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Poseiminės pastabos
Antrasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas išsiskirstė, 

bet šeiminės nuotaikos ir rūpesčiai neišsiskirstė. Priešingai, jie 
tik pagyvėjo ir jų svarstymai tęsiami privačiuose pokalbiuose ir 
spaudoj. Tai vienas seimo nuopelnų — jis išjudino bei pagyvino 
susidomėjimą lietuviškaisiais reikalais. Be to, jis parodė Bend
ruomenės įsitvirtinimą mūsų išeivijoj. Tai ypač pastebėjo tie, 
kurie dalyvavo pirmajame seime Niujorke. Esą, antrasis seimas 
buvo gyvesnis, drąsesnis ir daugiau orientuotas. Jo dalyviai labai 
aktyviai reiškėsi diskusijose, ypač Lietuvos laisvinimo klausimu. 
Retas klausimas praėjo nepakedentas. Prezidiumo pirmininkai la
bai stengėsi trumpinti kalbas, tačiau kalbėtojų gausumas ir verž
lumas sunkiai davėsi valdomas. Dalyvių eilėse matėsi netik atsto
vai, bet ir daug svečių, Bendruomenės veikėjų, spaudos žmonių. 
Daugelis jų buvo atvykę iš tolimų vietovių. Visi jie sekė seimo 
darbus ir gyveno bendraisiais lietuvybės rūpesčiais. Pagaliau di
džiuosiuose parengimuose Įsijungė masės tautiečių: literatūros va
kare, susipažinimo baliuje, pamaldose, dailės parodoje ir paga
liau didžiajame koncerte. Visa tai subėgo Į Pasaulio Lietuvių Die
nas, kurios rodyte rodė, kad lietuviškoji išeivija yra netiktai gyva, 
bet ir didžiaisiais momentais vieninga. Tai pastebėjo didžioji ka
nadiečių spauda, atžymėjusi Pasaulio Lietuvių Dienas kaip “Lithu- 

, anian World Congress”.
• • •
šalia pozityviosios seimo pusės reikia pastebėti ir kaikuriuos 

trūkumus. Vieni jų nepramatomi, kiti kyla dėl nepakankamo dė
mesio ką nors organizuojant, treti gi atsįranda dėl neapdairumo. 
Organizuojant antrąjį PLB seimą, rodos, buvo kaikas pasimokyta 
iš pirmojo, šaukiant trečiąjį galbūt bus pasinaudota pirmųjų dvie
jų patirtimi. Tai natūralus kelias, kuriuo bus sudaryta šeiminė 
išeivijos tradicija. Reikia konstatuoti, kad ji pamažėl įleidžia gi
lesnes šaknis. Visai su pagrindu prisimenami net tolimos praei
ties seimai. Kaikurie senieji ateiviai siūlo pastarąjį seimą vadinti 
trečiuoju pasaulio lietuvių seimu, nes pirmasis esąs Įvykęs Kaune. 
Kaip ten bebūtų, seimas pasaulio lietuviams yra reikšminga insti
tucija, kurios autoritetas yra augantis. Jam stiprinti ateityje rei
kia, kad seimo atstovai būtų renkami ne Bendruomenės tarybų, 
bet plačiosios visuomenės. Seimo atstovas privalėtų turėti betar
pišką jos mandatą bei pasitikėjimą ir būti jos balsu. Ikišiol į tai 
nebuvo kreipiama pakankamo dėmesio. Jeigu taip bus ir ateityje, 
seimas gali nepasiekti plačiųjų masių ir tapti paprastu organi
zacijos suvažiavimu, nekeliančiu visuotinio susidomėjimo. Gali
mas dalykas, tokie rinkimai vienur kitur nebus įmanomi, bet tai 
nereiškia, kad nuo jų reikia visur atsisakyti.

• • •
Persvarstytina ir seimo programa. Pirmiausia reikėtų išskirti 

studijinę dali nuo parlamentinės. Seimo atstovai suvažiuoja,ne į 
studijų dienas, ne į paskaitas, o į parlamentą spręsti gyvybinių 
lietuvių išeivijos reikalų. Su studijine reikalų puse atstovai turi 
būti susipažinę prieš seimą. Jei yra reikalas, seimą organizuojanti 
vadovybė gali sudaryti atitinkamas studijines komisijas (Kanado
je sakytume “karališkąsias komisijas”), kurios pateiktų seimui 
tiktai savo darbo vaisius — išvadas ir siūlymus. Išėmimas studi
jinių referatų iš seimų programos sutaupytų daug laiko ir įgalin
tų atstovus atsidėti svarstymams. O to laiko, ypač antrajame sei
me, labai trūko.

Pagaliau atkreiptinas dėmesys Į vieną pavojų, kuris tyko 
Bendruomenės kulnies. Tai — partinis skverbimasis. Mūsų visuo
meninėj veikloj partinis momentas yra toks gajus, kad veržiasi 
ir Bendruomenėn, kuri iš esmės yra sukurta ant. nepartinio pa
grindo. Tiesa, oficialiai to vengiama, bet užkulisiuose jis tebėra 
gyvas. Partijų veikėjai, kurie nuolat stengiasi pravesti savo idėjas 
ir žmones, pirmoj eilėj kreipia dėmesį ne i asmens vertę, o par
tinę priklausomybę, čia ir glūdi pavojus. Bendruomenė tol bus 
bendruomenė, kol išsilaikys ant nepartinio pagrindo. Jeigu ji ka
da nors bus supartinta, tuo pačiu bus ir sunaikinta. Tad budėki
me! Matydami pavojų, jo išvengsime. Pr. G.

Savaitės įvykiai

Sov. Sąjunga pasirašė sutartį 
pirkti kviečių už puse bilijono 
dolerių. Ketvirtadalis šios su
mos biis įmokėtas, o likusiąją pi
nigų dalį Kanada gaus pusantrų 
metų laikotarpyje. Nupirkta be
veik 128 mil. bušelių kviečių ir 
kvietinių miltų. Tai didžiausia 
kviečių "pardavimo transakcija 
Kanados istorijoje.

Sovietų prekybos min. pav. 
S. A. Borisov pareiškė, kad šie
met blogas oras yra gerokai pa
kenkęs derliui Sov. Sąjungoje. 
Kanadoje gi būta gero derliaus. 
Kviečių atsargos būtų pasieku
sios bilijoną bušelių. Jas suma
žino komunistiniai kraštai, vie- 
nerių metų laikotarpyje nupir
kę kviečių beveik už bilijoną do
leriu.

Turistų skaičius Kanadon, pa
gal dar nepilnus statistikos duo
menis, šią vasarą žymiai padidė
jo. Daugiausia turistų sutraukia 
Ontario provincija. Iki rugpjū
čio pabaigos Kanadon per sieną 
Įvažiavo iš JAV 4.179.000 auto
mobilių. Padidėjo ir turistų iš
leidžiamos sumos Kanadoje.

Per paskutinius 16 mėnesių 
Kanadoje Įvyko 11 rinkimų, ku
rių išlaidos prašoka $50 mil. Per 
paskutinius 5 metus įvyko 21 
rinkimai. Daugelis provincinių 
premjerų šaukia rinkimus voš 
2 metam praėjus, norėdami su
stiprinti savo partijos atstovų 
skaičių. Daugelis jų dabar greit 
neskelbs rinkimu, nes nori būti 
premjerais, kai Kanada švęs sa
vo šimtmeti 1967 m.

Alkohoi. gėralu reklamoms 
skirtas ilgesnis laikas per radi
ją ir televiziją. Anksčiau iš vi-

Kas naujo Kanadoje?
so buvo draudžiama juos rekla
muoti, vėliau buvo leista rekla
mos neilgesnės kaip 30 sekun
džių. Dabar duotos tos pačios 
reklamos teisės, kaip ir kitiem 
produktam.

Ontario provincijos rinkiniai 
yra svarbiausi po federacinių 
rinkimų, nes pati provincija yra 
turtingiausia ir Įtakingiausia. 
Reikia išrinkti 108 atstovus. Par
lamentą paleidžiant atstovų skai
čius buvo: 63 konservatoriai, 24 
liberalai, 5 — NDP, 6 vietos bu
vo neužpildytos ir dabar dar su
daryta 10 naujų rinkiminių apy
linkių.

Kanados teisininkų konferen-

Žiaurios darbo unijų kovos
Kanados prekybos laivyno jūri

ninkai ir uostų darbininkai yra 
susijungę į dvi* pagrindines uni
jas: Seafarers’ International Un
ion — SIU ir Canadian Maritime 
Union — CMU. Be šitų dviejų, 
dar yra 3 mažesnės unijos, apjun
giančios specialias profesijas, 
kaip laivyno inžinierius ir pan. 
SIU yra didžiausia, kontroliuo
jama centro, esančio JAV. Kana
doje jai vadovauja atsiųstas iš 
Amerikos “tough boss” Hal, . .
Banks. Abi unijos: SIU ir CMU ^.žinioje* yra 23.000 uostų darbi- 
amžinai tarp savęs kovojo. Kana- ' ‘ 
dos vyriausybės paprašytas teisė
jas T. G. Norris metus laiko tyrė 
SIU ir priėjo išvadą, kad SIU ir
jos vadas Kanadoje H. Banks yra kai. kad" unijos, pakėlusios darbi- 
korupcinė organizacija, nesiskai- ninku gerovę, patenka i tokių 
tanti su priemonėm, kitaip sa- žmonių rankas, kurie nesiskaito 
kant. “gangsterių” vadovybėje, su priemonėmis ir kurių nebesu- 
Jis rekomendavo, kad abi unijos tvarko nei Įstatymai.

JAV ir Kanados latvių dainų šventės dalyviai Klevelande ilgojo Darbo Dienos savaitgalio metu. Da
lyvavo 1.500 choristų ir apie 10.000 klausytojų.

Naujas tonas Vokietijos politikai
Dabartinis švedų jaunimas, 

kaip taisyklė, gana mikliai varto
ja anglų kalbą, o vokiškosios la
bai dažnai “neįkerta”, ir dėl to vi
sai nesigėdi. Priešingai, geras vo
kiečių kalbos žinojimas laikomas 
“senesnės” kartos požymių.

prašalaičio įspūdi. Tačiau faktas, 
kad ne tik kalba, bet ir visi vokiš
ki klausimai švedų spaudą ir vi
suomenę gana mažai domina. Iš
skyrus retkarčiais neapeinamą 
Berlyno klausimą, Vokietijos ir 
vokiečių vardas beveik išimtinai 
minimas tik ryšium su šiurpios 
praeities minėjimais, lyg joks ki- 
tokis vaidmuo dabartyje jam ne
bepriklausytų. Ypač tai galima 
pasakyti apie dažnai mano cituo
jamą “Dagens Nyheter”, kuris 
šiame krašte mielai norėtų būti 
tuo, kuo yra kaikuriems ameri
kiečiams “New York Times” 
prancūzams “Le Monde”.

Pasikeitimai Vokietijoj
Visdėlto Vak. Vokietijos kanc

lerio pasikeitimo tema ir čia su
kėlė kiek susidomėjimo bei spė- 

ar

rija Įvyko Kanados vakaruose— 
Banff. Daug diskusijų sukėlė 
abortų legalizavimo klausimas. 
Tuo reikalu griežtai pasisakė Br. 
Kolumbijos katalikų advokatų 
sąjungos pirm. B. Emerson, pa
brėždamas, kad tai nėra teisinis, 
bet moralinis klausimas ir teist 
ninkai neturi galios jo spręsti. 
Klausimas atidėtas kitiems me
tams.

Italijos darbininkai atvyko tir
ti vaisių auginimo, derliaus nu
ėmimo ir vaisių paruošimo me
todų. Apsistojo" Br, Kolumbijo
je, Okanagan Valley, kur vaisių 
paruošimas rinkai yra gana ištch 
bulintas.

būtų tvarkomos vyriausybės skir
tų patikėtinių. Parlamentas tą 
klausimą buvo atidėjęs rudens 
sesijai. Neramumai betgi nesibai
gia. Čikagos uoste buvo dinamitu 
sprogdintas Kanados prekybinis 
laivas “Howard L. Shaw”; įvyko 
daug susirėmimų. Padėčiai susi
komplikavus min. pirm. Pearson 
sušaukė ministerių kabinetą. Ota- 
von buvo atvykęs JAV darbo mi- 
nisteris W. Wirtz, bet sprendi
mo nepadaryta. H. Banks, kurio 

ninku, pareiškė, kad jis boikotuos 
visus valdžios nutarimus, kovos 
su CMU ir, anot jo, bus dar daug 
kraujo pralieta. Taigi atėjo lai
kai. kad unijos, pakėlusios darbi-

J. GRIKIS
Mūsų korespondentas Švedijoj

lįojimų. “DN” mano, jo kancle
ris Adenaueris jau yra praktiškai 

ris Erhardas, užs. r. ministeris 
Schroederis ir gynybos-ministeris 
Kai-Uwe von Hassel. Švedų spau
dos simpatijos, be abejonės, 
linksta į Erhardą, kuris neseniai 
lankėsi Stockholme ir buvo pa
lankiai sutiktas.

Šalia minėtos trijulės dar mini
mas ir. buv. gynybos ministeris 
Straussas, kaip savotiškai neap
skaičiuojama galimybė savo 
smarkumu ir veržlumu. Nors pra
ėjusią žiemą jis patyręs didelę 
nesėkmę karjeroje, tačiau dabar, 
esą, vėl karštai mėginąs sugrįžti 
į politinį ringą.

Švedų nuomonė
Bendra nuomonė yra, kad val

džios vadžių perleidimas iš vienų 
rankų į kitas daug ko nepakeisi 
Ir tai dėlto, kad didžioji politika, 
“DN” žodžiais, nevyksta pagal 
Bonnos kalendorių. Pagrindinius 
vaidmenis toje scenoje vaidina 
kiti. Visdėto esą galima numaty
ti, jog Ęrhardo tvarkoma Fed. 
Vokietija daugeliu atžvilgių ne
bus parankesnis sąjungininkas 
JAV-bėms, negu vadovaujant 
kancl. Adenaueriui. Gali šių dvie
jų valstybių pažiūros kaikiio la
bai skirtis, tačiau didžiajame Ry
tų-Vakarų žaidime Bonna neturi 
pasirinkimo: jai gresia tapti “tai
kaus sambūvio podukra”.

Laukia D. Rusko
JAV užs. r. min. D. Ruskas 

spalio gale lankysis Bonnoje ir 
ves pasitarimus jau su naujuoju 
kancleriu. Jų kalba turės suktis 
apie gana nejaukų klausimą, bū
tent, nepuolimo sutarti tarp At
lanto ir Varšuvos pakto šalių ar
ba vienašališkus jų pareiškimus 
nepulti, pasirašant susitarimą, 
draudžianti netikėtą antpuolį.

Amerikai labiausiai rūpi kont
roliuojamas nusiginklavimas. Ru
sai siūlo tuo tikslu pirmiau pa
siekti dalinį susitarimą nepuoli
mo klausimu, todėl taip ir turi 
būti. Be to, kaip grįždamas iš 
Maskvos min. Ruskas Bonoje tvir
tino, rusai tuo tarpu patenkinti 
sutartimi, kurią jie pasirašė dėl 
branduolinių ginklų bandymo už
draudimo ore, jūroj ir žemėje 
(tik ne po žeme).

Kritiški balsai
Jokia paslaptis, kad Bonnoje 

reiškėsi labai kritiškos nuotaikos 
pasirašytojo Maskvos susitarimo 
atžvilgiu. Tik užs. r. min. Schroe- 
deris pasistengė, kad nebūtų su
keltas perdaug garsus triukšmas, 
nes nebuvo jokių vilčių pasukti 
ratą atgal. Už tai jis susilaukė 
gana aštrios kritikos už perdidelį 
nuolaidumą amerikinei politikai. 
Ypač smarkiai reiškėsi bavariško

sios CSU partijos vadas Straus
sas, tiesiog pagrasinęs pereiti į 
opoziciją.

Ir pačioje CDU partijoje, sa
koma, veikia stiprus sparnas, ku
riam vadovauja buv. užs. r. min. 
von Brentano ir artimas kancl. 
Adenaueriobendradarbis Krone.
kurie'esą yra pasiryžę net atvirai Ii joną-dolerių. Prežidento brolio 
stoti pries amerikiečių vedamą žmona Ngo Dinh Nhu kaltinastoti prie 
“atoslūgio” politiką. Ir "tai deltoj 
kad toji politika, niekur neveda 
ir gali pasidaryti pavojinga V. 
Vokietijai.

Tarp Maskvos ir Vašingtono
Teigiama, kad Rytų ir Vakarų 

susitarimas pripažinti" esamą pa
dėti Europoje įtvirtintų Vokie
tijos padalinimą ir paliktų V. 
Berlyną kaip atvirą politinę "žaiz
dą. Tuo pačiu pasiliktų ir nuola
tinė Įtampos priežastis. Dėlto V. 
Vokietija negalės pasirašyti ne
puolimo ar karinių inspekcijų su
sitarimo, jeigu sovietai nepadarys 
nuolaidų Vokietijos ir Berlyno 
klausimu.

Bonnos gynybos ir užs. r. mi
nisterijos griežtai atmeta karinių 
inspekcijų minti. Vakarai tuo bū
du atsisakytu galimybės daryti 
Įtaką vykstančiam rūgimo proce
sui už geležinės uždangos. Tuo 
tarpu pačios inspekcijos, kaip ro
do š. Korėjos atvejis, neturėtų jo
kios reikšmės. Be to, praktiškai 
Vakarai negalėtų vykdyti tokios 
inspekcijos be R. Vokietiios re
žimo sutikimo. Ir atvirkščiai: R. 
Vokietijos liaudies armijos kari
ninkai laisvai judėtų po V. Vokie
tiją kaip kontr. pareigūnai. Tuo 
pačiu Ulbrichto režimas būtų pri
pažintas tarptautinėje plotmėje.

Geresnės perspektyvos?
Dėl visų tų priežasčių Bonna 

stengiasi ypatingai pabrėžti Vo
kietijos klausimą, kuris po 1959 
m. didžiųjų valstybių užs. r. mi
nisterių konferencijos Ženevoje 
buvo atidėtas į šalį. Tai visai ne
reiškia, kad naujoji pamaina bū
tų įsitikinusi, jog pribrendo ge
resnės sąlygos tam klausimui kel
ti. Priešingai, tatai verčia daryti 
būgštavimus, jog sąlygos dar pa
blogės, jeigu Rytų-Vakarų atoslū
gio politika nuvestų į Vokietijosgio puiiUKa nuvestų i vuKietijus *-,****
išjungimą ir jos politinio svorio -mo stovyklą platesnį pranešimą 
nuvertinimą j padarė kun. dr. P. Celiešius, pra-

Visa tai pereinamajame laiko- sydamas liet, kunigų ir pąsaulie- 
tarpyje, ant poadenauerinės poli- cių piniginės paramos išbaigti 
tikos slenksčio, jau leido pajusti Dainavoj statomą jaunimui kop- 
nauja tautinį toną Bonnos užsie- lyčią.
nio politikoje. Taip bent kaikam Apie kat. moterų organizuotą 
atrodo Vokietijos reikalai iš jūsų ‘ ’
stebėtojo perspektyvos.

Ar pačių vokiečių sąmoningos- . ...
nė pažiūra į save pačius neves Į kis- Plačiausiai sustota ties ateiti- 
tai. kad ir kitiems teks pakeisti ninku veikla, apie kurią dvasios 
kaikurias pažiūras Į dabartinę (ne vadų vardu kalbėjo kun. prof. St. 
praeities) Vokietiją, palikime Yla, kun. dr. I. Urbonas, kun. K. 
spręsti ateičiai. Bet stebėkime Pūga ir kun. V. Dagilis. Jaunimo 
Įsitempę! *‘

Paryžius. — Atlanto S-gos or
ganizacijos gynybos akademijos 
vadovybę perėmė V. Vokietijos 
generolas grafas Baudissin. Su 
gynybos problemomis čia supa
žindinami organizacijos karinin
kai ir civiliai pareigūnai.

KELIŲ NEGRŲ NUŽUDYMAS JAV SUKĖLĖ DIDELĮ SUJU
DIMĄ. -Pasipiktinimą bei susirūpinimą išreiškė JAV, Vatikano ir 
kitų kraštų autoritetai, kai paaiškėjo, kad Birminghame, Ala., bu
vo "Įmesta bomba sekmadienio mokyklon, kurioje žuvo keturios 
negrų mergaitės ir 24 buvo sužeistos. Be to, kitose vietose buvo 
nužudyti 3 negrai. Tas įvykis sujaudino visą Ameriką. Jos vy
riausybė ėmėsi visų saugumo priemonių. Alabamos baltųjų dalis 
nepatenkinti negrų "įsileidimu į viešąsias mokyklas. Gubern. Wal
lace tam buvo užsimojęs panaudoti net valstijos karinius dalinius, 
bet prez. Kennedy perėmė juos feder. valdžios žinion.

Alžerijoje Ben Bella lengvai 
laimėjo konstitucinius pakeiti
mus 98% tautos pritarimu. Jį 

palaiko kariuomenės vadai. Buvu
sioji opozicija atskleidžia to lai
mėjimo užkulisius ir atvirai vadi
na ji diktatoriumi. Vienas jų jau 
išsikraustė į Šveicariją, kitas 
slapstosi kalnuose. B. Bella pa
skelbė vienos partijos valdžią, ku
ri suksianti į socializmą, nusavin
dama stambiąją pramonę ir kolo
nistu žemes.

Nigerijoj opozicinės partijos 
vadas nuteistas 10 metų kalėji

mo, su juo nuteista 17 asmenų už 
“rengimąsi nuversti federacinę 
vyriausybę”. Kitos opozicinės 
partijos vadas nuteistas 15 metų 
už panašius “nusikaltimus”. At
rodo, kad Afrikoj turės praeiti 
daug laiko, kol valstybės išmoks 
valdytis pagal demokratijos prin
cipus.

Pietų Vietnamo vyriausybės
kova su budistais ir amerikie

čių atstovais vyksta toliau. Tvirti
nama, kad vyriausybė suėmusi 
apie 2.500 studentų. Vietname 
yra apie 14.000 amerikiečių karių 
“instruktorių”. JAV viena diena 
Vietname kainuoja apie vieną mi-

Ameriką už kišimąsi į jų vidaus 
reikalus, nes budistai nėra perse
kiojami, o tik kovojama su komu
nistų propaganda ir jų partiza
nais; Ji skundėsi Belgrade, kad 
Vietnamo vyriausybė yra šanta
žuojama ir terorizuojama.

Rusų - kiniečių santykiai blo
gėja. Rusai atsisako grąžinti 

pabėgusius kiniečius iš Kinijos į 
Rusiją. Pastaroji atšaukė visus sa
vo specialistus, kurie buvo užsili
kę nuo anksčiau išvažiavusių ir 
nutraukė visas anksčiau sudary
tas sutartis. Dabartiniai santykiai 
yra visai arti suirimo; rusai gąs
dina eisią “su Amerika prieš Ki
niją”. Kiniečių oficiali spauda ko- 
lioja rusus ir Nikitą, sakydama, 
kad nebus taikos, kol bus gyvas 
N. Chruščiovas. Anot kiniečių, 
Chruščiovas esąs rusų tautos iš
davikas, komunizmo išsigimėlis, 
dirbąs revoliucijos pražūčiai, dar
bo klasės smaugėjas, ir reakcijos 
šulas. Sovietų - kiniečių nesantai
ka reiškiasi netik viršūnėse. Pvz. 
penki kiniečiai karininkai, grįž
tą i Sov. S-gos karinę mokyklą, 

Kunigų suvažiavimas Niujorke
Rugsėjo 11 d. Niujorke įvyko tu lukšteno bendras liet. kat. or- 

JAV lietuvių kunigų metinis su- ganizacijų ir ypač jų dvasios va- 
važiavimas. Jam vadovauti buvo dų problemas, kurioms sprendi- 
pakviestas kun. kleb. N. Pakal
nis ir kun. dr. V. Rimšelis, MIC, 
sekretoriatan — kun. dr. I. Ur
bonas ir kun. L. Jankus.

Prisiminta maldoje 21 liet, ku
nigas, miręs praeitais metais.

Provincijų 52 atstovai padarė 
savo vietinės veiklos apžvalgas. 
Po to sekė kat. institucijų ir or
ganizacijų, dvasios vadų praneši
mai bei jų veiklos apžvalgos.

Apie LRK Federacijos jauni

Apie kat. moterų organizuotą 
veiklą pranešė prėl. P. Juras, 

i skautiškas problemas klostė J. 
'Vaišnys, SJ, ir kun. J. Pakalniš-

veikloj nusiskųsta dvasios vadų 
trūkumu.

Kun. dr. V. Gidžiūnas. OFM, 
referavo Amerikos Katalikių Isto
rijos veikalo paruošimo eigą ir 
sunkumus.

Prel. dr. J. Končius painforma
vo apie dabartinę BALFo veiklą.

Prof. St. Yla specialiu refera- 

buvo sulaikyti prie sienos, iškra
tyti ir grąžinti atgal.

Pakistanas flirtuoja su raud.
Kinija ir daro Įvairias sutartis 

prieš bendrą priešą — Indiją. Pa
kistanas daugiau bijo Indijos ne
gu. Kinijos. Ginčas dėl Kašmiro 
nemažėja.

Prancūzijos prezidentas siekia 
atstatyti Prancūzijos autoritetą 
visame pasaulyje ir prilygti Ame
rikai. Jo svajonė išstumti Ame
riką ne tik iš Europos, bet ir iš. 
Tolimųjų Rytų, kaip Vietnamas.

Europos Bendroji Rinka sprau
džiasi į Vidurio ir Pietų Ame
riką. Yra sudaryta muito uni

ja su Gvatemala, Hondūru, Salva
doru, Nikaragva, Kostarika. No
rima jau 1966 m. turėti laisvus 
prekybos mainus. Prekyba jau 
dabar tarp šių šalių ir Europos 
šešiukės plečiasi.

Vokietijos kancleris Adenaue
ris pradeda atsisveikinimo ke

lionę po Vokietiją. Jis šį rudenį 
pasitraukia iš politinio gyvenimo 
ir perduoda kanclerio pareigas 
savo įpėdiniui Erhardui. Adenau
eris greit švęs savo 88 metu su

kutinį kartą ir Prancūziją. Mano
ma, kad ten bus stipriai pasisa
kyta prieš Vokietijos padalinimą.

Įsteigta nauja valstybė Malezi- 
ja iš buvusių atskirų kolonijų: 

Malajų, Singapūro, Saravako ir 
šiaurinio Borneo. Ji turės dau
giau kaip 10 mil. gyventojų. Kaip 
buvusios Britanijos kolonija, ji 
įeis i Britų Bendruomenę. Dabar
tinių Malajų premjeras princas 
Abdul Rahnion pradžioje eis pa
reigas ir naujos valstybės minis- 
terio pirmininko. Naujoji valsty
bė jau dabar turi savo priešus: 
Raud. Kinija ir Indonezija.

Rusų ekonomistai apskaičiuoja, 
kad Sov. Sąjungos pajamos lygi
nant su Amerikos pajamomis 
1960 m., sudarė tik 61,2%, 62,7 
% — 1961 m. ir 62,8% 1962 m. 
Jie patys mano, kad ligi 2000 me
tų jie Amerikos nepasivys, nors 
Chruščiovas tvirtino, kad jie 
Ameriką pasivys jau 1970 m. Sov. 
Sąjunga su pavergtomis tautomis 
turi daugiau gyventojų negu JA 
Valstybės.

mo uoliai jieškojo seimo dalyviai.
Sekančiai kadencijai vadovauti 

sutiko senoji valdyba su prel. Pr. 
Juru priekyje, iždininku liko kun. 
Z. Smilga, sekretorium — kun. 
kleb. J. Vilčiauskas.

Vysk. V. Brizgys papasakojo 
apie lėšų telkimą Šiluvos koply
čiai Vašingtone įrengti, šiuo me
tu jau turima pusė reikalingų pi
nigų — per $150.000; tikimasi 
reikalingas lėšas sutelkti ir darbą 
vainikuoti 1965 m. didingu liet, 
katalikų kongresu. Vyskupas ga
na išsamiai paaiškino seimui ko
dėl buvo pasirinkta Šiluvos, o ne 
Aušros Vartų Mergelės Marijos 
titulas.

Prel. J. Balkūnas padarė pla
tesnį pranešimą apie lietuvių da
lyvavimą pasaulinėje parodoje 
Niujorke 1964-65 m., apie religi
nį kongresą, Vatikano radijo lie
tuvišką valandą ir jos finansinius 
sunkumus bei apie 1964 m. įvyks
tanti Liet. Katalikų Mokslo Aka
demijos suvažiavimą Niujorke.

Kun. J. Vaškys, OFM, kalbėjo 
apie pašaukimus ir nasauliečius. 
Jį papildė prel. dr. V. Balčiūnas.

Seimo pabaigoje pritarta ryžtui 
plačiau paskleisti Sibiro lietuvai
čių maldaknygę bei išreikšta pa
dėka prof. Š. Sužiedėliui, ilgus 
metus ir gražiai vadovavusiam 
Ateitininkų Federacijai. K. L. J.
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Religiniame gyvenime
• Konfliktai pietiniame Viet- duočiau savo kūną sudeginti, bet 

name. Vatikano dienraščio____ _____  neturėčiau meilės, nieko man 
L’Osservatore Romano” veda- tai nepadeda” (1 Kor. 13,3). 

masis pastebėjo, kad Vietnamo Kankinystės esmė glūdi meilė- 
katalikai vyskupai, remiami po- je, kantriai pakeliant mirtį iš 
piežiaus Pauliaus VI, daro vis- —T'1---------12 —:,i—meilės Dievui ar iš meilės arti

mui, aukoje už idealą. Mirtis tu
ri ateiti iš kitų rankų, bet ne sa
vižudybės keliu. Jokia iš šių 
sąlygų neįmanoma pritaiky
ti budistų susideginusiems savi- 
žudžiams. Jie išstatė save mir
čiai ne gindami kurią dievišką 
tiesą, bet vien neapykantos dva
sioje norėdami atkreipti pasau
lio dėmesį ir užuojautą jų poli
tinių reikalavimų svarstyme.

• Štrasburgo katedra irsta. 
Garsi savo architektūra istorinė 
Štrasburgo katedra jau kuris 
laikas kelia rimtą susirūpinimą 
jos globotojams. Ypatingai lin
kusios irti tos akmeninės dalys, 
kurios nuo aštuoniolikto šimt
mečio buvo pakeičiamos restau
ravimo metu. Priežastimi laiko
mas gana didelis atmosferoje 
esąs sieros nuošimtis, susidarąs 
iš fabrikų ir susisiekimo prie
monių išleidžiamų dūmų. Anks
tesniais laikais dūmai susidarę

- iš medžių kuro tik sustiprinda
vę akmeninę katedrą. Už kelių 
mylių esąs aerodromas taip pat 
kenkia istoriniam pastatui, nes 
sprausminių lėktuvų išjudintos 
bangos neigiamai veikia langų 
vitražus.

• Dėmesys P. Amerikai. Bu
vęs Londono komunistų dien
raščio “Daily Worker” rėdakto-

sad buvo išmintinga ir tinkama rius Douglas Hyde skaitys pa- 
išlaikyti valstybės vienybei. Ta
čiau prezidento religiniai Įsiti
kinimai neturį būti maišomi su 
vyriausybės -vedama politika, 
tuo užtraukiant kaltę visai Ka
talikų Bažnyčiai. Tiek popiežius 
Paulius VI savo laiške per Sai- 
gono arkivyskupą, tiek pietinio 
Vietnamo Katalikų Akcijos or
ganizacijos išreiškė pageidavi
mą prezidentui Diem, kad šis 
vyriausybės įstatymų leidime 
respektuotų visų piliečių teisę į 
tikėjimo laisvę. * '

• Budistų savižudžiai — kan
kiniai? Jau penki budistų vie
nuoliai susidegino protesto zenk- 
lan prieš tariamą budizmo per
sekiojimą pietiniame Vietname. 
Tai duoda progos prisiminti Šv. 
Povilo perspėjimą: “Jei aš iš-

teisingumą. Vedamajame cituo
jama iš pačių budistų šaltinių, 
kad šis konfliktas nėra tikybi
nio pobūdžio. Straipsnyje panei
giama betkoks sąryšis tarp Kata
likų Bažnyčios ir pietinio Viet
namo prezidento Ngo Dinh Di
em veiklos, nors jis ir yra kata
likų tikybos. Krašto vyriausybės 
jokiu būdu negalima laikyti ka- 

' talikiška, kaip tai kaikurie laik
raščiai teigia, nes pats vicepre
zidentas ir 12 iš 17 ministerių 
yra nekatalikai. Kariuomenės 
vadovybėje gi yra 19 budistų ir 
tik 3 katalikai generolai. Taigi, 
ne tik gyventojų atžvilgiu, bet 

• taip pat ir vyriausybės sąstate 
katalikai sudaro mažumą. Vati
kano dienraštis aiškiai pabrėžia, 
kad pagrindinis sąmyšio tikslas 
— sugriauti vienybę naujoje 
valstybėje, kuriai rimtai gresia 
komunizmo pavojus. Tarp konf
likto priežasčių vedamasis nuro
do ir tą faktą, kad pusę Vietna
mo katalikų sudaro šiaurinio 
Vietnamo pabėgėliai, ištrūkę iš 
komunistų persekiojimo. Paste
bima taip* pat, kad šio kruvino 
ginčo atveju abiejose pusėse ga
lima rasti kalčių ir trūkumų. 
Esą lieka atviras* klausimas, ar 
vyriausybės politika, nors ir ga
na sunkiomis aplinkybėmis, vi-

grindinę paskaitą Katalikų 
Tarptautinės Taikos Sąjungos 
suvažiavime, kuris Įvyks Vašing
tone rugsėjo^ 26-28 dienomis. 
Hyde, atsivertęsų katalikų tikė
jimą, yra rašęs daug straipsnių 
ir skaitęs paskaitų krikščiony
bės ir komunizmo santykių klau
simais. Minėtojo suvažiayimo 
pagrindinė tema: “Krikščiony
bės užduotis Pietų Amerikoje”.

• įsidėmėtina malda. Vienas 
Toronto pastorių siūlo šią mal
dą: “Viešpatie, teiki man švie
sos, kad priimčiau dalykus, ku
rių negaliu pakeisti; teiki drą
sos pakeisti tai, ką galiu, ir iš
minties matyti skirtumą”.

Paruošė
Kornelijus Bučmys, OFM

Taupyk ir skolinkis
Toronto Lietuvių .._ . _ ...

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

Už santaupas moka nuo 4į4% iki 5%. Už asmenines paskolas 
ima tik 7 ¥2 %. Už paskolas - morgičius — 6V^%. 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 min. kiekvieną 
dieną, išskyrus šeštadienius ir sekmadienius, o vakare nuo 4 vai. 30 min. 
iki 8 vai. 30 min. tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

Įvairūs
siuntiniai Estija, Ukraina 

ir U.S.S.R.
le Siunčiame ** Jūsų sudarytus ir ap-
IS IxunuCIOS* paprastu ir O TO pCI Si U draustus įvairius 
siuntinius. Turime pardavimui įvairių medžiagų ir kitų prekių.
Taip pat siunčiame iš Europos valstybių AKORDEONUS, SIUVAMAS MA

SINAS, INVALIDAMS KĖDES, LAIKRODŽIUS, MAISTĄ ir kitką.
Gyvena ne Toronte, prašome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio 
siuntinius, bei užsakymus reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums 
paštu ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimą. Mūsų patarnavi
mas greitas ir sąžiningas.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLI.EGE STREET, TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas LE. 1-3098
DARBO VALANDOS: pirmadieniais — penktadieniais nno 9 vai. ryto iki

7 vai. vakaro. Seštadeiniais nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų

105 Cannon St. E., Hamilton Ont. Tel. JA. 8-6686, 
Ponia V. Juraitis.

SAVININKAI S. ir A. KALŪZA"

Lietuvos pavergimas ir prisikėlimas 4
Trojos arklys

Tarptautinės sutartys dažnais 
atvejais rodo tik valstybės jėgų 
santykį. Jos veikia iki susidaro 
sąlygos atidėliotiems reikalams 
įgyvendinti. Tokia tarptautinių 
sutarčių samprata, paremta jėga, 
yra įsišaknijusi pas mūsų visus 
tris didžiuosius kaimynus.

Sovietai, nepajėgę sukurti so
vietinių respublikų Pabaltijy, su
darinėjo taikos bei tarpusavio pa
galbos sutartis ir bandė išnaudoti 
kiekvieno krašto silpnybes, kad 
juose įsigalėtų. Nei viena Lietu
vos sutartis su sovietais nebuvo 
pilnai įgyvendinta. Taikos sutar
tyje, sudarytoje 1920. VII. 12, 
sovietai įsipareigojo grąžinti Lie
tuvos piliečių ir jų bendrovių tur
tą, išsikirsti* 100.000 dešimtinių 
miško karo nuostolių sąskaiton, 
grąžinti Lietuvos archyvus, bib
liotekas, dailės kūrinius, tačiau 
neištesėjo. Sutarties IV str. pasi
žadėjo neleisti veikti organizaci
joms, kurios kovotų ginklu prieš 
susitariančią šalį, tačiau kompar
tija panaudojo visus būdus silp
ninti Lietuvai.

1926. IX. 28 pasirašyta nepuo
limo sutartis ir jos pratęsimai li
ko niekučiu kai tarpusavio pagal
bos sutartimi, sudaryta 1939. X. 
10, buvo įvestas Trojos arklys— 
sovietinė kariuomenė. Anuo me
tu jau buvo aišku kiekvienam ei
liniam piliečiui, kad Lietuva gy
vena nepriklausomybės saulėlei
dį. Jie ir nukalė taiklią aptartį: 
Vilnius mūsų, Lietuva rusų.

Lietuvos vyriausybė anomis 
tragiškomis dienomis prarado to
liau siekiantį žvilgsnį. Verta nu
sistebėti, kad aną sąvartos rude
nį užsienio reikalų ministerijos 
politinio departamento direkto
rius, atvykęs 3 vai. į Šiaulius pa
skaitoje atliko pirmą viešą sovie
tinės politgramatos pamoką: be
siremdamas “Pravda”, juodino 
kovojančius suomius ir siūlė sa
vo eilutes padalinti liaudžiai. Šis 
menkas įvykis, kurio liudininku 
ir aš buvau, rodo anuometini mū- 
sų kaikurių pareigūnų palūžimą.

Dabar, kalbėdami apie ano meto 
tragiškus įvykius, bandome vien 
svetimiesiems suversti visą kaltę 
dėl tautos nedalios, kad mūsų 
rankos liktų švarutėlės.

Sovietų imperializmas.
Kai Trojos arklys buvo įves

dintas, sovietai jieškojo priekabių 
susikirsti su Lietuvos vyriausy
be ir tuo pridengti krašto okupa
ciją. Sugalvojo labai nepatikimą 
priekabę, esą Lietuvos saugumo 
policija viliojanti sovietinius ka
rius šnipinėti. Dėlto pareikalavo 
nubausti kaikuriuos Lietuvos pa
reigūnus ir sudaryti naują vy
riausybę, kuri būtų priimtina so
vietams. 1940. VI. 7 sovietinis ul
timatumas po savaitės paruošė 
kelią sovietinei kariuomenei be 
šūvio užimti Lietuvą.

Sovietų užsienio reikalų komi
saras Viačeslav Michailovič Mo
lotov - Skriabin daug kartų skel
bė prieštaraujančius ir melagin
gus pareiškimus palenkti lietuvių 
tautos nuotaikoms. Jo susipainio
jimas matyti ir pasikalbėjime su 
Vincu Krėve - Mickevičium (“Ai
dai”, 1953 m., nr. 3). Vienoje vie
toje jis teigia, kad nebus griau
namas Lietuvos ūkis, veikiąs laik
rodžio tikslumu, tačiau vėliau jau 
atvirai pripažįsta, kad mažosios 
valstybės turėsiančios išnykti 
ateityje. “Jūsų Lietuva, kaip ir 
kitos Pabaltijo* valstybės, neišski
riant Suomijos, turės įsijungti į 
garbingą sovietinių respublikų 
šeimą”. Aplinkiniais keliais jis 
leido suprasti, kad vokiečiai ir 
kitos valstybės nesikišiančios į 
Lietuvos klausimą.

Sovietų imperializmas yra tri
lypis. Maskva visuomet siekė at-| kad kai ateities kartos praras tau- 
gauti Rusijos valdytas sritis. Ji 
tykojo iki pasitaikė proga paverg
ti Pabaltijui, Karelijai ir Molda
vijai. Antroji imperializmo link
mė, nukreipta į slavų kraštus, 
taip pat subrendo carinėje Rusi
joje. Trečiosios linkmės imperia
lizmas, pridengtas vadinamąja 
komunistine pasaulėžiūra, siekia 
užimti ir tolimiausias interesų 
sritis.

Vadinamų komunistinių kraštų 
vienovės prielaida nūnai pažeis
ta. Rusijos ir Kinijos imperialis
tinių srovių susikirtimas išugdė 
naujas politikos kryptis. Sovietai 
vėl jieško atramos JAV, kurias 
anuomet, 1940 m., Molotovas pa
niekinančiai vadino bala. Susita
rimu dėl branduolinių ginklų su
stabdymo sovietai siekia toliau 
nei juos yra nustūmęs nesutari
mas su kiniečiais. Jie kalba apie 
sambūvį, tačiau pasiryžę nedaryti 
jokių nuolaidų pasaulėžiūrinėje 
srityje, kuri laikytina sovietų po
litikos kertiniu akmeniu. Šiuo ir 
kitais susitarimais jie siekia pa
laidoti soviet, imperializmo au
kų išsilaisvinimo viltis. Antrasis 
jų tikslas — suskaldyti ir nusilp
ninti vakariečius derantis dėl nu
siginklavimo, trečiasis — laimėti 
laiko, kuris naikintų JAV ginklų 
arsenalus. Iš šių tikslų šakojasi 
kiti jų siekimai: kurstyti mažuo
sius karus, dangstytis tautų lais
vinimu, ruoštis rimtoms ūkinėms 
varžyboms ir skatinti perversmus 
Vakaruose.

Molotovo pažiūra, kad mažosios 
valstybės turinčios išnykti, randa 
pritarėjų ir JAV. Pvz. prof. Fer
dinand Lundberg samprotauja: 
“Rytinės Europos tautos Įsijungs 
į Europos Sąjungą ar liks Sovie
tų Sąjungoj, šio meto akimis žiū
rint, pastarasis atvejis labiau pa
gristas, nors kultūriniu požiūriu 
minėtos tautos links į Vakarus... 
Lietuvos, Latvijos, Estijos... res
publikų išnykimas Įvyks Rusijos 
pasirinktą dieną. Rusijos toliau 
siekiantieji planuotojai numato,

tinę ištikimybę, atsivers durys te
nykštėms tautoms pilnai įjungti” 
(“The Coming World Transform
ation, 190 psi., N.Y., 1963 m.).

Kai šis numatymas buvo pa
skelbtas, JAV atsargiai tiesė ran
ką sovietams, sudarydama Įspūdį, 
kad ir jų Įsipareigojimai paverg
toms tautoms gali būti panašūs 
sutartims, kurias sulaužė Vokie
tija, Italija ir Sovietų Sąjunga.

Tolimose lietuviu salose

DZŪKŲ ŠEIMOJE
Kalnuotais keliais pasiekėm 

Jono Liaukevičiaus ūkį. Radom 
pakelėje pati šeimininką su vai
kais kraunantį šieną į didelį ve
žimą su pora arklių. Mat, kalnuo
tose vietose traktorius nevisur 
tinka. Be to, tokiose vietose nau
dojamas vikšrinis traktorius. Pa- 
sisiūlėm į talką, bet šeimininkas 
gražiai nusijuokė ir pakvietė tro
bon. šeimininkė, pasirodo, irgi 
dzūk^Utm-Lazdijų, kaip ir jos vy
ras Jonas. Ji tuojau atnešė lietu
viško sūrio, alaus ir susodino mus 
prie stalo. Ant sienos matyti iš 
Lietuvos atsiųstas paveikslas, 
pieštas J. Liaukevičių giminaičio, 
kuris neseniai grįžo iš Sibiro. 
Spalvotame paveiksle jis tiksliai 
atvaizdavo, dabartinę tėviškę, ku
rią pamatė tik po 12 tremties me
tų. Jonas Liaukevičius gražia dzū
kų tarme daug pasakoja. Kartais 
įsiterpia jo žmona, taip pat dzū
kė. Abu kalba dainingai. Jų sū
nus irgi gražiai kalba dzūkiškai. 
O ir apylinkės primena Dzūkijos 
kalvas, tik nematyti smėlio ir ... 
grikių. Sako, nebandęs 'auginti. 
Šeimininkas aprodė savo ūkį, ku
ris toli nusitiesia per kalvas. Prie 
pat namų malūnas — girnos, su
kamos traktoriaus. Taigi, gali pa
sigaminti savo augintų 
duonos, nors dažniausiai 
ka krautuvėse.

PIRMOJO ATEIVIO 
ŪKYJE
Kalnuose randame ir 

ateivį Julių Razmą, įsikūrusį se
name Juozo Žilinsko ūkyje. Jo 
žmona — Brazauskaitė iš Begoto
sios, kun. dailininko Brazausko 
sesuo. Namas kuklutis, senoviš
kas, reikalingas remonto. Rado
me šeimininką Razmą, padedamą 
Blažio, dedantį namui naujus pa
matus. šeimininkė pakvietė į sa
vo nedidelį daržą, pilną įvairių 
daržovių ir uogų.

šis ūkis įdomus tuo, kad jame 
anksčiau gyveno senosios kartos 
ateivis Juozas Žilinskas. Jis be
ne pirmas iš lietuvių čia įsikūrė 
ir per jį atsikėlė čia ir kiti lietu
viai. Dabar J. Žilinskas turi apie 
78 m. amžiaus ir gyvena Winni- 
pege. Su juo teko išsikalbėti ir 
patirti nuotykingą jo gyvenimą. 
Esą jis atvykęs Kanadon 1901 m. 
būdamas 7 metų ir 4 mėn. Sako
si esąs pirmasis Manitobos, o gal 
ir Kanados lietuvis ateivis. Gi
męs Aleksote, pabėgęs nuo tėvų 
ir per Britaniją pasiekęs Mont
real!, kur buvęs Lietuvos žydų 
globoje. Loterijoj laimėjęs $7000 
vertės namus, bet kaip nepilna
metis nieko negavęs. Kai paaugo, 
išvyko darbo jieškoti į Calgary. 
Ten atsisėdęs prie geležinkelio 
stoties ir verkęs. Kažkoks ponas

kviečių 
ją Per‘

naująjį

Kanados lietuvių atstovybės suvažiavimas
Krašto valdyba, remdamasi Ka

nados Lietuvių Bendruomenės 
statuto 30 § š.m. spalio mėn. 12- 
13-14 d.d. Tėvų pranciškonų sa
lėje, 75 Rolls Ave., St. Cathari
nes, Ont?, šaukia Kanados Lietu
vių Bendruomenės V-sios krašto 
tarybos II-ją sesiją. Posėdžių pra
džia — spalio mėn. 12 d. 10 vai. 
ryto.

Sesijai numatyta sekanti darbų 
tvarka:

1. Atidarymas.
2. Invokacija.
3. Sesijos prezidiumo sudary

mas.
4. Komisijų sudarymas.
5. Sveikinimai.
6. Pereitos sesijos protokolo 

tvirtinimas.
7. Pranešimai: a. krašto valdy

bos pirm.; b. kr. v-bos ižd.; 
c. Kultūros Fondo pirm.; d. 
Šalpos Fondo pirm.; e. poli
tinio komiteto pirm.; f. Ka
nados Lietuvių Fondo pir
mininko; g. Baltų Federaci
jos ir Pavergtų Europos 
Tautų Komiteto pirm.; h. 
Tautos Fondo atstovybės 
Kanadoje pirm.; i. garbės 
teismo; j. krašto kontrolės 
komisijos; k. apylinkių.

8. Diskusijos dėl pranešimų.
9. Simpoziumas: “Šeima, jos 

vertybės ir atsakomybė šių 
dienų gyvenime”. Simpoziu
me dalyvauja: Tėvas Placi
das Barius, OFM, Irena Lu
koševičienė ir dr. Justinas 
Pikūnas; koordinatorius — 
Antanas Rinkūnas.

10. KLB politinio komiteto sta
tuto svarstymas ir priėmi
mas.

11. 1964 m. sąmatos priėmimas.
12. Sekančios Lietuvių Dienos 

reikalai.
13. Rezoliucijų priėmimas.

14. Sumanymai bei pastabos.
15. Sesijos uždarymas.
Krašto v-ba, norėdama įtraukti 

kuo daugiau Kanados lietuvių į 
aktyvų Kanados Lietuvių Bend
ruomenės reikalų svarstymą iš 
mažesnių apylinkių, šią antrąją 
penktosios tarybos sesiją nutarė 
šaukti vienoje iš mažesnių apy
linkių — St. Catharines. Kadangi 
keletas KL Bendruomenės apy
linkių yra keliasdešimt mylių at
stume nuo St. Catharines, kraš
to valdyba tiki, kad nebus sunku 
sutraukti didesnį skaičių tautie
čių į tarybos sesiją. Juo* labiau, 
kad tuo pačiu metu St. Cathari
nes koncertuos “Dainavos” an
samblis. Smulkesnė informacija 
apie koncertą ir pobūvį bus pa
skelbta periodinėje spaudoje.

Tarybos narių registracija pra
sidės salėje spalio mėn. 12 d., 9 
vai. ryto. Ten pat bus teikiama ir 
informacija ir nurodomos nakvy
nės tiems, kurie bus iš anksto už
sisakę. Krašto tarybos nariai, ku
rie norėtų, kad jiems būtų parū
pinta nakvynė, privalo apie tai 
pranešti nevėliau kaip iki spalio 
mėn. 1 d. sekančiu adresu: Fran
ciscan Fathers, 75 Rolls Ave., St. 
Catharines, Ont. Telefonas MU 
5-9025.

Jeigu atsirastų kokių sunkumų 
jau pasiekus St. Catharines, ger
biami tarybos nariai yra prašomi 
kreiptis į apylinkės valdybos narį 
Pr. Dauginą, 47 Curre St., St. Ca
tharines, Ont. Telefonas MU 2- 
0210. Iš čia bus nurodoma ir pa
dedama, jei atsiras reikalas, kaip 
pasiekti salę.

Laimingos kelionės ir iki pasi
matymo St. Catharines!

Dr. P. P. Lukoševičius, 
krašto valdybos pirmininkas

Iz. Mališka, sekretorius

Naujosios valstybės

Ir kitame Konge neramu
V. ZALATORIUS

Bufetas lietuvių ūkininkų gegužinėj, Manitobos provincijoj

jį pasiėmęs globoti ir vėliau nu
sivožęs į savo dvarą prie Calgary. 
Tas ponas buvęs Mr. Snead. Kai 
tas su žmona, mirė, gavo šiokį tokį 
palikimą ir nusipirko ūkį. Dar 
pažymėtina, kad Kanadon jis at
vykęs su klumpelėm, kurios atsi- 
dūrusios Niujorko muzėjuje su 
jo pavarde. Neteko sužinoti kur 
jis išmoko skaityti lietuviškai. Sa
kė skaitąs komunistini “Liaudies 
Balsą”.

KITI ŪKIAI
Bene sunkiausiai prieinamas 

ūkis vilniečio Juozo Baranausko. 
Reikėjo užkopti ir vėl nusileisti 
stačiais kalnais. Lauko keliai 
siauručiai ir po lietaus nebūtų 
Įmanoma privažiuoti. Radome 
žmoną su dukrele genančias kar
vių bandą namų link, o vyras bu
vo kažkur išvykęs. Ji kalba lie
tuviškai, bet girdėti nežymus sve
timas akcentas. Pasirodo, ji atvy
kusi iš Vokietijos; tėvas — lietu
vis, motina — vokietė. Atvyko 
kaip ūkio darbininkė, o paskui iš
tekėjo. Dabar ji tvarko didoką 
būrį ūkio gyvulių ir paukščių.

Pravažiavome Niko Balčiūno 
ūki, bet užsukti nesuskubom. Ma
tyti gražūs laukai, derlinga žemė, 
kurios tik dalis dirbama, nes svei
kata daugiau neleidžia. Pas jį gy
vena Edv. Kadžiulis, 68 m., ligo
tas. Kajetonas Balčiūnas turi 78 
m., bet dar dirba savo ūkyje.

Sustojom “dypuko” ūkyje, ku
rį dabar kultyvuoja Juoz. Butkus 
• Butkevičius. Jis yra vedęs buv. 
Antanavičienę, kuriai su sūnumi 
liko ūkis po vyro mirties. Plotu 
tai bene didžiausias mūsų lanky
tų ūkių — 800 akrų. Paties But
kaus neradome, o sūnus Antana
vičius išskubėjo miestelin taisyti 
traktoriaus padangos. Ant sunk
vežimio pastebėjau užrašą “Anta- 
navich”. Taigi, pavardė visai be 
reikalo sulenkinta ar sugudinta. 
Mačiau, kad ir kitų ūkininkų pa

vardės sulenkintos. To neturėtų 
būti. Pavardes reikėtų lietuvinti, 
o ne lenkinti. Ponia Butkevičienė 
suprakaitavusi, vyriškai apsiren
gusi, plušo tvartuose, bet paste- 
oėjusi lankytojus pakvietė vidun 
atsigaivinti. Ji pasakojo, kad žie
mą visus galvijus laiko krūmuose 
ir ten juos šeria. Per didelius šal
čius atbėga namo tik tie galvijai, 
kurie nebeatlaiko šalčio. Jų snu
kiai sutrūkinėja ir tada jieško 
šiltesnės prieglaudos. Tokiems 
yra vietos nedideliame tvarte.

Paskutinis ūkis, kuriame susto
jom, buvo VI. Giedraičio — ma
lonaus dzūko nuo Lazdijų. Jo 
žmona Birutė, gail. sesuo, yra at
vykusi iš Britanijos ir gražiai tal
kina ūkio darbuose. Radome ją 
išėjusią pasivaikščioti Į mišką. VI. 
Giedraitis yra atvykęs Kanadon 
1929 m. Ūkininkauti pradėjo Sas- 
kačevane, vėliau nusipirko 400 
akrų ūkį iš kaimyno J. Liaukevi
čiaus ir sėkmingai ūkininkauja. 
Namai gražūs, tvarkingai užlaiko
mi. Kitų trobesių nedaug terei
kia — šieną laiko lauke ir žiemą, 
gyvulius taip pat. P. Liaukevičie- 
nė kažkur surado naujausią “T. 
žiburių” nr. Nežiūrint 1300 my
lių atstumo nuo Toronto, laikraš
tis pasiekia ūkininkus penktadie
nį, šeštadienį, kartais vėliau. Ko
respondenciją reikia atsiimti pa
tiem iš artimiausių paštų. Žymi 
dalis ūkininkų skaito “T. Žibu
rius”, o pas B. Giedraitienę ma
čiau ir “Moters” žurnalą.

Liko neaplankytas p. Virkučio 
vasarnamis — “Trakų pilis”. Sau
lė jau leidosi ir reikėjo skubėti 
atgal Winnipego link. Grįžome į 
P. Liaukevičiaus ūkį, sėdom Į 
kun. J. Bertašiaus automobilį ir 
jau po vidurnakčio pasiekėm 
Winnipegą.

Kongo respublika Afrikoje, bu
vusi prancūzų (ne belgų!) koloni
ja, savo trečias nepriklausomybės 
metines rugpjūčio 15-tą paminė
jo perversmu.

Tris dienas streikavę sostinės 
Brazaville darbininkai, kariuome
nės remiami, privertė atsistaty
dinti ^prezidentą F. Youlu. Nau
jajai provizorinei vyriausybei, su
sidedančiai iš aštuonių “specia
listų”, vadovauja A. Masamba- 
Debatas, kuris, kaip ir buvęs pre
zidentas, priklauso vienintelei 
Kongo partijai — “Afrikos inte
resams ginti demokratinei sąjun
gai”.

ši 800.000 gyventojų valstybė, 
kurios plotas yra 135.000 kv. my
lių, yra buvusio belgų Kongo kai- 

I mynė, su kuria Jungtinės Tautos 
tiek vargo turėjo per paskutine- 
rius. dvejus metus. Iš tikrųjų, 
abiejų valstybių sostines — Bra
zaville (136.000* gyv.) ir Leopold
ville teskiria 3.000 mylių ilgio 
Kongo upė.

Ir čia komunistai
Diplomatai susirūpinę komu

nistų įtaka naujojoje vyriausybė
je. Masamba - Debates yra daug 
kairesnis negu buvęs preziden
tas, De Gaulle draugas, Youlu. 
Tiesa, vienintelis kitas “politi
kierius” Masambos - Debato kabi
nete yra konservatyvus Ž. Biku- 
ma, anksčiau priklausęs Kongo 
“pažangiųjų” partijai, kuri nieko 
bendro neturėjo su komunistų 
“pažangiaisiais”.

Tačiau tie patys diplomatiniai 
sluogsniai skelbia, kad tikrasis 
Brazaville valdytojas dabar yra

iš trijų profesinių sąjungų atsto
vų sudarytas komitetas ir augš- 
tieji karininkai, šitam komitetui 
priklauso ir komunistuojantys 
“Bendros Afrikos darbo konfe
rencijos” atstovai: S. Macika, Ž. 
Bukambo ir A. Toly-Ganga. Jie 
savo būstinę turi Poto-Poto mies
te, iš kurio pasiuntiniai dažnai ke
liauja į rusų ir čekų konsulatus 
Leopoldvillėje. Brazaville oficia
lių santykių su komunistinėmis 
valstybėmis nepalaiko.

Šių trijų komunistuojančių va-. 
dų profesinei sąjungai priklauso 
maždaug 5.000 darbininkų, kurie 
beveik visi gyvena ir dirba sosti
nėje. Būdinga, kad perversmas 
prasidėjo darbininkų įsilaužimu 
į kalėjimą ir trijų vadų išlaisvini
mu, kuriuos Youlu buvo pasodi
nęs už generalinio streiko orga
nizavimą.

Suimtas prezidentas
Tokia jau gyvenimo ironija, 

kad buv. prez. Youlu pats dabar 
yra laikomas suimtas savo vardo 
kareivinėse Brazaville priemies
tyje. Perversmo dieną jis du kar
tu skambino gen. De Gaulle į Pa
ryžių, prašydamas pagalbos. 
Prancūzija su Kongu turi artimo 
bendradarbiavimo sutartį, pagal 
kurią prancūzai Konge laiko 
2.000 kareivių.

Prancūzai perversmo pradžioje 
rėmė Youlu. Užsienio reikalų mi
nisterijos pareigūnas Paryžiuje 
net buvo pareiškęs, kad prancūzų 
pajėgos padeda prezidentui atsta
tyti tvarką Brazavillėje. Ir iš tik
rųjų, prancūzų kariai apsaugojo 

(Nukelta į 6 psl.)

J

Aplankęs lietuviu ūkininku 
(Nukelta j 5 psl?

Priminimai

INSURANCE

2195 Yonge St. 
Toronto 7 

Ontario

pasirūpinkite turėti apdraudę

• JEIGU PAKEITĖTE DARBĄ, rūpestingai sekite instruk
cijas antroje pusėje mokėjimo pažymėjimo formos 104, kurią 
jūsų darbdavys yra įpareigotas jums atiduoti.
• KAI JOS SULAUKĖTE SAVO 19-to GIMTADIENIO, jūs 
nebesate ilgiau draudžiamas kartu su savo tėvais. Tada užsi
registruokite atskirai laike trisdešimt dienų, kad turėtumėte 
apdraudą. Pareiškimų formą gaukite ligoninėje, banke ar 
draudimo kompanijos raštinėje.
• KAI JŪS APSIVEDĖTE, šeimos įnašas turi padengti vyro, 
žmonos ir mažamečių vaiku draudimą. Nurodykite savo grupę 
ARBA, jei mokate premiją tiesiogiai, praneškite draudimo 
komisijai.

ONTARIO 
HOSPITAL 
SERVICES 
COMMISSION

Visuomet laikykite savo ligoninės apdrandos pažymėjimą pas save
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Pirmosios vadovybės pirmieji žingsniai
PAGAL BUVUSIO PLB PIRM. DR. J. SUNGAILOS PRANEŠIMĄ

Amerika ir pavergtieji

Laisvė dar nepasiekė Sovietijos
Sutinkant naująją Pasaulio Lie

tuvių Bendruomenės valdybą, 
pravartu žvilgterėti į senosios ke
lią, vedusį į dabartinę valdybą. 
Tas kelias geriausiai matyti iš dr. 
J. Sungailos pranešimo, padaly
to II PLB seime.

Kaip pirmininkas, jis pareiškė, 
kad pirmieji PLB v-bos žingsniai 
buvę sutikti su nepasitikėjimu; 
kad net I seime buvę abejota jos 
reikalingumu; kad kaikurios po
litinės grupės ir net paskirų kraš
tų PLB vadovybės rodžiusios ne
pasitikėjimo PLB v-bos nariais; 
kad dalis lietuviškos spaudos pa
rodžiusi vienašališkos, nepateisi
namos kritikos ir net pašaipos; 
kad valdybai reikėję prasiskinti 
kelią neturint jokios tradicijos.

Pirmininkaujant J. Matulio
niui, pačioje veiklos pradžioje 
buvo paskelbta valdybos deklara
cija, kurioje buvo išdėstytas dar
bo planas ir veiklos principai. 
Deja, visuomenė ir spauda sutiko 
ją šalta tyla, kuri buvo jaučiama 
ir pačioje Bendruomenėje. Net 
kraštų valdybos neparodė reikia
mo bendradarbiavimo; pvz. neat
sakė į išsiuntinėtas anketas ar 
bendraraščius. Vėliau reikalai pa
gerėjo, kai buvo kreiptasi laiškais 
į pavienius kraštus. Buvo užpla
nuotas B-nės veiklos leidinys, ku
riam medžiagą surinkti buvo pa
vesta kraštų valdyboms. Pastaro
sios savo pareigų neatliko, todėl 
ir leidinys nebuvo paruoštas. Bu
vo pradėtas leisti PLB v-bos biu
letenis “Žinynas”. Jo išėjo tik 
vienas nr.

Valdyba buvo suplanavusi iš
leisti PLB vadovą, kuriame būtų 
išdėstyti jos principai. Jam pa
ruošti buvo pakviestas dr. J. Gir
nius. Bet šis vietoj vadovo pa
ruošė stambų veikalą, dabar žino
mą vardu “Tauta ir tautinė ištiki
mybė”. Vadovo ligšiol nėra.

Buvo paruoštas ir PLB ženkle
lis — dail. T. Valiaus. Dėl lėšų 
stokos jis nebuvo pagamintas.

Visuomenės informacijai bei 
viešosios nuomonės formavimui 
buvo bandyta sudaryti publicistų 
grupę, bet sėkmės neturėta.

žymiai sėkmingesnė veikla bu
vo asmeninių ryšių srityje. Dary
ti bendri posėdžiai su JAV ir Ka
nados kraštų valdybomis. Sklan
džiai vyko kelionė į P. Ameriką 
— kultūros kongresą Urugvaju
je ir kitus kraštus. Buvo užmegzti 

Asmeniniai ryšiai, kurie vėliau 
■hug pasitarnavo praktinei veik
lai. Ta proga buvo iškeltas reika
las organizuoti paramą silpnes
nėms Bendruomenėms P. Ameri
koj. (Verta atkreipti dėmesį į ne- 
visiems žinomą faktą, kad dr. J. 
Sungaila kelionę į P. Ameriką at
liko beveik savo lėšomis; valdyba 
padengė tik nedidelę išlaidu da
li- P-)-

Daug planuota kultūrinėje sri
tyje. J. Kralikauskas buvo suda
ręs plačios apimties kultūros ta
rybos planą su 11 sekcijų, bet 
v-bos nebuvo priimtas. Tokio pat 
likimo susilaukė ir kitas pasiū
lytas planas. Pagaliau 1962 m. 
kovo mėn. Filadelfijoje buvo su
daryta kultūros taryba, kurios 
pirmininku tapo prof. J. Puzinas.

Valdyba, drauge su JAV ir Ka
nados kr. valdybomis, suorganiza
vo jaunimo dramos konkursą ir 
premiją, kuri buvo įteikta Toron
te. Vėliau valdybai kartu su kul
tūros taryba pavyko suorganizuo
ti nuolatinę kultūros premiją.

Remdamasi PLB konstitucija, 
PLB valdyba rūpinosi ir Lietuvos 
laisvinimo reikalu, stengdamasi 
visas pozityvias lietuvių jėgas su
jungti bendram darbui. Galuti
nių rezultatų dar nematyti, bet 
yra pagrindo būti optimistais.

Vienas didžiausių valdybos rū
pesčių buvo II PLB seimo sušau
kimas. Tam buvo ruoštasi dau
giau kaip metas. Posėdžiuose, ku
rių per penkis metus padaryta 67, 
vyravo seimo reikalai.

Pasak pirmininko, valdyba dir
bo solidariai, nerūšiuodama žmo
nių pagal partinę priklausomybę, 
neš “Lietuvių Bendruomenė yra 
visų laisvojo" pasaulio lietuvių 
junginys, b ne politinių grupių ar 
organizacijų federacija”.

Savo pranešimo pabaigoj dr. J. 
Sungaila išreiškė įsitikinimą, kad 
pirmoji valdyba pateisino savo 
buvimą ir prisidėjo prie PLB idė
jos iškėlimo bei įgyvendinimo.

Prie to galima būtų pridėti 
nuotaiką, kuri sklido iš pirminin
ko pranešimo pirmųjų sakinių. 
Juose pirm. dr. J. Sungaila, va
dovavęs valdybai dvejus metus, 
pabrėžė, kad pirmosios valdybos 
turėta atsakomybė, buvo lydima 
rūpesčio, nusivylimo ir sielvarto, 
“kuriuos teko pakelti, išgyventi 
ir paaukoti Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės, o tuo pačiu ir 
mūsų kenčiančios tautos labui”.

Daugybė laiškų, siųstų per Toronto paštą prieš PLB sei
mą, buvo atžymėti šitokiu štampu. M. Pranevičius

Visuomenės veikėjas St. Lūšys
Rugpjūčio 31 d. Stasiui Lū

šiui, žymiam veikėjui, suėjo kapa 
metų. Jam, kaip ir daugeliui ki
tų, fa proga primintini O. Swett 
-Mardeno žodžiai:

“Nė vieną akimirką tu nepri
valai leisti sau galvoti, kad esi 
kam nors persenas, nes toji min
tis — labai greitai tave pastaty
tų ton tikrenybėn, dar nepasiro-

Sukaktuvininkas St. Lūšys

džius nei veido raukšlėm, nei pa- 
senėjusiai išvaizdai. Nieko nėra 
tikresnio, kaip ta pažiūra, kad 
esame tokie, kaip galvojame, kad 
esame panašūs į savo mintis”.

St. Lūšys gimė 1903 m. rug
pjūčio 31 d. Vaišnorių km., Šiau
lių apskr., 1925 m. baigė Šiau
lių gimnaziją, 1930 m. VDU tei
sių fakulteto ekonomijos skyrių. 
Tarnavo žemės Banke. 1941 m. 
laik. vyriausybės paskirtas pre
kybos, pramonės ir amatų rūmų 
pirmininku. Šias pareigas ėjo iki 
pasitraukimo iš Lietuvos 1944 m.

Abiejų okupacijų metu veikė 
pogrindy. Vokietijoj buvo Lietu
vių s-gos c. valdyboj 1945-46 ir 
vadovavo LB Regensburgo apy
gardai 1947-48.

Į Ameriką atvyko 1948 m. Gy
veno Bostone ir buvo LB apylin-

Ar doleriai išgelbės tautas?
JAV nuo praėjusio' karo pabai

gos kitų kraštų pagalbai išleido 
$103 bilijonus. Prez. Kennedy no
ri kas metai skirti po $4 bil. užsie
nio kraštams, tačiau kongresas 
galvoja kitaip. Vienur pagalba 
buvo efektyvi, kitur nuėjo nie
kais.

Europai išleista $48 bil., kurie 
atstatė visą ekonominį gyvenimą 
ir rezultatai matomi šiandien. Af
rikai išleista beveik $3 bil., ta
čiau JAV bazės panaikintos Ma

NAUJAI ATIDARYTA
lietuviška stalių dirbtuvė

{ruošiame krautuves, restoranus, įstaigas, 
grožio salionus, sumoderniname virtuves ir 
atliekame įvairius kitus namų remontus.

ARO CUSTOM WOOD PRODUCTS CO.
425 JANI ST., TORONTO • RO. 9-9647

Res. Tel. LI. 6-5363 — Res. Tel. RO. 3-2632
K. STRIAUPIS P. JONIKIS

Nauja sovietų 
ministerija?

Amerikiečių stiliaus greitomis 
valgyklomis susidomėjo sovietai. 
Sovietų Jungt. Tautų delegacijos 
virėjas važinėjasi po JAV ir stu
dijuoja vadinamų kafeterijų me
todus, kur žmonės skubėdami 
įeina, pavalgo ir išeina. Po to jis 
grįš į Sovietų Sąjungą, kur gal
būt užims kafeterijų ministerio 
postą.

Naujai statomieji Vasario 16 gimnazijos pastatai klasėms. Atvaizde — I klasė su gimnazijos direk
torių kun. B. Liubinu ir klasės auklėtoju A. Vilucku.

9000 lietuvių atvyko iš Lietuvos
PASIKALBĖJIMAS SU VO
KIETIJOS LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖS, PIRMININ

KU KUN. DR. J. AVIŽA.

VLB pirmininkas, aplankęs “TŽ” re
dakciją, maloniai sutiko pasidalinti in
formacijomis apie Vokietijos lietuvių 
rūpesčus su “TŽ” skaitytojais. Red.

— Esate Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas. Leis
kite paklausti kokie yra ten gy
venančių lietuvių rūpesčiai?

— Vokietijos lietuvių bendruo
menė yra skirtinga nuo kitų kraš
tų bendruomenių. Kai į "kitus 
kraštus išvyko daugiau ar mažiau 
sveiki tautiečiai ir ten įsikūrė, 
tai Vokietijos bendruomenės ne
maža dalis yra ligonių, invalidų, 
senelių, kuriems čia įsikūrimas 
ir normalus gyvenimas sunkiai 
įmanomas. Be to, Vokietijos lie
tuviai turi ir bendrų rūpesčių, 
kurie susiję su lietuvybės išlai
kymu, tautinės kultūros puoselė
jimu ir skleidimu. Tad be socia
linio gyvenimo rūpesčių, mus sle
gia kultūriniai — švietimo rūpes

kės pirmininku 1949-52. Vienas 
iš Bostono lituanistinės m-klos 
steigėjų. Porą metų buvo BALFo 
reikalu vedėju Brooklyne. Iš ka
talikiškų org-jų daugiausia veikė 
ateitinikuose: "— pirmininkavo 
moksleivių ateitininkų s-gai 1927 
-29 ir LŪ studentų "ateitininkų 
s-gai 1927-29; vėliau — įvairiems 
sendraugių skyriams.

JAV — Liet. Kr. Demokratų 
S-gos c. v-bos vicepirmininkas 
1950-58. Vidurio Europos Krikš
čionių Demokratų Unijos kong
rese 1953 m. išrinktas tarybos 
nariu ir vykd. k-to pirmininku.

Sukaktuvininko rašinių pa
skelbta “Ateityje”, “XX Amžiu
je”, “Mūsų Laikraštyje”, “Židi
nyje”, “Tėvynės Sarge”, “Lietu
vių Dienose” ir kitur.

Pr. Alšėnas

roke, daugelyje naujų valstybių 
viešpatauja diktatoriai. Indijai 
išleista $3,5 bil., tačiau badas ne
sustabdytas ir pati Indija nerodo 
draugystės amerikiečiams. Korė
jai ir Formozai išleista $9,5 bil., 
Japonijai — $5 bil., kurie nuosta
biai atstatė kraštą. Pietinė Azija 
gavo $6,5 bil. — rezultatų jokių. 
Tolimieji Rytai — $4 bil, kur 
naudos jokios. P. Amerika — $7 
bil., kurie beveik nieko nepadėjo. 
Graikija ir Turkija apsivalė nuo 
komunistų Įtakos, gavusios $7 
bilijonus.

Bendroje išvadoje amerikiečiai 
pasimokė, kad jų doleriai nevisa- 
da išsprendžia kitų kraštų prob
lemas.

čiai, kaip vargo mokyklų organi
zacija ir išlaikymas, Bendruome
nės organizacinės struktūros iš
laikymas, plėtimas; ypač mums 
kelia rūpesčių Vasario 16 gimna
zija, vienintelė tokio pobūdžio 
institucija laisvajame pasaulyje.

— Ar manote, kad Vokietijos 
lietuviai yra pajėgūs vieni iš
spręsti savo problemas?

— JAV ir Kanados lietuviai 
yra tie laimingieji, kurie iš visų 
pokario lietuvių tremtinių bus 
geriausiai įsikūrę ir sudaro di
džiausias lietuvių kolonijas lais
vajame pasaulyje. Žinoma, ta jų 
laimė nėra iš dangaus nukritusi 
ir kiekvienas turėjo labai sunkiai 
dirbti, nemaža vargo pakelti, kol 
susidarė sau tinkamas egzistenci
jos sąlygas. JAV ir Kanados lietu
viai todėl yra sudėję dideles au
kas netik Lietuvos laisvinimo 
darbui, mūsų tautinės kultūros 
ugdymui, bet "per BALFą ir kito
mis formomis yra stipriai parėmę 
vargan patekusius savo tautos 
brolius. Vokietijos lietuviai nėra 
pajėgūs patys vieni išspręsti tuos 
uždavinius, kuriuos jiems liki
mas uždėjo. Todėl Vokietijoj 
vargstančių lietuvių šalpai, Va
sario 16 gimnazijos išlaikymui 
esame reikalingi JAV ir Kana
dos lietuvių pagalbos.

— Buvo girdėti, kad Vokieti
joj yra daug lietuvių, neseniai at
vykusių iš okupuotos Lietuvos. 
Kokia jų dabartinė galvosena?

— Nuo 1957 riL yra virš 9000 
ašmenų atvykusių iš okupuotos 
Lietuvos. Nemaža jų dalis yra vo
kiečių tautybės žmonės ir jie įsi
jungė į vokiečių visuomenę. Bet 
yra ir lietuviškos kilmės bei tau
tybės žmonių, kurie nemoka vo
kiečių kalbos, nepažįsta vokiško 
gyvenimo būdo ir papročių. Jie 
savo dvasia yra lietuviai ir išlai
kę lietuvišką būdą tokį, koks yra 
šiandieninėje Lietuvoje. Tiesa, 
jie iš dalies skiriasi ir nuo mūsų, 
pabėgėlių. Mat, ilgesnis laiko tar
pas, išgyventas sovietinėje okupa- 
cijoj'e, skirtingai suformavo jų 
tautinę sąmonę, nors jie stipriai 
pabrėžia esą lietuviai ir mylį savo 
tėvynę, tačiau tokią, kokia ji šian
dien yra.

— Koks Jūsų kelionės tikslas 
Kanadoj ir JAV? Dalyvavimas 
PLB seime ar kaikas daugiau?

— Pagrindinis mano kelionės 
tikslas į šį kontinentą buvo daly
vavimas Il-me PLB seime, Toron
te. Vokietijos Lietuvių Bendruo
menei turėjo teisę atstovauti 6 
atstovai. Jų du —- aš ir Vasario 
16 gimnazijos direktorius — tu
rėjome atvykti iŠ Vokietijos, o ke
turis išrinkome iš šiame konti
nente gyvenančių, buvusių akty
vių ir nusipelniusių Vokietijos 
bendruomenės veikėjų, kaip inž. 
Zunde, kun. Sugintas, dr. A. Mus
teikis, K. Dranga, Vyt. Aušrotas. 
Gimnazijos direktoriui kun. Liu- 
binui tiesioginės pareigos sukliu
dė atvykti į seimą, todėl iš Vo
kietijos atvykau aš vienas, kaip 
krašto valdybos pirmininkas. To
se pareigose esu naujas, vos du 
mėnesiai. Bandau sueiti į kontak
tą su lietuviškom įstaigom ir as
menim, siekdamas materialinės 
bei moralinės paramos Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės uždavi
niams sėkmingiau vykdyti. Bū
čiau labai laimingas, jei atsiras
tų bent vienas kitas čia esančių 
kvalifikuotų mokytojų, kurie ga
lėtų atvykti pas mus į Vokietiją 
dirbti ir tuo būdu sustiprinti Va
sario 16 gimnazijos darbą (rašyti 
gimnazijos direktoriui kun. B. 
Liubinui, (16) Lampertheim Hes
sen, Huettenfeld, Schloss Renn- 
hof, W. Germany).

— PLB seime iškilo abejonių 
dėl Vasario 16 gimnazijos atei
ties. Ar jos turi pagrindo?

— PLB seime diskusijų metu 
iškilo tam tikrų abejonių, susiju
sių su Vasario 16 gimnazija. Jos 
neabejotinai tam tikro pagrindo 
turi. Tik, man rodos, jos neturi 
tiek pagrindo, kad reikėtų į gim
naziją numoti ranka ir ją* palikti 
savo pačios likimui. Diskusijose 
išryškėjo ir pozityvioji pusė. Inž. 
Zundės, V. Sidzikausko, prof. dr. 
Pikūno ir kt. pastebėjimai netik 
gimnazijos buvimą pagrindė, bet 
ir pažadino rezoliuciją, už kurią 
Vokietijos Lietuviu Bendruome-

nė PLB seimui yra giliai dėkinga. 
Aš neabejoju, kad tos diskusijos 
duos naujo impulso Vokietijos 
krašto valdybai ir Vasario 16 gim
nazijos vadovybei viską padaryti, 
kad gimnazija kuo sėkmingiausiai 
ir vispusiškai save įprasmintų.

— Anksčiau ir dabar užsimena
ma apie Vasario 16 gimnazijos 
mokslo lygį. Ar šioje srityje nė
ra rūpesčių?

— Vasario 16 gimnazijos moks
lo lygiu, jo pakėlimu yra labai su
sirūpinusi tiek gimnazijos vado
vybė, tiek švietimo komisija, tiek 
ir pati krašto valdyba. Jau šį pa
vasarį gimnazijos direktorius 
ėmėsi radikalių žygių, atleisda
mas anglų kalbos mokytoją, kuris 
pats tą kalbą gerai mokėjo, bet 
pakankamai nesugebėjo tų žinių 
perteikti mokiniams. Ir artimiau
sioje ateityje bus dėdama pastan
gų mokomąjį personalą sustiprin
ti kvalifikuotais ir patyrusiais 
mokytojais. Turiu keletą pavar
džių šiame kontinente, bandysiu 
tuos asmenis kviesti bent kele- 
riems metams į gimnaziją moky
tojais. Aš tikiu, kad bendromis 
pastangomis pasiseks gimnaziją

Pastaruoju metu JAV politika 
sovietų pavergtų tautų atžvilgiu 
yra sekama su tam tikru rūpes
čiu. Ryšium su tuo amerikiečių 
radijas “Amerikos Balsas” pa
skelbė komentarą, primindamas 
prez. Kennedy kalbą Jungtinių 
Tautų visumos posėdyje 1961 m. 
Tada prezidentas nurodė, kad 
nuo II D. karo pabaigos 23 mil. 
kvadratinių kilometrų ploto tapo 
42 nepriklausomom valstybėm, 
šiuo metu vadinamose “priklau
somose teritorijose” gyvena ma
žiau nei du nuošimčiai viso pa
saulio žmonių.

Šie skaičiai, pastebėjo “AB”, 
gražiai parodo nepaprastą pažan
gą, kurią padarė laisvo apsispren
dimo mintis pastaraisiais dešimt
mečiais kaikuriose pasaulio daly
se. Jau iškilo eilė naujų, nepri
klausomų valstybių, o kitos tebė
ra pakeliui j nepriklausomybę 
įvairiose Azijos, Afrikos bei Cent
rinės Amerikos srityse. Kas dar 
svarbiau, kad daugumoje tų kraš
tų perėjimas iš priklausomos į ne
priklausomą padėtį įvyko be 
smurto priemonių ar kraujo pra
liejimo. Per nepilną dvidešimt
metį kolonizmo likvidavimas ta
po įvykusiu faktu daugumoje pa
saulio vietų.

Netaip sovietų imperijoj
Deja, šis malonus jausmas yra 

žymiai slopinamas fakto, kad tuo 
metu, kai buvusios nesavarankios 
tautos sėkmingai užsitikrino sau, 
taip sakant, vietą po saule, eilė 
seniau buvusių nepriklausomų 
valstybių nustumtos į, galima sa
kyti, koloninę padėtį. Vien Euro
poje beveik šimtas milijonų žmo
nių, gyvenančių dešimtyje įvairių 

sustiprinti ir padaryti ją to vardo 
ir aukų verta lietuvių institucija.

Pasinaudodamas šia proga, nuo
širdžiai dėkoju Kanados ir Ame
rikos lietuviams už visokią para
mą. Ypatingą dėkingumą reiškiu 
visiems gimnazijai remti būrelių 
vadovams, o ypač kun. B. Sugin
tai, Čikagoje, kuris vadovauja 45 
būreliams. Visiems didelis lietu
viškas dėkui!

kraštų ir apimančių 600.000 kv. 
mylių plotą, pajungti svetimai 
valdžiai, svetimai ideologijai ir 
svetimoms institucijoms. Tuo me
tu, kai senas kolonizmas praktiš
kai pasaulyje išnyko, nauja kolo
nizmo rūšis, pridengta kitu var
du, tapo vienu iš labiausiai neri
mą keliančių faktų, tarptautinia
me gyvenime.

“Negalima užmiršti fakto, sa
kė prezidentas, kad laisvo apsi
sprendimo banga dar, nepasiekė 
komunistų imperijos”. Tarp kraš
tų, kurie dabar pajungti komunis
tinės imperijos, iš tikrųjų nėra 
nė vienos valstybės, kuri būtų 
laisvai pasirinkusi tą kelią.

Lietuva ir kiti kraštai
“AB” priminė, kad kraštai su 

sena istorine praeitimi, kaip Lie
tuva, Lenkija ar Vengrija, kurie 
kadaise Kosciuškos, Kossutho, 
Sierakausko, Kalinausko, Macke
vičiaus ir kitų vadovaujami, ko
vojo už laisvę ir demokratiją, 
šiandien negali naudotis laisvo
mis institucijomis. Nėra minties 
laisvės nei tokiuose kraštuose, 
kaip Čekoslovakija ar Rumunija, 
kurios davė tokius mokslininkus 
kaip Tomas Massarykas ir Jorga. 
Albanai, kurie kadaise Skander- 
bego vadovaujami kovojo su prie
spauda, dabar vėl prispausti. Sve
timi kareiviai patruliuoja Kara
liaučiaus gatvėse, kur kadaise 
vaikščiojo susimąstęs Imanuelis 
Kantas ir kur mokėsi pirmasis 
lietuviškos knygos autorius Mar
tynas Mažvydas. Weimare, kur 
kadaise žmonės klausėsi Goethės 
ir Schillerio, šiandien tegali pa
sirodyti knygos ir laikraščiai, ku
riuos praleidžia komunistų cen
zūra.

Siena sulaiko tiesą
Tai yra nauja Sovietų Sąjungos 

koloninė imperija, kur, preziden
to Kennedžio žodžiais tariant, 
“daug didesnis gyventojų skai
čius nei oficialiai vadinamų ‘ne- 
savarankiųjų’, yra valdomas val
džių, kurias pastatė svetima ka
riuomenė vietoj laisvų instituci
jų. Jie gyvena sistemoje, kuri pri
pažįsta tik vieną partiją ir vieną 

(Nukelta Į 6 psL)
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NAUJUOSIUS
DEMOKRATUS

rugsėjo 25 dienų!
Donald C. MacDonald 

Provincijos vadas 
YORK SOUTH

ST. CATHARINES, Ont

ARMOURDALE 
Vince Kelly 
BEACHES 
Stan Bullock 
BELLWOODS 
Herb Hyman 
BRACONDALE 
Stan Matias 

-DON MILLS
Jim Renwick 
DOVERCOURT 
John White 
DOWNSVIEW 
Alan Borovoy 
EGLINTON 
Tom Stevens 
ETOBICOKE
James V. GooQson 
FOREST HILL 
Syd Midanik

HIGH PARK
Andy Mays 
HUMBER 
John Whitehouse 
PARKDALE
Archie Chisholm 
LAKESHORE 
Murray Cotterill 
RIVERDALE 
Gerry Gallagher 
ST. ANDREW 
Ellen Adams 
ST. DAVID 
Giles Endicott 
ST. GEORGE 
Ken Hamilton 
ST. PATRICK -
Gerald Soloway 
SCARBOROUGH Centre 
Dr. Kenneth Ranney

Pavergtoje tevyneje
DARKOMA KALBA
“Šluota”, susižavėjusi dabartinės 

lietuvių kalbos “deimančiukais”, per
spausdino Palangos restorano “Jū
ra” direktoriaus Kedžio oficialų laiš
ką Palangos miesto tvarkymo konto
ros viršininkui: “Palangos m. Preky
bos valdybos restoranas “Jūra” pra
šo Jūsų privažiavimui taku prie ka
vinės Nr. 3 ant kopų ir priėjimui 
taką ir bufetui Nr. 9 išvietę ir šiukš
lių dėžę ir atitverti tvorą apie jas. 
Apmokėsime pagal pateiktą sąskai
tą”... Nejučiomis prisimena kadais 
Kauno teatre matyta komedija, kurio
je mokyklos sargas skaito direktoriui 
adresuotus laiškus: “Skauda koja su 
pagarba ir t.t.” Sargas tada nusiste
bėdavo: “Keistas stilius...”

AVIACIJOS ŠVENTĖ
Vilniuje buvo suruošta aviacijos 

šventė. Žiūrovus stebino parašiutinin
kai — instruktorius J. Judinas, stu
dentas P. Brunza, poliklinikos gydy
tojas V. Žalpys, Pabaltijo čempijo- 
nė Z. Rumianceva. Augštąjį pilota
žą lėktuvu “Treneriš” atliko geriau
sias sklandytojas visoje Sov. Sąjun
goje — vilnietis J. Jaruševičius. 
Sklandytojų grupėje pasirodė L. Je- 
meljanovas ir Z. Brazauskas. Pasta
rasis gerokai pralenkė rusą, sklandy
tuvu išraitydamas seriją “mirties” 
kilpų. Lietuvos sklandytojai šiemet 
yra laimėję pirmąją vietą respubliki
nėse varžybose Sov. Sąjungoje.

VARDYNOS VIETOJ
KRIKŠTYNŲ '
Katalikiškas krikštynų apeigas ko

munizmas pakeitė paprastu kūdikio 
įregistravimu. Žmonėms pasigendant 
iškilmingesnių apeigų, jas dabar mė
gina kurti Velžio apylinkės DŽD ta
rybos pirmininkė Danutė Jankauskie
nė, komunistines krikštynas pavadi
nusi “vardynomis”. Kūmus, atnešu
sius įregistruoti naujagimį, pasitin
ka orkestras; registracijos būstinėje 
jie apdovanojami gėlėmis. Įteikiama 
kaspinėliu perrišta aplankėiė, skirta 
naujagimiui: “Tu gimei nuostabiu lai
ku, kai kuriamas nuostabus gyveni
mas žemėje — komunizmas. Tu esi 
labai reikalingas jo kūrėjų gretose, 
nes ateisi pakeisti mūsų ir užbaigti 
tai, ką pradėjome vist Mes tikime, 
kad užaugęs tu pateisinsi mūsų viltis 
ir būsi vertas komunistinės visuome
nės nario vardo... Velžio apylinkės 
DŽD Taryba”.

NAUJOS MOKYKLOS
Šiais mokslo metais pradėjo darbą 

920 vietų naujai pastatyta Vilkijos 
vidurinė mokykla, Girininkų ir Žilė
nų aštuonmetės mokyklos. Tačiau ki
tose Kauno rajono mokyklose staty
bininkai, nepaisydami mokslo metų 
pradžios, dar tebestato priestatus prie 
senųjų mokyklų pastatų Domeikavo
je, Linkuvoje, Kulvoje, Skaruliuose, 
Garliavoje, Raudondvaryje. Jeigu vis
kas gerai seksis, jie turėtų būti už
baigti po maždaug penkerių metų.

švietimo ministerijos mokyklų val

GRAMERCY SHIPPING COMPANY
Įsteigta 1947. Turinti USSR Maskvos Vnešposyltorg leidimą. 
Turinti Dept, of Banking and Insurance (USA) leidimą ir draudimą.

Be muito
dovanos j Sov. Sąjungą: 

automobiliai, siuvamos mašinos, 
dviračiai, šaldytuvai, skalbimo 
mašinos ir daug kitų dalykų.

Gardaus maisto 
siuntiniai
GREETINGS “R”, viso $36.75

1 sv. degintos kavos, 1 sv. ka
kavos, 1 sv. šokolado, 2 sv. vi
rimui alyvos, 2 sv. cukraus, 2 
sv. ryžių, 1 sv. sūrio, 2 sv. rū
kyto bekono, 2 svl rūkyto kum
pio, 2 sv. džiovintų vaisių.

AUGSTOS KOKYBĖS TEKSTI
LĖS. Reikalaukite mūsų pilno są
rašo.

GRAMERCY, N
118 East 28th Street, #906, New York 16, N.Y.

kandidatai HAMILTON, Ont.
SCARBOROUGH East 
Harry Schofield • 
SCARBOROUGH North 
Angus Smith 
SCARBOROUGH West 
Stephen Lewis 
WOODBINE 
Ken Bryden 
YORK EAST 
Allan Rimmer 
YORK MILLS 
Doug Peterson 
YORK NORTH 
R. W. McVey 
YORK SOUTH 
Donald C. MacDonald 
YORK WEST 
Henry Brennan 

; YORKVIEW
Fred Young 

dybos viršininkas V. Liutikas skelbia, 
kad šiemet mokykliniai bendrabučiai 
įstengs priimti 23.000 vaikų. Mokyk- 
lose-internatuose gyvens ir mokysis 
2.000 vaikų. Internatų naujų pastatų 
susilaukė Alytus, Ukmergė, Klaipėda 
ir Zarasai. Sekdami Sov. Sąjungos 
pavyzdžiu, Lietuvos komunistai daug 
dėmesio skiria internatams, nes čia 
Į mokinių galvas 24 vai. laikotarpyje 
galima įkalti didesnę dozę komuniz
mo. Internatai yra savotiški komu
nizmo kolchozai. Pagrindiniu švieti
mo uždaviniu V. Liutikas vis dar lai
ko privalomo mokslo įgyvendinimą, 
vadinasi, visų vaikų tuo tarpu nepa
siseka susodinti į mokyklų suolus.

KVARCINIS SMĖLIS
Dvejus metus geologai, vadovauja

mi Lino Gudjurgio, jieškojo švaraus 
kvarcinio smėlio Šventosios pakran
tėse. Neseniai jie aptiko didelius to
kio smėlio klodus tarp Anykščių ir 
Kavarsko. Spėjama, kad ten yra 4 
mil. tonų neogeninio smėlio su mini
malia geležies oksido priemaiša. Iš 
jo bus galima gaminti stiklą, paveiks- 
linę lempą televizijų aparatams, ge
ros rūšies indus, kristalą ir optinius 
įrengimus. Savo kokybe šis smėlis 
prilygsta geriausiems smėliams Čeko
slovakijoje. Naujasis radinys Lietu
vos stiklo pramonę leis papildyti 3-4 
didžiuliais stiklo fabrikais.

AVYS IR BRAŠKĖS
Prieš porą metų Lazdijų rajono 

J. Biliūno vardo kolchoze dėl paša
ro stokos išgaišo 11 avių. Kaltė bu
vo suversta fermos vedėjui V. Mike- 
lioniui, brigadininkui J. Večkiui ir 
šėrėjui P. Karaciejui. Pirmieji sumo
kėjo po 25 rb., o Karaciejus mokėti 
nesutiko. Šėrėjas nėra kaltas, kad 
kolchozui pašaro trūksta. Augščiau- 
sias teismas bausmę sumažino iki 5 
rublių. Tas labai įsiutino kolchozo 
pirmininką Vladą Lužą. šį pavasarį 
jis sugalvojo sulikviduoti Karacie- 
jaus braškes. Traktorininkui buvo 
duotas įsakymas užarti braškių skly
pelius, esančius javų dirvoje. Pats 
kolchozo pirmininkas sėdo už trakto
riaus vairo ir sunaikino Karaciejaus 
braškes.

ATEISTŲ KAPINĖS
Nepriklausomos Lietuvos laikais 

netoli Raudondvario, Nevėžio šlaite, 
ateistai buvo įsirengę kapines, čia 
palaidoti pirmieji ateizmo pionieriai. 
Užsukęs į šias kapines, sunkiai dū
sauja “Literatūros ir Meno” skaity
tojas M. Tamašauskas: “...matyti 
tik likę jų pėdsakai: vartų, tvorų lie
kanos. žymu dar apie 12 kapų kau
burėlių. Jie pamiršti, apleisti, buvę 
akmeniniai paminklai sudaužyti, iš
vartyti. Man rodos, pažangios minties 
pionierių kapus reikia sutvarkyti”. 
Sovietinės komunistų partijos prie
varta brukamas ateizmas, matyt, ne
randa pasisekimo vietinių gyventojų 
tarpe. Nekęsdami dabartinių ateistų, 
jie nevertina ir pirmųjų ateizmo pio
nierių atminimo... —vkst—

Pinigai į 
Sov. Sąjungą

PILNAI GARANTUOTAS 
PRISTATYMAS PER DVI 
SAVAITES. PILNAI IŠMOKA
MA — JOKIŲ ATSKAITYMŲ. 
Gavėjo pasirašytas kvitas.
Kursas: 9 rubliai už $10. Už 
patarnavimą iki $35.00 — $3.50. 
Virš $35.00 — 10%.

%.

• Tel. MU 9 0598

ATVYKSTA “DAINAVOS” 
ANSAMBLIS. — Mūsų parapija ma
žytė, tačiau visuomenės remiama me
tai iš metų duoda puikius parengimus 
iškviesdama žymius lietuviškus meno 
vienetus. Štai šiemet, spalio 12 d., ma
tysime St. Catharines scenoje Stepono 
Sodeikos vadovaujamą ansamblį, su
sidedantį beveik iš šimto žmonių.

Netenka ir sakyti, kad tai yra šio 
krašto, kartu ir plačios Kanados lie
tuviškos visuomenės laimėjimas, nes 
be tos visuomenės širdies lietuviškai 
veiklai ir menui, ypač šios rūšies už
simojimai, būtų neįmanomi ir kvietė
jų entuziazmas būtų seniai užgesęs.

Šią parapijos šventę šiais metais iš
kelia į padanges dar vienas ypatingas 
sutapimas: tai tuo pat metu vykstąs 
St. Catharinėje KLB tarybos suvažia-i

SUEIGA.—Hamiltono skaučių “Šir
vintos” tunto sueiga įvyks rugsėjo 22 
d., 3 vai. p.p. AV bažnyčios salėje. Vi
soms skautėms ir jaun. skautėms da
lyvavimas būtinas. Maloniai kviečiame 
tėvus ir skautiškajai veiklai prijau
čiančius. Naujų veiklos metų atidaro- 
moj sueigoj trumpai prisiminsime 
Tautos šventę ir kartu su stovyklavu
siomis sesėmis pasidžiaugsime stovyk
lų prisiminimais, pasiklausysime nau
jų dainų.

Tėvai, norintieji savo dukreles įra
šyti į skaučių eiles, prašomi jas į mi
nėtą sueigą atvesti arba skambinti D. 
Gutauskienei JA 9-6982. Priimamos 
mergaitės nuo 7 jn. amžiaus.

Tuntininkė
PIRMIEJI RUDENS ŠOKIAI įvyks 

šį šeštadienį, rugsėjo 21 d., Knights 
of Columbus salėje, 222 Queenstone 
Rd., kuriuos ruošia Hamiltono katali
kės moterys.

Draugijos skyrius mūsų kolonijos 
kultūrinėje, o ypač šalpos, veikloje 
reiškiasi aktyviai. Jos ruošia įvairius 
parengimus, renka ir siunčia drabužių 
siuntinius Suvalkų trikampio lietu
viams, lanko kolonijos ligonius. z Vi
siems šiems kilniems darbams yra rei
kalingos lėšos. Todėl ir šis rudens ba
lius yra tam ruošiamas, kad gautų lė
šų savo tolimesnei veiklai. Todėl, mie
li hamiltoniečiai, visi — seni ir jauni 
gausiai dalyvaukme šiame baliuje.

Smulkiau žiūr. skelbimą.
AUŠROS VARTŲ parapijos klebo

nas mons. J. Tadarauskas palydėjo 
naująjį vyskupą Wilhelm į paskyrimo 
vietą Calgary, Alberta.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJĄ ap
lankė daug kunigų: kun. dr. J. Aviža 
iš Vokietijos, kun. Pr. Vaseris iš Aust
ralijos ir kt. Pastarasis atlaikė pamal
das rugsėjo 8 d., 11 vai. ir pasakė la
bai gražų šventei pritaikytą pamokslą.

VYSK. M. VALANČIAUS šeštad. 
mokykla pradėjo mokslo metus rug
sėjo 14 d., šeštadienį, 9.30 vai. ryto 
šv. Brigitos mokykloj, Smith Ave. ir 
Cannon St. E. Pamokos visuomet pra
sideda 9.30 vai. ryto ir baigiasi 1 vai. 
po pietų.

KLK MOTERŲ DR-JOS HAMILTONO SKYRIUS 
maloniai kviečia visus Hamiltono tautiečius atsilankyti i

PIRMĄJĮ RUDENS ŠOKIŲ

rugsėjo 21 diena, 
Knights of Columbus salėje,

222 Queenston Rd.
Bus turtinga loterija, laimės staliukai ir kitos staigmenos. • Veiks įvairus 
bufetas su užkandžiais. • šokių muziką išpildys puikus modernusis Benni 
Ferri orkestras. • Pradžia 7 vai. vakaro. • Įėjimas: suaugusiems po $1.50, 
studentams — pusė kainos. Valdyba WINDSOR, Ont

visus

SUDBURY, Ont.
MINĖJIMAS. — LB valdyba rugsė

jo 21 d., šeštadienį, ukrainiečių salėje, 
130 Frood Rd., rengia Tautos šventės 
minėjimą. Programoje: trumpa paskai
ta, meninė dalis, šokiai, loterija. Gros 
geras orkestras, veiks turtingas bufe
tas. Pradžia 7.30 v.v. Kviečiame 
vietos ir kaimyninių apylinkių lietu
vius gausiai dalyvauti ir pasikvesti 
svečių. Sudburio LB valdyba

V. JASIUNAITĖ, kuri Toronto un-te 
studijuoja prancūzų ir ispanų kalbas, 
išvyksta metams į Europą — Strasbur- 
gą ir Madridą tų kalbų pagilinti. Ją 
siunčia un-tas. Ji turės progos aplan
kyti ir kitus Europos kraštus.

STEEL WORKERS UNIJA, kuri va
dovauja INCO darbininkams, aktyviai 
reiškiasi propagandoje už socialistinės 
NDP-CCF partijos kandidatų išrinki
mą į parlamentą. J. J.

PRANEŠAMA APIE NAUJĄ 
GYDOMĄJĄ MEDŽIAGĄ — 

sutraukiančių 
hemo rojus

Tai yra ypatinga gydomoji medžiaga, 
įrodžiusi galią sutraukti hemarojus ir 

pataisyti sugadintus audinius.
Pagarsėjęs tyrimų institutas atrado 

nepaprastą gydomąją medžiagą, suge
bančią sutraukti hemarojus be skaus
mo. Ji minučių laike sumažina niežėji
mą ir nepatogumus bei pagreitina už
degimo pažeistų audinių gijimą.

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

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

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

Dabar Bio-Dyne galima gauti tepalo 
bei lazdelės formose “Preparation H” 
vardu. Prašykite visose vaistinėse. Ga
rantuota — arba grąžinami pinigai. 

vimas. Jis tapo įmanomas jau tradici
ja virtusia mūsų B-nės ir parapijos 
gražaus sutarimo dėka — ranka ran
kon dirbti siekiant didesnių lietuviško 
darbo vaisių.

Šio suvažiavimo kvietėjas yra St. 
Catharines Bendruomenės valdyba, o 
globėjas — Tėvas B. Mikalauskas, 
OFM, parodęs daug širdies ir energi
jos. šventė bus ypač vertinga dėl ge
ros programos.. .Be to, toje pat Merrit- 
tono salėje šeštadienį popiet vyks dis
kusinė paskaita šeimos klausimais, da
lyvaujant trims prelegentams. Visi da
lyviai galės dalyvauti diskusijose. Visa 
tai įvyks netoli didingo Niagaros 
krioklio — St. Catharinėje. Todėl jau 
dabar verta pasiruošti ir visiems daly
vauti toje šventėje. Aidas

HL DRAMOS “AUKURO” režisorė
- aktorė E. Dauguvietytė-Kudabienė, 
grįžusi iš Montrealio, kur dalyvavo fil
mo “Auksinė žąsis” statyme, pradėjo 
repeticijas su “Aukuru”. “Aukuras” 
pasiryžęs, pastatyti 5 veiksmų veikalą 
“Atžalynas”. Premjera numatoma ga
vėnios metu.

DETROITO DRAMOS SAMBŪRIS, 
vadovaujamas energingos režisorės Z. 
Arlauskaitės-Mikšienės, atvyksta į Ha
miltoną gastrolėms spalio 19 d., kur 
statys veikalą “Gatvės vaikas”. Sam
būrį kviečia šalpos Fondo komitetas.

' J. P.
L. BENDRUOMENĖ PIRMĄJĮ SA

VO PARENGIMĄ turės spalio 26 d. 
Knights of Columbus salėje. Tai bus 
Lietuvos kariuomenės prisiminimo 
šventė. Rengia sutelktinės pajėgos: Ivinmkai yra mieh ir reto nuosirdumo 
Bendruomenė ir buvę Lietuvos kariuo
menės kariai, dabar susibūrę į “Ra
movę”. Programoje numatoma: paskai
tininkas; iš Toronto atvyksta vaidinto
jų grupė su komedija; po to bus šo
kiai. Minėjimą ruošiamasi padaryti 
įdomų ir jaunimui ir senimui.

R. ir J. PLEINIAI praeitą šeštadie
nį AV bažnyčioje pakrikštijo savo ant
rąją dukterį vardu Ramunė. Krikšto 
tėvais buvo G. Krištolaitienė ir Pijus 
Pleinys. Vakare naujai įsigytame na
me buvo suruoštos turtingos vaišės, 
kuriose dalyvavo nemažas būrelis ha
miltoniečių ir svečių iš Toronto. Ha
miltono ateitininkų eilės padidėjo 
nauju prieaugliu, o Aušrelė džiaugiasi 
dabar turėdama mažą sesutę. K. M.

VAJUS TAUTOS NAMAMS 126-toje 
savaitėje gavo pagalbos iš Toronto lie
tuvių $300 ir pasiekė $122.800. Nuošir
džiausia padėka Jonui Masiomui, kuris 
per St. Bakšį įteikė čekį $100 ir kitą 
šimtinę pažadėjo įnešti vėliau. V. T., 
irgi iš Toronto, įstojo LN nariu su 
$100. Priimkite LN v-bos vardu nuošir
džiausią kaimynišką hamiltoniečių pa
dėką!

Malonūs 
šys ir kiti 
savaitėmis

Toronto lietuviai! St. Bak- 
v-bos nariai ateinančiomis 
kreipsis pas Tamstas pra- j nio gyvenimo proga. Dėkojame už 

šydami paramos. Padėkite Hamiltonui | brangią ir gražią dovaną. Ypatinga
■ mii . i. | Frnai ir Jonui Berzinš už su-

Sault S. Marie, Ont.
BAIGĖME ATOSTOGAS.—Gana ne

mažas mūsų tautiečių skaičius buvo 
prilaikę savo atostogas rugpjūčio mėn. 
pabaigai ryšium su kasmet įvykstančia 
Lietuvių Diena. Jau bemaž visi savo 
atostogas baigė ir pradėjo iš naujo 
darbus.

KRIKŠTYNOS. — Rugsėjo 1 d. Sly- 
žiai pakrikštino savo jauniausiąjį šei
mos narį Dovydo Povilo vardu. Krikš
to tėvais buvo Vytautas ir Marijona 
Poškai.

NELAIMĖ. — I. Geniui liepos 26 d. 
darbe, įvykus nelaimingam atsitikimui, 
sulaužytas raktinis krūtinės kaulas. 
Nors ligoninėje negulėjo, bet buvo ap- 
bintuotas ir gydėsi namuose, šiuo lai
ku I. Genys iš bintų jau išimtas, bet 
į darbą dar neina. Kadangi nelaimė 
įvyko fabrike, tai I. Genys gauna $86 
į savaitę kompensacijos. Nors I. Ge
nys yra našlys, bet sugeba auginti gry
noj lietuviškoj dvasioj tris jaunus sū
nus ir pats nevengia nei lietuviškos 
veiklos nei jos parėmimo. Linkime L 
Geniui greitai pasveikti. V. S.

BABECKO MUZIKOS STUDIJA 
paruošia mokinius 

pianino ir akordeono egzaminams
Pradedantiems akordeonas skolinamas 

Taip pat atliekami PIANINO DERINIMO ir

Prašau kreiptis:

55 FAIRMONT AVE. • HAMILTON, ONT.

Taupyk ir skolinkis 
kooperatiniame bankelyje "TALKA"

IŠDUODAMOS ASMENINES PASKOLOS IKI $3.000, mor- 
gičių paskolos iki 60% tarto vertės. Nemokamas gyvybės Ir 
paskolų draudimas. PILNAS ČEKIŲ PATARNAVIMAS.

Darbo dienos: pirmadieniais — penktadieniais 9 vaL — 1 vai. po pietų. 
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21, MAIN STREET EAST, ROOM 207 — Telefonas JA. M511

4 psi. ♦ Tėviškės Žiburiai • 1963. IX. 19. — Nr. 38 (713)

Sol. Jonas Vaznelis ir dainaviečių moterų choras St. Šimkaus “Pagirėnų” operos senio ir merginų 
scenoje. “Dainavos” choras atvyksta koncertuoti į St. Catharines, Ont., spalio 12 d.

pastatyti reprezentacinius Liet. Na
mus, stodami LN nariais.

VIRGINIJAI IR ALBINUI JURAI
ČIAMS, jų 15 m. vedybinės sukakties 
proga, rugsėjo 7 d. p.p. Berzinš na
muose didokas būrys jų bičiulių su
rengė iškilmingą staigmeną. Sukaktu- 

mūsų kolonijos nariai, žinomi visiems 
hamiltoniečiams savo puikia foto stu
dija “Bella”.

Vaišių metu kalbėtojas St. Bakšys 
pažymėjo, kad Alb. Juraitis yra vienas 
pirmųjų LN narių, įnešęs šimtinę dar 
tuo laiku, kai jų šeimos ekonominiai 
reikalai nebuvę labai stiprūs ir ikišiol 
ištvermingai laikosi nežiūrint, kad LN 
darbas turi čia gana daug priešininkų.

Šios staigmenos iniciatorė Erna Ber
zins perskaitė visų prisidėjusių pavar
des ir pakvietė dalyvius įteikti Jurai- 
čianis dovaną — komplektą valgoma
jam kambariui.

Vakaro eigą Alf. šilinskas užfiksavo 
spalvotame filme, kuris Juraičiams ir 
jų vaikams bus įdomus atminimas ir 
po daugelio metų.

Vakaro šeimininkė Erna Berzinš sa
vo nuostabiai gražiu sopranu, padeda
ma susirinkusių, išdainavo daugelį mū
sų gražių ir populiarių liaudies dai
nelių.

Be eilės hamiltoniečių, pobūvyje da
lyvavo ir pora šeimų iš Toronto — 
Ripkevičiai ir Barančiukai.

Linkime Virg. ir Alb. Juraičiams 
gražiausios ateities. Sk. St.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame už suruoštą 

mums staigmeną mūsų 15 m. vedybi-

POETO B. BRAZDŽIONIO ragini
mas lietuviško žodžio reikalu: “Kai ne
gali tauta savo žodžio pasakyti savo 
teritorijoje, tarkime mes jį laisvame 

i pasaulyje; tarkime jį kasdieną — rea
lų ir paprastą, tarkime politiškai — 

i tvirtą ir neatlaidų, tarkime maldoje 
— kuklų ir šventą, tarkime šventėse 
i— iškilmingą ir rytžingą 
me visiškai neseniai — 
Toronte.

J. CICĖNAS “Naujienų” priede ra
šo: “Vilnies” nr. 181 “reprezentuoja
ma” okupuotos Lietuvos “vyriausybė” 
(viso 49 nuotraukos). Lietuvoj?! Tai 
ką daro ten rusai, k.a.: Mina Rybako
va, Stanislava ševeliova, Marija Rož- 
čenko, Aleksiejus čistiakovas, 'Mika
lojus Belianinas, Bielopetravičius, 
Randakevičius (“valstybės saugumo 
komiteto prie LTSR ministrų tarybos 
pirmininkas”), Borisas Dubasovas ir 
kiti? Arėtai rusų tautos dovana Lie
tuvai? ...”

TEISĖJAS J. T. ZURIS, čikagiškis, - - -------- , ---------------------------
neseniai lankėsi okupuotame Vilnių- i lijos išvykęs Į Floridą, JAV, savo 

padėka Emai ir Jonui Berzinš už su- je. P— -- --------y—-y
ruoštas vaišes jų namuose. “Neringa”. Kai jis priėjo prie regist-

Nuoširdžiai dėkojame visiems pobū- racijos ir raktų išdavinėjimo langelio 
vio dalyviams: A. Xdakauskaitei, S. i ir prakalbėjo lietuviškai, tarnautojas 
Bakšiui, L. M. Borusams, J. V. Butke-: kažką sumurmėjo rusiškai.
vičiams, S. L. Barančiukams, S. Daliui, | — Tai koks čia lietuviškas viešbu- 
A. G. Gudeliams, P. A. Jakubauskams, tis ir dar su “Neringa” vardu, jei vir- 
J. B. Juraičiams, K. P. Karaškoms, F. s šininkai kalba rusiškai? — pastebėjo 
Klimienei, F. P. Krivinskams, P. S. Zuris.
Labuckams, K. R. Narbutams, S. M. Netoliese stovėjusi moteriškė, ma- 
Račkauskams, A. E. Ripkevičiams, A.; tyt, lietuvė, nusišypsojo, bet nieko ne- 
L. Silinskams, A. H. šimkevičiams, V. pasakė. O tokių rusų buvo pilna ta- 
G. Stabingiams, T. D. Thomas, S. A. me viešbutyje.
Urbonavičiams, B." B. Venclovoms, J. SOL.-L. BALTRUS iš JAV su šei- 
žukauskuU K. Žukauskui. ma žada ilgesniam laikui išvykti Vo-

Albinas ir Virginija Juraičiai kietijon.

TRIJŲ KARTŲ VAKARAS. — Pra
eityje visuose parengimuose lankyda
vosi vidurinioji karta. Labai mažai at
silankydavo jaunimo, o ypač mažai 
mūsų senųjų ateivių, šį kartą norima 
suburti visus į vieną vietą, kad turėtų 
progos vieni kitus pažinti.

Programą atliks solistai: V. Verikai- 
tis ir J. Liustikaitė. Bus premijuoja
ma: senosios kartos polka, vidurinio
sios kartos valsas ir jaunosios kartos 
tvistas. Veiks turtingas bufetas. Visi 
lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti.

Šis įdomus vakaras įvyks erdviuose 
Detroito Lietuvių Namuose, 3015 Till
man St. spalio 12 d., 7 v.v., kurį ruo
šia Windsoro Bendruomenė.

TRŪKSTA MOKYTOJŲ. — Windso
ro apylinkės šeštad. mokykla turėjo 
pradėti darbą rugsėjo 7 d. Trūkstant 
mokytojų, mokslo pradžia atidėta neri
botam laikui. Sugebantieji atlikti mo
kytojo pareigas yra užimti savo tiesio
giniais darbais. Buvo kreiptasi į vie
tos lietuvių parapijos kleboną, tačiau 
dėl laiko stokos irgi atsisakė. Parapi
ją sudaro apie 50-60 šeimų. M. K.

nemokamai, 
reguliavimo darbai.

• TEL. JA 9-8686

Lietuviai pasaulyje
J A Valstybės ____ ______

GRAŽIAUSIAS LIETUVIO DARŽE- Brooklyne ir užsienyje iki šiol buvo 
LIS yra Čikagoje. Jo priruošė jas bei j §6.50, kitur $6. Dabar to skirtumo ne-
tvarkytojas — 81 m. amžiaus buvęs 
Lietuvos ūkininkas Adolfas Kriauče- 
liūnas. Visas jo sklypas paverstas žy
dinčiu darželiu. Ir prieš namą ir už jo, 
žaliojoje vejelėje, garbingiausioje vie
toje iš spalvotų bežiedžių gėlių suda
ryti Gedimino stulpai ir kitokios tau
tinės emblemos.

...” Ir tarė- 
PLB seime,

Buvo apgyvendintas viešbutyje draugams Australijoje rašo: “Palygi-

Padėka
Nuoširdi padėka mieliems mano bi

čiuliams: inž. ir p. Paškevičiams, inž. 
ir p. Stauskams, dr. ir inž. Naikaus- 
kams, kun. D. Lengvinui, p.p. V. ir A. 
Čiuprinskams, p.p. Eidukams, p. Več- 
kiui, p. Kazlauskui, p. Žemaičiui, p. 
Kraniauskienei ir Windsoro apylinkės 
valdybai. Taipgi dėkoju Rev. Tishko, 
Mr. & Mrs. Gnipbski, Mr. & Mrs. Ro- 
zak, Mr. Pearl ir kitiems už gėles, do
vanas ir lankymą manęs ligoninėje ir 
namuose.

Ypatinga mano padėka p. A. Juš- 
kauskui, p. V. čiuprinskui ir p. Rozak, 
padėjusiems mano šeimai mano ligos 
metu.

Dar kartą nuoširdus ačiū visiems.
Balys Balaišis

Fort William, Ont.
VESTUVĖS. — Rugsėjo 7 d. Irena 

Bružaitė ištekėjo už ukrainiečio Nicko
las Chipeska. Vestuvių apeigas atliko 
kun. Stankewicz, gimęs Lietuvoj, len
kų katalikų šv. Kazimiero bažnyčioj. 
Jaunąją palydėjo jos tėvas p. Bružas. 
Bažnyčioj buvo daug žmonių, o ypač 
jaunosios pusėj. Vakare įvyko priėmi
mas “New Slowak Legion Hali”, Fort 
William, dalyvaujant virš 300 žmonių. 
Jaunieji, abiejų tėvai, pamergės ir 
pajauniai sutiko svečius. Priėmimas 
buvo gražus, vakarienė skaniai paga
minta, geras patarnavimas. Orkestras. 
Šokiai. Jaunoji pora ruošiasi apsigy
venti Kalifornijoje.

Lietuvių Bendruomenės apylinkės 
vardu nuoširdžiai sveikiname jauna
vedžius ir linkime geriausios sėkmės 
ateity. E. J.

ANTANAS LIUD2IUS, B.L. 
savo įstaigą nuo liepos 1 dienos 

perkėlė 
į naujas patalpas — 

Turner Building {Suite 203) 
21 Main St. East, Hamilton. 
Telefonai palieka tie patys: 

įstaigos: JA. 7-5575 
namą — FU. 3-8928

“DARBININKO” prenumerata nuo 
rugsėjo mėn. pakelta iki $7 metams.

daroma.
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ SPAUSTU

VĖ, Brooklyne, įsigijo naują mašiną 
knygoms susiūti. Iki šiol atspausdintos 
knygos buvo išvežamos kitur rišti. Da
bar tas darbas bus atliekamas savoj 
spaustuvėj.

IŠ VOKIEČIŲ KALBOS KURSŲ 
grįžo Paulius Baltis ir Jonas Kava
liauskas, niujorkiečiai. Abu yra vo
kiečių kalbos mokytojai amerikiečių 
augštesnėse m-lose. P. Baltis buvo iš
vykęs savo lėšomis, o J. Kavaliauską 
buvo išsiuntusi mokykla. Abu žinias 
gilino Vokietijoj.

Australija
INŽ. E. KIRŠAS, 72 m. amžiaus, mi

rė Adelaidėje. Jis buvo estas, bet nuo
lat gyveno Lietuvoje ir, galima sakyti, 
buvo visiškai sulietuvėjęs. Jis Lietu
voje įrengė eilę spirito varyklų, Ak
menėje pastatė didelę kalkių degyklą. 
Velionies duktė M. Kiršaitė Adelaidė
je yra advokatė, o sūnus V. Kiršas — 
žaidžia Vyčio krepšinio komandoje. .

SYDNĖJUJE veikia lietuviškas I 
“Plunksnos klubas”, kuris rugpjūčio
10 d: atšventė gyvavimo dešimtmetį. Mfflh

F. VALYS, prieš metus iš Austrą-

nūs, Australijos gyvenimo sąlygos yra 
žymiai lengvesnės ir pigesnis pragy
venimas. Floridą užplūdo pabėgėliai iš 
Kubos taip, kad kraštas daugiau pa
našus į Kubą ar Meksiką, negu į Ame
riką. Komunistai veisiasi kaip grybai 
ir po kiek laiko nebereikės nė kariau
ti. Aš čia varau propagandą už jūsų 
miestą (Sydney) ir kraštą lietuvių 
tarpe, ir daug kas kilnoja sparnus 
skristi per Pacifiką Sydnėjaus link”. 
Taigi, ten gera, kur mūsų nėra...

V. DAMBRAUSKAS, bankstownie- 
tis, baigia sudaryti atitinkamus doku
mentus ir rengiasi persikelti į Ame
riką.

Brazilija
RAŠYTOJAS P. BABICKAS reika- 

lingas pagalbos. “Dirvos” žiniomis, lie
tuviškos visuomenės mėgiamas rašyto
jas Petras Babickas senokai negaluo
ja akimis. Paskutiniu laiku jo regėji
mas dar susilpnėjo. Visą savo gyveni
mą paskyręs lietuvių tautai nesusi
krovė jokio turto. Reikalingas para
mos. Jo adresas: Petras Babickas, c/o 
Legacoa Da Lituania, Av. Erazmo Bra
ga, 277, s. 609, Rio De Janeiro, Brasil.

Vokietija
HOCHFELD - AUGSBURG - HAUN- 

STETTEN tebestovi lietuvių tremtinių 
pastatytas kryžius. Jis dabar naujai 
juoda spalva nudažytas ir iš keturių 
pusių lietuviškai, angliškai, vokiškai 
ir prancūziškai įrašyti tokie įrašai:

“Augsburgo išeiviai lietuviai, mal
daudami Dievo palaimos, gerbdami žu
vusius ir dėkodami geradariams stato 
šį lietuvišką kryžių, idant jis bylotų, 
kad čia karo audrų atblokšti lietuviai 
ilgėjosi tėvynės ir troško jai laisvės. 
A.D. 28. X. 1945”. Aplink kryžių gėlės 
ir dekoratyvinės žolės aptvertos tvo
rele. ' Paruošė Pr. AL

Ponia Florence
SPĖJA IR NURODO.

Visos jūsų problemos — didelės ar 
mažos, susilauks jos išsprendimo. 
Jei nepatenkintas gyvenimu, kreip
kis j ją. Jokio mokesčio, tik aukos.

TELEFONAS EM 3-9724.

Spėja ir pataria
visomis gyvenimo problemomis, 
kaip meilė, vedybos, verslas, sveika
ta. Jei jūs rūpinatės ir esate reika
lingas pagalbos, ši moteris padės ir 
pašalins visus jūsų rūpesčius.

Priėmimo laikas: 9 vai. ryto — 
9 vai. v. 1490 Bathurst St. (j šiau
rę nuo St. Clair), tel. LE 4-5802.
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ONTARIO PROVINCIJOS RINKIMAI
X ' '

Rugsėjo 25 d., trečiadienį, On
tario prov. gyventojai renka nau
ją parlamentą ir kartu naują vy
riausybę. Lietuviai šiais rinki
mais gyvai domisi. Ontario jų 
yra apie 16.000, todėl ir kandi
datai teikia jiems nemaža dė
mesio.

Konservatorių partija Ontario 
prov. nuo seno yra giliai įleidusi 
šaknis ir jau senokai valdo. Jai 
vadovauja tylus, bet sumanus po
litikas, Londono, Ont., teisinin
kas John Robarts. Liberalų parti
jai vadovauja J. Wintermeyer, 
pasižymėjęs opozicijos vadas, siū
ląs visą eilę reformų. Jis yra ki
lęs iš Kitchener, Ont., katalikas, 
vokiečių kilmės.

Naujajai demokratų partijai — 
socialistams vadovauja Donald 
Macdonald. Kandidatuoja Toron
to York South apylinkėje.

Visa eilė minėtų partijų atsto
vų yra kreipęsi į “Tž” žodžiu ar
ba raštu, dėstydami savo progra
mas, kurios suglaustai yra pami
nėtos jų rinkiminiuose skelbi
muose.
...John Yaremko yra lietuviams 
geriausiai pažįstamas kandidatas, 
ukrainiečių kilmės. Jis yra Onta
rio prov. sekretorius ir piliety
bės ministeris, daugiausia reika
lų turįs su naujaisiais ateiviais. 
Visuomet dalyvauja lietuvių pa
rengimuose; “Varpo” choro vie
nas krikšto tėvų. Jis kandidatuo
ja kaip konservatorių partijos at
stovas Toronto Bellwoods apylin
kėj. Prenumeruoja “TŽ”.

Allan Grosman yra buvęs svai- 
gin. gėralų komisijos pirminin
kas, dabar — bausmės įstaigų 
ministeris. Su lietuviais palaiko 
glaudžius ryšius, dalyvauja jų

šventėse. Naujųjų ateivių reika
lai jam labai artimi, nes jis pats 
yra imigranto sūnus; prenume
ruoja taut, grupių laikraščius, jų 
tarpe ir “T2”. Tautinėms gru
pėms jis visada paslaugus. Kan
didatuoja Toronto St. Andrews 
apyl. kaip konservatorių atstovas.

Casinur Bielski, advokatas ir
lenkų bendruomenės veikėjas; 
kandidatuoja Parkdale apylinkė
je kaip konservatorių partijos 
žmogus. Adv. Arthur Maloney, 
didelis lietuvių bičiulis, laiške 
“Tž” redakcijai rekomenduoja C. 
Bielskį, pabrėždamas, kad jis re
mia premjerą J. Robarts, kurio 
vadovaujamoj provincijoj nuo 
1947 m. įsikūrė 52% visų Kana
dos ateivių.

Alfred Cowling yra konserva
torių kandidatas High Park apy
linkėje, kur gyvena daug lietuvių. 
Turi nemažą parlamentinį paty
rimą.

Joseph M. Gould yra liberalų 
partijos kandidatas Toronto Bra- 
condale apylinkėje. Jis yra žymus 
advokatas, buvęs miesto savival
dybės narys. Domisi ypač senat
vės pensijomis ir nedarbo klau
simais.

Lawrence G. Odette yra kon
servatorių partijos kandidatas 
Toronto Dovercourt apylinkėje. 
Lietuviams jis yra žinomas kaip 
katalikų veikėjas ir laidojimo 
įstaigos savininkas — dalininkas. 
Nekartą jis yra dalyvavęs lietu
vių šventėse.

Paul Staniszewski — liberalų 
partijos kandidatas Toronto 
High Park apylinkėje. Jis yra ad
vokatas, gimęs .Montrealy, bet 
augštuosius mokslus baigęs To
ronte. Aktyvus veikėjas daugely-

Iš Ontario provincijos parlamento rinkimų: A. Grossmanas 
įteikia savo nominacijos dokumentus rinkimų pareigūnui 
M. Caplan.

je organizacijų.— skautų, teisi
ninkų, jaunimo, lenkų bendruo
menės ir kt. Gerai supranta tau
tinių grupių reikalus ir ypač ko
voja už socialinių reikalų geres
nį sutvarkymą.

Andy Thompson — liberalų 
kandidatas Toronto Dovercourt 
apylinkėj, kuriai atstovavo ir bu
vusiame parlamente. Lietuviams 
jis gerai pažįstamas kaip dažnas 
parengimų svečias, švenčių kal
bėtojas ir bičiulis. Kur galėda
mas remia lietuvių reikalus. Ai
rių kilmės, vedęs estę. Kurį laiką

yra buvęs dabartinio Kanados 
premjero L. B. Pearsono pagal
bininku. Dalyvauja daugelyje or
ganizacijų. Manitobos un-te yra 
buvęs sočialogijos lektorius.

James B. Trotter — liberalų 
kandidatas Toronto Parkdale 
apylinkėje. Jai atstovavo buvu
siame Ontario parlamente. Žy
mus advokatas, buvęs lakūnas, 
daugelio organizacijų veikėjas. 
Lietuviams jis pažįstamas kaip 
dažnas jų švenčių lankytojas bei 
svečias. Lietuvių reikalai jam ge
rai pažįstami.

TIESIU KELIU

10
IŠ DAUGELIO

PRIEŽASČIŲ KODĖL
GERA VALDŽIA

NUSIPELNO JŪSŲ PARAMOS

1 Patenkinamas atlyginimas visiems. Kon
servatorių valdžios iniciatyva nustatytas 
minimalinis atlyginimas tikslu apsaugoti 
visus dirbančiuosius.

2 Sulyginta parama viešoms ir privatinėms 
mokykloms. Naujas metodas užtikrins pil
nutinį išlyginimą pajamų visoms pradi
nėms mokykloms.

3 Pašalpa reikalinga našlėms ir nevedusioms 
moterims. Jūsų konservatorių valdžia ap
rūpina pašalpa moteris tarp 60-65 m. amž. 
pagal įstatymą iki $65 mėn.

4 Kilnojamos pensijos. PIRMUTINES š. 
Amerikoje. Jei jūs keičiate darbą, jūsų 
pensija NEŽŪVA. Jūsų santaupos ir darb
davio priedas keliauja sykiu. Skatinama 

senesniųjų dirbančiųjų samdymas. Didesnės 
pajamos išėjus į pensiją Ontario gyventojams

_ Panaikinama 21 m. amžiaus riba statybos 
/■T besimokantiems. Nuostatas, varžęs dauge- 

lį kvalifikuotis kaip journeyman amatuo
se, pašalintas.

Prime Minister
John Robarts

BELLWOODS
APYLINKĖJE
PERRINKITE

JOHN YAREMKO X

Perrinkite

alfred COWLING
Progressive Conservative 

HIGH-PARK

DOVERCOURT 
APYLINKĖJE

Lawrence G.

ODETTE
pažada:

• paremti pažangią JOHN ROBARTS 
politiką administracijoje

• teikti pilną dėmesį apylinkės 
reikalams

• be jokių šališkumų atstovauti visos 
apylinkės gyventojus.

Rugsėjo 25 dieną

BALSUOK

PROGRESSIVE CONSERVATIVE

P. STRAVINSKAS
Tuo metu kai visos kitos VLI 

Ke nesančios grupės dar tebeve
da su VLIKu derybas dėl bendro 
laisvinimo darbo ir apsijungimo 
VLIKe, Lietuvos Atgimimo Sąjū
dis, jo vyr. valdybos 1963. VIII. 
24 d. nutarimu, VLIKui pranešė:

1. kad- jis, kaip Lietuvių Na
cionalistų Partijos tęsinys išeivi
joje, priimąs VLIKo kvietimą 
įsijungti į bendrą Lietuvos laisvi
nimo darbą ir įstojąs į VLIKą jo 
nariu;

2. kad jis deklaruojąs laiky-^žino ir deklaravo laikysiąsiš VLI
siąs VLIKo 1944. II. 16 d. dėklą- ” .................... ‘
racijos, 1945 m. Wuerzburgo su
sitarimo ir VLIKo statuto.

Tuo savo valios pareiškimu 
LAS refleksyviškai pasidarė VLI 
Ko nariu. Tą konstatavo ir VLI 
Ko pirmininkas, pareikšdamas 
naujajam VLIKo nariui savo svei
kinimus.

Kas pasakyta LASo vyr. valdy
bos 1963. VIII. 24 d. nutarime ir 
VLIKui duotame pareiškime?

1. Pirmiausia, kad LAS ateina 
į VLIKą ne kaip kokia visai nau
ja politinė grupė, o kaip Lietu
vių Nacionalistų Partijos tęsinys 
išeivijoje. Vadinasi, į VLIKą 
grįžta 1946 m. per nesusiprati
mą pašalintoji LNP, atgavusi sa
vo teises ir vardą. Toji LNP, 
kaip žinome, buvo viena iš VLI 
Ko steigėjų.

2. Toliau, iš to pareiškimo ma
tyti, kad LAS ateina į VLIKą, šio 
pakviestas, priimdamas VLIKo

Rugsėjo 25 d 
išrink

BIELSKI
FOR PARKDALE

ROBARTS
FOR ONTARIO

TIKSLU turėti daugiau darbų 
ir galimybių Parkdale apylin
kėje BALSUOK

Published by the Parkdale'Progres
sive Conservative Association

kvietimą. Taigi LAS ateina į VLI 
Ką garbingai, kitų VLIKo grupių 
kviečiamas. .

3. Pagaliau, iš ano pareiškimo 
matyti, kad LAS ateina į VLIKą, 
nestatydamas jam jokių jį žalo
jančių (jo teisinę prigimtį kei
čiančių) “reformų” reikalavimo, 
taip pat ir jokių partinį egoizmą 
rodančių sąlygų? Jis ateina į VLI | 
Ką toki? koks ais yra šiandien, . 
vadinas, Į VLIKą, kaip tautos at
stovybę. LAS gi įsakmiai pripa- 
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Ko 1944. II, 16 d. deklaracijos ir 
kitų jo teisinę struktūrą nustatan
čių ir veikimą reguliuojančių 
nuostatų. Vadinas, LAS atėjo Į 
VLIKą ne kokiais vingiais, o tie
siu keliu.

Liet. Atgimimo Sąjūdžio 
kelias į VLIKą
LAS tą savo tiesų kelią į VLI 

Ką jau seniai pasirinko ir jo vi
są laiką laikėsi.

1. Dar 1958 m., nepasisekus 
LNT ir LFB grupių deryboms su 
VLIKo grupėmis dėl anų įsijun
gimo į VLIKą, LASo * organo 
“Laisvosios Lietuvos” red. ir žy
mus LAS veikėjas A. J. Kaulė- 
nas siūlė nesusitarusioms šalims 
vėl sėstis prie derybų stalo ir, pa
galiau, susitarti.

2. To laikraščio 1961. VI. 8 d. 
laidoje paskelbtame programinia
me žodyje LAS pirmininkas dr. 
V. Misiulis aiškiai ir drąsiai pa
smerkė visas mūsų skaldymosi 
tendencijas ir pareiškė, kad su
sitarimas su VLIKu buvo, yra ir 
bus galimas, reikia tik abiem ša
lim turėti geros valios.

3. LAS daugeliu atvejų siūlė 
visoms VLIKo opozicinėms gru
pėms grįžti į VLIKą; gi kai kitos 
grupės jo tų skatinimų neklausė, 
jis išstojo iš VLIKo opozicinio 
bloko LNT, ryždamasis vienas 
daryti savo apsisprendimus.

4. 1962 m. liepos mėn. priva
tinės iniciatyvos prikalbinti, LA 
So vadovaujantieji mielai aiški
nosi į VLIKą įstojimo galimybes 
ir per tarpininką lygino savo nuo
mones ir pažiūras su VLIKo nuo
monėmis ir pažiūromis. Visada 
jie vadovavosi augštesne idėja, 
tautos interesu.

5. LAS atstovai labai nuošir
džiai aiškinosi ir su VLIKo kon- 
solidacine komisija Čikagoje, lai
mėdami visų tos komisijos narių 
simpatijas ir prielankumą.

6. LB iniciatyva Niujorke su
šauktame visų politinių grupių 
pasitarime vienybės reikalu LAS 
pirmininkas inž. K. Oželis vėl ta
rė aiškų žodį už visų mūsų gru
pių apsijungimą VLIKe, mūsų 
tautos atstovybėje.

7. Visu aiškinimosi ir derybų 
metu gražiai laikėsi LAS organas 
“Laisvoji Lietuva”. Jau pr. metų 
rugsėjo 13 d., paskelbusi puikų 
jos redaktoriaus A. J. Kaulėno 
straipsnį už VLIKą, kaip tautos 
atstovybę, taip pat už visų gru
pių apsijungimą VLIKe, “Laisvo
ji Lietuva” ir vėliau nenukrypo 
nuo tiesaus kelio, kuriuo LAS 
organizacija buvo privesta prie 
pat VLIKo durų.

Ir dabar, kai Lietuvos Atgimi
mo Sąjūdis tuo tiesiu keliu atėjo 
į VLIKą, mūsų pavergtosios tau
tos- atstovybę, sveikinam jį.

6 Medicininė priežiūra visiems. Naujas kon
servatorių valdžios planas teikia medici
nos patarnavimus visiems neatsižvelgiant 
į amžių ir sveikatos stovį.

i .

Senų, aklųjų ir negalinčiųjų dirbti pašai- 
^7 pos pakeliamos iki $65 mėn. Šis pakėli- 
/ mas yra tik vienas iš daugelio konservato

rių valdžios socialinės programos veiksmų.

8 Daugiau parkų, daugiau lankytojų, dau
giau poilsio. Dėka konservatorių valdžios 
dabar yra 81 provincijos parkas, ir tai jū
sų malonumui.

9 Padidinta finansinė parama studentams. 
Dabartinė programa įgalina daugiau stu
dentų pasiekti augštąjį mokslą. Milijonai 
dolerių buvo išdalinti gerai besimokan

tiems studentams 1962 m. sholarships, bursa
ries ir paskolų formoje.

w _ Kompensacija sužeistiesiems darbe.
I f] Gaunantieji $6.000 (anksčiau $5.000) 
11/ metinio atlyginimo gali kreiptis į Work

men’s Compensation tarybą. Laukimo 
periodas tik 3 dienos (anksčiau 5).
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TOLIMOSE LIETUVIU SALOSE
(Atkelta iš 2 psi.) 

grupę susidariau įspūdį, kad jie 
įsikūrę gerai, valdo didžiulius 
plotus, tarytum dvarininkai, bet 
dirba daug ir tai gana nelengvai, 
nežiūrint visų mašinų. Jie daug 
paima, bet daug ir išleidžia. Vien 
mašinos kainuoja tūkstančius do
lerių. Kadangi jie gyvena tolokai 
vieni nuo kitų, jaučiasi visdėlto 
vieniši. Turi televizijos aparatus, 
radiją, telefoną, gauna spaudą, 
tačiau pasaulį, bei jo įvykius ma
to jie iš tolo. Lietuvių parengi
muose ir pamaldose Winnipege 
jie dalyvauja labai retai. Kartais 
patys surengia gegužines, Į ku
rias pasikviečia winnipegiecius. 
Tuo būdu jie palaiko savitarpio 
ryšį, kuris padeda nugalėti vie
nišumą. Girdėjau, kad dar vieni
šesni yra Saskačevano liet, ūki
ninkai. Netoli Winnipeg© yra sa
la prie Lac du Bonnex, kurioje 
taip pat yra trys liet, ūkiai. Iš 
ten kaikurie pasitraukė negalė
dami atlaikyti vienišumo. Žymiai 
geresnėj pozicijoj yra mūsų lan
kyti McGregor ir kt. vietovių ūki
ninkai, nes jie sudaro lyg ir 
grupę.

Taip tad gyvena Lietuvos sū
nūs, palikę mažytę savo Tėvynę 
ir įsikūrę Kanados vakarų platy
bėse.

EDMONTONO
LIETUVIŲ CENTRE
Winnipego lietuvių kolonija 

yra tolima sala, bet dar tolimesnė 
yra Edmontonas. Traukiniu iš Ed- 
montono reikia važiuoti nepilną 
parą. Išlipau Edmontono geležin
kelio stotyje 6 v. ryto, žvilgterė
jau į savo laikrodį: jis rodė 9 vai. 
Toronto laiku. Taigi, tarp Edmon
tono ir Toronto laiko yra 3 vai. 
skirtumas. Stotyje jau laukė kun. 
Iz. Grigaitis. Kiek apsitvarkę nu
ėjom apžiūrėti Lietuvių Namų. 
Ant sienos ryškiom raidėm užra
šytas pavadinimas tik lietuviškai 
ir įkūrimo data — 1953. Taigi, 
šiemet sueina 10 metų. Girdėjau, 
edmontoniečiai rengiasi tą sukak
tį tinkamai paminėti. Namuose 
įrengta salė, kurios gale įrengtas 
uždengiamas altorius. Po pamal
dų salė naudojama parengimams. 
Joje telpa 100-150 žmonių, nors 
paprastai tesusirenka daug ma
žiau. Tik nepaprastomis progomis 

■salė būna pilna — pvz. Vasario

16. Apačioje, pusrūsyje, įrengta 
kita, mažesnė salė, naudojama 
vaišėms; toliau — skaitykla ir 
kambarys, kur gali prisiglausti, 
kunigas. Skaitykloje matyti kele- 
tsa laikraščių, knygų, bet mažai 
kas tuo naudojasi. Kun. Iz. Gri
gaitis kurį laiką gyveno tame pus
rūsio kambaryje, bet kai įsigijo 
nuosavas patalpas, išsikėlė. Gyve
na vienuoliškai — pats, šeiminin
kauja ir dargi Liet. Namus ap
tvarko.

NAMŲ STATYTOJAI
Liet. Namai su sklypu yra $45. 

000 vertės. Jie buvo suorganizuo
ti akcinės b-vės pagrindu — po 
$100 šėras. Vieni davė pinigus, 
kiti darbą, o treti — ir pinigus ir 
darbą. Rangovu buvo p. Karosas. 
Kurie ilgesnį laiką dirbo, gavo 
taip pat šėrus. Buvo tokių, kurie 
statybos metu buvo bedarbiai ir 
mielai ėjo talkon. Tokių tarpe mi
nimi J. Gustainis ir kt. Ypač pasi
darbavo kun. Br. Jurkšas. Jis čia 
yra daug prakaito palikęs. Iš vi
so kun. Br. Jurkšas Edmontone 
buvo tikras pionierius. Jis pralau- 
šė pirmuosius ledus, sutelkė lie
tuvius — senuosius ir naujuosius 
ateivius—ir sukūrė religinį - tau
tinį centrą. Pradžioje buvo many
ta pastatyti nedidelę bažnyčią, 
bet viską apsvarsčius buvo apsi
stota ties L. Namais, kuriuose tel
pa trys institucijos: parapija, 
Bendruomenė ir Liet. Namų b-vė. 
Toks derinys įgalino edmontonie- 
čius pastatydinti tokį centrą, nors 
praktiniame gyvenime tai nekar
tą sudaro sunkumų.

Liet. Namuose dirba ir šeštad. 
mokykla; susirenka apie desėtką 
vaikų. Jų mokytojas yra kun. Iz. 
Grigaitis, jau septintus metus dir
bąs su Edmontono lietuviais. Jis 
moka, be kitų, portugalų ir ispa
nų kalbas, tad ir vyskupijos ku
rija ir imigracijos įstaiga kviečia 
patarnauti toms tautybėms. Be 
to, jis kasdieną važinėja laikyti 
Mišių į Sisters of Service vienuo
lyną. Lietuviams jis atsidėjęs vi
sa širdimi ir atsisako kitų darbų, 
kad galėtų turėti laisvas rankas 
saviem tautiečiam.

GRAŽIAI ĮSIKŪRĘ
Sprendžiant iš Lietuvių Namų, 

atrodė, kad Edmontono lietuviai 
turėtų būti neblogai įsikūrę žmo-

nės. Spėjimas pasitvirtino aplan
kius visą eilę šeimų. Beveik visi 
turi namus; kaįkurie jų — labai 
šaunūs ir geruose rajonuose. Yra 
visa eilė tautiečių, pasiekusių žy
mių pozicijų įvairiose srityse. 
Nebuvo įmanoma per trumpą lai
ką visus sužinoti, bet ir iš patirtų 
pavardžių jau susidaro gana ge
ras vaizdas. Štai keletas jų. Vyt. 
Juodelis baigė odontologiją ir dar 
specializuojasi JAV; A. Kantau
tas, bibliotekininkystės magist
ras, dirba un-to bibliotekoj; P. 
Šiugždinis, agronomas, dirba un
to laboratorijoj; dail. Šepetys tu
ri įsteigęs savo dailės mokyklą; 
p. šepetienė - Poviliūtė mokyto
jauja Red Deer gimnazijoj; V. 
Kadis-Kadzilauskas, biologas, dir
ba prov. laboratorijoj atsakingose 
pareigose; B. Kadis-Kadzilauskas 
tarnauja didelėj b-vėj kaip akinių 
stiklų pritaikyto jas ir, berods, 
skyr." vedėjas; p. Nastajienė dir
ba vyskupijos kurijoj kaip rašti
ninkė; p. Vaitkūnas — vyskupijos 
fotografas; p. Kantautienė dirbo 
ligoninėj kaip dietos nustatytoja; 
Pr. Kondrat — gail. sesuo; L. 
Kondrat — mokytoja; B. Sližytė
— dr. Mendes žmona, pasiekė 
magistro laipsnį; veterinarijos 
daktarai — P. Gudjurgis, J. Pily- 
pavičius ir M. Urbonas dirba sa
vo profesijose kaip .valdžios 
prov. tarnautojai; J. Andersonas x
— inžinierius; R. Vaitkūnas — 
inžinierius; A. Dudonis — karinio 
orkestro klarnetistas; Pr. Bložė
— fotografas; Pr. Armonas — ci
vilinių lakūnų instruktorius (čia- 
gimis, moka lietuviškai); Alb. Kir- 
deikis, čiagimis, gimn. mokytojas 
(kalba ir rašo lietuviškai); M. A. 
Garbinčiūtė — lėktuvų patarnau
toja (stewardess); kai šį pavasari 
įvyko patarnautojų streikas, ji 
buvo išrinkta streikui vadovau
jančio komiteto pirmininke; jos 
tėvas turi minkų ūkį- Versluose 
yra įsitvirtinę: A. Dudaravičius 
ir K. žolpys, turį brangakmenių 
importo b-vę; J. Karpa-Karpavi- 
čius turi viešbutį — Royal Crown 
Hotel, Coronation. Alta.; W. Za
biela — Jasper Highway Hotel, 
Wildwood, Alta. Televizijos tai
sytojai — J. Barkauskas ir M. 
Zakarevičius. Gražiai įsikūrę bu
vę ūkininkai — Sapkai, Kirdei
kiai, Juodeliai ir kt.

(Bus daugiau)



ANDY THOMPSON p a d ė j o virš 
5000 asmenų įvairiais reikalais savo 
apylinkėje.

Rinkiminė būstinė:
1117 BLOOR ST. WEST 
Telefonas 5 3 3-1129

DOVERCOURT apylinkėje
Lietuvos vyčių 23,654 laiškai 6 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1963. IX. 19. — Nr. 38 <713>

balsuok už liberalą:
• Plati sveikatos apdrauda, apimanti visus gyventojus neat

sižvelgiant j pajėgumą mokėti.
• Mažesnės švietimo išlaidos, įgalinančios jūsų vaikus leisti 

į universitetą.
• Kanados pensijų planas duos jums didesnį saugumą senat

vėje.
IŠRINK REFORMATORIŲ, JŪSŲ REIKALŲ GYNĖJĄ:
medicininės priežiūros reikaluose, morgičių piktnaudojimų 
kontrolėje, kovotoją už geresnį atlyginimą ir saugesnes dar
bo sąlygas, pakankamas kilnojamąsias pensijas.

PATYRĘS KALBĖTOJAS UŽ MAŽUMŲ IR NAUJŲJŲ 
ATEIVIŲ TEISES.

PLUNKSNA VIETOJE KARDO

THOMPSON, Andy

Paul Staniszewski, 38 m. amž., imi
granto sūnus, mokąs tris kalbas, ad
vokatas, Inter Ethnic Council of 
Toronto pirm., Teisinės Pagalbos 
Dr-jos narys, Kanados skautų są
jungos veikėjas.

BALSUOK UŽ LIBERALUS -
jau laikas keisti valdžių
Paul STANISZEWSKI sieks įvesti:
• ŠVIETIME

—radikalūs keitimai visoje švietimo sistemoje ir įsteigimas Švie
timo Tyrimų Instituto;

—suteikti vienodas galimybes mokytis visiems vaikams;
—didinti mokyklų patalpas ir galimybes, kad gimnaziją baigusieji 

nebūtų sukliudyti siekti augštojo mokslo dėl vietos ar pinigų 
trūkumo;

• Parūpinti lėšų antriesiems morgičiams tikslu pirkti ar re
montuoti senesnius namus; palengvinti finansavimą sta
tybos žemos nuomos pastatų;

• Viešą agentūrą asmenims, reikalingiems teisinės pagalbos, 
bet neįstengiantiems atsilyginti.

HIGH PARKE rugsėjo 25 d. balsuok

Dideli ir gražų darbą Lietuvai 
padarytosios skriaudos kėlime 
yra nuveikusi JAV lietuvių orga
nizacija — Lietuvos vyčiai. Jos 
speciali komisija rūpinasi Lietu
vos bylos garsinimu amerikiečių 
tarpe. Demokratinėje santvarko
je didelę galią turi rinkėjų laiškai 
kongreso ir senato atstovams, žy
mesniems spaudos, radijo ir tele
vizijos žmonėms. Todėl šioje ko
voje Lietuvos vyčiai vietoje kar
do yra pasirinkę plunksną.

Iš komisijos pranešimo vyčių 
seime paiškėjo, kad šiais metais 
organizacijos nariai yra parašę 
23.654 laiškus. Atsakymų gauta 
5.140. Tai rekordiniai skaičiai, 
pralenkiu praėjusiųjų metų pa
stangas. Veikliausias yra Naujo
sios Anglijos rajonas — 12.761 
laiškas — ir jo 116-toji kuopa. 
Laiškų rašyme pirmauja: komisi
jos garbės pirmininkas kun. Jo
nas C. Jutkevičiųs — 926 laiškai, 
Jonas Andriuška iš 116-tos kuo
pos — 729, Aleksas Kardokas iš 
116-tos kuopos — 525, Pranas 
Vaškas iš 29-tos kuopos — 453, 
Mildred Lapinskas iš 116-tos kuo
pos — 353 ir komisijos pirminin
kė Irena Šankus — 230.

Ypač daug laiškų išsiųsta š. m. 
Vasario 16-tosios išvakarėse. Jie 
yra davę gražių rezultatų: 138 
amerikiečių laikraščiai aprašė 
Vasario 16 minėjimus; 117 kon
greso ir 26 senato nariai pasakė 
Lietuvos reikalą ginančias kal
bas; 13 gubernatorių ir 14 bur
mistrų Vasario 16-tąją paskelbė 
Lietuvos Respublikos Diena; 4 
laikraščiai Lietuvą prisiminė ve
damaisiais; 4 radijo stotys ją pa-

gerbė specialiomis programomis.
Žinomas žurnalistas David 

Lawrence, paveiktas vyčių laiškų, 
rašė š. m. liepos 1 d. savo straips
nyje: “Šiandien gyvename die
nas, kada yra aukojami pagrindi
niai principai. Niekas nemėgina 
pakartoti praėjusiųjų metų aš
triau skambančių rezoliucijų. Ry
tų Europos sovietinio komuniz
mo satelitų gyventojai susidaro 
Įspūdį, kad juos Vakarai yra nu
rašę į nuostolius su pilnu JAV 
vyriausybės pritarimu ir jos suti
kimu”. .. šie jo žodžiai, be abe
jonės, nebuvo malonūs preziden
tui Kennedy ir jo Harvardo pata
rėjams, nes D. Lawrence yra vie
nas žymiausių ir svarbiausių poli
tinių komentatorių JAV. Jo 
straipsniai turi didelį svorį vie
šosios nuomonės formavime, o 
su ja tenka skaitytis visiems ame
rikiečių politikams, kad rinkimų 
metu svarstyklės nepakryptų į 
priešingą pusę.

Čia taip pat tenka pastebėti, 
kad Lietuvos vyčių, šių darbščių 
plunksnos riterių, gretas dau
giausia sudaro JAV gimęs ir au
gęs jaunimas. Gerai mokėdami 
anglų kalbą, jie sąmoningai pasi
rinko skirtingą kovos kelią — 
Lietuvos reikalo propagavimą 
plačiojoje amerikiečių visuome
nėje. Mums belieka palinkėti iš
tvermės jų plunksnoms, kantry
bės jų lietuviškoms širdims, kad 
vieną dieną visi lietuviai, dirban
tieji visuose lietuvybės išlaikymo 
frontuose, susilauktų galutinio 
savo darbų ir pastangų apvaini
kavimo Lietuvos prisikėlime.

Joseph M. Gould, Q.C., MJP.P. 
Rinkimai: trečiadienį, nigs. 25. 
Informacija: 836 College St. 
LE 6-2452, LE 6-2263, 
208 Christie Street.

BRACONDALE
(Dalis Trinity apylinkės—Christie iki Do
vercourt Rd. ir Waterfront iki St. Clair).

APYLINKĖJE PERRINK'
SAVO LIBERALĄ ATSTOVĄ QUEEN’S 
PARK PARLAMENTE
/ JOSEPH M. G O U L D

Užaugęs dirbančioje šeimoje, pardavinėjo 
laikraščius Toronto gatvėse, gyvena ir 
vaikai auginami šioje apylinkėje, verčia
si advokato praktika virš 20 m., Queen’s 
Counsel, išrinktas miesto aldermanu 5 
m., išrinktas jūsų atstovu Queen’s Park 
provinciniame parlamente 1959 m., su
pranta darbininko ir mažų biznierių rei
kalus.
Jo įstaigos durys atidarytos visiems žmo
nėms betkada, jūs galite su juo kalbėti, 
lyg jis būtų jūsų šeimos narys. Už nuo
širdumą Ontario valdžioje ir šeimos vyrą, 
kuris domisi jumis ir jūsų šeima, pažy
mėk balsavimo kortelėje sekančiai:

Laisvė dar nepasiekė Sovietijos
Paul, Lawyer ĮX

Už tikresni rytoju ...
Nors mums rūpi savos tėvynės išlaisvinimas, tačiau negalime likti abe

jingi ir šio krašto reikalams. Ypač ryškų nusistatymą turime turėti rinkimų 
metu. Iš pateiktųjų programų, ryšium su vykstančiais Ontario provincijos 
parlamento rinkimais, dėmesf patraukia Ontario liberalų partijos siūlymai.

Kad dabartinė valdžia stokoja naujų planų ir sumanymų, jaučia ir patys 
konservatorių sluogsniai. 20 metų buvimas valdžioje tapo biurokratine 
rutina.
DIDELIŲ SPRAGŲ RODO ŠVIETIMAS. ' ’
Štai ką numato daryti liberalų partija atėjusi į valdžią:

1. pakelti švietimo lygį;
2. suvienodinti mokslui įsigyti sąlygas;
3. sudaryti sąlygas kiek galint didesniam skaičiui jaunimo siekti aka

deminio išsilavinimo. Numatytas steigti Ontario universitetas, kuris 
būtų prieinamas netik gabiesiems, bet ir darbštiesiems studentams.

Kita rūpima sritis — tai SENATVĖS PENSIJOS. Liberalai, bendradarbiau
dami su federacine valdžia, nori įvesti Kanados pensijų planą, kurį tvar
kytų valdžios įstaigos, o ne apdraudos bendrovės ir trestai aiškiais verslo 
sumetimais, kaip kad siūlo konservatoriai.

Ekonominis planavimas arba darbo saugumas— tai trečias svarbus 
mums klausimas. Radikalus liberalų šūkis — darbai turi jieškoti dirban
čiųjų, o ne dirbantieji darbų, turi kiekvieną mūsų patraukti. Nedarbo bai
mė kabo ant kiekvieno galvos, lyg koks damoklo kardas.

PRIMOKAMA SVEIKATOS APDRAUDA, planuojama liberalų partijos, 
be amžiaus skirtumo ir sveikatos stovio, įgalinanti gydytis ligoninėje ne
mokamai, turi ir sveiką ir negaluojantį džiuginti, žinant, koks brangus 
yra gydymas.

Todėl už tikresnį rytojų sau ir savo vaikams 
Toronto rinkiminėse apylinkėse balsuokime 

už liberalu kandidatus,
bet ypač solidariai pasirodykime ten, kur mūsų balsuotojų 

skaičius gausesnis — labiau lietuvių apgyventose apylinkėse:

Dovercourt - Andy THOMPSON,
High Park - Paul STANISZEWSKI, 

Humber - Dante DeMONTE, 
Parkdale - James TROTTER.

RUGSĖJO 25 DIENĄ ATLIKIME SAVO PILIETINĘ PAREIGĄ — 
BALSUOKIME! Balsuokime už liberalų partijos išstatytus kandidatus, nes 
jie geriausiai supranta mūsų troškimus ir reikalus.

Toronto Lietuvių Liberalų Komitetas

(Atkelta iš 3 psl.) 
tikėjimą, kuri neleidžia laisvų 
svarstymų, laisvų rinkimų, laisvų 
laikraščių bei knygų, profesinių 
sąjungų ir kuri stato sieną, kad 
tiesa būtų neprieinama, o jos pa
čios piliečiai — kaliniai”.

Prezidento išvada yra papras
ta ir logiška. “Pasvarstykime ko- 
lonizmą išsamiai ir pritaikinkime 
laisvo pasirinkimo principą bei 
laisvų plebiscitų praktiką 
vienoje pasaulio dalyje”.

Laisvės principas — 
visuotinis
Kitais žodžiais tariant, pastebi 

“AB”, laisvo apsispręndimo prin
cipas turi būti taikomas visuoti
nai. Laisvas apsisprendimas te
reiškia vieną dalyką, būtent, vi-, 
sų žmonių visose šalyse galėjimą 
nutarti, kurioje sistemoje jie ne

kiek-

ri- gyventi. Šis visuotinis laisvo 
apsisprendimo principo pritaiky
mas būtų geriausia priemonė pa
naikinti kolonizmui visokiomis 
formomis visuose žemės konti
nentuose.

Teorija ir politika
Reikia sutikti, kad JAValstybių 

prezidentų pareiškimai tautų 
apsisprendimo idealą yra nekartą 
pabrėžę. Tuo niekas neabejoja. 
Rūpesčio kelia ne JAV teoriniai 
principai, bet praktinė politika, 
kuri šiuo metu rodo tokio nuolai
dumo, nuo kurio gali nukentėti 
skelbiamasis laisvo apsisprendi
mo principas. Tad tenka laukti 
iš “Amerikos Balso” ne teorinių, 
o praktinės dabarties politikos 
pareiškimų, liečiančių sovietų pa
vergtuosius. Abejonės tebėra ne- 
išsklaidytos. Kl.

Ir kitame Konge neramu
(Atkelta iš 2 psl.) 

radijo stoti nuo Įtūžusių demon
strantų ir dengė prancūzų įstai
gas bei gyvenamas vietas. Bet 
daugiau jie nieko ir nedarė, kad 
išgelbėtų Prancūzijai draugišką 
vyriausybę.

Negras,— kariuomenės vadas
Pirmas Masambo- Debatos 

žingsnis buvo užtikrinti prancū
zams “draugystę”. Nesvarbu, kad 
toje pat kalboje naujasis premje
ras paskelbė ir augštų prancūzų 
valdininkų pakeitimą vietiniais 
negrais. Pirmoji prancūzų “au
ka” buvo kariuomenės vadas, ku
rio vietą užėmė negras D. Mun- 
zaka.

Masamba - Debatas per radiją 
taip pat pažadėjo “panaikinti bai
sias valdininkų privilegijas, ku
rios buvo išsikerojusios Į gėdin
gas ir beribes formas”. Jis išpra
našavo galą “nedrausmingumui, 
lengvam gyvenimui, intrigoms, 
šmeižtams ir melams”.

Perversmo priežastys
Stebėtojai sako, kad perversmo 

priežastys buvę: Youlu diktatūros 
siekimas, kyšių ėmimas valdiško
se Įstaigose, nedarbas, žemi atly
ginimai ir augštos kainos. Jei tai 
tiesa, tik parodo, kokiame nesau
giame pasaulyje žmonės šiandien' 
gyvena, nes minėti trūkumai vi
sai ryškūs ir dešimtyse kitų vals
tybių.

Anksčiau Kongo respublika bu
vo “Prancūzų pusiaujo Afrikos” 
dalis, kuri 1960 m. ir buvo pada
linta i Centrinę Afrikos Respub
liką, Čadą, Gaboną ir Kongą.

Sportas pakenkė santykiams
Daugiau kaip šimtą metų išbu

vę vienoje kolonijoje gaboniečiai 
su kongiečiais pernai rugsėjo mė
nesi vos nenutraukė diplomatinių 
santykių. Ir tai dėl futbolo (euro
pietiško)! Brazavillėje vyko tarp
tautinės rungtynės tarp Gabono 
ir Kongo komandų, šeimininkai 
žaidimą vedė, bet 20.000 žiūrovų 
vistiek atrodė, kad teisėjas nusu
ko du taškus. Kilo riaušės, kurio-

BALSUOK IR 
PERRINK

Joseph M. GOULD Iv
Of the City of Toronto, Queen’s Counsel I

PARKDALE 
apylinkėj balsuok už 
liberalę. Perrink

James B. TROTTER
Plačios apimties sveikatos draudi
mas, apimąs visus gyventojus, neiš
skiriant ir nepajėgiančiųjų mokėti. 
Kanados pensijų planas — padidin
tos senyvo amžiaus pensijos.

PARKDALE — balsuok liberališkai ir perrink

TROTTER, James B.
LAWYER

Kas gudresnis - išradėjas ar išradimas?
’ Atėjo elektroninių mašinų — 
skaitytuvų laikai. Dar rinkimam 
nesibaigus skaitytuvai skelbia 
rezultatus. JAV strateginiuose 
punktuose mašinos nusprendžia 
kada ir kokiais ginklais gintis 
nuo priešų. Jos nurodo, kiek turi
me gauti algos ir kiek esame sko
lingi mokesčių vyriausybei.

Britanijoj Šir George Pick
ering, Oksfordo un-te paskelbė,

kad skaitytuvais bus nustatoma 
sergančių diagnozė.

Kitokios nuomonės apie tuos 
mechanikos stebuklus yra JAV 
matematikas dr. K. Bellman. Esą 
netobulas žmogus išrado skaity
tuvus ir juos “maitina” netobu
lais faktais. Pagal dr. Bellman, 
jei žmogus težino tiek nedaug, 
tai skaitytuvų smegenys turėtų 
būti žemiau idijotų lygio.

Pradedant mokyklą...

Kėdė — nen<riMtn>as Priedas.

Didelis 18"x48"
RAŠOMASIS STALAS 

moksleiviui ar studentui 
tik

Arborito viršus.

MOHAWK FURNITURE
LTD.

2448 DANFORTH AVENUE 
Telefonas OX. 94444

137 RONCESVALLES AVENUE 
Telefonas 537-1442

Abi parduotuvės atidarytos nuo 9 v.r. iki 9 v.v.

se buvo apkulta daug gaboniečių 
svečių ir žaidėjų. Gabono sosti
nėj Librevillėj tuoj pašklido gan
das, kad vienas jų komandos žai
dėjų buvo užmuštas. Miesto gy
ventojai tada įsiveržė į kongiečių 
kvartalą ir ten užmušė keliolika 
žmonių. Po to prez. Youlu vyko 
net Į Paryžių pas prez. De Gaulle, 
kad šis tą incidentą kaip nors lik
viduotu.i

Gen. MacArthuro 
atsiminimai

Gen. Douglas MacArthuras pa
ruošė spaudai savo atsiminimus, 
kuriuos sudaro jo paties ranka 
rašytų 220.000 žodžių. Rankraštį 
nupirko “Life” žurnalas. Leidė
jo nuomone, tai būsiąs didelės 
reikšmės veikalas, prilygstąs W. 
Churchillio atsiminimų knygoms. 
Atsiminimus gen. MacArthuras 
paruošė pats, nepasinaudodamas 
profesionalų žurnalistų pagalba. 
Kartu su rankraščiu “Life” leidė
jai gavo teisę atsiminimus panau
doti filme ir televizijoje. Spaudos 
konferencijoje gen. MacArthuras 
paaiškino: “Drįstu tikėtis, kad at
siminimai susilauks skaitytojų 
dėmesio ir, galimas dalykas, pa
dės ateities istorikams”.

1000 KALĖDINIU SIUNTINIU
BE UŽDARBIO

Turėdami galvoje tą didžiulę paramą, kuria mes naudojomės praeitais 
metais, DAR KARTĄ’ (jau septinti mėtai) visiems lietuviams kaip do
vana atiduodame savo uždarbi nuo 1000 (tiktai) SPECIALIŲ KALĖDINIŲ 
SIUNTINIŲ.

Kadangi mums prekybiniai metai buvo sėkmingi, tai esame pajėgūs 
pasiūlyti siu metu KALĖDINIAMS SIUNTINIAMS BE UŽDARBIO NAU
JAS GEROS RŪŠIES EKSPORTINES ANGLIŠKAS MEDŽIAGAS, spe
cialiai mums gamintas, ŽYMIAI GERESNĖS RŪŠIES, patrauklesnes ir 
ŽEMESNĖMIS KAINOMIS negu ankstyvesniais metais.
KALĖDINIS SIUNTINYS NR. 1, kurį sudaro:
4 jardai sunkiojo rajono 1 moteriškam kostiumui ar suknelei ir švarku

čiui, žaliai balto, rausvai balto ar rudai balto,
3 jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai mėlyno ar juodo, 
3 jardai poplino, balto,
1 pora žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių.

KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 1 yra tiktai 
$31.00 kanadiškais pinigais, Įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS NR. 2 (dvigubas siuntinys Nr. 1, kurį sudaro:
8 jardai sunkiojo rajono 2 moteriškiems kostiumams ar 2 suknelėms ir

2 švarkeliams, žaliai balto, rausvai balto ar rudai balto,
6 jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai mėlyno ar juodo, 
6 jardai poplino, balto,
2 poros žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių.

KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 2 yra tiktai 
$47.00 kanadiškais pinigais, įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS NR/3, kurį sudaro:
3% jardų gabardino ar vilnono 1 kostiumui, pilko, rudo ar tamsiai mėlyno,
3 jardai paltinės medžiagos 1 vyriškam ar moteriškam žieminiam paltui, 

gelsvos, žalios, mėlynos, tamsiai mėlynos ar juodos,
4 jardai sunkiojo rajono 1 moteriškam kostiumui ar 1 suknelei ir švat; 

kučiui, žaliai balto, rausvai balto ar rudai balto,
3 jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai mėlyno ar juodo,
1 pora žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių.

KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntini Nr. 3 yra tiktai 
$58.00 kanadiškais pinigais, įskaitant visus mokesčius.

KALĖDINIS SIUNTINYS NR. 4 (dvigubas siuntinys Nr. 3), kurį sudaro: 
6% jardų gabardino ar vilnono 2 kostiumams, pilko, rudo ar tams, mėlyno, 
6 jardai paltinės medžiagos 2 vyriškiems ar moteriškiems žieminiams pal

tams, gelsvos, žalios, mėlynos, tamsiai mėlynos ar juodos,
8 jardai sunkiojo rajono 2 moteriškiems kostiumams ar 2 suknelėms ir 

2 švarkučiams, žaliai balto, rausvai balto ar rudai balto,
6 jardai dvigubo pločio pamušalo, pilko, rudo, tamsiai mėlyno ar juodo.
2 poros žieminių moteriškų ar vyriškų kojinių.

KALĖDINĖ KAINA BE UŽDARBIO už siuntinį Nr. 4 yra tiktai
$93.00 kanadiškais pinigais, įskaitant visus mokesčius.
Paprašiusiems pasiųsime ORO PAŠTU nemokamai visų medžiagų pavyz

džius į betkuiį pasaulio kraštą. NAUJIEMS KLIJENTAMS, jeigu jie pa
prašys, pasiųsime taip pat savo VISĄ ILIUSTRUOTĄ katalogą ir standar
tinių ir maisto siuntinių kainoraščius.

Mūsiškius KALĖDINIUS SIUNTINIUS BE UŽDARBIO gali užsisakyti 
kiekvienas lietuvis, vis tiek, ar jis būtų mūsų klijentas, ar kurios nors ki
tos firmos. TAČIAU MES, NORĖDAMI prieš visus IŠLAIKYTI BEŠA
LIŠKUMĄ, ESAME NUSTATĘ, KAD IŠ KARTO VIENAS ASMUO GALI 
UŽSISAKYTI NE DAUGIAU KAIP PO VIENĄ KIEKVIENO TŲ SIUN
TINIŲ. Priiminėsime po $1.00 užstato iš tų, kurie norės užsitikrinti bet 
kurį mūsiškį kalėdinį siuntinį be uždarbio, ir lauksime galutinio užsa
kymo iki 8 savaičių.

Esame įsitikinę, kad jums aišku, jog bet kurioje kitoje firmoje už 
tokius kaip šie musų siuntiniai jūs mokėtumėte bent dvigubai tiek. Dėl to 
nedelsdami tuojau siųskite užsakymus, kad mes galėtume siuntinius pri
statyti gavėjams Kalėdoms.

Kadangi daugelis mūsų klijentų užsakinėja mūsų kalėdinius siuntinius 
be uždarbio tuojau pat, kai tik pasirodo mūsų skelbimai, tai norime pasa
kyti, kad visiems savo klijentams (net ir tiems, kurie neprašo) pasiunčia- 
me visų medžiagų pavyzdžius, kai tik išleidžiame siuntinius.

MES GARANTUOJAME:
1. Kiekvienas siuntinys pasieks gavėją.
2. Jei siuntinys dingtų, mes grąžiname pinigus arba nemokamai pasiun- 

čiame kitą tokį pat siuntinį.
3. Sumokame visus mokesčius, dėl to gavėjams Lietuvoje, sulaukusiems 

siuntinių, nieko jau nebereikia mokėti.
4. Siunčiame visas medžiagas tik pagal pavyzdžius.

Lithuanian Trading Company
341, LADBROKE GROVE, LONDON, W. !•, ENGLAND
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Geriausių knygų sąraše
Eksperimentas su Aukso žąsim
PASIKALBĖJIMAS SU FILMUOTOJU NIJOLĖ EI2INA1TĖ

Kultūrinėje veikloje

Namai ant tvirtu pamatų
JURGIO GLIAUDOS ROMANAS ANGLIŠKAI 

J. TININIS
Prieš kelis mėnesius pasirodė 

amerikietiškoje knygų rinkoje 
laureato Jurgio Gliaudos romą* 
nas “Namai ant smėlio” angliš
kame vertime. Milijoninio tiražo 
žurnalas “Time” tuojau parašė 
ilgą jo recenziją, visai gerai jį 
įvertindamas ir įsidėdamas net 
autoriaus nuotrauką. Tarp gausių 
atsiliepimų apie šį romaną ran
dame ten ir šią frazę: “House 
upon the Sand, a novel of savage 
ironies, belongs with the best of 
the literature on Nazidom”. 
(Time, June 28, 1963). Netrukus 
po šios recenzijos pasirodymo 
dviejuose iš eilės “Time” nume
riuose šis rašytojo Gliaudos ro
manas buvo įrašytas į “Best Rea
ding” skyrių. Tai pirmas atsitiki
mas, kad lietuvio autoriaus kūri
nys susilaukė tokio dėmesio ang
liškoje, atseit amerikietiškoje 
spaudoje. Susilaukti rašytojui 
“Time” žurnale recenzijos yra 
didelė garbė ir knygos pasiseki
mo garantija. Iki šiol niekas iš 
lietuvių rašytojų dar nėra buvęs 
aptartas “Time” puslapiuose. 
Jurgio Gliaudos, kaip lietuvio 
romanisto, vardas per šį žurnalą 
nuskambėjo visuose kontinentuo
se ir visose valstybėse.

Labai keista, kad lietuvių spau
da Amerikoje terado reikalą šį 
Jurgio Gliaudos pasisekimą atžy
mėti tik keliais žodžiais arba vi
sai nutylėti. Gal pavydima, kad 
lietuvis autorius su savo romanu 
“išplaukė i plačiuosius vandenis”, 
o gal tik nesusiorientavimas įvy
kio svarbume? Kaip ten bebūtų, 
vistiek autoriui yra labai skaudu, 
kad jis sąmoningai ar nesąmo
ningai ignoruojamas.

“Namai ant smėlio” yra vie
nas trijų premijuotų Gliaudos ro
manų. Vyriausias jo veikėjas va
dinas Messkirch. Tai stambaus 
ūkio savininkas Vokietijoje ir 
Hitlerio ideologijos pasekėjas. Jo 
ūky dirba keletas rusų ir pran
cūzų karo belaisvių. Herr Mess
kirch sužino, kad Prancūzijoje iš 
pasalų nužudomas vienintelis jo 
sūnus Otto. Apimtas apmaudo,

jis užsidega kerštu. Jo sąmonėje 
švysteli mintis: “Only blood 
could atone for the blood of my 
son”. Nutaria nužudyti vieną ge
riausių savo belaisvių — prancū
zą Mollendruz. Įvykdęs šį kruvi
ną darbą, sužino, kad jo duktė 
Hedwig laukiasi kūdikio, kurio 
tėvas yra nužudytasis belaisvis. Iš 
įsiutimo jis atsisako palikti duk
teriai turtą. O ši, patyrusi, kokią 
skriaudą jai tėvas padarė, nusi
žudo. Netrukus po to paaiškėja, 
kad jo sūnų Otto nužudė patys 
naciai, nes jis buvo susektas ren
giąs sąmokslą prieš režimą. Tik 
dabar jis suvokia visą Hitlerio 
ideologijos niekingumą ir pama
to, kad nacistinė teorija buvo tik 
namai ant smėlio, žlugus reži
mui, žlunga ir Messkircho sielo
je nacistinė ideologija, atnešusi 
vokiečių tautai ir jam pačiam tiek 
skaudžių smūgių.

Visi romano charakteriai, ne
išskiriant nė paties Messkircho, 
sukurti su didele simpatija žmo
gui, kurio sielą autorius moka 
taip vykusiai analizuoti. Meistriš
kai suregzta romano fabula nepa
leidžia skaitytojo, kol jis užver
čia paskutinį puslapį.

Romaną vertė du anklų kalbos 
žinovai: Raphael Sealey ir Milton 
Stark. Pirmasis yra literatūros 
profesorius, antrasis — anglų 
skyriaus “Lietuvių Dienų” žurna
lo redaktorius. Matyt, vertėjai 
gerokai pasidarbavo, nes romano 
stilius gana nušlifuotas — nejus
ti, kad tai vertimas. O tai ir yra 
didelis pliusas knygai, skiriamai 
anglosaksiškiems skaitytojams.

Prof. Charles Angoff (iš Fair
leigh Dickinson Universiteto) šio 
romano aplanke rašo, kad tai 
esanti “an unforgettable novel, 
which has long been one of the 
jewels of Lithuaniain American 
literature”.

Jurgis Gliaudą, HOUSE UPON 
THE SAND. Manyland Books. (85 
-37 88th Street, Woodhaven 21, 
N. Y., USA). 1963. 168 pages. 
S3.95.

“Varpo” choro seniūnas J. Račys, sol. St. Baras ir muz. St. Gaile- 
vičius prieš didįjį koncertą Toronte Pasaulio Lietuvių Dienų metu.

Nuotr. S. Dabkaus

Naujienai apie “Aukso žąsies” 
filmavimą pasklidus, buvo ne
kantriai laukiama tolimesnių ži
nių. Iš spaudos sužinojome, kad 
suvažiavo lietuviai aktoriai iš to
limų Kanados bei JAV kampų. 
“Jau filmuoja ...” šnabždesiai 
garsėjo. Aušros Vartų parapijos 
salė pavirto lietuviška filmų stu
dija ... Veikalo autorė prie sce
narijaus buvo dirbus jau nuo me
tų pradžios. Kazys Veselka Čika
goje paruošęs pasakai ir veikalo 
stiliui pritaikytus kostiumus. De
koratyvinę problemą išspręsti bu
vo pasižadėję R. ir O. Bukauskai. 
Darbas virte virė ...

Nudžiugau, išgirdus, kad filmą 
suka V. Skudra, kuris jau Toron
te pasižymėjo savo augšto žanro 
fotografijos menu. Kaip bebūtų 
užimtas p. Skudra niekuomet ne
atsisakė padėti lietuviams meni
ninkams ir teatrui. Taip ir dabar 
— jis ne tik atliko filmavimo dar
bą, bet per savo darbovietę “At
lantic Films Ltd.” parūpino ir fil
mavimo apšvietimo priemones.

Susitinkame mažoje Montrealio 
kavinėje.

— Kokia maloni staigmena ras
ti jus Montrealyje! Kur buvote 
prapuolęs porą metų?

— Asmeninės nedermės To
ronte, sakyčiau, visokeriopas 
bankrotas ... Mėtai Niujorke ... 
Dabar Montrealis... Nežinau, 
kur būsiu už pusmečio ... žemės 
rutulys sukasi taip greit, kad ne
sugebu vienoj vietoj sustoti...

— Nuo kada prasidėjo Jūsų 
bendradarbiavimas su Montrealio 
Lietuvių Dramos Teatru—MLDT 
arba “Darna”, kaip toji grupė pa
sivadino pastaruoju laiku?

— “Aukso žąsies” filmavimas 
išplaukia iš MLDT sceninės veik
ios ir filmą tenka laikyti to teat
ro darbo tęsiniu. Su MLDT susi
pažinau per Škėmos “Pabudimo” 
spektaklį Toronte. Jau tada pasi
jutau užimponuotas šio ansamb
lio užsimojimų ir pajėgumo. Ir 
dažnai pagalvodavau, kad su to
kiu ansambliu būtų malonu įsi
jungti i kurį bendrą darbą. Tokia 
proga atsirado, kai buvau pa
kviestas daryti nuotraukas “Mil
žino paunkšmės” leidiniui.

— Kodėl filmavimui buvo pasi
rinkta “Aukso žąsis”?

— Kaipo premijuotą veikalą aš 
jį laikau visos lietuvių visuome
nės nuosavybe; ir lietuviui žiūro
vui, kur jis begyventų, turėtų bū
ti suteikta proga veikalą pamaty
ti. Ir filmas yra vienintelis bū
das veikalą parodyti nors ir ma
žom žiūrovų grupėm visuose kon
tinentuose. Be to, veikalo auto
rei ir sceninės premjeros režiso- 
rei taip pat juk buvo daug leng
viau dirbti su savo išnešiotu kū
rybiniu darbu. Jos pasirinkimas, 
pagaliau, ir buvo lemiantis.

— Mano turimomis žiniomis, ir 
Hollywood© filmų gamintojams 
viena didžiausių ir brangiausių 
problemų yra filmo meninio api
pavidalinimo, atseit, dekoratyvi
nė pusė. Ką Jūs galėtumėt pasa
kyti apie šį klausimą “Aukso žą-

Viena būdingesnių nufilmuotų “Aukso žąsies” scenų.
V. Skaisgiris

sies” filmavimo atveju?
— žodis “dekoracija” mums 

gali priminti kelias skirtingas są
vokas. Jei i kurį Lietuvos maža- 
miestį per metinį jomarką atva
žiuodavo fotografas, prie sienos 
pasikabindavo drobę, ją vadinda
vom “dekoracija”. Dekoratyvinis 
momentas mene savo ruoštu yra 
labai platus ir, sakyčiau, pasklai- 
dus. Teatro scenoje dekoracijos 
sąvoka būna apribota scenos iš-

E. Dauguvietytė ir K. Vasiliaus
kas “Aukso žąsyje.

V. Skaisgiris

matavimais ir žiūrovo galimybe 
sceną matyti tik iš vieno taško. O 
filmavime žiūrovo, atseit kame
ros, taškas gali būti ir yra neapri
botai judrus ir dažnai besikeiciąs. 
Dėlto ir filmo dekoracijai vieno 
kurio “scenovaizdžio” sąvoka yra 
netinkama. “Aukso žąsies” deko
ratyvinis apipavidalinimas buvo 
patikėtas dail. R. Bukauskui. Jo 
buvo bandoma atgaivinti fotogra
fo dekoracijos principas: plokščia 
siena, nudažyta raudona spalva, 
pamarginta baltais šlakais, ir kai- 
kur tamsios spalvos sklypeliais. 
Ji turėjo atvaizduoti karaliaus 
sosto salę. Nebuvo tai nei ab
strakti tapyba nei savo laiką at
gyvenęs kubizmas. Šitoks dviejų 
dimensijų ir vienspalvis dekora
cijos pobūdis ir aktorių vaidybą 
įglaudė į dviejų išmatavimų rė
mą. Tai yra naujausias eksperi
mentas kinematografijoje. Ir 
kaip tik dėlto ir visą filmą tenka 
kvalifikuoti kaip veikalo autorės 
ir dailininkų ekraninį eksperi
mentą.

— O kaip vyko filmavimo dar
bas?

— Didelę dalį darbo atlikome 
per dvi savaites, dirbdami vidu
tiniškai 18 valandų į dieną. Nega 
lėčiau pasakyti, kaip jautėsi kiek
vienas aktorius, tačiau bendras 
darbas vyko, sakyčiau, sklandžiai. 
Pietų pertraukom aktoriai ir tech
niniai darbuotojai entuziastin
gai kapodavoši sąmojaus špago
mis. Kartais būdavo mažyčių su
trikimų, tarsi pipirų ant Simo- 
niūkščio kepto “falšyvo zuikio”. 
Negi be to apseisi. Buvo malonu 
pastebėti, kad visoj apylinkėj 
apie filmavimą buvo nepaprastas 
susidomėjimas, šimtai apylinkės 
vaikų verždavosi pro salės lan
gus. Kaip žymiausią “Star” vai
kai buvo pasirinkę Viltį Vaičiū
naitę, kuri vaidina karalaitę. Jai

DR. V. DAUGIRDAITE - SRUOGIE
NE naujai pertvarkė “Lietuvos istori
ją*' — vadovėlį lituanistinių mokyklų 
aogštesniosioms klasėms. Knyga pa
pildyta chrestomatine medžiaga — pa
traukliais, vaizdžiais istoriniais pasi
skaitymais. Leidinys turės 500 psl., 
gausjai iliustruotas; pasirodys apie 
lapkričio mėn. Leidžia “Terra”.

J. KRALIKAUSKAS, rašytojas ir li
tuanistas, “Rūtos” spaustuvės vadovo 
Pr. Enskaičio kviečiamas, sutiko per
žiūrėti kalbiniu atžvilgiu tos leidyklos 
išleisimu knygų rankraščius.

AUSTRALIJOS “MŪSĖ PASTOGE” 
ruošiasi išleisti 1964 m. kalendorių, 
kuris ribosis vien tik lietuviais, gyve
nančiais Australijoj. Kalendorius pa
sirodysiąs apie lapkričio pabaigą.

DAIL. IRENA PACEVIČIŪTE Casi
no mieste, Italijoj, apžvalginėje paro
doje laimėjo premiją už savo paveiks
lą “Anglų kapinės”. Casino miestas 
vadinamas kankinių miestu, nes 1944 
m. kovo mėn. buvo sunaikintas. Jame 
yra ketverios kapinės: vokiečių, len
kų, anglų ir italų karių.

PROF. M. BIRŽIŠKOS minėjimas 
Los Angeles mieste rengiamas rugsė
jo 29 d. Paskaitą apie garbingą velionį 
skaitys jo buvęs mokinys F. Kudirka. 
Rengia skautai akademikai.

V. ALANTO “Devyni dramos veika
lai” išleidžiami atskiru leidiniu. Kny
ga turės per 500 psl. Leidžia J. Kar
velio Prekybos Namai.

A. ŠKĖMOS raštai jau pradėti rink
ti M. Morkūno spaustuvėje, Čikagoje. 
Būsią trys tomai maždaug po 400 psl.

V. PIETARIO istorinio romano “Al
gimanto” naują iliustruotą liuksusinę 
laidą pasiryžo parūpinti “Terra”. Ta
riamasi su dailininkais. Išeis 1964 m.

' Pr. Al.
TUBERKULIOZĖS POŽYMIUS ir 

gydymo metodus Lietuvos gyvento
jams aiškina J. Dailidonienė knygutė
je “Tuberkuliozė — užkrečiama liga”. 
Patariama, kaip apsisaugoti nuo užsi
krėtimo.

“ F R E I E PRESSE-KORRESPON- 
DENZ”, nr. 6-7, 1963, birželio-liepos 
mėn. Leidžia Verband der Freien 
Presse Miunchene. Leidinyje daug me
džiagos apie pavergtųjų tautų veiklą ir 
gyvenimą. Paskelbtas J. Kairio str. 
apie lietuvių rašytojų padėtį Maskvai 
okupavus Lietuvą. Leidinio adr.: 8000 
Muenchen 23, Postfach 208, Germany.

"LIFE" IR
Vieną savo numerį populiaru

sis amerikiečių žurnalas “Life” 
paskyrė sovietinei liaudžiai. Esą 
amerikiečiai turi bandyti pradur
ti vis daugiau skylių geležinėje 
uždangoje vizitais ir kultūriniu 
bendradarbiavimu, nes kontaktas 
su Vakarais komunistinei ideolo
gijai sudarąs didelių sunkumų. 
Pasak žurnalo, nepatartina būtų 
sulėtinti gynybos produkcijos, 
kad sovietų vadai nesugalvotų 
pradėti karo, tačiau didesnis 
amerikiečių turistų skaičius So
vietų Sąjungoje esąs sveikintinas 
dalykas.

“Life” korespondentas, pada
ręs Sov. Sąjungoje 10.000 mylių 
kelionę, skelbia, kur galima lan
kytis. Į turistinį planą jis įtrau
kia ir Lietuvos Vilnių, suminė
damas architektūrinius pamink
lus — nuo gotiko iki dabartinio 
modernizmo. Tačiau visam ‘Life” 
numery nėra nė vienos nuotrau
kos iš Lietuvos. Atrodo, kad į 
Vilnių jis nebuvo užsukęs. Yra 
keletas nuotraukų, vaizduojančių

VILNIUS
Estijos gyvenimą; storoka latvai- 
tė Rygos paplūdimyje su plasti
kiniu hula-hoop lanku. Kalbama 
apie Rygos kojinių fabriką, šiaip 
jau visas numeris paskirtas Mask
vai, Juodajai jūrai ir tolimajam 
Kazachstanui.

Jeruzalė. — Žydų jaunuoliai 
buvo pradėję užpuldinėti krikš
čionių mokyklas. Britanija ir 
Prancūzija Palestinos vyriausybei 
įteikė protesto notas.

Po 20 metų
Mokslininkai pranašauja, kad 

per 20 metų bemokslis darbinin
kas taps visiškai nereikalingu. 
Tačiau techninė pažanga paliečia 
netik juodadarbį žmogų, bet ir 
smegenis. JAV statistika rodo, 
kad paskutinių 10 metų laikotar
pyje direktorių ir kitų augštu 
pareigūnu skaičius sumažėjo iš 
36 į 11%‘.

APATINIAI BALTINIAI — - KOJINĖS 
MARŠKINIAI --- T-SHIRTS

Kanadiečiai visi... Hon. Louis P. Cecils, 
Q.C., LL.D.

Ontario Viešosios
Geroves Tarnybos

Viešosios Gerovės Departamento patarnavi
mai teikiami.be jokių suvaržymų visiems 
Ontario prov. gyventojams. Susidėjusios 
aplinkybės ar kiti asmeniški sunkumai yra 
pakankamas įrodymas pašalpos reikalingu
mo, individui ar šeimai. Nereikalaujama 
Kanados pilietybės ir finansinė parama tam 
tikroje formoje gali būti teikiama neatsi
žvelgiant kaip ilgai asmuo provincijoje gy
vena.
Ontario iš tikro yra galimybių provincija 
laimingai ir pasiturinčiai gyventi. Dideli že
mės turtai, išsišakojusi pramonė ir energin
gi gyventojai pagamina didelį kiekį medžia
ginių gėrybių, teikiančio pasitenkinimo vi
sam kraštui. Betkas, betkuriuo laiku asme
niškų sunkumų ar nesėkmės atveju turi 
kreiptis į savo artimus piliečius prašyda
mas pagalbos.
Parama gaunama įvairiai pagal departa

mento teisinį paskirstymą, štai keli paskirs
tymai:

• Motinų pašalpos
• Negaliančiųjų dirbti pašalpos
• Vaikų priedai — pašalpos
• Parama seneliams
• Senelių namai
• Rehabilitaciniai patarnavimai
• Vaikų darželiai
• Bendro pobūdžio pašalpos

Našlėms ir nevedusioms motinoms 60 m.,ar 
virš (turi būti gyvenusios bent 12 mėn. On
tario prov.) nauja, speciali pašalpų pro
grama.
Galima gauti tolimesnių informacijų depar
tamente Parliament Buildings, Toronto ar 
septyniolikoje jo skyrių. Patyręs įstaigos 
tarnautojas visuomet pasiruošęs patarnau
ti ir paaiškinti apie socialinio gerbūvio 
aprūpinimą Ontario gyventojams.

ONTARIO
PROVINCE OF OPPORTUNITY

ONTARIO DEPARTMENT OF PUBLIC WELFARE
Hon. Louis P. Cecile, Q.C., LLD., Minister

berniukai per langą įmesdavo 
dovanų — karolių ir kitokių 
brangenybių. Jei kuriam iš akto
rių prireikdavo cigarečių, berniu
kai net varžydavosi už teises bėg
ti į krautuvę tų cigarečių atneš
ti .'.. Iš jų teko girdėti ir patari
mų koks tikrenybėje turėtų būti 
admirolo kostiumas ir apginkla
vimas.

— Ar “Aukso žąsies” filmavi
mas su tuo laikomas baigtu?

— Man — taip. Nors tai ką 
mes padarėm iki šiol, visdėlto tė
ra tik žaliava tikrajam ekrane 
rodomam filmui. Liko dar daug 
filmavimo su aktoriais ir be jų, 
visas filmo montažo darbas, gar
so sinchronizacija ir kopijavi
mas. Tačiau, deja, prie šio darbo 
aš nebedalyvausiu ir dėlto man 
pačiam neaišku kaip “Aukso žą
sis” atrodys ekrane. Tenka prisi
pažinti, aš nemoku padaryti to
kios nuotraukos, kurią būtų gali
ma laikyti auksiniu viduriu tarp 
neabejotinai klasikinio stiliaus 
pasakos, aktorių vaidybos ir... 
raudonų dažų.

— Baigęs darbą su “Aukso žą
sim” ar ir toliau turite sumany
mų bei galimumų dirbti prie 
filmo?

— Taip. Šiuo metu aš dirbu 
su “Atlantic Films” filmų ben
drove, kuri didžiausia dalimi už
siima dokumentinių filmų gamy
ba ir turi tam tikrų koncesijų 
1967 m. pasaulinės parodos ir 
Kanados konfederacijos šimtme
čio iškilmėms filmuoti. Be to, ne
trukus pradedam sukti latvišką 
filmą “Vilkas Rygoje”. Nemažai 
laiko paima vien tik pasiruošia- 
mieji darbai.

Aa. PROF. DR. K. PAKŠTUI, miru
siam Čikagoje rugsėjo 11 d., suėjo 
trys metai nuo mirimo dienos. Velio- 
nies senasis draugas kun. Feliksas 
Garmus atnašavo šv. Mišias Miami šv. 
Mykolo bažnyčioje rugsėjo 16 d., veiio- 
nies intencija, z

“KALBOTYROS” ŠEŠTASIS TO
MAS išleistas Lietuvoje. Vilniaus uni
versiteto dėstytojas P.' Gailiūnas ana
lizuoja lietuvių kalbos veiksmažodžio 
tariamosios nuosakos reikšmes. Vil
niaus Pedagoginio instituto docentas 
V. Grinaveckas aiškina žemaičių tar
mių vokalizmo susifomavimą. To pa
ties instituto dėstytoja O. šulienė nag
rinėja rusų kalbos tarmę Zarasų rajo
ne. Knygoje taip pat randami moks
lų kandidatų E. Galnaitytės, J. Kaz
lausko ir kitų 20 autorių rašiniai ly
ginamosios kalbotyros, lietuvių, rusų 
ir užsienio kalbų klausimais.

MIHKELIS LODUS, Talino laikraš
tininkas, yra pagrindinis lietuviškųjų 
literatūros veikalų vertėjas į estų kal
bą. Jis išvertė A. Strazdo eilėraštį 
“Varnas”, K. Donelaičio “Metų” iš
traukas, E. Mieželaičio Lenino premi
ją laimėjusią poezijos knygą “žmo
gus” ir Just. Marcinkevičiaus apysaką 
“Pušis, kuri juokėsi”, šiuo metu Lo- 
dus verčia P. Cvirkos romaną “Frank 
Kruk”. Lietuvių kalba jis susidomė
jo dar būdamas vidurinėje mokykloje.

MASKVOS ESTRADOJE koncerta
vo Vilniaus pedagoginio instituto stu
dentų liaudies dainų ir šokių ansamb
lis. šiuo koncertu Maskvos parodos 
aikštėje jis užbaigė išvyką į Kursko 
apylinkes, kur kadaise kovojo lietu
vių komunistų divizija. Į Vilnių an
samblis parsiveža saują žemių iš karių 
kapinių Aleksejevkoje ir puokštes 
Oriolo laukų gėlių. Išvykoje dalyva
vęs solistas Vladas Kavoliūnas anomis 
dienomis buvo lietuviškojo komunistų 
dalinio kuopos vadas.

LIETUVOS RAŠYTOJAI savo są
jungos partinės organizacijos susirin
kime tarėsi, kaip įvykdyti uždavinius, 
kuriuos rašytojams birželio mėn. CK 
posėdyje užkrovė Sov. Sąjungos komu
nistų partija. Šiais klausimais pasisa
kė A. Pocius, J. Baltušis, VI. Mozū
riūnas, A. Baltrūnas, A. Guzevičius, 
Vyt. Petkevičius ir Just. Marcinke
vičius.

VILNIAUS VALSTYBINIS AKA
DEMINIS OPEROS IR BALETO TE- 
ATRAS lankėsi Kaune. Kauniečiams 
parodyta S. Prokofjevo opera “Meilė 
trims apelsinams”. E. .Balsio , baletas 
“Eglė žalčių karalienė” Kauno publi
kai sušoktas Sporto halėje, kuri savo 
laiku buvo pastatyta Europos krepši
nio pirmenybėms. Ji sutalpina kelis 
kartus daugiau žiūrovų negu senasis 
Kauno teatras.

UPIŲ IR EŽERŲ VARDYNAS iš
leistas Lietuvoje. 225 psl. knygoje 
randami 7.000 upių ir 3.000 ežerų pa
vadinimai. Veikalą paruošė Lietuvos 
mokslininkai. Jis skiriamas praktikos 
darbams — mokytojams, studentams, 
spaudos ir mokslo darbuotojams ir ge
ografams. Tiražas 2.000 egz. Knygos 
pavadinimas — “Lietuvos TSR upių 
ir ežerų vardynas”.

250 SPEKTAKLIŲ Žemaitijos bei 
Vidurio Lietuvos miestų ir kaimų gy
ventojams surengė Šiaulių dramos te
atras vasaros gastrolių metu. Reper
tuarą sudarė I. Štoko pasaka-komedi- 
ja “Velnių malūnas”, T. Dreizerio 
“Dženė Gerhard”, A. Vienuolio “Puo- 
džiunkiemis”, Diumanuro ir Deneri 
komedija “Don Sezaras de Bazanas”.

Atsiųsta paminėti
Lietuvos Pajūris, nr. 2 (14). Kana

dos Maž. Lietuvos Bičiulių Dr-jos c. 
valdybos laikraštis. Išeina 4 kartus į 
metus. Red. A. Lymantas, 5260' 10th 
Ave., Rsmt., Montreal 36, Que.

Lietuvių Dienos, rugsėjo mėn.
Iliustruotas žurnalas lietuvių ir ang
lų kalbomis. Vyr. red. Bem. Brazdžio
nis; leidėjas — Anthony F. Skilius; 
4364 Sunset Boulevard, Hollywood 29, 
Calif., USA. Turinyje: Vasaros vaišės, 
dr. J. Girniaus Be iliuzijų, bet ne be 
idealų; Paveikslas — ne gamtos ko
pija; Pasikalbėjimas su PLB pirm. dr. 
J. Sungaila PLB seimo proga ir kt.

Anastazija Tamošaitienė, DAILĖS 
PARODA. Katalogas parodų, suruoštų 
Los Angeles Breakfast Club ir Lietu
vių Namuose, 1963 m. rugsėjo mėn.

Gyvenimas filmuose

Prezidento jaunystės žygiai
 KORNELIJUS BUCMYS, OFM 

Ne tik karo, bet ir taikos me-.ma vadovauti mažam laivukui, 
tais gana dažnai filmų pramonėje kurį, gerokai atremontavus, įma- 
sugrįžtama prie karinių.filmų. Ne noma panaudoti karo uždavi- 
vien jaunimo, bet neretai ir suau- niams. Netrukus, pasitaiko proga
gusiųjų jos mėgstamos, tad tai ir 
paskatina gamintojus bei režiso- 
rius jieškoti vis naujų epizodų iš 
artimesnėje ar tolimesnėje praei
tyje vykusių karų.

Labai ištikimai laikantis Ro
bert J. Donovan knygos, Richard 
L. Breen paruošė tekstą naujam 
kariškam filmui “PT 109”, kurį 
surežisavo Leslie H. Martinson. 
Tiek teksto paruošėjas, tiek re- 
žisorius, atrodo, kiek nejaukiai 
jautėsi, nes filmo pagrindinis vei
kėjas ir herojus, tuometinis 26 
m. amžiaus jūrų leitenantas, vė
liau buvo išrinktas JAV preziden
tu ir dabar tas pareigas dar te
beeina.

Filme atvaizduojama dalis J. 
F. Kennedy žygių pietiniame Ra
miajame vandenyne paskutinio 
karo metu. Atvykus į paskyrimo 
vietą, jaunam leitenantui paveda-

ir J. F. Kennedy su 12 vyru įgula 
išvyksta gelbėti vienoje iš Solo- 
monų salų įkliuvusių amerikiečių 
karių. Su dideliu atsargumu plau
kiant japonų kontroliuojamuose 
vandenyse, uždavinys įvykdomas 
sėkmingai. Kitą kartą, irgi nak
ties metu, vykdant karinį uždavi
nį, japonų naikintuvas tiesiog 
perpjauna “PT 109” pusiau, ir 
įgulos vyrai atsiduria vandeny. 
Jauno, bet drąsaus ir nepalaužia
mo ryžto, leitenanto vadovaujami 
išlikusieji pradeda pusketvirtos 
mylios plaukimą į nepažįstamą 
gretimą salą.

Vargingam, bet tikrai puikiai 
pavaizduotam gelbėjimosi žygiui, 
vadovauja Kennedy, pats heroiš- 
kai pasiaukodamas ir pagelbėda
mas labiau sužeistiems ir apdegu
siems. Tik jo ryžtas ir tvirta va- 

(Nukelta į 8 psl.)

teikiami.be
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Ontario premjeras J. Robarts 
buvo pakviestas į taut, grupių 
laikraščiams surengtą priėmimą 
“Inn on the Park” viešbutyje. Bu-

BABY POINT
$8.900 pilna kaina, 5 kamb. mūr. 

namas vandeniu alyva apšildomas, 
alum, antri langai ir durys. Viena 
atvira skola 10 metų. Įmokėti tik 
$1.100.
ANNETTE — RUNNYMEDE

$1.200 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 
namas su vieta mašinai statyti, 2 
virtuvės, dideli kambariai, kietos 
ir gražios grindys. Viena atvira sko
la 10 metų. Pilna kaina $11.900.

SWANSEA — BLOOR
$3.700 Įmokėti, atskiras, mūrinis 

6 kamb. namas, dvi virtuvės. Į gara
žą lengva įvažiuoti. Visai arti Bloor 
ir tuoj galima užimti.

ST. CLAIR — OAKWOOD
$4.700 įmokėti, 8 kamb. dviejų 

augštų mūrinis namas. Dideli kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės ir 
naujai įrengta vonia, vandeniu aly
va šildomas. Graži aplinkuma ir ar
ti susisiekimo.

't

BLOOR — JANE
$4.900 Įmokėti, 7 kamb. dviejų 

augštų, gražus mūrinis namas su 
garažu ir privačiu įvažiavimu. Mo
derniška virtuvė, vandens alyvos 
šildymas. Visai arti Bloor.
SWANSEA

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

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

$7.500 Įmokėti, 17 kamb. — 4 at
skiri butai, vandens 'šildymas. Be

vimu. Pirmame augšte 6 kambariai. 
Pajamų $290 mėn. plius laisvas bu
tas savininkui. Geras pirkinys.

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

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

me naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

James B. Gilbert Realtor 
1495 Kipling Ave. North • Kipling Plaza • Rexdale 
KIPLING — MEATH RD., 6 didelių kambarių ranch-bungalovas. Išbaigtas

kamb. rūsyje, taip pat žaidimo kambarys. Prijungtas garažas su priv. 
įvažiavimu. Prašo $18.300 — $4.000 įmokėti.

WEST HUMBER — DETLING COURT, 6 gražių kambarių ranch-ljunga- 
lovas, pusiau išbaigtas kamb. rūsyje. Prijungtas garažas su priv. įvažia
vimu. Prašo $18.500 — $2.300 įmokėti.

WESTON — HABITANT, 6 didelių kamb. bungalovas, priv. įvažiavimas, 
vieta garažui, 4 metų senumo, švarus, moderniai įrengtas. Prašo $13.900 
— $2.000 Įmokėti.

PORTERFIELD — KIPLING, 7 didelių kamb. bungalovas, tik 5% metų 
senumo, priv. įvažiavimas. Prašo $15.900 — su mažu įmokėjimu.

P. MALISAUSKAS
DARBO TEL CH 1-5205 NAMŲ TEL. 741-3124

Didžiausias pasirinkimas bungalovų, namų Westone, Westway, Rexdale, 
Thistletown rajonuose. Vietoje greitas ir sąžiningas patarnavimas. Taip 
pat turime Įv. krautuvių, apartamentų, kotelių, motelių, farmų, vasarviečių.

AUŠROS ŽINIOS
Klevelande įvykusiose tarpmiestinė

se Torontas — Klevelandas lengvosios 
atletikos pirmenybėse Aušros jaunieji 
lengvatlečiai išsikovojo 17 I-jų, 10 
II-jų, 15 III-jų ir 11 IV-jų vietų bei 
pasiekė visą eilę naujų rekordų. Ypa
tingai gražiai pasirodė vyresnės kla
sės: berniukai C išsikovojo visas I- 
šias vietas, mergaitės D nepralaimėjo 
nė vienoje rungtyje, o mergaitės C tik 
disko metime teliko nugalėtos kleve- 
landiečių 57’6” — 573”. Gaila, kad 
dėl laiko stokos nebuvo pravestos vi
sos rungtys ir kad mūsų mergaitės, 
sugedus automobiliui, tegalėjo įsijung
ti į pirmenybes tik 5 v.v. Pirmenybių 
pasekmės bus paskelbtos vėliau.

Krepšinio ir stalo teniso treniruotės 
pradedamos šią savaitę. Laikinai tre
niruotės vyks šia tvarka: mergaitėms 
antradieniais ir ketvirtadieniais, ber
niukams pirmadieniais ir trečiadie
niais. Pradedantieji ir jaunučiai iki 
13 m. prašomi atvykti į treniruotes 
tuoj po mokyklos pamokų; vyresnieji 
— po 6 v.v. Berniukai ir mergaitės, 
norį treniruotis krepšinyje ir stalo te
nise, prašomi atvykti nurodytu laiku 
į salę.

šachmatų treniruotės vyks sekma
dieniais po pamaldų.

ČIKAGOS SPORTO ŽINIOS
• Janas Jakubs - Jakubauskas, seno 

sios kartos ateivis, buvęs žymus spor
tininkas - imtynininkas, o vėliau — 
sporto varžybų organizatorius, aplankė 
Bostoną ir kitas Amerikos rytinio pa
kraščio vietoves. Bostone dalyvavo 
Lietuvos vyčių organizacijos seime.

• Čikagos lietuvių lauko teniso tur
nyras buvo pravestas rugsėjo 14-15 d. 
Marquette parko teniso aikštelėse.

• Lituanicos futbolo vienuolikė Dar
bo šventės savaitgalyje buvo nuvyku
si į Omahą, Nebr., kur turėjo draugiš
kas rungtynes su Omahos Lituanicos 
komanda. Laimėjo svečiai iš Čikagos 
net 7:1.

• Lituanicos futbolo komandos rug
sėjo 8 d. pradėjo rudens rato pirmeny
bių rungtynes. Atsarginė vienuolikė 
šį kartą varžovus — lenkų Lightning 
futbolininkus sutriuškino 7:1, bet pir
moji turėjo nusileisti 1:3. Varžovai 
pirmenybių lentelėje stovėjo Il-je vie
toje, o Lituanica — trečioje. *

• Kazys Baronas, sporto veikėjas iš 
Hamilton, Ont., viešėjo Čikagoje.

E. š.

Sportas Lietuvoje
, Baigėsi Lietuvos futbolo A klasės 
pirmenybės. Šių metų nugalėtojas — 
Panevėžio Statybos komanda; antroje 
vietoje — Kauno Politechnika, trečio
je — Kauno Inkaras. Pirmenybėse da
lyvavo 24 komandos. Lietuvos meiste
rių titulas Panevėžiui tenka pirmąjį 
kartą. Komandų pajėgumas kas metai 
labai keičiasi. Pernai metų nugalėto
jas Kauno Audiniai, šiais metais atsi
dūrė lentelės XI vietoje, o š.m. meis
teris pernai užbaigė sezoną dešimtoje 
vietoje. Daugiausia įvarčių įmušė se
zono metu Kauno Politechnikos puolė
jas V. Juknys — 23; antroje vietoje— 
panevėžietis A. Lucinavičius—-21. Nors 
ir nemažai priskaitoma Lietuvoje fut
bolo komandų, tačiau šios sporto ša
kos lygis yra gana žemas.

Neseniai iškilusi akademinio irklavi
mo sporto šaka gana sparčiai populia
rėja ypač moksleivijos ir studentų tar
pe. Visi didesnieji sporto klubai šią 
sporto šaką kultyvuoja ir kas kartą ge
riausiose sudėtyse matome vis naujus 
vardus. Paskutinėse tarptautinėse Lie
tuva—Lenkija varžybose, lietuviai lai
mėjo 12:9. Tik gaila, kad visi lietu
viai, sudarą komandas, ant krūtinių 
nešioja Sovietų Sąjungos ženklus.

“Dinamo” draugijos lengvosios atle
tikos pirmenybėse iškilo nauja pajėga 
— Teresė Stankevičiūtė, numesdama 
diską 48,45 metro; pasiekė geriausią 
šių metų pasekmę.

Pabaltiečių rinktinė — 1 latvis ir 5 
lietuviai — Charkove iškovojo jaunu
čių Sov. Sąjungos stalo teniso titulą.

Geriausiųjų pasaulio lengvatlečių 
dešimtukuose šį sezoną randame lietu
vius: 20 km. ėjime — V. Žumia, IV, 
1,29:31,6; E. Salmanavičius — VIII, 
1,31:02,0; R. Pliauskas — IX, 1,31:08,0; 
jietininkė Aldona Stančiūtė — VI, 54, 
35 metro; rutulio stūmikas — A. Va- 
ranauskas — VIII, 18,71; 3000 metrų 
su kliūtimis bėgikas A. Aleksiejūnas, 
IX, 8:40,6. G.

klausimais. Taiy'kitko jis pareiš
kė, kad ji vyriausybė ir partija 
išrinkimo atveju ir toliau respek
tuos taut, grupes bei nepripažins 
tendencijos laikyti juos antros 
klasės piliečiais. Rugsėjo 23, pir
madienį, 12.15 vai. p.p. premje
rui ir konservatorių kandidatams 
Toronte rengiamas platus priėmi
mas — pietūs Royal York vieš
butyje. Lietuvių bičiulis adv. A. 
Maloney prašo paskelbti, kad 
kviečiami ir lietuviai. Bilieto kai
na $1.50. Kreiptis tel. EM 4-6425.

Po operacijos sveiksta I. Gure
vičienė. Jau ilgesnį laiką Grace 
ligoninėje serga M. Kengrys.

Dr. A. Dailydė, Kanados armi
jos kapitonas, dantų gydytojas 
buvo atvykęs į Torontą pas tėvus 
ir dalį atostogų su sesute mokyto
ja praleido skautų stovykloj 
Child Bay, JAV. Jo brolis, irgi 
Kanados armijos kapitonas, ato
stogas praleido Toronte.

Mokyt. Cėsnaitė iš Australijos 
buvo atvykusi į JAV su imigraci
ne viza ir ištisus metus dirbo Či
kagoj, šv. Mykolo gimnazijoj, 
kaip anglų k. ir literatūros mo
kytoja.. Vasaros atostogų metu 
sėkmingai dalyvavo Toronto atei
tininkų stovykloje kaip viena iš 
vadovių. Buvo apsistojusi pas sa
vo gimines — kons. dr. J. Žmui- 
dziną. Netrukus išvyksta laivu į 
Australiją. Kelionpinigius didžia
jai savo kelionei susitaupė pati. 
Besilankydama “TŽ” pareiškė: 
“Tai gali padaryti kiekvienas”. 
Vėliau ji žada grįžti į Š. Ameriką.

Juozas ir Aldona Spreinaičiai 
persikėlė į Los Angeles, El Mon
te, Cal. Pirko gėralų parduotuvę.

Odontologijos daktaras P. Vy
tė su šeima iš Winnipego persikė
lė į Torontą.

P. Federavičius iš Winnipego 
buvo nuskridęs V. Vokietijon ap
lankyti savo tėvų. Grįždamas bu
vo sustojęs Toronte ir papasakojo 
savo įspūdžių; ypač buvęs sužavė
tas kun. Šarkos veikla Hamburge.

Kanados liet, socialdemokra
tams prof. Stp. Kairio pagerbi
me Smithtown, N.Y. Long Island, 
atstovavo dr. Pr. Ancevičius ir J. 
Šarapnickas. Jiedu įteikė dovanų 
ir įrašą, pasirašytą: J. Novogrods- 
kio, P. Ancevičiaus, P. Ancevičie- 
nės, V. Dagilio, A. Frenzelio,.K. 
Lukoševičiaus, J. Šarapnicko ir 
J. Stonkaus.

Pasaulio Lietuvių Dienos buvo 
gana plačiai aprašytos Ontario ka
talikų didelio tiražo savaitraštyje 
“The* Canadian Register” rugsė
jo 14 d. laidoj. Taipgi įdėjo nuo
trauką koncerto programoj daly
vavusiu solistu.

Negras lietuviškai. — Per J. R. 
Simanavičiaus vedamą “Tėvynės 
prisiminimų” radijo valandą rug
sėjo 8 d. buvo pertransliuotas inž. 
P. Labanausko, “Amerikos Bal
so” liet, skyriaus pareigūno įra
šytas pasikalbėjimas su lietuviš
kai kalbančiu negru JAV.

JŪRŲ SKAUTUOS ŽINIOS
• Neringos tunto vadijos sueiga Įvy

ko rugsėjo 12 d. Dalyvavo ir jūrų 
skautijos vadas j.s. H. Stepaitis ir tun
to dv. vadas Tėvas Rafaelis šakalys, 
OFM.

• Jūrų skautų dienos numatomos 
spalio 5-6 d. Visuomenė ir tėvai bus 
supažindinami su jūrų skautų-čių veik
la. Ta proga Įvyks sezono uždarymas 
ir arbatėlė.

• Numatoma spalio mėn atsikviesti 
iš Detroito vaidintojų grupę suvaidin
ti “Gatvės berniuką”.

• Prieplaukos komendantu paskirtas 
J. Gataveckas.

• Vyr. vadovų būrelis turėjo iškylą 
Algonquin parke.

• Tunto parengimų vadove pakvies
ta j.s. E. Namikienė. T.

TORONTO MEDICINOS IR DANTŲ 
GYDYTOJŲ VALDYBA ruošia pobū
vį liet, studentams medikams ir odon- 
tologams pas dr. J. Yčą, 21 High Park 
Ave., rugsėjo 2,0 d., penktadienį, 830 
v.v. Kviečiami atvykti visi, kurie stu
dijuoja Toronto ar kt. universitetuose.

T. M. ir D. gydytojų valdyba
DALIA KVIETYTĖ, B.A., pavasarį 

baigusi Toronto universitetą, išvyksta 
į Otavos un-tą magistro laipsnio stu
dijoms.

INŽ. V. SIČICNAS, pavasarį gavęs 
magistro laipsnį iš civilinės inžineri
jos, išvyko Į Harvardo universitetą 
daktaro laipsnio studijoms.

VLADAS RICKEVIČIUS, šiemet 
baigęs Toronte Humberside gimnazi
ją, įstojo Į Otavos un-tą, kur studijuos 
psichologiją.

AUDRONĖ KUOLAITĖ TU studi
juos istorijos mokslus.

<
K. BATŪRA, pernai nutraukęs stu

dijas, šįmet grįžta Į TU.
ROMAS VAŠTOKAS, BA., M^„ su 

žmona išvyko Į Niujorką. Abu rašo 
disertacijas daktaro laipsniui gauti.

ATEITININKŲ STOVYKLOJ prie 
Ariel ežero buvo daug gražių kultūri
nių pasirodymų, Įdomių paskaitų re
liginėmis ir tautinėmis temomis. To
rontiškis stud, pianistas R. Karka kon
certavo, o A. Kuolaitė redagavo sto
vyklos laikraštį.

RYERSON TECHNOLOGIJOS INS
TITUTAS šiais metais veiks ir vaka
rais nuo spalio 7 d. — kovo 11 d.

Registracija prasideda rugsėjo 30 d. 
iki spalio 2 d. nuo 6 v.v. iki 8 v.v. 
Adresas: 50 Gould St., Toronto 2. Reg. 
mokestis $5. Primama su 12 skyr. pa
žymėjimu.

Vakarinės klasės — dukart savaitė-

je nuo 6 iki 8 v.v.
Galima studijuoti verslo administra

ciją, Įstaigų administraciją, anglų ir 
prancūzų kalbas, žurnalistiką, namų 
ekonomiją, braižybą, viešbučių ir ku
rortų adminstraciją, fotografiją, sekre
torių kursą, sociologiją, gamtos ir 
technikos mokslus. Mokestis nuo $15 
iki $75. Baigus vakarinę mokyklą leng
va gauti darbą.

Be to, veikia Įvairūs kursai prie 
technikos mokyklų: Central, West, 
East, North — pagal gyvenamą vietą. 
Taipgi daug yra mokyklų, kur galima 
korespondentiniu būdu mokytis.

STUDENTŲ STOVYKLOS. — Grį
žusieji studentai iš JAV skautų ir stu
dentų ateitininkų stovyklų pasakoja 
su Įdomumu apie ten praleistą laiką. 
Ne vienas turėjo progos patirti, kas 
yra tvarka, disciplina, pareigos ir 
darbas.

Dalis studentų buvo skautų stovyk
loj prie Ariel ežero. Jie turėjo pro
gos pagyventi, galima sakyti, Lietuvoj. 
Jie ten nebuvo mažuma, bet dauguma 
— visas 100 nuošimčių.

Šia proga norėtųsi pasiūlyti atei
nančią vasarą suorganizuoti JAV ir 
Kanados augštųjų mokyklų liet, stu
dentų sąskrydį kurioj nors stovykloj.

“ONTARIO COLLEGE OF EDUCA
TION” TYRIMAI rodo, kad iš baigu
sių XIII skyrių daugiausia eina Į uni
versitetus tie, kurie klię iš vidutinių 
ir augštųjų pajamų šeimų. Pusė iš 
9.573 Xin skyr. studentų stoja Į uni
versitetus, 1.542 eina dirbti ir liku
sieji siekia mokslo dirbdami Įvairiuose 
kursuose.

ATKINSON STIPENDIJŲ FONDO 
studijos rodo, kad didelis nuošimtis 
kanadiečių gabių vaikų meta mokslą 
žemesnėse klasėse, nebaigę gimnazijų. 
Gi pertraukus kelis metus, ir gabiems 
mokiniams vėliau mokslas sunkiai 
duodasi

Lietuvių skautų veikla
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, rugs. 21 d., 6 v.v. 

Prisikėlimo muzikos studijoje — skau
tų-čių vadovų-vių arbatėlė. Programo
je įdomios diskusijos įpinant dainas ir 
filmą. * *

SEKMADIENĮ visi Rambyno ir Šat
rijos tuntų nariai, jauni ir suaugę, 
renkasi Prisikėlimo salėje 9.30 vah ry
to pilnoje uniformoje. Iš salės vyksta
me Į iškilmingas 10 vai. pamaldas pra
dėti veiklių skautiškų metų.

Visi Rambyno tunto, Vaidoto ir Vi
kingų laivų jūrų skautai ir .bebrai po 
pamaldų turės sueigą būkle. B

STOVYKLAVIETĖS FONDUI auko
jo ir pirko pėdas — $50: M. Petrulis; 
$25: A. Klimas, dr. A. Bacevičius, S. 
Vidmantas; $10: V. Šimkus, V. Pone
lis, dr. A. Saikus, S.-Bastienė, Step. 
Stonys, VI. Sonda, A. Banionis, VL Vi- 
jeikis; $7: Paškauskienė, P. Jurkšai- 
tis; $6: M. Marčiukaitis; $5: K. Ape- 
ravičius, K. Lukošius, A. Zubrys, N. 
Liačas, A. štuikys, 2» Stonkus, A. La-

Tautinių grupių laikraščių re
daktoriai pakviesti į turizmo kon
ferenciją rugsėjo 27 d. Ją orga
nizuoja Ontario turizmo ministe
rija.

pinskas, L. Alekna, šilėnas, J. Grei
čiūnas, V. Plioplys, M. Petraitis, Duo- 
baitis, Rimkevičienė, A. Martišius; $3: 
B. šarkenis; $2: A. Kiškis, S. Jagė- 
la, J. Bilkis. Visiems aukotojams nuo
širdus skautiškas ačiū.

SKAUTAI VYČIAI, prieš pradėda
mi studijas iškylavo Algonquin parke, 
keliaudami per ežerus baidarėmis. 
Grįždami užsuko į Romuvą poilsiui.

SKAUTŲ-ČIŲ TĖVŲ-RĖMĖJŲ KO- 
MUKTAS jau pradeda ruoštis lapkri
čio 9 d. bazarui ir vakarui. Yra ren
kami fantai. Kas jų turėtų, prašomi 
pristatyti į skautų būklą sekmadie
niais iki 12 vaL

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS 
korespondenciniame suvažiavime da
lyvauja visi Rambyno ir Šatrijos tun-' 
tu vadovai-vės.

RAMBYNO TUNTO TUNTININ- 
KAS IR VISA VADI J A kviečia visus 
skautininkus ir sk.\yyčius bei jūrų 
skautus įsijungti į tunto veiklą. Pra
šome skambinti tunt. v.s. V. Škrins- 
kui LE 2-2021.

VILKIUKŲ VADOVAI jau sustatė 
darbo planą ir ruošiasi sueigoms. Tė
veliai prašomi vaikučiams padėti į 
draugininkų kviečiamas sueigas at
vykti. F.

Ateitininkų žinios
PO VASAROS ATOSTOGŲ jauni- 

mas vėl pradeda Įsijungti Į ateitininkų 
veikimą, šiais metais norima sudaryti 
mažesnius būrelius pagal amžių ir 
jiems parūpinti globėjus. Į globėjų 
tarpą Įsitraukė naujų žmonių; dauge
lis to paties jaunimo iš studentų tar
po vadovaus jaunesniesiems draugams. 
Visas veikimas bus pertvarkytas pa
gal praėjusios Niujorke konferencijos 
nutarimus, prisitaikant prie laiko są
lygų.

/

ŠĮ SEKMADIENĮ, rugsėjo 22 d., bus 
šie susirinkimai: jaunučių ir jaunes
niųjų mergaičių — L. Vaikų Namuose 
3 vai. p.p. Tėvai prašomi atsiųsti ir 
tas mergaites, kurios dar nėra buvu
sios ateitininkėmis; 6 v.v. Prisikėlimo

muzikos studijoje įvyksta moksleivių 
gimnazistų susirinkimas. Kviečami visi 
berniukai ir mergaitės, lanką high 
school, ar 8 skyrių, buvę ir nebuvę 
ateitininkais ir visi dalyvavę ateitinin
kų vasaros stovykloje. Po susirinkimo 
bus šokiai jaunimui.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ SU- 
SIRINKIMAS įvyks spalio pradžioje. 
Susirinkime kalbės naujasis Federaci
jos vadas dr. J. Girnius.

TORONTO ATEITININKAI sveiki- 
na naują Lietuvių Vaikų Namų virši- 
ninkę seselę Paulę ir džiaugiasi sulau- 
kę energingos ateitininkų veikėjos, ku
ri savo veikla ir stovyklų organizavi
mu buvo visiems žinoma Amerikoje.

Atlantic restorane - 22 patiekalai

Prezidento jaunystės žygiai
(Atkelta iš 7 psl.)

lia palaiko atplaukusius į salą iki 
išsigelbėjimo valandos, nors išsi
laikymo sąlygos be maisto ir ypač 
be vandens buvo tikrai sunkios. 
Vienintelė priemonė gyvybei pa
laikyti — neprinokę palmių rie
šutai.

Extra Realty Ltd. 
1043 BLOOR ST. W. • Tel. LE. 1-1161 
Didžiausias pasirinkimas namų, farmų, žemės sklypų, apartamentų, biznių. 
JANE — ANNETTE, $2.500 Įmokėti, rusvų plytų mūro, atskiras 2 augštų,

6 kambariai, 2 virtuvės, garažas, privatus šoninis ir užpakalinis įvažia
vimas. Prašoma kaina $12.900; skubus pardavimas. Tuščias namas.

BLOOR — DURIE. $3.500 įmokėti, atskiras, mūro, 2 augštų namas, 7 kam
bariai, 2 mod. virtuvės, naujai atremontuotas, platus šoninis įvažiavi
mas, garažas, gražus kiemas. Prašoma kain $18.900.

RONCESVALLES — WRIGHT AVE. $4.000 Įmokėti. Mūro, atskiras, 11 
gražių kambarių namas; pirmame augšte 5 kambariai ir vonia, 2 mūro

BLOOR . ......................
numo, atskiras, 6 butų po 6 kambarius su balkonais; šoninis privatus 
įvažiavimas, 4 mūro garažai, 3 vietos mašinoms pastatyti. Labai geras 
susisiekimas ir graži vieta. Prašoma kaina $70.000.

180 AKRŲ GEROS DIRBAMOS ŽEMĖS prie pat 121 kelio netoli Camerun 
ežero, per ūkį teka didelė upė, ūkininkas verčiasi mėsa ir pienu. Visi 
reikiami trobesiai. Prašoma kaina $16.900.

Skabiai prašau skambinti man asmeniškai po darbo nuo 8-10 vai.
J. KUDABA Namų telefonas RŲ. 3-2105

Kreipkitės visais reikalais, čia gausite rimtą ir sąžiningą patarimą.

mas, garažas, gražus kiemas. Prašoma kain $18.900.
RONCESVALLES — WRIGHT AVĖ. $4.000 įmokėti. F 

italu vai iiainao, iiram^ v n.uiuuiiui u .viliu,
garažai, privatus 9 pėdų įvažiavimas. Prašoma kaina $23.900.

LLOOR — HIGH PARK AVE. $15.000 Įmokėti, geltonų plytų, 6 metų se-

Filmo eigoje įprastiniai jūri
ninkų juokai ir triukai darniai 
įpinti tarp vaizdingų mūšių sce
nų, kur J. F. Kennedy ir jo įgula 
turi progos parodyti savo narsu
mą ir sugebėjimą.

Gana atsakingą J. F. Kennedy 
vaidmenį tikrai puikiai atlieka 
Cliff Robertson. Nors jis savo iš
vaizda nei kiek nepanašus į da
bartinį JAV prezidentą, režiso- 
rius nepanaudojo panašumui at
kurti nei Kennedy kalbos tarmės 
bei tonacijos, nei badančio piršto 
gestų. Tai dar vienas iš režiso- 
riaus nuopelnų. Pagrindiniam 
veikėjui stiprią pagalbą suteikia 
James Gregory, Ty Hardin, Ro
bert Culp ir eilė kitų šalutinėse 
rolėse.

Tikrai puiki spalvota fotogra
fija. Paplūdimių, kareiviškų lūš
nų ar džiunglių scenas palydi pil
no simfoninio orkestro išpildoma 
muzika — visai neįprastas daly
kas.

Nors ne vien jaunesniems, bet 
ir suaugusiems bus įdomių ir pa
gaunančių momentų, didžiausia 
filmo silpnybė — tai jo perdėtas 
ištęsimas net iki dviejų valandų 
su ketvirčiu.

Atlantic restoranas (1330 Dun
das st. W.), kaip paprastai, pilnas 
pietaujančių piliečių. Sekmadie
nio popiety, pamaldoms tik pasi
baigus, tautiečiai užplūsta šią, 
palyginti, neperdidžiausią valgyk
lą. Sugūžėjusių svečių tarpe ma
tyti nebegausūs Toronto viengun
giai, kurių alkani žvilgsniai di
desnį dėmesį kreipia į skuban
čias, besiruošiančias padavėjas 
nei į 22 patiekalų valgių sąrašą. 
Toliau stiprinasi mišrios sudėties 
kaimynai, iš gretimos kolonijos 
užklydę tautiečiai, gan gerai nu
siteikę baigia pietauti pravažiuo
jantieji atostogininkai ar sekma
dienio paįvairinimui, bei šventa
dienio poilsį suteikusios savo šei
mininkei gausingesnės šeimos.

Pietauti restorane labai pato
gu, ypatingai sekmadienio proga. 
Vietoje skubėjus į namus, vėl į 
tą pačią įkaitusią ir įsibodusią 
virtuvę, žymiai maloniau po pa
maldų užsukti į pašonėje esančią 
valgyklą.

Restorane yra labai gausus pa
sirinkimas įvairiausių mėsos 
kepsnių, žuvies gaminių ir seilę 
traukiančių, visų ilgių, kaip par
šiukai, ant* lėkštės pasidriekusių, 
padaže skęstančių, cepelinų.

Valgyklos šeimininkės patyru-

sios ir maistą gerai gamina. Val
gant tiesiog jaučiasi, kad paruoš
ta su skoniu. Viena iš mėgiamiau
sių sriubų vasaros metu yra šal- 
tibarščiai. Jų gaivinanti vėsa ir 
traškūs, gerai susmulkinti jaunu
čiai agurkai primena tėviškės 
daržą, kur po vešliu lapu slėpda
miesi pūpsodavo greitai augą 
agurkiukai.

Atlantic savininkas J. Valatka, 
dar nevisai pajėgus po automobi
lio nelaimės, sukasi po valgyklą 
kiek galėdamas, čia pakalbinda
mas atėjusius tautiečius, čia pa
gelbėdamas grakščioms padavė
joms ar priimdamas apmokamą 
sąskaitą.

Nors restorano patalpa kiek 
ankštoka, ypatingai sekmadieni, 
bet žmonės kantriai palaukia kol 
pasistiprins ankstyvesnieji. Ir iš
kaba išorėje, skelbianti valgyklos 
vardą, gal kiek mažoka, nes ne
žinant, o juo labjau pirmą kartą, 
sunkiau ją pastebėti.

šiaip čia susitinkama seniai be
regėtų veidų, kažkada bekalbintų 
pažįstamų, ar netikėtai išnirusį, 
storoką sprandą beauginantį bi
čiulį. Bet visų svarbiausia ska
nūs, pilnai pasotinę, su apetitu 
sušveisti pietus, kokius ne kiek
vienam restorane rasi. (Sklb.)

S. Pranckūnas

R. CHOLKAN
& CO. LIMITED REALTORS

527 Bloor St. W. - Toronto 4, Ont 
Telefonas LE. 2-4404

RUNNYMEDE — BLOOR, 
$3.000 įmokėti, 7 kambarių 1 
atskiras namas, naujas šildy- J 
mas, garažas su plačiu įva- , 
žiavimu, didelis kiemas, ne- , 
toli Bloor, lengvas išsimokė- < 
jimas. Pilna kaina $17.500. < 

SWANSEA — BLOOR, ]
Kaina $17.300, 6 kambarių, i 
atskiras mūr. namas, 2 vir- < 
tuvės, garažas, atvira skola. 1

BERESFORD — BLOOR, J
$4.000 įmokėti, 7 kambarių < 
atskiras namas, naujas aly- 1 
vos šildymas, garažas, didžiu- 1 
lis kiemas, viena atvira sko- Į 
la 15 metų. ,

ISLINGTON — BLOOR,
$5.000 įmokėti, gražus 6 k. ' 
bungalas, vandens alyvos šil- ( 
dymas, užbaigtas recreation , 
kambarys, garažas su priva- i 
čiu įvažiavimu, puikus di- < 
džiulis kiemas su Įvairiais * 
medžiais, namas be skolų. ;

RUSHOLME RD. — COLLEGE, 
$6.000 ar mažiau Įmokėti, 1 

" raupių plytų, 7 kambarių, at- ' 
atskiras namas, vandens aly- ( 
vos šildymas, garažas su pri- ( 
vačiu Įvažiavimu. Viena atvi- ( 
ra skola balansui. <

HAVELOCK ST., *
, 10 kambarių atskiras mūri- <

nis namas, 2 vonios, garažas < 
su privačiu įvažiavimu, 4 k. < 
pirmame augšte, viena atvira ' 
skola balansui, netoli parko. '

SWANSEA — BLOOR, . <
Apie $7.000 Įmokėti, raupių ’ 
plytų; 7 kambarių, atskiras ' 
namas, recreation kambarys, ( 
2 vonios, garažas su privačiu ( 
įvažiavimu, 4 kambariai pir- < 
mame augšte, reikalingas vi- < 
daus dažymo, pirmą kartą < 
pardavimui. Viena atvira ' 
skola balansui. '

HIGH PARK — RONCESVALLES, ' 
$6.000 įmokėti, 11 kambarių ( 
atskiras namas, kvadratinis t 
planas, užbaigtas rūsys, van- < 
dens alyvos šildym., garažas < 
su plačiu įvažiavimu. Atvira 
skola. 1

WELLAND, ONTARIO, ~ '
Apie $20.000 įmokėti, benzi- ' 
no stotis, mašinų taisymo , 
dirbtuvė, moderniškas ręsto- ( 
ranas, maisto produktų krau- < 
tuvė ir 8 kambarių namas. < 
Benzino parduoda apie 100. * 
000 galionų metams, metinė ’ 
apyvarta $85.000, labai gera Į 
judri vieta, lengvos išsimo- , 
kėjimo sąlygos, reta proga < 
įsigyti puikų nuosavą biznį, i 
neaugšta kaina, skubus par- ’ 
davimas.

Pr. KERBERIS 
Darbo tel. LE. 24404 I 
Namų teL LE. 5-1584

, PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ. 
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI.

PARKDALE RAJONE
$1.500 įmokėti, 12 kambarių 
mūrinis namas. Keturios vir
tuvės. Karšto vandens -gazu 
šildymas. Du garažai. Prašo 
$15.500. Viena skola 10-čiai 
metų.

RUSHOLME DRIVE
$5.000 įmokėti, originalus 
dupleksas po 6 kambarius. 
Du šildymo pečiai, karšto 
vandens alyva. $110 mėnesi
nė nuoma už butą. Prašo 
$24.000.

WESTONE
$8.000 įmokėti, originalus 
3-jų šeimų namas. Du bu
tai po 5 kambarius ir vienas 
butas 4 kambarių. Karšto 
vandens alyvos šildymas. 
$2.640 metinių pajamų iš 
dviejų butų. Prašo $28.500. 
Vienas atviras morgičius 10 
metų.

WELLANDE
$20.000 įmokėti, benzino sto
tis— garažas — restoranas 
ir 8 kambarių gyvenamasis 
namas. Parduodama virš 100. 
000 galionų benzino. Bendra 
metinė apyvarta virš $85.000. 
Geras ir moderniai įrengtas 
biznis. Prašo $65.000. Vienas 
morgičius iš 5% 16 metų. 
Vertas dėmesio pirkinys.

BOWLINK ALLEY
$50.000 įmokėti už 14 vie
netų danes) bowling biznį 
ir pastatą. Geras šiaurės va
karų rajonas. $34.750 meti
nių pajamų. Prašo $135.000.

VAKARŲ TORONTE
$15.000 įmokėti, puikus 23 
butų apartamentinis pasta
tas. Balkonai, garažai. Karsto 
vandens alyva šildymas. $30. 
000 metinių pajamų. Geras 
pirkinys su mažu įmokėjimu.

KINGSWAY RAJONE
$25.000 įmokėti, 21 butas, 
gražiausiame vakarų Toronto 
rajone prie Royal York ir 
Kingsway. Puikus 10 metų 
senumo pastatas, $28.000 me- 
tin. pajamų. Prašo $185.000. 
Labai gera investacija.

EGLINTON — KENNEDY
$30.000 įmokėti, 29 butų 
naujas pastatas. Balkonai, 
keltuvas, kilimai, recreation 
kambarys, intercome, gara
žai. $38.500 metinių pajamų. 
Prašo $245.000.

Be to, turime labai didelį pasirin
kimą įvairaus dydžio apartmenti- 
nių namų.

J. RUKŠA
LE. 24404 

Namų telefonas LE. 6-9165

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

A & B TAILORS
SIUVĖJAS priima užsakymus Ą q 
vyriškų ir moter. paltų ir kostiumų. DC1 e»llCv
Parduodami vyriški kostiumai, mėginiai, viršutiniai marškiniai ir kita.

1299 DUNDAS STREET WEST, TORONTO. TEL. LE. 1-1432

VYRIŠKŲ IR 
MOTERIŠKŲ RŪBŲ

George BEN, B.A. 
ADVOKATAS-NOTARAS 

praneša, kad 
persikėlė 

į naujas patalpas 
1134 DUNDAS ST. W. 

Toronto 3, Ont. 
Telefonas LE. 4-8431

Ponios Tonia
spėjimai.

Ji daugeliui žmonių yra padėjusi. 
Tik vienas apsilankymas jus Įtikins. 
Atidaryta ištisai visą savaitę. Gali
ma atvykti ir be susitarimo.

Tel. 534-5123, 
1393 Dundas St. West, Toronto

Wasaga Beach, Stayner, Collingwood 
ir apylinkėse turime dižiausią pasirinkimą vasarnamių, farmų, gazolino 

stočių, garažų, motelių, Įvairių biznių ir t.t.

V. (Vic) BUTRIMAS
DEL INFORMACIJŲ RAŠYKITE: BOX 83 COLLINGWOOD, ONT.

Frederick F. MARTIN Namų: V. BUTRIMAS
Real Estate 139 Fourth St E.

Oakview Beach COLLINGWOOD, ONT.
Įstaigos tel. Wasaga Beach 201 TeL 2337

A. J. MORKIS
REAL ESTATE & MORTGAGE BROKER

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

DIDELĖ KRAUTUVĖ vakarinėje 
miesto dalyje, $5.000 įmokėti; II 
augšte butas su atskiru įėjimu, 

74 AKRŲ ŪKIS netoli St Cathari
nes, 5 kambarių namas ir kiti 
ūkio trobesiai; 2 karvės, 4 tely
čios, yra ančių, kalakutų, taip 
pat ūkiui reikalingi įrankiai; pil
na kaina $7.200, įmokėti $3.000.

GARAŽAS Toronte su remonto ir 
dažymo įrengimais, gazolino pom
pos, parodomasis kambarys, vak. 
miesto daly, kampinis pastatas.

BLOOR — INDIAN RD. $14.900— 
mūrinis, 6 kambarių namas, mo
derni virtuvė, šildymas karštu 
vandeniu, platus įvažiavimas, ga
ražas; nuosavybė be jokių morg.

BLOOR — CONCORD. $3.000 įmo
kėti, 8 didelių kambarių namas, 
alyva šildomas, koridorinis pla
nas, 2 virtuvės; vienas morgičius.

QUEEN — NIAGARA. $6.000 pilna ' 
kaina; 6 kamb., pusiau atskiras 
namas, koridorinis planas, gara
žas; reikalingas remonto.

QUEEN — LANSDOWNE. $3.000 
įmokėti, atskiras 8 kamb., mūri
nis namas, nauja šildomoji kros
nis, 2 modern, virtuvės; arti 
Queen gatvės.

LOOR — RŲNNYMEDE. 6 kam- 
barių atskiras mūrinis namas, 
moderni virtuvė, karštu
vandeniu, privatus 
vimas, garažas. Kaina $19.500.

Taip pat parūpiname geresnėm sąlygom paskolų > morgičių.
Vyt. Morkic J. Kiškelis A. Bliudžius
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Skaitytojai pasisako
PASTAROS 

APIE PLD KONCERTĄ
Po Pasaulio Lietuvių Dienų ir sei

mo iškilmių O’Keefe salėje peršasi 
viena tvirta išvada — lietuviai giliai 
tradicingi žmonės. Iškilmės truko pen
kias valandas. Jau, atrodo, ėmėme 
tobulėti — pereitas Vasario 16 minė
jimas užtruko tik 2 valandas. Maloniai 
nustebinti ir patrijotiškai nusiteikę, 
skirstėmės, žadėdami uoliai lankyti 
ateities minėjimus. Bet gyvenimas yra 
kaip jūra — su potvyniais ir atoslū
giais. Na, ir užtvindė mus kalbų jūra 
rugsėjo 1 d., nutirpo ir keliai ir kant
riai programos lapelius laikančios 
rankos.

Ir galvoji žmogus — kaip čia iš vi-i 
so ko išsinarplioti, kaip čia ateity or
ganizuotis, kad išeitum iš tos neva
lios.. Juk su šiek tiek rūpesčio, atidų-1 
mo ir artimo meilės galima būtų vis
ką suruošti tobuliau.

Aš nežinau ar būtų įmanoma leng
vai koncertą recenzuoti. Papilti eilę 
drungnų žodžių, kuriuos galima būtų 
kaip patinka interpretuoti — nesino
ri. Pagaliau, ar tai buvo koncertas?

Prisimena man vokiečių okupacijos 
metais Vilniaus Filharmonijoje ruo
šiami sekmadieniais linksmo pobūdžio 
šiupiniai. Juose dalyvaudavo eilė ak
torių Jr kartais vokalistų. Prisimenu, 
kai sykį aktorius Čepaitis parafrazuo
damas Nasvytytės studijos šokiu iš
reikštas septynias didžiąsias nuodė
mes, vaizdavo paleistuvystę ir laistė 
po sceną iš bonkos degtinę. Buvo la
bai juokinga, čia, Amerikoje, pana
šius šiupinius ruošia Ed Sullivan. Ir 
mes, kai pradėjom Vokietijoje organi
zuoti šiupinius, taip dar iki šiolei ne
pajėgiam iš tos parengimų formos iš- 
sivaduot. Tik mūsų šiupiniai perdėm 
rimti...

Kažkodėl mes visą laiką vaikomės 
kiekybės, o ne kokybės. Jokiu būdu 
nenoriu įžeisti nei vieno vakaro so
listo; jų kiekvienas yra vertinga me
no pajėga, tik mes neturėtumėm kitą 
sykį sumest jų į tinklą ir nelaikyti 
dvi valandas užkulisy, kol baigsim 
praktikuot tautinį sportą — kalbas. 
Koks gi genijus gali išlaikyt išsemtos, 
nutirpusiais keliais publikos dėmesį? 
Koks gi gali būti meninio lygio įverti
nimas, jei solistas po solisto siunčia
mi į sceną lyg į parodą, lyg į varžy
bas —vyručiai, kas geriau — ir kada 
klausytojo dėmesys nejučiomis nukrei
piamas tai į šukuoseną, tai į fraką, tai 
į blizgantį galvos papuošalą. O daina
vimas? Kam šiandien iš klausytojų li
ko stipresnis įspūdis iš jų dainavimo?

Atrodo, sykį jau reikėtų baigti “lab
daringus” koncertus ir pagerbti savo 
turimus menininkus. Kultūringam mu
zikos pasauly solistams ruošiami re
čitaliai. Kodėl gi mums, taip dažnai 
linksniuojantiems * lietuvišką kultūrą, 
neprisidėti prie konkretaus jos puo
selėjimo? Ruoškime savų solistų reči
talius. Argi mūsų menininkai neverti

Dėmesio!
•

TAISO: šaldytuvus, skalbi
mo mašinas, siurblius—vac
uum cleaners, elektrines 
plytas ir kitus namų ruošai 
pritaikytus elektrinius reik
menis.

VI. Slėnys - 
RO. 9-6047

tokio įvertinimo ir mūsų moralinės 
paramos? Kad jie pasijustų reikalingi 
ir priimtini kiekvienas individualiai, o 
ne masėmis, kai jie turi užpildyti 
spragas minėjimuose. Rečitaliams me
nininkai visai kitaip ruoštųsi, jie jaus
tųsi atsakingi už ištiso vakaro pasise
kimą. Tuo būdu ir klausytojas iš to
kio vientisinio ir nuotaikingo vakaro 
išsineštų daug daugiau dvasinės satis
fakcijos. Prieš dešimtį metų Andrius 
Kuprevičius davė savo rečitalį Toron
te, nedidelėje bažnyčios salėje. Bet ir 
šiandie ryškiai jį prisimenu. Buvo tik
rai gaila, kad penktadienio vakarą Ku
previčiui buvo duota mažąi laiko. Kai 
buvo jaučiama, kad klausytojai jau 
“įšilo” ir buvo pasiruošę klausyti, pia
nistas buvo nutrauktas, nes programo
je dalyvavo dar keturi literatai.

Kiekvieną kartą, kai girdžiu Haen- 
delio “Ombra mai fu”, man prisimena 
Polyna Stoska ir jos seniai jau duotas 
rečitalis Eatono auditorijoje; arba — 
ne vienas torontiškis, tur būt, atsime
na A. Smetonos minėjimą College ki
no salėje. Jis buvo trumpas — vienas 
paskaitininkas ir viena solistė — Ele
na Kuprevičiūtė. Bet kas gali prisi
minti šiupinius? Jų įspūdis išdilo.

Kaip būtų malonu išklausyt ištiso 
literatūros vakaro, skaitant ir dekla
muojant aktoriui Henrikui Kačinskui. 
Ne kiekvienas poetas ir ne kiekvienas 
rašytojas gali savo kūrybą efektingai 
perduoti klausytojams.

Galbūt ne vienas primes man, kad 
mes, girdi, rečitaliams nepriaugę. At
rodo, reikėtų susirūpinti ir pradėti 
augti./. Betgi Toronte mūsų tiek 
daug, mūsų tarpe daug muzikos ir me
no mėgėjų, mūsų tarpe jau visa minia 
čia baigusių universitetus jaunų inte
ligentų. O kur gi būrys muzikos pa
mokas lankančio jaunimo? Jų tėvai 
juk taip pat turėtų būti muzikos my
lėtojai, negi verstų vaikus muzikuoti 
vien iš snobizmo? Pagaliau, nebūtina 
rūpintis įtikti visiems. V’svien nesu
gebėsime. Ir nebūtinai visus susivary
ti į vieno solisto vakarą. Leiskime pa
sirinkti.

Sustojant ties konkrečiom galimy
bėm — kiekvienoj didelėj lietuviškoj 
kolonijoj galėtų susiburti koks nors 
pvz. kultūros klubas ir tais kultūrin
gais parengimais rūpintis. Tai būtų 
konkretus ir pozityvus darbas, Dievaž, 
daug našesnis negu jūros kalbų.

Irena Kairienė

SEIMUI PRAĖJUS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 

seimas Toronte praėjo su didžiausiu 
pasisekimu. Garbė rengėjams ir vi
siems dalyviams, ypač plačioms To
ronto ir kitų vietovių lietuvių ma
sėms, kurios visur ir visas vietas už
pildė. Reiškia, kur yra tikras reikalas, 
tūkstančiai lietuvių negaili nei laiko 
nei pinigų.

Seime daug atviros tiesos pasakė 
Jonas Matulionis, Pasak jo, seni va
dai, dirbantieji Lietuvos laisvinimo 
darbą, yra atsidūrę netikrumoj. Jis 
siūlė imti naujus žiburius į rankas. 
Taip! Kova už Lietuvos laisvę yra vi
so pasaulio lietuvių reikalas.

Per PLB seimą jaunosios kartos lie
tuvis inž. V. Adamkavičius iškėlė 
tremties jaunimo problemas. Jos ak
tualios, degančios. Deja, beveik nė 
vienas iš atstovų nežinojo recepto ką 
su jaunimu daryti?! Iškeltosios nege
rovės nebuvo pasvarstytos, tik buvo 
palikta valdybai sudaryti studijų ko
misiją, kuri moksliškai nagrinėtų pri
augančios kartos problemas.

Daug, daug išsišnekėta, pasižadėta,

SVEIKATOS KLINIKA -
HEALTH CLINIC
Vienintelė valdžios registruota, natūralaus gydymo, lietuviška 
klinika. Įvairūs spinduliai, elektros ir fiziniai ranku masažai; 
spindulinės ir garu vonios; gydomieji judesiai ir kita.

474 Roncesvalles Avė. • Tel. LE 3-8008
B. Naujalis, R.M.N.Pt.

® NAUJA BENZINO STOTIS - 
GARAŽAS

Parduodami augštos rūšies British American Oil 
Co. Ltd. produktai: filtruotas benzinas, alyva ir 
kit. Baterijos ir padangos garantuojamos 3 metams. 
Įvairūs mašinų pataisymai: tepimas, didelių ir mažų 
dalių pakeitimai. Darbas garantuotas ir atliekamas 
patyrusių, valdžios pripažintų mechanikų. Puiki 
proga pasinaudoti B/A Credit Card privilegijomis.

PARKDALE B/A SERVICE STATION
1181 Queen St. West (prie Gladstone)

Tel. 535-9468
Sav. ST. JOKŪBAITIS ir AD. KALIUKEVICIUS

DUFFERIN RADIO and TV
SALES AND SERVICE

Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. Faranoiai-ts 
lempos ir batarejos. Prityręs specialistas sa ilga praktika.

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
VISŲ RŪSIŲ ŠILDYMAS IR ĮVAIRIOS POMPOS.

507 Dovercourt Rd., Toronto. LE. 4-6123
' ANT. JUOZAPAITIS

ČIKAGOS VAIZDAI IR VARGAI
EDVARDAS SULAITIS

GERAS PUSŠIMTIS ČIKAGIEČIŲ 
lietuvių Darbo šventės savaitgalio me
tu viešėjo Toronte, dalyvaudami II 
PLB seime ir Pasaulio Lietuvių Die
nose.

Seimo posėdžiuose čiieagiečiai turė
jo vieną pagrindinių vaidmenų: J. Ja
saitis buvo vienas seimo pirmininkų ir 
referentu apie lėšų telkimą; T. Blinst- 
rubas dalyvavo revizijos komisijoje, o 
kun. Pr. Garšva — rezoliucijų; čika- 
gietis V. Adamkavičius skaitė praneši
mą apie jaunimą, šiuo metu Čikagoje 
gyvenantis Alg. Pužauskas seime at
stovavo Britanijos Bendruomenei, 
kun. B. Sugintas — Vokietijos Bend
ruomenei, o neseniai Čikagoje nutūpęs 
G. Procuta — N. Zelandijos, čikagie
čiai čia turėjo daiigiau nei 10 atstovų.

Ir kitais būdais čikagiečiai čia pasi
reiškė: sol. St. Baras dalyvavo koncer
tinėje programoje, vysk. V. Brizgys 
atnašavo šv. Mišias Toronto katalikų 
katedroje, žurn. J. Vaidelys atvežė 
daug eksponatų seimo dienomis vyku- 
sion parodon, poetas K. Bradūnas skai
tė savo kūrybą literatūros ir muzikos 
vakare ir t.t.

Aplamai, reikia pasakyti, jog sunku 
būtų įsivaizduoti šį seimą ir Pasaulio 
Lietuvių Dienas be čikagiečių. Nesi
giriant norisi pabrėžti, kad jie čia bu
vo netik naudingi, bet ir reikalingi. Ne 
be reikalo Čikaga yra vadinama pa
saulio lietuvių sostine, o be sostinės 
atstovų negalima apsieiti.

PABUVOJUS TRIS DIENAS TO
RONTE teko pajusti ir torontiečių su
gebėjimus organizuojant didelio masto 

pasidžiaugta. Kas bus nuveikta, paro
dys netolima ateitis. Svarbu, kad pa
judėjo stovintis vanduo.

Jonas Vaidlonis

KODĖL NEBUVO STOVYKLOS? vičiūtės dainų ir arijų rečitalis Jauni
mo Centre. Rugsėjo 29 d. — Marijos 
Nekaltai Pradėtosios seserų rėmėjų 
madų paroda Jaunimo Centre.

Be šių dar bus gal koks dešimtis 
kitų pramogų kiek mažesnio masto, 
tačiau kartais irgi visai įdomių bei 
vertingų. Pavarčius “Naujienų” dien
raštį galima pamatyti įvairiais vardais 
besivadinančius senųjų ateivių liet, 
organizacijų parengimų pranešimus. 
Tos organizacijos šiuo metu liko kaž
kaip nustelbtos, nors anksčiau buvo 
gana garsios ir nemaža lietuviškiems 
reikalams pasitarnavo. Kas gi žino, gal 
po 10-20 metų, kai dabartinių garsiųjų 
vienetų veikla aptils, jos ko gero vėl 
iškils į paviršių?

Š.m. “TŽ” nr. 36, “Skaitytojai pasi
sako” skyriuje, Sudburio LB valdyba 
rašo, kad “TŽ” nr. 34 iš Sudburio bu
vusi neteisinga žinutė apie vaikų sto
vyklavimą. Toje žinutėje buvo pasaky
ta, kad š.m. Sudburio LB valdyba vai
kams nebesuruošė nei apmokamos sto
vyklos. Ir pati valdyba prisipažįsta, 
kad nebuvo suruošta stovykla, nes ne
buvo stovyklautojų.

*Si žinutė davė progos valdybai vie
šai pasisakyti dėl vaikų stovyklos, kai 
per vasarą tuo reikalu spaudoje nebu
vo nei užsiminta. Valdyba sako, kad 
nebuvo stovyklautojų, bet nepasako, 
kodėl jų nebuvo. Juk pernai Sudburio 
lietuviškas jaunimas taip gausiai sto
vyklavo, kad valdyba visų vaikų nega
lėjo į stovyklą priimti. O šiemet — 
nėra stovyklautojų. Kai pernai buvo 
suruošta vaikų grupei dviejų savaičių 
stovykla nemokamai stovyklautojų bu
vo daug. Kai šiemet valdyba nustatė 
vaikams augštą stovyklavimo mokestį 
— stovyklautojų nėra, šitokie kraštu
tinumai nėra sveikas reiškinys. Ko
respondencijoje ir buvo pasakyta, kad 
tuo atžvilgiu vertėtų sekti didesnes 
lietuvių kolonijas, kur vaikų stovykla
vimas pravedamas be kraštutinumų. 
Wasagos Gerojo Ganytojo stovykloje 
vieno vaiko stovyklavimo mokestis vie
nai savaitei — $12.50, o visai nemo
kamai visiems vaikams stovyklavimo 
čia nebuvo. Sudburyje gi vienais me
tais vaikų stovyklavimas nemokamas, 
o kitais metais vienam vaikui tik už 
savaitę reikia mokėti $25.

Valdyba sako, kad patarimas pervė- 
lus. Patarimų jai buvo duota jau per
nai, bet ji į tuos patarimus nekreipė 
dėmesio. Vaikų stovykla yra ir lietu
viškumo auklėjimo institucija. Į ją 
reikia priimti ne tik visus vaikus, ku
rie nori stovyklauti, bet juos ir pa
kviesti, paraginti atvykti į tą stovyklą, 
nesiriboti kuria nors grupe.

Pernai apie vaikų stovyklavimą bu
vo daug rašoma spaudoje, o šiemet 
apie Sudburio lietuvių vaikų stovyk
los reikalus spaudoje nebuvo nei užsi
minta. Jei iš Sudburio taip gausiai ra
šoma apie visokius nugėrimus bei ki
tas pramogas, tai vertėtų parašyti ir 
apie tos kolonijos principinius daly
kus, o vaikų stovyklavimas ir yra prin
cipinis dalykas. K.

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

Lietuvis savininkas A. Šimonis. 
418 BATHURST ST. • WA. 1-3225

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

Telefonas LE. 2-5191

Dėmesio namų 
savininkai!

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

BR. AMBAKAS
Tel. LE. 7-2815

International 
Driving School

WALDI
859 COLLEGE ST.

Tekinas LE. 2-5461
Mokome su sttvdartinėmls, au
tomatinėmis trojsvirijomis Ir 

įvykius bei patirti jų šilumą iš kitur 
atvykusiems tautiečiams.

Žinoma, torontiečių darbuose buvo 
galima užtikti ir vieną kitą netikslu
mą, mažiau apgalvotą veiksmą, tačiau 
jų bendro darbo rezultatai buvo pusė
tinai geri. Jeigu čikagiečiai, turėdami 
žymiai gausesnį kiekį mokytų galvų ir 
didesnį būrį talkininkų, kartais pasi
meta organizaciniuose užsimojimuose, 
tai torontiečiai, be abejonės, susiduria 
dar su didesniais sunkumais minėtoje 
srityje.

Vienas dalykas, kuris neigiama pras
me užsiliko atmintyje, buvo perdidelis 
garbingųjų kanadiečių vertinimas. Jų 
kalboms, vieni kitų pasigyrimams, bu
vo paskirta apie pusantros valandos 
brangaus laiko ir tokiu būdu gero
kai apgadinta kelių tūkstančių lietu
vių klausytojų nuotaika. Jeigu tebūtų 
buvęs vienas kanadietis kalbėtojas su 
5 minučių žodžiu, būtų galima pasi
džiaugti. Gal partinį - politinį atspalvį 
turinčios kanadiečių kalbos dar tiktų 
lokalinio pobūdžio lietuvių suėjimams, 
bet jokiu būdu ne Pasaulio Lietuvių 
Dienoms.

Čikagos lietuviai amerikiečių kal
bėtojų antplūdžiui savo parengimuose 
jau pradeda išmokti atsispirti. Gali
mas daiktas, jais paseks ir torontiečiai.

ČIKAGOS LIETUVIAI PO VASA- 
RINĖS PERTRAUKOS jau vėl prade
da kibti į veiklą ir į įvairių progra
mų — pramogų, koncertų bei kito
kiais vardais vadinamų parengimų 
ruošimą.

šioje vietoje norime suminėti tik 
dalį tokių parengimų, kurie yra nu
matyti paskutinįjį rugsėjo mėnesio sa
vaitgalį. Štai, rugsėjo 28 d.* parengimų 
kalendorius: Amerikos Lietuvių Mon
tessori draugijos balius B. Pakšto sa
lėje, Krivūlės klubo metinis kultūri
nis parengimas Cicero, Nerijos Sinke-

Jogai ar gydytojai?
Indijoje pacientai, atvykę i 

valstybines klinikas, gali pasi
rinkti gydytoją arba praktikuo
jantį jogą.—Pasirinkę gydytoją 
gauna vaistus, operacijas, rentge
no peršvietimus ir kitus patarna
vimus, už kuriuos sumoka vals
tybė. Pasirinkę, jogus išeina tam 
tikrą įvairių dvasinių pratybų ir 
fizinio užsigrūdinimo kursą. In
dijos sveikatos ministeris pabrė
žė, kad vakarų pasaulio sveikatos 
apdrauda esanti valstybei per- 
brangi.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 

(arti Bloor ir Yong gatvių)
Telet įstaigos: Telef. namų 
WA 4-9501. BE. 3-0978

TELEVISION-RADIO-Hi ■ F j Service — Dirbtuvė

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

Taisom šaldytuvus, skalbimo mašinas, elektrines plytas.

Lietuvis LAIKRODININKAS
F. BOCHULIS

71 BEATY AVE. • TORONTO • TEL. LE. 3-5116
Taisau visokių rūšių laikrodžius ir žiedus. Pageidaujantiems paimu ir pri
statau į namus. DARBAS GARANTUOTAS. Taipgi per mane galite nusi
pirkti pigiau laikrodžius, šliūbinius žiedus ir kt.

VALAU FOTELIUS
IR ĮVAIRIUS KILIMUS.

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

Skambinkite LE. 3-4912.

J. BARAKAUSKAS

Elektros 
kontraktorius

Visų rūšių elektros 
Įrengimai ir pataisymai. 

TeL RO. 7-9947
24 Hnmberview Rd., Toronto.

ALFA RADIO & TV
Parduodam ir taisom televizijas, radijas 

TAISOM ŠALDYTUVUS, KROSNIS, SKALBIMO MASINAS 
Tel. LE. 1-6165 • 672 Laaffdowne Ave.

ATSTOVAUJAMOS 27 DRAUDIMO BEND- 
ROVES. DRAUDIMAI RAŠOMI VISOSE 
KANADOS PROVINCIJOSE. 10% NUOLAI
DA IMANT DRAUDIMĄ Iš VIENOS 
KOMPANUOS.

LatviiĮ dainų šventėje Klevelande rugsėjo 1 d. įnešama 
naujoji šventės vėliava.

Rochester, N.Y
KARALIAUS MINDAUGO 700 M. 

MIRTIES MINĖJIMAS — KONCER
TAS rengiamas rugsėjo 21 d. šv. Jur
gio par. patalpose, 7 v.v. Minėjimas 
ruošiamas naujųjų ir senųjų ateivių 
drauge, kuriam vadovauja LB v-ba ir 
kun. klebonas P. Valiukevičius.

Programoje: 1. istoriko Al. Jančiaus 
paskaita; 2. Paskaita anglų kalba — 
Pranas Jurgelionis-Jurlen; 3. sol. Ro
mos Mastienės konsertas: lietuvių 
liaudies dainos ir operų arijos.

Veiks bufetas su gėrimais ir užkan
džiais. Šokiams gros žinomas orkest
ras. Maloniai kviečiame visus. Ypatin
gai laukiami kaimyninių ir tolimesnių 
apylinkių, taip pat ir Kanados lietu
viai, kaip retesni svečiai.

SOL. VASILIAUSKIENĖS KON
CERTAS įvyks spalio 12. Vieta ir lai
kas tas pats. Solistė — viešnia iš toli
mos Australijos labai laukiama. Kon
certą ruošia LKV “Ramovės” Ročes- 
terio sk. v-ba, kurios pirm. V. Vitkus.

TAUTOS ŠVENTĖ buvo gražiai at
švęsta rugsėjo 8 d. Ta proga per lie
tuvių radijo pusvalandį V. Žmuidzi- 
nas perskaitė ats^ pulk. P. Saladžiaus 
jautru ir turiningą žodį Ročesterio lie
tuviams.

TUMO - VAIŽGANTO 36 M. MIR
TIES MINĖJIMAS įvyko vakare šv. 
Jurgio par. salėje. Gausiai susirinku
sius pasveikino Lietuvių Tautinės Są
jungos Ročesterio sk. pirm. Al. Jančys. 
Prof. dr. A. Klimas skaitė paskaitą 
apie Tumo-Vaižganto gyvenimą, dar
bus ir kovas už lietuvybę, lietuvių tau
tinės kultūros kėlimą. Paskaita susi
laukė publikos didelio susidomėjimo.

Meninę dalį pravedė J. Pupininkas. 
Ją išpildė: Iz. žmuidzinienė, meniškai 
perdavusi Mykoliuko ir Severutės epi
zodą iš T.-Vaižganto “Dėdžių ir dėdie
nių”. Pianinu skambino žymiųjų kom- 
pozit. Mocarto, Bramso, Šopeno ir kit. 
kūrinius jaunieji muzikai — Marg. 
Ščiukaitė ir R. Obalis; pabaigai davė 
2-jų pianinų duetą: Mocarto sonatą 
No. 1 C Major, akomp. Ed. Grigo.

Gėlėmis apdovanoti menininkai ir 
prof. dr. Klimo žmona.

OILS LTD. 
Atstovas

H. ROŽAITIS
Nemokamai taisome bei išvalome 

krosnis-degintuvus savo klijentams. 
Telefonas LE. 3-4908.

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

Sav. R. STASIULIS

A. P. GARAŽAS 
persikėlė

į naujas didesnes patalpas, kur ta
me pačiame pastate bus Body Shop 
ir dažymas, čia taip pat mašinos 
bus patepamos ir keičiama alyva. 
Darysime nemokamai mašinos ins
pekciją ir pastebėtas kliūtis prane
šime savininkams. Darbas yra kuo 
sąžiningiausias ir garantuotas.

NAUJAS ADRESAS:
60 Howard Park

(arti Roncesvalles Avė.) 
TEL. LE 5-9130

JONAS IR ELENA VAIČIAI, visuo
menininkai, choristai ir mieli “TŽ” 
skaitytojai, netoli Ročesterio nusipir
ko motelius ir restoraną — Wishing 
Well (Ridge Rd. 104 — 55 m. nuo Nia
garos krioklio ir 25 mylios iki Ročes
terio). Tai puiki vieta, patogi keliau
jantiems į Ročesterį ir atgal sustoti, 
pailsėti, pasivaišinti ir pernakvoti.

Sūnus Rimas šiuo metu atlieka ka
rinę prievolę Aliaskoje kaip parašiu
tininkas. Skaito taip pat “TŽ”. Jis ir 
jo maloni sesutė Audronė — veiklūs 
įvairių liet, jaunimo organizacijų da
lyviai.

Malonu, kad lietuviai vis stipriau 
atsistoja ekonominiame gyvenime ir 
užima stipresnes pozicijas šiame kraš
te. Linkime sėkmės! Juozas Jurkus

APDRAUDA namų, 
automobilių, 
baldų ir t.t.

RO. 6-0811 arba RO. 6-0832

DR. E. ZUBR1ENĖ
DANTŲ GYDYTOJA

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

DR. V. J. MEILUVIENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

262 Roncesvalles Avė. 
(prie High Park Blvd.) 

Tel. 535-7025 
, Priima pacientus pagal 

susitarimą.

D R. V. SADAUSKIENE 
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 susitaęimą).

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

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

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

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

TEISININKAS — 
ADVOKATAS • NOTARAS

TOO ADELAIDE ST. W
Roe^n 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronte

DRAUDIMAI
NAMŲ, AUTO, VASARVIEČIŲ, KOMERCINIAI, 
ATSAKOMYBĖS, APIPLĖŠIMO, TRANSPORTO, 
BONDS IR PAN. ---------------

DRAUDIMO ĮSTAIGA
AL DŪDA

.ŠYPSENOS.
Kompromisas

Po ilgesnio ginčo žmona taria 
vyrui:

— Gerai, tai padarykim kom
promisą. Tu prisipažink, jog kly
dai, o aš tau atleisiu už tai.

Toliau numatantis
škotas turėjo parduoti ypatin

gos veislės šuniuką. Amerikietis 
siūlė 15 svarų, bet jis šuniuką 
atidavė anglui už 10 svarų.

— Kodėl tamsta man neparda- 
vėt to šuniuko, juk aš buvau pa
siūlęs 5 svarais daugiau? — pa
klausė amerikietis.

— Bah, — atsakė škotas, — 
tas šuniukas sugrįš iš Yorko į 
Abedeeną, tačiau perplaukti At
lanto jis nepajėgs...

Nulis
— Apie ką galvoji, mylimasis?
— Apie nieką.
— Kodėl negalvoji apie mane?
— Taigi, aš apie tave ir gal

voju ...
Nepagydoma liga

— Pone daktare, — skundžia
si šešiolikinė daktaro kabinete, 
— aš kas naktį sapnuoju Elvį 
Presley, ir negaliu gerai išsimie
goti.

Daktaras davė raminančių vais
tų ir liepė vėl ateiti.

Atėjo mergaitė po savaitės. Gy
dytojas klausia:

— Na, kaip?
— All right, — atsako mergai

tė. — Dabar aš išsimiegu pui
kiausiai, bet labai pasiilgstu El
vio Presley...

Motina ir Petriukas
Motina: Petriuk, tu augi kiek

vieną valandą. Greitai jau būsi 
augštesnis už tėtį.

Petriukas: Tai bus gerai tada, 
mamyt. Tėvelis nešios mano se
nas kelnes, o ne aš jo.

Parinko Pr. Al.

49 CAMEO CRES, REAR JANE PARK PLAZA, 
TORONTO 9, ONT.
Commissioner for Taking Affidavits.

DR. J. MATULIONYTĖ 
DANTŲ GYDYTOJA

1796 BLOOR ST. W. (prie Keele)
Priėmimo valandos: 'pirmadieniais 
ir trečiadieniais 2 - 9. vai. vak., ant
radieniais, ketvirtadieniais ir penk
tadieniais 9-5.30 vai. p.p.

Telefonas RO. 6-1372

Kabineto telefonas LE. 4-4451
DR. P. MORKIS 

DANTŲ GYDYTOJAS
Vakarais ir šeštadieniais 

pagal susitarimą.
1082 BLOOR ST. W., Toronto 4, 

(į rytus nuo Dufferin St.)

OKULISTAS
S. BROGOWSKI, O J).

420 Roncesvalles Avė. (prie How
ard Park Ave.). Telefonai: kabi
neto LE. 14251; namų CL. 9-8029. 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
iki 6.30 vai. vak. šeštadieniais nuo

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

Akių specialistas
L. LUNSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir nėr* 
vingumų. Kalba slavų kalbomis. 
470 COLLEGE ST., Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Dažai ir sienoms 
popieris! sepeoai,

TERPENTINAS
SKY’S PAINT & WALLPAPER 

891 DUNDAS ST. WEST 
TeL EM. 4-2715, Toronto, Ont

24 V AL. PATARNAVIMAS

RO. 9-4612
DARBO VALANDOMIS

RO. 9-4131
NAMŲ

RO. 6-7132

R.M.N.Pt


TORONTO Ont.
Toronto kronika, ateitininkų, skautų ir studentų žinios — 8 psl.

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Parapijos bažnyčioje pamal

dos sekmadieniais — 9.30, 11 ir 
12 vai. Šį sekmadienį pamokslus 
sako kun. J. Staškevičius.

— Popiežiaus labdarai šį sek
madienį per visas pamaldas daro
ma speciali rinkliava. Tam tikslui 
praėjusį sekmadienį išdalinti vo
keliai.

— Su praėjusiu sekmadieniu 
užbaigtos šių metų pamaldos G. 
Ganytojo stovyklos koplyčioje 
Springhurste. Gausus dalyvių 
skaičius pamaldų metu rodo, kad 
lietuviai ir vasaros metu jaučia 
pareigą atlikti sekmadienio pa
reigą — išklausyti šv. Mišias. Ga
limas dalykas, kad Padėkos die
nos proga vasarvietėje dar bus 
pamaldos.

— Šią savaitę lankomi Etobi
coke ir Islington rajone gyveną 
lietuviai prieš tai susitarus tele
fonu.

-— Parapijos choro repeticija 
po 11 vai. pamaldų kiekvieną sek
madienį. Jaunimo choras renkasi 
repeticijoms penktadieniais 6 v.v. 
ir šeštadieniais — po mokyklos 
pamokų.

— Pasigėrėtinai didelis skai
čius naujų mokinių įsiregistravo 
į šeštadieninę liet, mokyklą. Pa
garba kolonijos lietuvių šeimoms. 
Linkėtina, kad ir vyresniųjų sky
rių mokiniai be išimčių grįžtų į 
mokyklą iki 10 skyriaus imtinai.

— Prie parapijos steigiamas 
moksleivių klubas. Bus duodama 
proga lietuviškajam jaunimui sa
vo tarpe praleisti sekmadienių 
popietes. Klubui vadovaus kun. 
J. Staškevičius. Klubo susirinki
mus ir pobūvius turi teisę lanky
ti kiekvienas lietuvis moksleivis. 
Pirmasis pobūvis įvyks sekmadie
nį, rugsėjo 29 d.

— Parapijos kunigai lanko li
gonius ligoninėse ir namuose. 
Maloniai prašome telefonu pain
formuoti apie juos kleboniją.

Sutuokta: Klemensas Liutkus 
ir Julija Cirušytė.

TĖVŲ DĖMESIUI
Jaunimas šiandien yra atsidūręs 

kryžkelėje. Tėvai dažnai neberanda 
priemonių susikalbėti su savo vaikais. 
Tėvam į pagalbą ateina organizacijos. 
Į jas ir . reiktų kreipti daugiau dėme
sio. Ateitininkai kviečia visus tėvus, 
kurie nori, kad jų vaikai būtų išauklė
ti krikščioniškoje pasaulėžiūroje, para
ginti juos įsijungti į ateitininkų eiles. 
Bus veikiama būreliais, įdomiais veik
los metodais, pataikytais dabartinėm 
sąlygom.

Sekmadienį, rugsėjo 22, 6 v.v. Pri
sikėlimo muzikos studijoje įvyksta 
moksleivių — berniukų ir mergaičių 
— bendras susirinkimas. Kviečiami 
ateitininkai ir jais dar nesą 13-18 m. 
amžiaus.

3 vai. p.p. L. Vaikų Namuose įvyks
ta jaunesnių mergaičių susirinkimas. 
Kviečiamos mergaitės 9-12 m. amž. 
Jaunesnių berniukų susirinkimai bus 
paskelbti vėliau.

Tėvai, norį smulkesnių informaci
jų, prašomi kreiptis pas kun. J. Staš
kevičių — EM 4-7646, T. Rafaeli — 
LE 3-0621, seselę Paulę — LE 4-5773 
arba pas V. Kolyčių — LE 4-5586.

UŽSISAKYKITE TUOJ
TORONTO 

SIMFONINIO 
ORKESTRO 

1963-64 m. sezono 
koncertų bilietus

1 r- PORŲ
I ANTRADIENĮ —
I TREČIADIENĮ.

WALTER SUSSKIND 
Dirigentas ir muzikos direktorius.

Svečiai dirigentai: 
CHARLES MUNCH 

SEIJI OZAWA 
Smuikininkai:

DAVID IR IGOR OISTRAKH 
ŽINO FRANCESCATTI 

ALBERT PRATZ 
Pianistai: 

RUDOLF SERKIN 
JOHN BROWNING 
RONALD TURINI

HANS RICHTER-HAASER' 
PIERRE SOUVAIRAN 

Celistai: 
ROSTROPOVICH 

Pučiamasis instrumentas: 
JIRI TANCIBUDEK 

Vokalistai:
REGINE CRESPIN 
PHYLLIS CURTIN 

• ADELE ADDISON 
VICTOR BRAUN 

MENDELSONO CHORAS 
Bilietų serijų kainos: 

$12 — $18 — $30 — $36 — $50
SĖDIMŲ VIETŲ PLANAS 

ORKESTRO ĮSTAIGOJ: 
178 VICTORIA STREET, Toronto. 
PIRMIEJI SERIJOS KONCERTAI 

SPALIŲ 15-16 d.d.
- MASSEY HALL -

Prisikėlimo parapijos žinios
— Sekmadieniais šv. Mišios 

bažnyčioje: 8, 9, 10 ir 11 vai., o 
salėje — 11.30 vai. ryto,

— Nuoširdžiai dėkojame kun. 
dr. P. Gaidai už pagalbą sekma
dienio pastoracijoje.

— T. Placidas yra išvykęs į 
centrinį vienuolyną dalyvauti 
provincijos vadovybės posėdžiuo
se; grįš šios savaitės vidury. Kle
bono pareigas laikinai eina T. 
Paulius.

— Parapijos choro repeticija 
— ketvirtadienį, 7.30 v.v. — vy
rams. Ruošiantis Kristaus Kara
liaus šventės minėjimui, visų cho
ristų dalyvavimas, svarbus.

— Jaunimo choro repeticija — 
penktadienį 6.30 v.v. Primanai ir 
nauji choristai nuo 9 m. amžiaus.

— Sekmadienį muzikos studi
joje pradedamas jaunimo šokių 
sezonas. Pradžia 7.30 v.v. Kviečia
mas tik lietuviškasis jaunimas.

— Sekančią savaitę bus lanko
mi parapijiečiai, gyveną už To
ronto ribų, iš anksto susitarus te-

— Parapijos biblioteka veikia 
sekmadieniais po 10 ir 11 Mišių. 
Yra labai seniai paimtų ir negrą
žintų knygų. Grąžindami leisite 
ir kiliems jomis pasinaudoti.

— Spaudos kioskas vėl pradėjo 
veikti. Sunegalavus J. Smolskio 
sveikatai, kioską tvarkyti perėmė 
Petras Misevičius. Dėkojame už 
ilgą ir ištvermingą darbą J. 
Smolskiui, linkėdami sėkmės 
naujam personalui.

— Tradicinės visų Toronto ka
talikų rožinio pamaldos parodos 
aikštėje bus spalio 6 d. Organiza
cijas iš anksto maloniai prašome 
tą dieną susilaikyti nuo parengi
mų ir posėdžių.

— Uždaros savaitgalio rekolek
cijos moterims — lapkričio 29, 
30 ir gruodžio 1 d. specialiuose 
rekolekcijų namuose Toronto 
priemiesty, o vyrams — gruodžio 
6, 7 ir 8 d. King City. Abejoms 
rekolekcijoms vadovaus šv. Kazi
miero kolegijos Romoje d v. va
das prel. dr. Vyt. Balčiūnas. Or
ganizuoja Katalikių moterų ir Ka
talikių vyrų dr-jos. Netrukus pra
sidės dalyvių registracija.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė Zigmas Koenig ir Joan E. 
Krawec.

— Pakrikštyta: Vlado ir Danu
tės šaltmirų dukra Gailė Elena; 
Jono ir Janes Vitkūnų dukra Vi
da Ann; Antano ir Arijos 
Schweinberger sūnus Steponas 
Robetras.

KLK Moterų dr-jos Prisikėlimo 
parapijos skyrius rugsėjo 22 d. 
po Sumos muzikos studijoje šau
kia visuotinį susirinkimą su dr. 
A. Užupienės paskaita. Kviečia
mos' visos narės ir viešnios gau
siai dalyvauti.

O’KEEFE CENTRE 
FOR THE PERFORMING ARTS 
FRONT & YONGE — EM. 3-6633

15-tasis SEZONAS

CANADIAN 
OPERA

3 SAVAITES: rugsėjo 21 - spalio 12

Der Rosenkavalier
* (angliškai) 

Komp. Richard Strauss 
Vakarais 8.15 

Rugsėjo 21, 24, 26, spalio 2, 9.

AIDA
(itališkai) 

Komp. G. Verdi- 
Vakarais 8.15

Rugsėjo 23, 25, 28, spalio 1, 4, 10.

* La Boheme
(angliškai) 

Komp. G. Puccini
Vakarais 8.15: spalio 5, 11.

Dienos metu: 2 v. p.p. rugsėjo 28.

Don Giovanni
(angliškai) 

Komp. W. A. Mozart
Vak. 8.15: rugsėjo 27, 30, spalio 3,
12. Dienos metu: 2 v. p.p. spalio 5.

Hansel and Gretel
(angliškai)

Komp. E. Humperdinck
.Dienos metu: 2 vai. p.p. spalo 12.

Pirmad. — ketvirtad. vak.: $2.50— 
$5.50. Penktad., šeštad. vak.: $2.75 
— $6.00. Seštad. dieną: $2 — $4.50.

Kasa atidaryta 11 vai. — 9 v.v.

Pabaltijo kraštų konsulai turė
jo pasitarimą. Iš Montrealio bu
vo atvykęs Latvijos konsulas V. 
Tompsons.

Steigiamųjų narių pamaldos.— 
Pranešame, kad rugsėjo 22 d., 1 
vai. p.p., Išganytojo liutefonų 
bažnyčioje įvyks steigiamųjų na
rių pamaldos; visi busimieji pa
rapijiečiai pasirašys prašymą įsto
ti į Rytinį Kanados Sinodą. Visi 
Toronto ir apylinkės evangelikai 
kviečiami gausiai dalyvauti šiose 
iškilmingose pamaldose.

Parapijos taryba
“Varpo” choras yra numatęs 

pasiruošti dviem dideliem pasi
rodymam sekančių dvejų metų 
laikotarpyje. Yra numatoma daly
vauti Čikagoje ruošiamam Lietu
vos partizanų ir kankinių pager
bime 1965 m., kur bus išpildoma 
Verdi “Reqiuem”, taip pat lietu
viškos muzikos kartu su lietuvių 
operos vyrų choru.

“Varpas” taip pat yra pakvies
tas į Niujorką dalyvauti tautų pa
sirodyme pasaulinėje parodoje 
1964 m. vasarą.

Be didesnių koncertų, dar yra 
numatoma aplankyti Detroito ir 
St. Catharines lietuvių kolonijas.

Pasiryžimas didelis ir reika
laujantis stipraus pasiruošimo. 
Choras, norėdamas papildyti savo 
gretas, kviečia visus, kurie norė
tų prisidėti ir yra apdovanoti bal
su ir klausa. “Varpo” repeticijos 
vyksta kas savaitę Lietuvių Na
muose. Pirmadieniais moterims, 
trečiadieniais vyrams 7.30 v.v.

Visi balsai — vyrų ir moterų— 
yra maloniai laukiami ir tikimasi 
daug naujų choristų. Valdyba

VADOVĖLIAI
LITUANISTINĖMS 
MOKYKLOMS

Kregždutė Id. — III laida $2.25;
Kregždutė II dalis ..J___ $3.00;
Kregždutė III dalis______ $3.25;
Klasės dienynai _______  $0.75;
Mokinio pažymėjimas___ $0.06.
Maldaknygė vaikams “Dievo
Vaikas”____ ? ________ $1.85.

Gaunami — Spaudos B-vėj “Ži
buriai”, 941 Dundas St. W., To
ronto 3, Ont;, Canada ir pas visus 
lietuviškos spaudos platintojus.

PADĖKA
Po 34 metų, labai man liūdnose są

lygose, teko atsilankyti Toronte — 
laidotuvėse mano motinos, kuri mirė 
Detroite, buvo pervežta Torontan ir 
palaidota Mount Hope kapinėse prie 
jos vyro ir mūsų a.a. tėvelio Mato Ne- 
vidonsko, ten anksčiau palaidoto. Man 
trūksta žodžių išreikšti padėką Detroi
to ir Toronto lietuviams, kurie taip 
nuoširdžiai išreiškė pagarbą savo atsi
lankymu, maldomis ir gėlėmis. Mano 
nuoširdi padėka kun. Krikščiūnevičiui 
Detroite už Mišias ir jaudinantį pa
mokslą. Mano ir mano žmonos nuo
širdi padėka mūsų šeimos draugui 
kun. Br. Jųrkšui, vakarų Kanados — 
Edmontono ir Calgary — lietuvių tau
tinių ir tikybinių jausmų atgaivintojui 
už jo patarnavimą bei jaudinantį pa
mokslą prie motinos karsto. Mūsų pa
dėka pp. Beinortams, kurie mus taip 
nuoširdžiai priėmė kaip svečius.

Pagaliau esu nustebintas ir sužavė
tas Toronto lietuvių kultūrinėm ir ti
kybinėm įstaigom. Iš tikrųjų torontie- 
čiai turi kuo didžiuotis.

Dėl ūkio reikalų, kurie verčia grei
tai grįžti į namus, apgailestauju, kad 
negalėjau aplankyti Ročesterio koloni
jos tautiečių. Sveikinu juos tebegyve
nančius mano jaunystės mieste, kuria
me augau ir iš kurio tiek daug malo
nių atsiminimų turiu, ypač iš 1918-20 
m. tėvynės laisvinimo veiklos laikų.

Antanas Nevada - Nevidonskas

PADĖKA
Nuoširdžiausias ačiū už suruoš

tą staigmeną — “baby shower” 
rugsėjo 8 d. Prisikėlimo parapi
jos salėj. Dėkoju visoms po
nioms, o ypač iniciatorėms.

Stefa čeponienė

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais ar be baldų. Tel. 532-9817.
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė 
IlI-me augšte su baldais, High Parko 
rajone netoli Roncesvalles gatvės. TeL 
LE 24074.

ORKESTRAS visokiems parengimams. 
Patyręs groti vestuvėse, piknikuose, 
arba mažuose parengimuose.

Tel. LE 5-0466. A. Zaremba
PARDUODAMI Stayner miestelyje — 
lietuvių rajone žemės sklypai: 60’xl50’ 
— po $300-$450 už sklypą. Stayner 
randasi maždaug 3 mylios nuo šv. Jo
no bažnyčios Springhurst (Wasaga) 
Beach. Skambinti LE 4-0988, arba šeš
tad. ir sekmad. Stayner 641W.
IŠNUOMOJAMAS ELEKTRINIS GA
RINTUVAS. Lengvai nuima senus sie
nų popierius — užtenka tik įjungti. 
Nepalieka nei garų nei dūmų. Skani- 
binti — A. Morkis LE 4-8459

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

30 DEWSON ST„ TORONTO 
Telefonas LE. 4-1403

Lietuviško baldu 
dirbtuvė

Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni pigia kaina. P. Lu
bys. Tel. WA. 2-7981. Namu AM. 
1-6537.

Memorialinis koncertas pagerb
ti tautinių grupių bičiuliui J. Col
lingwood Reade rengiamas rug
sėjo 29 d., 7.45 v.v. Tarpt. Insti
tute 709 College St. Programą 
išpildys graikų kilmės sol. T. 
Stratas.

Slaugymo kursai moterims yra 
rengiami Raud. Kryžiaus. Pernai 
juos lankė daug nauj. ateivių — 
43% visų lankytojų. Buvo ir lie
tuvių. Kursai nemokami. Priima
mos moterys 18-65 m. amž. Pra
džia — rugsėjo, spalio, lapkričio, 
sausio mėnesiais. Pamokos—nuo 
pirmadienio iki ketvirtadienio po
piet arba vakarais. Registruotis 
tel. 923-6692. Raud. Kr. būstinė: 
460 Jarvis St., WA 3-6692. Kur
sai ypač naudingi savo šeimos 
reikalams. ** ‘

Reikalingi baldai luošiems. — 
Society for Crippled Civilians 
prašo padovanoti baldų, nes yra 
didelis trūkumas 8 turimose 
krautuvėse. Reikalingi stalai, kė
dės, bufetai, komodos ir kit. No
rintieji padovanoti tegu skambi
na tel. 362-4711 ir sunkvežimis 
atvažiuos pasiimti.

“Parama”, didėjant narių skai
čiui ir tuo pačiu susirašinėjimui, 
įsigijo laiškų adresams rašyti ad- 
resografą. Prašome “Paramos’ 
narius, kurie yra pakeitę adre
sus, tuojau pranešti “Paramai” 
raštu arba telefonu LE 2-8723.

Reikalų ved.
Algimantas Margevičius, 5 me

tus atitarnavęs Kanados laivyne, 
grįžo į Torontą pas savo tėvus. 
Dabar jis studijuoja Provincial 
Institute of Trade. Per pusantrų 
metų jis tikisi užbaigti kursą ir 
pradėti savarankišką verslą. Lai
vyne jis baigė radaro kursus ir 
dirbo toje srityje keleriuose lai
vuose. Gražiai kalba lietuviškai.

Vilnietis inž. A. Petravičius lan
kėsi Toronte su šeima. Dirba Lan
sing, Mich. Kelių v-boje. žmona 
agr. Z. Petravičienė baigė Lan
sing un-te keramikos mokyklą. 
Vyr. duktė Jūratė baigė un-tą ir 
apsigyveno Kalifornijoje, St. Mo
nika. Kiti vaikai dar studijuoja.

Lietuvos kūrėjų - savanorių Toronto skyrius 
nuoširdžiai sveikina vėliavos fundatorių

DR. KLEMA LIUTKŲ 
ir JULIJĄ CIRUŠYTĘ, , •

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 
ir linki laimingo bei džiaugsmingo gyvenimo

Lietuviai kūrėjai - savanoriai Toronte

PADĖKA
Nesėkmei lydint ir vėl darbe, Coburg, Ont., susižeidžiau akį. 

Sulaukiau daug užuojautos, gėlių, dovanų ir lankytojų ligoninėj ir 
namuose. Už tai reiškiu padėką p.p. M. A. Adomavičiams, T. V. Ko- 
belskiams, C. A. Venckams, A. S. Kavaliauskams, P. Skilandžiūnui, 
E. J. Akstinams, L. A. Ungeičiams, M. M. Galinaičiams, M. A. Stui- 
kiams, E. J. Bukšaičiams, B. T. Stanuliams, J. Bennett, J. Tinginiui, 
A. Žilinskui, R. J. Piciniams, M. J. Tamošiūnams, P. V. Gudaičiams, 
O. Z. Žilinskams, E. R. Draudvilams, Er. Latvaičiui, A. Firevičiui, 
O. J. Inčiūroms, J. Grikiniams, A. Daukantui, E. V. Abromavičiams, 
J. Maniuškai, E. A. Underiams, J. Norvaišai.

Ypatingą padėką noriu pareikšti p. B. Vaidylai, p. Kl. Da- 
lindai ir p. O. Dalindaitei, kurie suteikė pirmą pagalbą ir atvežė į 
Toronto ligoninę.

Dar kartą nuoširdus žemaitiškas ačiū.
Jonas Maziliauskas

PADĖKA

Suruošusiems mūsų ūkyje staigmeną —r įkurtuves, reiš
kiame nuoširdžiausią padėką: dr. Barkauskui ir poniai, p. 
A. S. Čeponiams, p. M. L. Gvildžiams, p. G. M. Kaptainiams, 
p. S. I. Mackevičiams, p. V. G. Morkūnams, p. R. I. Paškaus- 
kams, p. V. J. Pilipavičiams, p. V. V. Stukams.

x Ada ir Pranas Čeponiai

Pranešu, kad po ilgos ir sunkios ligos, aprūpintas šv. sa

kramentais, 1963 m. rugsėjo 4 d. mirė mano mylimas vyras 

a. a. KAZYS JUODVIRŠIS

ir rugsėjo 7 d. iš Toronto Prisikėlimo bažnyčios palaidotas 

šv. Jono lietuvių kapinėse, Port Credit, Out.

Liūdinti žmona —

Ona Fagockytė - Juodviršis

A L G ARBENS
REAL ESTATE

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Vakarais — HU. 9-1543.

SWANSEA. $16.900 visa kaina, atskiras, originalus “Duplex” 10 kambarių, 
vandeniu alyva apšildomas, 2 garažai. Įmokėti tik apie $3.000. Balansas 
atviras morgičius.

JANE — ANNETTE. $30.900, atskiras naujas “Triplex”. Viso 14 kambarių, 
didelis kiemas, vandeniu alyva šildomas, šoninis įvažiavimas. Įmokėti 
apie $8.000. Vienas atviras morgičius balansui.

PRIE HUMBER UPĖS. $31.500, 17 kambarių naujas “Triplex”. Balkonai, 
dideli butai, pajamos $355 į mėnesį, vandeniu alyva apšildomas, dide
lis sklypas. Įmokėti $10.000.

Nr. 5 VIEŠKELIS. $13.006, 4 akrai žemės 10 mylių nuo Toronto, asfal
tuota gatvė, miesto vanduo. Įmokėti $4.000.

WAUBAUSHENE, ONTARIO — $4.000 visa kaina, vasarnamis prie 
Georgian Bay ežero, 90 mylių nuo Toronto, įrengtas, su baldais, pri
vatūs ežero krantas, geras žuvavimas. Įmokėti $2.000.

Pas mus randasi daną naujai registruotų pardavimų High Park ir Parkdale 
rajonuose. Dėl informacijų skambinkite A- GARBENIUI.

Tautos Fondui aukojo:
$10: E. Vitartas, Kl. Dalinda; 

$6: E. Spudas; $5: kun. dr. Pr. 
Gaida, V. Vaidotas, St. Dargis, A. 
Ulba, dr. A. Matukas, Ali. Gu- 
žauskas, J. Skėrius, S. Sinkevi
čius ir kt.

Vajus tęsiamas toliau, norin
tieji gali įsigyti TF pasų ir ženk
lelių, pranešdami apie tai rinkė
jams. Vajaus pradžia tikrai džiu
ginanti ir tikimasi gražių rezulta
tų. Torontiečiai visada pasižymė
jo kaip stambūs ir susipratę TF 
rėmėjai.

Rama Aleksaitė išteka už Ar
vydo Kalendros rugsėjo 21 d. 
Priešvestuvinis pobūvis jai buvo 
suruoštas rugsėjo 5 d. šv. Jono 
Kr. parapijos salėje.

Ramutė Jurkšaitytė rengiasi 
jungtuvėms rugsėjo 28 d. su Vyt. 
Petruliu iš Detroito. Prieš
vestuvinis pobūvis jai buvo su
rengtas Prisikėlimo salėje.

Iškilmingos vestuvės.—Pr. šeš
tadienį šv. Jono Kr. bažnyčioje 
iškilmingai sutuokti dr. Kl. Liut
kus su J. Cirušytė. Vestuvių puo
toj dalyvavo apie 150 svečių.

Dr. K. Liutkus yra LAS vieti- 
ninkijos pirm. Sėkmingai verčia
si statyba kaip rangovas.

Jaunoji kilimu yra iš Suvalkų 
trikampio. Jaunąją prie altoriaus 
palydėjo lietuvaitės iš Suvalkų 
trikampio. D.

“Tž” rėmėjai. — Prel. J. Bal- 
kūnas įteikė savo metinę garbės 
prenumeratą $10; aukojo: V. Iva
nauskas $5, J. Misevičius iš Re
gan, Ont., $5, V. Puida $5, L. Sto- 
siūnaitis $2. Ačiū visiems!

Nužudyto lietuvio širvinsko 
žmona Patricija, nelietuvė, teis
mo buvo rasta kalta neapgalvotu 
nužudymu. Gyvena . Brantford, 
Ont.; laukia trečio kūdikio.

Linotipininkas Vyt. Dumskis, 
besidomįs spaudos darbu, lankėsi 
“TŽ”. Jis gyvena Australijoj, bet 
yra imigravęs JAV. Kurį laiką 
dirbo “New York Times” spaus
tuvėje, dabar “Washington Post”.- 
Jo šeima tebėra Australijoje.
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MONTREAL, Que.
Aušros Vartų parapijos žinios
— AV parap. pagrindinis pa

rengimas ruošiamas lapkričio 16 
d. parapijos salėje. Meninę dalį 
išpildys Čikagos liet, operos sol. 
J. Vaznelis.

— Rugsėjo 11 d. palydėjom į 
amžiną poilsio vietą St. Sibitį. Ve
lionis gimęs 1914. VIII. 14., prie 
Jurbarko, išgyveno Kanadoje 15 
metų. Velionies liūdinčiai žmo
nai, vaikams ir giminėms reiškia
me gilią užuojautą.

— Kapinių lankymas — šį sek
madienį, 3 vai. p.p. Visi renkasi 
prie kapinių koplyčios. Bus šven
tinami paminklai. Kviečiame pa
gerbti . savo palaidotus artimuo
sius.

— Sv. Onos dr-jo$ rengiamas 
kortų vakaras įvyks spalio 26 d., 
7 v.v. AV salėje. Tai bus įdomus 
žaidimų vakaras su įvairiomis do
vanomis. /

— Estų, latvių ir lietuvių susi
artinimo vakaras — spalio 19 d., 
AV salėje.

— Ville Emard lietuviams, su
sisiekimas autobusu su AV bažny
čia šiek tiek pagerėjo. Route 37 
Jolicoeur nuo Jogues prieina iki 
Anger ir Jolicoeur kampo. Route 
78 St-Remi aptarnaus Allard per 
Laurendeau gatvę; lieka 2 maži 
blokai iki bažnyčios. Kalbos, kad 
Ville Emard bus sujungtas su 
Verdunu per Jolicoeur tiltą, ne
buvo įgyvendintos.

— Užpraėjusio sekmadienio 
rinkliava — $201.

— Vėlinių vokeliai bus išsiunti
nėti visiems. Kviečiame prisimin
ti mirusius bendra ar atskira šv. 
Mišių intencija Vėlinių proga.

— 10 dolerių vajui aukojo — 
po $10: J. Lukoševičius, P. Petro
nis. V. ir M. škudai, K. Z. Gied
raičiai, P. L Lukoševičiai. Labai 
ačiū.

— Rengiasi tuoktis — B. Grei- 
bus su N. Kriščiūnaite.

— AV mokyklos mokslo me
tų pradžia ir registracija — rugs. 
28 d., įprastu laiku tose pačiose

Spaudos kioską Prisikėlimo pa
rapijoj perėmė nuo rugsėjo 8 P. 
A. Misevičiai iš p. Smolskio. Kios
ke galima gauti “TŽ”, ir kitą pe
riodinę spaudą, įvairias liet, kny
gas, mokykloms vadovėlius, mal
daknyges, rožinius ir pan., me
džių drožinius. Priimamos visų 
liet? laikraščių prenumeratos? 
Kioskas veikia sekmadieniais 
prie įėjimo salėn.

Susisiekimas Toronte bus tvar
komas vienos elektroninės maši
nos — skaitytuvo. Visų gatvių 
šviesos bus elektroniškai regu
liuojamos. Skaitytuvas kainavo 
virš $3 mil.; jį galima pamatyti 
miesto rotušėje. Jis jau kontro
liuoja šviesas kaikuriose gatvėse. 
Spėjama, kad tai pagreitins su
sisiekimą, sutaupys daug laiko ir 
apie $2 mil. vertės gazolino To
ronto vairuotojams.

Toronte įvyko konferencija 
Ontario naujų mokyklų statybos 
reikalams aptarti. Dalyvavo 500 
architektų, inžinierių, mokytojų, 
mokyklų patikėtinių ir vadovų. 
Arch. A?lexander Leman kritika
vo Ontario mokyklų departamen
tą; esą jo reikalavimai varžo ar
chitektų kūrybą; statant naujuo
sius mokyklų pastatus, daugiau 
dėmesio skiriama valytojų darbui 
palengvinti, negu mokyklos grę- 
ziui ir mokinių patogumams. Nu
siskųsta taipogi, kad būna labai 
sunku kontroliuoti kaikurių ran
govų darbus.

Torontas. — Torontietis Nor
man Purchase gavo mėnesį kalė
jimo už tai, kad elektrine maši
nėle nukirpo žmonai plaukus. 
Užuot prižiūrėjus 7 vaikus, ji 
mėgdavo sėdėti aludėse.

Torontas. — Televizijos prog
rama “Route 66” vieną epizodą 
ruošiasi filmuoti Toronte. Į To
rontą atvyksta pagrindiniai prog
ramos aktoriai — Marty Milner 
ir Glenn Corbett. Epizodines ro
les turėtų gauti kanadiečiai.

DELHI, Ont.
LAIMĖJO II VIETĄ. — Canadian 

Legion Delhi, Ont., Branch jaunių 
mergaičių ketveriukė, kurioje dalyvau
ja ir lietuvaitė D. Norkutė, 4x100 jar
dų estafetiniam bėgime ^Toronte paro
dos metu laimėjo II vietą ir gavo po 
sidabrinį medalį.

Mokykitės 
BŪTI KIRPĖJA 

Dieniniai ir vakariniai kursai 
PROFESINĖS KIRPĖJŲ MOKYK
LOS: Toronte - 277 Victoria St., EM 
3-2317; St Catharines - 39 Queen St. 
MU 4-9297.

TAUPYK IR SKOLINKIS
Savo Kredito c (f |TAC>> 
Kooperatyve LI I

Adresas: 1465 De Seve Street, Montreal 20, P.Q., tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. Mirties ir invalidumo atve
jais pagal turimą draudimo polisą santaupos iki $2000 išmokamos dviguba 
suma, Ui depozitus mokama 4%, už Serus —- 4,25%. Ui asmenines pasko
las imama 7,6%, ui nekilnojamo turto paskolas — 6.5%. Pigus paskolų 
draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
BANKAS VEIKIA: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 1030 iki 1 vai.; darbo 
dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius ir šeštadienius. Vakarais: 
trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 ibi 8 vai. 3907 Rosemont Blvd.: tre
čiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 9 vai. vakare.

patalpose. Kviečiame mielus tė
velius, nuo kurių pasiryžimo ir 
pasiaukojimo daug priklauso, su 
nauja energija pradėti. Mūsų mo- - 
kytojams ir naujam energingam 
Kultūros Fondo įgaliotiniui P. 
Povilaičiui daug sėkmės šiais 
mokslo metais.
Šv. Kazimiero parapijos žinios

— Rugsėjo 28 d., šeštadienį, 
7.30 v.v. šv. Kazimiero parapijos 
salėje ruošiama grybų vakarienė, 
į kurią kviečiame visus parapijie
čius ir svečius atsilankyti.

— Parapijos salėje buvo su
rengtos išleistuvės išvykstantiems 
p. Vitkauskams į Čikagą. Sėkmės 
naujoje vietoje!

— Sekmadienį, rugsėjo 29 d., 
bus dr. V. Kudirkos mokyklos 
mokslo metų pradžios iškilmė. Vi
si vaikučiai renkasi į parapijos sa
lę 10.30 vai. Iš salės vyksime or
ganizuotai į bažnyčią.

— šaunios vestuvės įvyko rug
sėjo 14 d. Susituokė D. Girdžius 
su Marija Dita Daukšaite šv. Ka
zimiero bažnyčioje. Kleb. kun. 
dr. F. Jucevičius pasakė, pritaiky
tą pamokslą. Vestuvių iškilmę di
dino operos sol. E. Kardelienės 
giedojimas. Ji išpildė Bacho - Šu
berto “Avė Marija”, Nasvytytės- 
Gudauskienės “Begalinis Viešpa^ 
ties pasaulis” ir “O salutaris”

4 v. p.p. jaunosios tėvelių p. 
Daukšų gražiuose namuose buvo 
šaunus pokylis, kuriam vadovavo 
prof. dr. Pavilanis. Buvo pasaky
ta daug gražių kalbų, pareikšta 
gausių linkėjimų. Ypač reikšmin
gi sveikinimai buvo prof. Tamo
šaičio ir teis. A. Gražio. Daug 
sveikinimų ir dovanų jaunieji ga
vo iš Lietuvos. Svečiu buvo iš Či
kagos, Filadelfijos ir Detroito. 
Sekmadienį, rugsėjo 15 d., 8 v.v. 
iaunoii norą išskrido povestuvi
nei kelionei Į Paryžių. Sėkmės 
naujajai porai! E. N.

Sesuo Margarita, naujoji N. Pr. 
M. vienuolyno ir darželio vadovė, 
susipažįsta su Montrealio miestu. 
Su kitomis seselėmis ir rėmėjų 
būreliu ji planuoja kaip geriau 
patarnauti plačiai išsiklaidžiu- 
siems lietuviams, ypač vaikams ir 
jaunimui.

NP seselių rėmėjų būrelio val
dyba praneša, kad metinis baza- 
ras Montrealio seselių naudai 
įvyks lapkričio 3 d., sekmadieni. 
Organizacijos maloniai prašomos 
šią dieną rezervuoti bazarui, o 
maloni Montrealio visuomenė, 
kaip ir visada, tikimasi, nepaliks 
seselių ir rengėjų vienų. Jau da
bar prašome fantus aukoti atne
šant juos į seselių namus. A.Z.

Dr. Ilona Gražytė, atostogų me
tu aplankiusi visą Vakarų Euro
pą, grįžo iš kelionės parsivežda- 
ma geriausius įspūdžius. Dr. Gra
žytė yra jaunosios kartos akade
mike; Europą buvo mačiusi iš 
tremtinių stovyklų vaikystėje.

Vyt. Jonynas, žinomas mont- 
realietis kultūrininkas, šį pavasa
rį gavęs bibliotekininko diplomą, 
paskirtas Montrealio un-to biblio
tekos vieno skyriaus vedėju. Svei
kiname jį naujose pareigose.

Royal Globe - 
London-Lancashire

APDRAUDŽIAMA:
1. Gaisro atveju
2. Automobilių nelaimės atveju
3. Garantijos (Bonds) atveju
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