris ruošia kunigus 
P. Amerikai. K. Bažnyčia Ispani
joje išlaiko 16.564 pradžios mo
kyklas su 690.000 mokiniais, 
910 gimnazijų su 170.000 gimna
zistų, 180 amatų mokyklų su 30.- 
000 mokinių, 11 augštųjų mo
kyklų su 2.4Č0 studentų, neskai
tant trijų minėtų universitetų. 
Užtat yra kuo pasidžiaugti, nemi
nint jau kelių tūkstančių vienuo
lynų su savo novicijatais, mokyk
lomis, parapijomis, seminarijo
mis.

Kitaip suprantama laisvė
Sąžinės bei tikėjimo laisvės 

reikalas kiekviename krašte vis 
kitaip suprantamas ir praktikoje 
vykdomas. Vienaip buvo kalba
ma, rašoma ir galvojama apie ti
kėjimo laisvę mūsų laisvoje Lie
tuvoje, kitaip dabar, jai esant ko
munistinėje vergijoje. Dar kitaip 
suprantama religijos laisvė pvz. 
skandinavų kraštuose, JAV, toli
mojoj Indijoje ar Japonijoje. Is
panija itin savotiškas kraštas 
daugeliu atvejų, čia religinės į 
laisvės supratimas ir jos prakti- i 
ka taip pat skirtingi. Ispanui ne-1 
telpa į galvą pvz. tokia tikėjimo; 
laisvė, kaip JAV ar Kanadoje, ’ 
kur kiekvienas pilietis valstybės) 
įstatymų akivaizdoje gali pasi- [ 
rinkti vieną ar kitą religiją be jo
kių trukdymų, be jokių išorės 
varžymų. Ispanui tokia tikėjimo 
praktika yra visiškai nesupranta
ma, kadangi čia esama 99% ka
talikų, užtat kitokios konfesijos 
yra visiškai svetimos ir nepriim
tinos, nors čia žinoma, kad pri
gimtoji žmogaus teisė kiekvie
nam leidžia tikėti ir priimti tą 
religiją, kuri, jo Įsitikinimu, yra 
pati geriausia. Tokia prasme vi
sai neseniai Vatikano 
daugumos balsavimu 
tikėjimo laisvę.

Vyskupų balsas
Ispanijos vyskupai

Vatikano santaryboje ši klausimą 
svarstė labai atidžiai ir net su 
baime. Kodėl? Kad pilniau su
voktume religinės laisvės teoriją 
ir praktiką Ispanijoje, štai trupu
tis istorijos. Ispanija procentiš
kai yra pats katalikiškiausias 
kraštas pasaulyje. Nuo pat pir
mųjų amžių čia katalikybė įleido 
labai gilias šaknis, kurios amžių 
būvyje, tiesa, nekartą buvo gra
sinamos. Nuo XII amžiaus Ispa
nijos konstitucija jau nedvipras
miškai pasisako už “vieną, šven
tą ir nedalomą Katalikų Bažny
čią”. Tai patvirtino ir 1851 m. Is
panijos monarchijos konstitucija 
ir konkordatas su šv. Sostu. Ten 
buvo pažymėta, kad kitos konfe
sijos ir jų kultas bus toleruoja
mos. Tokios politikos religijos 
laisvės atžvilgiu buvo laikytasi iki 
1931 m., kai perdaug kairios is
panų respublikos konstitucijos 
trečiame skyriuje buvo trumpai 
ir aiškiai pasakyta: “Ispanijos 
respublikoje nėra jokios oficia
lios religijos ...” Dingus tos li
nijos respublikai ir sutriuškinus 
ioje komunizmą, Ispanijoje vėl 
buvo atstatyta katalikybė su savo 
pilnomis teisėmis ir privilegijo
mis. Kai tik 1936 m. ispanų tau
ta sukilo prieš bolševizmą, gene
ralisimus Francisco Franco ir jo 
vyriausybė paskelbė, kad atnau-

santaryba 
apibūdino

namie ir

j in am a sena ir garbinga tradici
ja, pripažįstanti Katalikų Bažny
čiai pirmenybę visame krašte. 
Ispanijos vyskupai 1937 m. liepos 
1 d. bendru ganytojiniu laišku 
mielai pritarė šiam savo vyriau
sybės užmojui, patys irgi tokiu 
būdu prisidėdami prie Bažnyčios 
laisvės atstatymo šiame krašte. 
Tokia linkme ir ėjo Ispanijos re
liginiai reikalai iki 1945 m. lie
pos 17 d., kai naujai perredaguo
jant ir pataisant “el Fuero de los 
Espanoles” (Ispanijos konstituci
ją), buvo aiškiai pabrėžta, kad ofi
ciali Ispanijos religija yra kata
likų, o kitom konfesijom duoda
ma kulto laisvė. Tai buvo pripa
žinta ir 1953 m. ispanų vyriausy
bės su Vatikanu konkordate. Ta
čiau šitokia Ispanijos religinės 
laisvės linija labai nepatiko pro
testantams ir visiems dabartinio 
šio krašto politinio režimo prie
šams. Plačiojo pasaulio protes
tantų spauda aršiai puolė Ispani
jos konkordatą su šv. Sostu, prie
kaištaudama, kad Ispanijoje “yra 
žiauriai persekiojami protestan
tai ir kitų tikybų žmonės”. Iš tik
rųjų Ispanijoje neleidžiamas tik 
prozelitizmas — įvairių tikybų 
propaganda katalikų tarpe. Lais
vas Dievo garbinimas, kaip kam 
patinka, nėra varžomas.

Reikalauja daugiau laisvės
Kaikurie ispanų visuomenės 

sluogsniai rimtai susirūpino ti
kėjimo laisve savo krašte. Kas 
juos prie to privedė? 1. Popie
žiaus Jono XXIII enciklikų “Mo
tinos ir Mokytojos” ir “Taikos 
žemėje” paskelbimas; 2. visa ei
lė rimtų ir Įtakingų pasisakymų, 
kad šis klausimas turi būti juri
diškai pertvarkytas; 3. tos lais
vės pradėjo reikalauti slaptai Is-) perėjo krašto ūkinė administra- 
Panijoje Veikianti taip vadinama ei ja ir busimųjų valdžios pareigū- 
Krikščioniška Profesinė Sąjunga nų paruošimas bei parinkimas, 
ir vyrų bei jaunimo Katalikų Ak-; jų dėka yra užtikrintas augštas 
cijos organizacijos; 4. labiausiai ; šių pastarųjų išmokslinimas ir 
ispanų vyriausybę ir konservato-; tvirta moralė?
rių vadus išjudino spręsti šiame Nors daugelis ispanų vyskupų 
krašte, tikėjimo laisves klausimą visuotinėje santaryboje pasisakė 
taip vadinamas baskų ir katala-: įvairiai šiuo klausimu, ta-

^uniSU, čiau niekas nemano, kad jie 
laiškas visuotinei Vatikano santa-: ............. —

giau laisvės ispanams katalikams 
savo vyskupų parinkime, kadan
gi dabar čia is trijų popiežiaus 
nuncijaus Madride parinktų kan
didatų užimti betkurio ordinaro 
vietai generalissimus Franco turi 
teisę pasirinkti vieną, kuris jam 
patinka. Tiesa, tokį valstybės gal
vos pasirinktą kandidatą į vysku
pus Vatikanas gali ir atmesti, jei
gu tai jam atrodo reikaliga, bet 
aplamai to nebedaro. Pvz. prieš 
dvejus metus net šešis mėnesius 
užsitęsė parinkimas kandidato 
Madrido mirusio vyskupo sostui 
užimti. Madrido pirmaujanti ku
nigija būtinai norėjo, kad nauja
sis ganytojas būtų parinktas nun
cijaus, o ne generalissimo Fran
co, ir kad jis būtų tikras ganyto
jas ir ne politikas. Po ilgo lauki
mo buvo paskirtas Saragosos ar
kivyskupas dr. Casimiro Morcil- 
lo, visoje Ispanijoje laikomas di
deliu pažangos šalininku.

Galinga organizacija
Kitas milžiniškos dvasinės ir 

medžiaginės jėgos veiksnys, rūpi
nąsis ispanų religine laisve, yra 
“Opus Dei” religinė pasauliečių 
organizacija, įsteigta 1928 m. pre
lato Escriva de Balaguer. šv. Sos
tas galutinai ją patvirtino tik 
1950 m. Šiandien ji jau turi 50.- 
000 narių Ispanijoje ir užsieny
je, kurie beveik visi yra mokslo 
žmonės, ministeriai, žymūs kata
likai, universitetų profesoriai, 
augšti karininkai, ekonomistai ir 
t.t. Jie Ispanijoje yra visapusiš
kai pajėgūs; turi vieną svarbiau
siu visame krašte banku (Banco, , , - -
Popular Espanol), du plačiai skai- ^zių žmonių, įsteigėme lietuvių

Garsusis Ispanijos benediktinų vienuolynas Montserato. Vaizde ma
tyti dalis vienuolyno ir bazilika. Šiame vienuolyne gyveno ir mirė 
vysk. Ant. Urbšas

Lietuviai jėzuitai kuriasi Brazilijoj
Gal nevienas dar mane prisi- draugija taptų jėzuitų ordino am- 

menate iš misijų Lietuvoje, Vo- žinu nariu — geradariu. Arba 
kietijoje, Anglijoje ar kituose;jei bevaikiai užrašytų misijai sa- 
kraštuose. Dabar misijonieriauju 
Pietų Amerikoje.

1951 m., padedami gerašir-
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Lietuvių enciklopedija angly kalba
VIENINTELI PROGA DIDELIAM LAIMĖJIMUI 

L. TAMOŠAUSKAS

Užsienyje gyvendami aiškiai 
matome, kaip maža svetimomis 
kalbomis moksliškų, objektyvių 
veikalų apie Lietuvą ir lituanisti
ką. Visi suprantame, kaip mums, 
mažai tautai, dabar pavergtai, to
kia literatūra yra būtina. Būtina 
ji ypač anglų kalba, kadangi ta 
kalba labiausiai paplitusi, net Af
rikos ir Azijos kraštuose, ir ją 
vartoj ą kraštai labiausiai įtakingi 
pasaulio politikoje. Pažvelgus į 
bibliotekas, atrodo, mes labiau
siai šioje srityje esame apsileidę. 
Jei ir yra kiek parašyta kitomis 
kalbomis, tai daugiausia tik apie 
senovės Lietuvą ir tai svetimųjų, 
mūsų priešų, būtent: vakiečių, 
lenkų, rusų ir todėl dažniausiai 
tos žinios neteisingos, dažnai net 
kenksmingos. Dabar gi vėl rašo 
apie Lietuvą jos pavergėja komu
nistinė Rusija, visiškai iškraipy
dama Lietuvos istoriją ir gyveni
mą savo imperialistiniams tiks
lams.

Darbas vietoj kalbų.
Matydami tą spragą, daug tuo 

reikalu prirašėme straipsnių į 
laikraščius, daug prikalbėjome, 
bet reikalas nei iš vietos. Ir tikrai 
tuo reikalu mes nieko nepadary
sime, jei nepasinaudosime dabar 
pasitaikiusia proga. O ta proga 
yra: J. Kapočiaus drąsos ir suma
numo dėka jau baigiama leisti 
Liet. Enciklopedija lietuvių kal
ba. Tai buvo didžiulis, 33 tomų, 
daug darbo, pinigų ir pasiaukoji
mo pareikalavęs veikalas. Dabar 
tas pats J. Kapočius, norėdamas 
Įvykdyti mūsų visuomenės puose
lėtą minti išleisti anglų kalba li
tuanistinę enciklopediją, suteikti 
pasauliui teisingų ir plačių žinių 
apie mūsų tautą, sutiktų ją leisti, 
jei mūsų visuomenė jos išleidimą 
paremtų ją užsiprenumeruodama. 
Tai būtų kapitalinis veikalas apie 
mūsų tautą. Išeitų 6 tomai per 6 
metus, kiekvienas tomas po 600- 
640 psl., kietais viršeliais, ant ge
ro popieriaus. Visų tomų kaina S 
90. Jei šia proga nepasinaudosi
me, tai niekad nei pasaulio bib
liotekos, nei mūsų vaikai plataus, 
moksliško veikalo apie Lietuvą 
nesulauks; nei Liet. Bendruome
nė, nei VLIKas panašaus veikalo 
neišleis, nors jis yra būtinas. Jis 
yra būtinas ne tik pasaulio biblio
tekoms , mokslininkams, bet ir 
mūsų priaugusiai ir priaugančiai 
jaunajai kartai, kuri tik siauras 
žinias iš tėvų ar šeštadieninės mo
kyklos gauna ir kuriai anglų kal
ba jau geriau suprantama. Nau-j priklausomam gyvenimui. Dabar- 
dinga ir mums visiems plati litua- ! tinės gi okupacijos metu mes tu- 
nistinė enciklopedija. ; rime išleisti pasauliui anglų kalba

„ . , . ! kapitalini veikalą, kuris atitaisv-Reikm prenumeratorių ; tų\itų darytas ųr vėl darom^ 
Tai enciklopedijai išleisti leidė-! mums skriaudas, kuris ryškiai, 

jas kreipėsi į Liet. Enciklopedijos' teisingai ir moksliškai bylotų apie 
prenumeratorius, prašydamas at-; mūsų tautą, jos kultūrą ir gyvy- 
siųsti pasižadėjimus užsiprenu-: bingumą.

meruoti lituanistinei anglų kalba 
enciklopedijai. Bet, deja, turimo
mis patikimomis žiniomis, tik ma
ža dalis tokius pasižadėjimus te- 
atsiuntė, nėra net minimumo. 
Kad leidėjas galėtų apsispręsti, 
ar galima tokią enciklopediją 
leisti, jis nori bent minimumą, 
pusę prenumeratorių iš lietuviš
kos visuomenės gauti, kitą pusę 
tikisi; išleidus pirmą tomą, gauti 
iš pasaulio bibliotekų ir moksli
ninkų.

Jei per 10 metų leistos Lietu
vių Enciklopedijos prenumerato
rių daugelis paseno, pavargo ir 
nebepajėgia paremti lituanistinės 
anglų kalba enciklopedijos, tai 
daugelis dar yra pajėgiančių, yra 
daug tokių, kurie net Liet.' Enci
klopedijos neprenumeravo, taip 
pat ir tokių, kurie anuo laiku bu
vo dar jauni, gal pradžios mokyk
loje ir tokiu reikalu visai nesido
mėjo. Tad ryžkimės, kad toks vei
kalas anglų kalba pasaulyje pasi
rodytų.

Tepajuda organizacijos!
Pirmiausia Liet. Bendruome

nės apylinkės tuojau turėtų pra
dėti rinkti pasižadėjimus iš savo 
narių, iš baigusių čia mokslus ir 
iš tėvų, kurių vaikai dar eina į 
mokslus. Tokia tėvų dovana vai
kams būtų labai vertinga viso
kiais atžvilgiais. Taip pat turėtų 
sukrusti inžinierių, gydytojų, 
ateitininkų, neolituanų, skautų ir 
panašios organizacijos rinkti iš 
savo narių tos enciklopedijos pre- 

į numeratai pasižadėjimus. Aišku, 
: tų organizacijų padaliniai turėtų 
į enciklopediją užsiprenumeruoti
■ ir sau. Tas parems enciklopedijos
' leidimą, be to, būsimiems organi
zacijų veikėjams bei vadams to
kią enciklopediją turėti savo raš
tinėje daugeliu atvejų bus nau
dinga.

Praktika parodė, kad beveik 
' kiekvienas, baigęs Š. Amerikoje
■ augštuosius mokslus nori tokią li- 
; tuanistinę enciklopediją anglų 
j kalba turėti, bet nedaugelis iš jų 
• turi galimybę sužinoti, kad tokia 
i enciklopedija norima išleisti. Tad 
: minėtų organizacijų pareiga supa- 
i žindinti juos su reikalu ir paimti
iš jų prenumeratos pasižadėjimą.

Caristinės Rusijos okupacijos 
' metu lietuviai, nesigailėdami nei 
' savo darbo, nei pinigų, nei bijo
dami kalėjimo bausmės spausdi- 
' no, leido ir platino lietuviškas 
I knygas bei laikraščius budindami 
i tautinę sąmonę ir ruošdami ne-

vo palikimą. Juk niekas nenori 
būti po mirties pamirštas. Kiek
vienas geidžia, kad žmonės jo ge
rus darbus minėtų ir už ji pasi
melstų. Maža nauda, jei sunkaus 
darbo vaisiai teks menkaverčiams 
tikslams.

Lauksime ir vertinsime kad ir 
mažiausią auką. Padėjote mums

jėzuitų misiją Urugvajuje. Ten 
gražiai dirba 3 Tėvai. Dabar ten
ka kurtis Brazilijoje, kur ekono
minė ir politinė krizė graso kraš
tui pražūtimi. Sao Paulo mieste;
užpirkome žemės ir norime sta- Įsikurti Urugvajuje, Kanadoje ir 
tyti bažnyčią, tautiniam ir kultu- Amerikoje, nepamirškite mūsų ir 
riniam veikimui patalpas, kad Brazilijoje. Už visus geradarius, 
geriau galėtume patarnauti vie- bet ypač amžinus narius, kas sa- 
tos lietuviams. Esame 3 lietuviai vaite yra atnašaujamos šventos 
jėzuitai: aprūpiname 12 kolonijų Mišios visuose jėzuitų vienuo- 
pastoracija bei sekmadienio Mi- lynuose: Kanadoje, Jungtinėse 
šiomis. Be to, vedame misijas, or- Amerikos Valstybėse, Urugvaju- 
ganizuojame jaunimą, steigiame je ir Brazilijoje. Į amžinus narius 

prieštarautu aukščiausiam ir «a- šeštadienines mokyklėles, leidžia-' galima Įrašyti ir mirusį. Dar pu- 
rybai. Tai buvo padaryta prieš: etiniam Bažnyčios pasisakymui'me savaitrašti “Mūsų Lietuva”, j sę metų būsiu Čikagoje. Aukas 
porą metų. Laiške buvo apibū-' tikėįimo laisvės reikalu. Aišku i Sunkios darbo ir gyvenimo sąly-: dabar ir man išvykus į Braziliją 
dinta laisvės sąvoka ir išreikštas, ięa'talikiškai ispanu tautai labai I verčia mus šauktis gerasir- prašau siųsti mano vardu. Man 
prašymas, kad ir Ispanijoje būtų rypį jp rūpės išsaugoti tikrąjį ti-; dziu lietuviu pagalbos. Todėl, jei: persiųs. Siųsdami auką, - malonė- 
Įgyvendinta laisvė pilna to žodžio: kėįima nuo kįtu konfesiju propa-! galite mums padėti betkokia au-'kite paminėti kokiam tikslui.

■ - ■- - ■ - ? i ka, malonėkite tai padaryti. Būtu; Priimkite mano nuoširdžiau-
labai didelė pagalba, jei kas pa- sius sveikinimus Kalėdų švenčių 

; nrnoa Tūcii hrn-lic: Kricfnip ---

tomus laikraščius ir vieną univer
sitetą, kurį lanko per 3000 stu
dentų. Pastaraisiais 5-6 metais į 
“Opus Dei” organizacijos rankas

prasme visoms religijoms, spau-, gandos ir galimo pakenkimo, 
dai, radijui, žodžiui ir t.t. ir kad .
būtu perorganizuotos ispanu pro- i • • •
fesinės sąjungos autentiškos lais-1 NAUDOKITĖS PATARNAVI- 
vės pagrindu. Buvo paprašyta į MATS TŲ, KURIE SKELBIASI 
Vatikano santaryba taip pat dau-l “TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

remtų mūsų misiją didesne auka, ’ proga. Jūsų brolis Kristuje — 
pvz. 100 dolerių. Kas to neisteng-l 
tų iš karto, gal galėtų tai atsiųs-, 
ti dalimis. Tada toks asmuo arba!

Jonas Bružikas, S.J.
2345 W. 56th St., 

Chicago, Ill. 60636, USA

PATIKRINKITE AR JUSU PILIETYBEi

YRA TINKAMAI REGISTRUOTA
LIETUVIU DAINA ARGENTINOJE

PIJUS GUDELEVIČIUS

I

Yra daug atvejų, kada Kanados pilietybės įrodymas yra jums būtinas. 
Tai yra perdaug svarbus dalykas, kad galėtumėte į jį nekreipti dėme
sio. Patikrinkite gerai

Pavyzdžiui, nuo 1947 metų sausio 1 dienos, ištekėjusi moteris savaime 
dar negauna Kanados pilietybės, kai jos vyras tampa piliečiu. Natūra- 
lizuotų kanadiečių vaikai (nebent jie yra gimę Kanadoje) netampa Ka
nados piliečiais, kol jų tėvai bei globėjai neprašo jiems pilietybės.

Jūs galite sužinoti apie Kanados pilietybės gavimų parašę į artimiau
sių Kanados pilietybės teismų, arba, jeigu jums patogiau, siųskite savo 
pasiteiravimus į:

The Registrar of Canadian Citizenship,
Department of Citizenship and Immigration, 
Ottawa, Ontario.

Kanados pilietybės teismai yra šiuose miestuose:
Moncton, N.B., Montreal, P.Q., Ottawa, Toronto, Hamilton,

St. Catharines, Kitchener, London, Windsor, Ont., Winnipeg, Man., 

Edmonton, Calgary, Alta., Vancouver, B.C.

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

sssasssas

Šv. Cecilijos choras Argentine-' programą, o Urugvajaus padangė
je š. m. rugsėjo 18—19 d.d. pa- i je lietuvišką dainą paskleidė ra- 
minėjo 35 metų veiklos sukaktį.; dijo bangomis.
Jo branduolys susiformavo 1929 į Šia choro siela yra muzikas 
m. tuomet veikusioj buvusio Lie-į Vaclovas Rymavičius, jau pasie- 
tuvos konsulo Skinkio sukurtoj j kęs 66 m. amžiaus, tačiau vis tu- 
draugijoj “Lietuva”. Jos vadovu | ris energijos ne tik mokyti bei 
buvo pakviestas muzikas Vado- ■ ruošti chorą, bet ir rašyti, kompo- 
vas Rymavičius. Jis visa širdimi nuoti, spausdinti gaidas gausiems 
Įsijungė į choro vadovavimą, ta- i pasirodymams. V. Rymavičius šu
čiau dėl kilusių nesklandumų nuo i kūrė nemažai lietuviškų dainų bei 
draugijos pasitraukė ir ėmė dirb- j giesmių melodijų ir nemažai Įtar
ti drauge su tuo laiku neseniai at- monizavo liaudies dainų, iš kurių 
vykusiu Argentinon rūpintis lie
tuvių dvasiniu patarnavimu kun.
J. Janulioniu. 1930 m. balandžio 
20 d. naujasis choras su gražiu 
giesmių repertuaru pasirodė šv. 
Jėzaus širdies bazilikoje, Buenos 
Aires, kur tuomet buvo laikomos 
lietuviams pamaldos. Nuo šio iš
kilmingo pasirodymo choras ne
benuleido rankų: didesniame ir 
mažesniame sąstate kiekvieną 
sekmadieni giedodavo per lietu
viškas pamaldas, kurios vėliau 
buvo laikomos nedidelėse bažny
čiose, nes ten lietuviai galėdavo 
ramiau, niekeno netrukdomi, 
melstis.

Tas sekmadieniais giedamas 
pamaldas paįvairindavo Įvairios 
šventės su pritaikytomis giesmė
mis. Ne tik Kalėdų, Velykų. Tau
tos dienos ar Vasario 16 šven
tėms visuomet su dideliu entu
ziazmu ruošdavosi, bet darydavo 
iškylu ir i kitus artimesnius Ar
gentinos miestus, kaip Berisso ir 
kt., kur buvo įsikūrę nemažai lie
tuviu. Ypač didelė užduotis šv. 
Cecilijos chorui teko 1934 m. 
Buenos Aires mieste, kur Įvyko 
tarptautinis eucharistinis kongre
sas. Jo metu šv. Cecilijos choras 
visoie pilnumoje išpildė tam at
vejui sudarvtą giesmių repertua
rą ir prisidėjo prie bendros gies
mių programos.

Šv. Cecilijos choras per tą 35 
metų laikotarpi yra giedojęs ar 
dainavęs virš 2 000 kartų įvai
riose vietovėse. II-jo Pietų Ame
rikos lietuviu kongreso metu jis 
davė meninę giesmių ir dainų

v

Vaclovas Rymavičius, Argentinos 
lietuvių muzikas

';A.

B .

jĮi

paminėtinos: Vasario 16 diena, 
Tėvynės ilgesys, Teskamba mūs 
daina, Lietuva, ar Tu girdi?, Mū
sų žemė ir kitos. Daugeliui iš lo
tynų kalbos verstų giesmių jis 
pritaikė melodijas. Jam vadovau
jant choras įdainavo 14 įvairių 
lietuvišku plokštelių ir dabartiniu 
laiku ruošiasi įdainuoti ilgo groji
mo plokštelę, kuri plačiau pa
sklistų lietuviškame pasaulyje.

(Nukelta j 9 psl.)



Pas sukaktuvininką prelatą Krupavičių
EDVARDAS SULAITIS ' J “ 

egzempliorių, mažai kam tokie 
veikalai reikalingi”, — pridėjo 
sukaktuvininkas.

Be to, prelatas turi paruošęs 
ir savo knygų spaudai. Dabar jau 
galutinai yra parengęs 3 knygas, 
kurių vienoje nagrinėja sociali
nius klausimus, kitoje — duoda 
apmąstymus kunigams, o trečioje 
— pateikia ryškiųjų asmenų vei-

Prel. Mykolas Krupavičius, gy-j 
venantis Cicero liet, kolonijoje 
(1338 S. 49 Avė., Cicero, Illinois 
60650), neseniai atšventęs 80 me
tų amžiaus sukaktį, rūpinasi 
mokslinio veikalo “Suvalkų Kal
varija” išleidimu. Sis veikalas, 
kurį prelatui pavyko gauti iš Lie
tuvos vokiečių okupacijos metais 
ir kurio autorius yra viešai ne- * . . „ .
skelbiamas, kadangi jis yra likęs j dus. Pastarojoje jis yra surinkęs 
okup. Lietuvoje, prelatui yra ypa-i nemažą galeriją veikėjų, suku- 
tingai arti širdies, nes jame pla- j riais jam yra tekę bendrauti, ir 
čiai aprašoma Kalvarijos parapi- Juos c^a pristato per savo ziuro- 
ja, kur jam ilgą laiką yra tekę! ną!• ,lietUVia1’
klebonauti.

Apsilankius prelato bute, teko 
iš arti susipažinti su šia knyga, 
kuri jau galutinai yra paruošta 
spaudai. Ji susideda iš 4 pagrin
dinių skyrių: Nemunaičio didgi- 
ris, Kalvarijos parapija, Kalvari
jos miestas ir Kalvarijos apskri
tis. Jai medžiaga yra surinkta 
Vilniaus, Maskvos, Karaliaučiaus 
archyvuose, Vilniaus centriniame 
knygyne ir Vilniaus universiteto 
bibliotekoje. Knygą sudaro 266 
mašinėle perrašyti puslapiai. Me
džiagą suredagavo Čikagoje gy
venantis istorikas Vincentas Liu- 
levičius.

Jau kelis kartus spaudoje bu-. siskundžia, kad čia savo pareigų 
yo užsiminta del sios knygos is-i neatiieka tie, kuriems yra patikę-

čiau yra ir kitataučių.
Sukaktuvininkas kruopščiai se

ka lietuvių ir lenkų kalbomis iš
einančius laikraščius ir naujas 
knygas. Pats turi nemažą biblio
teką, kurioje yra daug vertingu 
leidinių iš senesnių laikų, o taip 
pat ir paskutiniu metu išleistų, 

i Nemaža leidinių gauna iš okup. 
į Lietuvos, ypač tolau, kurie liečia 
i mokslinę sritį. Nevisus jam pasi- 
• seka gauti. Gana gerai prelatas 
įvertina J. Avyžiaus praėjusiais 
metais išėjusią knygą “Kaimas 
kryžkelėje”.

Nors amžiaus naštos slegiamas, 
prelatas gyvai rūpinasi lietuvy
bės ateitimi išeivijoje. Labai nu-

name Toronte. GruodžioSkulptorius Dagys kūrybinio darbo metu savo atelje, įrengtoje nuosavame 
1S dieną — jo 60-sios gimimo metinės

Moderniųjų laikų skulptūra
DAIL. SKULPT. DAGYS
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KIimMfiJE VEIKLOJE
DAIL. ANTANO TAMOŠAIČIO pa- 

skaita apie M. K. Čiurlionį buvo su
rengta Otavoje lapkričio 27 d. 90 me
tų gimimo sukakties proga. Paskaiti
ninkas aptarė Čiurlionio muzikinę ir 
dailės kūrybą biografinėje eigoje ir 
ilgiau nagrinėjo eilę dailės kūrinių; 
pabrėžė gilų, formalų Čiurlionio mu
zikinį išsimokslinimą ir gana trumpą, 
neformalų lavinimąsi dailėje. Muzikos 
kūriniai, kad ir nemažos vertės, liko 
tik tautinės reikšmės, bet labai savo- 
t ška ir labai nauja dailė, ypač aniems 
laikams, išeina iš tautinio masto ri
bų. Dailės meno gyvenime Čiurlionis 
gimė ir kūrė lyg ir peranksti. Jo dai
lės supratimas ir traktavimas darėsi 
daugiau suprantamesnis tik keliolika 
metų vėliau. Ankstyva Čiurlionio mir-

gu visada aidi gražūs ir skambūs jau
nųjų balsai. Geriausios kloties jaunie
siems dainininkams ir tiems, kurie 
myli dainą.” Sukaktuvininkas tebėra 
guvus ir tvirtas — mėgsta pasivaikš
čioti Neries krantine, žiūrovo kėdėje 
stebi operos spektaklius. Pokario me
tais Vilniaus konservatorijoje jis yra 
paruošęs eilę dainininkų, kurių žy
miausieji šiandien yra V. Adamkevi- 
čius, E. Saulevičiūtė, V. Noreika ir L. 
Muraška. Prof. Ant. Sodeika, Kipro 
spektaklių ilgametis dalyvis, rašo: 
“Tartum sargybinis, Kipras neaplei
džia savo posto ir eina nepakeičiamą 
sargybą mūsų operos mene. Gaila tik, 
kad kartais mūsų jaunieji artistai jo 
rūpesčio neįvertina, nepasimoko iš 
menininko nueito kelio..Už nuo-

leidimo. Paskutinį kartą šis klau
simas buvo pajudintas “Draugo” 
dienraščio spalio 23 d. laidoje, 
kurioje buvo siūlyta, gal atsiras 
organizacija ar susidarys komite
tas knygai leisti. Ten buvo duo
tas prelato adresas, bet, deja, nie
kas iš tautiečių nesikreipė šio 
vertingo veikalo išleidimo 
kalu.

rei-

Prel. Mykolas Krupavičius 
savo bute

Pats prelatas sakosi, kad nei 
lėšų, nei galimybių knygai išleis
ti nebeturi. Jis žada kreiptis i 
JAV Liet. Bendruomenės Kultū
ros Fondą, kuris baigė leisti ne
pelningą “Aleksandryną”, tad gal 
apsiims ir kitą panašų leidinį iš
leisti. “Mes esame daugumoje 
romanistai: rašome ir skaitome 
daugiausia romanus, dar šiek tiek 
poeziją, o su kitokio pobūdžio 
knygomis jau yra sunkiau”, — 
kalbėjo prelatas. “Kiek išplatin
ta “Aleksandryno”? Gal tik 100

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

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

Ontario

tas lietuviškas švietimas lietuvių 
pinigais pastatytose mokyklose, 
kad parapijose nedaug lietuvišku
mo. Nemaža karčių žodžių tokių 
adresu jis pasako. “Mūsų laukia 
toks pat likimas, kaip ir kitų emi
gracijų”. — liūdnai taria prela-i 
tas, — “bet turime stengtis lie-1 
tuviškumo amžių prailginti.” Jis 
kviečia didesnį dėmesį skirti jau- • 
nimui.

Didelis, bet kuklus yra šiandie-1 
ninis prelato butas. Visų kamba- j 
rių stalai yra apkrauti rankraš-Į 
čiais. iškarpomis, raštais. Daugu
ma iškarpų yra iš lenkų spaudos. 
Pasiteiravus paaiškėjo, jog ren- i 
ka medžiaga naujai knygai. Ką ji 
nagrinės? “Tai, žinai, politiką. I 
Juk aš mėgėjas politikuoti”, — 
aiškino prel. M. Krupavičius — 
kunigas, visuomenininkas, politi
kas, valstybininkas.

Pavarčius paskutiniųjų laikų 
knygas apie skulptūros meną, 
kiekvienas aiškiai pastebės didelį 
skirtumą tarp senesniųjų ir pas
kutiniųjų laikų skulptūros.^. Di
džiausias skirtumas yra tas, kad 
senesniųjų laikų skulptoriai vaiz
davo žmones bei kitus gyvūnus, 
gi paskutiniaisiais laikais jie ku
ria kažkokius daiktus ar painia
vas, kurių dažnas nebus linkęs 
vadinti skulptūra. - Čia ir kyla 
klausimas:

apibrėžimas galima savaip išsiaiš- 
naudingus, ypatingą paskirti tu- kinti, kaiką pergriežtai pasmer- 

ikiant, kaiką perlėngvai sau pri- 
i sitaikant. Todėl kalbant apie me
ną yra taip daug nesutarimų.

Kai praeityje būdavo kalbama 
apie tų bei kitų formų ar judesių 
patikimą ar nepatikimą, tai bū- 

I davo turima galvoje skirtingi sti- 
i liai. Dabar gi nesutarimai bei 
ginčai vyksta ne dėl skirtingų 
stilių, ne dėl skirtingų būdų dar
bus atliekant, bet dėl savo esme

Atsiusta paminėti
Laiškai Lietuviams. 1965, nr. 10. Tė

vu Jėzuitų leidžiamas religinės ir tau
tinės kultūros mėnesinis žurnalas. Re
daktorius K. Trimakas. S.J. Adr. 2345 
W. 56th St., Chicago, Ill. 60636. USA. 
Pren. metams $3.

Vytis. Oficialus Lietuvos Vyčių or
ganas. 1965 m. nr. 9. Red. Irene Šan
kus. Adr. Vytis. 1625 W. Marquette 
Rd.. Chicago, Ill., 60636. USA.

Knygų Lentyna. 1965 m. nr. 2. Lie
tuvių bibliografinės tarnybos biulete
nis. Leidžia JAV LB Kultūros Fon
das. Red. A. Ružanec-Ružancovas, 1132 
N. Walnut St., Danville. Ill. 61833. U. 
S.A. Pren. JAV ir Kanadoj S2.50.

Akėčios. 1965 m. nr. 3. Red. adr. 
84-20 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y., 
11421. USA.

Šaltinis. 1965 m. spalis, nr. 5. Ti
kybinės ir tautinės minties žurnalas. 
Leidžia Šv. Kazimiero Sąjunga. .Red. 
S. Matulis. MIC. Adresas — 16 Hound 
Rd.. West Bridgford. Nottingham, 
England. Prenumerata metams S2, nr. 
35 ct.

Krivūlė. Lietuvių skautų biuletenis. 
1965 m. nr. 2-3. J. s. B. Juodelis, LSB 
VS, 5757 Campbell St., Chicago, III. 
60629, USA.

• Donald Koster, 39 m. am
žiaus Amerikos tapytojas, išrado

kas yra skulptūra?
Atsakymas trumpas — skulp

tūra yra forma. Visa gamta susi
deda iš įvairių formų, bet tai ne 
skulptūros. Taip, tik žmogaus pa
darytos formos gali būti skulptū
ra. Sakysite, visa, kuo mes naudo
jamės, kas yra apie mus — ma
šinos, baldai ir kt. — yra žmo
gaus padarytos formos. Taip, jos 

i yra formos; jos gali būti origina
lios, ir gražios, ir patrauklios, bet 

i jos nebus laikomos nei skulptū- 
j ra, nei menu, nei kūryba, nes jos 
daromos su intencija padaryti 

i tuos ar kitus daiktus. Gi tai, kas 
I daroma be jokio noro padaryti

rinčius daiktus, bet su
intencija

padaryti meno dalyką, — tegali 
būti laikoma skulptūra. Taip 
aiškins šių dienų abstrakčių for
mų dirbėjas. Nesistebėsiu, jei ne
vienam kils įvairių minčių ir iš
vedžiojimų, nes intencijos gali 
būti geros, o darbai menki.

Kai menininkai turėjo tikslus___________ ,
ar intencijas ką nors pavaizduoti skirtingų meno rūšių. Abstraktas 
— žmogų, gyvūną ar ką kitą, tai ar dekoratyvinis menas vra 
ir pavaizdavo. Tegalėjo būti kal
bama apie tai, kiek meno turi tas skirtinga meno rūšis, 
vaizdas. Gi nevaizduojamojo, de-jkuri taip pat gali būti ir yra ivai- 
koratyvinio ar kaip dabar sako- rių stilių. Dabar šios rūšies dar
nia, abstraktinio meno atstovai buose daugiausia vyrauja baro- 
savo darbu esme laiko t

savęs išreiškimą.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirm. J. Račiūnas rūpinasi būsi-

kiško stiliaus charakteris, nes 
daugiausia yra neramios, laužytos 

i linijos bei formos. Aš šią meno 
Ten, kur pavyksta originaliai, sa-į rūšį (abstraktus) todėl vadinu de- 
votiškai sugrupuoti formas, ar • koratyviniu menu, nes, jei ne vi- 
pavartoti naujas, dar neįprastas sa, tai labai daug bendro turi su 
medžiagas, sako jie, yra geras sa- visais laikais buvusiu dekoraty- 
vo jausmų, savęs išreiškimas. Tai i vinių menu, su pritaikomąja 
esanti tikroji meno kūryba. Ne-1 skulptūra ir nieko bendro su vaiz- 
galima meno esmės taip aptarti, I duojamuoju menu, nežiūrint kokį 
kad tas aptarimas būtų visiems i stilių beimtume.
aiškus ir priimtinas. Kiekvienas Vaizduojamasis menas siekda

vo imponuoti savo geru būtybių 
pavaizdavimu, gi abstraktinis me- 

j nas stengiasi pasirodyti geru sa- 
i vo naujumu, keistumu, sensacin- 
I gurnu.

Sensacija mene
j ir dėl sensacijų daromi darbai 
lyra du skirtingi dalykai. Meno 
I kūrinys išsiskiriąs iš kitų savo 
■ tobulumu ar dydžiu, kartais pasi- 
;daro sensacingas. Taip yra buvę 
su M. Angelo, Rodino ir kaiku- 
riais kitų darbais. Gi kas stengia-

I si per nebūtai keistus darbus pa
niekti sensacijos, eina ne meno 
i kūrybos keliu; jis apsilenkia net 
ir su dekoratyvinio meno reikala
vimais.

Neneigiu, kad
i

modernieji laikai
atnešė daug teigiamybių į meno 
gyvenimą: savąjį stilių ir jam tin
kamą techniką. Visdėlto visiškai 
neribota laisvė leido meno vardu 
pavadinti ką tik nori, ką tik pa
darai ar iš kur ištrauki. Tai su
maišė meną su šiukšlyno liekano
mis, kurio apvalymui neužtenka 
pasakymų: tai mano jausmai, aš 
tai dariau su geromis intencijo
mis, aš tuomi save išreiškiau ki-

tis nutraukė jo kūrybos plėtojimąsi 
ir taip pat garsėjimą tarptautinėje ap
linkoje. Prelegento mintis, kad šiais 
metais visiems reiktų skirti daugiau 
laiko pažinti Čiurlionio kūrybai, verta 
platesnio susidomėjimo. (J. V. Danys)

ALICE STEPHENS ANSAMBLIS 
gruodžio 5 d. paminėjo savo veiklos 
25-rių metų sukaktį. Ta proga Čika
goje buvo surengtas sukaktuvinis kon
certas ir vakarienė. Į minėjimo ren
gimo komitetą įėjo: G. Mačytė, P. Pet- 
rutis, J. Bobinienė, muz. A. Giedrai
tis, A. Brazienė, sol A. Brazis, J. Mi- 
leriūtė, E. Zapolienė ir muz. Alice 
Stephens. K-tui pirmininkavo A. Dau- 
kienė.

PIANISTĖ ALDONA KEPALAITĖ 
akomponavo Niujorko lietuvių vyrų 
choro koncerte gruodžio 5 d. Frank
lin K. Lane mokyklos salėje, o taip 
pat dalyvavo programoje, išpildydama 
kelis muzikinius kūrinius

DAIL. J. RIMŠOS paroda Gallery 
International patalpose Klevelande 
at daryta ligi gruodžio 11 d. ir ji gau
siai lankoma amerikiečių ir lietuvių.

PETRAS BUTĖNAS laimėjo “Ka
rio žurnalo III premiją už rašinį apie 
Kosta Kalinauską, vieną iš 1863 m. 
sukilimo vadų.

MENO VAKARAS rengiamas Čika
goje vasario 26 d., kuriam Kostas Ast
rauskas yra pažadėjęs naują savo dra
mą. Vakaras yra skiriamas Algiman-'

pelnus operos menui Kipras apdovano
tas augščiausiu Sov. Sąjungos liaudies 
artisto titulu.

GEOLOGUOS MUZĖJUS steigiamas 
Vilniuje. Pagrindą jam sudaro Sverd- 
lovske gyvenančio Alfonso Žukelio 
padovanotas 2.000 mineralų rinkinys: 
Uralo smaragdai, deimantas, kalnų 
kristalas, Indijos almandinai, Ceilono 
ir Burmos rubinai, Vengrijos opalai, 
P. Afrikos krokidolitai, Pietų Arabi
jos korneolai, komedoniksai ir kt. mi
neralai. Išeivis A. Žukelis ilgus me
tus yra dirbęs mineralogijos muzėju- 
je, dalyvavęs ekspedicijose ir palaikęs 
ryšius su užsienio mineralogais. Jo 
padovanotą rinkinį planuojama papil
dyti Lietuvos geologine medžiaga..

JUOZAS RUDZINSKAS, Vilniaus 
dramos teatro vyr. režisorius, atžymė
jo 60 m. amžiaus ir 35 m. sceninio dar
bo sukaktį. Baigęs Kauno dramos stu
diją, jis dirbo Kauno, Šiaulių, Klaipė
dos teatruose. Svariausius vaidmenis 
yra sukūręs Vilniaus teatre pokario 
metais: Lopachiną — Čechovo “Vyš
nių sode”, Z. Bardiną — Gorkio “Prie
šuose”, Tichoną — Ostrovskio “Audro
je”, Moljero Tartiufą ir kt. Vilniaus 
teatre jis yra surežisavęs apie 30 vei
kalų, pradedant Šekspyru, Ibsenu, 
Goethe ir baigiant amerikiečių drama- 

) turgu Arthur Miller. Paprašytas pa
pasakoti labiausiai įsiminusį įvykį, su
kaktuvininkas šyptelėjo: “Ogi, kai Va

to Mackaus prisiminimui. į jyS Derkintis man trenkė vėzdu per
FILMAS “AUKSO ŽĄSIS” jau pa-, galvą. Tai buvo prieš karą. Vaidinome 

kviestas į Klevelandą, Detroitą, Bos- mudu vienoje pasakoje, aš — didįjį 
toną, Torontą, Hamiltoną, Omaha, tarną, o jis — mažąjį. Tai štai pagal 
New Haven ir Los Angeles. Filmo de-' pjesės tekstą Valys turėjo, man užmi- 
monstravimas užima dvi valandas. ! gus, lazda vaikyti nuo manęs uodus,

DAIL. V. K. JONYNO kūrinys, pa 
saulinės parodos metu buvęs Vatikano 
paviljone, dabar pervežtas į lietuvių 
pranciškonų statomą koplyčia Kenne- 
bunkporte. Skulptūra 27 pėdų augš- 
čio ir 21 p. pločio; vaizduoja kenčian
čią, kovojančią ir triumfuojančią Baž
nyčią. Dail. V. K. Jonynas dekoruoja 
visą pranciškonų koplyčią, kurios ar
chitektas yra torontiškis dr. A. Kul- 
pavičius.

J. KAPOČIUS, L.E. leidėjas, pado-

i o paskui vieną jų ir pritrenkti. Valys 
paprastai tvodavo į šalia mano galvos 
stovėjusį butaforinį kelmą, bet sykį 
neapžiūrėjęs užsimojo ir ... Pašokęs 

; pajutau, kaip tiesiog žiūrovų akivaiz- 
i doje ant mano kaktos dygsta didelis 
1 gumbas. Paskui žiūrovai stebėjosi: 
į kaip tie artistai taip natūraliai viską 
i ir padaro ...”

JONAS AVYŽIUS, atsakydamas į 
i “Liter, ir Meno” anketą dabartinės li
teratūros klausimais, rašo: “... . Tie

vanojo ir išsiuntė Vasario 16 gimna- • mūsų literatūros draugai, nuo kurių 
zijos bibliotekai visą komplektą V. j nemaža priklauso — ar kartais nesu- 
Krėvės raštų. Į J. Kapočių kreipėsi drebės plunksnakotis rašytojo rankoj, 
inž. Valdas Adamkavičius dar iš Vo- manau, supranta, kad literatūra — gy- 
kietijos. kur jis, tikrindamas gimnazi- Vas, nuostabiai sudėtingas, nuolat au- 
jos veiklą, pastebėjo, kad biblioteko- ’ gantis ir besikeičiantis organizmas, 
je trūksta Krėvės raštų. Pr. Al. jam reikia įvairaus maisto, įvairių vi-

INŽ. DAIL. M. IVANAUSKAS čika- taminų, jeigu norime, kad normaliai 
goję vis garsėja savo liepsnos tapyba, augtų. Dirbtinis vieno kūrybinio me- 
Pastaruoju metu apie tą išradimą pla- slopinimas (tylus boikotavimas 
tokai rašė “Southwest News” ir “Chi- jrgį yra viena iš slopinimo formų), o

naują “tapybos” būdą: jis pamir
ko 12 vienodo dydžio sliekų įvai
rių spalvų dažuose ir paleidžia 
juos šliaužioti ant baltos drobės. 
Tik po to prasideda menininko 
darbas — surasti skambų vardą 
toms margoms šliūžėms.

muoju laisvojo pasaulio lietuvių jaunimo kongresu ir dainų švente 
Čikagoje. Tuo reikalu jis lankėsi Europoje ir mano, kad nemažai 
jaunimo iš Europos galės dalyvauti kongrese. Nuotraukoje matome 
J. Bačiūną su p. Bačiūniene ir soliste Aušra Vedeckaite iš Worces- w
ter, Mass., kuri ištisus metus studijavo dainavimą Vokietijoje. Jie'kais girdimi žodžiai meno galeri- 
susitiko laive, plaukiančiame į Niujorką. Pirmininkas tikisi, kad jose ir parodose. Bet tai nieko ne
šok Aušra galės pasirodyti jaunimo kongreso programoje i Įrodo ir nieko nepaaiškina.

tiems. Jei to nepriimate kaip me
no kūrinio, esate nepriaugęs, ne
subrendęs ar neužtenkamai inte

ligentiškas. Tai dažnai šiais lai-

cago Tribūne”. ‘ kito “šefavimas” gali atnešti žalą na-
PROF. J. ERETAS baigia rašyti mo-: tūraliam literatūros vystymosi proce- 

nografiją apie prof. K. Pakštą. Dar ; suį pakenkti jos ateičiai (jeigu išdrį- 
trūksta nuotraukų. Ponia J. Pakštienė sįme pažvelgti kokį dešimtmetį į prie- 
prašo asmenis, pas kuriuos yra velio- kį), nes busimojo rašytojo asmenybė 
nies albumai, nedelsiant perduoti Pa- susiformuoja ne laboratorinėje bandy- 
saulio Lietuvių Archyvui Čikagoje. mų kolboje, o betarpiškai veikiant 

nKHPUOTOJ LIETUVOJ ir literatūrai. Apie saUKUHUUIUJ Lit IUVUJ vo ateities pianus j Avyžius vengė
KIPRAS PETRAUSKAS atšventė > kalbėti. Sakosi rašąs naują knygą ir 

80 m. amžiaus sukaktį. Ta proga buvo į norįs, kad ji neapviltų skaitytojų lū- 
paskelbti jo linkėjimai jaunimui: “Te-; kesčių. V. Kst.

Lietuvos praeiti surado žemėse
PROF. DR. J. PUZINUI ŠEŠIOS DEŠIMTYS

A. MAŽIULIS
Žmogaus gyvenimas srovėmis teka, ir tai 

greičiau nei mes patys pastebime. Rodos, va
kar jis žengė jaunuoliu proistorės paskaitų 
skaityti ar kur senkapiuose pasilenkęs “skute” 
iegintinį kapą, o šiandien — šešios dešimtys. 
Nesinori ir tikėti, kad jis gimė 1905. IX. 18 
(X. 1) Svaronyse netoli Deltuvos, iš kurios jau 
1219 m. dalyvavo 4 atstovai bei valdovai de
rybose su Volyne sutartį sudarant.

Nuo Deltuvos iki Kauno
Jo vaikystė, kaip ir daugelio ano meto 

ūkininkų vaikų, buvo paprasta, nieku nesisky
rė — įvairūs ūkio darbai ir per lietus bei dar
ganas kelias į pr. mokyklą, vėliau į Ukmergės 
“Saulės”, netrukus suvalstybintą, gimnaziją, 
kurią jis baigė 1925. Gimnazijoje, jo bendra
klasių žodžiais, išsiskyrė darbštumu ir judru
mu bei linksmumu. Dalyvavo eilėje mokinių 
ratelių, redagavo juokų laikraštėlį, kur pasa
kojo kaip jo nuotaika nuo ryto priklausanti— 
kuria koja iš lovos išlipęs... Nepakęsdavęs 
surūgėlių ir pasipūtėlių, buvęs visur ir visada 
nuotaikos skaidrintojas.

1925 m. Kaune pradėjo kalbos mokslo, lie
tuvių literatūros studijas su papildomu peda
gogikos kursu, nes ruošėsi lietuvių k. mokyto
ju būti. Kurį laiką buvo prof. J. Jablonskio- 
Rygiškių Jono sekretorius, kur jis “baigė” di
dėlę lietuvių bendrinės kalbos mokyklą; jos 
nenutrynė nė svetimos kalbos, nė svetur stu
dijos — jo sakinys taisyklingas ir naujus ter
minus susidaro be didelio vargo — juos “nu- 
siaudžia” lietuviškomis staklėmis.

Kaune jis gyveno pas savo pusbrolį prof, 
inž. Steponą Kairį, socialdemokratų partijos 
vadą, Nepriklausomybės aktą pasirašiusį. Bet 
ir čia gyvendamas jis neapisisprendė už social
demokratus seimų laikais, bet pasuko į neoli- 
tuanus. Kai pirmą kartą grįžo į namus su neo- 
lituano kepuraite, nejaukiai pasijuto. Jam du
ris tą vakarą atidarė pats prof. Kairys, kuris 
tuojau pastebėjo jo nerimą. Bet prof. Kairys 
suprato ji, padrąsino, kad visur reikia žmonių 
darbui.

Iš studentų j profesorius t
Studijų metu jis gavo darbo Kauno mies

to savivaldybės archyve. 1928-30 m. dirbo 
Kauno miesto muzėjaus konservatoriumi ir 
sekretoriumi, kur tuo metu šeimininkavo jau 
gerokai susenęs prof. Eduardas Volteris. 1929 
m. jį švietimo ministerija parinko proistorės 
studijoms užsienyje, nes Lietuvos universitete 
tokios mokslo šakos iš viso dar nebuvo. Pla
navo išvažiuoti į Karaliaučiaus universitetą, 
kur Prussia muzėjuje buvo gausu Lietuvai 
proistorės medžiagos, kur pačiose paskaitose 
dažnai paliečiama turėjo būti ir Lietuvos me
džiaga, kuri tuo metu atrodė dar proistorei 
“terra incognita” kaimynų kultūrų sankryžo
je. Taip pat jį buvo norėta siusti į Berlyno 
universitetą, bet prof. dr. Max Ebert’o mirtis 
išsiuntimą sutrukdė. Ir tik 1930 m. jis buvo 
pasiųstas studijuoti į Heidelbergo universite
tą pas prof. dr. Ernst Wahle. Šis profesorius 
stud. J. Puzinui padarė gilaus įspūdžio ir jau
nam studentui tikrai nuoširdžiai padėjo, skir
damas seminarinius darbus iš artimesnių Lie

tuvai sričių kultūrų ir pn. Antra, prof. E. 
Wahle (g. 1889) plačiai paliesdavo Europos 
proistorės ir etninių grupių santykius, ką bus 
visuotinai įspaudęs ir savo stud. J. Puzinui. 
Pas prof. Wahle parašė 1934 m. disertaciją 
“Proistorės tyrinėjimai ir lietuvių tautinis at
gimimas”. Grįžo Lietuvon vėl i Kauno miesto 
muzėjų konservatoriumi ir vėliau buvo jo di
rektoriumi, o 1935 m. įsteigus Vytauto D. 
Kultūros muzėjų ir jo proistorės skyriaus ve
dėju. Po 1940 m. buvo paskirtas Vilniaus uni
versiteto proistorės muzėjaus vedėju. Taip 
pat jis buvo paskirtas ir Vytauto D. univ. hu
manitarinių mokslų fakulteto etnikos katedros 
vyr. asistentu, kur pradėjo dėstyti Europos 
ir Lietuvos proistorės epizodinį ir sisteminį 
kursą, vadovavo pratyboms ir t.t.; nuo 1939 
m. docentas, o nuo 1940 — ir Vilniaus un-to 
proistorės katedros vedėjas; 194144 m. pro
fesorius ir humanitarinių mokslų fak. deka
nas, kurį laiką ir rektoriaus pavaduotojas. 
Pasitraukęs iš Lietuvos 1945 m. įėjo į Balti
jos universiteto (Hamburge) organizacinį 
branduolį. 194548 m. buvo šio universiteto 
filosofijos fak. vicedekanas, 194749 m. lietu
viškojo skyriaus prorektorius ir 194849 Bal
tų un-to rektorius. Į JAV atvyko 1$49 m. 
1954-64 m. buvo Lietuvių Enciklopedijos vie
nas redaktorių.

Lietuvos proistorikas
Atėjo jis i mūsų proistorės tikrai dirvonus, 

nors ir prieš jį buvo vienas kitas nuoširdus 
darbininkas, savamokslis ar kokį archeologi
jos kursą prieš I pas. karą išklausęs Maskvos 
univ., vieną kitą senkapi ar net piliakalnį ty
rinėjęs (VI. Nagius. P. Tarasenka, B. Tarvy
das ...), bet, deja, Lietuvos nroistorė tebebu
vo daugiau nei ūkanose. Todėl pradžioje buvo 
darbo daugiau nei vienas žmogus aprėpti ga

li, nes mūsų kaimus ir dvarus išskirsčius vien
kiemiais, prasidėjo įvairių galulaukių dirbi
mas, buvo pradėti naikinti ir iki tol dar ne
liesti pilkapynai ir kiti proistorės paminklai, 
neišskiriant nė piliakalnių, kurių daugelį pra
dėjo žmonės arti po I pas. karo. Valstybės ar
cheologijos komisija, turėjusi pareigą saugo
ti kultūros paminklus, nevisada buvo pajėgi 
juos apsaugoti. Antra, proistorės paminklų 
naikinimas buvo sunkiai sustabdomas, neš 
daugelio smulkesnių ūkių visas laukas buvo 
juodžemingas piliakalnis, o taip pat ir nevie
nas ūkininkas dažnai verčiau sumokėdavo ke
lias dešimtis litų baudos, nei atsisakydavo iš
arti pilkapyną ir ten pasisėti javų, kurių vie
nų metų derlius baudos nuostolius padengda
vo. Taigi, labai dažnai vienintelis kelias buvo 
tuos ardyti pradėtuosius proistorės pamink
lus skubiai ištirti, ypač mažesnius pilkapynus 
ir plokštinius kapinynus. Ir šitame skubaus 
darbo bare prof. Puzinas yra praleidęs 1934 - 
43 m. vasaras; kartais ir žiemos metu dirbda
vo. Pvz. 1938 ir 1939 m. Sargėnų bei Veršvų 
ardomieji kapinynai buvo kasinėjami jau nuo 
vasario mėn., nežiūrint kartais sniego pūgos, 
nes mūsų netobulas kultūros paminklu įsta- 
tvmas neleido sustabdyti jų ardymo vyksmo: 
žemė buvo parduota statybininkams, kurie 
nardavė grauža Kauno statyboms, tai kelių 
šimtų litu bauda buvo visai jiems nereikšmin: 
?a — pakeldavo graužo kainą ir per savaitę 
baudos pinigus atsirinkdavo dar su pelnu.

Kultūros muzėjaus organizatorius
Perėmęs 1934 m. Kauno miesto muzėjaus 

vadovybę, prof. J. Puzinas taip pat peržiūrė
jo kitų muzėjų proistorine medžiagą ir radi
nius, susidarė šių paminklų sąrašus ir siste
mine radinių inventorizaciją. Tuo pat metu 
užgriuvo ir antras darbas — steigti Vytauto

D. Kultūros Muzėjaus proistorės skyrių, ku
ris būtų ir Lietuvos proistorei reprezentacinis, 
o kartu tiktų ir mokymo tikslams, jau nekal
bant, kad prie jo turėjo būti telkiamas ir ti
riamasis darbas. 1935 m. Vytauto D. Muzėjaus 
rūmai buvo baigti. Deja, didžiausiąją jo dalį 
nežinia kodėl gavo Karo muzėjus. Geriausių 
jo patalpų per 70% buvo jėga pasiimta Karo 
muzėjaus viršininko gen. VI. Nagevičiaus, 
neperduoti ir nei Apuolės, nei Įpilties (Impil- 
ties) piliakalnių kasinėjimų radiniai bei duo
menys, bet jo užsispyrimu eksponuoti Karo 
muzėjuje, kaip gen. VI. Nagevičiaus kasinė

jimų šiam muzėjui “dovanos” dalis. Prof. J. 
Puzinas proistorės skyriui gavo dvi sales ir 
prieš jas kambariuką, čia vietos klausimą su
kaktuvininkas išsprendė mūsų sąlygomis gal 
kiek ir neįprastai. Buvo padarytos visai nau
jos. stačios, dvigubos geležies griaučių ir stiklo 
vitrinos, leidusios padidinti išstatomąjį plotą, 
ir buvo tikrai ne tik žiūrovui, bet ir muzėjiš- 
kai praktiškos: sandarios, erdvios ir šviesios, 
apačioje — tarpkojis arba polentynis, pavers
tas spintelėmis ir išnaudotas radinių podėliui. 
Kas šias vitrinas baigtinai suprojektavo (pa
darė braižinius) neprisimenu, bet jas padarė 
Kauno geležinkeliu ar kurios kitos dirbtuvės. 
Vitrinos buvo ruošiamos drobe išklotais sky
dais, paties prof. J. Purino su konservatoriaus 
Prano Baleniūno ir, rodos, Prano Kulikausko, 
dabar Lietuvoje proistoriko, talka. Labai ge
rai prisimenu, kai 1936 m. prof. J. Purino at
rinktieji radiniai buvo sudėlioti dar “ekspo
zicijai” krūvelėmis ant grindų, kai jis pats 
vienmarškinis ne tik dienomis, bet ir iki vėlų 
vakaru tas krūveles “žarstė” kaip koks pasa
kų velnias kemsynėje degančius auksinius 
(tuo metu jau mane sukaktuvininkas į šią pa
sakų salę įsileisdavo, nes tikėjosi, kad ateity
je galiu studijuoti proistorę). (Bus daugiau)
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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 gražūs 
kambariai; tuojau galima užimti; 
vandeniu alyva šildymas.
QUEBEC — BLOOR

$10.000 įmokėti, 7 kambarių, 2-jų 
augštų gražus namas su garažu ir 
Slačiu įvažiavimu: moderniška di- 

elė virtuvė, nauja krosnis, viena 
atvira skola balansui; visai arti 
Bloor ir High parko.
ST. CLAIR — OAKWOOD

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

Tel. RO 2-8255
SWANSEA

$4.900 įmokėti; atskiras, mūrinis 
gražių plytų namas. 7 dideli kam
bariai, moderniška virtuvė, gražus 
kiemas. Prašoma kaina $18.500, gal 
ir mažiau.
SWANSEA — BLOOR

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

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

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

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.
■*■WMMSBBOSHS■MBS

IMPORTAS
VYČIO ŽINIOS

Berniukai sėkmingai pradėjo krep
šinio sezoną, šešiolikamečiai atkaklio
je kovoje įveikė St Christopher krep
šininkus 33:28. Keturiolikamečiai ne
sunkiai įveikė Woodgreen 44:4 pasek
me. Ateinantį pirmadienį 7.30 vaL 
Givins mokykloje šešiolikamečiai žai
džia su estų St. Peters komanda. 
Penktadienį 7 vai. Ryerson mokyklo
je keturiolikamečiai žaidžia su USH.

Vyrai permainingoj kovoj pralaimė
jo policijos komandai 56:58. Nors pir
mame puslaikyje vytiečiai ir turėjo 
daugiau kaip 10 taškų persvarą, vė
liau ją prarado ir pralaimėjo rungty
nes. Sekančias rungtynes vytiečiai 
žais pirmadienį 9 vai. su St Christo
pher Parkdale mokykloje.

Stalo tenisininkai P. Gvildys, J. Ne- 
šukaitiš, E. Vaičekauskas, A. Krašaus- 
kas ir E. Zabiela šį savaitgalį daly
vaus dešimtuko turnyre Detroite.

K. Mitalas, buvęs Vyčio krepšinin
kas, laimingai išvengęs Br. Kolumbi
joj kasyklų užgriuvimo, vėl sugrįžo į 
Torontą ir žada prisidėti prie vytie- 
čių veiklos.

AUŠROS ŽINIOS
Šios savaitės rungtynės. Antradienį 

— 8.30 v.v., Deer Park mokykloje 
Aušros moterų komanda žais su 
Yonge Oats; trečiadieni — 6 v.v., mū
sų salėje Aušros berniukų B koman
da žais su Woodgreen; šeštadienį — 
2 v. p,p., Oakwood Collegiate Aušros 
mergaičių J komanda žais su St. 
Leos; sekmadieni — tuoj po pamaldų 
mūsų salėje Aušros vyrų komanda 
žais draugiškas rungtynes su latvių 
Y vyrais .

Praėjusios savaitės rungtynių rezul
tatai. B-C sekmadienio lygoje Aušros 
jauniai nugalėjo I vietoje buvusius 
latvių Y 56:48. Žaidė: E. Starkutis 15,

A. Puzeris 2, P. Genys 16, A. Genys 
4, R. Tamulionis 11, S. Žutautas 5, 
A. Kryžanauskas ir G. Strumila 3. 
TLB lygoje Aušros moterys nugalėjo 
ilgametes Toronto miesto čempijones 
“Ciccones” 45:32. Žaidė: D. Klimaitė 
17, B. Starkutytė 12, I. Romanovaitė 
2, M. Romanovaitė, R. Bilkytė 5, J. 
Simonaitytė 3, V. Beržinskaitė, N. 
Kėkštaitė 6. CYO lygoje Aušros mer
gaičių M komanda nugalėjo St. Leos 
14:2. Church lygoje Aušros berniukų 
B komanda nugalėjo St. Chris B 22:21 
ir Aušros berniukų MB nugalėjo St. 
Chris MB 27:1.

HAMILTONO KOVO ŽINIOS
Krepšinio treniruotės — šeštadie

niais. Salė nuomojama, kaip ir pra
eitais metais, Westdale mokykloje. 
Berniukai, kurie dar norėtų įsijungti, 
kreipiasi pas J. Bulionį tel. JA 7-8195 
ar J. Svilą JA 9-4496.

Stalo teniso treniruotės, kurios bu
vo pavyzdingai pravedamos V. So- 
botninkaitės, seniai nutrūko. Žaidė
jos, kurios taip daug jau buvo pasie
kusio®, daugiau nerado susidomėjimo 
šia sporto šaka. Tik senieji žaidėjai 
dar retkarčiais pasirodo. Jeigu vėl 
atsirastų jaunimo, kurie norėtų pasi
mokyti žaisti stalo tenisą, prašoma 
pranešti A. Grajauskui tel. JA 2-2698.

A G.

Sportas Lietuvoje
Tarptautinis bokso turnyras įvyko 

Kaune; labai sėkmingai pasirodė Lie
tuvos boksininkai. Iš 10-ties galimų 
laimėjimų jiems atiteko 7. Nugalėto
jai: Kuznecovas, Zurza, Daukša, Ma
zuronis, Pozniakas, Bingelis ir Čepu
lis. A. Zurza buvo taip pat apdovano
tas už geriausią techniką.

M. Paulauskas žaidžia Sov. Sąjungos 
krepšinio rinktinėje, kuri po kelio-

TORONTO
P A D £ K A

Nuoširdžiai norime padėkoti visiems 
už surengtą mums staigmeną įsiku
riant naujame name ir už puikias do
vanas.

Didžiausią padėką reiškiame rengė
jams M. A. Marciams, S. H. Rožan
čiams ir visiems prie to prisidėju
sioms: kun. A. Žilinskui už sukalbėtą 
maldą; E. J. šimkams, E. Akstinienei, 
A. A. Tarailoms, A. M. Adomavičiams, 
M. M. Galinaičiams, J. M. Tinginiams, 
H. V. Miliauskams, I. W. Dauginiams,
O. J. Kilotaičiams, M. J. Dambarams, 
M. M. Žaliauskams, p. Yčienei, M. 
Pranckevičienei, J. Sukauskui, A. T. 
Stankaičiams, A. A. Langams, A. S. 
Stunguriams, Tėveliams Lorencams, J. 
Paulikaičiui, M. M. Jankams, A. A. 
Tamošaičiams, L. H. Sukauskams, L.
P. Girdvainiams, E. J. Šturmams.

Liekame Jums visada dėkingi —
A. A. Sukauskai

H. Puntulis, latvis, kuris sovie
tų okupacinio teismo Rygoje bu
vo pasmerktas drauge su kitais 
kaltinamaisiais, gyvena Kanado
je. Maskva pareikalavo Kanados 
vyriausybę perduoti jį sovie
tams. Ši betgi atsisakė tai padary
ti.dėlto, kad Kanada su Sov. Są
junga neturi tokios sutarties, ant
ra, sovietų pateikti kaltinimai 
negalėjo būti įrodyti. Reikėtų 
dar pridurti, kad Kanada nepri
pažįsta Baltijos valstybių okupa
cijos.

Solidarumo įnašų gruodžio 5 
d. surinko: E. Bubelis $40, A. 
Kantvydas $34, Aug. Kuolas $24, 
P. Lelis $18, J. Matulionis $14, 
A. Bumbulis $12, B. Saplys $8, 

. A. Statulevičius $4, V. Aušrotas 
$2; iš viso $156. Nuo kovo 28 d. 
jau surinkta $589. Pasitaiko, kad 
kažkurie tautiečiai sumoka du
kart už tuos pačius metus, bet 
alfabetiniam sąraše tas atžymima, 
užskaitant įnašą už nemokėtus 
metus, šį sekmadienį, gruodžio 
12 d., įnašus rinks valdybos na
rys J. Karasiėjus su talkininkais.

P. Lelis, apyl. ižd.
Aldona ir Romas Ortai su vy

resniąja dukryte iš Montrealio 
gruodžio 3-5 d. lankėsi ir viešė
jo Toronte pas savo tėvus V. ir K. 
Ottus; apžiūrėjo miestą ir aplan
kė su tėvais savo bičiulius.

A.a. Viktoras Jakelis, 59 m. 
amžiaus, gyvenęs Woodstocke, 
Ont., kilęs nuo Panevėžio, mirė 
darbe ištiktas širdies smūgio; pa
laidotas Woodstocko kapinėse. 
Iš artimųjų liko žmona Wood
stocke ir brolis dr. Jakelis Vokie
tijoje.

J. Barzdaitienė, Sutton, Ont., 
gruodžio 2 d. paguldyta į York 
County ligoninę gerklės operaci
jai.

Prisikėlimo par. kredito koope
ratyvas prašo visus narius, kurie 
yra pakeitę adresus, pranešti juos 
reikalų vedėjui. Taip pat turi 
bankelyje savo mortgičius prašok 
mi pristatyti nuosavybės mokes
čių sumokėjimo kvitą, nes reikia 
padaryti atžymėjimus, kad mo
kesčiai sumokėti. Valdyba

“Dainos” šalpos grupės rinklia
voje gruodžio 5 d. prie Šv. Jono 
Kr. bažnyčios gauta $127 aukų. 
Senelių ir ligonių tremtinių var
du nuoširdžiai dėkojame ' kun. 
klebonui P. Ažubaliui, parapijai 
ir visiems aukojusiems.

T.L.M.Š.G. “Daina”

Ontario pataisos institucijų min. Allan Grossman buvo priimtas po
piežiaus Pauliaus VI ir apdovanotas Vatikano santarybos sidabriniu 
medaliu. Anksčiau jis buvo priimtas popiežių — Pijaus XII ir Jo
no XXIII

Ateitininkų žinios
§v. Jono Kr. par. vyresnių mokslei

vių ateitininkų susirinkimas — šį sek
madienį, gruodžio 12 d., 3 v. p.p., “T. 
Ž.” salėje, o jaunesniųjų — tuo pa
čiu metu kun. J. Staškevičiaus kamba
ry.

Jaunesniųjų moksleivių Gintarių ir

Vaidilučių būrelių susirinkimai — šį 
sekmadienį, gruodžio 12 d., 2.30 vai. 
p.p. L.V. Namuose.

Jaunučių mergaičių susirinkimas — 
šį sekmadienį, gruodžio 12 d., 2.30 v. 
p.p. L.V. Namuose.

Tėvų dėmesiui: mergaičių susirin
kimai trunka pusantros valandos, ne
bent kitaip yra paskelbta.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū mūsų brangiems bičiuliams už taip mielą staigme

ną — suruošimą įkurtuvių mūsų naujai įsigytuose namuose ir už gra
žias bei vertingas dovanas: O. Adomavičienei, P. A. Adomavičiams, A. 
P. Armolavičiam% L. L. Baumgardams, L. I. Baziliauskams, V. B. Bi- 
retoms, A. L. Dūdoms, J. Gelažams, J. Gustainiams, V. A. Keršiams, 
K. J. Liutkams, V. L. Mačioniams A. E. Malinauskams, V. B. Paškaus- 
kams, P. A. Puidokams, A. I. Rekščiams, P. Seibučiui, J. P. Skeive- 
lams, A. M. Statulevičiams, A. Sutkaičiui, J. M. Tarvydams, V. B. 
Trumpoms, V. Vaidotui, V. L. Žiaunaraičiams.

Ypatingai dėkojame daug darbo įdėjusioms rengėjoms: p. p. B. Bi- 
retienei, L. Mačionienei ir L. Baumgardienei.

Jūsų visų parodytas nuoširdumas liks neišdildomai mūsų atmin
tyje —

Hilda ir Romas Simanavičiai

VIKING IMPORTS
Sandėlio kainomis jūs gausite estų krautuvėje:

• Lėkščių su priedais rinkinys 8 žmonfa pietums $26.95
• Puikūs kristalai ir porcelanas S Vokietijos ir Čekoslovakijos.
• Įvairios naujausios mados skandinaviškos lempos.
• Didelis pasirinkimas sidabriniu papuošalų, odos išdirbinių ir 

kitko, importuotų tiesiai iš Vokietijos ir Japonijos.
1022 BLOOR STREET West • Toronto • Tel. LE 5-9152

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

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS, Phm.B.

Cigarečių kartonas už $3.09

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

DARBO VALANDOS:
Pirm. 10 -1 JO ir 4 JO • 7
Antr. 10-1 JO
Treč. uždarytas
Ketv. 10 -1 JO ir 4.30 - 7
Penkt. 10 -1.30 ir 4 JO - 8
Sošt.9-12
Sekm. 9 JO • 1

MOKA: 4%—5% -----
Už depozitus apskaičiuojama kas 3 mėn, 
už šėrus — kas metai.
ASMENINES PASKOLOS duodamos Iki 
$5.000 iš ; palūkanos mokamos tik uuc 
likusio balanso.
MORTGIČIAI — atviri iš 6%%.

NEMOKAMAS GYVYBĖS DRAUDIMAS 
indėlių sumai iki $2.000.

nės Brazilijoje persikėlė į Argentiną. 
Buenos Aires įveikė miesto rinktinę 
85:81 (33:41).

Kaune viešėjo Bulgarijos krepšinin
kai ir krepšininkės ir žaidė vietiniame 
turnyre. Bulgarės įveikė Kibirkštį 
56:55, bet pralaimėjo Politechnikai 
39:43. Vyrų kovose bulgarai įveikė 
Plastiką 85:81, bet pralaimėjo Žalgi
riui 79:92.

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

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

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

NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

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

RO 7-5454
Namų teL LE 5-1584

JANE - ANNETTE, atskiras 6 kmb. 
mūrinis vienaaugštis, graži 
moderni virtuvė, naujas šil
dymas, garažas; pilna kaina 
$18.900.

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

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

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

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

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

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

527 Bloor StiWest
J. RUKŠA
LE 2-4404 •

Namų teL LE 6-9165
RETA PROGA !

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

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

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

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

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

PASITEIRAUKITE DEL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario Ir Toronto Real Estate Boards nary*.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

ŪKIS SU ĮRENGIMAIS
$12500 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 tel vasalą informaciją skambinkite A. GARBENIUI

CZD

Statybinės medžiagos
2 MULOCK AVĖ. 769-5171 vak. 762-9759
» Įvairios medžiagos namų taisymams
» Lentos, fanera, stogams dengti medžiagos
» Grindą 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.

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

Niagaros pusiasalis
TRADICINIS ‘^KALAKUTŲ ŠAU

DYMAS” įvyks gruodžio 11 d. nuo 12 
vai. dienos iki 4.30 v. p.p. p. Bieliūnų 
ūkyje R.R. 1, Welland, Ont. Bus šau
doma iš medžioklinio 12-to kalibro ir 
sportinio 22-tro kalibro šautuvo. Šau
dymo reikmenys bus gaunami rungty
nių vietoje. Visus šaudymo sporto 
mėgėjus maloniai kviečiame dalyvauti.

Ramovėnų valdyba

AAnforielfnc kniinAC "" Nylon — reg. $1.00 pora IVlOreriSIvQS IvQJ incb —speciali nuolaida—2 poros už $1.00

MANN & MARTEL
REALTORS

2320 Bloor St. W. Tel. RO 2-8255
P. L. SERGAUTIS

OILS LTD.
259 LAKE SHORE BLVD. EAST — TORONTO, ONT. 

NEMOKAMAS METINIS KROSNIŲ IŠVALYMAS 
24 vaL veikianti greita krosnių taisymo tarnyba

DABAR PATS LAIKAS PAKEISTI KURO ALYVOS BENDROVE 
Ktadžeto 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.

Extra Realty Ltd.
1043 BLOOR ST. WEST

Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
BLOOR — RUNNYMEDE, $10.000 {mokėti, gražių plytų, atskiras, 8 dide
li kambariai per du augštus, alyva-vandeniu apšildomas; garažas, priva
tus ir platus įvažiavimas. Namą užimti galima tik kovo 30 d. Prašoma 
kaina $29.500. Liks viena atvira skola balansui 15 metų. Gera vieta, gra
žus, nereikia jokio remonto.
ROYAL YORK — QUEENSWAY. $20.000 įmokėti, 7 metų senumo, mūro, 
atskiras, aštuonių butų, po 2 miegamuosius; pastatas — apartamentas; 
už vieną butą gauna $120; prašoma kaina $75.000; prie gero susisiekimo 
ir apsipirkimo; nėra tuščių butų.
SHAVER — BURNHAMTHORPE, $3.500 įmokėti, mūro, gražių plytų, at
skiras, 6 kambarių vienaaugštis, garažas, privatus įvažiavimas; prašo 
$29.900.
EGLINTON — DUFFERIN, $12.000 įmokėti, mūro, atskiras, 10 butų pa
statas, 8 metų senumo, prašoma už butą $8.500.

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

J. KUDABA, LE1-1161, namų RU 3-2105

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.

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 $ 
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
los ir krautuvės; privatus įvažia

vimas.
BLOOR — RUNNYMEDE, Swansea 

rajone, $19.800—pilna kaina, ar
ti Bloor gatvės, atskiras namas 
su įvažiavimu ir garažu; 6 kamba
riai, didelis sklypas, naujai įves
tas alyvos šildymas.

PARLIAMENT ir CARLTON rajo
ne apartamentinis namas, pilna 
kaina $75.000, — $13.000 metinių 
pajamų; pakankamai vietos auto
mobiliams; didelis sklypas, viskas 
išnuomota.

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

Mes turime daug klientų, atvažiavusių iš kitų miestų ir norinčių greit 
nusipirkti namus. Jei Jūs norėtumėte greit ir už gerą kainą parduoti 

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

BALTIC MOVERS
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaite I 
Montreal!, Londoną. Windsor*. Ramil 
tnna. North Rav, Sudbnri ir kitur. 

nrwQOV ST. TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

KELIONIŲ BIURAS 
kelionėms po visą pasaulį.

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

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

A. J. MORKIS
REAL ESTATE A MORTGAGE BROKER

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

mis.
DUNDAS • DOVERCOURT $2.000 

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

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

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

YONGE - SHEPPARD $24.900, ge
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, ša 
ninis įvažiavimas, garažas, geras 
mortgičius balansui.

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

Turime krautuvių, namų, vasarrieėių, butelių, motelių įvai
riose vietose ir {vairia kaina. Prašome tik kreiptis pas mus. 
Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų—mortgičių.

Vyt. Morkis J. Kaškelis A. Bliudžius
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GYVYBES • AUTOMOBILIŲ •: NAMŲ • 
VASARVIEČIŲ • BALDŲ o NELAIMINGŲ ATSIT 
VAGYSČIŲ • VERSLO • LIGOS • BONDAI • GYD 
VIZITAI • OPERACIJOS • VAIKAMS MOKSLUI TA 
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

FOUR SEASONS TRAVEL
323 LAKESHORE RD. EAST, rOIT VreaiT

VD A/^ČKJ AC Visais kelionių reikalais, visame pašau- 
• DAvtrlAj lyje maloniai Jums patarnaus.

Tel. CR 8-7261 • Namų LE 6-4681

TELEVISION-RADIO-Hi-Fi

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.

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 — gaivinantis kokteilis 
su jūsų mėgiamu mišiniu

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. dienos statomos 
ir taisomos.
CLEAR-VISION T. V., Hi-Fi 
1736 Dundas St. W.

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

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

lempos ir batarejos. Prityręs specialistas su ilga praktika.
1000 College . LE. 1-3074 • Sav. P. UzbaUs

NEPAMIRŠKITE, prieš važiuodami { tolimesnę kelionę, patikrinti Ir 
pataisyti savo automobilį! Frank Petit, kvalifikuotas auto-mechanikas, 
su malonumu tai atliks. Paskambinkite ar užvažiuokite Į
RI«zm< f*296 BROCK AVE. (tarp Dun-oioor Aurorite Uarage das k couege). Tet 5311305

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

Taupyk ir skolinkis MCGUINNESS
Toronto Lietuvių „

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

Už sutaupąs moka nuo 4vi% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7%. Už paskolas - morgičius — 6Va%. Paskolos mirties 
ir invalidumo atveju apdraustos. Visų narių gyvybė apdrausta 
santaupų dydyje, bet nedaugiau $2.000.00.
Paramos nariais gali būti kiekvienas lietuvis gyvenantis Kanadoje.
KASOS VALANDOS: dienos metu nuo 10 vai. Iki 1 vai. 30 kiekviena 
diena, išskyrus sekmadienius: šeštadieniais nuo 9 vai. iki 1 vai., <s vakare

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

Sav. R. STASIULIS

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

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

SUDBURY, Ont.
UNUŲ KOVA — Prieš keletu me

tų dvi darbininkų unijos, viena ko 
munistii partijos koMroliiWMUU Mine. ROMAN AS APIE 1CKRUP AVICIŲ 
MiU and Smelter Workers ji] Prel. m. Krupavičiaus 85 m. sukak- 
Steelworkers of America (CS , pra- ties pagerbimo proga buvo pasakyta 
dėjo žūtbūtinę tarpusavio 'tovą. Pir- (kun. V. Bagdanavičiaus “Drauge”), 
mosios kontrolėje buvo visi Sudbury- kad niekas neparašė romano apie Jo 
je INCO dirbantieji darbininkai — atliktas reformas Lietuvoje. Tai tiks- 
598-sis unijos skyrius. Kovą pralaimė-. lūs priminimas, bet reikia statyti klau- 
jo, nes dauguma darbininkų pasisakė1 simą, kas galėjo ir turėjo parašyti? 
už United Steelworkers of America J pyel. Krupavičius įvykdė žemės refor- 
Priežastys / darbininkų nepasitenkini-. mą, apdovanojo žeme karo savanorius, 
mo buvo šios:, T. Mme Mill unija pro-1 kurie aukojo savo gyvybę už nepri- 
komunistinė, centro vadovai išauklė- j klausomos Lietuvos atstatymą, ir ki
ti Maskvoje — Lenino universitete, tus bežemius. Žemę paėmė iš 
2. Kanados valdžios ji įtraukta į sub- j stambių žemvaldžių, už kurią jiems 
versyvinių organizacijų sąrašą. 3. Iš- valstybė apmokėjo, kaikuriuos dvarus 
mesta iš CIO ir Canadian Labour1 tiesiog išpirko iš skurdo.
Congress, kaip atstovaujanti svetimos 
valstybės interesams. 4. Kaip sumen
kėjusi, nes Kanadoje iš turėtų 40.000 
beliko tik 9.000 narių. Amerikoje pa
sitraukė 184, Kanadoje 49 unijos sky
riai. 5. Kadangi likusieji unijos vadai 
ir dalis likusių narių aklai seka par
tijas liniją ir rimtai darbininkams at
stovauti nebegali.

Būtų naivu galvoti, kad pramonės 
milžinai, kaip International Nickel 
Co., skaitytųsi ir 9.000 darbininkų at
stovaujančia unija, šiandien pasauly
je pusiausvyrą tarp kapitalo ir darbo būtų sėdėję toliau į pietus ir lengvai 
jėgos išlaiko tik organizacinė jėga ir kūrę romanus, 
darbininkų solidarumas. ; ———-------------------------------------

Per 3 metus Steelworkers unija ge- ma iš dalies ir pateisinti, nes jie per- 
rai atstovavo INCO darbininkams gyveno sunkias ekonominės krizės me- 
Sudburyje, o Mine Mill unija per tą tus, pirmųjų unijų steigimosi laikotar- 
laiką kaupė paskutines savo jėgas iš pi ir sunkumus, k.a. ir Mine Mill uni
jai priklausančių darbininkų, naudo- ją, todėl jų dauguma, nebedarydama 
dama iš “nežinomų” šaltinių gautą ka- j logiškų išvadų, aklai jos ir laikosi, 
pitalą, Lenino universitete išmoktus ■ Bet kaip pateisinti tuos kelis pokari- 
gudrius propagandos dėsnius ir vis- Į nius pabėgėlius, kurie paliko viską, 

kad tik atsikratytų raudonojo siaubo, 
o šiandien darbovietėse demonstraty
viai, nesigėdydami draugų, apsikabi
nėjo komunistinės unijos ženklais, pri
menančiais mums “kūjį ir pjautuvą”, 
ir visomis išgalėmis remia prokomu
nistinę uniją? Jie nesiskaito nei su 
lietuviška garbex ^autiniu solidarumu 
ir teršia lietuvių" ir visos kolonijos 
vardą. Reikėtų lietuviams padaryti iš 
to tinkamas išvadas. C.

dėlto pasiekė, kad š.m. gruodžio 6-7-8 
d., valdžios kontrolėje įvyko balsavi
mai.

INCO darbininkų tarpe yra daug 
lietuvių. Maža dalis, daugiausia seno
sios emigracijos ir keletas buvusių 
D.P., dėl jiems vieniems tik žinomų 
aulinkybių, dar laikosi ir seka Mine 
Mills unijos raudonuosius vadovus.

Senesnės imigracijos lietuvius dėl 
jų dabartinės laikysenos galbūt gali-

MCGUINNESS
DIDELĖ PUIKIŲ KANADIŠKŲ 

GĖRALŲ GRUPĖ

— senas ir tobulai 
pagamintas

pagamintas iš Niagaros 
sultingų raudonųjų vyšnių.

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

/
LIQUEUR

CHERRY

A.P. GARAGE
60 HOWARD PARK AVE.

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

Prieš pirkdami vartotus automo
bilius atvežkite patikrinimai: nnro- 
dysim visus trūkumus ir duosime 
patarimus.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS

Taigi, turėtų parašyti romaną apdo
vanotieji žeme. Bet kiek iš jų buvo 
raštingų, kad galėtų parašyti?

Gavę tokią dovaną, savanoriai patys 
taisėsi romantišką! gyventi. Ir gyveno, 
kaip kas norėjo ir sugebėjo: ar šulinį 
kasė ar ridiką sodino savo sklype, nie
kas nepersekiojo, kaip dabar Lietuvo
je, “vyresnysis brolis” stovi už pečių.

Jeigu prel. Krupavičius būtų visus 
savanorius kūrėjus grąžinęs dvarų sa
vininkams ir taręs: čia jūsų vieta, tai 
romanų būtų netrūkę, nes dvarininkai

ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijos ir radijo aparatus. Taisom 
šaldytuvus, krosnis, skalbimo mašinas.

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

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

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

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

Prel. Krupavičius vertas daugiau 
kaip romano. Jam tas nerūpi. Jo ne
viliojo pilnas bliūdas, nes jis žinojo 
ką reiškia turėti brūkliuką vietoje sa
gos ir matyti didelius žemės plotus 
svetimose rankose. Jis rūpinosi Lietu
vos šaknimis, skurdžiais valstiečiais, 
tikrais Nemuno, Neries krašto šeimi
ninkais.

Nevisi gavę žemės buvo laimingi: 
vieni nesugebėjo ar nesistengė tvar
kytis, nors valstybė rėmė net trobe
sių statyba.

Tie, kurie nustūmė prel. Krupavičių 
į pašlaitę, irgi romano nerašys. Kas 
tad parašys? A. Rs.

BRANGŪS REDAKTORIAI,
Komiteto Lietuvos Nepriklausomy

bei Atstatyti vardu dėkoju Jums ir 
“Tėviškės Žiburių” leidėjams už mil
žinišką pasitarnavimą mūsų veiklai. 
Jūsų duosnumas ir prielankumas “Tė
viškės Žiburių” skiltyse davė KLNA 
progą prabilti į plačią lietuvių visuo
menę. Esame be galo dėkingi už tei
singą mūsų komunikatų perdavimą 
skaitytojams ir už palankius vedamuo
sius. Lapkričio 13 d. manifestacijos pa
sisekimas buvo ir lietuvių spaudas 
pergalė. Minių gausumas įrodė spaus
dinto žodžio įtaką.

Teikitės priimti mūsų augščiausią 
pagarbą.

Jūsų
Antanas Mažeika

KLNA vyr. koordinatorius

LIETUVIŲ DIENA 
ARGENTINOJE
Atkelta iš 6-to psl.

Šiuo trumpu straipsneliu nu
švietus šv. Cecilijos choro veiklą, 
norisi paminėti ir kitus Argenti
noj pasireiškusius lietuvių cho
rus: Susivienijimo Lietuvių Ar
gentinoje — Lanu vietovėje, Lie
tuvių Centro — Buenos Aires, 
Mindaugo — Berisso. Jie savo lai
ku žydėjo ir kuri laiką atliko me
nines programas savųjų švenčių 
metu, bet neturėdami pastovių 
chorvedžių pamažu sunyko ir ne
paliko žymesnių savo darbo pėd
sakų. Tik a. a. Aleksandro Petra
vičiaus suorganizuotas antrosios 
kartos ateivių choras “Daina”, va
dovaujamas muz. Aleksandro Sta- 
siulio, o vėliau muz. Andriaus 
Kuprevičiaus, stipriau pasireiškė. 
Jis daug kartų puikiai pasirodė 
ne tik Buenos Aires, bet ir kituo
se Argentinos miestuose — Beris
so, Rosario, taip pat per radiją.

Montevideo. Savo darbuotę jis 
Įamžino, Įdainuodamas keletą 
rinktinių dainų Į plokšteles. Mu
zikui Andriui Kuprevičiui išvy
kus i Š. Ameriką, “Dainos” cho
ras išsiskirstė ir dabartiniu me
tu Argentinoj beliko tiktai Šv. Ce
cilijos choras.

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY, R.0

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

470 COLLEGE ST, TORONTO 
Telefonas W A 1-3924

VALAU FOTELIUS
m įvairus kilimus.

Automatinis eteaxra varymas. Sutai
sau iširusius gaius ir pradegintus 
kilimus. P. KARALIŪNAS.

Skambinkite LE. 3-4912.

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, OJ).

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. R.O 
274 RONCESVALLES AVĖ 

(prie Geoffrey St.) 
TEL. LE. 2 5433

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

sypsenos
Pasiteisinimas

nautojui:
— Pastebėjau, kad tamsta kas

dien ateini dešimt minučių vė
liau nustatyto laiko.

— Taip, bet tas vėliau išsilygi
na, nes visada išeinu dešimt mi
nučių anksčiau nustatyto laiko.

Beviltiška padėtis
Dvi moterys tarpusavy kalbasi:
— Ak, tie vyrai! Manasis jau 

trečias mėnuo neina į darbą, vos 
išlipęs iš lovos reikalauja visokių 
patarnavimų. Negana to, ginči
jasi ir netgi apmuša mane. Tik
rai tą viską sunku pakęsti.

— Tai kodėl nepareikalauji 
skyrybų?

— Negaliu to padaryti, mat, 
mes dar nesame vedę!

Pinigai ir mikrobai
Išmokėdamas algą, kasininkas 

gavėjui sako:
— Atsiprašau, kad pinigai su

glamžyti ir nešvarūs, bet manau, 
kad jūs mikrobų nebijote?

— Ką jūs! Su tiek pinigų nė 
mikrobas ilgai neišgyventų...

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

W. A. LENCKI
B A., LLJB.

Teisininkas - 
advokatas, 

notaras
100 ADELAIDE ST. W.» Room 107 

TELEFONAS EM 64182 
Toronto

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA —

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.

({ėjimas ii 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

NAMŲ,AUTOMOBILIŲ 
KOMERCINIŲ IR KITŲ

draudimo Įstaiga

Paukščių parduotuvėje
— Aš norėčiau pirkti vieną tų 

papūgų, kurios yra lange.
— Galiu parduoti tik abi drau

ge-
- Kodėl?
— Viena kalba tik ispaniškai, 

o kita yra jos vertėja.

Paskaitęs pasakėčią apie 
’ ■ Asilas suprato, jogasilus, net ir '4

tai kalbama apie žmones.
— Jei musė ir žmogus valgo iš 

vienos lėkštės, tai dar nereiškia, 
kad jie draugai.

— Optimistas yra tas, kuris 
pirma įsigyja piniginę, o paskui 
galvoja apie pinigų Įsigijimą.

Keli gi atėjo?
Pietų Amerikos verslininkas, 

atostogaudamas Paryžiuje, vieną 
vakarą viežbutin sugrįžo vėlai. 
Snaudžiantis sargas paklausė:

— Kas ten?
— Chuan Rodrigez Karam ba 

de Pepeto ji Gonzalez...
— Na, gerai, — atsakė sargas, 

— tiktai tegul paskutinis jūsų 
uždaro duris! Parinko Pr. Al.

arba 
RO 6 -0811

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

(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. J. MATU LION YTt 
DANTŲ GYDYTOJA

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

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

Telefonas RO. 6-1372

DR. V. J. ME4LUVIENL 
DANTŲ GYDYTOJA 
262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025
Priima pacientus pagal 

susitarimą.

DR. V. SADAUSKIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 
129 GRENADIER ROAD 

(2-ras namas nuo Roncesvalles) 
Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: 9-12 ir 3-8 

vai. vak. (pagal susitarimą).

Kabineto telefonas LE. 44451
DR. P. MORRIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais Ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 

(į rytus nuo Dufferin St.)

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

24 vai. pat. RO 9-4111? 
Darbo vai. RO 94131 
Namą RO MBt
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$y. Jono Kr. par. žinios

— Šį trečiadienį — Marijos 
Nekalto prasidėjimo šventė. Pa
maldos 7.30 ir 8 vai. ryto; vakare, 
ryšium su visuotinės santarybos 
užbaiga, 6 vai. išstatomas Šven
čiausiasis adoracijai Aušros Var
tų Marijos altoriuje; 7.30 vai. Mi
šios, pamokslas ir palaiminimas. 
Pamaldose aktyviai dalyvaus mo
kyklinis jaunimas.

— Šį trečiadienį, 6 v. vak., mo
kyklinis jaunimas kviečiamas su
sirinkti į parapijos salę giedoji
mo ir Mišių atsakų repeticijai. Po 
repeticijos; kuriai vadovaus kun. 
J. Staškevičius ir muz. V. Veri- 
kaitis, bažnyčioje bus klausoma 
išpažinčių. Kviečiame tikinčiuo
sius — jaunimą ir suaugusius — 
Marijos šventėje priimti šv. Ko
muniją.

— šį sekmadienį 11 vai. pa
maldose KLK Moterų Dr-jos šios 
par. skyriaus narės dalyvauja su 
vėliavomis organizuotai. Tą die
ną skyrius švenčia draugijos me
tinę šventę.

— A.a. Vlado Bytauto gimi
nėms reiškiame gilią užuojautą.

— Kalėdinės plotkelės gauna
mos par. salėje po visų pamaldų.

— Šią savaitę lankomi parapi
jiečiai šiose gatvėse: Indian Rd. 
Cres., Humberside, Edna, Prince 
Ruopert, Abbott, Keneth ir Mu- 
lock.

— Prieš Kalėdų šventes lan
komi ligoniai. Prašoma pranešti 
juos klebonijai, o taip pat šei
mas, kurioms reikalinga medžia
ginė parama.

— ši sekmadieni 10 vai. pamal
dose prisimenamas a.a. Kazimie
ras Baliūnas.

— Gauti laiškai iš gaisrininkų 
ir policijos, kuriuose prašoma 
per bažnyčias perspėti žmones 
būti atsargiais su kalėdinėmis eg
lutėmis, kad nekiltų gaisro nelai
miu ir kad švenčių metu automo
bilių vairuotojai būtų blaivūs.

šv. Jono Pašalpinės Draugijos 
narių susirinkimas įvyks gruodžio 
12 d.. 3 v. p.p., salėje virš “Tėviš
kės žiburių”. Visi nariai kviečia
mi dalyvauti. Valdyba

A.a. Vladas Bytautas, 61 m. 
amž., mirė gruodžio 5 d. šv. Juo
zapo ligoninėje. Velionis kilimu 
iš Radviliškio; kurį laiką dirbo 
Royal York viešbutyje. Prieš ke
letą metų vielionies šeima iš 
Australijos persikėlė f Kanadą ir 
apsigyveno Toronte. Velionis il
gesnį laiką nesveikavo; jo sveika
ta ypač pablogėjo prieš pora mė
nesių staiga mirus jo žmonai Ma
rijai. Velionis pašarvotas Porter 
ir Turner laidotuvių Įstaigoj. Ro
žinis — antradienį, 8 v.v., o tre
čiadieni 8.15 v.v. Laidotuvės iš 
Šv. Jono Kr. parapijos bažnyčios 
ketvirtadieni, gruodžio 9 d., 10 
v.r., lietuvių kapinėse. Velionies 
laidotuvėmis rūninasi šeimos ge
ras pažįstamas V. Miškinis.

“TŽ” aukotojai. Rėmėjo pre
numerata atsiuntė: A. Jonkutė; 
aukojo $10: G. Rugienis: po $5: 
P. Augaitis, S. Skučas. Ch. Jasu- 
tis-Janston: po $2: V. Petruškevi
čienė. M. Pranys. R. Medelis, S. 
Rakauskas. E. Valiukonienė; po 
SI: St. Dalius, J. Jankauskas. B. 
Arūnas, A. Astrauskienė, S. Ra- 
mančiauskas. Ačiū visiems už pa
ramą.

A. Šmigelskienės padėkoje 
“TŽ” 48 nr. praleista p. V. Jucie
nės navardė. Šiomis eilutėmis ji 
papildoma.

SPECIALUS PRIEŠKALĖDINIS 
IŠPARDAVIMAS — lietuviškų ilgo 
grojimo plokštelių. Perkant daugiau 
atvežu į namus. Skambinti Stasiui 

RO 7-9088

Prisikėlimo par. žinios \
— Nuoširdžiai užjaučiame A. 

Zarembaitę ir M. Pranaitienę bei 
jos šeimą, Lietuvoje mirus jų tė
veliui. Mišios už velionį, užprašy
tos P. M. Pranaičių, — šį šeštad., 
gruodžio 11 d., 9.30 v.r.

— Vatikano santarybos užbai
gai atžymėti maldos tridienio ap
eigos — šį trečiadienį, 7.30 vai. 
vak.: Mišios, pamokslas, palaimi
nimas. Kviečiame dalyvauti.

— Šį trečiad., Marijos Nek. 
Prasidėjimo šventėje, visų katali
kų pareiga — išklausyti šv. Mi
šias, kurios bus laikomos 7, 7.30, 
8 ir 9 v.r. ir 7.30 v. vak. Per vi
sas Mišias klausomos išpažintys 
ir dalijama Komunija.

— Mišios: šį antrad, 8 v.r. — 
Iz. Matusevičiūtės užpr. už a.a. 
Vincento ir Uršulės Dragūnaičių 
sielas; šį penktad., 8 v.r. — p. 
Vaserių užpr. už a.a. Pr. ir A. Va- 
serių sielas; šį šeštad., 8 v.r. — 
p. Stankaičių užpr. už a.a. Oną 
Čajauskienę; '9 v.r. — Narušių 
šeimos užpr. už a.a. E. Narušio 
sielą; 9.30 v.r. — už a.a. J. Za
rembą; šį sekmad., 11.30 v.r. — 
J. O. Gataveckų užpr. už a.a. V. 
Butkienę.

— Prisimindami žuvusį a.a. 
Praną Žutautą ir reikšdami savo 
nuoširdžiausią užuojautą jo bro
liui Broniui su šeima, velionies 

' 57 bičiuliai užprašė gregorines 
Mišias, kurios bus laikomos per 
visą 1966 m. sausio mėnesį — 
šiokiadieniais 7 v.r., o šventadie
niais 8 v.r.

— Šį sekmadienį, M. Nek. Pra- 
sid. šventės proga, K.L. Kat. Mo
terų Dr-jos metinės iškilmės. Pri
sikėlimo parap. skyriaus narės 
11.15 v. Mišiose dalyvauja orga
nizuotai ir su vėliava. Kurios ga
li, teapsirengk tautiniais drabu
žiais. Eisena bažnyčion pradeda 
organizuotis kavinėje 11 vai. Baž
nyčioje užimamos vietos rezer
vuotuose suoluose. Visos stengia
si eiti šv. Komunijos. Po Mišių 
— muzikos studijoj agapė. Sės. 
Paulės paskaita. Visos narės ir 
norinčios prisidėti prie dr-jos 
veiklos maloniai kviečiamos daly
vauti.

— Šio penktadienio vakare 
prasideda uždaros savaitgalio re
kolekcijos vyrams — Marylake 
rekolekcijų namuose King City; 
vedėjas — T. Kęst. Trimakas, jė
zuitas. Vietų dar yra. Prašom po 
darbo valandų registruotis pas 
VI. Sondą RO 9-0671. Visiems 
vyrams ir vaikinams šias reko
lekcijas labai rekomenduojame.

— Jaunimo choro repeticija — 
šį penktad., 6.30 v.v.

— Virimo-kepimo kursai — 
kas antrad., 7.30 v.v.

— Kitą savaitę bus lankomos 
šios gatvės: Armadale, Evan, 
Willard, Ardagh, Windermere, 
St. Johns, Colbeck, Cameo ir An
nette.

— Par. choro repeticijos: mo
terų — pirmad., 7.30 v.v., o vy
rų — ketvirtad. Ruošiamas nau
jas repertuaras, todėl kiekviena 
repeticija labai svarbi. Vyrai ir 
moterys, kurie norėtų įsijungti 
i chorą ir kartu dalyvauti dainų 
šventėje Čikagoje, dabar turi ge
riausia progą.

— Kalėdų nakti prieš Bernelių 
Mišias įvyks tradicinis kalėdinės 
muzikos koncertas, kurio progra
ma išpildys smuik. S. Kairys, te
noras R. Strimaitis, berniukas 
sopr. A. Chvedukas ir prie vargo
nų kun. Br. Jurkšas.

— Religijos pamokos gimna
zistams — kas sekmad. po 10 v. 
Mišių aktorių kamb.

— Katechetinės pamokos — 
išrasta tvarka.

Mieliems klijentams pranešame, kad jau pats laikas 
užsisakyti šiuos produktus:

ŠVIEŽIAS ANTIS, VIŠČIUKUS, KALAKUTUS, 
PARŠIUKUS, ŽĄSIS IR KITKĄ.

Turime viską kas yra reikalinga Kūčių stalui: sližikai, aguonos, silkės ir Lt.
Taip pat turime dideli pasirinkimą vietos ir importuotų maisto produktų. 

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS.

PARKSIDE MARKET
Sav. Ed. ir Ir. Punkriai

335 Roncesvalles Avenue. Tel. LE 5-1258

Maloniai pranešame, kad jau 
priimame šventėms užsakymus:

ŽĄSŲ, 
KALAKUTŲ, 
ANČIŲ ir 
PARŠIUKU.

Be to, pas mus galima gauti:
Įvairių rūšių silkių, kaimiškų sūrių, daug skirtingų rūkytų dešrų, kumpių 
bei kitų mėsos gaminių. • Augštos kokybės šviežios mėsos, daržovės, 
geri importuoti europietiški sūriai ir skanėstai. DideFs pasirinkimas im
portuotų šokoladų, marcipanų, eglutei papuošti importuotų šokoladinių 
figūrų. • NEMOKAMAS PRISTATYMAS.

SAVININKAI: ALBINA IR JUSTAS KRASAUSKAI

EUROPEAN MEAT & DELICATESSEN
2899 BLOOR W. (kampas Prince Edward Dr.) Tel. 233-9783

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI Į MOŠŲ RENGIAMĄ '

IŠKILMINGĄ NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ
1965 m. gruodžio 31 d., 8 vai. vakaro Toronto Lietuvių Namų didžiojoje salėje.
• Geras orkestras - • Laimingas įėjimo bilietas:
• Puikūs valgiai • laimės V. BaČėno kelionių biuro
• šampanas ir kiti taurūs gėrimai paskirtą 3-jų dienų kelionę lėktuvu
• Kepuraitės į Niujorką.

Bilietai gaunami: S. Jokūbaitis tel. LE 7 - 2869 J. Zavys tel. LE 6 -1447
A. Artičkonis tel. RO 9-1058

Įėjimas 5 dol. Toronto Pūtvio šaulių kuopa

Lietuvių leidinys Kanados šimtmečio proga
Kanados šimtmečio proga fede- f rio. Komisija veiks autonomiš- 

racinės valdžios komisija skatina kai. Užsiregistravimo prašymas, 
atskiras tautybes įvykdyti kokį kurio paskutinė data yrą gruo- 
nors didesnį projektą, kuriam bū- džio 31, jau išsiųstas. Galutiniam 
tų duodama valdžios parama. I veikalo apipavidalinimui komisija 
Vienas tokių pasiūlymų tauti- yra pakvietusi buvusį Lietuvių
nėms grupėms — išleisti veikalų' 
anglų kalba apie save ir savo įna- į 
šą į Kanados gyvenimą, šis pa-j 
siūlymas yra svarbus ne tik fi-j 
nanšine, bet ir informacine pras
me, nes tokia knyga, būdama ki
tų tautybių eilėje neabejotinai 
patektų į labai daugelį viešųjų
bei universiteto bibliotekų. Dau
gelis tautybių, įskaitant ir mūsų 
kaimynus, tokias knygas jau rucn 
šia. KLB buvusioji krašto valdy
ba, matydama reikalo svarbumą, 
ilgesnį laiką jieškojo mūsų tarpe 
autoriaus, galinčio minimą veika
lą parašyti. Užsiregistravimo da
tai visai priartėjus, dabartinės 
krašto valdybos iniciatyva sudary
ta Kanados šimtmečio lietuvių 
leidiniui paruošti ir išleidimo ’ 
darbui vadovauti komisija iš dr. 
J. Sungailos — pirm., kun. dr. P. 
Gaidos, A. Rinkūno ir Stp. Kai-i

SLA 236 kuopos visuotinis na
rių susirinkimas — gruodžio 12 
d., 1 v. p.p.. Liet. Namuose. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti.

Valdyba
Lietuvių Caritas prieš Kalėdas 

lanko ligonis ir nepasiturinčias 
šeimas; gruodžio 19 d., sekmadie
nį, prie Šv. Jono Kr. bažnyčios 
šalpos tikslams daro rinkliavą, o 
taip pat priima aukas vietoje 
siuntimo kalėdiniu sveikinimu.4- 4.

Pūtvio šaulių kuopos parengi
mas, įvykęs 1965 m. lapkr. 27 d. 
Šv. Jono Kr. parapijos salėje, pa
vyko labai gerai ir praėjo jaukio
je nuotaikoje. Be kuopos narių, 
parengime dalyvavo daug svečių 
iš Toronto ir kitų vietovių. Z.

St. ir Br. Prakapai susilaukė 
naujagimio. St. Prakapas, šalia 
savo tarnybinių pareigų, talkina 
“TŽ” administracijai kaip skel
bimų rinkėjas. Br. Prakapienė 
prieš keletą metų yra atvykusi iš 
Suvalkų trikampio. Jauniems ir 
laimingiems tėvams — geriausi 
sveikinimai bei linkėjimai.

žygyje į Jungtines Tautas Niu
jorke dalyvavo apie 70 asmenų. 
Autobusu vyko 40 asmenų, kiti— 
savo automobiliais ir lėktuvais. 
Būtų gera, kad ir torontiškiai su
sirūpintų laiškų rašymu Jungt. 
Tautu kolonizmo komisijai, kaip 
buvo skelbta “TŽ”.

Prieškalėdiniame laikotarpyje 
paštas yra labai apkrautas ir dėl
to “TŽ” pristato žymiai vėliau. 
Administracija gauna daug nusi- 
skudimų. bet ios pastangos nieko 
negali pakeisti.

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

Telefonas 767-7084.
A. ZAREMBA

SS! MONTREAL
Sv. Kazimiero par. žinios Aušros Vartų par. žinios 

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

Enciklopedijos redaktorių dr. J. 
Puziną, kuris jau buvo atvykęs į 
Torontą ir kartu su komisijos na
riais aptarė veikalo planą bei 
darbo organizaciją. Tai bus dido
kas enciklopedinio pobūdžio vei
kalas, apimąs mūsų parapijas, 
švietimą, meną, spaudą, organi-
zacijas, sportą, universitetų per
sonalą, profesijonalus, pramoni
ninkus, ūkininkus, prekybininkus 
ir visus kitus, kurie turi vienokį 
ar kitokį svorį Kanados gyveni
me.

Šiam didžiam darbui įvykdyti 
teturime tik metus laiko. Todėl 
kreipiamės į visus tautiečius bei 
organizacijas kviesdami parodyti 
pasiaukojimo ir atlikti visus dar
bus, kurių komisija paprašys. 
Veikalo išleidimas yra mūsų tau
tinės savigarbos rekalas.

KLB krašto valdyba

Akademiku Draugija rengia 
paskaitą šį šeštadienį, gruodžio 
11 d., 7.30 v.v., Prisikėlimo muz. 
studijoje; skaitys prof Romas 
Vaštokas tema: “Žmogaus raida 
naujų radinių šviesoje”. Paskai
tininkas yra baigęs antropologi
nius mokslus Toronto un-te 1963 
m. magistro laipsniu; tuos pačius 
mokslus yra gilinęs Columbia un- 
te Niujorke. Šiuo metu jis rašo 
tezę daktaro laipsniui ir dėsto 
antropologiją Trento un-te Peter- 
boro. Visi kviečiami dalyvauti.

Valdyba
Ateitininku sendraugių rengia

mas M. K. Čiurlionio paminėjimo 
vakaras įvyks gruodžio 17 d. 8 v. 
v. Prisikėlimo muzikos studijoj.

“T. Žiburių” spaudos balius — 
1966 m. sausio 22 d., šeštadienį. 
Gros geras, lietuvių mėgiamas, 
Combo Continental orkestras.

Kalėdinių giesmių vakarus ren
gia taut, grupių meno taryba nau
josios miesto rotušės aikštėje 
gruodžio 15, 16, 17 ir 18 d. nuo 
7 iki 9.30 v. v. Programoje daly
vauja įvairių tautybių chorai, so
listai ir televizijos artistai. Lietu
viai, deja, visai neatstovaujami.

— Gruodžio 5 po Sumos jįvyko 
Šv. Elzbietos dr-jos susirinkimas. 
Nesusirinkus užtektinai narių, 
nutarta vėl susirinkti 1966 m. 
sausio 9 d., tada bus perrinkta 
draugijos valdyba.

— Saukiamas metinis šv. Onos 
Dr-jos susirinkimas gruodžio 12 
d. po Sumos; bus naujos valdybos 
rinkimai.

— Jaunimo klubo šokiai antrą 
Kalėdų dieną atšaukiami, nes tuo 
pačiu metu rengia šokių vakarą 
Lituanistiniai Kursai Aušros Var
tų parapijos salėje. ,

— Gruodžio 19 po Sumos šau
kiamas pirmas parapijos susirin
kimas. Pagal naują vyskupijos 
patvarkymą, bus renkamas para
pijos komitetas iš 6 asmenų: 2 

• trims metams, 2 dviems metams, 
, 2 vieniems metams. Kas metai 
I bus perrenkami du nauji nariai, 
į Kanaidatą galės siūlyti kiekvie
nas parapijietis, sulaukęs 21 m. 
amžiaus; reikia dviejų sutariančių 
parapijiečių, kad galėtų pasiūlyti 
kandidatą į komitetą. Susirinki- 

; mo metu bus galima gauti prie 
‘ virtuvės kavos ir užkandžių. Kvie- 
. čiame visus parapijiečius daly- 
! vauti.

— Gruodžio 11 d., tuoj po pa
mokų lituanistinėje mokykloje, 
prasidės seselių namuose reko
lekcijos mergaitėms. Rekolekci
jos baigsis sekmadienį prieš pie
tus. Visais rekolekcijų reikalais 
kreiptis į seseles.

— Šį sekmadienį, gruodžio 12 
d., bus Katalikių Moterų Draugi
jos metinė šventė. 11 vai. pamal
dos už mirusias draugijos nares. 
Po pamaldų kavutė parapijos sa
lėje. Visos kviečiamos dalyvauti.

— 1966 m. sausio 1 d. Kvebeko 
provincijoje įsigalioja naujas įs- 
taymas, tvarkąs parapijų komite
tus ir administraciją. Visose pa
rapijose bus renkami nauji komi
tetai.

Mūsų parapijiečių susirinkimas 
šaukiamas gruodžio 19 d. po Su
mos parapijos salėje; bus renka
mas naujas komitetas. Visi kvie
čiami dalyvauti. Balsuoti turi tei
sę visi parapijiečiai nuo 21 m. 
amžiaus.

— Pakrikštyta R. R. Lapinų 
dukra Audronės Lijanos Valeri
jos vardais.

— Bažnyčios fondui aukojo: $

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo pra. skyriaus narių susirinki- 
mas-agapė, metinės šventės pro
ga, įvyks gruodžio 12 d., tuoj po 
Mišių muzikos studijoje. Visos 
narės kviečiamos 11 vai. rinktis 
kavinėje. Iš čia organizuotai su 
vėliava dalyvausime pamaldose. 
Kurios gali, prašomos dėvėti tau
tinius drabužius. Užimti rezervuo
tas vietas priekyje. Stenkimės 
gausiai eiti šv. Komunijos.

Valdyba
Vasario 16 gimnazijai pasiųsta 

107 būrelio narių įnašai; po $12: 
J. Kaškelis, A. Štepaitienė, J. 
Strazdas; po $6: V. Bačėnas, A. 
Banelis, J. R. Simanavičius, J. 
Stanaitis. Iš viso šis būrelis šie
met nusiuntė $300. Jau 15 m. šis 
būrelis veikia be pertraukos. Jo 
nariai metinius įnašus sumoka iš 
karto arba per du kartus. Tai pa
lengvina įnašų surinkimą. Be 
augščiau išvardintų, būrelio na
riais yra: kun. P. Ažubalis, V. 
Balsys, J. Bersėnas (Mt. Brydges), 
A. Dūda, A. Diržys, J. Dragašius, 
Pr. Gvildys, kun. Pr. Gaida. A. 
Kantvydas. Pr. Krilavičius (Kes
wick), P. Lelis, kun. B. Pacevi- 
čius, K. Rusinas. L. Šalna, T. Va
lius. P. Lelis, būrelio vad.
IŠNUOMOJAMI prie Jane naujai da
žyti 3 kambariai ir nauja virtuvė (I 
augštas). Ramus namas. Skambinti va
karais Vitui RO 9-5309.

AUTOMOBILIAI nauji ir vartoti 
Nauji: DODGES, CARONETS, 

VALIANTS ir CHRYSLER.
Vartoti: garantuotai geros 

kokybės.
Teiraukitės pas J. C. (Joe) COFFEY 

Tel. LE 4 -1191 
711 St. Clair Ave. West

Leonard Dodge — Chry

Uždarose katalikių moterų re
kolekcijose dalyvavo" apie 30 mo
terų. Praėjo labai sėkmingai. Ve
dė T. K. Trimakas, S. J.

Metropolinio Toronto saugaus 
vairavimo taryba kreipėsi į “T. 
Ž ”, prašydama perspėti skaityto
jus, kad gruodžio mėnuo automo
bilių vairuotojams yra pats pavo
jingiausias. Pernai gruodžio mėn. 
eismo nelaimėse Toronte žuvo 20 
asmenų, sužeista 1140. Visoj On
tario provincijoj 1964 m. eismo 
nelaimėse žuvo 1424 asmenys, o 
55.000 asmenų buvo sužeista. 
Saugaus vairavimo taryba kviečia 
visus piliečius būti labai atsar
giems ir neužmiršti šūkio: “Pa
rodyk pavyzdį. Vairuoki ir vaikš- 
'čioki saugiai!”

Spaudos agentūra “Canadian 
Scene” savo biuletenyje paminė
jo, kad sol. L. šukytė gavo Eato- 
no $1000 stipendiją, kuri papras
tai duodama studentams, ypatin
gai pasižymėjusiems muzikos stu
dijose Toronto un-te. Anksčiau 
ta stipendija buvo duota garsioms 
solistėms Teresei Stratas, graikų 
kilmės, ir Lois Marshall. Sol. L. 
Šukytė studijavo pas buvusią 
Metropolitan Opera solistę Ireną 
Jessner ir praėjusį pavasarį bai
gė Toronto muzikos fakultete 
artistų skyrių. “Can. Scene” kar
tu su' biuleteniu išsiuntinėjo ir 
sol. L. Šukytės nuotrauką, kurią 
panaudojo kaikurie tautinių gru
pių laikraščiai.

/

J, Dobrovolskis gydosi Westo- 
no sanatorijoj.

PARDUODAMAS AKORDEONAS 
Settimio Soprani 120 bosų, 13 registrų; ■ 
neblogame stovyje už % naujo akorde-1 

ono kainos. Tel. 7664638.

IŠNUOMOJAMI 2 butai H-me ir III- 
me augštuose. Tel. LE 1-1554.

— Kun. klebonas ragina ir pra- 10 — Šv. Onos Dr-ja; $5 — B. 
: šo, kad 11 vai. Mišiose lietuviai Bagdžiūnas.
kuo daugiausia dalyvautų, nesi I"_ .2______ L ____
nuo jų dalyvavimo lietuviškose buvo išrinktas gruodžio 5 d. KLB 
pamaldose priklausys šv. Kaži-1” - ! ~

i miero parapijos likimas.
— Parengimų kalendorius: 

gruodžio 31 N. metų sutikimo va
karienė; 1966 m. sausio 9 d. — 
šeštadienio mokyklų kalėdinė eg
lutė; susirinks abiejų parap. mo
kiniai su tėvais; sausio 29 d. — 
Šv. Elzbietos Dr-jos vakarienė; 
kovo 5 d. — Šv. Kazimiero para
pijos vakarienė.

— Praėjusio sekmadienio rink
liava $132; bažnyčiai aukojo: Ele
na Kurzember $10, J. Milius $7 
ir Jackienė $5.

— Gruodžio 1 d. Kun. J. Bobi- 
nas išėjo iš ligoninės ir ilsisi pas 
savo motiną.

— Susirgo ir paguldytas į St.
Joseph ligoninę Juozas Mališaus- 
kas-Malo. _ ____  _ ___ ____

— P. Naruševičienei padaryta į'arfo užsidegimo.
Alf. Milukas, neseniai atvykęs 

iš Lietuvos, padarė pranešimą AV 
par. salėje. Jis buvo kviestas sei
melio prezidiumo.

S. Skučienė buvo gražiai pa
gerbta gruodžio 4 d. Šv. Kazimie
ro par. salėje draugių suruoštame 
pobūvyje. E. Navikėnienė, prista
tydama šią gausios šeimos moti
ną, iškėlė jos šeimos lietuviškumą 
ir gražų vaiku auklėjimą. Sveiki
nam ir džiaugiamės.

“Lito” sąmata 1966 m. priim
ta $120.080 brutto pajamų su 
$63.758 brutto pelnu, iš kurio 
numatoma išmokėti dividendais 
$52.500. Valdyba savo posėdyje 
nutarė pradėti rūpintis savų na
mų įsigijimu arba jų statyba.

“Lito” valdyba nutarė 1966 m. 
įvesti terminuotus indėlius su 
didesnėmis palūkanomis kaip 
5%. Tas klausimas šiuo metu 
studijuojamas ir sąlygos termi
nuotiems indėliams bus paskelb
tos vėliau. Pr. R.

PADĖKA
giliu nuoširdumu reiškiame pa-

operacija Royal Victoria ligoni
nėje. Linkėjimai greit pasveikti.

— Inž. Dainius tebėra Royal 
Victoria ligoninėj, jaučiasi gerai.

— Pakrikštytas notaro Juozo 
Bernoto ir Julės Klimavičiūtės 
sūnus Juozo ir Mykolo vardais; 
krikšto tėvai: J. ir E. Intai.

— Klebono F. Jucevičiaus ne
bus Montrealyje nuo gruodžio 10 
iki 16 d. J. G.

Stovyklavietės “Baltija” komi
tetas savo posėdyje nutarė pa
reikšti didelę padėką Čikagos 
lietuvių solistams — Danai Stan- 
kaitytei ir Stasiui Baranauskui - 
Barui. Be honoraro jų išpildytas 
koncertas Montrealyje stovykla
vietės naudai yra didelis padrąsi
nimas stovyklos organizatoriams 
ir didelis džiaugsmas visam Mont- 
realio lietuviškam jaunimui.

Stovyklavietės komitetas
Vietoj sveikinimų — parama 

stovyklavietei. Kalėdų ir N. Me
tų proga visus savo bičiulius 
nuoširdžiai sveikina ir vietoje ka
lėdinių atvirukų aukoja “Balti
jos” stovyklavietės miško dar
bams po $10: A. J. Mališkos, I. 
P. Lukoševičiai; po $5: G. P. Ru- 
dinskai, M. J. Šiaučiuliai, C. J. 
Ladygos, M. V. Jonynai ir J. J. 
Adomoniai.

Naujas seimelio prezidiumas

Montrealio apylinkės sesijoj: R. 
Verbyla — pirm., R. Navikėnas— 
I vicepirm. jaunimo reikalams, S. 
Baršauskas — II vicepirm. ry
šiams su kitomis taut, grupėmis, 
A. Mylė — sekr., A. Keturka — 
ižd., J. Ladyga — parengimams, 
J. Dalmotas — šalpai. Sesija pra
ėjo darbingoj nuotaikoj. Buvo ap
svarstyti įvairių komisijų praneši
mai ir priimti. Buvęs prezidiumo 
pirm. K. Andruškevičius dėkojo 
visiems dirbusiems prezidiume ir 
linkėjo naujam prez. sėkmės. 
Kaip matyti iš prezidiumo sąsta
to, Montrealis bendruomenės rei
kalus perdavė jauniems žmo
nėms; turbūt amžiaus vidurkis 
greičiau bus arti 25 m., negu 30. 
Linkime sėkmės ir laukiame iš 
naujo prezidiumo jaunatviško

Su
dėką rėmėjų valdybai, vadovaujamai 
p. G. Gedvilienės, maloniems gerada
riams. talkinusiems bazaro metu, ren
kant fantus, kepant tortus ar kitokius

A&B TAILORS
SIUVĖJŲ A. B. BERESNEVIČIŲ

vyriškų drabužių krautuvė
Norime pranešti mieliems tautiečiams, 

kad mes turime nemažą pasirinkimą vyriškų 

eilučių ir apsiaustų; užtektinai didelį pasi

rinkimą kelnių, megztukų, marškinių ir kitų 

visokių reikmenų vyrams. Jeigu pirksite pas 

mus eilutę ar apsiaustą, ištikrųjų gausite

nuo $5 iki $15 pigiau kaip kitur pirkdami tą 

patį daiktą. Pirkti drabužiai bus Jums pri
taikinti, kaip pagal užsakymą, be atskiro at

lyginimo. Taipgi turime labai gražių dova

nų Kalėdų šventėms.

Mielai Jums patarnaus
A. B. BERESNEVIČIAI

343 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO 3, ONT.
Tarp Grenadier Rd. ir Neepawa Ave TEL. 531 - 1432

Miško darbų vajaus eiga: už
planuota $720, gauta $125, trūks- 
ta“S595.

Visiems rėmėjams labai dėko
jame ir kartu kviečiame prie jų 
prisidėti ir kitus stovyklavietės 
bičiulius. Stovyklos komitetas

Stovyklavietės “Baltija” staty
bos fondą parėmė po $10: S. 
Mekšrūnas; po $5: K. Gudžiūnas, 
J. Zizas, Z. Valinskas ir D. Nor- 
keliūnas. Visiems didelis ačiū.

“Aukso žąsies” premjeron i Či
kagą pr. savaitgalį iš Montrealio 
buvo nuvykę Tėv. J. Vaišnys, S. 
J. ir dr. V. Giriūnienė. “Aukso 
Žąsis” buvo filmuota Montrealy
je. Gaila, kad premjera neįvyko 
pas mus.

, Aug. Ališauskas, visada gyvas 
■ kolonijos gyvenime, dr. J. šemo- 
I go priežiūroje Lachin ligoninėje 

tikrina sveikatą. linkime, kad re
zultatai būtų geri ir laukiam greit 

! sugrįžtant.

kepinius. Didelė padėka mūsų meni
ninkams už dovanotus paveikslus ir 
visiems aukojusiems fantus ar pare
ngusiems aukomis bei savo atsilanky
mu prisidėjusiems prie bazaro pasi
sekimo. -

Teatlygina Jums visiems Dievas —
Nek. Pr. Marijos seserys

APSIDRAUSK!

ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC.

3907 Rosemont Blvd.

Tel: 722 -2472
Res: 722 -4735

GAISRAS — AUTOMOBILIAI

ATSAKOMYBĖ — GYVYBĖ

Tikslus ir greitas patarnavimas

Lietuviška baldų 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA, 
P LUBYS. Telef. WA 2-7 981. 
Namų telefonas AM 1-0 537.

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

City Driving School
OFICIALIAI PRIPAŽINTA

Safetv Nemokami
nurodymai jusu namuose arba mn 

klasėje turintiems laikiniu* 
|r jau salima pradėti va

liuoti pirmą pamoka su standarti
nėm ar automatinėm mainom. 
TV? PT onp «T. W (prie Ttathnron 
Tel. LE 2-365G. Rytuose HO 6-1331

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

KASOS VALANDOS: 1445 De Seve $♦., nuo 10 30 Iki 12 30 v., darbo die
nomis — nuo 10 Iki 3 v., iisklAjnt Dirmodienius k leifodienks; vakarais — trečMie- 

Ir oenktodienrois nuo 7 Q vni
3907 Rosemount Blvd., tel. 722 - 2472: dieno — penktadieniais nuo 1 iki 6 vol. Ir voko- 
ro»« — pfrmod»enfO»s. treč»od»en»ois ir penktadieniais nuo 7 1k» 9 vol.




